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NO 160.144 - Harris Intertype
Corporation.
Mühlemann Eduard
No 160.160
Christian.
Unidade de Cor;-:::iraçÕes
No 160.181 - Norton Company.
NO 160.333 - Monsanto Company.
No '139.720 - Continental 011 ComNo 152.144 • Blattmann & Co.
Expediente de 23 de abril de 1971
pany.
No 153.206 - General Motors CorNo 160.410 - N. V. Philips' GloArquivados por falta de pagamento
No 1401068 - J. R. Geigy S. A.
poration.
eilampefabrieken.
da taxa final
N9 140.152 - Duracour S. A. InN9 153.290 - Aluminiurn LaboraNo 160,423
Moyses Nesanel
No 103.291 - United States Steel dústria
e Comércio.
bodes Ltd
Ejchel
Corporation.
N9 . 153.426 - Pierre Au:ols.
N9 140.219 - N. V. Philip's GloN9 113.488 - Monsanto Company. eilampenfabrieken.
Koppers Company
No 160.445
N9 153.873 -• Luiis David Barr.
No 113.713 - Scientific Design
Inc.
N9
154.068
The
Nationale
•ynN9 140.714 - Montecatini Societa thetic Rubber Company Ltd.
Company Inc.
Yoppers Company
N9 160.607
per L'Industria Mineraria
Inc..
No 154.322 - Michiyasu Doi,
No 113.715 - Halcon International eGenerake
Chimica.
No 160.885 - William A. KaeperInc.
No 154.545 - Electric Company.
• 119 141.547 - InternatiOnal Businik.
No 115.730 - The National Cash nesÁ
NO 154.649 - Monsanto Company.
Machines Corporatiori.
1N O 160.989 - FNI
Fábrica NaRealster Company.
N9 141.737 - Rohn & Haas Ccim- . N9 154.951 - Massey Ferguson cional de Implementos S. A.
Inc.
N9 119.389 - Union Carbide Cor- pany.
N9 160.991 - FNI - Fábrica Naporation.
N9 142.105 - Pdg Industries Inc - No 155.027 - Veb Farbanfabrik cional de Implen.entos S. A.
N9 142.123 - Massey Ferguson Inc Wolf en.
NO 119.986 -- Shell Internationale
No 160.992 - FNI - Fábrica NaMartinho Prado
•N9 155.113 Research Maatschap pij NV.
No 142.305 - -Franz Goldmann.
cional de Impletnentos S. A.
N9 121.616 - E. I. du Pont de
No 142.442 - N. V. Philips' Glo- Uchoa.
Is,9 160.994 - FNI -- Fábrica NaNo 155.396 - Pirelli Sapsa Per
Nehours and Company.
eilampenfabriek en.
cional de Tmplementos S. A.
Georc Werner Azioni.
No 142.941
NO 125.476 - Monsanto Company.
No 161.024 - Sentar° Fujlbayasi.
Kunsch.
No 155.453 - Shell Internationale
'N9 126.278 - Artrite Resina Ltd.
Ppg
Industries
Inc.
No
14.227
No 161.132 - Ciba Societé AnoResearch Maatschappij N. V.
N9 129.716 - Ciba Societé AnoNo 155.557 - SNIÁ Viscosa - So- nyme.
N9 143.427 - The Metal Box Com-nyme.
No 161.651 - Maquinaria Tectil
cieta Nazionale Indústria. ApplicaLtd.
No 130.948 - Compagnie de Saint pany
dei Norte de Esparia S. A.
zioni Viscosa SPA.
No 143, .759 - Miled S. p. A.
N O 161.660 - Armando José Fi.
Gobain.
N9 143.871 - E. I. du Pont de
Celanese Corporation
No 155.768 - Imperial Chemical ne
N9 131.049
Nemours and Company.
Industries Ltd.
of America.
No 161.796 - Drogado Indústria
No 144.474 - SNTÁ Viscosa - ScN9 156.2552 - Monsanto Company. Química S. A.
N9 131.311 - Montecatini . Societá ejeta Nazionele Industria ApplicazioNo 162,109 - Carlos Petz Zitnjak.
NO 156.261 - Indústria de Papéis
Generake per L'Industria Mineraria ni Viscosa SPA .
No 144.888 - Nicolinp Guímarães e Entbalde,,ens Pan Brasil Ltda.
e Chimica.
No 162,500 - Becker & Company
No 156.680
Shell Internationate :United.
N9 133.295 - Halcon International Moreira.
No 144.968 - E. I. du Pont de ReTearch Maatschappij NV.
No 162.510 - Owens Illinois GiasÇ
Inc
N9 156.694 - Ppg Industriai Inc. CoNnOt
No 133.385 - E. I. du Pont de Nemours and Company.
P2116237.5 61 - FMC Corporation.
Nemours and Company.
United Shoe MachiNo 156.862
N9 145.381 - Rohn & Haas ComN9 131.442 - Dravo Corporation. pany.
nerv Corporati on,
NO 16'..014 - General Milis
Haas ComNO 157.123
Specialty Converters
NO 163.123 No 145.383 - Koppers Company
N9 134.h13 - Rohn
Álanxancler Sob ch.
Inc.
NO 163.764 pany.
Monsanto Company.
Imperial
Chemical
N9
157.386
Pittsburgh
Plata
N9
145736
'United
Shoe
Machi161.054
135.463
No
No7ton Company.
Industies Ltd •
nery COrporation.
el-ss rompany.
NO
Norton Company.
Cocelma
Produtos
Powler
119
157.398
-•
Hercules
•
No 136.036 NO 164.382 1n19 146.371 - N. V. Philips' Glo- Company.
Pletro Pacini.
"11 C •19 S. A.
NO 164.509 c''am-enfabrieken.
C. van der Lety NV.
No 157.403 - Helcias Pelicano.
Cocelma
Produtos
147.306
J.
R.
.Geigy
S.
A.
NO
N9
164.545' - Harold Ezra Jacoloy.
No 136.037 N9 157.4557 - Martin Marietta
NO 147.473 - Sergio Edoardo Corporation.
NO 164.563 Qu'micos S. A.
Rudolt Desiderius.
Cocelma
Produtos
NO
154.564 - Momento Company
N9 136.038 NO 157 829 - Isao Magaki.
119
147.642
Colgate
Palmolive
Qv tn í cos S. A.
119 158.142 - Joh Kleinewefers
No 164.589 - E. I. do Pont de
No 136.093 - E. 1, du Pont de Company.
Nemours and Company.
No 147.706 - Monsanto Company.
No 158.210 - Takashi Higashi.
N O 154 671 - J. M. Voith GMBH.
Nemours and Company.
No 148.185 - Companhia United
No 158.278 - Imperial Chemfcal
N9 • 165.031 - Societé Anonyme
N9 137.414 - Duracour S. A. In- Shoe Machinery do Brasil.
Industries Ltd.
DBA.
dústria e Comércio.
Compagnie
de
Saint
No
158.432
18.460
Shell
Internationale
No
No 165.076 -- Badische Anilo &
No 137.565 - Engelhard Industries Resaarch Maatschappij N. V.
Gobain.
Soca Pabrik Aktlengesel schalt,
Inc.
N9
Afranio
do
Amaral.
158.480 NO 148.535 - Wah Cahng CorpoN9 165.391 - C osuda rstyenny
N9 137.680 - Monsanto Company. ration.
N9 158.661 - Ciro Costa Braga.
Souzny Institute pm Proektirovamil
N9 137.736 - Jack Joshua Press.
NO
159.703
Allied
Chemical
CorNo 149.003 - Egon Sommer.
Metall urgicheskich Zavodov,
NO 138.351 - Ppg Industries Inc.
poro.tion.
No 165.806 - Armando Rossi.
119 149.132 - Monsdnto Company
No 138.605 - Ppg Industries 1"C.
No 159.757
Martin Franaisco
149.378 - Imperial Chemical Árrudão.
No
N9
165.816 - Britis.h Bewold Cohi.
N9 138.885 - The Carborundum Tr.-l ustries Ltd.
No 159.855 - N. V. Philips' Olo- pany Limited.
Company.
N9 150.243 - Farbenfabriken Bayer fa 1- In en -abrieken.
NO 165.953 - Ernesto Emanuel
No 139.195 - Columbian Carbon .1 kfiengesellschaft.
Em i ta) Galgar.
Company.
No 159.979 - Jorge Frederico ReN O 165 971 - Benedito Cardos()
No 151.118 - - Lucia Weber.
Go ;,•
r lavic; Cardoso Gomes.
N9 151.552 - Monsanto Comptny. fr
NO 139,685 - José de Araujo BasNO 160.075 - Monsanto Company
N o 165.088 - Rei,enháuser
No 152.092' - Didier Werke Ag,
tos.

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

•
MARIO OF!CIAL (Seção 4K)

2328 Sexta-feira 7
---•

pectlente das repartzçoec
jü'Olica,, destinado à publicação,
=-.1)31.0 na Seção de Comu•3e1et
n..-.::^tiCu Uté as 17 horas O aten-;
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do público pela Seção
7.cXa: será cia 12 às 18 I..oras.
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c:=verãall.

diretamen12, em
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eentintstros, seu: emend.cs ou re3u r ds que difictilcin a sua com;oreensao, em especial "Uanc.1.'o coai'C B Otl
41:i=
"..;iverem tabelas.
SEZÇÂO

Serão admitidas copias em tinta

prêta e indelével, a critério do
1 N.
3i As reclamações pertinentes
r,stribuft...'e, nos cu..:s Ce
n
erro ou omissão, serão encaminhapr e.,ocrita, à Seção de Psdars.ão até O quinto dia útil subse(-Jen, te à 17.:t.b.U.wçao

Coça° do pubtlo:d.r.o CO ott:ood:codo CO G opor2ordOn¢0
Wooln,oe 40 2:don0-dr:20 ro ddr erdos Co Mindotóno
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ao OCIÜC- ar repartsrr e ntc as imprensa WaCi@nag
St24aate

ASSINATURAS
REP,MTIÇÚZE G PrjalcULARES

Cneque ou vale postal, em javo
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto c,;)
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia
Regional da Einprêsc
Brasileira de Correios e Telégrafen
em Brasília,

6) Na eae3 de •Dori:::
localidade não servida por êsso
meia de transporte, a Delegacia
Regicrial da Emprêsa Brasileira d:;-.;
•Correiss e '7eléTJ,1 -cs c= Brasília
se obrja a co:-.:pletar o encam?:IZTI:71'.2:7":_j ca destinatdrio •pw
outras vfne, índole e.u..'e,-?...tcinente
acréscimo no preço.
71 A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília res;.;rva-se
a
c:c reccoer as coco
ços, no caso de elevação de tari,;'v?
comerciais aéreas, metZiasiL,-.:
prévio aos assinantes.
8) CS 217=3

FUNCIONAREM

G; As assinaturas 'serão toma.2as no D 1 N O transporie por Semestro 0.0_0 00.o
c. (CrO 59,69 Semestre o0.0 ,0 o_ voo,' p_q Crj 22.50
va aerea será contratado reparaIA
cam e Delegacia da Em- Ana
GYO
6.V3
or-0_0.... • o. 0.0
êsa Brasileira de Correios e TeCzterfo?•
axterior
tágrafes em Brasília Esta poderá
encarregar também de ericamíerg 68,00 Lao oo a o o o_o.o 0. o o o-P-4 970 580
12r.0_c c_o :yd q, coo o t,
gizar O pedido de assinatura ao
10.1.N Neste caso, o assinante cifP0R2B ARRECir
r:igird ao EI 7 TJ a pedido de assinatura e o pagamento cio valor
GcD
G'YD
i Semestral • er5 W2.66 ânt.12
na forma do item
(3eguinte.
MINERO AVULSO
prega cce ryi21:,-,a avulso figura na anima página dc cada
-.G
5) C. =essa dia vatorec para
ete".)77/43 /CL'
ssinati.sra, crua será acompanhada
- O preço do• exemptar atrasado será acrescido de Cr$
eedkrecimentos quanto à sua
ene., e dc gRe 0,01 a'.d aze, co d i5nas anteva.D.
co e_s
&plicaoão. será feita contento Mr

Kr,aio de 'i:S.;71

da aosaero 2^,C-

(lerão !.2r ,S'ea',2.9";:re7j. a., .s em:n.1

ihic:farEa 577175 ao
ztil do mês subseqüente. O p6dide
de porte aéreo p3f,erá szv
semestral ou anual O prazo das
assinaturas z:.-ara.
DE.;f:er-j27
mente ca,. cal a não 12.cnrC:.
porte por Via ej7cc_
9) A renovação devecco coticitaak coa3
dias do vencoacotc da ess-f:72-t,
e do porte aéreo Venz;:.fes,
suspensos &d27120:":::,,ntencv:t
aviso-prévio
10, Para 7ecsâ,;; . cm co coro-mentos às edições Ea,i J7p-ãoc
aszi.name2, deverea
C4-los no ato de assinatura.
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doyges Peplau N3 347.411 - Textil Piratininga
16".z .243 - Commisaariat a L'c- , N9 174.698 S. A.
'Flahn.
ner :e Atomroue..
o 176.016 - The Lummus Com- No 354.679 - Metalúrgica Stop
N
IZ o 153.328 - Compagnie de Saintrsany.
Ltda.
Gokair.).
NO 359.833 - Café e Bar Bacana
- Arquivem-se (IS Prt=esses.
No 166.43 4-=, Compagnie Française •
Ltda.
Whornsom Houston.
NO 361.277 - Vereinigte Paola'Co:
werke Schickedanz
N9 157M89 - Norma Hedwuig
S r.CRETAP1A 13E- MARCAS
NO 337.895 - Vidroplás Cia. InFïv Eus cI^,n't arai_
N9 167.398 - The Molins Orga- Expediente de 23 de abril de 1971 dustrial de Plásticos.
NO 377.593 - Irmãos Delezuk.
nis-.tion L':d.
N9 167.479 - Kotaro 1VIurato.'
em Vista.- o que
Arqvite - se, lcvcl
NO 378.373 - Cerealista Roma Lidispõe o art. 99. §, 29: da CPI
mitada.
Iço 167.806 - Dun'op Rubber Com- •
No- 385.663 - Stefan Gabriel.
LY
No 158.778 - Aquino 84 Silva LiNO 900.245 - Industrial Everest de
' 1.t)2.293 - Halcon International mitada.
Carnes Ltda.
Comercial e ImporBN 173.252
NO 414.993 - Indústrias Químicas
13.420 - 12eshiro Salto.
tadora Baptista- Ferraz -S. A.
AnhemIci S. A.
No 180.921 - Ind:•stria Testi BaNO 422.882 - Fibratan Usina de
16'.".425 - Allied Chen-Lica'
der Simon Ltda.
Tambores de Fibra Ltda.
Cormoration.
NO 203.316- - Drogarias e PalmaNO 433.787 - Serviços de EmpreN-9 159.652 - Tallinslry
das Associada° Drogapaia Ltda.
endimentos do Litoral Ltda.
institute.
No 438.130 - Denósito dé Estopas
NO 242.139 - S. A. Superba GranN9 143.674 - New Life Foundade Fábrica de Artefatos de Borra- São Judas Tadeu Ltda.
tion.
N9 439.583 - Nelson Wright e Luiz
No 169.105 - Ciba Societé Ano- cha.
Nelson de Oliveira Matheus Cajado de Oliveira.
NO 262.028
Esper.
NO 440.728 - Indústrias Bayard
? 163.926 - United States Steel
N9 277.794 - Laboratório Tenax Ltda.
Cor icration.
Ltda.
NO 442.534 - Motom AlrgengeselN9 169.027 - United States Steel
N9 183.703 - Camisaria Mascote lschaft Zurich.
NO 443.045 - Magna Imobiliária
Corporation.
Ltda.
E' ? 139.333 - Ulysses Ferraro.
N . 297.293 - Malharia Mascote e Administradora Ltda.
NO 443.046 - Magna Imobiliária
Ltda.
No 169.436 - Romeu Silva.
No 313.513 - Tinturaria Pranceza e Administradora Ltda.
N9 170.782 - Uniroyal
N9 444.177 - Roclofiel S. A. TransLtda.
No 170.9.93 - Otto Mera.
portes Comércio e Representações.
NO 313.590 - Modas Nem York
No 444.380 - Paulo Campos Telles
N9 171.239 - Imperial Chemical
Ltda.
Industries Ltd.
NO 449.279 - Brasenco EngenhaNo 328.598 - Albert Weider e Saul
ria e Comércio Ltda.
No 171.249 - Imperial Chemicai Zeger.
N9 .451.060 - Produtos Contact
Sndustries Ltd.
NO 333.262 - Cia. Intersul de InS. A.
N9 172.727 - Equipo S.
Má- vestimentos.
NO 542.415 - José de Moraes Siquinas e Materiais.
No 333.356 - Inclusa S. A. In- queira.
173.135
Sandoz Patents Ltd. dústria Metalúrgica.
NO 454.973 - Coinércio e Indústria
NO 174.515 - Eduardo de, Lima
NO 338.966 - Linifício Lesle S A. Royal Ltda.
Ceztro Neta.
No 346.588 -- Soc. Vinícola de
No 461.991 - Confecçõe,s 'rapinamN9 /74.632 Guil ermo Hay Smith Andradas Ltda.
b. Ltda.

No 463.118 - Fatiguem Antunen
Moreira,
N9 463.531 - J. Szpiro â Filho
Ltda.
NO 464.453 - Edarnar S. A. Adralnistração e Co mércio.
No 435.334 - Mato Pezyrs
S. A.
No 437.911 - Lise BILegazíne. Simitada.
NO 467.998 - Recreio 'mirim
ninada.
NO 468.593 Construtora AtIr.F.,
Ltda.
N9 468.719 - Mario }fendia.
NO 469.239 - Indústria e Co=r'
cio de Tecidos e Rendas LeeOii Si•tiritada.
NO 470.080 - Cia. Citrobrasil de
Navegação.
NO 472.527 - Tecnogerai S. A. Comércio e Indústria.
N9 473.890 - Indústria e Corr-,:rcio de Molas Friex Ltda.
No 475.812 - Comerciai e Imobiliária Sol-Ar S. A.
NO 479.603 - Cia. Terra Rosa de
Participações e Empreendimentos.
NO 479.945 - Transpartes ArguS
S. A.
NO 480.468 - Leal Freitas A. Leal
Ltda.
No 481.301 - Indústria de Tecido
e Malhas Paris-Lã S. A.
No 482.395 - Construtora Norte
Sul Ltda. (CONSUL).
No 483.061 - Agrícola e Comercial
Agrolândia Ltda.
DP 486.533 - Criações Côte D'Azur
Calçados Ltda.
N9 486.584 - Lattuf
NO 486.663 - Perfurações cá Paços Artesianos Aguabras Ltda.
N9 489.106 - Transportes L.:Lrea.-;
Manha S. A. - TAM.
No 493.785
Antônio arbosa,

7
N9 494.605 - Panauto S. A. Indústria e Comércio.
N 9 494.753 - Fábrica de Velas e
Sabão Progresso Ltda.
N9 495.535 - Societé Rhociaceta.
N9 495.542 - Legion Extranjera
Fábrica de Hojas para Afeitar industrial y Comercial. S. A.
N9 496.047 - Filhos de Henrique
Mehl. S. A. Indústria e Comércio.
N 9 496..194 - Auto Peças e Oficina . é Aqui Ltda.
N496 .776 - S. A. Cotonificio
Gávea.
N9 499.949 - 3 R Decorações e
Instalaeões Ltda.
N9 500.346 - Andes S. A. Comercial e Construtora.
N9 500.596 - Sogar S. A. Soc.
de Orgaili'açáo Geral e Abastecimento de Lojas.
N9 502.100 - José Carlos Lopes da
Costa.
N9 502.458 - Irmãos Khoury &
Heclayglu Ltda.
N9 502.653 - Rosely Modas Infantis Ltda.
N9 504.150 - Polymer Industrie
Chimioue
p. A.
N9 504.172 - Oficina Santa Fé
Ltda.
N9 505.204 - Shell International
Petroleum Company Ltd.
N9 F07.207 - Calçados Imperial Limitada.
N9 507.332 - Citylux S. A. Comércio e Importação.
N9 507.435 - Indústria e Comércio Calinassa Ltda.
No 507.442 - Cristais Fatima Limitada,
N9 508.630 - Citylux S. A. Comércio e :rmportação.
N9 509.374 - Cia. Comercial Urbanizadora e Construtora São José.
W 509.829 - Malharia Montricot
Ltda.
N9 509.853-- Aparas de Papel São
José Ltda.
No 510.027 - Antônio Sanehes.
N9 510.336 - B. Assis S. A. Indústria Eletrônica.
N9 511.181 - Emprêsa Telefônica
Jegue:duna Ltda.
N9 514.834 - Comércio e Indústria Sau le Pagnoncelli S. A.
N9 517.628 - Comércio e indústria de Beb • clas Bertagnoli Ltda.
N9 517.629 - Comércio e Indüs.tria de Be.b • clas Berta.snoti Ltda.
N9 518.256 - Soc. Mecânica para
Indústria e Lavoura S. A.
N9 518.631 - Hoffmann Bosworth
do Brasil S. A. Engenharia Arguitetura e Construções.
N9 513.023 - Screen Gems, Inc.
N9 518.646
Screen Gems. Inc.
N9 518.848 - Inca Propaganda
Ltda.
N9 518.938 - Goiecap S.A, Construtores da Cidade de Goiânia.
N9 519.206 - Açougue Santa Pito.
Ltda.
N9 520.054 - Ourarte ind. de Bijouterias Ltda.
N9 521.651 - Alceu WanderJey.
N9 522.120 - The :British ,Motor
•
Corporation Lt da.
N9 522.715 - Almaco Engenharia
e Com. S.A.
N9 623.291
Flávio Torres Ribeiro de Ceetro •
N9 523.478 •-• Powers Wire Products Com,:ady Inc.
Pawers Vire ProN9 523.400
ducts Co:In-any lnc.
Nv 524.675 - Incheusne & Cia.
S.A. Ind. Com Y Financeira.
N 9 524.780 - Niqueledora Erwi
Ltda.
Ci
N 9 525.278 - Incas
mento , Armado Saracmuna Ltda.
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N9 525.545 - Soc. Agrícola &
Indl. Fortaleza Ltda.
N9 526.067 - Reschiliani & Cia.
Ltda.
N9 526.739 - Maurice Wakim Faran.
No 526.990 - Agep Agenciadores
e Promotores de Vendas Ltda.
N9 527.028 - Cia. Coml, e de
Imóveis.
N9 527.544
Ind. Resegue de
Oleos Vegetais S.A.
527.545 - Ind. Resegue de
Oleos Vegetais S.A.
N9 527:834 - Rodotécnica Engenharia Ltda.
N 9 527.881 - Pery Administraçáo
e Serviços Ltda.
N9 528578 - Multi Propaganda
Soe. Ltda.
Joseph Bancroft &
N9 529.493
Sons Co;
Joseph Bancroft &
N9 529.496
Sons Co.
Joseph Bancroft &
N9 529.498
Sons Co.
N9 530.489 - Time TerraplenaEmpreendimentos
gens Imóveis e
N9 533.132 - Stanely Arnold Morreli.
N9 534.223 - Confecções Buhaia
Ltda.
•
N9 534.688 - Francisco dos Santos Machado.
N9 535.815 -• Ind. e Com. de Teeidos e Confecções Arnomax Ltda.
N9 536.591 - J. Callas & Cia.
N9 536.593 - J. Callas & Cia.
N9 538.353 - Cia. Cestol Ind. de
Oleos Vegetais.
N9 538.479 - Ind. Mecanicamar
Nõvo Ltda,.
N9 538.496 - Proamianto Figueiredo Ind. 'e Com. S.A.
N9 538.515 - Técno Mecânica
Rheno Ltda.
N9 538.790 - Parque Balneário
Caiobá.
N9 538.797 - Mapi S.A. Administração e Incorporação.
N9 539.962 -- Conasa Colonizadora Paraense S.A.
N9 541.669 - Jacob Aguiar.
N 9 542.429 - Cia. de Tecidos Bom
t?ostor.
N o 543.663 - Intercontinental Service Passagens e Turismo Ltda.
N9 544.118 - Maiolica Cerâmica
Artística e Indl. S.A.
Maiolica Cerâmica
Na '544.120
Artística e Indl. S.A.
N9 547M8 - Screen Gems Tne,
N9 697.233 - Francisca lima Cos;a. (Condinha).
N9 697.821 -• Confaceões e Beneficie.merto de Tecidos Ltda.
N9 700.047 Rodopan Mecânic:
do Equiparnentos Rodoviários Ltda.
N9 700.144 - S.A. Curtume Renner.
S.A. Curtume RenN9 700.146
'
•
ner.
Arquivese, por falta de cumprimento do disposto na portaria n o 40
de 4 de novembro de 1970.
N9 700.396 - Salão de Cabeleirei•
ro Excelsior Ltda.
N , 700.496 - Restaurante Reunidos Ltda.
N9 700.125 - Arca, Estudo (is
Mercado Financeiro Ltda.
Gedol Internationa:
N 9 704.399
Administração S.A.
N. 704.451 - Organização Muni
cina l de Aut o Peças Ltda.
N9 704.583 - Alber Felipe &
1 ,t da .
N 9 705.035 - Transportes e Tu
ramo Douro Litoral Ltda.
N9 705.147 . -- Artesanato Para
guassú Ltda.

Nv 705.185 - Enenpe Engenharia
Xrapreitadas Ltda.
N9 705.325 - Calçados Bilfide
Ltda.
N9 705.453 - Jotiquim Gaspar.
N9 705.660 - Coprisa Veicules e
Máquina!, Agrícolas Ltda.
N9 706.166 - Antônio Alves dos
Santos.
N9 706.936 - Instituto Latino
Americano de Radon S.A.
JTN - Arquivem-se os Processos.
SECRETARIA DE PATENTES
Expediente de 23 de abril de 1971
Notificação
Ficam notificados os interessados
abaixo relacionados para efetuarem,
dentro de sessenta (60) dias, o recolhimento, no Banco do Brasil S.A.,
da retribuição final devida, e da relativa à primeira anuidade, cujo
comprovante deverá ser apresen t ado ao INPI, dentro do mesmo prazo, a fim de permitir a expedição na
competente carta patente:
Privilégio de Invenção Deferido
N9 147.009- Máquina de funcionamento contínuo para a fabricação
de manteiga - Holstein & Kappert
Maschinenfabrik Phonix GMBH deferido com exclusão do ponto 5.
Privilégio de Invenção Indeferido
N9 167.810 - Um processo para a
confecção de calçados plásticos e
produto resultante - Bata Limited.
Exigências
N9 174.956 - .Jorge Correia de
Oliveira - notificar o requerente
para oue se manifeste em face da
autencidade apontada P. 45.981.
N9 170.390 - National Steel -Corporation - pague 7 pontos excedentes.
Diversos
N9 157.104 - Standard Electrice
S.A. - reconsidero o despacho de
arquivamento.
N9 181.361 Alfredo de Freitas
Júnior - reconsidero o despacho de
arquivamento.
N9 189.064 - The Dow Chernical
Company - reconsidero o despacho
de arquivamento.
N9 192.227 - Continental Can
Company Inc --e reconsi dero o desoe cho , de -arquivamento.
N9 194.323 - Fichtel & Sachs AG
- Reconsidero o despacho de arquis;amento.
Sandoz Patents Ltd
N9 194.545
Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 199.244 - Tadao Yamaoka Reconsidero o despacho de arguiva mento .
N9 196.664 - The Firestone Tire
s, Rubber Company - Reconsidere
o despacho de arouivamento.
N9 199.168 - Labo:eatories Gritfith -do Brasil S.A, - Reconsidere
o descacho de arquivamento.
N9 201.265 - Max Lsaacsop --Reconsidero o despacho de argui'lamento.
N9 20J. 649 - The Firee>.,one Tire
Rubber Company ..- Reconsiderei
o de .diac,ón de arcuivamento.
N9 202.668 - Ciba Sociéte Anoi•o,rne - Reconsidero o despacho de
l'r!W Va mento.
Na 17 . 7 40 - 'Phe Que 1;.er
Company -- rteconsiria..:, o clesparho ri p arquivamento.
N9 208.543 -- Tokio Shibaura,
Kahlzhiki Kaisha - Reconsidero o' despacho de arquivamento..
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Nv 213.237 - Dart Industries In°.
-- Reconsidero o despacho de arquivamento.
Nv 215.180 - Bristol Meyers Company - Reconsidero o despacho de
arquivamento.
N9 '222.091 - Deutsche Advance
Produktion GMBH -= Reconsidero o
despacho de arquivamento.
N9 222.188 - Research Laboratories Of Australia Pty Lirnited Reconsidero o despacho de arquivamento.
N 9 222.196 - International Flavurs
& Fragrances Inc - Reconsidero o
despacho de arquivamento.
N9 222.278 - Jorge Saladrigas
Sucarrats - Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 222.330 - Arnold Sampson
Reconsidero o despacho de arguivamehto.
N9 222.398 - Christensen Diamond
Products - Reconsidero o despacho
de arquivamento.
N9 222.524 - Compagnie Pechiney
- Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 222.525 - Societé Generale de
Brevets Industries Et Chimiques
S.A. - Reconsidero o despacho de
arquivamento.
N9 222.602 -- Rhône Poulenc S. A.
-- Reconsidero o despacho de arquivamento.
No 222.603 Rhône Foulenc SA.
- Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 222.902 - Gehap Gesellschaft
Fur Handei Und Patentverwertung
- Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 186.016 - Indústrias Gemmer
do Brasil S.A. - Reconsidero o
despacho de arquivamento.
N9 186.046 -- Industrias Gemmer
do Brr• ---1 S.A. - Não acolho o pedido e reconsideração por aver
sido a _
çoa do fora do prazo.
Arquive-se de acôrdo com . o artigo 145, uma vez que a procuração
apresentada não atende ao disoosto
no art. 162 do CPI:
N9 204.784 - Caterpillar Traceor
Co.
N9 205.300 - The National Cash
Register Companl.
Na 207.449 - Phillips Petroleinn
Company.
Na 207.450 - International Nickel
Limited.
N9 207.490 -- The National Cash
Register Company.
Na 207.493 - Pirelli Societá Per
N9 207.642 - United States Steel
Corporation,
N9 107.044 - Western ElectriC
Comeany incorporated.
Na 207.688 - Union Carbide Cornoration.
Na 107.691 - Robertshaw Contrais
Company.
N9 207.898 - Butler Manufactu.
ring Company.
N9 207.897 - Polytop Coroara,t,ion.
No 207.904 - Eli Lilly And Company.
N9 207.920 - Caterpillar Tractor
Co.
N9 207.921 - The Bendix Corpo.
ration.
si 9 207.921 - The Bendix Corpo-.
ration.
N9 207.922 -e- Pfizer Corporation,
N9 212.613 - Illinois Tool Work3.;
N9 212.614 - Burrughs .Corpora-.
tem.

Se.JC.2.4ei, a 7
--

_

212.615 - Waltar Bram:mal.
The Ordene ComN° 212.913
pany
N9 212.923 - Carlisle Chemical
Worits Cortioratecl.
N9 212.944 -- Bendix Westiognouse Automotive Air Brake Company.
N" 212.945 - Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company.
N9 212.946 - F. Hoffmann La Roelle dr Cie. S.A.
N9 212.947 - F. Hoffmann7La
Roehe as Cie. S.A.
149 212.948 - S.A. D.B.A.
:No 212.949 - F. Hoirmann-La
Rocha & Cie. S.A.
149 212.969 - Burroughs CorporatIon.
149 213.207 - The Goodyear Tire
• Rubber Company.
No 213.208 - Ford Motor Com-
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N O 213.977 - Pfizer Corporation .

1\10 213.979 - W. R. Grace fj Co.
N° 214.024 - W. R. Grace t3 Co.
N 9 214.026
- Braun Aktiengesellschaft
N° 214.027 - Braun Aktiengesellschaft
N" 214.028 - Braun Aktiengesellschaf e.
N° 214.029 - Bratin Aktiengesellschaft
NO 214.139 - Sun Oul Company..
N 9 214.141
- Gigarette Componenta Ltd .
N° 214.167 - Baxter Laboratories,
Inc.
Federal Mogul CotN 9 214.172 poration.
- Pfizer Corporation.
N 9 214.185
N" 214.196 - Tokan Kogyo Company Ltd .
N9 214.197 - Eli Lilly And ComN9 213.209 - Ford Motor Company..
pany.
149 213.210 - W.R. Giace & Co.. N° 214.222 - Universal Propulsion
No 213.211 - Union Carbide Cor- Co. 214.223 - F. Hoffrnann-La Ra1\10
poration.
N9 213.212 - Corning Glass che k.:1 Cie. S/A.
I\1 9 214.224 - Suo Oil Company..
Works.
N O 214.226 - Corning Glass WorN9 213.212 - Aktiebotaget Nohab
N° 213.215 - W.R. Grace & Co. ks
No 214.227 - Corning Glass Wor140 213.241 - Eli Lilly And Com- ks .
pila:7.
N" 214.228 - Corning Glass WorN9 213.242 - Union Caraide Cor- ks .
poration.
No 214.343 -- International Regis149 213.244 - USS Engmeers And
ter Company.
Consultants Inc.
N9 213.245 - Pirelli 150cieta per
NO 214.344 - Union Carbide CorAzioni.
poration .
Caterpillar Tractor
149 213.262 - Dalichi Seiyaku Co, N' 214.345
Co.
Ltd.
E.R. Squibb.& Sons No 214.346 - Caterpillar Tractor
N9 213.271)
Inc.
Co.
149 213.299 - Britisnh American N 9 214.347 - Ppg Industries Inc .
9Cobacco Company Ltd.
N 9 214.348 - Fisons Ltd .
N° 214.349 - Westfalische Meti(
No 213.303 - FMC Corporation.
N 9 213.309 .- F. B.offinann-La Industrie Kg Hueck E Co.
NO 214.350 - Wesfalische Metal!
Rocbe & Cie. S.A.
.:ndustrie Kg Hue ,.:k & Co.
149 213.317 - USM Corporation,
No 214.351 - Fram Corporation ,
No 213.550 - The Gillette ComN° 214.352 - Cirnenteries C . B . R .
pany.
Cementbedrijven
213.555
ACF
Industries.
InNo
W. R. Grace 15 Co.
N° 214.369
eorporated.
Japan Exian Compa214.440
NO
N9 213.561 - Societé industrielle
de Brevets Et D'Etudes S.I.B.E. -y Ltd.
N 9 214.452 -- The Gillette Compabl° 213.639 - The Bendix Corpony..
at on
NO 214.460 - - Bram] AktiengesellsN O 213.801 - Ed. Ferreirinha, &
Irm°...ios Motores e Máquinas EFI - chaft
S A.R .L.
N 214.461 - Brum AktiengesellsNo '113.831 -- General Motors Cor- chaft
N 9 214.465 - Ing . C. Olivetti
poration
N° 213.833 - F. Hoffmann-La, C. S.p.A.
N O 214.479 - Uss Engineers And
Boche & Cie. S.A.
No 213.834 - E.R. Sguibb & Sons Consultants Inc.
N° 214.480 - Union Carbide CorpoInc
1\19 213.835 -- Federal Mogul Cor- ration.
)ynamit Nobel AktiN"
poratiot .
149 215.870 - Atlantie Tichfield engesellschaft.
Company.
N. 214.507 - Inland Steel CompaN9 213.878 - Continental Engine- ny •
N O 214.511 -- Robin And Haas
ering Ingeniersbureau Voar de :ProCompany.
cessindustrie.. N. V.
N O 214.513 - Textron Inc
Is ?' 213.909 - Apaw S/A
N O • 214.514 - aconornics Labo , atoN' 213.915 - 'The Udylote. Corpo- ry Inc .
N 9 214.526 -- Carlos Ratnon Pun•
Burroughs Corppra- cel
N o 213.924
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N O 214.594
IVlidland-Ross Corporation.
N 9 214.595
- Helena Rubinstein,
Inc.
N° 214.597
Phillips Petroleum
Company..
N9 214.649 - F. Hoffmann-La Roche 15 Cie. S/A.
N O 214.686 - U. S. Agrilite Inc.
N° 214.688 - Hans 'Walter Pfeiffer.
N° 214.706 - Illinois Tool Works

Inc.

1\10 214.748 - F. Hoffmann-La Roche ,& Cie. S/A.
1\19 214.749 - Uss Engineers And
Consultants Inc.
N° ,214.840
The Goodyear Tire
• Rubber Campa ny.
N° 214.841 - The Bendix Corporation
N° 214.842 - The Goodyear Tire
• Rubber Company.
N 9 214.853 - Caterpillar Tractor
Co.
N° 214.844 -- General Faxls Corporation .
No 214.847 - Societe Industrielle
de Brevets et D'Etudes S. I. B E.
N° 214.848 - Societe Industrielle
de Brevets et D'Etudes S.I.B.E.
N0 214.850 - Lauri Ensio Karlsson.
N° 214.857 - Societe Fives LilleCail.
N O 214.858 - Societe Fives
Ca .
N° 214.859 - Nitro Niobel Aktiebolag
N O 215.011 - Eli Lilly And Company.
N° 2)5.014
Eli Lilly And Company..
N 9 215.021 - Eli Lilly And Company..
N° 215.022 - Eli Lilly And Company.
No 215.024 - Eli Lilly And Company.
N.' 215.026 - The Bendix Corpora
tion.
N 9 215.028 - A , H. Robins Company Incorporated
N° 215.029 - A. H. Robins Company Incorporated .
N 9 215.055. -- The Wel lcome Foundation Ltd .
1\19 215.056 - The Wellcome Foundation Ltd .
N 9 215.067 - General Motors Corporation .
N° 215.070 - Eli Lilly And Company.
N° 215.071 -- Eli Lilly And Company..
N O 215.079 -- Eli Lilly And Company.
1\1 9 215.080 -

pany.

N° 215.202 -

N° 213.971 - General Motors Corâlora tion
N° 213.973 - The Hoover Coluna -

ny.

N o 213.973 - The Hoover Compa-

N 9 214.530 - Fine Corporation .

9 214.564 -- Ppg Industries Inc.
Union Carb!de CoNO 214.565

N

poration •
211.568 - Soc . ludytrielle
D'atudes S.1
Brevets

EXPEDIENTE DA PROCURAM=
RIA GERAL
Em 23 de abril de 1971
Diversos

M.I.C. n9 13.665-70 - Brunner &
Co. Limited - Tendo em vista as
alegações constantes à fls. 2, in fine, /
integrantes da defesa apresentada
por Brunner & Co. Limited, requeiro a notificação da mesma, para que
traga aos autos, documento probaMela da decisão do Sindicato dos
Agentes da Propriedade Industrial
de São Paulo, pertinente á matéria
em análise, afim de avaliar-se corretamente a posição da Suplicante no
presente processo.
SDCRETARIA DE n-FORDRAÇõrZ
E TRANSPW.ENCIA DE
TECNOLOGIA
Exigências

Impa S.A. Ind. Metalúrgica, -=•
Junto à pat. MU n9 7.031 - Escle.
reça Ware o pagamento da 29 anuidade.
Eugen Mermeistein - Junto à pal.
MI n9 7.128 - Apresente o original
do documento de fls. 15.
Atlante S.A. Inche. Médico Orion,
tológicas - Junto à pat. PI número
69.895 - Apresenta o original do
documento de fls. 24-25.
Jet Spray Cooler, Inc. - Junto
pat. PI no 77.923 - Apresente
nova procuracão de acôrdo com o
art. 162 do CPI.
The Timken Company - Junto à
pat. PI têrmo 171.131 - Apresente
procuração de acôrclo com o artigo
162 do CPI.
Hanka ézz Maldonado Ltda. Eli Lilly And Com- Junto à pat. PI têrmo no 218.290 Prove a qualidade do signatário do
Snarn Progetti S.p.A. documento de fls. 20, perante a cedente e que o mesmo tem poderes
Eli Lilly And Com- para alienar a patente.

N O 215.225
pany..
1\10 215.247 - Ch as . Pfizer .15 Co.
I nc .
NO 215.411 - Hans Haller e Erwm
Wencil
N O 215.547 - Fratelli Roda S/A.
N" 215.557
Libbey Owens Ford
N" 214.527 - Burroughs Corpora- Company..
Acf Industries Incor- tion,
No 215.749
Pirelli Societa per

Rion
1\1.9 213.946
.
Uot
Ne 214.529 --. Burroughs CorporaN" 213.947 - Union Carbide Cor- tion.
N O 214.537 - Mi1chwirtschaftlictr2
pra tion
Burroughs Corpora- Forschungsund Marketing Gmbh
N° 213.949
N 9 214.539 - Artur Fischer.
llon.

NO 220.522 - Scierice - Union
Cie. Soc. Française de Recherche
IVIedica1e.
149 220.523 - The Bendiz Corpo-.
ration.
NO 221.247 - Ilerbert Corliss
cher e He,rbert Corliss Fischer, Jr..
No 221.251 - Beecham Group Ltd.
149 221.260 - The Wheelabrato2
Corporation.
149 221.261
Dymo Industries Inc.
149 221.274 - W. R. Grace & Co.
149 221.277 - Caterpillar Tractor
Co.
N9 221.278 - Union Caxbide Cor-,
poration.
No 221.293 - Valentia Aquilini.
149 221.529 - W. R. Orace & Co,
No 221.550 - Pirelli Soviete pe.
Azioni.
No 221.556 - Crotvn City Plating
Co.
NO 221.564 - Unifos Xemi AB
Arquivem-se os processos.

Diversos

Etem. Etablissement de Tecnigues
Modernes - Junto à pat. PI número
74.582 - Indefiro o pedido de anotacão de transf. por tratar-se de patente caduca de acôrdo com a informacão do S.P.T.A
L. F. Renresentacões Ltda. A 7,i0111
Junto à oat. PI no '75.105 - AiguiN 9 .215.750 - Pirelli Siicieta per ve-se o ned i lo de anotacão de transf
nor falta de cuinpi1 mento de exiDni •
149 215.762 -- Union Carbide Cor- gência.
pr)ration.
Exigem:ias
N O 215.764 - W R. Grace & Co.
No 215.958 - E. R. Sguibb &
Lechler Bautenschutzchemie K. C.'.
ns Inc.
- ao ree.'istrn 65.201 - PaNO 215.969 - The Bendix Corpo- gue ina 4 s "ma ret"i bu l eJao referente
t» !,t , i ,,'
9P."1 I . eebl .”. . em ulule
g
5.970 - Peosico
rin
No 215 .972
Wilhehn Cyriax,
Lc_411'.'r Batit.msehut,ch-faie 0.11. G .
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Emanuel Merck Offene HandelsgeN`, 541.909 - Top Oil para lubrisellschaft - Junto ao registro 216.151 ficação de válvulas e parte superior
- Declare o número de inscrição da do cilindro -- Eardahl Manufactulicenciada no C.G.C.
ring Corp. - Cl. 47 - Indeferido
em face do art. 76, ns. 2 e 5, do
Republicação do D.O. de 22-4-71
CPI.
NO 542.028 -- Top Oil Bardahl
Em 23 de abril de 1971
Manufacturing Corp. - Cl. 47 Indeferido em face do art. 76 na. 2
Notificação
e 5, do CPI.
Decorrido o pran de sessenta
N9 602.890 -- Super Test - Super
(60) dias, a partir da data desta pu- Test S.A. Ind. e Com. - Cl. 6 blicação, e desde que não haja inter- Indeferido em face do art. 76 na. 2,
posição de recurso, ficam notificados 5 e 14 do CPI.
os interessadas abaixo relacionados
N9 638.020 - Fercr Ferci Propara aretuarem, dentro de sessenta Paganda S.A. - Cl. 8 - Indeferido
(60) dias, o recolhimento, no Banco em face do R 269.507 em vigor até
do Brasil S.A., da retribuição final 26-3-72, marca Ferci, de terceiro na
devida e da relativa ao primeiro de- classe 8, para o mesmo artigo.
cênio, cujo comprovante deverá ser
ar 594.469 - De dia ou de noite
apresentado ao I.N.P.I., dentro do - Drogaria Araújo Ltda. - Cls. 2,
mesmo prazo, a fim de permitir a 3, 33 e 43 - Indeferido de acôrdo
expedição do competente certificado: com o art. 95 n9 2 do CPI.
Ma7ca Deferida

Exigências

N9 653.990 Grajau - Modas
Produtos Alimentícios Kellogga LiCirajait Ltda. - Cl. 36 (com exclu- mitada e Kelloggs Company do Brasão de macacões e calçados de tôda sil (junto ao registro 382.717). 1)
espécie.
prestem esclarecimentos, tendo em
vista que nos contratos de exploraMarcas Indeferidas
ção anexados ao processo do registro
390.168 não está relacionada a prealr 683.401 Kibon Kibon (In- sente marca. 2) apresentem instrudústrias Ahrnenticias) -- Cl. 32 - mentos de procuração com os podéres
Indeferido o pedido de registro re- exigidos pelo art. 162 do Decreto-lei
querido. .
1.005-69. 3) declarem os números de
N9 689.371 - Teresópolis - Tere- inscrição das licenciadas no CGC.
sópolis Turisme Ind. e Com. Ltda.
Confecções Wanmary Ltda. (junto
- Cl. 38 - Indeferido em face do ao têrmo 491.460). Prove a qualidade
art. 76 n9 5 do CPI
do signatário do documento de cesN. 697.135 - Transcairo - Trans- são, de fls. 18. perante a cedente e
cairo Transportes e Representações que o mesmo tem podares para alieLtda. - Cl. 38 - Indefiro o pedido nar a marca. Considerando que a
de registro requerido.
apresentação da procuração, com a
N9 727.832 - Romano - Piano- petição 51.288-71, ocorreu dentro do
fatura Paulista S.A. - Cl. 9 - In- prazo previsto no parágrafo único do
deferido em face do art. 76 n 9 5 do art. 161 do CPI, torno sem efeito
CPI.
o despacho de fls. 28, publicado no
NO 673.199 - Anjo - Lanifício D.O. de 15-3-71.
Kura.shiki do Brasil S.A. - Cl. 31
Lee Produtos Químicos e Farma- A proteção reivindicada não tem cêuticos Ltda. (junto ao registro ..
relação com a atividade do reque- 268.142). declare o número de
rente. Indefiro o pedido de registro. inscrição no CGC. 2) prove o ramo
aile 680.826 - Fl - Fiação Indiana de atividade da cessionária. 3) apresente o origanal do documento de
S.A. - Cl. 12 - A proteção reivin- cessão,
fls. 13. 4) prove a qualidicada não tem relação com a ativi- dade do de
signatário do documento de
dade do requerente - Indefiro o pe- cessão, de
fls. 13, perante a cedente
dido de registro.
N9 880.843 - Indiana - Fiação e que o mesme tem podêres para alienar
a
marca.
5) prove a transferênIndiana S.A. - Cl. 12 - A prote- cia do licenciamento
produto no
ção reivindicada não tem relação SNFMF. do reme dedo
com a atividade do requerente - In- Farmacêutico AcinomLaboratório
Ltda. para
defiro o pedido de registro.
N9 636.114 - Sivel - Sivel Socie- Lee Produtos Químicos e FarmacêuLtda.
dade Imobiliária de Vendas e Empre- ticos
InterprInt Bonnier, Impressora S.A.
endimentos Ltda. - Cl. 25 - Indeferido em face do R. 305.585 - Civel (junto ao registro 235.261). Declare
o número de inscrição no CGC.
ana Cl. 25.
N9 685.756 - Pridel Adm. e EmN9 644.894 - Emblemática -- Pucci S.A. Artefatos de Borracha - preendimentos Ltda. - Cumpra o
art. 73 bem como sua inscrição no
Cl. 41 - A proteção reivindicada não CGC.
tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de reDiversos
gistro requerido.
N9 652.106 -• Record - R. J. ReLaboratório Josolin Ltda. (no pegert & Cia. Ltda. - Cl. 41 - Indeferido em face dos Registros 214.339 dido de declaração de caducidade da
para café paerrogado até 1978, R. marca 1Vlaxivit registro 244.248). De282.210 para farinho de trigo e Re- clare a caducidade do presente registro 279.951 para balas e bombons. gistro no 344.248.
N9 654.628 - Fortindade Ind. de
NO 671.731 - Santa Constância - Caixas de Papelão Ltda. - ArquivaTecelagem Santa Constância S.A. - do por falta de pagamento da taxa
Cl. 38 - A proteção reivindicaria final.
não tem relação com a atividade do
Riepe Werk (junto ao têrmo
requerente. Irdefiro o pedido de re- 629.504). Arquive-se o pedido de anoglatro.
tação de transferência por falta de
N9 675.283 - Bola Mágica - Ki- cumprimento da exigência publicada
bon S.A. (Inds. Alimentícias) - no D.O. de 16-9-70.
Cl. 32 - Indefiro o pedido de regisRipe Werk (junto ao têrmo
tro requerido.
629.503). Arquive-se o pedido de anoNo 675.406 - Guaraná Maués - tação de transferência por falta de
Charutaria Pará Ltda. - Cl. 41 - cumoriniento da exigência publicadr
Indefiro o pedido de registro reque- no D.O. de 16-9-70.
rido.
Foram mandados arquivar oE.' I
No 541.899 - Top 011 Valve Un eer Cilinder Tabrication - Bar- n abaixo tendo em vista o gvel
chila r1ese e cee•e•-' e e Corp. - Cl. 47 dispõe o art. 9P § 29 do CPI.
rn face do art. 76,
NO 685.634 - Ascorna Televisõe:as. 2 e 5, do CPI.
Limitada.

W695.371 -- Etege Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Estudos S.A.
N9 665.117 - Ind. de Meias .dIaluf
Sociedade Anônima.
N9 663.832
Tec Madeiras Ltda.
N.9 663.425 - Torres Gomes Decorações Ltda.
14. 663.133 - Fernando Peixeira
Basto
N.9 662.715 - Tibagi Ind. e Com.
Limitada.
N. 661.059 - A Embelezadora do
Lar Decorações e Vitrificações de Assoalhos Ltda.
N.9 660.126 - Randi & Plergaera.
Na 660.079 - Gulba Comissões e
Representações Ltda.
N.9 660.062 - Enroleixos Engrenagens, Rolamentos e Eixos Com. e
Imp. Ltda.
N.9 659.909 - Sevenplast Ind. e
Com. de Plásticos Ltda.
N.9 687.270 - Free Lances Studio Ltda.
N.9 689.006 - TV Globo Ltda.
Na 659.393 - Eletro Doméstieos
Jotagê Ltda.
N.9 659.395 - Eletro Domésticas
Jotagê Ltda.
N.9 659.396 - EletrO Domésticos
Jotagê Ltda.
N.9 659.414 - Duvolks Distribuidora de Peças e Acessórios Ltda.
Na 659.535 - Tibor Deutsch.
N. 659.597 - Emmanuel & Gorenstein.
N. 659.653.- Cibra Cimentea Brasileiros S.A.
N.9 659.685 - Pan S.A. Publicidade de Anúncios e Negócios.
N.9 659.725 - Adm. e Representação Covenar Ltda. - Arquivem-se
os processos.
Republicaçclo do D. O. de. 42-4-11
Em 23 de abril de 1971
Transferências e Alterações de nome
do Titular de Processos
Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionados as seguintes transferências e alterações
de nome do titular de processos:
Frigitronica "nc. - Transf. para
seu nome da pai. Pi n. 9 83.851.
Diversos
Riepe Werk (junto à pai. Pi número 75.650) - Arquive-se a pedido
de anotação de transf. por falta de
cumprimento das exigências Publicadas no D. O. de 24-9-70.
N. 5.549 - Lee Wilson Engineering Company, Inc. - Arquivado
por falta de pagamento da taxa final.

PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL
DIVULGMO N9 1.150

PREÇO: Cr$ 1.00
A VENDA:
Na

Guanabara

Seção de Vendas:
Avenida Rodrigues Alva", a' t
Agência I:
Ministério da Fazenda
Atende -se . a pedidos pelo
Serviço de Reembõlsc Postal
Em Baisilia
Na sede de D 1 N.
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T.9 176.651 - Dante Donato Donatelli •- elrilmivado por falta de pegamento da taxa final.
N.9 203.727 - I. W. S. Nominee
Company Limited - Arquive-se ne
acôrdo com o art. 145, urna VC3 que
a procuração apresentada não atende ao disaosto no art. 162 do CPI.
Retificação de pontos
Na 155.405 - Saco Termo-Plastico
- Union Carbide Corp. -- Pontos
publicados em 18-3-71 - Prioridade
depositada em 26-12-62.
N. 1513.607 - Sistema de proteço
para cruzamento de estradas de l'idagem - Westinghouse Air Bralse
Company - Pontos publicados em 18
da março de 1971.
N.9 158.888 - Emprêgo de PVC rígido atóxicsi nas embalagens de acondicionamento de óleos e outros produtos comestíveis - S.A. Inds. Reunidas F. Matarazzo - Pontos publicados em 18-3-71 - Depositado em
4 de maio de 1964.
N.9 161.236 - Processo para a polimerização e copolimerização de olefinas - Solvay & Cie. - Pontos
publicados em 18-3-71.
N.9 178.168 - Processo e clispssiiivo para eliminar lixo de qualquer
natureza - Carl-Hermann Heas Pontos publicados em 19-2-71 -- Fica retificada a prioridade pois não
existe mais conforme petição 28.855
de 13-7-66. ficando. portanto fore
publicação.
N.9 135.913 - Aperfeiçoamentos
em dispositivos de travarnento para
mina longitudinalmente desiocavel
em lapiseiras - Jacob Ritter KG. -Pontos publicados em 10-2-71 Depositado em 24-1-62.
N.9 173.841 - Processo para remover um tecido fibroso de uma superficie giratoria que suporta a inssmo
e aparelho para por em prática esse
processo -- .Tohnson & Johnson Pontos publicados em 5-3-71 -- Total de 9 pontos.
N.9 142.139 - Composição de cloreto de sódio cristalino granular para uso industrial - International
Salt Company - Pontos pubacados
em 9-3-71.
Na 147.675 - Processo aperfeacondo e aparelho para a extraçao co
água de lençóis ou telas úmidas, co e
se movem continuamente, na fabricação de papel - The Mead Corp.
- Pontos publicados em 9 de março
de 1971. - Fica retificado o iraerior
do 1." pontos: "rôlos de prensa molemente com um feltro continuo de
material transferidor de liquida orientado para passar em larno ri. um
par dos ditos rólos, e um tecido continuo relat i vamente incorupressivel
poroso a líquidos".
Na 1e'l.647 - Processo para a obteliçoã de corantes monoazóicos insolúveis em água - Farbwerae eamchst Aktienges.ellschaft Vorm. Meister Lucius & Bruning - Pontos publicados em 16-3-71.
N.9 1'12.668 - icador de areia Alvaro À:á Moutinno - Pontos publicados um 1 de abril de 1971 - Depositado em 4 de agosto de 1945.
N. 176.159 - Composição poro o
revestimento de superfícies de aço
-com alumínio ou liga de alurronio e
Processo rara êste fim - Ranendra
Dutta. Prof. T.arun Kumar Ghose e
Registrar of Jadavpur University Pontos publicados em 16-3-71.
Na 166.839 - Composição plástica
de organo polissilozanas que por ação
da • água se conver tem em elastomeros - Farbenfa BrS\sen Bayer Aktieagesellsc.haft - Pontos publicados
em 18-3-71.
N.9 165.583 - Processo continuo de
evestir eletricamente objetos condu-.
ivos e aparelho para uso em tal
rrocesso vord Motor Company Pontos ea-blmados ain 18-3-71,
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760.681 - 760.682 - 760.690
- 760.698 . 760.701 - 760.706
- 760.720 - 760.721 - 760.723
- 760.734 - 760.735 - 760.737
760.759 - 760.761 - 760.764
- 760.770 - 760.771 - 760.772

760,680 760.697
760.716

760.733
760.758
760.769

- 760.691
- 760.707
. 760.724
- 760.738

- 760.692 - 760.694
- 760.711 - 760.715

- 760.725 . 760.732
- 'hNJ.754 - 760.756
760.765 - 760.767 - 760.768
- 760.773 - 760.775 - 760.777

760.778 - 760.780 - 760.781 - 760.782 - 760.783 - 760.784 - 760.785
760.788 - 760.791 - 760.792 - 760.793 - 760.794

760.786 - 760.787

760.795 - 760.798 - 760.797 - 760.799 - 760.800 - 760.801 - 760.802
(„.
760.80 - 760.804 - 760.805 760.806 - 760.807 - 760.808 . 760.812

760.821
760.822 - 760.823 - 760.825 - 760.826 - 760.827 - 760.828 - 760.830
760.835 - 760,836 - 760.837 - 760.838 - 760.839 - 760.841 - 760.843
760.844 - 760.845 - 760.846 - 760.847 - 760.848 - 760.849 - 760.850
760.813 - 760.814 - 760.815 - 760.816 - 760.817 - 740.819 -

760.851 - 760.852 - 7601.853 - 760.854 - 760.861 - 760.862 - 760.865
760.866 - 760.867 - 760.868 - 760.869 - 760.872 - 760.873 - 760.874
760.875 - 760.876 - 760.877 - 760.878 - 760.879 - 760.881 - 760.882
760.883 - 760.884 . 760.885 - 760.886 - 760,037 - 760.888 - 760.889

760.890

760.891- 760.894

76o.895 - 760.896 - 760.897 - 760.898

760.899 - 760.900 - 760.901 - 760.902 - 760.903 - 760.905 - 760.906

761.568. 761.576
761.583 - 761.584
761.605 . 761.608
761.621 . 761.622
761.641 - 761.644
761.721 - 761.730
761.774 - 761.775
761.793 - 761.798
761.820 761.821
761.836 - 761.850
761.892 - 761.899
761.910 - 761.912
761.919 - 761.920
761.930 - 761.931
761.938 - 761.940

• 761.571
76/.600
- 761.609
. 761.623
- 761.646
- 761.731
761.776
• 761.799
- 761.825
- 761.855
. 761.900
. 761.913
- 761.922
761.933
- 761.942

. 761.573 761.580 • 761.581
761.601 761.602 - 761.603
. 761.610 • 761.611 761.617
• 761.626 . 761.627 - 761.628
- 761.647 - 761.650 • 761.653
- 761.734 • 761.742 . 761.743
- 761.783 . 761.784 - 761.791
- 761.801 - 761.816 • 761.817
761.826 761.827 • 761.828
• 761.860 . 761.877 761.878
- 761.945 . 761.906 761.908
- 761.914 761.915 . 761.916
. 761.923 • 761.925 • 761.926
• 761.934- 761.935 • 761.93!6
- 761.943 761,.944 n• 761.945

• 761.582
761.604
• 761.619
• 761.637
761.720
• 761.744
761.792
- 761.819
. 761.833
. 761.882
. 761.909
- 761.918
- 761.928
- 761.937
- 761.946

761.947 - 761.948 - 761.950 - 761.952 • 761.954 - 761.955 - 761.956
761.957- 761.958 . 761.959 - 761.961 - 761.962 - 761.964 - 761.965
761.967 - 761.969 761.970 - 761.971 • 761.972 • 761.973 - 761.975
761.976 - 761.977

761.978 - 761.979 - 761.980 - 761.981 - 761.982

761.986 761.989 761.990 - 761.991
761.995 - 761.996 - 761.997 - 761.998 - 761.999
762.003 - 762.005 - 762.006 - 762.008 - 762.009
762.014 • 762.015 - 762.017 - 762.018 - 762.019
761.984 -

. 761.993
- 762.001
- 762.012
- 762.020

- 761.994
- 762.002
- 762.013
- 762.021

762,022 - 762.024 - 762.025 - 762.026 - 762.027 - 762.028 - 762.031
762.032

762.033 - 762.040 - 762.044 - 762.046 - 762.047 - 762.048

760.909 - 760.910 - 760 . 913- 760.914- 760.915 - 760.916 - 760.918

762.050 - 762.051 - 762.054 - 762.055 - 762.056 - 762.059 - 762.062
762.065 - 762.066 - 762.067 - 762.068 - 762.072 - 762.076 - 762.082

760.940 . 760.942 - 760.943 - 760.944 - 760.952 - 760.953
760.954 - 760.955 - 760.956 - 760.958 - 760.959 - 760.960 - 760.964

762.083 - 762.087

762.098 - 762.099 - 762.100 - 762.101 - 762.102 - 762.103 - 762.104

760.965 - 760.966 - 760.967 - 7640.968 - 760.969 - 760.972 - 760.980

762.105 - 762.106 - 762.107 -

7,60.981 - 760.986 - 760.987 760.988 - 760.992 - 760.994 - 760.997
760.998 - 761.001 - 761.002 - 761.004 - 761.010 - 761.029 - 761.031
761.032 - 761.039 - 761.040 - 761.041 - 761.042 - 761.045 - 761.046

762.112 - 762.113 - 762.114 - 762.115 - 762.118 - 762.119 - 762.120

760.920 -

761.047 - 761.048 - 761.049 - 761.050 - 761.051 - 761.052 - 761.053
761.054 - 761.055 - 761.106 - 761.110 - 761.111 - 761.112 - 761.113
761.115 - 761.122 - 761.123 - 761.128 - 761.129 -761.132 - 761.134
•
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761.143 - 761.150 - 761.159
761.207 - 761.209 - 761.212
761.221 - 761.222 - 761.??4
761.237 - 761.238 - 761.240
761.245 - 761.246 - 761.247

- 761.160 - 760.165 - 760.166 - 760.205
- 761.213 - 761.218 - 761.219 - 761.220
- 761.225 - 761.226 - 761.228 - 761.236

- 761.241 - 761.242 - 761.243 - 761.244
- 761.246 - 761.249 - 761.250 - 761.252

761.257 - 761.258 - 761.259 - 761.260 - 761.265 - 761.272 - 761.273

761.277
- 761.301
- 761.340
- 761.362
. 761.390
-,761.398

'761.274 - 761.276 -

'761.282 - 761.300
761.332 - 761.333

761.358
761.388 . 761.389
761.396 - 761.397
161 . 355 -

- 761.278
- 761.302
- 761.341
- 761.364
- 761.391
- 761.399

- 761.279
- 761.303
- 761.342
- 761.377
- 761.392
- 761.400

- 761.280
- 761.328
- 761.353
- 761.386
- 761.393
- 761.401

- 761.281
- 761.331
- 761.354
- 761.387
- 761-.395
- 761.40

761.405 - 761.406 - 761.407 - 761.408 - 761.409 - 761.410 - 761.411
761.413 - 761.415 - 761.416 - 761.426 - 761.427 - 761.432 - 761.438
761.442 - 761.443 - 761.444 - 761.449 - 761.450 - 761.458 - 761.459
761.460 - 761.462 - 761.463 - 761.764 - 761.465 - 7 e 1.467 - 761.469
761.471 - 761.474 - 761.487 - 761.488 - 761.494 - 701.515 - 761.516

763.517 - 761.559 -761.560-- 761.562 - 761.563 - 761.564 - 761.565

762.088 - 762.090 - 762.091 - 762.096

762.097

762.108 - 762.109 - 762.110 - 762.111

762.122 - 762.123 - 762.135 - 762.136 - 762.142 - 762.143
762.172 - 762.174
762.178 - 762.188 - 762.189 - 762.190 - 762.192 - 762.193 - 762.196
762.121 -

762.145 - 762.146 - 762.147 - 762.150 - 762.159 -

762.197 - 762.198 - 762.199 -762.200-- 762.202 - 762.207 - 762.209
762.210 - 762.211 . 762.212 - 762.214 - 762.218 - 762.220 - 762.221
762.222 - 762.232 - 762.235 - 762.236 - 762.303 - 762.313 - 762.315
762.316 - 762.317 - 762.318 - 762.320 - 762.321 - 762.323 - 762.324
762.329 - 762.330 - 762.331 - 762.334 - 762.336 - 762.338 - 762.339
762.341 - 762.359 - 762.362 _ 762.364 - 762.365 - 762.366 - 762.367
762.368 - 762.369 - 762.371 - 762.372 -762.373 - 762.374 - 762.375
762.376 - 762.377 - 762.379 762.381 762.383 - 762.384 - 762, 5

762.393 - 76_.,,6

762.386 - 762.387 - 762.389

762.390

762.392 -

762.398 - 762.399 - 762.400

762.401

762.402 - 762.403 - 762.404

762.405 - 762.406 - 762.407 - 762.408 - 762.409 - 762.410 - 762.411
762.412 - 762.413 - 762.414 - 762.415 - 762.416 - 762.418 - 762.419
762.420 - 762.421 - 762.424 - 762.425 - 762.426 - 762.427 - 762.428
762.4n - 762.432 - 762.433 - 762.434 762.435 : 762.436 -762.438
762.439 - 762.441 - 762.44? 762.443 762.445 - 762.446 - 762.4/17
762.448 - 762.449 - 762.450 762.451 762.452 - 762.454 - 762.455
762.459 - 762.460 - 762.461 - 762.462
-:2.464 - 762.465 - 762.466 - 762.468 - 762.475 - 762.476 - 762.479
762.480 - 762.481 - 762.482 762.484 - 762.489 - 762.494 - 762.495
762.496 ,- 762.501 , - 762.502- 762.503 - 762.504 -.762.505 762.506

762.456 - 762.457 - 762.458

IM

-
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762.507 - 762.511 - 762.523 - 762.531 762.532 - 762.533 - 762.534

763.318 - 763,?20 - 763.321 - 763.322 - 763.324 - 763.323 - 763.325

762.535 . 762.536 - 762.537 - 762.535 762.339 - 762.540 - 762.541

763.32,5 - 763.327 - 763.323 - 753.329 - 763.331 - 763.332 - 763.333

762.542 - 762.545 - 762.593 - 762.556 762.579 - 762.585 - 762.586

763.334 - 763.335 - 763.337 . 763.338 - 763.341 - 763.342 - 763.343

762.587 - 762.5E8 - 762.589 - 762.593 762.595 - 762.597 - 762.598

763,344 - 763.345 -

762;,599,- 762.602 - 762.603 - 762.605 762.606 - 762.607 - 762.609

763 .351 - 763.392 - 763.353 - 763.354 . 763.395 - 763.397 . 763.361

763 .g.6 . 763 . 347 . 763 . 348 . 763 . 349 763.350

762.610 - 762.611 - 762.612 - 762.613 762.614 - 762.615 - 76.2.616

763,362 - 763.363 . 763.364 . 763.365 - 763.366 - 763.375 . 763.376

762.617 - 762.618 - 762.619 - 762.620 762.621 -762.622 - 762.624

763.377 - 763.379 - 763.380 . 763.383 . 763.384 - 763.386 - 763.387

762.625 - 762.626 - 762.627 - 762.628 762.629 - 762.631 - 76.2.632

763.394 - 763.395 - 763.395 763.597 . 763.399 . 763.400 . 763.401

762.634 - 762.635 - 762.637 -,762.639 762.640 - 762.641 - 762.744

763.444 - 763.406- 763.411 - 763.412 - 763.413 - 763.414 - 763.415

762.645 :762.646 . 762.647 - 762.648 - 762.649 - 762.650 - 762.652

763.416 . 763.417 - 763.418 - 763.419 - 763.437 - 763.466 - 763.470

762„653 _ 762.654 - 762.655 - 762.656 - 762.658 - 762.659 -762.660

7 6 3. 4 71 - 7 63. 476 - 763.77 . 763.479 . 763.4E0 - 763.481 - 763.510

762.661 - 762.662 - 762.663 - 762.664 - 762.665 - 762.666 - 762.667

763.521 - 763.535 - 763.936 763.547 - 763.96, -.763.563 . 763.564

762.670 - 762.671 - 762.674 - 762.675 762.676 - 762.677 - 762.680

763.966 . 763.967 - 763.969 . 763.970 - 763.571 - 763.972 - 763.973

762.6$1 762.682 - 762.683 - 762.684 762.686 - 762.687 - 762.688

763.574 - 763.575 j 763.576 - 763.578 - 763.579 - 763.589 - 763.995

762.659 - 762.690 - 762.691 - 762.692 762.693 - 762.694 - 762.695

763,598 - 763.559 - 763.600 . 763.601 - 763.616 - 763.618 - 763.619

762.696 762.697 - 762.698 - 762.699 762.700 - 762.701 . 762.702

763.621 -763.614 - 763.654 . 763.668 . 763.669 - 763.688 - 763.695

762.703 762.704 - 762.7405 - 762.706 762.707 - 762.709 - 762.710

763.699 . 763.718 • 763.719- 763.720- 763.721 - 763.722 - 763.723

762.711 762.712 - 762.713 - 762.714 762.715 - 762.719 - 762.720

763.724 - 763.729 - 763.726 . 763.727 . 763.728 - 763.729 - 763.731

762.721 762.725 - 762.726 - 762.727 762.728 - 762.729 - 762.730

763.733 - 763.736 - 763.745 . 763.757 . 763.758 - 763.759 - 763.760

762.731 762.732 - 762.737 - 762.743 762.744 - 762.745 - 762.746

763.761 - 763.763 - 763.764 . 763.769 - 763.766 - 763.767 - 763.768

762.747 762.748.- 762.749- 762.751 762.792 - 762.794 - 762.795

763.769 - 763.770 - 763.771 - 763.772 - 763.773 - 763.774- 763.776

762-797 - 762.798 . 762.799 - 762.800 762.803 - 762.804 - 762.805

763.777 - 763.779 - 763.781 - 763.992 - 763.783 - 763.791 - 763.792
763.793 - 763.798 - 763.799 - 763.800 - 763.801 - 763.802 - 763.803

762.807 762.809 - 762.810 - 762.812 762.813 - 762.814 - 762.819
762.822 762.826- 762.827 . - 762.830 762.831 - 762.859 - 762.860
762. 861 762.863 - 762.864 - 762268 762.870 - 762.873 - 762.900

763.804 - 763.806 - 763.809 - 763.810 - 763.911 - 763.912 - 763.813
763.820 - 763.921 - 763.523 - 763.824 - 763.827 - 763.828 - 763231

762.901 762.911 - 762.912 - 762.913 762.919 - 762.920 - 762.925

763.833 - 763.839- 763.848 - 763.849 - 763.850 - 763.854 - 763.855

762.926 762.928 . 762.929 . 762.930 762.532 - 762.935 - 762.936
762.937 - 762.938 - 762.939 - 762.940 762.941 - 762.942 - 762.944

763.856 - 763.857 - 763.858 - 763.855 - 76326. 0 - 763.861 - 763.862

762.947- 762.948- 762.950 - 762.951 - 762.952- 762.953- 762.94
762.935- 762.956 - 762.957 - 762.958 - 762.959 - 762.960 - 762.961

763.872 - 763.875 - 763.975 - 763.577 - 763,884 - 763.900 - 763.902
763.907 - 763.908 - 763.909 - 763.911 - 763.912 - 763.913 - 763.916
763.921 - 763.922 - 763.923 - 763.924 - 763.925 - 763.926 - 763.927

762.962 - 762.963 - 762.964 - 762.966 - 762.967 •- 762.970 - 762.971

763.928 - 763.929 - 763:930 - 763.931 - 763.932 - 763.933 - 763.934

762.972 - 762.974 - 762.975- 762.976 - 762.977 - 762.978 - 762.979,

763.935- 763.936 - 763.938 - 763:939 - 763.941 - 763:942 - 763,543
763.944 . 763.945 ' - 763.946 - 763.947 - 763.948 - 763.949 - 763.950

762.980 r 762.981 - 762.982 - 762.983 - 762.984 - 762.985. 762.986
762.987- 762.988 - 762.990 - 762.992 - 762:993 - 762.994 - 762.995
762.997 - 762.998 - 763.001 - 763.002 - 763.003 - 763.004 - 763.005
763.007 - 763.008 - 763.009 - 763.012 - 763:013 - 763.014 . 763.015
763.019 - 763.020 - 763.021 - 763.022
763.016 •- 763.017
763.023 - 763.024 - 761:025 763.026 - 763.028 - 763.029 - 763.030
763.032 - 763.033 - 76 3 .03 4 - 7 6 3 .035 -,7 6 3. 03 6 - 763.037 763.038
763.039 - 763.041 - 763.042 - 763.043 - 763.046 - 763.047 - 763.048
763:049 763.050 _ 763,051 - 763.055 . - 763.050 - 763.061 - 763.062
763.054 - 763,055 - 763,086 763.067 - 763.068 - 763.071 - 763.072

763.951 - 763:952 - 763.954 - 763.995 - 763.957 - 763.958 - 763.959
763.960 - 763.961 - 763.963 • 762.968 - 763.969 - 763.970 - 763.975
763.976 - 763.977 - 763,979 - 763.981 - 763.985 - 763.986 - 763.987
763.988 - 763.990 - 763.991 - 763.992 - 763.993 - 763.995 - 763.996
763.998 - 763.999 - 764.000 . 764.001 - 764.003 - 764.004 - 764:005
764.006 - 764.007 764.009 - 764:011 - 764.012 • 764.013 - 764.014
764.015 - 764.016 - 764.019 - 764.020 . 764.022 - 764.023 - 764.024
764.026 764.027 - 764.029 - 764.030 - 764.031 - 764:032 - 764.033
764.034 - 764-05 - 764.036 - 764.037 - 764.038 - 764.039 -764.040

.763.073 - 762.079 - 763.078 763.080 - 763.061 - 763.082 - 763.083

764.041 - 764.042 - 764.043 - 764.045 - 764.046 - 764.047 - 764.048

763.084 - 763.086 - 763.087 763.088 - 763.089 - 763.090 - 763.092

764.049 - 764.050 - 764.051 - 764.056 - 764.057 - 764.098 - 764.059

763.093 - 763.054 - 763.095 763.096 -763.097 - 763.058 - 763.099

764.062 - 764.063 - 764.064 - 764.067 - 764.070 - 764.071 - 764.072'

763.112 - 763.113 - 763.114 753.119 -763.122 - 763.123 - 763.124

764.073 - 764.074 - 764.075 - 764.076 - 764.077 - 764.078 - 764.079

763.125- 763.142 - 763.143 763.144 - 763.157 - 763.162 - 763.167

764.080 - 764.081 - 764.082 . 764.083 - 764.083 - 764.090 - 764.109

763.168 - 763.171 - 763.175 763.179 - 763.180 - 763.191 - 763.192

764.114 - 764.121 - 764.129 - 764.142 - 764.146 - 764.147 - 764.148

763.193 - 763.194 - 763.195 - 763.196 - 763.197 - 763.198 - 763.199

764.149 - 764.150 - 764.151 - 764.153 - 764.155 - 764.156 - 764.157

763.200 - 763.201 - 763.202 - 763.203 - 763.204 -'763.20 5 - 763.206

4 .18 4- 764.185
764.175 -764.176764.177764.178-764.183- 7 6

763.207 - 763.211 - 763.212 - 763.218 - 763.220 - 763.228 - 763.230

764.186 - 764.187 - 764.190 - 764.192 - 764.193 - 764.199 - 764.200

763.276 - 763.277 - 763.278- 763.279 - 763.280 - 763.298 763.300

764.201 - 744.202 764.,no3 - 764.204 - 764.205 - 764.206 - 764.207

763.301 - 763.302 - 763.304 - 763.305 - 763.306 - 763.307 . 763.309

764.208 - 764.212 - 764.213 - 764.214 - 764.216 - 764.217 - 764.218

763.310 - 763.311 - 763.312 - 763.313 - 763.314 - 763.315 - 763.316

764.219 - 764.220 - 764.221 - 764.222 - 764.223 - 764.224 - 764.325

2Ci

e-,ta-fàil-i 7 .

764.226 - 764.227 - 764.F28 -

11

.76Lj. - )04.232 - 7611.233

7'5,02.3

764.234 - 764.241 - 764.243 - 764.244 - 764.245 - 764.246 - 764.247
764.249 - 764.251 - 764.252 - 764.254 - 764.255 - 764.256 . 764.258

Maá) de 1 971

7: 5. rC4 - 765.015 - 765.016 - 765.017 - 765.018
- y65.022 - 765.023 - 765,025 - 765.030
- 765.021 - 765.0,i2 - 765.073 - 765.076
5-55.0E1 - 765.083 - 765.054 - 765089 765.090

- 765.019
- 765.040
- 765.079

764.259 - 764.280 - 764.281 - 764.303 - 764.304 - 764.316 - 764.319

v;').080

764.323 - 764.324 - 764.330 - 764.344 - 764).345 - 764.347 - 764.3/J9

7"5.. - 755.095

765.096 - 765.05'3 - 755 . 099

765.100 - 765.101

764.350 - 764.351 - 764.352 - 7614.353- 764.360 - 764.361 - 764.362

765.102 - 765.103

765.110 - 765.111 -

765.122

765.323

U5
765.124 - 765.125 - 76,126

765.120 - 765.121

764.363 - 764.365 - 764.366 - 764.367 - 7.<4.368 - 764.369 - 764.370
764.371 - 764.372 - 764.373 - 764.3(4 - 764 . 375 - 764.4 - 764.377

7,55.129 - 765.130

765:131 - 765.134 - 765.135

765.127 - 765.128
765.141 - 765.142

764.384, - 764.385 - 764.386 - 764.387 - 764.: s.,88 - 764.390 - 764.391

70.14.3 - 735.11414

765.145 - 765.146 - 765.147

765.148 - 765.149

764.393 - 764.396 - 764.397 - 764.398- 764.399 - 764.400 - 764.401

7c - ? 50
765.15

735.151
765.166

765.152 - 765.158 - 765.162

765.163 - 765.164

764.402 - 764.403 764.404 - 764.405 - 764.408 - 764.409 764.410

765.167 - 765.169 - 765.170

764.411 - 764.413 764.414 - 764.415 - 764.416 - 764.42? 764.1,24

763.175 - 765.176

765.177 - 765.178 - 765.179

765.173 - 765.174
765.180 - 765.181

764.428 - 764.429 764.435 - 764.437 - 764.438 - 764.439 764.440

765.182 . 765.183
765.191 - 755.193

765.164 - 765.185 - 765.186
765.194 - 765.195 - 765.197

765.189 - 765.190

764.441 - 764.44? 764.443 - 764.4)i4 - 764.445 - 764.446 764.447
764.448 - 764.449 764.450 - 764.451 - 764.454 - 764.455 764.456

765.203 - 765.204

765.205 - 765.206 - 765.207

765.208 - 765.210

764.458 - 764.460 764.461 - 764.462 - 764.463 - 764.464 764.465
764.466 - 764.467
(64.468 - 764.469 - 764.470 - 764.471 764.472

765.211 - 765.212

765.215 - 765.214 - 765.216

765.217 - 765.218

765.219 - 765.220

764.473 764.474 764.476 - 764.480 - 764.481 - 764.482 764.484

765.228 - 765.230

765.222 - 765.223 - 765.224
765.231 - 765.232 - 765.234

765.225 - 765.226
765.236 . 765.237

764.485 - 764.488 764.491 - 764.498 - 764.502 - 764.504 764.505

765.238 - 765.239
765.247 - 765.248

765.240 - 765.241 - 765.2/ 3

765.244 - 765.245

764.515 - 764.516 764.542 - 764.544 - 764.548 - 764.549 764.550

765.250 - 765.251 - 765.252

765.254 - 765.255

764.551 - 764.552 764.553- 764.554 - 764.555 - 764.559 764.560

765.256 - 765.257

765.258 - 765.259 - 765.260 - 765.262 - 765.263

764.567 - 764.568 764.571 - 764.574 - 764.578 - 764.583 764.584

765.264 - 765.267

764.585 - 764.590 764.591 - 764.592 - 764.598 - 7614 .613 764.614

765.274 - 765.275

765.268 - 765.270 - 765.271 - 705.272 - 765.273
765.276 - 765.280 - 765.281 - 765.284 765.286

764.629 - 764.632 764.636 - 764.639 - 764.641 - 764.642 764.643

765.289 - 765.301

765.302 - 765.303 - 765.304

764.644 - 764.645 - 764.646 - 764.647 - 764.648 - 764.649 - 764.650

76-5,307 - 765.308

765.309 - 765.310 - 765.311

764.651 - 764.652 - 764.653 - 764.654 - 764.655 - 764.656 - 764.657

- 765.346

764.659 - 764.660 - 764.661 - 764.663 : 764.664 - 764.666 - 764.667
y64.668 - 764.669 - 764.670-- 764.671 - 764.673 - 764.674 - 764.675

765.357 - 765.358
765.379 - 765.380

764.677 - 764.678 - 764.679 - 764.681 - 764.682 - 764.683 - 764.684

765.386 - 765.391

764.686 - 764.687 - 764.688 - 764.694 - 764.696 - 764.697 - 764.698

765.397 - 765.396

- 765.093

765.198 - 765.202

765.305 - 765.306

765.312 - 765.343.
765.347 - 765.348 - 765.353 - 765.354 - 765.355
765.359 - 765.360 - 765.361 - 765.362 - 765.378
765.381 - 765.382 - 765.383 - 765.384 - 765.385

764.726 - 764.732 - 764.733 - ,764.734 - 764.736 - 764.738 - 764.74o

765.392 - 765.393 - 765.394 - 765.395 - 765.396
765.399 - 765.404 - 765.405 - 765.406 - 765.407
765.415 - 765.435 - 765.437 - 765.439
765.408 - 765.413 - 765.414
765.452
765.451
- 765.453 - 765.454 - 765.455
765.441
765. 440
765.458 - 765.460 - 765.470 - 765.471 - 765.481 - 765.482 - 765.492

764.768 - 764,769 - 764,770 - 764.771 - 7 649773 - 764.782 - 764,808
764.809 - 764.810 - 764.812 - 764.823 - 764.825 = 764.830 - 764.831

765.493 - 765.494
765.500 - 765.501

765.495 - 765.496 - 765.497 - 765.498 - 765.499
7•5.502 - 765.503 - 765.504 - 765.505 - 765.506

764.832 - 764.833 - 764.834 - 764.835 - 764.836 - 764.837 - 764.839

765.507 - 765.508

764.838 - 764.840 - 764.841 . 764.849 - 764.851 - 764.852 - 764.853

765.517 - 765.518
765.528 - 765.529

765.511 - 765.512 - 765.513 - 765.515 - 765.516
765.522 765.523 - 765.524 - 765.525 - 765.527

764.700 -'764.7o1 - 764.705 - 764.706 - 764.707 - 764.708 - 764.709
764.710 - 764.711 - 764.712 - 764.713 - 764.714 - 764.715 - 764.725

764.854 764.855 - 764.856 - 764.857 - 764.858 2 764.859 - 764.860
764.862 - 764.864 - 764.865 - 764.866 - 764.867 - 764.868 - 764.869
764.870 - 764.871 . 764.872 - 764.873 - 764.875 - 764.876 - 764.877
764.878 - 764.879 , - 764.880 764.681 . 76.882 - 764.833 - 764.885
764.886 - 764.887 - 764.888 - 764.889 - 764.891 - 764.892 - 764-894
764.898 - 764.899 - 764.900 - 764.903 - 764.905 - 764.906 - 765.907
764.908 - 764.909 - 764.911 - 764.912 - 764.915 - 764.920 -- 764.921
764.922 - 764.924 - 764.925 - 765.926 - 764.927 - 764.929 - 764.930
765.932 - 764.933 - 764.935 - 764.936 - 764.938 - 764.94) - 765.941
764.944 - 764.945 - 764.946 - 764.948 - 704.949 - 764.950 - 764.952
764.953 - 764.954 - 764.955 - 764.956 - 764.958 - 764.959 - 764.960
'764.961 . 764.962 764.963 - 764.965 - 764.966 - 764.967 - 764.968
764.969 - 764.970 764.972 - 764.973 - 764.974 - 764.975 -764.976
764.977 - 764.978 • 764.979 - 764.980 - 764.981 - 765.982 - 765.984

764.985 - 764.988 • 764.989 - 76V.990 - 764.991 - 764.992 - 764.993
764.994 - 764.995 .7 764.996a 761,490 - 768.999 - 765.m)2 - 765.003
102904. m 7040 7a90 Ar. 70.907 - 765.010 . 765.011 - 765.012

765.530 - 765.531 - 765.352 - 765.533 - 765.534
- 765.539 - 765.542 - 765.543
- 765.555 - 765.554 - 765.556
- 765.605 - 765.607 - 765.608

765.557 - 765.585
765.609 - 765.615

765.537 - 765.538
765.548 - 765.551
765.590 - 765.592
765.617 - 765.619

765.622 -- 765.623
765.665 - 765.666

765.624 - 765.628 - 765.631 - 765.632 - 765.662
765.668 - 765.669 - 765.670 765.671 - 765.673

765.535 - 765.536
765.544 - 765.545

- 765.618 - 765.620 - 765.621

765,674 -765.675 765.676 - 765.677 - 765.678
765.681 - 765.682 r 765.684 - 765.685 - 765.686
765.690 - 765.691
765.692 - 765.693 - 765.694

765.679 - 765.680
765.687 - 765.688
765.695 - 765.696

765.702
765.699 - 765.700 - 765.701
765.705 765.70? - 765.708 - 765.709 - 765.710 765.712
765.714 - 765.715 - 765.716 - 765.717 - 765.718 - 765.719
765.725 - 765.726 - 765.727 - 765.728 - 765.729 - 765.732
765.697 - 765.698

- 765.704
- 765.713
- 765.724
- 765.743

765.760 - 765.761 - 765.762 - 765.769 - 765.788 - 765.792 - 765.793
- 765.707 - 755,802 - 765.803 - 765.806
75 ,;.794
7u.:.607

?6 ) .0y9 - 765.511 - 765.512 - 755.013 - 765.814 - 765.827

Sexta L feira 7

CVÁRIO OFICAL (Seç?%!.0

1 765.847 . 765.853 - 765.854 - 765.855 765.856 - 765.857 - 765.858

Maio de 1971 2O4.5

767.100 - 767.101 - 767.104 - 767.105 - 767.106 - 767.108 . 70.1:00

765.872 - 765.874 - 765.876 - 765.880 - 765.906 - 765.911 - 765.916

767.111 - 767.112 - 767.116 - 767.119 - 767.120 - 767.122 - 767.12S

765.918 . 765.919 - 765.921 - 765.922 - 765.924 - 765.925 - 765.926

767.125 - 767.126 - 767.127 - 767.128 -767.129 - 767.130 - 767.131

765,927 - 765.931 - 765.932 - 765.955 - 765.956 - 765.979 - 765.991

765.992 . 765.997 - 765.999 - 766.00 !,? - 766.007 - 766.013 - 766.041

767.132 767.133 -7 6 7,13'. - 767.135 - 767.139 - 7614u - 767.141.
767.142 - 767.143 - 767.144 - 767.145 - 767.147 - 767.148 - 767.149'

766.046 . 766.055 - 766.112 - 766.128 - 766.129 - 766.130 -766.131
766.132 - 766.133 - 766.134 - 766.135 - 766.136 - 766.137 - 766.138

767.162 - 767.163 - 767.164 - 767.165 - 767.166 - 767.167 , - 767.168

766.139 - 766.140 - 766.141 - 766.142 - 766.148 - 766.156 - 766.158

767.169 - 767.170 - 767.180 - 767.181 - 767.182 - 767.188 - 767.192

766.162 - 766.163 - 766.168 - 766.170 - 766.173 - 766.179 - 766.180

767.197 -'767.198 - 767.199 - 767.200 - 767.204 - 767.205 - 767.206

766.181 - 766.191 - 766.192 - 766.193 - 766.194 - 766.196 - 766.197
766.198 . 766.199 - 766.240 - 766.247 - 766.248 - 766.270 - 766.275

767.207 - 767.208 - ,767.212 - 767.213 - 767.220 - 767.228 - 767.239
767.242 - 767.245 - 767.249 - 767.251 - 767.252 - 767.253 - 767.256

766.277 - 766.278 . 766.279 - 766.280 - 766.281 - 766.282 - 766.283

767.257 767.258 - 767.259 - 767.260 6 767 e,P), - 767.264 - 767.265

766.285 - 766.286 - 766.291 - 766.292 - 766.293 766.294 - 766.295
766.296 . 766.298 - 766.299 - 766.300 - 766.301 - 766.302 - 766.303

767.274 - 767.273 - 767.277 - 767.278 - 767.279 - 767.282 - 767.284
767.289 - 767.290 - 767.291 - 767.292 - 767.293 - . 767.294 - 767.295

766.304 - 766.305- 766.306- 766.3017 - 766.308 - 766.309 - 766.310
766.311 - 766.312 - 766.313 - 766.15 766.317 - 766.318 - 766.319

767.297 - 767.299 - 767.300 - 767.301 - 767.302 - 767.303 - 767.304

766.321 - 766.324 766.325 - 766.330 - 766.331 - 766.332- 766.333

767.313 - 767.315 - 767.317 - 767.318 - 767.319 - 767.320 - 767.322

767.150- 767.151- 767.156- 767.157- 767.158 - 767.160 - 767.161

767.305 - 767.306 - 767.307- 767.309 - 767,310 - 767.311 - 767.312

766.334 - 766.336 - 766.337 - 766.343 - 766.344 . 766.345 - 766.348

767.325 - 767.327 - 767.328 - 767.329 - 767.330 - 767.331 - 767.332'

766.349 - 766.351 - 766.352 - 766.353 - 766.554 - 766.355 - 766.556

767.340 - 767.341 - 767.342 - 767.344 - 767.345 - 767.346 - 767.347

766.359 . 766.360- 766.361 - 766-170 - 766.371 - 766.372 - 766.373

767.349 - 767.352 - 767.353 - 767.354 - 767.355 - 767.356 - 767.357

766.374 - 766.375 - 766.383 - 766.389 766.427 - 766.429 - 766.432

767.358 - 767.359 - 767.360 - 767.361 - 767.362 - 767.364 - 767.365i

766.433 - 766.439 - 766.440 - 766.441 - 766.4461.- 766.509 - 766.510

767.366 - 767.368 - 767.369 - 767.370 - 767.372 - 767.373 - 767.374:

766.515 - 766.520 - 766.521 - 766.523 - 766.523 - 766.524,- 766.525

767.375 - 767.379 - 767.380 - 767.382 - 767.383 - 767.385 - 767.387

766.526 . 766.527 - 766.528 - 766..132 - 766,533.- 766.534 - 766.535

767.388 , 767.389 - 767,390 - 767.391 - 767 392 - 767.393 - 767.395

766.536 - 766.537 - 766.541 - 766.542 . 766.560 - 766.577 - 766.578

7-7.396 - 767.397 - 767.398 - 767.499 - 767.400 - 767.402 - 767.403
. 4 - 767.405 - 767.406 - 767.407 - 767.408 - 767.409 - 767.410
767.40

766,582 - 766.583 - 766.584 - 766.585 - . 766.586 - 766.593 - 766.600
766.60/ - 766.602 - 766.603- 766.609 766.610 - 766.611 - 766.612
766.617 - 766.618 - 766.621 - 766.623 = 766.624 - 766.625 - 766.626
766.627 . 766.633 - 766.634 - 766.635 - 766.636 - 766.637 - 766.641
766.644 . 766.687 - 766.690 - 766.694 . 766.711 - 766.712 - 766.713
766.715 - 766.717 - 766.718

- 766.720 - 766.721 - 766.722

766.723 - 766.724 - 766.725- 766.726 - 766.732 - 766.733 - 766.734
'766.735 - 766.736 - 766.738 - 766.739 - 766.740 - 766.741 - 766.742
766.743 - 766.744 - 766.746 - 766.753 - 766.754 - 766.755 - 766.756

767.411 - 767.412 - 767.413 - 767.415 - 767.416 - 767.418 . 767.419
767.420 - 767.421 - 767.422 - 767.423 - 767.424 - 767.425 - 767.426
767.427 - 767.428 - 767.429 - 767.430 . 767.431 - 767.432 - 767.436
767.437 - 767.442 - 767,443 - 767. 1+1+5- 767.446 - 767.448 - 767.449
767.450 - 767.451 - 767.453 - 767.454 - 767.455 - 767.457 - 767.458
767. 4 59 - 767.460 - 767.461 - 767.462 - 767.463 - 767.1+70- 767.12
767.471 - 767.473 767.474 - 767.475 - 767.476 - 767.477 - 767.480

766.757 - 766.758 - 766.759 - 766.760 - 766.761 - 766.764 - 766.766

767.494 - 767.495 767.512 - 767.513 - 767.519 - 767.522 - 767.523
767.524 - 767.527 767.530 - 767.53 4 - 767.545 - 767.547 - 767.549

766.769 . 766.770 - 766.777 - 766.780 - 766.788 - 766.789- 766.790

767.553 - 767.554 767,555 - 767.556 - 767 . 567 - 767.568 - 767.569

766.803 - 766.807 - 766.808 766.809 - 766.810 - 766.811 - 766.812

767.570- 767.576 767.582 - 767.583 - 767.584 - 767.585- 767.586

766.813 - 766.814 . 766.815 - 766.816 - 766.817 - 766.818 - 766.819

767.587 - 767.590 767.591 - 767.592 - 767.593 - 767.594 - 767.595'

766.820 - 766.821 - 766.824 - 766.825 . 766.826 - 766.827 - 766.830

767.599 - 767.602 - 767.603 - 767.605 - 767.600 - 767.607 - 767.60)

766.032 - 766.837 - 766.84o - 766(941 4 766.851 - 766.852 - 766.853
766.858 - 766.859 - 766.861 - 766:865 - 766.869 - 766.871 - 766.882

767.610 - 767.611- 767.612.- 767.613 - 767.615 - 767.616 - 767.617

766.883 - 766.886 - 766.887 - 766.888 . 766.889 - 766.890 - 766.891

767.626- 767.627- 767.628 - 767.629 - 767.630- 767.631 . 767.632

766.896- 766.897 - 766.898- 766.89-766.902 - 766.903 --766.901+

767.633 - 767.637 - 767.638 .. 767.641 - 767.642 - 767.643 . 767.646

766.913 - 766.914 - 766.915 - 766.06 - 766.918 - 766.919 - 766.920

767.647 - 767,648 - 767,449 o. 767.650 - 767.652 - 767.651 - 767.654

766.921 - 766.931 - 766.941 - 766.942 766.945 - 766.947 - 766.948
766.952 - 766.953 - 766.954 - 766.958- 766.960 - 766.961 - 766.963
766.964 - 766.965 - 766.966 - 766.978-- 766.985 - 766.991 -.766.995

767.655 - 767.656 - 767.657 - 767.658 . 767.659 - 767.660 - 767.661

766.997- 766.998 766.999 - 767/110 - 767.001 - 767.004 - 767.015
767.01 4 - 767.022 767.023 . 767.024 767.025 - 767.026 - 767.030
76'.041 . 767.042 - 767.044 . 767.060 - 767.061 - 767.063 - 767.064

767.678 - 767,679 - 767.680 e 767.681 - 767.682 - 767.684 767.6861

767.065 - 767.068 - 767.069 . 767.070 767.071 - 767.072 - 767.073

767.708 - 767.709 - 767.710 - 767.712 - 767.713 - 767.714 767.715

767.077 - 767.079 - 767.080 - 767.081 767.082 - 767.083 - 767.084
767.085 - 767.086 - 767.087 . 767.088 - 767.089 - 767.091 - 767.092

767.727 - 767.731 - 767.733 - 767.73 4 - 767.735- 767.734 747.737

767.093- 767.094 - 767.095 6 767. 096- 767.097- 767.098- 767.099

767.738 -'767.739 - 767.740 - 767,741 767447 70,743 ' w 767.749

767.618 - 767.619- 767.620- 767.621- 767.622- 767.424 . - 767.625

767.663 - 767.664 - 767.665 . 767.666 - 767.667 - 767.660 . 767.669
767.671 - 767.672 - 767.673 - 767.674 ,- 767.675 - 767.676 . 767.677

767.688 - 767.689 - 767.690 - 767.691 - 767.692 - 767.693 - 767.60
767.695 - 767.697 - 767.698 - 767.699 - 767.700 -'767.703 . 767.705
:.57,717 = 767,728 - 767,719 - 767.720 . 767.723 767..725 . 767.724
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' 767.746 - 767.747 ç6. 767.749
767.786 - 767.787 - 767.790
767.830 - 767.837 - 767.842
767.861 - 767.862 - 767.865
767.880- 767.881 - 767.903
767.912 - 767.913 767.921
767.943 - 767.944 767.945
767.963 . 767.966 767.969
768.005 - 768.006 768.007
768.029 - 768.030 768.031
768.036 . 768.037 768.038
768.073 - 768.074 768.076
768.109 - 768.110 768.112
658.121 - 768.122
768.128 - 768.129
768.139 - 768.140
768.146 - 768.147
768.154 - 768.155
768.161 á 768.162
768.168 - 768.169
768.176 - 768.178
768.185 - 768.190
768.153 - 768.199
768.209 - 768.212
768.219 - 768.221
768.232 - 768.249
768.301 - 768.306
768.320 - 768.321
768.339 768.341
768.361 - 768.362
768.372 - 768.373
768.379 - 768.380
768.386 - 768.387
768.393 768.394
768.400 768.401
768.408 768.409
768.415 768.416
768.423 768.427
768.438
765.456

768 .439
768.457

768.490

768.N91

768 . 520-- 7 68. 52 5
765.55o - 768.551
768.558 - /66.560
768.566 - 768.667
768.574 - 768.576
768.583 - 768.585
768.594 - 768.600
766.618 - 768.9
768.625 - 768.628
766.632 - 768.633
768.61+6. 768.647
768.653 z68.01.
768.667 - 768.669

768.123
768.130
768.141
768.148
768.156

_

- 767.750 - 767.759
- 767.792 . 767.602
. 767.844 . 767.849
- 767.873 767.874
- 767.904 - 767.909

- 7677768
76/.8á4
. 767.852
- 767.8rt5
- 747.9g .)

- 767.925 - 767.937
- 767.946 767.90
- 767.970767.972
- 768.017 768.025
- 768.032 768.033
- 768.039 768.0'.0
- 768.080 768.035
- 768:113 765.115
- 748:124 768.125
- 768.131 . 768.133
- 768.142 768.143
- 768.-149, 768.150
- 768:157 - 765.153
- 768.164 - 768.165
- 768.171 - 768.173
- 768.181 . 768.162
- 768.192 - 768.193
- 768.205 - 758.206

- 767,77,1 76,7.5".2
- 7(4..5.8 -

- 769.771
- 767.825
- 76/.850
-

-

- 5W. c.d73 - 747-574
768.23
-

7.:2.C55

- 738.261 - 748.-C42
-63,.16 - 763.1:8
- 73.126 - 766.6,27
- 768.134 - 76686M
. 768.764 7,68.666
- 768.s.6.6
- 7f.3.1;9
- 763.166
- 763.174
- 763.163
- 743.195
- 762.207

- 768.152
- 768.150

- 768.157
- 768.175
- 743.164
- 762.196
- 768.228
- 768.214 - 768.215 - 768.216 - 768.218
- 768.223 . 768.224 - 768.225 - 768.226
- 768.262 . 768.258 - 763.282 - 768.295
- 768.308 . 762.309 . 768.313 - 765.318
- 768.325 - 768.326 - 768.332 - 768.336
- 768.343 -768.344 - 768.379 - 768.363
- 768.364 -768.368 - 768.370 - 768.371
- 766.375 - 768.376 - 768.377 - 768.378
- 768.382 - 168.383 - 748.384 - 768.385
- 768.389 - 762.599 - 768.391 - 768.392
- 768.395 : 768.396 . 768.397 - 768.398 - 768.399
- 768.402 - 768:403 - 768.404 - 768.405 - 768.406
- 768.410 - 768.411 - 768.412 - 768.413 - 768.414
- 768.417 - 768.418 - 768.419 - 768.'1 20 - 768.421
- 768.428 - 768-.429 - 768.430 - 768.433 - 768.436
- 768.445 - 765.447 - 768.449 - 768.452 - 7686455
- 768.458 - 768.463 - 768.k70- 768:479 - 768.485
- 768.492 - 768.506 - 768.508 - 766 7-1.% - 768.53.9
- 768.528 - 768.544 - 768.545 - 768.548 - 768.549
- 768.352 - 768.553,- 7t8.05 - 765.556 - 768.557

768.163
768.170
768.176
- 768.191
- 768.270
- 768.213
- 768.22'.
- 768.252
- 768.307
- 768.324
- 768.342
- 768.363
- 768.375
- 768.381
- 768.388

- 768.561 - 768.562 - 768.563
- 7687563 - 768.569 - 768.570
- 768.577 - 768.579 - 765.580
- 768.586 - 758.587 - 758.589
- 768.601 - 768.602 - 768.503
- 768.620 - 768.621 - 768.622
- 768.627 - 768.1523 - 768.629
- 768.634 - 768.635 . 765.637
- 768648 - 768.649 - 766.650
- 768.65, - 763.56t - 768.661
. 768.670 - 768.671 - 768.672
768.686 - 768.487 - 768.468 - 748.496 - 761.697

- 768.584 - 768.565
- 768.
- 768.572
- 768.5E1 768.532
- 768.590 - 7613.591
- 768.604 - 768.6677
- 768.023 . 763.624
- 768.630 - 768.631
- 768.644 - 768:645
- 768.651 - 768.1652
- 7674-64 - 768.656
- 768.673 . 768.585
- 768:698 - 768.699

A
•

7E9.718 - 759.719 - 758.723 - 768.722 - 768.732
76_3.735- 76735. 765.737 - 765.748 - 768.744,
;-,E94,11 749.749 - 768.7;2 - 768.760- 768.761
7437.
-745- 755.765 - 765.747 - 768.770 - 768.771
7:-2.774 7.77 - 765.773 - 769.779 - 768.781
73.7J4 - 76:0795- 735.786 768437 - 763.789
- Ç6,7 - 748.793 - 768.754 - 76E-795- 765.797
- 753.700 - 763.92 - 763.805 - 768.60, - 768.210
- 763.213 - 763.223 - 768,Eè - 769.034 - 763.850
- 763.253 - 748.956 - 765.862 - 766.469 - 769.071
- 763JSJ - 762.22 - 768.037 - 763.391 - 768.892
743.85; 5 : 3.854 - 763.996 - 743.92 - 765.912 - 763.915 - 768.916
- 753.1:19 - 743.90 - 763.921 - 768.922 - 768.923
7€B,9
733.925 - 763.926 - 753.927 - 765.928 - 765.929 - 768.930
768.931 - 540.932 - 740.935 - 753.936 - 765.987 - 768.938 - 768.989
76 3
1 .93 -'
768.9,5 - 768.946 _ 768.947
- 768.970 - 768.982
743.959
768.960
763.961
762.91 3 - 563.953
765.553 - 763.954 - 768.992 - 763.997 - 764.023 - 769.002 - 569.011
749.022 749.222 - 769.223 - 769.024 - 759.028 - 769.029 769.033
769.031+ 569.039 - 759.047 - 769.051 - 769.058 - 769.059 - 769.064
769.053 569.085 - 769.087 - 769.089 - 769.089 - 769.102 - 769.103
769.12', 749.105 - 769.114 - 739.115 - 769.116 - 769.118 - 769.119
769.171 769.122 - 769.123 769-7-24- 769.126 - 769.127 - 769.128
769.1 " 769.133 - 789,133 - 749-:3¥ - 769-185 - 769.136 - 769.138
76.9.139 769.140 - 769.141 - 769.142 - 769.146 - 769.144 - 769.145
769.145 769.147 - 769.149 - 769.151 - 769.152 - 769.156 - 767.157
769.158 769.159 - 769-164 - 769.165- 769.166 - 769.167 - 769.168
769.170 - 769.171 - 769.172 - 769.173 - 769.674- 769.175 - 769.176
759.177 - 769.178 - 769-131 - 769.182 - 769.183 - 769.165 - 769.187
769.188 . 769.191 - 769.192 - 769.193 - 769:195 - 769.196 - 769.199
769.200 - 769.261 - 769.202 . 769.204 - 769.205 - 769.206 . - 769.207
769.208 - 569.229 - 769.218 . 749.al . 769.212 - 769.213 - 769.214
?C.".

.7e.5 .

769.216
769.225
769.236
769.247
769.301
769.341
769.353
769.365
769.371
769.379
769.393
769.408
769.415
769.422
769.429
769.440
769:479
769.516
769.524
769.532

- 769.217
- 769.226
- 769.238
- 769.260
- 769.302
- 769.343
- 769.354
.. 769.366
- 769.373
- 769.782
- 769.398

- 769.409
- 769.416
- 769.423
- 769.430
- 769.441
- 769.480
- 769.518
- 769.525
;769.533
769.539 - 769.540
769.547 - 769.548
-\

-

- 769.219 - 769.220 - 769.221 - 769.222 - 769.223
- 769.226 - 769.229 - 769.230 - 769.231 - 749.232
- 769.2160 - 769.241 - 769.242 - 769.243 - 769.244
- 769.261 - 769.263 - 769.283 - 769.2 7; - 769.296

- 769.308 - 769.311 - 769.315 - 769.317 - 749.336
- 769.344 - 769.348 - 769-350 - 769.351 - 749.352
- 769.355 - 769.361- 769-362 - 769.363 - 749.364
- 769.367 - 749.368 - 769.349 - 769.37o - 769.371
- 769.374 - 769.475 - 269.376 - 769-377 - 769.378
- 769.383 - 769.384 - 769-389 - 269.390 • 769-392
749 .w3 -' 769.404 - 7697405 - 769.406 - 769.407
- 769.410 - 769.411 - 769.412 - 769.413 - 769.414
- 769.417 - 769.418 - 7697419 . 769.420 -769.1+21
- 769.424 - 769.425 - 769.1+26 - 777 '27 - 769.428
- 7697431 - 769.32 - 769 .437 - 779.438 - 769.439
- 769.442 - 7697452 - 769.456 - 769.458 - 769.460
-769.452 769.483 - 769.1684 - 769.491 - 769.511
- 769.519 . 769.520 - 769.521 - 769.522 - 769.523
- 769.527 - 769.528 - 769.529 - 70.530- 769.531
- 769.534. . 769.535 - 769.536 - 769.537 - 769.536
- 769.541 - 769.542 - 769.543 - 769.94 - 769.545
- 769.549 - 769.550 - 769.551 - 769.553 - 769.555
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769.556 - 769.557 • 769.558 - 769.559 - 769.560 .769.561 . 769.5W
769.563 769.564 • 769.573 . 769.574 . 769.578 - 769.579 . 769.580;
769.590 - 769.595 . 769.597 . 769.603 . 769.607 . 769.608 . 769.613,
169.614 769.615 769.616 • 769.617 J, 769.622 . 769.625 - 769.626
769.627 - 769.628 . 769.629 - 769.639 - 769.641 . 769.650 769.654
769.656 . 769.680 - 769.696 . 769.706 769.707 . 769.708 -,769.712
769.734 - 769.741 . 769.749 . 769.756 . 769.757 - 769.758 - 769.759
1
769.760 - 769.761 . 769.762 . 769.765 J 769.766 - 769.767 . 769.768
769.776 - 769.777 - 769.780 - 769.781 j 769.782 - 769.799 - 769.800
969.801 . 769.803 - 769.805 . 769.80? J 769.808 - 769.809 - 769.810
i 769.811 - 769.812 - 769.813 - 769.818 J 769.820 - 769.822 - 769.823
i 769.824 . 769.825- 769.826 . 769.827 j 769.829 - 769.830 - 769.831
1 769.832 . 769.833 - 769.834 - 769.835 4. 769.837 - 769.838 . 769.840
1769.841 . 769.842 . 769.843 . 769.844 769.845 - 769.847 - 769.848
i769.849 - 769.851 - 769.852. 769.853 . 769.854 - 769.855- 769.857
469.858 - 769.859 • 769.860 . 769.861 769.862 - 769.863 - 769.864
769.865 - 769.866 . 769.867 . 769.868 H 769.869 - 769.870 - 769.871
769.872 . 769.873 . 769.874 • 769.875 - 769.876 - 769.877 - 769.878
769.879 . 769.880 - 769.881 . 769.882 769.883 - 769.884 . 769.885
,769.887 769.888 - 769.889 - 769.890 769.891 - 769.892 - 769.893
769.894 . 769.895 769.896 - 769.897 r 769.898 - 769.899 - 769.900
769.901- 769.902 - 769.903 - 769.906 H 769.907 - 769.908- 769.909
769.910 - 769.911 - 769.912 - 769.913 - 769.914 - 769.915 769.916
769.917 769.921 769.922 - 769.923 769.924 - 769.927 - 769.930
769.931 . 769.933 - 769.934 - 769.935H 769.936 - 769.944 - 769.945
769.946 - 769.947 - 769.948 - 769.949 H 769.950 - 769.951 - 769.952
769.953 - 769.954 : 769.955 - 769.956- 769.957 -'769.958 - 769.959
769.960 . 769.961 - 769.962 . 769.9631- 769.964 - 769.965 - 769.966
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770.266 • 77t.261 - 770.262 . /7. 0,263 .. 770.264 . 770.266 - 770.273

770.274 . 770.277 - 770.278 . 770.281 - 770.288 - 770.291 - 770.293
770.297 • 770.301 .. 770.302 . 770.303 - 770.304 . 770.310 - 770.311
770.312,r 770.312 - 770.341 . 77 4,3'16 - /70.346 - 770.347 . 770.348
770.3149 . 770.350. 770.353.. 770.353- 770.354 - 770.355 - 770.356
770.357 - 770.358 . 770.359 - 770.360 - 770.361 - 770.362 - 770.364
770.365 - 770.366 - 770.368 - 770.370 - 770.372 - 770.373 - 770.374
770.375 - 770.380 - 770.381 - 770.382 . 770483 - 770.384 - 770.385
770.386 - 770.388 - 770.389 - 770.390 - 770.392 - 770.393 - 770.394
770.395 - 770.396 - 770.397 - 770.399 - 770.400 - 770.401 - 770.403
770.405 - 770.407 - 770.408 - 770.409 - 770.410 - 770.413 - 770.414
770.415 - 770.416 - 770.417 - 770.418 - 770.419 - 770.420 - 770.421
770.422 - 770.424 - 770.425 . 770.426 - 770.427 - 770.428 - 770.429
770.430 - 770. 433 - 770.434 770.435 - 770.436 - 770.437 - 770.438
770.439 - 770.440 .. 770.441 . 770.442 - 770.444 _ 770.11145 . 770.446
770.447 - 770.448 - 770. •49 - 770.450 - 770. 456 - 770.457 - V20.458
770.461 - 770.471 - 770.47; - 770.477 - 770.461 - 770.462 - 770.483
770.487 - 770.488 - 770.489. - 770.490 - 770.491 - 770.498 - 770.499
770.500 - 770.501 - 770.507 - 770.508 - 770.509 - 770.510 - 770.512
770.534 - 770.536 - 770i537 - 770.539 - 770.540 - 770.561 - 770.562
770.564 - 770.573 - 770.574 - 770.577 - 770.584 - 770.586 - 770.587
770,588 - 770.591 - 770.593 - 770.594 - 770.596 - 770.597 - 770.598
770.599 - 770.601 - 770.610 - 770.611 - 770.612 - 770.613 - 770.614
770.615 - 770.616 - 770.616 - 770.619 . 770.620 - 770.621 - 770.622
770.623 - 770.624 - 770.625 - 770.626 - 770.627 - 770.629 - 770.630
770.631 - 770.633 - 77 0 .635- 770.637 - 770.638 - 770.639 - 770.640
770.646 - 770.649 - 770.650 - 770.651 - 770.652 - 770.653 - 770.655

769.967 - 769.968 - 769.969 - 769.9701- 769.971 - 769.972 - 769.973

770.656 - 770.657 - 770.658 - 770.659 - 770.660 - 770.71 - 770.673
770.677 - 770.680 - 770.683 - 770.684 - 770.685 - 770.686 - 770.667

769.974 • 769.975 - 769.976 - 769.9771- 769.978 - 769.979 - 769.980
769.981 - 769.982 - 769.983 . 769.984:- 769.985- 769.986 - 769.987

770.688 - 770.689 - 770.690 - 770.691 - 770.692 - 77 0 .693 - 770.694

769.988 - 769.989 769.990 . 769.991- 769.992 - 769.993 - 769.994
769.995 . 769.996 - 769.997 - 779403 1 - 770.004 - 770.005 - 770.008
770.009 770.010 - 770.011 - 770.013,- 770.015 - 770.017 770.018
770.022 - 770.024 - 770.025 - 770.026- 770.035 - 770.043 770.044
770.051 . 770.052 - 770.054 - 770.055 - 770.058 - 770.059 - 770.061

770.695 - 770.696 - 770.697 - 770.699 - 770.700 - 770.716 - 770.718
770.720 - 770.722 - 770.724 - 770.725- 770.730 - 770.731 - 770.732
770.733 - 770.734 - 770.736 - 770.737.. 770.741 - 770.742 - 770.746
770.756 - 770.757 - 770.758 - 770.785 - 770.786 - 770.787 - 770.788
770.789 - 770.790 - 770.791 - 770.792 - 770.793 - 770.796 - 770.797

770.063 - 770.064 - 770.067 - 770.068,- 770.069 - 770.070 - 770.071

770.798 - 770.799 - 770.900 - 770.801 - 770.802 - 770.803 - 770.806

770.072- 770.073 - 770.074 - 770.0751- 770.076 - 770.077 - 770.078

770.807 - 770.809 - 770.810 - 770.611 - 770.812 - 770.814 .. 770.6151

770,079 - 770.080 - 770.081 770.085- 770.087 - 770.088 - 770.089
770.090 - 770 .094 - 770.095 - 770.0961- 770.097 - 770.098 - 770.101
770.103 - 770.105 - 770.106 - 770.107. 770.100 - 770.109 - 770.110
770.111 • 770.112 - 770.113 - 770.114 - 770.115 - 770.117 - 770.118
770.119 - 770.120 - 770.121 - 770.122 - 770.124 - 770.125 - 770.126
770.128 - 770.132 770.133 . 770.133 - 770.135 - 770.136 - 770.137
770.138 770.139 - 770.140 - 770.142 1 - 770.144 - 770.145 - 770.146
770.147 - 770.140 . 770.149 - 770.150 1 - 770.151 - 770.153 - 770.154
770.155 . 770.156 - 770.157 - 770.158 - 770.159 - 770.160 - 770.-161
770.162 - 770.163 - 770.164 - 770.166 - 770.168 - 770.169 - 770.170
770.171 - 770.172 - 770.173 - 770.1741 - 770.175 - 770.176 - 770.177

770.816 - 770.817 - 770.818 - 770.819 - 770.820 - 770.821 - 770.8231
770.826 - 770.827 - 770.828 - 770.829 - 770.830 - 770.832 - 770.834'
770. 837 - 770.838 - 770.839 - 770.841 . 770.842 - 770.844 .. 770.845
770.846 - 770.847 - 770.848 - 770.849 - 770.851 - 770.852 - 770.853
770.854 - 770.861 - 770.862 - 770.864 - 770.868 - 770.872 - 770.873
770.874 - 770 .875 - 770.876 - 770.879 - 770.881 - 770.884 . 770.885
770.887 - 770.888 - 770.923 - 770.924 - 77,3.925 - 770.926 - 770.928
770.931 - 770,932- 770.933 - 770.934 .. 770.935- 770.940 - 770.963
770.965 - 771.026 . 771.032 - 771.033 - 77 1.0 37 - 771.038 - 771.043
771.044 - 771.045 - 771.047 - 771.049 . 771.050 - 771.04 - 771.060
771.061 - 771.063 - 771.065 - 74.085 . 77À.092 - 771.093 - 771.0941

770.178 - 770.178 - 770.179 - 770.180 - 770.182 - 770.184 - 770.186

771.120 - 771.121 - 771.122 - 771.123 - 771.124 - 771.129 - 771.132

770.188 - 770.189 770.190 - 770.191 - 770.193 - 770.194 - 770.195

771.136 - 771.137 - 771.142 - 771.144 - 771.154 - 771.155 - 771.156

770.196- 770.198 770.201 - 770.204.- 770.205- 770.216. 770.220
770.221 - 770.222 770.224 - 770.225 - 770.226 - 770.227 - 770.229

771.158 - 771.159 - 771.160 - 771.161 . 171.162 - 771.164 . 771.168
771.175 - 771.183 - 771.184 - m ft .185 . 77...l88 - 771.190 - 771.1911

779.231 - 770.236 - 770.238 - 770.239 - 770.252 - . 770.2

771.192 - 771.193 - 771.202 - 5 , 4.203 - 771.204 . 771.205 - 771.206
771.207 - 771.208 . 771.209 - 771,7.10 . 771.211 - 771:212 - 771.213 i

I

.4.5
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771.214 _ 771.215 - 771.eu 1 - 771.219 - 771.221 . 771.223
771,225 - 771.226 - 771.227 - 771.229 - 771.230 - 771.233
771. 238 - 771.239 - 771.240 - 771.241 - 771,242 - 771.243
771.245 - 771.246 - 771.247 - 771.248 - 771.250 - 771.251

- 751.224
- 771.237
- 771.244
- 771.253

- 771.255- 771.a5u - 771.257 - 771.258 - 771.259 - 7/1.260
771.264 - 771.265 - 771.267 - 771.268 - 771.269 - 771.270 - 771.272
771.273 - 771.274 - 771.275 - 771.281 - 771.283 - 771.284 - 771.285
771.287 - 771.288 - 771.289 - 771.290 - 771.292 - 771.294 - 771.295

(Seção III)

Maio de

771.297 771.298 - 771.300 - 771.301 - 771.302 - 771.3dh
771.305 - 771.306 - 771.308 - 771.309 - 771.310 - 771.311 - 771.312
771.296

771.313 - 771.318 - 771.320

771.321

771.322 - 771.325 - 771.326

771.328 - 771.329 - 771.332 - 771.333 - 771.334 - 771.335 - 771.343
771.344 - 771.345 - 771.363 - 771.376 - 771.377 - 771.378 - 771.379
771.383 - 771.384 - 771.385 . 771.386 - 771.395 - 771.4d'5 . 771.417
771.426 - 771.432

771.434 - 771.435 - 771.443 - 771.444

CnsoL4o das Leis do Trabalho
Altera/8es da Doo. lei te 229 - 28441
DIVULGAÇÃO 14-* L007
PEÇO. Cr$ 0,30

A VENDA4
Na Guanabara
geOle ' ite Vendas : Av. Rod gignes Abr es, 11

Agência 1: rViirtisterio da Fazenda
Aseade-se a pedidos pelo Serviço de Recuai:Meio Postal
" Em Brasília
Na Sede do 1)1.N

"°1111111111111111".""1591.'"'"~"

cenDia-ca

DEJ

DIVULGAÇÃO N°

1.009

Preço Cr$ 0,40
Ne

ç;.,;

vencia;
Guanabara

Agência 1: Mirdsterio da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postat
Em Brasília
Na sede do MN
.4...Toe

771.445

•
Maio dé 19711 200
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PONTOS CARACTERISTICO S DOS PEDIDOS
DE PRIVILIÉ'GIO
y
notecerseaw

......excemaavaecenewe.

TERMO no 165.035 de

Inklb N D ra.a0 d4 16 &ISTO de 19S5.,
Requerente: DIDIER - WERKE AG., e STRICO GESELLÉGHAFT MNR METÁLLURCIE

4

C

ere#5[7..... ......-- ---

de dei-abro de 1964.

Requerente: ENE LOBRIZOL CORPORATION - U.S.A.
Privilégio de Invençaot 'PROCESSO".
RCIVINDS.UOES

,UND WÂRKETECHNIE m.b.R./ALEMANRA./
Privilegio do Invenção, PROCESSO E INSTALAM PARA A PRODUÇA0 DE PER
RO BRUTO Llquico OU DE LIGAS DE FERRO BRUTO./
ReivindicaOes./

1 - Processo para a produção de ferro bruto líquido ou

n-

1 - Um processo para preparar uma ouwposição de sal metaii.d ni
trogenado óleo-solúvel caracterizado por fazer reagir, numa gemperatia,..
re dentro da escala de cerca de . 20 2 C a cerca de 250C: (A) cerca de 2
equit.,1tAtes de um empesto escolhido na oleoso que consiste do ácidée
euccfnicos hidrocarbo-substituidos e anhidridoe succfnicoa hidrocarbo.,

ina de ferro bruto com minários de baixo valor, respectivamemte car- .

-substituidos nos quais o bidrocarboneto subetituinte tem, pelo menos,

vão mal coquificével e/ou outros combustivois contendo carbono cbm o
emprego de um terno tubular rotativo para . a prá -redução e de um fôr-

gente me'állco baáico que é um óxido, hidróxido, carbonato nu

50 átomoe de carbono enfáticos; (R) cerca de 1 equivalente de um rea-

no de cuba pare fundiçào do minério reduzido, caracterizado pelo fa-

to inferior de metal alcalino, metal alcalino-terroso, chumbo, cádmio/

to do que o minério á pra - reduzido no rani° tubular giratOrio, sendo
em seguida os meios de redução e o minerio fornecidos para um, eis sl

ou zinco, ou um reagente metálico básico que é o resultado de uma com-.

conhecido, fórno de cuba, do qual os gases que se formam são evacuados total ou parcialmente por baixo do níVel das tubeiras de ar, e
cm

cuja parte inferior o minério acaba da ser reduzido, bem como com

o ferro e a escoria fundidos, respectivamente sáo executadas reações
metalárgicas desejadas./
As requerentes reivindicam

a

prioridade do correspondente/

binnçào sucessiva de um hidróxido de metal alcalino e, depoi s, um halo
geneto ou nitrato de metal alcalino-terrosa), chumbo, cádmio, zinco,ní-,
qual ou cobalto, e C) de i a cerce de 5 equivalentes de u'a asma escolhida na classe que consiste de ele 'oileno-poli-aminea e alconeno-pi
11-aminsa hldroxi-alcoil-aubstituidas.
Reivindica a prioridade do pedido correspondente, depositado/
na Repartiçâo de Patentes doa Estados Unidos da América do Norte, em /
11 de dezembro de 1961, sob o nUmero 379.860.

pedido de patente depositado na RepartiçãO de Patentes da Alemanha

Ponto n 1

do . total de 7 pontos

apresentados.

gm 28 de março do 1964, sob o n o D 44.028 Yla/18a./
mnto n e 1

do total de 5 pontoe

TÉRMO Na 168.395 de 30 de dezembro de 196u./
apresentados./

Requerente, RDRENS ROVOLF0 REORMEMS E CARLOS RUDIAR GARCIA./S0 PAU
LO./

Privilég i o de InverMio, ESPALHADOR DE CRA.
Reivindicações./
1 - Espalhador do cora, constituido por um recipiente de/
feitio qualquer, preferivelmente c1lLndrico, de volume adequado, do
tad° de cabo lateral, caracterizado por ter uma divisão em forma de
moega, cuja abertura inferior fechada por um crivo adequado, e

TERMO U ç io4.0au de e de novembro de 1965.
DE VEDAÇÃO DISTANTAXEd DE
RequErente : TUDEMASTER-I NDOSTRIA E CISM£RCO
PNEUMÁTICO S LTDA. - SÃO PAULO

E O PEOCES qn DE .SDA
Friv-ilégio de invenção: '11M OVO PRODUTO CESIVO
08TENÇXO",
•

1 - 'Um MOVO PROWTO EDESI V O 2 O

como temb4m a superfície do rolete; melo fato da abertura superior)
da moega ser coberta por uma tampa de idântico feitio, destinada
comprimii a cera em pasta de encontro ao crivo inferior./
Pnnto no 1 do total de 2 pontos apresentadas./

REZVINWCSOEd
PROCESSO DE SUA OBTENÇÃO",

ceras

mistura com a se
:etlzado pelo fato de se apresentar constituido por
seguinte fermula qualificati v a e quantitativa;

50gramas

IERWOLITU RLDRATO

IlLGODÀ0

sIti-carip DE MAGNESIO....
d,0

50

grames

30

gramas

40C

gracae

FIG. 1
POn:0

1 do :atui de

Puntoe'sPresostadO*.

en,

cima um roleta cilíndrica que toma tóda a' extensáo do diámetro
ferior do recipiente, aflorando numa abertura retangular existente")
na sua face inferit), a qual á recoberto por 2eltro ou equivalente/

'
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ttRMO No 181%261 de e ca MOZ mok 'WS
Requerente: DOW CORNING

s
"PROCESSO PARA
,Privilágio de Inven: CORPORATION
e e A f.1~1151Wetibia‘
CO DE SILOXANA"
REIVINiTaçpffl.
-

Proéesso para a tifeparkçrib'd'á tirdw e-dikeã~ zrEIN.Drof

90 slloxana, cál* .acterizado pelo fato de compreender a preparalão de Atum eme%
is ão de uma siloxana, contendo sutstituintes virillicos, a adição de, pelo SP.t1
(nos, um mon8mero orgánico emulsãõ de siloaana e, do,poi,s di.PPo - , a 'ai99~4
aaçã o da siloxana e do monUero orgánico.
Reivindica-se a prloridáde

rd, ált P6817a dt cata -beírieo e net Pai de ettspYtn-alin VehlrodU 18? tflf;/
manai, para a passagem de uma mecha, caracterizado pelo fato de abram,'
ger, além dias°, um embolo de regulagem, Interposto entre o parafuso
dt
regulagem e a copela, e treepaesedo de uma alesagem axial, no qual 'tette
Montado paro desli gar o bmnolo de chapeleta e os elementos independenteI
'gol, meios, para movimentar o parafilao de regulagem paro im
primir pelo
lado externo do Isqueiro, um movimento retilíneo e esse embolo ao
lagem, uma parte pelo menos dos elementos para movimentar o parafuso dig
regulogem sendo presa h válvula e podendo, sendo esse o caso, zer capa

edefeWpcindõáté FbUW~O.

de agir, em conjunção com ume chave removível, enquanto que os meios Rt

itado nos Estados Unidos da América em 7 de setembro de 1965 sob n9.-1185ál5A%

ri' acionar o êmbolo de regulngem se encontram no caixa do
. isqueire, dd

Ponto n c 1 do total de 6 pontos apresentados..

Oerte ' que e regulogem da altura da chama ez efetua em duas faces„ Uma
regulagem ordinária, por rotação do parafuso de regalagem,0 .Wre,T-Ékel
sem precisa por deslizamento do embolo de regulagem.
•
Reivindica s prioridade do correepondente
frOati-en
na Reoarti cs ão to Patentee da Pranca, mo
ge.tevereiro de 1964, tiob

CRMO 180.017 de 30 de maio de 1966

TCWNE INC. -EUA
PARA CdfflOtE P' UM tn go t.OIN
"
Wrivilgio de Invenção : DISPOSITIVO
COITO DE TEMPO USADO 824 .0

(Requerente : EATCP YALE

1,
o

REI4-impicAçQtE

1 - DisPoSItive para ccii&8 -lb eVe UM arab,

eilfkI4WW4

'

para una tubulagem geral de válvulas cíclicas, caracterizado por
o

kum circuito elétrico tendo a »repriedade de progressi v amente brocar

(te estado elétrico pela passagem de tempo, de um valor inicial para cgr.
,itro, um dispositi vo rearmador de restauração , do circuito elétrico no
o para fazer atuar o dito ddspositIve
(se u v aler inicial, um dispositi v
aroadcr
em
intervalos
de
tempo
uniformes em resposta a condic'ees oofi.
(le
(ca lo do fluxo e st dispositivo do alarma respondendoNR occrrZncia de u-

nia mudança na condição elétrica do circuito elétrico i requerendo um dã

TÉRMO N o

1 65.325 de

15 de dezembro de

Requerente: CARLOS ALVES . . MINAS GERAIS
Ebivilegip de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM C-ARREWDCR PÉ gãww-ingao

00 intervalo de tempo, este sendo maior do que o dito intervalo und.foa.,

MEs FOTOGRÁFICOS!'

ime de atuação do dispositi v o rearmador.

NL&RDICAC0E5

Reivindica-se prioridaCe do ct~endente padta,,
itado na Repartição de Patentes dos Estados Unddoe da A p iica do Nor;0, em 3 de Junho de 1965, sob o nt 461.018.
ronto n t 1 de 15 pontos apresentados.

1 - 1PERFEIÇOMENTOS EM elãffãUbb.k 5f Migre& trk Vigh'
FOTOGRÁFICOS, utilizável para a recarga de bobinas de filmes de 35 111.19
límetros, ou de outros tipos e medida. a05 quais seja aplicável., caracter,

NES

zado por um depósito cilíndrico achatado, formado vir duaa paras , que je,
justam e lixam, oferecendo um conduto em plano secante.
Ponto n O 1 do total de

5 pontos nr~WM

Fig. I

tERM0 N O 167.368 de 19 de Yeve..eiro de 19-65.
Requerente: STAIILEY HERDEM' NEWAN - U.S.A.
t9rivilegio de Invensão:"DISPOSITIVO DE REGULAGER DA CHAMA DE UM IEQUEJ.
RO DE FLUIDO".
EEIVTMDICACOED
- Dispositivo de regulagem da altura da &ama de ux isqueiro de
fluido deemontavel, cujo tanque 16 tem uma válvula de expansão do tipo
que abrange um corpo cilíndrico, trespassado de uma alesagem axial, par
eitilmente talhada em vêem-, um paratuso áe regulagem trespassado de

UM6

eleeegem axial, capaz de se movimentar na parte talhada em rêsca, já re
ferida, elementos acionáveis pelo lado externo do isqueiro, para movi-1
¡untar o parafuso de regulagem, um embolo de chapeletn, internamente co

-axial

a

este parafuso de regulagem e pe.furado, ele próprio, por um

en

1 (.5 .L1,7 de 17 de dezembro de

nal para o fluido, uma mola que age entre éste êmbolo de chopelete e ur
aro de vedação ou de estanque. ume copela perfurada por um
• e fluida e

canal, para/

montada 4.-modo 8etanque,.ne parte lisa da alessagem dt

1964

Pequerertc AMEErAN CAN COPPANY PrLetl j ,,I 1P

1

Invenção: "P9ru

-Isf091T1'70 PAPA fORMAR UFA

fLEXIVEL EM tOãO compREssrzEu *

118114

rca1a• cl.-K

(5=-%,-;''.ce [1[1

Senta-feira

2:15f

ri 'REIVINDICACOES
• . . Processo para formar uma folha plana fleXivel em/ ó
Cm tubo -domPres g ivel definido pela suPerf(cie de um mandril formador eu /
tárno do qual sucessivos incrementos da dita folha são enrolados, a.P .Ss o /
que as bordas adjacentes de cada incremento estendendo-se donaitudina/men.
te do mandril são unidas uma à outra para constituição de uma caldeadura /

TtIVD Cla 163.364 40 , 13 se outeCRo &W L9W401

Emikuntt wtr. wrzisrig.4 fl co~.0 E HAUTIM8 a

goquereater 1.

mudam TÊ:aum./ao, PATTLO'•f
privia6310 de Ineraçre, APRÉPEIÇOAhlOTOS i oir =ATIVOS á ~ISM*
arTrrancxr FARA a TV= DE' Ebrui,A3il LANÇADV1RAS„P
4

Longitudinal do tubo então produzido, caracterizado pelo fato de compreen-

ge31~,adzsil

der as operaçãos de: alimentar continuamente, a dita folha ao longo do maá
dril na mesma direção do seu eixo longitudinal, uma face da mesma estando/
em contato com a superf(Ci e do mandril; a alimentação continua ao mesmo /
tempo e na mesma direção de um elemento em folha como uma banda f/exfvel /
e elástica tendo uma largura algo menor do que a da dita folha, uma face /
do dito elemento ou banda estando am contato cm a outra face da dita folha.
e el eixo longitudinal Ca banda coincidindo substancialmente cem o eixo lon
gitudinal da falha, da modo que a banda cobre uma pomo central maior da/
dita outra superricie da folha, enquanto duas porçOes marginais opostas /

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativo Q nocanicao eutn41
mdtico para a troca de °apulas em lançadeiras, caracterizados polo P,
fato de consistir na ap)icação, janto è uma ou mais Caixas laterais!
receptoras das lançadeira; do tear, da pinos eletrificaveis em baixa
tensão que operam sôbre o corpo da espig a, az particular sabre re
giflo metálica norma/meato coberta pelo fio, sondo que na falta deste
aulsomát+crmanto aclonNdo o ralé por corrente eletricaol
Ponto na 1 de total de 3 pontos apresentados.,

da mesma pqrmanecem livres da citada banda, guiando a outra face da mesma/

A'"1

banda de modo a aplicá-la Juntamente com a dita folha em torno do dito Man
dril, no sentido de que sucessivos incrementos da folha alimentados ao loa*
go do mesmo resultem formados tubularmente enquanto as ditas porçaes margá
Pais

livres da folha estendem-se ao longa da uma zona Longitudinal do man-

dril em relação intimamente adjacente relativamente usa ' à outra, e unindo/
os sucessivos increme n tos das ditas porçUs marginais durante o deslocamea

•

• •••

• • • • ••

todos mesmos ao longo da dita zona Iomal,eudinal do mandril:
Reivindica- : se a, prloridbdt do correspondente pedido /

15'

depositado nos Estados Unidos da America em iff de dezembro de 1963 sob na/

—

331.10.
Ponto n o 1 do total. de 12.ponacs apresentados.

gdf?.P •
táMO NO 165.3123 de 15 da dezembro do 1964
Requerente: CONETIUMVÁL cair

COMPANY INC

= Lua,.

Privilégio de Invenção: o urrum D g AMA.
RETUNDICACON

/ Uma patilna de puxar em chapa metálica particuraa.
mente apropriada para afixação ;a uma parte de recipiente destacável, a di.1
ta pat/lha de puxar caracterizando-se por ser de uma secção transversal /

cemPosiçxa DE, SUOU% ELUI.D1 MR4

acanalada, alada e rasa e por una primeira parte extrema apropriada para P
ser fixada à uma parte de recipiente rompive1, a patilha da Muar tendo 14.
dos e una segunda parta extrema terminando numa bainha protetora virada em»
sentido oposto pelo que as arestas agudas expostas acidentalmente a geram/
sujeitas quando a patilha de puxar é agarrada sao eliminadas.
.
Reivindica - sua prioridade dó correspondente pedido .0'
gapositago nos estados utades da América em W de fevecetco'do I26U soO'n9

MaSE RancEssw.

345.348,

TERMO . NO 16. 2.921 de 25 de eetembro de , 104.
Requerente: DOW CORNING CORPORATION
Privilégio de Loveaciin: " PROCESSO, RARA. PRODUZIR UM Rk40 PGLJii

e-

Recito na 2 do total de TO pontoo apreteatadoa
RrIXTYDWAÇOE5.

'r
USO COMO

1. - Processe, para prodU,xir um artigo apropriado- lukra

um pano Polidor, caracterizado por compreender a impregna:0

ção de um pano com um pc4fmera de silorana fluída, parcialmente cipe
rado, em que substanc,talmente tSdaa as unddades , dt ollamarla eito de
fórmula R (c}1 3 ) SiQ,, na qual R umradical de nidroCarboneto
ti co d e 1 q 2 dteMoe de carbono e . a cura de dito flirida até uma ex rn
tensão tal que deede 35 até 95 do fluído sejam extrafdde do pano m£
diante imerei g tQ pg

eq. , benreno . temperatuxa ambiente, dlirente

dois dIgs.
Reivindica-se prioridade da correspondente pedido, de
.positado na Repartição . da patentes , dou Patadas Unidos da AMérica'da

Norte, em 22 de janeira de 1964, sob no 339.325.
,rOnte O 1 de

7

pontg8 aPreeentadee.

, 20

TÉRNO,NC. 163.067 de 30 dg setembro de 19644'
Requerentes CUNDSLOVENEW ARADEMig 12)%/TCRECCEIL0947141
Priviagie de InvengRes P. 89C2380 8 PUPCILTIVO
susPaszo.j

in4B4 MIRAM

DE ITEM

Re ivindiold ei

1 - Premas para separeçlo do uaa gaspeado ,Pa tratW
mento de ígue, per Atle. de

1

044_tet4gáff das 1.1~~1telgi

DIAR1O OFICIAL (Se E° fl
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l'I O ,r5LCa p oêls5C.XÇ2i) e do t16&4ógáiíáliU~:étSi'

O pelo Dato do ode a 4tWt ettecr.)cste . tTeciads ittnoetw tW?
ooa g Olnono etrav<Ss dO aonO da ogu. 0 Co noU—eztaçZo 42442 tom £;:ttpc, a
ooporoono da suspens00e goleei& (sota kue ti tO-o•-,•‘4,ori! C3 occoom5C0
.do zona do cam a da do ood4ment0otlo para ume

ande e recolhida,

nono do kmio's1C21.Dloadom.s/

cew.,ew O P3V0Vacdo de eorroopanen-to VM.Co, Cnfmoe.tt.c.Se d
ás 14.4swcio50 6o ?atontei) doa Botados Un4O00 ttà Ag :g
letà 01!_ gt20, 00 V.A
dm oetembro do 196a, 00 o oGmOo0 ,300 OGS. oij
`Conto n o 1 40 to,toa dâ Mtas

OAsoOndo co cessá:da pare uma nona de capOmOGO e /

otrovessando um leito orenular do filtro numa mano do Diltrage:4.0en.
do a pressno necessária para a ciraulocUo forçada da ágaa clorifloOda
atraves do leito granaler do filtro eonseguida pela coluno de áoua /
com a altura combinada das moncionodos zona de camoda de ood4ndoto
i oéo,

Maio de 1971

C7
TUND No 1C2.221 do; za ao mono co Watpj
Aoqueronter EZUPIK OULTORT JUL.110110/2-ZO
Privilegie do ànvcnoWal MOVA$ DIsPOSNOSO X2WnQUX,^-íaGlsznA
3r24

018 6WER4T8I8 CONfORNMO UNA Mâl4 quitpug FagNAMQ,

de . áoaa clarOficada e de oipanstio./

'

A requerente reivindico a priorida4e dos corroopoosacoOds
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1 AFERFElçsAmewpos tm 00 IRSO3VOC A POlirelro pt um
TROLE E SIMILARES, provido de p la:valsá_dAg e de orOficios nos Vais se enskia

Tumo 1)19 162.308 de jL de agteto de 1964.
Requerente: RERCULES PONDER COMPANY.
Frivileglo de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU MOTIVOS

VPOLONERIZo.

xam pinos dis postos pelo face posterior de letras, algorismos e dmboloo
I
em geral, caracterizados pelo fato de que, iJoiciolmente, os p einGOs são OA
tidos por justaposição lateral de quadrados prov i4PO Pela face posterior .f
de células abertas limitadas por p aredes de reduzida espessura e dotedeo

ORO DE BOI/24O'
REITINDItAÇUS

de

1 - Aperfeiçoamento

em

ou relativo a processo para polimericar

rebaixos centrais, sendo que as paredes periféricas adjacentes de dois)

quadros são reunidas por braçadeira ou grampo de pressão-.

r tileno em um diluente orgânico inerte, na presença de um catalisador ob
tido pela reação de um composto de vanádio tri- aao pentavalente, oold-

Ponto n o. 1 do total de 3 pontos ooresentodOs.

vel no diluente com um composto de organoaluminio. caractettzado pelo /
fato do catalisador per formado na presença de um compoato enfático
aegenado, da fórmula C(X) 3 Y, onae x ó halogeno, dos quale pelo menos
doia são selecionados do gruo° consistindo de pino e brono, e T é

ha

In5

,radical eelecionado do grupo coneisOgOsolo de!

COR, R"COOR', arila, C a C

°

. E.

CR"2 CR'
. ° 0 CR"o

.0

o

,k)

'ao° qmoic R o R' são radical!, .elecionados do grupo consistindo de

hO

Grog erlOo, alquila, haloalquila, anila, halorild e alcarila; Z é um radi
eal selecionado do grup o consistindo de hidrogénio, halogenc: , alquila;/
aáloalquilm, Grila, halosrila!

42

r?

tu oão radicais selecionados do

grupo consistindo ao halogene, êlquila, haloalquila, arr( e heis:trile,
p end o efetuada a uma temperatura donde 44 4o ambiente otó 150 o O, sob uma

..5. gond:o 013 1 oté 10 at1agoggrag.-

o
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Requerente: JOSE

1969

outubro de

PALÁCIO . RIO GRANDE

Maio de 1971 2053

Seção III)

W.EMO -Na 165.810 do 30 do

DO SUE

Privilegio de InvençÃo: "APARÊLHO E PROCESSO DE PREMO AMA AMSWEV"
10 E VENDA DE SURRO"

dezembro de 19.64./

Bequ d rente, THEREZIRRA BEATRIZ ALVES . DgfANDP/RIPE Zo gowlin.i ggh PAULO.»
DISPOSITIVO PARA ,r,,n4PF.4 PE OHR00/
PrlvilOai o de Invenção: Nevo
Reivindicaç6e8.1'

PEIVINDICAODEB
1 . Aparelho e'processo 'de Oessao, para arba£01000R06 e/

1 - Novo dispositivo para'limpesa do Chão, caracterizado

venda de vinho, caracterizado por um recipiente cilíndrico, cheio de vinho

por compreender unia placa plana horizontal, de formato substancialmen-

a . dotado de um &bolo móvel que Funciona ao longo do dito re ci pien te , e'é-/

te retangular e : provida de

bre o vinho e Pela ação da gravidade, cuja peça, de piso relativo e devida

ca esta em cuja face inferior é aplicada uma espessa placa de espumo /

mente ajustada

1

parede do recipiente, contém um orifício, com tampa, para

entrada do vinho, e está ligado

1 uma

este-oremalbeira ' do dorso àerivol

=IR

pluralidade de orifícios passantes, pia

de material pliSstico ou outro, e tendo em sua face .superior ama coberturavprovida de quatro oc . mais ganchos perifáricos, cobertura esta /

para determinação da litragem do produto no.a.parelho, tendo o dito imbolo/
as Pinalidades de isolar o vinho dó contato ;com ar atmosférico e por sua /

formadora de Uma câmara interna, câmara esta comunicante coa

LIM4

longo

haste tubular formadore do cab,, atreveis i)) um tiècho cOnico tabnlar A,
pressão gravitaoio nal propiciar a que o vinho seja extraddo pela torneira/

da material flexível./

apropriada. tchbo n o 1 do total de

3

pontos

Ponto no 1

ápresented08.

do totta de 3 ~too oproseutades.,

FIG./
9MIRMO ic

16S.495 de

18 de dezembro de 1964

Requerente: MAC OREGOR-COMARAIN e

e

FIG.1

FRANÇA

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA CARGA E DeNCANG4.0

. l'ÉREO No 159.618

REIVINDICACGES

de 2 de junho de 1964

Requerente: PAULO D. ' áCATA e

1 - 'Dispositivo de carga , e descarga, caracterizado PS.

SÃO PAULO

' Privilégio de Invençã..."APERFEIÇOAME NTOS EM OU RELACIONADOS COM DISPOSMrá

lo fato de compreender um sistema de comando, combinado por cabos, dos mo-

VOS PARA A VEDAÇÃO E PASSAGEM DE FLUIDOS, PROVI - 0.

vimentos de translação . respectivOs da viga telescópica e do carro de manu-

Dos DE ELEMENTO MOVE/ ESFÉRICOS d.

tenção, compreendendo preferentemente pelo menos dois tambores de enrola'-/

REIVINDICAM&

mento, dispostos fixamente no chassis principal de cada ponte rolante, /
substancialmente paralelos e individualmente debreávéis, de comando seletá
vo coordenado de movimento inversivel acionador ou acionado e girando em /

sentidos inversos, de um em relação ao outro, destinados ambos respectiva-

.

mente ao enrolamento da extremidade de pelo.menos um cabo arrastador em

/

tração, e ao desenrolamento simultaneo sincronizado dá mia outra extremida
de, estando , o citado Celo vinculado ao referido carro e formando uma laçá-

1 - aperfeiçoamentos em Zu relacionados coa diavosiU.
vos para a vedação e passagem de fluído, do tipo que compreende como

ele-P

mento mOvel um corpo esferico giratório com um vasamento correspondente L):
passagem, caracterizados pela presença de uma válvula reguladora suplemen.:
tar, em,forma de disc, ,yual ','.do de um . 1:ro central, do tipo conhe*
do como borboleta, dispo'S' ta no referido corpo esférico ou em qualquer ou -A:

tro ponto do dispositivo, e provida' de 'elos prOprios de comando permitin..:

da que passa sabre pelo menos quatro polias de transmissão auxiliares ou /

do regular infinitamente a cocção de passagem -desde a abertura completa th;

semelhantes, dispostas repectivamente por pares voltados para cada extrez.

4.4 a vedação.

&idade do citado' chassis principal e da mencienada viga telescópica que
com preendo meios de vinculaçãO ao

cabo.

Re ivindica-se a prioridade dos correspondentes pedi-/
dos de positados na França: em 19 de dezembro de 1963 sob no 957.834 c 2 de/

outubro de

1964 sob

no 990.241.

•

Ponto ne 1 do total de 1.1 pontos aPresentedos.j
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646 65'4 6
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648--

650

649
64 653

643

642 655

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

2r, -54

5: 0

3:-.0CfAL

_ta •

Maio de •971

ne 110

TÉRMO N o 159.Eii.0 de 19 de maio de 1964

ThINO ND 159.237 de
Requerente:

18 de

maio de 196.4

Requerente, ANCUISE PIICSIE.LLI = = SA0 PAULO

JOSEPH MOBLET = = sAo PAULO

Priviltgio de. Invenção: "BRINQUEDO MECINICO PARA TRAIA*

dmav ilegio de In venção: "TURBINA A COMBUSTAO, PARA AOrONAMENTO DE VEfOULOW

E 'In

15

APA5ELHu3 ROIATIVOS"

REIVINDICAM5
. 1 • Turbina a combustào, para aclonaMento de velcuioa

e outros aparelhos .rotativos, alimentada

com combustível I ieu!..£0, ,nrecterl

gale por ' compreender 1n1cialmente " ,i ca r caça externa, de formato substancia/
mente cilíndrico, e p rovida de eixo central longitudinal, dela isolado por
rolamentos, e que avanca para fora da mesma, para acoplamento com redutor/
Se velocidade, embreagem, caixa de câmbio e outros mecanismos 40 veículo /

REIVINDICAM-4.

1 - BRINQUEDO MECANICO pou PRAIA, caracterizado pelo
fato dv ser constituído por armário de paredes transparentes encimado por
moega coberta por peneira oulnla receptora de areia ou material pulveriza.
do, sendo que a vertical da descarga da referida moega coincide com a ira, jetória de recipientes montados em hastes ligadas a eixo, enquanto que aia
da na mesma vertical -se encontra outro rotor formado por recipientes solidários a hastes radialmente ligadas a. um segundo eixo, este movimentando /

ou similar, alinhados coaxialmente, carcaça esta em cujo interior é monta-

ponteiro que percorre escala circular, enquanto que ao primeiro alm.; estão
associadas pás, ou placas coloridas, descarregando-se os recipientes a ele.

do, próximo à sua base antilar, um compressor centrifugo de simples está-

liAdos parcialmente em recipiente único basculante,- ligado a um terceiro/

gio, com rotor calado no eixo daquela, e munido de afetas radiais, coe Uma
parte helicoidal voltada p ara uma abertura central e gradeada de aspiração,

eixo e portador de contra-peso formado por campainha sonora; finalmente, /

e ainda contornados por uma câmara anelar de compressão, formada na própria
pareça da r eferida base.

toras de areia e removíveis.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

na parte inferior do armário são dispostas duas gavetas superpostas, cole-

Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

SÉBNO Ni 159.B23 de 8 de junho de 1954
Requerente- RADIO CCRPORATION O? AMERICA ,

E.U.A.

Privileg io de invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇA0

DE

UMA VÁLVULA ELEIRCt

,NICA"
RE/VINDICACNS

TER*0 N e 159.126 de 12 da maio da 1.964

1 O processo para a fabricação de uma válvula ele-,
tr(3nica, caracterizado por co%preender. aplicar-se uma camada de pó metálà
co sObre um membro base cátodo, aplicando-se um material elétron-emissivo/
sare a dita camada de pó metálico, montando-se o dito membro .base revesti

do no Interior de um conjunto

de

válvula eletrnica anteriormentri i uma /

santerização do pé metálico ao dito membro base, e.S pbsequenteMente 'aquecen
a0 - se o dito membro se para efetuar a sinterização do dito pó metálico ao

dito membro base.
ReiviMiaa-se a prioridade do correspondente pedido /
CePosleado nos Estados Unidos da America em
891

'27

de junho de 1953 sob n5

.16L.
Ponto n I 1 do total de 6.pontos apresentados.
mo
•

Requerente: N.Y. PRILIPS'CLOKILARPENTABRIBNEN = = ROUNDa
Priviligio de Invengào: "aPERPSIQOAMENTOS EM OU RELATIVOS ii . SISl'EMAS DE /
TRANSMISSIO DE utPuLsos DE IlfPORK&QICF
RalUNDICACCES

1 . Aperfeiçoamentos em ou relativos a &latinas de
transmIssão de impulsos de informação, compreendendo ux transmissor e. ia /..
receptor, no qual o transmaesor é preparado para emitir Impa/ aos de infor.
mação cujos instantes de ocorrincla coincidem com uma seguindo de Umpul./
aos cronológicos equidistantes, sendo o dispositivo receptor preparado para corrigir os desvios cronológicos nos instantes de ocorrencia dos impai.
soa de . informaçãé na via de transmissão por Melo de um sinal cronológico
em sincronismo com os impulsos cronológicos caracterizados pelo fato do /
transmissor compreender um adicionador ao qual são aplicados os impulsos /

Fic..1.

a.

Informativ'oa e que adiciona um sinal sincronizado; ao sinal informativo
formado pelos Impulsos informativos, sinal sincronizador iste que tem ata./
plitude menor que a do sinal informativo e que compreende uma componente /
do fr *(1"Pold ; bulas sucessivas passagens por zero coincidem com as suces.
uivas passagens por zero da oscilaçào fundamental de um sinal informativo/
periódico que aparece no lugar do dispositivo- adicionador, culla trequncla
de-repetição de Impulsos é tuai

á meter. ia tredu.ncle de repetição de tp

pulsos da aequincia de Impulsos cronológicos equidistantes, sendo o sinal/

•

somatóNo ou integral&ado -MAIS CONsiituldo Um:501110o . aa rOsgPtdr, Onde
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aplicado õ sinal integTralitado, Cem a finalidade de produzir um sinal /

Maio de 1971 2Ú35

gitudinal de modo a levar ad tonou narginaia da tire ato Ibtga 882 BOWL-05?

Cronológico em sincronismo com os impulsos cronológicos, a uma Wide que •-

laterais

Oresenta curva característica de transmissão quadrática, cuja saída fica

da tira são :soldadas conjuntamente de urs modo continuo na dita estação

Ligada

I

a um filtro sintonizado com a frequíncia de repeticção dos impalse.

Cronológicos de onde deriva o sinal cronológico.

relação eobrepoeta e em que

mo

zonas marginais eobrepostast

caracterizado pelo fato de compreender o *loteai° de desviar, de um ings
lo do 1 9 at4 4*, a direção de alimsntação da Wa tira, numa localiza •

Reivindica-se a prioridade do correepondent. pedido /
aepositad0 na MOlanda em 15 de maio de 1963 sob n 9 292.831.
.

em

Ponto n 9 1 do total de 4, pontos aprmotadoa.

i

ção a Montante da dita estação de eoldagem e dela °aparada por una dia+
, ç
tancia que não ultrapassa a distância entre qualquer um de dois entaihal
da tira, de modo a definir uma porção inicial de trajeto de elimentaç
. de tira a montante da dita localização e uma porção inclinada de traj
to de alimentação de tira que se entenda

e

Juaante dela • incluindo,OOD

a dita porção inicial de trajeto de alimentação, um Éngulo de 1765 atíli
179 e , cozo medido

no

exterior do ()orno tubular entre a porção do trajtai

tdria dae zonas marginais eobrepoetae da tira a picante da dita

TÉRMO N9 159.146 de 21

de

maio do 1964

Requerente: &GRIMA EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A • SIO PAULO
Privilégio de Invenção: ' , APERFEIÇOAMENTOS AM OU RELATIVOS A ARADOS DR EIS..
coso
REIVINDICACOES
1 COS,

tado na Repartição de Patentes doe Estados Unidoe ta An4rio4 do Norte

•-•

em 13 de maio de 1963, eob o na 279.712.

4

lactai

seção e a porção da trajetdria dao Úttae zonaa suirainala da tira a zmasil
tanta da dita localização.
A requerente reivindica prioridade do correepondente Pedido, doPellão

Ponto n a 1 de 4 pontoe aprementadod.

."-nsx

APERFEIÇOAMENTOS ER CU RELATIVOS A ARADOS DE Dia..

apresentando estrutura triangular rígida suporte dos discos de aradu-

ra, roda guia e roda suleadora, conformando conjunto tra 'cionado por trator
Ou. outro mecanismo, caracterizados, inicialmente, pelo fato de que cada diâ
Co se apresenta pelo conjunto de seu suporte, móvel ao longo da barra fixa
através de guia solidária a esta, sendo que o cursor se apresenta inferior
mente com dentes em forma de cremalheira cirmilar, contra a qual se ajus-/
tando outra, retidas ambas em posição por parafusos passantes, sendo que a
:peça inferior igualmente apresenta regulagem de angulo através de duas cre
%pieiras verticais atravessadas por parafusos de fixação, estando

CALEI dls
cd provido de lâmina limpadora, esta dotada de extremidade fixo ao pino ou
eixo do disco, enquanto que lateralmente é ligada ao suporte flexível usuA1.

Ponto n a 1 do total de 5 pontos apreaeptadol.
TÉRNO N9 158.155 de 20 de dezembro de 1963
SAO PAULO
Requerente: PROCLAME - PUBLICIDADE LIMITAIM
PrivAlógio de Invenção: "APERFEIÇOAREMOS INTRODUZIDOS EM RELOGIOLM11.9tiíhj
UA"
itEIVINDICACOES

g- Aperfeiçoamentos introduzidos em rei6aios,~11
ria, oarboterizadme por 6vtar . -se o cUic, :eltscópito dos ponteiros, di 411111,
baste matílica diaposta sob es mesmos e adaptada, por sua extrealádi, (MI
Perna da UR Olhai., na passagem do; eixos dos referidos ponteiroaaj
aonto n e 1 do total de 6 pontos apresentado,

TREMO N 9 158.009 de 31 de maio de 1964
Requerente: AMERICAN CAN COMPANY -EUA
Privilégio de Invenção: • APERFEIÇOAME NTO EM PROCESSO PARA OORTINIJAMEY
TB FABRICAR UM CORPO TUBULAR, SOLDADO LONOITU
AIRADO:RIR E UM DISIOSITIVO PARA EZECUTAR
MESMO

1 - Aperfeiçoamento em processo para, continuamente, fabricar um corpo tubular, soldado longitudinalmente em relação eobrePoz

Cs, feito a partir de uma tara de meta/ em falha planar e provido de ek
talhes circunferencieie que se *atendem, cada um, entre doia pontos,a1
Jacentes As respecti yan bordes laterais da costura eoldada em sobreposta, em que una tira d. metal em fAlbs planar 4 com entalheis tranevernaia

liscer•a

equidistantes que se estendem cada um entre dois pontoe localizado. em
•ajacentsa As duas boreais lateraielongitudinais dm tira, reepectivamen
te, sendo a tira entalhada alimentada continuamente ao longo de um

tra-

.nÇ

2_1
ThitiO

lig

158.157 de LO dd donsewbro

ãeto de alimentação a uma cotação de soldagem, enquanto à mesma 4 pro -

Requerente: MARIO IMPROTA • MO PAULO

.. 21:ao 4a - Nia 'Azo. 192
lares_q~Ukagitn~k±.,14r ext

Pr in2,4%lo ao lav.7.02,1 Mpfflál~affind

2056 Sexta-feira 7
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interno a uma capa tubular, montada por braçadeiras, e em caráter deslisau

ylEIvW":1CACDEE:
1 - RÉGUA PARA TRIGONGART1IA, curecterlzada essencial

te ao longo de guias, numa plataforma transversal inclinada, com possibili

Isene por ccep e eender duas folhas unidas pelas bordas loneiteididala opos-/
eae de medo a coeservaree livros e vesenteJ ee extremidedse laterais pwea/
deelocaço de refeue prCpriaeente dita; polo feto ainda das facas da refel

dada de fixação em altura desejada, dito eixo sustentando, em sua extreme.

ride capa trem a le

wir .1

dada oposta, a ferramenta de corte ou rebólo, disposto verticalmente e eaul,
pado com dispositivo adequado para a sua afiação.
Pntr- n0

de um trl .à.Enlo retãnelo, o a fieere da em triÉn

do total de 6 pontos apresentados

guio oblleulre_.o. coo os seu trCs lados o os nlu1cs intern e s aseieala-/
49

doe ca' p-rM . zriz.a ou visores que mos'.ram, ccm o corr^: da rf:ua, os velo
ees C,3}..:-),.05 o a incéznite a ser detertlincZa; pela feto ainie de acie,_

.46

ro vi e or para a el,...illeeeãe da Itnen.te., e abei
er e w.Sulos L' er eL
xn des deeece tre;rieelGe, uma janela pira a lecalfzeeo eu f:'a a ser .

r

.eaea na resoluçCo do prce:lema.
Pauto n o 1 do total da

3

/4

-

is 1

j•

-

2A

ló 24

€i
211--"z"...
1--;----,
•/9 /;''
:.0
2.-___x__.

pontos qr.; ;,te.rs.

o

js.

i
3

30

'''Áeeee 4e

19'

al

33

FI U.
•
Itmo

TERMO N e 158.571 de

de abril dc

N o 15B, -.53 de

E.U.A.
Requerente: A.B. DIOK com po y ,
Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA OU COPLACIEM

a

de abril de 196_

Requerente: JOAO BATISTA CONTARDI

SAO PAULO

Privilegio de Invenção: *NOVO ESTAMPO PARA CORTAR PERFILADOS*
REIVINDICACOES

REIVINDICAMS

I - Processo de transferencia ou coPl age ": carateri-

1 _ NOVO

estampo para cortar perfilados, caracteriza.

gi

do por compreender inicialmente uma base prismática retangular, de pequena

elétrico, tendo, formadas no mesmo, áreas calorfgeras que correspondem à e

altura, e com a face superior provida de um grande rebaixo central longitu

negam; die p or uma carga eletrostática na superffcie, provida de imagens, /
do dito.melo dielátrico; processar a superfície provida da imagens, no sen
tido de provocar a gercção de .re/or nas aludidas áreas correspondentes à 1

dinal, onde parcialmente se encaixa uma espessa placa suporte, nesta por /
là.mea do estampo, e ligeiramente afastado da superfície daquela por calços

eageM, a fim de reduzir a resist ê ncia elétrica das meemas; dissipar a car-

extremos espaçadores n

zado por eampreer ar as fases ou estágios operativos de: prover um meio

sua vez assentando um bloco prismático retangular. constituinte da parte

ke eletrostática das áreas da imagem; aplicar ao dito meio diel nltric0 Um /

À

Poll ' e n o 1 do total de 5 pontoe apresent.dos,

material revelador, de maneira que o mesmo venha depositar-se sObre as á_/
rena da imagem; estabelecer o contacto de um meio de impressão cem o dito/.
Material revelador, mediante o que este ti1tiM0 será transferido ao dito /
veio de impressão; e fixar o meteria/ revelador no meio de impressão.
Reivindica-se a prioridade do- correspoeden te pedido
depositado nos Estados Unidos da América em 25 de abril de 1963 sob

O

275

745.
Ponto D O 1 do total de 9 pontos apresentados.

fiz a..1
4.1
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TÉRMO NQ 158.52 de 30 de abril de 1954
Requerente: ti.V. PHISTPS'CLOEILAMPEOPPABRIPKEN=

?MO No 158.763 de 29 de abril de 19,54
Aecitierente:

PIETRODODESINI e SERRALHERIA CONTINETriaz. S/A

510 PAULO

A

rill.alpfros ELE,

rROLUMINESCENTES"

FrIvilegio de Invenção: "NOVA AFIADEIRA PARA. SERRAS CIRCULARES e OUTROS"

REIVINDICAÇOES

REIVINDICACDES

Nova afiadeira para setas circulares e outros,
• L, ,,terixaea por compreender inicialmente uma armação em caixa prlsmétic

HOLANDA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativoe elementos eletrw
luminescentes, incluindo uma camada composta por uma camada eletrolionainas-

al-)r.g;:da, externa e posteriormente à qual é montado horizontalmente um mo-

cente, mergulhada ai verniz contendo, pelo menos, 15 mod. e, no máximo, e

to, eletreo, cujo eixo de salda é portador de polia eetrema, transmissora
d. r , tLcão, pnr eorreiQ, a duas novas 05e4 pr! lutas externamente a um)

30 mel .4 de óxido de zinco e ume camada refletisse consistindo de pertleuee

de iat,rai, na caixa, e sendo ainda passante por polia esticadora, a po-I
'os efa-ten, sendo sclidéria na extremidade. de um eixo transvereal,./

50% da radiação Incidente, emitida pela camada eletrolumineacente, eeee.e.e

las de pigmento que ficam envolvidas por verniz e que refletem pelo s_:os/
rizadcs pelo fato do verniz da camada refletora conter monos do 15,wed% d4
óxido de zinco.

DJARIO OFICIAL feeeap „tjjà

eeivindica ‘ se a prieridadé dt deflid~g~a..
fit'nranda em 2 de meio de 1963 :sob n a 292.26d
4onto na 1 do total de 5 pontos aPre,Wixadow

.4

Mfflatãfffleff~.
At
9É1tMO No t0.12, de p de &Mi dá 1394
ESTADO Ue RIO Sk rafm;
Requerente: GUILWRRSE DE .90U2A
DE
emoluo,olságim • ;
A.P.ARELHO
Wl y£14ale da Ingencen: d
00EE PERRoVIÁRIO5g.'
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.5gTmitsRxif.ix.
Di.apositin wirtiÉ.rknared-C659WE
.Viva
cedr,n4 errteTwadi pe p eanureenduP •• suporto da posição deslotbel a=rhi
travás de ale deellEaffizete retílteee l que suews uma umas doolOcável
éa regular a eurture e :se-manto de , corte dotesture em bastidoni suport•E?
Use guR, we e else armdtão esta a p õiudo fia ~Cada do tear e Gewd p a ra ai
oclonanierkerelas Dr.:estiras per me.la do Movimente de of f.a alavanca comandado .14
per uffle retttene, que se deolana as longa de net deSlizomente augodar PVeviti
00 fia aregão, e qual dealnnoraCto proveradd 'pelo Movimento doeStidor, g
beutish sa acionamento de telaura co tesourai; no cuntide to prodllrir o cor3

alky' ~s. . 4,

pEIvINDICA00$

qUando et bastidor prcssíun o di go fie,
tleivinaiod.40 a prioridade do. ceere'spiálnei35 Pedido 4
Pe~e fia Etniinha em Ia do junho. de 1963 eob t a 289.t37.
Ponto e:P / dc total de 5 Putbs auvesPfitad1-1.

Apartilboda coarffitb-lorgfffinaWeaffivisruniu
eSse fervoxiiárit Erirautobtoado paloratly' de eRP tntegrado por Da. eorpd.g
Mede die UM Mei 20NRICUd.inel que se ecoa:unia&
Çaralel ePi pódi do du a
ee Matarloé do dito oor" 4
d10 .91fdft c
990
dois
outros
ortogonal0qUe
'
Sendo essas saldas vedaded 90P pente. aftfalaaal 'mas P or Ploadreos
temente com ume fkr9i9a Q5919143~1p-Ogin~' 4144..000',~4,41
szo,
trai
_
Ponto n aARROMNOWNWERes 40a4MUJUP

nG.1

4;

W

0Wg

v

8.6

3

Ir

—to

4

o-
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TERmo Ra 1$2.072 de 19 de Agasto ao Agaj
Requerente: GEORG MAU
SIO PAULO.
Wvgív34 de Invenç gel o APERPRIÇOAmENTOS ;SM ou sf/v roRXVOS AO cArÇADO,
URRO . me 161493 de 31 de marco de 1964
Requerente: . ctno COSTA BRAGA wr GOANASARA'
Pillviléclo de Invonção: "GATILHO oirramUTOWICo
glEivInnIcAcOEs

/ - GAT11no ELETRO-AUTOMÁ T 2C0 LKIIEMONN 69~
gado inicialmente eco fato de constituirum sistema de ~les (Ue pode d
funcionar com qualquer corrente eldtrica,' composto de tia EGO4ROAR Etg,trffl
que sào usadas cOMQ elementos de oonsiceN
kto de
Ponto 119 1 do total dI e 5 Pontoe atreP0~0

REIvINDIOAGGEs

E ,gerfeintOtentoe eis Ou re/ativoe ata calçado, dakit4t0~00
polo rato da face inferior da sola, em contacto com o OU, ser conó
formada a partir aproximadamente da zona de eeu terço anterior de m4
do a ficar em tecla a superfí 'cie desta zona a4a extremidade anterii>
Dr deetacada acima do ohão ou sólo quando a sola eate4a a p oiada ao
mona do . teroo anterior e na do calcanhar nu salto.
lento n a ido total de 7 pontoe apreeentados.

4-.23

na t,
ulmo Na 149.458 de 29 de Maio de 1961
WO.A.
-Requerente: PITTSBURGR PLAWE LASE ctlican
Privilegio de Invenção:PROCESSO E &Nuga) PARA SEGURAR "015,2
VIDRO.
REIVIRDIOWSE§
-

Um processo para recurvar ema nina de vidro, tliie eanProonâk

ao ações de apoiar a borda inferior da fólha de vidro em UM et/porte é;
Ne 1q9,8911 de 9 de, junho de' VIU
Requerente: l'OSE LIADó LIADO = EsPANHA'
. 1i120 ao TZWPAP Ç.Rnt
t -entlai nIsP"M.Y.0 URo O 4O2
~.4J.40.P Q9 ,_21,

ing!!

aegurar a borda superior da fákk de vidro com meios de auepenaeo de
tinados a suspenGterem a mesma em uma posição ZOgorosamente vertical,
ao mesmo tempo que a falha de vidro 4 awecada mté atingir a sua tem
peratura de deformação, comprimir as superfícies maiores oposta da fén
lha de vidro entre um par de poças de estampagem de vidre para ree.UX
ver a referida felha de vidro na forem desejada, retirar as peças de,

2J58 Sexta-feira 7
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/

42-Étáffiptigaid de vidro da relha de Vidro recurmaa, reafriandU= ge data
fOlha de vidro apos ter aido recurvada, caracterizado pelo fato de 86
Uberar a borda superior da faha de vidro no momento em que a mesma a
é comprimida pelas rmferidas Peças do estanpagen- voltando-se a segura
.rar a borda da falha de vidro recurvada no momento am que as peças de
Catampagem são afastadas da faha de vidro.
Reivindica-se a prioridade dos pedidos correspondentes dePosl'
dados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América,
an
.9 de Junho de 1962, Lob n0s. 200.515, 200,822 e 201.729e
IYIntn n2 1 do total de 22 pontos apresentados.
FIG.1
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Maio de 1971

TtRMO Na 134,141 de 29 de outubro de 1963.1
Requerente: GENERAL ELECTRIC CCMPANY
U.S.A.
Privileaio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM *MUGEM DE fflgt~
DR? NINEIS".
vrnicAct5ea-7

. Aperfeiçoamento dm montagem de instr-UMghted 'abrepd.q1-1
racterizado pelo fato de co mpre ender'uma•combinaeão de um painel, tenoo
uma abertura nele; uma caixa de inetrumentot tendo uma flange que se ot
tende externamente ao longo da sua frente num lado da dita caixa pare
limitar o movimento para tris da dita caixa quando colocada na dis:a. o.i
berture, tendo e dita caixa primeiras e segundas ranhuras nas superfick
as opostas das ditas caixas, as ditas ranhuras entrecruaando O dito la.'
do, um suporte de montagem tendo primeiras ó segundes pernas ligadas pØ
uma porção central, sendo as ditas pernas assim e spnçadaé que cada Une
pode ser recebida na nua dita correspondente ranhura quando lie pernas
do dito suporte de montagem são avançadas para dentro deo ditae ranhu./
raa, e meios ajuat'evelmente conectados b. dita Porção central para for../
ger o dito suporte slibre a caixa afinde para tiles quando °et& sendo e.
vançada . para engatamento cem a face interne do dito painel, loa dites rs
nhuras conduzindo em direção traseira do sou ponto de entrecruzamentO

,anmo Nç 140.276 de 22 de Janeiro do 1962
Requerente: MONSANTO CHEMICAL COMPANY - - - U.S.A.
--1
rrivilégio.de Invenção:"PROCESSO PARA A REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE,
P.TALISADORES MISTOS VANÁDIO-COBRE EM LÍQUIDO AQUOSO"
REIVINDICAÇOES
'.

1 . Processo para a remoça° e recuperação de catalisadoreã
(IMIstds de vanádio-co bra em líquido aquoao. obtido na cristaliza,
Cão e separação de ágido adipico fabricado por oxidação de ávido
Cítrico de ciclohexanol e ciclohexanona, na presença dos ditos
ICat-,lisadoras e onde está presente ferro na forma de Jona férri.
Coa, caracterizado pelo fato de se levar o dito liquido aquoso,
Contendo íons cúpricos, ,ãlnádio na forma catiênica e Ione férriCos e tendo um ph de; no máximo, 1,8 em contato de reação com uma
primeira resina permutadora de cztionte, consistindo da forma hi
i orogenada de um polimerizató hidro-insolúvel resistente á oxida.Cão, paxá efetuar adsorção dos íons férrócos no mesmo, deslocar
O hIdrogênio disponível da primeira resina com isso, passando o
efluente da primeira resina em reação de contato com uma segkuiC:
resina permutadora de cationte, conalstindo da forma hidrogenadt.
de um polimerizato hidro-insolúvel resistente á oxidação, pata g
' ta tuar a adsoreno dos íons de vanádio e íons cúpicos no mesmo,
deslocar o hidrogênio disponível da dita segunda resina, depois
disso, aluir os sons de vWriáçiic 9 oúpricos da dita segunda reeithe e coletar os íons de vanádio e cúpricos aluídos.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, deposita. de na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do .
em 23 de Junho de 1961, sob o número 119.210.
Ponto 112 1 do total .% f ~too apresentados,

com O dito lado para a dite flanes seja puxada em contacto com a face
externa do dito painel quando se dites meios de fe. 4.: tio avançados pos
4
ra contacto aom a dita face interna.
e
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depoeitado
na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da América do Horto. em
de dezembro de 1962 , sob o número 243 041,
Ponto O i do total de 5 pontos apesentaclog;

iIHNO No 163.258 de 8 de outubro de 1964./
Requerente: NIALAND-ROSS OORPORATION./E.U.A./
Privilegio. de Inven00; APARELHO DE ENGATE,/,.,
ReivindicaçOes.,

1 - Um aparelho de engate do tipo campensador g para vel
culó . ferroviãrio, apresentando duas unidades de amortecimento, uma/
das quais acha-se alojada . num-carcaça, um primeiro seguidor-coloca.
do em contato com uma extremidade da citada Imitindo, Um detentor /
para limitar o mos/Imanto de expansão da citada unidade, a segunda if
das duas unidades de amortecimento estando colocada entre a carcaça
e um segunde seguidor e sendo construlda com uma capacidade de cars
ga compressora predeterminada , e ume conexo corrediça situada en.
tre o segundo seguidor e a carcaça, adaptada para limitar o espaças
mento máximo, caracterizado pelo fato de que a carcaça tem a forma/
de caixa (17) possuindo paredes laterais (51-54) dispostos em tOrne
de um eixo longitudinal (X-X) do aparelho, com relação continue A
um corte tra nsversal do citado aparelho, e uma parede terminal/

com

(24) situada na pertai:Itermadiria do a p arelho e unindo-se inte
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grelmente ege2 as paredes laterais, a citada unidade da amortacimen.
to esteado aituada no interior da 'caixa (17) da encontro 21 parede /

focadora dos doidos de encontro ans.seas locaie de rieilizeg8Nooe

feminal (24), o que a citada parede termina (24) do 'usa espoa -

tendo essa roda segura è extremidade, de penetraçâo na citada c2mc.

oure que requer apóio contra fratura na citada capacidade de cargo/.

ra, de um eixo rotativo vertical vinculado, pela sua cztremidado o-

e que está tinida de maneira integral; às citades paredes laterais /

posta, a um meio acionador, caracterizada pólo fato de compreender/

.(51-54) g polo menos em quatro pentes, estUo . substancieementeeepa geleias, &inales e unifo e- emente. em tO een do citado eixo longitudi

uma cámara hidráuliCa, constitutiva d2 referida vedaeZo, cujo fundo

nal./.

é constituldo 'por uma parede diviserin, da cavidede do corpo de bom
ba em duas zonas coaxiais das quais a inferior constitutiva de c!
mera aspirante-premente e ambas em comunicaçâo, atreves de uma pau-

seeiviediaa.se a prioridedo do pedido correspondente do

sagem anular delimieada entre o eixo, que avança o partir da roda

9

Positado na Repartiçâo de Patentes dos Estedos Unidos da America g

e a superfície lateral de um orifício de diáaetro ligeiramente su

em 11 dr eeee hro de 1963, sob A 2 315.452./

perior ao do citado eixo que trenspõe o mencionado orifício, esten-

ton-o -R 1 do total da 8 pontos apresentados./

do a câmara hidráulica mm comunicaçâo com a fonte abastecedota dos/
fluidos por meio de um conduto lateral, de despejo ca retórno dos /
mesmos de encontro à citada fonte abestecedors, capaz de manter
* cerca líquida em nível constante na referida câmara./
Onntr, n8 1 do total de 5 Pen tes alwaseatQaos*f

I g

4

1,1

8

TERMO No 163.559 de 20 de outubro de.19b4.e

,

-w

L-

Requerentes CENTRE DE RECUERCHES DE PONT.A.M0USe0b.eena1ÇA0,
Privilegio do Invencác: MAQUINA APERFEIÇOADA PARA A FABRICAÇBO ve
PLACAS E TUBOS LIS AMIANTO-CIMENTO.,
Reivindieeeõeoe/

~MIN "h•

Miei" 11~1111111

1 - Méquina aperfeiçoada pare a fabricsçâo de placas ou
tubos de amianto-cimento, caracterizada pelo fato de que o fóltro de
suporte e do arrastamento das mono-camadas de amianto-cimento ao en-

3

rola sabre, pelo menos, um dispositivo rotativo de aspizaçâo cujo /
velocidade tangencial de rotaçâo e igual n velocidade de avanço do /
dito feltroA depositante reivindica

correspondente
pedido, depoeitade na Reperti0O de patentes de França, 9M 8 de no
n prioridade do

vembro de 1963, sob o n? 953.096.,4

, 14

,3
TERMO Na 164.033 do 6 do novembro de 1964./
Requerentes UESTINORDUSE ELECTRIC CORPORATION./ E.U.A./
Privilegio de Invençãos NOTOR COMPRESSOR BERMÉXICLMENTE SELAI° 0014/

NOVO SISTEMA DE LUBRIFICAÇRO.,
Ponto no 1 do total de 10 pontos apresentadoo./

ReivindloaçOeso/
2..

Motor-compressor . hermeticemcnto selado, com nove s1

tcne de lubrificaçâo, ¡eractorizado por compreender um eixo verti:
cal, ama estrutura de apSio destinada à sustenta* do referido eixo , tal eixo apresentando uma extremidade inferior submersa

EM am/
corpo de lubrificas% e tendo .uma yossàgem de bombeamento lateral /

Fi.g.1

aberta na porçâo 'adumai, dispositivos destinados n conduzir . o lubrificante da artreuidade de descarga da referida pnesagem de bomb2
mento lateral ate a estruturo de apOlo e dispositivoa destinados a
TERMO No 1 6 3.904 ãe 3 de novembro de 1964.1

fazer a saparaçâo entre o lubrificseeo que penetra na passagemda /
bombeemento ,,ateral , e o gís contieu nele, compreendendo o referido/

Requerente: MARIO RICCOBON./ARGENTINA.;
Privilegio de Invenções BOMBA ROTATIVA CENTRIFUGA een matme filVeAU.
LICO PARA INSTALACOES DISTRIBUIDORAS DE FLUIDOS./

çflo submersa -do dito

deivindleações./
Bomba rotativa

centrífuga com vedOçao

dispositivo de separagRO uma passagem central disposta entre A eco
trade da referida passagem lateral de bombeamento &traves da por.

ou Ceio hid4

.e co
pare instalações distribuidoras de fluidos, do tipo am cuja c!
mera asp irante-promente cauí upSassÁssmte deoppgita uma rode de.

eixo, ,

ao longo 4ffi l imha central de rotaçâo do

mesmo, e umP passagem de'respiredr-eo lateral, ebert, no dito eixo/
e esteedtedo-se entre a Passagem central 34 referida e a periferia/
da dito eixo, apresentando a paseagea de respiradouro ambas as ez

2
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requerente reivindica a prioriede de corr~21teã
pedido depositad* na Report10e deUt anteg, t14±
nARAffiA (12%5 da 1W
efeabroda 1963 0 sob ng 953.9834,
4

' tremidadgo de entrada o saldo si das no lado de
'.1ubeificagão..

nre

do corpo dó,

A. requerente -reivincida A prioridade do correspondent0
gedido dopciitadâ na Repartição do Patentes dos Estç l ns Unidas dO

Ponte no 1 do total de 4

Putas

anresentkidosW

am5rica, en 12 de nove:abro de 1963, sob n g 323'.001.;
Ponto n g 1 do total ' de 4 pontos apresentados./.
14

TÉRMO Na 164.729 de 24 de novembro de 1964./
Roquerentes FABRICAS FONTANA S/A/ESTALO DO PARANA.1
¡Priv:

g eai° de Invençãos APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS

A FA3ditmsg10

OF. DECALCO/ORLAS./

Reivindicações.,
- Aperfeiçoamentos em ou relativos à fabricação de de-

'calcomanies, empreendendo a aplicação de impressão sabre camada t1'an3
oarente aderente por gomas ou colas a um suporte formado por papel ou
almilers caracterizado pelo fato de que o papel se apresenta colorido
ma massa ou superficialmente por tons contrastantes com os aplicados/
na mencionada impressão.,
Ponto ng 1 do total de 3, pontos apresentados./
TERMO N g 164.110 de 10 de novemoro de 1.64.,
;Requerentes COMNISSARIAT 1 L I ENERGIE ATOMIQUE./FRANÇA./
uprlvil6u0 de Invençãos CÉLULA DE FI1TRAW24./

TERMO Na 165.839 de 30 de dezembro oe 1964or
Requerentes ARTUR EBEMARIT S/A. INDdsTRIAs REUNIDAS./ S g0 PAULO./
Privilegio de Invenção:

APERFEIÇOAMENTOS EM CADERNOS E LIVROS DE

AMO..

TAÇRO DE ENDERÉÇOS./

Reivindicações./

1 - Aperfeiçoamentos cm cadernos e livros de anotag go dO
endereços, caracterizados pela previsão, em um s caderno ou livrosd0
dois, tres ou mais índices alfabéticos, com titulação adequadas sendo
para tal finalidade, as falhas do conjunto aumentadas de largura de /
um ine-ç An comp leto para o outro.,
Ponto 11 Q 1 do total de 2 pontos apresentados./

Reivindicações./

Ctilula do filtragem oaracterizaaa por incluir uma po
(go do suporto que faz parte de uma caixa estanque feito de varias /
ocgas separíveis e um dispositivo para pnder o elemento filtrante
poça do suporte, solidarizando-o com ela, dispositivo esto.compasto
do man pege tubultIr solid4rie ao suporte, com peças de fixa I
; ento feito no elemento tilErante para pene,—
02° . sevols, are prolangam
Mn

,%goR na poço tubular dotado de meios apropriados para receberem as/
mogno do finagg o, ne elemento pare manobrar as peças de fixaçâo que
100 RoVimanta paralelamente ao prolongamento entra uma primeira pos1
ggEo na qual o elemento mantm presos as peças de filâção contra o
ipprolonaamcntop o MO segunda posiçgo dr, qual o referido elemento li
Iãoiro estas pogass estondo o elemento de manobra levado por um dis positivo el,Istico para e primeira posiçâo e dispondo de dispositivo
Lft apho cujo entrado an contato com outro dispositive.que com ele/
en/Ulbara azIoldeate num 1,-..wp4sito anda 5 rd_Jbldo o tiltro, no momem.
i% do introduzir o conjunto do suporta com o elemento filtrante duo
:a21), e!)

e,kotSgit,O 0 a5pOrrê O elemento de manobre pesa a segunda posi-.

TERMO N g 137.290 do 20 de março de 1901.
Roquerente: ESSO RESEARcH AND ENGIMELNIRG COMPAR y _
Privilégio de Invenção,: "COmPOSIÇAO DB bLE0 LOBRIPICANTB".
REIVINDICACUES
- time composição de éleo lubrip.cente sin .tetico, contendo . uma
maior quantidade de no° luurifioante de éster e càrca de 1,5 o 5.0 %
. /

Cc. xta,feira
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em pêse de um antioxidante que . 6 um derivado de nitrogênio de uM aromá

Caminhos de um sistema de couitui¡-eseMs quactetS~W~M~dr

tico, e que tende a rc .r lama em temperaturas superiores a 149+ C,ca
racterizada por conter de 0,5 a 5,0% em pêso de um polímero aperfeiçoa

(a) va;rer um grupa de caminhos dê comunica formar sdmultâns

dor do índice de viscosidade' dotado de propriedades de detergência.

adente uma palavra presente de resposta do varredor na qual on elemen.

Reivindica a prioridade do . correspondente pedido, depositado/

%toe individuais da palavra definem os presentes estados do Sap9WigãO6

na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da América do Norte, em
20 de marco de 1961, sob o número 97066.
Ponto n

9

-

-me seguintes etapest

dos caminhos individuais do grupo,
(b) registrar a presente palavra de reposta do varradoj

1 do total de 1 pontes spresentadeSi

(c) ler ume memória para obter ama palavra de resposta do varr00

de "41 tima inspe!>" anteriorment^ armazenada, que foi obtida e arMaz2,'
'

nada na memória 50 ocorrer a varredura imeftatamente precedoate do mnel
mo grupo,de caminhos de comunicação,
(d) combinar legicamente a presente palavra rogástrada de respus.I

1

'

ta do varredor e

a'

palavra de resposta do varredor de nitddia inspeção'?

obtida da memória para formar uma mudança da palavra de estado
há uma indicação distinta para cada caminho de comunicação que

‘
.."
,---6,-- ,•------ -0A

a

precedente do mesmo grupo de linhas,

6.

n

A

(e) determinar mudanças significativa nos <Jatados de eupervieão

1n
510

mudos

o estado de supervisão entre a varredura premente o a Umadddatemente

/

o

quçà

0M

I
70

60
1

80

do grupo de linhas varrido e gerar Uma mudança signiU ativa da pala-/4

910

'

g

vra de estado,'
TERMO a

o

(f) armazenar a presente ' alavra de resposta de varredor na poeul
p

145.488 de 14 de dezembró do 1962.

Requerente: COMPAGNIE DE SAINT-COBAIN

ção de memória d. . l ual foi obtida . a palavra de reepoeta do varredor do

'PRANÇA.

PrivilEgio de Invenção:"PROCESSO E'DISPOSITIVOS PARA A INSCRIÇÃO AUTO- -

4

."Oltime inepeção".

Reivindica a prioridade do correspondcnte pedido, depositadg

MATICA DO PIA NO BE CORTE EM UMA PO1HA DE VI.

na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América de Norte.. em P.,

DRO DE GRANDE DIMENSÃO",

31 de dezembro d' '963, sob o nám ro 354. 275.
.

REIVINDIES

Ponto n

2

1 do total de 5 pontos apresentadde.

1 - Um processo para a determinação e a exadlição de planos de
Corte de falhas de vidro sabre as quais os defeitos foram assinaladoa/
e marcados da maneira habitual pela aposiçãe de marcas visíveis, ceras
terizado porque o programa de do rte 6 eiietuado stbre
'

uma

imagem de di-

mensães reduzidas da falha de vidro e é registrado seja em verdadeira/.
grandeza sabre e própria falha de vidro, seja sabre diSpositivoe-memória, por intermédio de órgãos de Comando, manipulados pelo estimador,
e dispositivos de acoplamento.
Reivindica a prioridade do corteependente pedido, depositado/
na Repartição de Patentes da PranCa, em 14 de dezembro de 1961, sob O
nitmero 881 944.
°nnto n

9

1 do totsà de 15 Pontoo aro44#14624
RMO No 168.948 de 13 de abril de 1965./

"

Requerente! SOCIETE'RHODIACETA./FRANÇA./
Privilágio de.Invanção, PROCESSO PAU O TRATAXIERTO DOs ART-100S Tia
TEIS DE REFORÇO 1 USE DE POLIÉSI"./

Reivindicacaek./
1 - Processo para o tratamento des artigos textdio da
refOrço base de po1iést4res, caracterizado pelo feto 6, em uma/
primeira fase, aquecer-se o dito oruwo a uma temperatura superior
a 120o , de preferIncia 140 o , mantendo-se O mesmo sob dada tenso 15
ferior COrça de retraçbo do 'dito artigo II temperatura de trata
mento, depois, áu ama segunda fase, tratawwse tírmicamente o estia'
ge assim retraiduimuuueneto•-se o MIM. A cia comprUento eaneiyelmeg,
TERMO

N9

163.330 de 12 de outubro de 1964.

Requerentes WESTERN ELECTRIC COMPANY, , 1NCORPORATED - U.S.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE DETEÇÃO DE ALTERAOES MN ESTADOS
'

SUPERVISORES OE'PERCuRS05
1

cani

DE SISTEmA DE

-

te constante./
A requerente reivindica A prder/dede decorrente do deo
pOoito do cor”oáporidente pedido na Frango 50 o ne 98.3.350 0 65° 01,
dm jalne de 1904.,

RICAO10".

Ponto n 1 do total de 4 pontoe elarceenteeed

REIVINDICAOES

o

2 - O processo de detectar mudtmee nos estados de supervieá 0 dos
.

•::,/

D:ARIO OFICIAL (Seco 1;;)

ent.a .. felra 7
SUMO No 169.377 de 4 de maio de 19650/
,lequerenta g THE SINGER COMPANY./EA.A,,

TP2no .10 1e.559 da 21 de maio de I.Y05./

Prftvilezio do Invennão: DISPOSITIVOS PA TRANSPORTAR TECIDO A SER)

Privil&?io de Invenção; PROCESSO E APARELHO rABA FAHRICAÇAO CONTÍNUA

:.."2ABALHADO./

DE A 00/ .

Rsc2:.areate4 ';!ILLIAM L'YON SHERWOOD0/CANADA01

Reivindic.nãesat
1 - Dispositivo para transportar tec . J.o a ser trabalha-

1 - Um processo para fabricaçAo continua de aço em uLl for.o

dispositivo da guia do tecido dotado da base de/

no rotativo alonzado tendo uma extremidade de curreganento o uma ex.a

>-_nt,•.n..ntaç2o caiu uma superfície Inferior e uma superfície superior /

tremidade de descarga, caracterizado pelo fato de compreender as se-,

do, con;ugUto 2

UM

2...7::oc122J para guiar

orla

guintes operaçiies conduzidas simultânozmente: fundir continuamente /

Ja toldo ssliente da mencionada superdcie superior, caracterizado

u'a mistura de carga consistindo de pedaços de Serro metálico, materiais fundentes e materiais formadores de liga, desta maneira fornica

o

tecido, e um dispositivo de guLa para

a

por compreender um bico de ar com corpo ci1 4' ndrIco tendo uma' parte/
superfície superior substancialmente normal no cor

do fases metal liquide e escOria em prOxiw contato; fornecer conti-

cainCrico e uma parte inferior do menor diâmetro com uma super-

nuamente calor para a fusco diretamente por meio de um queimador dia

corpo cilíndrico formado com um furo azi-

posto na dita extremidade de corregimento do Sorno rotativo; agitard

a1 cego e roscado aberto atrav;s da superf.:cie inferior, o um candu

avançar e refinar continuamente metal líquido o escória mediante ro-

to cilíndrico tendo o eixo inclinado em relação superfície supe -

taçRo do forno rotativo, desta maneira obtendo aço liquido o eacgrIe

suplor
W

COM uma

licie inforior, estando

o

da mencionada parte superior da msucionada parte superior, coa

de composiçAo e temperatura desejados; e fornecer continuamente oa

duto este que define um orifício alipt.lco completamente encerrado /

lor para refino, diretamente, por meio dm um queimador disposto na

dentro dos limites de superfície superior e cortando o furo cego j

referida extremidade de descarga do forno rotativo./
A requerente reivindica a priazidadedz correspentanto pe°

wior

sendo a base formada com uma abertura escareada que acomoda o corpo
do bico de ar com a superfície superior do corpo em nível tom a auperficie superior da base que serve de guia para o tecido e o supor

dido depositado na Repartiçgo de Patenteamos EotodosUnideo do
em 22 do maio de 1964 9 sob 4 0 369.52.3./

g lcie inferior do corpo ligeiramente acima da superfície acima dA /

Posto n e i. do total do_10 pontos apresentados./

ouperfície inferior da base d una espiga Eco com Asco que prende ./
ff

ao furo axial feito no corpo do bico de ar, uma porca prendedora

12)f579-.11°5,/
.7/

que aterrecha na espiga prendendo-a centra a superfícto Inferior da
base pare prender • bico do

ar na

posição angular estabelecido no /

121W.,

t .r"~: rá tjra

'Euro esooreado.7
A

paido

weA,Iamicheat% weivIndico a prioridade do correspondente!

deposItado.ne RepaxUçao do

XenmmUs

A rod WATÁ r
fi;r4 r
.-Wj dáj 02 ¥0

dos Botados Unidos da

Mérica, am 7 dentado do 1964, slbn 355.575./
Poeto 1 do torna dl 3 smatealprecantadoS./
TERNO Ne 169.917 de 25 de saio de 1965.1
Requerente:

GLAVERHEL./ HTIGICA./

Privirágit da InvenO°1

EARGA VITEIRICIIVEL./.

:PROCESSO DE

231P1R450 2 AGLOMI2A033 1.2 :UMA

•
Reivindicaçães./

.1 -Cm processo te preydraçflo e te lglomeraAo de uma /
carga vitrific Á vel destinada a ser fundida em um forno, caracteri
zado por compreender ad fases operdtgrUs de-incorporar os oompos tos alcalinos da carga vitrificÁvel, pelo menos parcialmente, sob a
forma de hidrÉxido em solução, e p5r essa carga em contato coM uma/
atmosfera que conta polo menos um 4gÁs Ácido./
~ 1~~~(etr •
(

A requerente reivIndita as prioridades de icrèntico pe -

/ • Á
s.m

'41

dido depositado na RepartiçUo de Patentes luxemlOurguesa, em 24.7.6h
o 7.11.196h. sob os n g s 46.611 a 47.308.,
Ponto m o 1 do total de 11 TwuDs npreseneNdos.)
.JÉRMO Na

123.8Q2 de 31 de outubro de 1960.

Requerente: CHICAGO BRIDGE ' et IROH CONTAR? - U.S.A

'?rivilégio de invencio: "APERFEIÇOAMENTO EM VEDAÇXO CONTRA INTEMPÉRIES PARA TETO FLUTUANTE DE TANQUES DE DEMI' TO DE LIOUTDOS VOLÁTEIS"
REIVINMICAOES
, 1 - Aperfeiçoamento

em mdação contra intemperies para teto flu-

tuonte de tanques de dep6sito de líquidos voláteis cáracterizado por

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 7

2=222fflue

fix'ado a, e nportido pela borda ext0
ma de teto e esteOldo através do espaçc ' aty.aer entre o teto e a con.

'

8 kgps

Reivindi:.acaes./

/ - Uma tampa distribuidora de recipiente, para um recà n
pite aerosscl, tendo estendida para foa uma haste de ,:álvula ri2

modD Que e dlta su perfície borizOntal firme uma prateleira

Xvel operativa para efetuar a conaulicaçSo entre a referida haste /

$.4.5eaÇãfa Pa ra P reto Se r a VAdaçâa
-,-

dffisc144r,

e o interior do recipiente pela depressão da meama; a dita tampa ti1!

pclUa.; am,b111:1án

Eof~a piTEEdid r.,. :dO
Rapec t14o

de Potentes dos Estndos btridas de Al4C.1

ác abril de 1965./

Requerente: AVON PROMCTS, LNC./ E.U.A./

ettperfície horizontal com meies de snjeic.'io deslocados para depj

tro, ao

26

sendo o dito inv.:ibero Ideado 4 borâe . do teto pela sujeição,'

que ae estende e:14w d o 9 . 4 a 1.0 s

pa

TP.RMO N p 1É9.229 de

Pr:.vili:gj,o de Invencão, TAMPA ti YSTRIBUILCRA DE RECIPILNYr./

ca do tanque, e g) mtrie1 elástico compre:sivet deritro do eito
VsSibb:res,

Maio de 191 ;'‘A363

5,211b

tribuidora sendo segura ao referido recipiente acima da referi:11 /
haste de válvula e

1 de dekembro de 1959, eob o nãmero 856 9.95

rar5rtPr , 7Nrirk

por compreenrier um meabre inv j lt, •

oro incluindo uma parede de tapo sobrejacente

Cofita :19, 1 do tptal 4e 8 pontes ay.rea.ft)ta.,

haste da válvula;

Uma parede lateral, dependente, conetando a referida parede dt:
ao recipiente em torno da haste da válvula; uma primeira abertura ,4
na parede de tapo estendida 'a sua periferia; uma Segualda abertu:a
na parede dependente lateral estendida à periferia da parede de
po e em alinhamento com a primeira abertura; uma terCeàrõ abertura/
no lado oposto da parede lateral; um membro protetor fixo seg-ro
parede de tapo sebre a referida primeira abertura e terminaneo adja
eente a periferia da parede de tapo acima da. referida segunda

Áber.

tura para definir uma abertura de acesso; um membro protetor remo
vivei_ segure ao mencionado invelucro e elltendido ao longo aa

.

tora d.e acesso; e, um botão acionador de válvula deslízável c frou-

4

1'N/5-9 db ,1736 fe% dc3-19GG.?-,

xamente montado dentro do invOlucro para movimento inana direção ju-

ReleareUet ANACUVA AMERICAP BRASS COMPfit-P7.7 E:1J.14

b .Jtancialmente perpendicular à parede de tapo c inclinando Jebre a

er:vilAg'ip de ínve;.5008 PROCESSO PAI" FUN OM O CONTIWAA.

direção de movimento e Incluindo uma porção d acion...klento disposta

ftk.ffl 5b

a G

~o

ftnivindij.2.5.3es.Ç,

dentro da abertura de acesso, um bocal de descarija fixado à par,..:,e/

para fundição contnt13 do péç3ã ffiêt2.1521 1.

lateral do referido botão em alinhamento com a referida terceira

no 40a1 tua metal rUndente e alimentado atravs do Um molde resfrld)a

abertura, uma haste de descarga fixada ao Interior do be;ão e asser

do, solidificado no mesmo e Ctintraido afas”ndo-se das paredes do

tada na haste de válvula, e uma passacem 1.Leandp a re;n erlda haste /

RIOSMO

ao ser alimentado através do'molde,

ra t'Ir rPr;7? drx

poc

A

de fundição ligadas 3 metalS•de difereatea P r easUA d e vapor d e md•I'
neira que o metal tende prossNo do' vapor mais alta e distilado da
superfície da

po ç a

netál4e6 fundida apOS a solidificada C 3e conde

sa zebre a superfície do molde no interior . da zeparação então for a
cada c por compreender remover a peça fundida na direção da extC9

de descarga ao bocal./
A

requerente reivindica a prioridade do corresponde:lie

pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
Amrica em

27

de abril de 1964, sob n v 362.858./

Ponto nv 1 do total de 13 pontos apresenado.1

mitade de salda do molde ciclicamente interrompendo e invertendo
da fundiçãe ema fração do tempo da dita remoção, reabsorvi
do o metal condensado

na

porção 'invertida do i corpo fundido que é

pos;n em Justaposição com a dite condensação, O r emov tAda D dito mp
po retornado a dita direção originaV
% veluerente re.:vindicã A prIOPIdada do f10~50~;
d i2 tb eerã3itado na Repartição de Patentes nos Astado4 Ut ,. 4,105 da AL4

rica em

24

de maio de 1965, sob n Q 459.0/40J.
Ponto

1 do totql do . 5 pontod

apermaftt&dOW

TERMO Ne 198.723 de O de abril de

00"..~

Requerente; WALITà
FIG. I

ELETRO LEOUSTRI A ./

"ULO./

induztrial: NOVO MODO DE 11QUIDiE1ekOR./

Reivindicações./

2 22.;4?.!

30237 291 28' 25

'14

23

3

1 - 1,i5vo modelo do liquidificador, caiWeti5712Ade 35D2 Od
preender Inicialmente a parte inferior ou de base, com a lttra ligd
ramente . maior que a metade da altura total, o lateral

main

cor-rd

pondendo a uma voz e meia o lateral menor, .e composta medidáto a

4

i
\:21 ,)

Justaposição, pelas

../ ....)
ij

nea:, e cantos vivos, o tronco de piràmide inferior, que tem posic'o

bases

maiores, de dois troncos de plrámidts

tilineos, de secçOes transYersdis retangulares, com arestas retilí-

.namento invertido, estando 'assentado zebro quatro pev .Inos pal.§ de

(MARIO OFICIAL

7

20f. 4 Se:

svape.n.-o, e com a altura um pouco menor que a do superior, enquanto /
que a inclinação de seus laterais ; legeeramente mais acentuada que
C daquele dito corpo de base tendo a maior dimensão definiria° as /
partes frontal e posterior do aparelho, eequanto que ~Dr, aproteimadalente igual à altuva total, define au partes laterais; e da /

-

Maio de 1971

(Seçâo 111)

TP,RMO Na 1.68,86e de 9 de abril de 1965./
Requerente: ALBERTINHO ROSSINI E RIZIERI ROSSINI./ 5150 PAULO./
Privilegio de InvenOos NOVO PÉ PARA GELADEIRAS.'

Reivindiecações./

Cace superior de corpo de base, salieeeando-se ut tronco de cone /

1 - Novo pe para geladeiras, c a racterizado pc: cempee.

tretilineo, localizado excentricawente, mais deslocado para um dc; /

andes- uma calota de porcelana ou outro material adequado, tendo ela

eicus extremos laerals, tronco de Cone ate cuja geratriz forma um/

suas bordas uma guarnição anti-das-rapante e tendo em sua parede (10

pequeno ângulo com a vertical, e tendo a altura correspendendo apra

fundo, uma bucha a ela solidária, bucha esta atravessada poe pino /

3emadamente a duas quintas partes da altura total do aparelho, dite

rosqueado, este tendo aplicado em sua extremidade interna a refeeee

ronco de cone sendo coepoeto de dois outros, com a base maior do

da calota, um suporte onde C aplicado o eLxo de um rodzló, sane° /

cuperior coincidente com a menor do inferior, enquanto que as altu-

previstas na extremidade livre do referido pino, as usuais preecee

ras eetão entre si. na proporção áurea, a menor delas pertencendo ao

auieÊeee para fixação à relperricie de fundo da máquina./

Cupertor; e ainda, na face superior dc corpo de oaae, exatamente na

tcwi t a A 9 1 d0 tOt al d

pentos apresentado./

rea deixada livre pelo deslocamento lateral do tronco de cone, lo.

calleanee-se um painel para comando c LnromAações
ste de formato retangular, contornado por moldura saliente,
G :caiar parta de sua área assentada selara a taco eeperior do corpo/

tu bases e o restante na face frontal do meseo; e finalmente, o cint
to ?incluindo urna esteelta placa pare logotepo , marca e outras
refer'enciae do aparelho, placa eeca aplicada frontalmente no tronc0
fir:À1de superior de corpo de base, mais deshIcad a para a esquee
do rios dasenhoe /
;e a i tule eebetaileielmeate cone desceezo e ilustra

;211..2xJs./.4,
'''qr ente° ponto apreselitaae).i

k1

,

?UNO NO 169.371 de 4 de m salo de 1965./
Requerentes CLAUDIO WALTER FKL1X BOCe./SA0 PAULO.,
Privilegio . de Invençãe, UM NOVO E APERFEIÇOADO PROCESSO PARA A til n
wfioruçxo DE MAGNESIO 104 BANHOS DE FERRO FUNDIDO,.
• 'q.

FI

C1~ NI 10.633 de 20 de Janeiro de 19653
•

da ma 'snesio em banhos de ferro fundido, caracterizado por se adieis

Requerentel STANISLAU NpaIANSK/./SA0 PAULO./
de

nas- ao banho metálico de ferro fundido uma compouição compreeneende

invenção/ ABRIDOR AUTOMÁTICO DL OntOpas,/
.

Reivindicações./
"e, • 1 - Um ntivo e aperfeiçoado processo para a Lneteaduçg0

ferro,Allicio e cal dolomitica./

Reivindicações./
`

P---$ • Abfidor automático de enveloPe gl, earactefItadd por /

11.íio mime u
rant

£11

uma pequenA caixa com um dos 1a4b4

encaixada moi
Mele interna ama 1AmAna de barbear 'comum (I),

/MV aigy Co.]
4teakt-49 1

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.Ã

destacivel, o qual
TERMO No 168.649 de 6 de a bril de 1965./
Requerentes COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN,/FRANÇA.,

40 tOkl de 4 pimpla 4104-Aale-d&W

Privilegio de Invenção: PROCESSO PARA CORTE DE UMA FITA CONI1Nje
PeenepALteENTE DE VIDRO, E DISPOSITIVO PARA SUA REAL.ILM50./

Reivindicações./
- Processo para corte de uma fita continua, prene4
palmente de vidro, 1 medida da sua pruduçZo, o nela particularmente'
seeundo. un plano de corte estabelecido em função ae defeitos cujas/
postcCee erio previamente determinados em uma dice,eãe peependleeler/
ao sentlde de deslocamento da fita, caracterizado pele Lato de cens,

fO.StTr em de*riftria'r pO:;içâo da titA e a posição do defeito em
• ação o una base fixa; eal deduzir

lei lação è

Maio de 1971 2065 1

DIÁRIO OFICIAL. (Seção III)

Sexta-feira

TtRilO N4 168.423

posição relativa do defeito, em
n n
rita; e em Ofetuar a colocação , no lugar, dos Orgãos de

de março de 19054

Requerentes COMPAGNIE DE SAINT_GOBAINSFRANÇA.,

a

itracejamento en função da posição rcativa assim definida e da per4
00 da tile de vidro, no momento desta colocação no lugar.,

Prlvil;gio

de

Lnvençãos APERFEZÇOAMENTO EM PROCESSO DE 0-ígIC-A-Çfl0

DE• VIDRO EM FOLHA./

ReivinoltaçOes./
A -

(o, requerente

do 31

22

reivindica 'a prioridade do corvespondente

aperfeiçoamento

os

processo de fabricação da vidro

em falha, no qual o vidro fundido é pasto em contacto com um supor,

08a180 depositado da Repartição de Patentes da França, em 6 de abril

to líquido, caracterizado por consistir em fazer o vidro fundido

die 1904, SOL' 0 0 fV 969•524./

Idre . o banho líquido , em contacta (r pm Unia peça de retenção, consti.

fento 0'0 1 do total de 9 pon t na anresentados.1

sQ

tuída de wn material refratário s glido, tendo a propriedade de seri:
molhado pelo vidro fundido, tal como Os materiais refratários em

•

F

pregados, usualmunte, na construção dos fornos de fusão do vidro;

7

/1

alumina,'silimanita, e outros on passo que elementos de guia, sob
tensão, são introduzidos contínuamente no vidro fundido, em ambos tj
os lados da peça de retenção, e sto puxados, ao longo das bordas 12'
' ,irais do forno, em direção is. p arte a jusante diJste./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente 24
dido depositado na Repartição do Patentes da França, em

2

de abril,

de 1964, sob /10 PV 909.470.1
,, onto na 1 do.total de ii pontos apresentados./

7E~ No 165.228 de 11 de dezembro de 1964
Requerente: RADIO

CORPORATION

Wisrflégio de Invenc5o:

OF AMERICA = =

"PROCESSO PARA FAMICAÇ2t0 DE ÉCRANS LUMINESCENTES/
DO TIPO DE MOSAICO PARA TUBOS DE

RAIOS CATÓDICOS"

REIVINDICACDES,

TtRMO No 168.576

I • Um processo para a preparação de écranr lumine-s-7
contes

tipo de mosaico para tubos de raios catódicos que se caracteriza
por compreender as etapas do aplicar-se Uma camada de écran foto-sensivel7
GO

é uma placa-base, de expór-se a dita camada à ambas, uma padronagem de
nergia actfnica e à uma inundação de energia actinica, a dita exposição
inundação sendo inferior àquela requerida em si própria para •nsollibilizaF
significativamente a dita camada, e a revelação da dita camada.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedidb

de 5 de abril dc 1965.1

Requerente: STAMICARBON fl.v./HOLANDA./
Privil;gio de Invenção: APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DE POLLMERIZA
çno cATALincA JoHocÊNIcA DE LACTAMAS.,

Oi'vindásaçOes.,
- Aperfeiçoamento em processo de polimerizacne cata.
litica, lonoginica, caracterizado pelo rato de ama lactama ou lac
tomas ser ou serem submetida (s) à polimerizaçâo catalítica Lonoge-

depositado nos Estados Unidos da América , em 9 de janeiro de 1964 sob no..,

nica, na presença, como promotor, do pelo menos um composto 1,3-dia

w46.800,

co11-2-a lcoiloxá-ciclobut-2-eno-4-ona, distinto do composto metoxi.
Ponto nd 1 do total de 5 pontos apresentados,
A depositante reivindica a prioridade do corresponden.
te pedido, depositado na Repartição de Patentes do Holanda, em 7 do
abril de 1964, sob na 6403653./

44

Ponto riQ 1 do total de 8 pontas apresentado5.5
-4$
18

ci
cc

TERMO N O 167.626 de 5 de março de 1'961
FRANÇA
Requerente. SOCIETE DE L'AEROTRAIN
28

•0

24

30

20

..mr.04ar

FE/viNDICAM§

.45.5voraloA

42

re

CUDOS MOVENDO.SE SOBRE ALMOPADAS FLUIDAS SUPORTAM
RAS,

1.14

•

Privilégio de Invenção: "VIA DE GUIA E pe SUPORTE RPERPEirionma raRA

- Via de gula e de suporte aerfolçoada para velou
los movendo-se sóbre almofadas fluídas destinada à ci roulaÇão de veículos
munidos na sua parte inferior com elementos delimitando pelo menos uma ai

i
32

fada fluída portadora, e compreendendo superfície?, de guta cenelvelMente

6 iv

verticais e superfícies suportadoras pouco Inclinadas transversalmente 5a..6
-Ar
J4

‘iF

ore a horizontal, oaraoterizâea pelo fato da inclinação dessas som:TUi
sup-rtad^ras ser pelo menos igual ao quocientp da Wsza ohd fffigg eqire3

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

2066 Sexta-feira 7

Maio de 1971

.ema almofada considerada pele lanutes da . dita cana.",
Reivindica- 9e a prioridade do corseeimaidamds-me~d
t
OCsítado na França em 5 de março de 1964 sob no 966.297.
Ponto n g 1 do total de 3 pontos apnaetée4wAtolk:1

Pi.922

•

~MO

1~111111.

179.907 de 25 de maio de 1966.1
Requerente: OOMMISSARIAT A L I ENERGIE ATOMIQUE./FRANÇA./

TERMO NQ

2b

o

2b

Privilegio de Invenção: ELETRODO E SEU PROCESSO

DE FABRICAÇW.,_

Reivindicações./
1 Eletrodo destinado a funcionar num canal de conversor

TtEMO Na 111).109 de 2 de junho de 1965.1
Requerente: ROHM HAAS

magneto-hidrodinâmico,

COMPANY./ E.U.A./

Privilegio de Invenção: MATERIAIS

parnottri7adrk

guete cerâmica estratificada ,

ELXSTOMÉRICOS E RESPECTIVO PRO

cuja

por ser constItuido de uma pia -

primeira camada e feita de um pri

melro Oxido refratário estabilizado e cujas camadas sucessivas saguim

,CESSO./

tes são constituidas de uma camada do mesmo Oxido refratário'estabi -

Reivindicações./
- Um processo pare produzir um co-polimero elastemero /
por uma sequencia de polimerizações, caracterizado pelos estágios /

dee .
à. Polimerizar, na presença de uma quantidade eficiente de um ca
talisador de tipo de radical livre; uma emulsão de:
(1) cerca de 75 a 99%, em peso, de, pelo menos,um mongimero poli
oerizável para formas um pol.:tater° de tipo borracha, que consiste de acrilatos de alcoilas (de C 2- C 8 ) 1 ou misturas deles, em tre si ou com, ate uma quantidade equimolar de um monõmero que/
consiste de etileno, propileno ou iso-butileno;

lizado cada vez mais enriquecido de um segundo Oxido refratário nas /
proporçOes tais que a condutibilidade da &time camada a sua temperatura de utilização tenha uma condutibilidade igual equela da primeira
camada./
A requerente reivindica as prioridades dos correspondente@
7

pedidos depositados na França, em 25 de Maio de 1965 e 12 de Maio de
1966, sob nQs. 18.237 e 61.379, respectiva6ente./
Ponto nQ 1 do total de 8 pontos apresentados./
119.f

t2) pelo menos, cerca de 0,5%, em peso, de pelo menos, um monà•exo mono-etilenicamente, insaturado co-polimerizável com (A) /.
(1) e eficaz para fazer lig -ações cruzadas do co-polimero por /
freação de condensação; e
(3) De O ate cerca de 20 %, em peso, de, pelo menos, um monOmero
alfa-beta-mono-etilenicamante insaturado, para aumentar a tampe
&tura de transição do estado vitreo do co-polimero, para pra 2hsir um latex de um co-polímero da cadeira central ("espinha /
dorsal" da cadeira);
Adicionar , ao citado latiu, Li l a ,mistura der
(1) pelo menos, um monSmero halogeneto insaturado qu e consiste/

64
n

1

da cloreto de vinilideno, fluoreto de vinilideno, fluo-cloreto/

do vinilideno, cloreto de vinila ou fluoreto de vinha; e
C2) ate 12 91, do peso da mistura de, pelo menos, um monOmero ai
to-bota-mono-otilenicamente insaturado, co-polimerizevel com o

I halogeneto Insaturado monimero; e
te. Polimerizar a mistura sabre o co-pollmero da cadeira central
INspinha dorsal"), na presença dg um catalisador de tipo radiCOL livre,

ReivindicacOes./

,ememtituindo R oadeita central de co-polímero de cerca de 50 a

90/

.dçwpilim do polímero toteld
•
heivindica.se a prioridade do pedido correspondente depo/ oItadoedam RepartiOb de Patentes dos Estados Unidos da America, em
IWP13* da 19644 sob A Q 372.476./
Itato.112

TERMO Na 179.962 de 27 de maio de 1966./
Requerente: UNITED STATES STEF2.. OORPOHATION./ E.U.A./
Privilegio de Invenção; PROCESSO E APARELHO PARA DESGASEIFICAÇA0./

49 totig de 18 pontos apresentados./

1 - Um processo para a desgasificação continua de metal/
fundido, particularmente para á remoção continua de substanciais quan
tidedes de oxigenio do aço fundido, caracterizada por comportar a tntrodução continua dø uma sOlida corrente de metal fundido não desga sificado ou um primeiro estágio de desgasificação, provocando a dis -
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persão de corrente por expansão dos gases contidas no metal 9 e a passagem do metal fundido dispernnf.2. ctrtv53 dá ca. co Meid ccrs de

ceado di1350Sto ato 62ens nam. plamo gansivaImente ineliaddm
tir de du.to enhecadars et6 ume ddeCo. tntoryseWria CP umidade colhf

desgasificaçâo, sem que cowents da metzl fundido dislow.::: se reaclutine entro-os Ct10 monteado cadn. um dos referidos estâslas e ma

mate elovado caro G. nível

pressão absoluta mais baixa de qud a presso do estâgio anterior. cum
a corrente dispersa óóristituirtda Um barreira para manter Cma pressão

diferencial entre co est4iost sendo que a coleante de metal dispersa
se roaglutina em um depgsíto do metat fundido, apci's 'a 1,12bertaçEo dos/
gases do motel se g e mg $, baia pree gge

abolttít d

dorn, e 4sciaindo ama asztrcalerds de dazweac, C= P2.C:2a suratc:Icia7,
do aan ezçZz postericr to sezsbíreatep

do dites plantas transportadoras tzo .aclui cci doccarresoCor final,
interiomnante disposto e confinado amms capecídede tyrovwc de a j
abortara 'pa ra
' a queda das plantaa co fileira at.6 o solo.,

Pango na 1 da tete]. do 12 pontos apresentados./

tipld dda43400/

Reivind2ICS-te C pr2JIMY-,, ,IA 4A p-dad-o cert,ettnto dep0siCtedo na Copettlete de PatellteS"‹,o0 tizt.et":.14"1.1rMa cti n
2
de Junho de 1965 sob na 462.7E40/
Ponto ng 1- do total rlo.

ijdMd.d. annosehtWes9,

TERMO NO 176.539 de 19 de Janeiro de 1.966
Requerente: DOW CORNING CORPORATION - - E.U.A
Privilégio de Invenc go:PROCESS O PARA PREPARAR UM LÁTEX DE BORRA
CHÁ DE SILICONE°
REIVINDICAÇÕES

f2RMO Nu y62.937 de 25 de se:tem-h.= da. 19d4.../
Requerentes RI. OU Pl. RO SaCIEnan Alloamk, DUUSTRIAL. ComeRCTAL

FINANCEIRA E INMOBILIAR/A9/AR03NTIE49,
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS' EM

NAguluSAP2.13-

2:1"5-í

ENFILEIRADEIRAS9/
ReivindicaqUs.,

1 Aperfegbamentos em m4quinas orrancadoras-enrileira.
deitas, praterivelmelte para colher e dispOr mu fileiras plantas /
oleaginosa g e similares - e que incluem uma estruture arrendadora coa
Lacas. cortadoras em profundidade re gul a da , e uma pluralidade de temes portadoreg de malhas a contra...relia:1s dispostas em alinhamento/
'Com a0 rehrida s facae, para o aszánque, &sa ditas plantas de raiz, e
uma unidade colhedora eafileiradeira com meios para dispa/. as W.antas em fileira sObre o solo, , sendo dita unidade coIhedora arrostada
por dita, astrntara arrancadora com"interposiqão de melas para a sUa
Cenaxam raglilâma cosam anterior emales para o comando dos elemert
toe operante, de ambas, ae eatearles,4ZP artir de un nlamenib am taqt/a,
.earecteresados pelo fato de que compremadam. maims guiadures-das /•
plantes arrancadas, dispostos adjacentemente a ditas ralhas, e can..
eistindo numa pluralidade de hiembree . de varinhas, em forme de pentes
orientado:: no sentido pZma a seção de embocadura da unidade colhedo
ria em frente 41 um OrgRo de transporte • limpeza das Plantam,

ri .

Processo parapreprmr um látox de co~n de entoem::
caracterizado pelo fato da compreendor k misturar:ah dom taered15,
entes.
(1). um polímero de silomane essencialmente linear. curevel..tende
Solo menos. 10 unidades por molectas e (21 urt silsesquioxano. toa
do a fórmula de unidade R"Sio 12 . onde R" 6.um elemento eacolhidado grupo, que consiste dos radicais meti/a, etian, vinila, feulLW
e 3,5,3-tri-fluor prop1 la tendo o. referida eilez..aqui.azaaw uma gla
nulometria na escale de Ia w 1000,A,
Redvindics,-se a priorid-Pdá doa commcopongiontee podIdee Áepoe:
tados nos Estados Unidos da América em 21 de Janeiro de 19e5 e 7
de Setembro de 1965 schn 427,0 1917 e 485,556, reeprrát~,- .
Ponto ng 1 do total de 9 pontos apresentados
-

TO g e itsmn de 23 de setembro de 1964.1
Requerente: MEIO JOSÉ:DA/4TE FORSA8I1M0 /ESTA1O D1PARAN50.1
•
Privilágiodklavençfilay n~0.4KENTO8'SáLllaITINAPAIUNNOWR.
valcuLO3.,4'
1 . Aperfeiçoamentos amm4uina para engraxar veicules
de tipo objeto da patente 63.041, e compreendendo inicialmente mai 1
novo mecanismo de comando pai-a: a. E)slocamento brusco dà obturader /
' a de seu curse ia subida oa ddscida no f.aterisr dor'
na segunda na W
cabeçote superâorda cUlAC9 dm ateie aça% oeranterizadat; polo, 11
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to de dito obturador, guie Montado na extremidade superior de nig,
/paga haste retilínea, que 4travessa todo aquele
cilindro, ap1ic4
r •
, do.se um alojamento axial superior da prçipria haste de
resp ectivo 9
:embolo, ser dotado de uma orelha ortogonal posterior, disposta trei]s
versai e int ersediíriamente $ Abre a qual ap
licam-se as extremída

(Seçáo

•

TERMO 12 2 162.833 de H" de seVimbro - de 19e,
. U.S.A.
Requerentes MOBIL OIL CORPORATION.
PriVilógie de Invenção; "APERFEIÇOADA comp osioo DE GRAW.
REIVINDIGACOES

des em garfos de dois curtos braços laterais e simetricos, articu
lados pelas extremidades opostas em -pontos fixos do cabeçote, cada/
braço sendo dotado de um pino ortogonal ' intermediário, Onde se alai
ca um 'suporte de ancoragem para uma Unica mola helicoidalvdisposta
'transversalmente./

Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentados./

; . Aperfciçoadk composição de graxa, ceracterizada por conter 5
me quantidade formadóra de graxa na escala Ag 90 - 2%, por peso, de um
agente espessante e um 1:relculo, na escala dG 10 - 98%, que compreende/
ou é um polímero olefínico hidrogena/lo, derivado de olefinas C.o C12*
'Reivindica a prioridade do cwrespondente pedido, depositado/
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em
26 de setembro de 1963, sob o nómero _114.75
Pon -co n a 1 do total de 5 pontot. gpresentados,
-TERMO N2 152.933 de 19 4e Setembro de 1963
Requerente: PIITINGTON BROTHERS IIMITED, - INGLATERRA:,
Privilegie de Invenção:"PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE VIDRO PIANO"
REIVIND/CAOES

1 - Mb processo para fabricar vidre plano, durante o qual o vi.
dro em forma fundida ó suportada Abre um_metal fundido, caracteriza.
do pelo reveJti=to da superfície exposta do banho, pelo menos na re
gião do extremo de descarga do banho,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra. em 20 de g etombro de 1962, sob n a 35.901.
Ponto n a 1 do total de 8 pentes apresent1,101-•1
•
TERMO Na 153.124 de 26 de Setembro de 1963
Requerente: SERIEI INTERNATIONAIE RESEARCH MAATSCHAPPIJ N.V. • HOLANDA.
Privilégio de Invenção:"PROCESSO DF PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS ÚTEIS CO-,
MO ADITIVOS DE LUBRIFICANTES SEM CINZAS"
REIVINDICAÇOES

FLORO N a 181.800 de ) de Atesto de 196t.
kequerente: PERFUMARIA FLORALIS LTDA
SÃO PAULO,
Modelo Industriais "NOVO E ORIGINAL ESTOJO PORTA-PO".
REIVINDICAOES

1 . Nevo e Original Estojo Porta-Pó, que se caracteriza essencial.
mente por se constituir de duas partes óirculares (1) articuladas entre
ai por meio de dobradiças (2) e uma das partes possui na extremidade oposta um fecho (3) e 08 discos (1) possuem as bordas inclinadas pare e
:parte interna . e um deles possui na parte interna um espelho (4) e na ou
ira hik um anel (5) e pinos (6) Abre as quais se fixa o disco de pó cem
"Pacto,
Ponto na 'l do total de 2 pontos apresentados.

a - Um processo para a preparação de compostos, úteis como aditi
vo aea cinzas de lubrificantes, derivados de um ácido succinico subotituldo por um grupo hidrocaíboneto, caracterizado porque um ácido al
quenil succinico, com um grupo alquenilo ou alquilo com 30 a 700 átomos de carbono, ou um seu derivado, é feito reagir com uma amima ali:tática tendo pelo menos um grupo alquil, o qual tem pelo Menos um hidrogênio substituido por um grupo hidroxilo.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patenteada Holanda. em 28 de Setembro de 1962, sob
o nómero 283.779.
Ponto na 1 do total de 13 pontos apresentados.

TERMO N 2 152.811 de 19 de Setembro de 1963
Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED - - INGT,ATERRA.
Privilégio de Invenç¡o:"PROCESSO PARA A SEPARAÇÃO DE CLORETO DE POLI.
VINILA CLORADO DE SUA SOLUÇÃO EM TETRA-CLORO-ETANO"
REIVWDICAÇUS

1 - Um processo para a separação de cloreto O' polivinila obra
de sua solução de tetracloro-etano, caracterizado por compreender
a introdução dessa . solução em uma mistura agitada de uma parte de te.
tracloro-etano . e 0,25-0,6 parte, de metanál, em volume, e, ao mesmo //
tipo, a adição de metanol sózinho ou misturado com tetracloro-etano
á dita mistura, de modo a manter a proporção em volume de tetracloroe
=etano para metanol na mistura dentro dos mesmo limites.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositadp
na Repartição de Patentes da Inglaterra, em ]2 deSetembro de 1962,
sob na 35 $ 283 e '7 je'AgOsto de 1963.
Ponto no 3 do total de 7 pentes apresentados.
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:, te" • p aredes de .arméries •
N 177 G4
de 10 de Fserereiro-, • d* 1966
adweie g . . ...
.
, ..,„..barecterizadoe
I . . -.1•':."..-...i. • ., . ', :;: . :t •1 •I • i , .• .,..:,...., . i emelhentes.
91:IRKMASCHINENB.A17 MALIMO KARL-M.“-ETADT Jet*,rints t3
° ,-, t poi7 suportes prdprius para aerem-montado" nos cantos cles'arméri0
• .. lege
• . ,.
t 'r- 7( '.^'•_:::lealiere
• ~1711A.,
•
•
firmei:me enPeril cieefrontals doa fundo* e-tetoe
..
,
APERPEIÇOAMENTOS
:a6s
armiriosditos
Privilé¡ko'dw'Iovenele:m
EM
BXQUIRA
XE:MALHASIA
„
suportes sendoproviéce com pinos: . superior •
•
.)3iE URDIMENTO,- SpECII,LENTE MICRTIAÁ DE MALHARIA DE.U,RDIMEATO PAloferiorMentetialemte* eY e ijOa don!no • ctessko aia' Vertia"), que '.
: me .introfuzekere ftwoe exietanteaem peças-de gula qUe'-repoUsem
RA BORDAR, MA FABRICAÇXO,DE pmpRgUTO Tg4TIL"
nEIVINDICAO0E3
. miélbre .14;er-fieis* f rontais-paralela, e•horizontale dai pertes•ou
*areden.
1. - Aperfeiçoamentos em máquina de malharia de urdimento,
.
_
.
- • • A. requerente reivindica 4 prioridade do correspondente pedi'
einieciaImente méquinamclaómelhárie de urdimento d• bordar, paras
- ...,
,• —' ..
..'
, dó depoeitado na Repetição dafatente" áa
• Alemenha ea 1,de Setea
fabricação de um Produtd téztli composto de Uma material de baee
: br.,, , "e 1962 'sob n* R . 42.512/34i Gbm.
de : um tecido • de malhe de urdimento que inclui o / geba°, e de-fl**
- Ponte n* 1 dó tetal-de 6 pontos epraseiitedos.
soltos de urdimento que me achem ligados •o material da base Por
. . ..
-t'Meio ' àas malhes de " glatiaae ' da malha de urdimento nó' lado de.frt
ne ' dóMaterial de beeá:achando-se a máquina de Malharia de ur:dimeOtó, eipec,ialMente r a'séquina de Malharia de urdimento de bOr
dar', aunift:tanto strami . quanto na frente ' dweateriailieee,' de
"meioe • páraa incluadIC do meémo • de guia-fios para os fioemol* •
toe de.Urclimente, oereoterizadoe pelo fato de que, para oviter
"elos sepaciaie dn incluelo:pare o lado dianteiro do 'material de •
bosaque se encontre* acima_ do. lugar de formaplo da* malhes, ,a4.
•qrçaea doa fio!, eOltde de urclimeoto formem meios de incluso
parequefim os fioeaoltósie urdimento.eto esticados e, ~Au, •
idos ,por meio doe seus guie-fios paralela:dente é feee do mater4
arde„..
bag o, ao
•
, menoe aproximadoe , é acima.
-*- -fonto a* rdetotel de 6 pontos sprowentadoe.

'.TERMO N. 149.845 ' de 14 .de 'Junho' de 190
:ReqUerentft: 'EL PASO NATURAL GAS PRODUCTS COMPANY..PriVilágio de Invinçáo:"PROCESSO RARA A-REMOÇIO nEàulaPi0 ME
•
HIDR0GÊNI.0 DIOXIDC . DE CARBONO', ÁGUA E OU . MBRCAPTAROS niheus
•Oin OS CONTEM.B.PROCESSO PARA TRATAMENTO DE 1m. dÁRMCBIDIOCAR4
.NETO umIDO.OUE corTág sgixwo DK : HIDROCtAIG 2 DTOKIDO DE'd,ARBOAO
' COBO IMPUREZAS:
RSIVINDIéACáES

n

TERMO Ag 126.850 • de , 20 - de Fevereiro de 1961
- ALÉabaniA
Requerente: DOHME-CRENIK.GESELLSCHAFT P,ivilát,4 An Invençào.:"PROCESSO DE FABRICAÇA0 DE PRODUTOS TERSO,
RIVtflYIdACE
,'••

,•

.

.

' 1 -. Processo para a remoça() 'de sulfeto de hidrog4n .,:e, dióxia
do de carbono.* ou mercaptans de um gée que contém qualquer UM! Á
.0u mais deeeee aubstancius, como impurezas, Junto com égua. se
: estiver premente no' cl,tado gée, caracterizeLlo pelo fato de oolo.
car.o ' citado gée'em contato- COW . UM absorvente que-Oompreende:
lo mens... na eo5P021;^ AU fórmula geral.
4, •

' •

de
Prooessode fabriCa~-de. produtos tenso-ativos,
" écldce inbrgánicoe Polivalente:5 ,' atuantes' s8bin'coiposto
Coa .cle elevado Oco molecuIar.'caracterizado - peló fato . de'tals• á
•cidos átuerenveBbre
produtos
ocapostoenão ea 'tu•
•
-• . daePoxidacRo•de
•
•:-rados.de pdso.molecular elevado o de se neutralizar eventnalment&
• os-procluto& obtidoà.
. Reivindica-se _a orioridade do. morrempondente pedido cleposi
• todo na Alemanha em 4 de Maio de 1960 sob • n* B.S't.114 IVb/12 o
do total de 6 pontos apresentadds.
Ponto

R -, C - C -

7

15'0.055 de '21 ' de 'Junho 'de' 1963
T2SMO
Requerect;e:CHRISTIALEOLZAPFEL Kg. ROBELPABRIK—•ALEMANNA.
'riviiigio de .InvençRo:'APERFEIÇOÀMEATOS EM CHARNEIRAS PARA
mORTAGEM DE PORTAS E PAREDES DE: ARMÁRIOS . E MOVEIS SEMELHANTES:'
.
, •
•'
•
EIYINDICAÇbES: •
• 1 - AperfeÀçoamentoe em charneiree para amentagerems,

R

' C - R"
• 4( \ / •
S .. H
• .0

C

na q ual R.R' e R" representam hidrogénio ' ou metil.
Ponto n* 1 do total de 16 pontos apresentados.

.TERMO N e ' 149.951 • de , 18 do Junho de.. 1963
'Requerente: COA SOCIETt ANONYME . —: sulçA.'
Privilégio da Invençao:"PROCESSO DE PRODUCIO DE OVOS CORANTES'
•
• Processo de producati de ron., os corantee. caraCteriMide
pelo fata . d•que um agruPamentm de:écido fosfórico reine-tente na
cuba 4 introduzido em cOrantée d..óuba; que contea . pelo menos Ç „

1/4

•,'51

ti•

.4.:;EX-X

‘).

4

=7;

A 4.

-

,

• +

t
t.-3

anéis condenados entre-sd, ou p~isedes PleléteM98
rep
oud
. w•cduo) ieA~.6e.;
,11.4à .J esuw
ride introdução se convertem nos ditoeicorantes,de,n3Pa 9xM.k•
posteriormente podem ser convartidáA, eor métidos em ei conhecidos.,, em corantes de cuba,
r
.•,
A depositante,reivindica . a prioridade co , correspondente pedi
do, depositado na Repartição de Patentes de Suíça, em 19 de Junho de 1962, sob n 9 7.384/62.
Ponto e 5 1. do 'o'n1, de 15 pontos apresentados. •
TERMO N 9 128.389 de . 17 de Abril de 196?
Requerente: W.R. GRACE te CO --E.U.A.
Privilégio de Invenção:"PREPARAÇãO DE RIDRO-SOLS DE SIIICATO"
REIVINDICAÇOES

- . 1)m sol estável de sillcato de as.tal pecado, caraateri.
zado pelas partículas de sol terem uma estruture de cristal do
orto-silicato de 'metal pesado.
Reivindica-se a prior).dade do correspondente pedido deposi.
Amállca em 12 de Maio de 1960 sob n9
tado nos Estados Unidas
28.511
e'oeto n 9 1 dr total de 20 pontoe apreeentadoe.

Ng 169.163 de ,?.3 de abril de 1965.
Requerente: ThIPLEX SAFEIY LL.ASS COMPANY LIMITED./ INGLATERRA•,
PrivileJio-de,Invenço: APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELAT1VPS A VIDdu., PA
Ra 7EIOULOS

ci

.

•

:de .1963
ARMO N9 '1.0i81) . .hde .
t"
Requerente: SOCIETt'ANO~ANDRt.
:y¡Wlágio*de'Idvari¡ão1 . "APERFEICOAnNT09,EM .19JnOR4Ug...00 ti
"m9 1921.-PARA 9M0T072EW03 COMBUSTiONTERNAe,i:....
r "REIVINDIOACI3RS.
,
Aperfeiçoamentos em inetores de comuuetivel . pare motores de combustão ' iaterna, caracterizados pela existênele na agulha do injetor 'de três superfidies de contato das quais duas sac
cilindricas nas suas duas extremidades e une é cônica na visinh2
nos da válvula de injeçao, sendo a orientação garantida então p2
.11se duas superfícies de contato cilindricae a a eetanquicidade
pela superfície de iontato cónica e pela ediperficie de contato
cilindrica mais próxima da válvula.
Peivindica-se a prioridade do pedido correspondente deposita
do na Repartiçâo de Patentes da ?rança, em 2 de Agósto de 1962,
sob T19 905.881.
Ponto n e 1 do total de 2 pontoo apresentados.
-
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1 - Um conjunto de vidro laminado 'para veículos, especial
Cente.o conjudtb
de pára = brisas, cac a cteisado por compreender wma'/
,•
armavão CA sustentação com paredes paralelas separadas uma da outra/
' definindo uma canaleta orientada para dentro cai l'elação à armação
ema fOlha do vidro temperado mantida dentro da canaleta, uma falha /
de vidro não temperado ligada ao vií,.e e , temperado por meio de uma ca-,
mada de ligação intermed'iAria, sendo ao dimensSes do vidro não tem .
pecado menores do que 3:: do vidro temperado para ficar dentro da- cozi
figqração da parede da canal, ,,; que se sobrenõe à supawfIcie externa
do vidro temperado./
A

requerente ' reivindica a prioridade do correspondente pex

dido depOoltado na Repartição de Patentes . da Inglaterra, em 23 de a.
bril de 1964, sob n9 16.943.1
Ponto h 9 1 do , otul de 6 pontos apresentados./
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TERMO N9 152.572 .de 6 ue Setembro de- 1963
Requerente: COMERCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES BRAMAR LTDA. -.
SÃO PAULO.
Privilégio de Invenção:"NOVA PRENSA HIDRÁULICA PARA ESCRITORIOS"
. REIVINDICAÇÕES
1 - Nova prensa hidráulica 'para escritórios, caraàerizade
por compreender inicialmente uma plÁtaforma fixa de base, em formg
to prismático retangular ou outro, de pequena altura, e podendo /)
ser provida de alojamentos internos, abertos em sua face inferior,
com fundaçeee de aligeiramento ou outra qualquer, plataforma esta
ainda dotada ao nível mediano de seus lados maiores, de um par de
orelhas laterais salientes, onde se aplicam duas colunas verticaie
de guia, a elas fixadas por porcas ou similares, ditas colunas ea
tendo interligadas superiormente por travessa horizontal de apóio,
também fixada por porcas ou dispositivos equivalentes
Ponto /I Q 1 do total de 4 pontoe apresentado..

DIÁRIO OFICIAL:

Sexta-feira 7

Oftmo me 155.9(13 de 7 do Janoftro 41 1904
Roquerenta: MONSANTMHEMICAL COMPANY àrivhigie 01: Invonção:"APARELHO APEREEIÇOADO PARA ENCRES?Aft "i10,
PROCESSO APERFEIÇOADO PARA PRODUZIR INTERMITENTE X VARIAVELMENTE
'IO ENCRESPADO USA' Dn O APARELHO E PIO ASSIM OBTIDO"
REIVINDICAÇõES

1 - Apar3lho aperfeiçoado para .ancreep^r fio,

co

mP roond O n

-doumaft.dealimntção4a-umfiod.lamentosiat0,•
aoleoularaem: orientávol, um cilindro de estiramento aoionado e
um cilindro de encreePamento,.acionado, montado ajustdvelments
disposto para mover-as a-um primeiro valor do velocidadapara *I
auniear tonado* de creopo latente ao tio que tom- engate com alo,
um aoionador oOnebtado cedivelmente AO cilindro ancreapador para.
• 'oover ' o. cilindro encreepador entrauma posiçao de snoroepameato
a outre • de oló-encreepamento, Meios ' de enrolamonto do fio para .
mrolar4 fialatontemente onoreepado-e, e. desejado, um P in o de .
• betiramento• aquecido, montado intermediariamente entro oe oilinAroe.ds alimentaçao e o cilindro de leatiramento,.bom gomo um' el. lindro separado montado perto ' e s a um-oorbo ângulo do oilindro de
•..4etiramenta,,caracterizado peló i4tO do aciónador-sar.00neotado
.com um conjunto de . contrôle para excitar alternadamente o' acioó%
dor entre uma
condiçao,
o acionador mantdm o
.
- primeira
. na qual
. • ..
cilindro do encreepaMento em uma primeira posição de grau do engato escolhido a:ou variável como oilindro -de estiramento, O :Mi
as oo Knni a norui1 ÇE0. na 'qual o acionador Permite . que o cilindro
•licreopador aamiMa . uMa segünda posição e 'esteja fora de engate
com o cilindro:de estiramento. •
!cnto_n" i . do total ás 6 p ontoe aOeeseatqdoe.

Maio d. 1971 "no.h

Stegári 1H)

tbáa
3.52.a5S de 28 de Agdato d g 1,3 41 .
Reauaraate: THE EENDALL COMPANY . - .
PriVildgie de InvençlNt o MATERIAIS T0
PAHA : SUA EORMAÇXO" •
REIVINDICAÇOES

1 Um material tecido elástico dotado de recliperlbilidade
relativamente rápida, caracterizado Por compreender grupos entro
teoldos de fdOe de trama e de Urdidura Lneldeticos imprimindo 4ms aparência relativamente lisa ao tecido. o número ti ,"4 fios aor
polegada e o tumanho dos fios sendo suficiente para próporoionar
um fator de cobertura de pelo menos oito na direção 4A cada .010
doa dito• grupos de ' fios, e pelo menos um grupo dos ditos fio,
sondo.normaimente nao-Contraivel ou encolhivel 1Sor calor e temo
um mdltiplo de torção dentro da gama de 3.5 á 7 e acompanhando 4
me trajetdria aufioientemente sinuosa para que o tecido se-estire dentro, da gamado 15 5_50% amam direção correspondente ao di n
to primelro ' grupo de fios e se recupere do dito eetiramento
m material estabilizador tendo eido aplicado ao tecido e manter.
do aideticamente o -tecido na-condiodo-nito-distendica ainda pariu,
tindo que o tecido sejaestirado dentro da sua gana acama enumerada de eldetioidade 4 para tornar-moia rápida a sua reouperaçam
-da condição distendida, .4 dito material estabilizador eendo'ealt
• cionado do grupo oonatituido . de reeinaa termoconeolidGdae 1 íé
• • reagentee de inter,ligaçao:
•••'
Ponto n" 1 -do tota1.4e 15 pontoe apresentadOo.

TERão de 158:863 de 30 de .Abr1.1 de 1964
Roquorentoi IMPERIAL ONEMICAL INDUSTRIES LIMITE)) . -:.INGLATEERA
Privildgio do Invenolo:"MONTAGEM DE'ANODO"
dEIVINDICAÇOES

1 - Uma montagom de anodo oaraCterizada polo fato de
i'reendor uma- placa de'dnodo de grafite e um condutor de metal //
terminando em 'uma porfuração na ditaplaos • oetabelooendo
' em oonoadd •ldtrioa OGIA MO paredes da citada por/Oração, a placa
' do grafito sendo impregnada com.ugo eira, Goma foi antoriormont*
definida, atd uma profundidade do, Polo menos, 3,17 me (1/8 in)
em Viro° da dita perfurapão. . •
EolvindiCa -.e a prioridado doe oorroononArntios pedido. dit
p01114ASIO0 AA Inglaterra em 3 de Maio do 1963 sob es ~vos ////
17.659 . e 17.60 • do pedido oompleto.em 6 de Abril de 1964.
FOUVO [19 1 do rtotal de a ro4t0._aprimartatiog.

SOA. 1

.

ti:56

Mudo N i '.156. 153 .1e. 17 . de Jau.iré de :1964...
Reqerente:..PARBENYADRIWERSAYER-AKTIENGESELLSCRAFT
c.': iy al segi o• d e Invençao:"pROCESSO DE 'Cl1TIR"

ALEmANRA;

RZIirlabICa 'aES .-

1 - Proiesso de . curtir cOm saia de oromo-(III) coob
dobe-Sacia8 retentoraa'de'acidoes-'earactor izado-Palo fato'
so' .de
.
de empregur-ee como'oubstancia-retentora do acido doiOalta, ovon'
tualmonte esacomoinaçao, Coa-outras substancio% retentora* datei
do

1

proridide-Âo4.cerreeponaen'tía.Podidoe,.dopooi
' iodo. ca'RepartiçÃOÃ'Patentaada,Aleiabba.'eá.lb:do Janeiro da.,
i963. 326 às Novembro de 1963, dob'oe:ntimeroalr:38:792IVenSaf
• 41.163I v a/28a, rospectivaminto.
Ponto' n so :I ' do total da9 Pontoe aPreeentadoi. .
-

2.; 7 2

7

"ii"‘.n ,1'

' 1;

Maio de

,.4
na in'te•rler do eto oorpo cilIndrico, eprom£madamcot4 4-IeW411,40;;,
juro, acr,do 1:r,t-;!.-te um doárou anelar, dolimitador do 6G0 (Állo' li ='
•nmQ0 etipmrufeere) bil.cr , Paredó tr6s6ieeil'álV6i,
4.8: pre..t.,.i ét.?, ec 1-.,:fc!'2áÈ,-Siti`édatetti! 'e,t,air
-oo'iar

It
Et&

e lfgt

4c'eNf..nWi.957J"Cii.-,PDS.M(W7g-ItU

_

iSij rJ

à

q9.:Wt4. J.T41 -1k r?.T520;g4.-Z",';4t.5

P
EDIVINDI4IfgES .,„;

1971

4

Apara:l ho pura a_sduzjá: una raação na fess causa, ecracterizado
por oomprècnCr uma caroeça ezterna, cilíndrica, disposto verticalments, em cambie...dor do caler, einsestc no fundo da carou ...a, ur.a plurtlida
c1 cic loitos ceta/Iticos. contidoc em receptáculos em2orpootos do cata
Usados. , dispostos acima do re•forido cambiLdor e diztenciadce da parede interna da referida carcaça, dc modo a prover toi eepeço emalar ou tre nos, o qual comunica ca7. o referido °cafelados de calor, sendo os
lirtoe superiores o inforicreu do ceda un dos recçptácu: p o de catalizador dnfinldoe peloe preteri perfurado° strécrior e initrior, c sendo /
os recoptsui p s de catalisador eeinrados por ctspext_i,tu Lopecitivo /
p.tnn introdusir uma•prineira cerre...te de gaze= o acras reagidos, no ro
f2r."1,10 sz 7.:2 O 0 r ,'Iln ientre ou receptáculos de catelisadcr e a coroaqa,
dal scesdontannato através do rs:ferido cambiai:ar do calor ct6 o leito
cat.11f +i co nmleurior.estremo, dal desc=lante=omto através do referido/
cem'ciador de calor, e= troca de calor Indireta cnm o rorça's Ca primeira corrente de assoe que lAassmn atzavéo do rcfezids canbíaeor .do calor
o um diepooitivo para introduzir u=a,torceira cor=te elo ca=
ran idoo, nos-gases que abaden nn polo monco vn c-= rofer:".dca lcitoe cu•nlíticos.quo não o Ultimo, incl"indn, , cese :..nre do dicrositivo
para introdflár a referida terceira corrente do asoc ou coletor oir-,
ounforoncial diepocto em pelo menos uma doo referidos cnras e provid
do ae uma pluralidade de orifícios, ' servindo como conduto através do •
que/ a roforida terceira corrente do gases pode fluir ca rietura oca
co gacJe quo a.ndonma o lcito catalítico disposto imediatemente acinte
do referido colotor, e co prato do chiosna diepoeto horirontalacnto abaixo dos °rifle/cano referido ° p intor, esào 0 reforido prato pac44.1) co sua periferia de reCortcc, que estão localizadoC ou opoutoão doa
referidos orifícios e que sorvem oc=o dispositivo de oos±non, etrov38
Co wool 03 games que abando= o leito catalítico, dior.acto imediato:non
to acima do referido coletnr, podem fluir para o leito oatelltie.c. fio moto imediatamente abaixo do referido colstor.
Boivindloa a prioridade do correspondeste podido, doocttcAo no
kfflnartiOlo de Patontee dos Lotados Unidoe da Caórioa do Dertt, em 17
Cm Junho de 1963, sob o nàaero 288,226,
Ponto n a 1 do total de 4 pontoe spreeemeodoa.

1 évi.a ! r". Q ido tote.,1 do

1 -

'Ogs"à"detà?..?eááfr,19

C1=3 te 124.946 do a8 do Nut,u'Jaro do kWia
re,r..=w to tt=1"22 LIEM41CA S/A - - GUANABARA

ócio do nuomçGo:"SISTEU43 DE =O EdVSG423"
wviolgonUrg ,
- W_ctozn do reldio nctogneGo, col-.=aciCed0 pj ton:;v1,1
nocc CO m= cotcn;Go roceptora para oc:::= co fnco um (~2., 0,1$
pou6cmto da (2,'"2.racCo oca pinai de ro,-Cor,;Ocia gora dotormillalr e
rogo ao una cetcçEo trnr-miscoro, inclundo pawa obter Ulle
t;:2,-rn.qMo de dd...roeGo raia prociaa, maios na eetaçeo r000ptoãt r4:
ra con?n= ro harronica ao cinal dopondanto do dirogno, OGN
.nn har-maica do rcfcrnola, e 41tden harrSnion condo w.414~1,4
r,

Cr2r40

do

Ipxnônica antorlor.
Nut; ng 1 de total do 12 pontoo upaontod ri
fiG„./À,
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'4 0 Meã vOyeala de calda para vatoolàotoo, ocrootortoo4

WOr 400#1414, dãOlalmeate um oorpO ~ermo de ~MIO Cube*
tieBn~0100;d0 oll&ndrtoo e &acusado. M ne éffild,edde. pelai eu ' eg
lifflad deao &beata inlarlor. a tubulação allaeutadora de IdenãO,
*arpo Bete ainda dotado de ama derivação lateral de andda. bee

resWledde, •
AM . O MB Mi, PB,999 0 ~ffil 0111~ 1 de deeãBe

'i91.C26 de , 7 de Agdoto do 1963
íÈ4
4~ffitel RERMDRIOR LTD. -.-CABADÁ.
de lancawilgj gal PROCESSO PARA A PaRICACAO

DB RKBALke

GEO
,RETVINDIcAÇÕES

IsIN En.14.410 DEXP IMMt1009 de erdkalme_go:Apl fqmp al ta
:;
•

*

.- .
Sexta`-feir.a. ,

DUNRip. °ri-C.1AL'

e jouiçtwa'
s

traodrO do tipo obtido quando ume poça em bruto tabular do sarial relativamonte rigido 6 vedada por intermddio da pransagoa *4
vodadio 4 quente em Bonen retabaularea, rolativamantO estreitas.
,perpandioulereareweixo geom4trico do tubo e •uollesiianonto doo».
looadae angularmonte após o que o tubo 6 . cortado om •mbalagons
..individuaie por intermddio 8e um corte atravdo .ao zonas achata dae retangulares moncionadaa caracterizado polo doe cantos ou
aresta@ livres das alotas de vedada° prensada* ou ohatadas for% .
doe em roladlo ooá a vodaçao e **parodio doa •mbalageno soro* e- .
ei.iivamente sabotadas.
á requerente :reivindica a prio pidado do oorro .aPondonte pedido

depositodo na Répartiçao di'Patentea

do

1962., eob-no 8.645.
. Ponto n 2 1 dó totaí .d..5 pontoe apregoo:todo*.

da

SuáCia, UM 8 de.48Sto

Fig.1

2
6

162.228 de 28 de Agtieto ie
Ibquorente; eii SOCIRTi . ANOWCRE
T4RK0

ffa

tem que
representa um grupo eelecionado da classel'oottoketind* do atoam
de olor, o 'grupo nitro e o ocupo oiano.
representa um grupo BeleoionadO da clame* ooneáetindo do 44eme
de b.idrogittio e e ámo do oloro.
representa um; grupe eelecionade'do olasse.00neletindo'do átomo
de hidrogenia o grupo (nano e o grupo nitro;
representa uM grUpo'selooionado d' a classe "Insistindo do.átoao
de 4daroííoio, o átomo de cloro, o grupo netil-eulfonila;
111 representa me *grupo oelecionadoda olaseme.00nelotindo do átáma
do bidrogenio e o grupo ciano, de tal modo que ao menos uM doe
grupoeli,Z,2 e S represente uis grupo diforente do átomó de hl-)
drogenio.
Reivindica 'a pr_oridade dereorroaponbonte podidwdepooitado na
de: Patente. dos Ratados Unidos da Amérioa do Sorte,
12 de Poveroiro de 1963, sob onero 259.392.
Ponto n2 1 do total do 9 een'ee aereuentadgw.
Reivindica o ' Prioridads do correspondente podido depoei.e,:o na
Rapartiçio do Patente. doa Estado! Unido. da Am‘rice do Norte, em lu
do fevoreiro de. 1963 eob o memoro 259 392.

.4igiVinickO9d
. - Processo para o alvejomeoto 'Suc '? de materiais orgia:leoa oa»
racteriçado pelo fato de mo incorporai. ao material orgânico, por case-

pio, por fusão • aitursoe* ou por meio de uma "tapenao eu ua melo sa-.gude° te ente •ventualacults agente dieporsanta um Ga-ío bia-omasol de
_fánula

é
p-foglon* (oeigtaalbonSe substitutS24
4'1 , 2,1 o /2 oão iguaie ou diferentea ms oada um ~Manta ama radical #
imensinloo oondenoado oca o n4oleo oná3.io0 Cridatddidiedto. 0~40 •
gor um trago de valinela ou do Si aillot-10 Otim000moo dere ee agt'
t oriala de'preforenoia .á temieraturà maio aumentada..
• . ReivindiCa-se á Sriortdade dorraapoottato,o4tdo depoN20,.
ma Salga ar4 29 dR ÁgOsto do 1963 sob , n2 1.464/44
Pontp P! 4,4, botd2. do p0000 aproas:~ •
'4121r
•
itamo 52 152.489 te ' 3 do %stoarõ de 1961,
fiaqmorent'el SISMO 20= COR.Uff
U.S.á.
4Privl16glo de . iftvemei40/0/193I9OAM=03 II OU 232100114 #0,010,1211,
px COR VALOROU OM sunOm 4170313 Dá amolo OS gal fat inani
mo mima nIU ildáUlt ,POT,pdinad DE COR ilunn4"
alividmictedsg,
11 representa

,

¥4tetUelt

ineteices.

.fla

,ponto. n! 1 do.tptel de 9.pontoe aptacent'adOe,

UM' 112 152:669 de 11 de 'Setembro de 1963
Requeierite:'ÉnTesulücK rI teTE GLÁSS CCUPLNY
.11Pri4i1lígio de InVenção:"'YEDA05.8 DE VIDO S PROCESSO PARA TRATAR VIDROS

1964-

Privilegio 49 '4varlOiot"PROCESSÓ PUA O 1.W.W4FI:42-9 OWIO

wWWidd, alOalload do .siOvologio de amima ddiddid,e~,dald

eeePiweeiriei ooihidátio,Ão-iiii . ogénà ' Wevoladordi
Árido
- -nes primária e oao a ecipaseer teci:veador de ale elegíiet, 4
-3-Sailino-6-iiramolona • teneos.lb :amuai
sor

•
•

We • 1,-P 20. 7$ -

(U.§Witt), •

•

•,-

•

• REITINDICÂÇOES

É. - Uma . vedação , de vidra compreendendo uma base do vidro de barri
cal, cailloteriOada . por ter um teor de potemeio em pelo Menu; uma
lbs
.*.
• • .•
_
porção da superfície da mesma substancialmente maio alto do que o teor
de potáseío no inferior da altabase.
ielvindiCa- ea a prioridade doa podido a corroaàondenteo deposita:.

Repartição do atentes dos listado, Unidos da América ' em 1 1
Setembro do 1962, sob n 2s. 224.105 e 224.894. .
:Conte n2 "t •do 'total de .18 pontoo apresentados.
•
41.
FIG.

eore

de

um radical

C20~51) -th 9P';'slati'o & e idaria•do ir maaesia

OtEdi0 dia 1,5k .031 de lá cUi ' SetamOro A. 196n
_Requarent4: O01.1124111Ais CARDOS COMUM
Privilágio de Inven4O:U1ERFEIÇO,OONTO EM PROCESSO Da REPOROAMENíO
DE BORRAQUCIENTiPICL tcuromus APERFSIÇOULS Dl abanou ume
• ÇAD&"

821VÉDIempn.
- No rafbroniento da boi-já...c/1a Vútilioá !pola amáénidkeeão do
toarbon black), o aprimoramantá que compreende a'diapareão as borrt
4114 butiálls 4, (W08 bliWk) dateria, 4 ~0,4450.1 ~sal
•• •

. r!:-aio :de 1971

"iS..e..'Ata-Ifeírt. 7

,

•

•

J.

,

-e

,

4'

Pe44:94mlateilEtddd polonnWeiàskiid'-Piáci'do ttlà.píio brUt!ie um

terço por,volumoéC,UMa ken. euperficial: E./r,'nenlx.6 '6 490 a
150 j/g uma -área superficial EP na .feine'do'75 :.o 170 m2 Jg , 4!)..
um índice de estrutura que não excede de 9- a raZão'de'area'Sdper,
ficial B.E.T. para área superficial E.M. não ultra sendo 1,4:1 o
dito (carbon black) tendo sido submetido ao tratamento de ozonizo,
• ção ate que o seu conteúdo em voláteie tenha eido aumentado de pepor peso
lo menos
Reivindica a prioridade do correepoudonte podido, depoeitt.
do na Repartição de Patentes dos Estados tinidos da América do Norte. em 18 de Setembro do 1962, eob n e 224.561.
Ponto n e 1 do total ,3e 13 pontos apresentesos.

TERMO Ne 152.674 de 11 de Setembro de igoi:
Requerente: MONSANTO COMPANY - - U.S.A.
Privilégio de Invenção: 'PROCESSO PARA A PREPARACIO DE POI4-RENZAMIDA"
RDIVINDICAÇUES.

TERMO Ne 153iO30 de Iredetr' . 5etatáro'5de'19G
Rega e 1, era e I 113~0,P1'íTRIG dOkh14.1Livbn94i;!. : -/áEityáidAáro'k.i'Iii§jviifiá
OPERADO , pb.á

vomiii e( • :

'dá
s • 'A-1

tibi " lex ANIMO '

'REIVINDIdAÇ6ES
•
Um aperfeiçoamento em disjuntor com um mecanismo operado por
motor para ser deado com um diapositivo comutador elétriéo dotado de
um invólucro e de uma alavanca (oscilativa) projetando-se do mesmo e
caracterizado pelo fato de compreender um 'suporte rígido, um motor élí
trico montado , sôbre o dito suporte, um membro de engate com a alevantel
montada em sentido móvel' Sabre o dito suporto conectado operávelmente
ao di--to motor elétrico, meios para montar articuladamento o dito eupot
te em um dos seus lados sóbro o invólucro do dito dispositivo de chefe
ve, e meios para Pisar livremente a outro lado do dito suporte ao dite
invólucro da chave.
Reivindica a prioridaCe ,;isto a presente invenÁo ter eido depoeie
tada na Repartição de Patentee doe Estados Unidos da América do Norte
em 8 de Novembro de 1962, sob o nimero 236.318
Ponto n2 1 do total de 11 pontos apreeentadoe.
1 -

1 - Processo para a preparação de poli-p-benzemida, cereatertzedoh
pelo fato de compreender a reacão de um'ponemero em forzie dicocrea ten
do a fórmula geral.
0
_R
na qual X 6 oecolhido do grupo que consiste de cloro. oremo, sulfato
ácido e aril-eolfonato, E é um radical de halogeneo, Y 6 o ou SO e á
escolhido do grupo que consiste de hidrogenia, halogeneo, açila,-nitro,
alcolla e alcoxi inferior, na presença de ama a.':Ina toroiária sob com,
' diçOes anidras, ' oom agitação, para produzir poll-p-benzamida, tendo
ma viscosidade inerente de pelei mance 0,6.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado ma
Repartição de Patentes doe Estados Unidos da Amáríca do Norte,' em, 1)
do Setembro de 1962, sob o número 22.934.
Ponto ne l ' do total de 17 pontoe apremeatadoO..

TESMO . N g 153.212 de 30 de Setembro de 1963
Requerente: RM10N INTERNATIONAL, MC. Privilégio de Invenção 'PROCESSO PARA A PRODUÇIO DE blIDO DE EME%
POR cauglo PARCIAL DE ET/LEN° POR MEIO
OXIGÊNIO GASOSO EU PRE-.
SENÇA DE UM CATALIZADOR COWTENDO PRATA'
REIVINDICAÇOES

1 - Um processo para a produção de óxido de etileno por oxida
04 parcial de etileno por meio de oxigenie- gasoso em presença de um

catalizador contando prata, tendo um aperfeiçoamento oaractereado
por compreender a operação com uma concentração de ' oxigenio na faixa
do ? a 10%, uma concentração de etileno na faixa de 1 El 30%, uma con
contração de dióXido de carbono na faixa de 0,1 a 1094 uma conoentrD
ção de inibidor balogenado na faixa de s0,09")1 a 100 ppsm, uma concentração de bidrooarbureto seturoio hlogcnado na faina de 0,001 a 40,
uma temperatura de reator na faixa de 150 a 400 0 , uma preeeão de reator na faixa de 3,5 45,5 kg. em2 uma taxa do escoamento na faixa de
1.415 a 42.450 litros padrão por hora por zona alongado, tendo zona
um diemetro médio na fai , a de, 1,27 a 5 em, e sendo o comprimento de
zona 1,5 a 12 metros, senti( a eumbinação de condiçeee partiouIaah
controlada para prover um coletividade na faixa de 60% a'80% e uma Concentração de óxido de etileno no gée de caída na faixa de 0,j
5,011.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado n
Repartição do Patentes doe Astadoe Unidos da , América do Norte,. em
10 de Outubro de 1962, sct o ne
Ponto_N2 ,1„do total de 17 DelnPs falr"‘"IA4"1".

titá0 W g 153.779 de 17 de outubro da 1963.
Requerentes BRASNEON S/A.-IFIDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICO E,NEON
'do Orando do Sul
Modal° Industrielt "OAIIA-PARA SINALIZAÇA0 DE TRZNSUO E DE LOORADOW&
'Micos E PARA PUBLICIDADE".

pisivimcgews
1 - CalÃO para einaltzaçáo de trânsito e do logradouros puolluse
per* publicidade, caracterizada por una tampa plástica t.ronaláCide,
etnalixaçâo de trânsito, 1ndicaçiio de logradouro público e pUbli.radedei
~enrolai, a caixa tendo no seu intortor uma lâmj)ada fluorcecento
Ponto n 2 1 do total do 2 pontoe 9ye,sentedoo.

•
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,

1.1ffli0 Nd 15330 ae e de, ooubro de -1903
.dequerentoe MIMO letIglaalt megozo g oomuixox Privilégio de ,Inven4o:"Pa003600 Ard3Iia0,P414. 1010/1109/11 PI01
Cép
el rio PRODUZIDOISLO affinto..
jartime4002§.
t - Premem:10 para anorempar aexteasmo 4oYA4 doa. 110 tomaoplai,
.tdoo. •araoterimad• piir compreender. amolooar dito dia aot a hatimIkr
" oia do Calor o •olor 11~1sta:um,* dito rio OS a6ø de ft iO4,14
....do que o enrola/monto cobro uma volta mão Datortor á 364.:
•
aoivindioa a pridridado do ' corrempondente p edido. 00411
40 ~4 mf
toparbigio do Patenteai doo Xotado: Unidos da amirioi do.aorta.
10 do Outubro do 19$2, A999 . 0 49 229.563. *
Ponto da 1 do total 4. 14 900tei:4~m~

atapimitivo és filtraalo Gebootaais Potra O *Mara

Iara e líaatall 4
41141Cro 6** Itmd64
'Muda* altradife e molda pdpe vaiar pau miaoè
oapmmoetro MAG gamara pari • Liquido e ama ag
itara para o t/quidO iét4
spaso,'...am do ettteOw
• tioufdo Polo atml.o'dia tina. tombrItuya, dom§
Melo os roaldnee na posi.teria . da Amare paro • litoutto
• dèsearroundp
• Ilesiedo fiadrade pada Cova.
Reintadloam ai pe/oridiadéo doa coodeapandmmoo ~
Id o*. ddPAnk.
dotem, 244 asparteigto do Pattntem do SOpIo.
em II do autuara do 1961

0
se 27 d. iledrild 4. 1961, mob os dembrod
44 914 • ti (UI. anoemetivamondo
Poetam+ t do 9641 cid 9 postos xv.i.44445odoo
• .44...1

ZUNO N 2

154.370 do

Ce novembro ao L96.

'BiLCICA
44gudrdrite: SOLVA) dr OZC,
Privilégio de invançío: 'PROCESSO Or 3ÇT3I1.IZAC4 DE nIOROCAREONEVolt
CLORADOS"

gszvropicAcae
,s

IMINO ad 153.541 d; te

em

outubro do teoa,

leeilmoroato; PI1031:390* 3611A31130 PAGAM° . 9;10 PAULO
p rioilimis do Invadmisi*OOMP03IÇIO
POLIDO DITCRGitriP
a...2~
1TX/
5-

'153.d54 41t t% • ie: Outubn, .da.:196A.
1eivarente: - IngleM1 RIO° • SHOWSOHI: *RENO -JAPIO
'Privilégio der invongio 'l "PILNO 01ffiTifFUGO,'
_• RSIVIEIDICAQetWk

em 5 de noveabro de 1962, 'sob

minoro 499.179.
Tanto of 1 40 total do

3

powcos apreadAtadad.

(MÁ i t 154.4.541 de 6 do novembro do ' 1963.
Requerontí: 114ILLIPS ParROLEUM ~ANY - O.S.A.
omelistOo'conare
Privilisio de In Tench t °POUS IO PARA IntEPaRAR UMA
MATAR
RRSiGECNO T A A Ry
sozimoRo .pc Ermo mo
KERA'VaRMICA.UECAPIOA''. .

NP

Imas,
.
c"arí' trlitigo, earterixada -dor disrpradAdor 0Mé
ltitr.o.
..oaso.soatado 5VenO1sm+n t*e : 0~0.4›. Md Pee s4den0 ~I • o liquide, me,
propuleornuaas-ni emior oe,o,menoa uma câmara para , Imearrer a.
com,comunl.oacâ,o para:wei .lo ' por enes, moa* o líduitha. 1012
. 40E2to . mrfaill .
' •;21i.4siti io.. ;14144'4.e- ;•Oht,r404 . ..pmf3m¡
,; ; , aftsgÁlleisk 0/4911T-41, kelt
•.

g ado polo fato de 44 adiclowar pequenaadosea de um ' °imposto oporia& 4
de um ooMposto . azotado particular •scáhido entre e *olvidaria, o ptrae4
1141 o seus Oprivadmiveuootituidoe, su dale . misturao . de tais 000postoe.
Reivindioa e prioridade do oorrespondente pedido, depositado 1
na Repartieio de Patenteei da Délgioen ,

compaagio da polidor -dotorgontee, oaraeolerileade por •ér

Po polo mmoomontoe.drimold4o de 25% di olsino
mo 500 4• 640m . +4m
omaLtio do kst do moa'. (bom.), • Miado axmlilmmead+ 15% de 411 111,1.
10f de
•
8461,1 013.6, arria-0 1 a' • t•fraraturaisriltro-oo I oradute o altolosa- oo , •
ig do, Olmo sidratado,.
'rosto e t 1 do troteia de 2 pohtow aorilmotadode,
~ao

Um proodoso para iratabilizaçio de hidrowarbOnettoe oloradoehe
.
meio eammialmente do triolere-etileno e do peroldre-etileno, oaracterl

' narnamicAcbao
•

_

m oomaoIcâo edoteendo polimiro do
pr000emeo pare preParor ..na

do /
*tildas- oca waior . rosietinola a mtura termiom-moolotott caraoterMa
ssro
do
*tildai*
•
uma
/
e
'pei ' mieturar e. pdgmerà 41. Maltae o um oo-poll
I.otennt.ouPOrl.ow..
•
...asivinhos a phor,,..4445.4,:dOrreepoo3int1 .podido, deposite44
a da.fflorto, em. ip
,naitoportigim do potente,
, .'VetadOe
• lobri g
. Osidow do
,
.
,
.•
•
Ift0T
aleopOra • dá .196"ti.
LI
ponto.
apramenials.:4.
do
17014.1
mimos*
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'ERMO N o 154.650 de 19 de 'novembro de 1965.
1equerente: MDNSANTO COMPANY - U.S.a.
Priviléaio de Invençact "PROCESSO PARA APERFEIÇOAR O RECOIRimanio OD
ABSORCÃO DE CORANTES RASICOS POR FIBRAS SINTO.
CICAS,LINEARES"

Maio de 1971

foram ooloriess, atravée de uma fieira contendo capilares de jato de dg
ferentso tamanhos.
.
4
Reivindica a prioridade do correspondente Pedido, dePoetbadel
na Repartição de Patentes dos Estados Unidoe da América do Norte, em Sé
de daa•mbro de 1962, sob e demoro 247 367.
Ponto n g 1 do total. de 9 pontoo apresentados.

REIVINDCAPSES

1 . proceloso paro aperfeiçoar o recolhimento ou absorção de oø-/
renas básicos por fibras einteticee, lineares, caracterizado por com-1
preendert tratar ditas fibra, durante e sua fiaçío, com um membro es.

08810 8 2 152.586 de 6. de Setembro de 1963.
Requerente: CHRISTIARO GEMAM RABERLAND, AULO GELIO BORGES.- - ELIO
GRANDE DO
Privilegio de . invenção:APERFEIÇOAIWTOS EM FECHADURA COM SEGREIDO"
PARA PORTAS EM GERAL,

colhido do grupo que copsiste do ácia p e aromáticos culfânica,

REIVINDICAÇOES

-oubetituldos: ácida aftel-mono e dissulfenicos. euatituidos: ácidos
aromática eulfónicos, substituidoe: ácidos aulfenicos bidroxi‘alquil./
oubstituidal naftalene mono e dissulfenicos; e os sala de mo

tais a1ealino8 doe ácidos afalem) mono e diesulfOnictia,
Reivindica a prioridade do correepondenti pedido, d e p o s i tado "'"
me Repartiçío de Patentes doe Eatadoe Unidos da América do Porte. em 19

1 - iq erfeiçoamentos em fechadura com segredo para portas a.
geral, oarao t.reizados por uma palheta acoplada aos discos de segmtd0.'
e a uma tranca acionadora de um excântrico provido de trem movime440
vertiodie e lateral.

Ponto aO 1 do total de 4 pontoe apresentadoa.

de novenbr8 de 1962, •ob o número 238 781.
Ponto a s 1 do total de 17 pata apreavstadoe.
TERMO Ns

154.797 de 22 de novembro de 1964.

Requerente' SOCONY NOBII OII CLeePANT, INC.- U.S.A,

-

Privilegio de Inançio: "DISPOSITIVO PARA MISTURAÇÃO 'Dr CW,BUSTÍVEL".

nimmeceefts
1 - Aparelho para misturacio, em mas operação de nioturaçáo por
carga de um produto coftbuetível. pela ombinaçáo de polo mano, doia ingrediente* combustíveis, oaracteriiedo por dispositivos sonsiveii para/
memibilizeção pelo índice de Dotamos do 'combustível misturado por osr
Ide. dispositivo gerador de sinal, paru gerar a sinal representativo 41(
de daevio do indic. do octana seneibiliado de ume referencia proate3
mineda, a dispositivo de operação para varie', a adição dm um doe ingire.
fientoe combuativoie co prooesoo do misturação por °ergas, de sobra /
*a e davio de referencio partioular do índia de octanas atemsibiliadd
do.
Reivindica a prioridade 00 cerreepondente podido, apaitado
ma Repartição de Patentes dos Istadoe Unido, de Amérlea de Norte: dm
.1i3 de novombro de 1962, 8ob s 8,6*.ro 239.509.
Nato n e 1 do total da le pontoo errerestsdoe.
TERMO I N

iss.in de 30 a.

~cobro de 1963.

Requerente; IMPER/AL CREMICAL INMUSTRIES LIMITED, - imgA/ERRA.
Vrivlidgio Ge invenção; "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A PRoDUÇIO
141

ESTERES DE GLICERINA E OLICERINAS 3UISSI2TOIDA04

mviNp ic4c882

•

1 . Aperfeiçoamentos em proceseo pare e produção de bateres . de /1
glicerina • glicerinas subetituteies, caracterizado por compreendei • Na'
tásio 4.11 reeção de halogeneto ou éster de alila ou crotile, a e mado
tem p eratura aio ;superior e 200C, com uma ;solução combendo me Seita Qat
/ERMOII 199.439 46 24 d. demo:obro de 1963.
Robetarembse MONSAITO COMPOR .
advilimte a* 2~08; 'PRUMO PARA A PAODWAO RE O FM 60*
WI 0011111~.
,Rd14114131CACOSI

1 • Proosesso pire • fridampío de um fio Ge fi!tamantoe esnanmes
les ou *miá polímeros, co. deniers a friamente varievela e •fetto 4. .4*
.mm emmammia, onn••••.-alp
psaigggs 0, gRIÉROM. ime /

boxilion, um sal p aladiseo, um sal enáprico.- um halogeneto de meta) Me*.
rant* do fluoreto, e menos que 294 em pAso, de
7". ali Ponto ne 1 do total Ga 21 pontos apreeenGdoe.
TERMO N 4 165.763 A. 29 de dezembro de 1964.
I•Nuerffilto. mesma E COMERCIO METAM/61CA ATLAS 11/%1 SIO'PAULOY.
Privilégio de Invenção; "BRITADOR DE MAND/BOL13 00, ACIONAMISTO Una.
LIC0'.
rEIVIREaCAOOES

1 . 12,44.497 de ada4ibm184 cem soionmemto biarámlie earaeibam~m,
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_
(tal

do por corpo

LLAWVed;

auea percuee ie,erais peraielas, ligadas entre Si

em cada extremÁdade por travessas. 0 espaço folmado por ésees quetr•/
r elementoe é introd.lzido um queixo móvel ligado ao corpo fixo P o r arttcU
leçõee com eixo paralelo as travessas do corpo fixo permitindo um movi-

qual R é um radical do hádrocarboneto divelente e X 'é um meebtã

4
elesee que consiste de hidrogisio,e aledla inferir, ha presença . n. tll
tre cirna de 0,1 e 2,0 moles % baseado. no pieo da policerbonsmide

435

e nnvoato di-eulfonado monofunclonal, tendo ô fOrmula

tia

mento caCilatório dc queixo móvel em relação as travessa° do corpo fixo*
eendd que, o queixo móvel é Ligado a uma das J.-ravessas do corpo fixo /
por um sistema de cilindro ou cilindros cada com mbolo; sendo,q'le,

"AM

JO s . -11/4
3

déesee elementos, ou o cilindro ou o êmbolo, é ligado a travessa do coX
po fixo e o outro com o queixo móvel; se».10 que, o cilindro é ligado a

E04N

nr. qual n é um número de zero a 6 inclueive, 4 é um membro de

um sietema de bomba que pode injetar lfeuido no cilindro assim que a /

elsoffit

•

.0
consiste de

-e-

M é um membro, da classe que consiatb if#

L'

pressão do líquido atua sabre uma das faces do êmbolo no sentido de afcs

0:.4e

ter o queixo móvel da travessa dd

hidrogênio. radical amónio e um metal alcalino e Y é um meMbro da elin

CCrL3

fixos serdo que, entre o corpo/

fixo e o queixo móvel exiete ainda um si.e ' tema ee ligaç*io de e/ewen'tas /

nO

se que consiste de hidrogénio -•

OH,

mecanicoe que procurem levar o queixo móvel na dil-eeit a travessa do

-Cl ou OR', sendo R' um redion

corpo fixo que é liada com o queixo móvel pelc eit.,ma de cil:: 2ro com

nicrocarboneo mono ,elente tal que R'-OH ;reja vol4.1 abaixo da timpl

émbolo; eendo que, a injeeão de líquido no cilindro é feito por t.cum /

tura de deocnipcsaição da jvlicarbonanid.e formada".

nietema de bomba que de3loce liquido de uma maneira que vai e vem, como

Reivindica a. prioridade do correepondento pedido, dep5ãe4WN
-os Re particio de Patente* doe,Estedoe Unidos da América do Norte, efa

ror exemplo é o cano com uma boba a pistão; sendo que, no espaço folup
do entre o queixo móvel e . a travessa do corpo fixo que é oposta a aquela que

é ligada com o queixo móvel pelo sistema de cilindro e êmbolo, /

Pode ser introduzido material a ser britado pela verieção de distancie/

-

le 1964, sob o nUmero 366 658

Ponto n o 1 do total da 7 pontoe apresentados

entre o queixo móvel e a travessa do corpo fixo, variação asee ceuesdai
por um movimemto oscilatório do queixo móvel

fP-RMO Nf, 164.386 de - 17 de novembro de 1964J

Fonte 0 1 do total da 3 pontos aoresenteacs

Requerente: CRERISCHE WERRE WITTEM Gertellsdhaft Mit beschrankter
tuas »..1. 2; ANILA./

HOlik

Privilégio de invenção: PROCESSO PARA A PR8PARAÇãO DE POLIANIDAS DOO
(croos 1SOFTAL/00 E TEREFTALI00, SOB FORMA FINAKENTE GRANULADA./ L

.4

U.1,21,1441áziimal •
1 - Processo para a preparação de poliamidas do ácido

isoftálico e/ou tereftelico, sob forma fiaemente granulada, caraete G
rizado pelo fato de se fazerem reagir os di-esteres do cido isoft4
co e/ou tereftálico e/ou os mesmos esteres do ácido isofigálico e/OO é
tereftálico, contendo como suhl t.l'mintes

no

ruicleo, um ou mais rad%

cais alcoila ou um ou dois haloganios, com fmaol, o qual pode aventas
alg ente conter como substituintes radicais elcoila, - com qUentidadelléi
- TERMO N

269.518 se 7 de

m010

de, 1965.

de

equivalentes de uma dimaine primária , allfática ou araliSatice,

Requerente: MONSANTO COMPANY -

presença de.hidrocarbonetos aromáticos como solventes, :Ma sEitaçao 1,1

Yrivilégio de Invencào:"i'ROCESSO FARA T ..t9DuZIR Prn!cARnlçAxIDAS Li*CTA.
!
_
°Es sinTtTICAS".

a temperaturas entre 20 e 150 0 C, sendo

REJVINDIc.,.zss

a suspanello do pre-condenaa40,4

assim obttde, post-condeasada, por maio do aquecimento numa tempos& e,
4
tora mais eivada, situada pouco abaixo da faixo de l'astio da poliemia'
na feixe de 170 a 350 aC, ate se atingir o grau deseJed0 de poli-con G
é

*Gozação eventualmente, mapregando-.e pressa° elevada, ou sebstiteMSM

- ?receoso de produzir policeredeemices linearee-sintéticee
tendo ligaçOett de carbonamida recorrentes como ume pari, tntegra/ -

do-ae o solvente,originel por gm não salvante da poliOmida, da ?coto,
de

cedele do polfwero, cermcteriredo pelo fato dé palimerizer ume compoeinão formadora de policarbonemida escolniJa entre o grupo que conciete /

de (a) mroporçZes subetancialmenie e quimolezulere.

de um ácido dliAel

de ebulição saiu elevado./

Reivindica-se a primei:ande dt correspondente pedido
15455 sob na C 31 683 IVd//39c.0

pontos apresentados./

VOOC - R - 000fl
e ume d:emfne tendo e fOrmule:

.

TER40 Na 164.178 de 11 de novembro de 15454./
' Requerente* DOW °OMINO ODRPORITION,/E.O.A.,
erieil;glo d. invenção: FRC-XSSO DE PRFPIRAÇAO DE composion

e (t) um acido wonosmitc-monocarOrxílico, tendo a 'fó rmula* -

de

5 de avisto de 1964 sob n a ....ame'

C 33 573 1vd/390./
Ponto n o 1 do total de

'co, t;ntio e férmule

61N 4s;

positado na Repartição de Patentes da Alemanha em 17 de dozemedG

B:CA PE ORGANO_SIL/C10, rpho-:Pass . E TE/C.:e-ESTAM. E OOMPOlIÇOW /

tSSIR:fREPARADAS,/

Reivindieanées.,
1 psso,,,a p . fa a prepeta)So d. a...apoz.iB4 ol*stomirig
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• 04 di lorgand=1Z11.044 termo-alava e termo-estável, ceencter12ado peei- •

•

:Atapreeeder
- A miitura de tal UmaSiiiture de 1015 partes me -péee de wecpollmer0.de or

Requerente: TOME RIVRR CNONICAL 'CORPORATIONdE.d.à./

N 2 162.919 de 25 de eetembro de 1964./

A

de

gano.siloxano ' no qualss substityintes orgânico.: ao e* -

IneençãO: ?ROMS° PARA à PABRIcAçÃO DE OORANfRS 1511l

PERSOS./.

genciAlmente lodos esColhidos entra o grupo que conliste

Rehietncticaolem."

de radicais metila, fenila, trifluorpropila.bidrogebia

1 - Prosasse para • fabricação de corantes disperse* de ixt

ã deis de 0,5 moi poe cento doe re
nidroxila.e vinila, co

riu- da eniríquinonobenzacridona, caracterizado pelci " fato de *e aqui .

iceidoe mibetituintee sendo hidrogenia hidrOxila • vinl

cer.ume 4-esino-3-hal6gisnantrequinoMo-2,1(R)-benzecridona coa cianeto

la, p referido siloxano tendo um g:: :Su d. peliaerização /

Se cobre-I, e, eu ~cálido, ai hidroliear o grupo ciano em

tente 4-amino-3-álanantrequinono-2, 1(J)-beezacridona, pare former

to crisotila fibroso . como materie2 Me anchiMmita

grupo *slide de icido carboxilico./

Uma quantidade eatabílizadora de umacompo,sto eaeolhido /

()

weu rima.

de, pele menus, 100 e de Z . e 35 pactue ee peeo de alba.-

A depoeitente:reivindiee a prioridade Ao correepondente pit

htre o grupo que consiste de A'.111 (08) 4 :m e sed. . hídré

dido, depositado oe Repartição de

:lig ado( parcial., em que R' é um radicel - de hidrocarbene-

~tua

doe Estado* 'Unidos da

1214.

mei do Kerte, ia 27 die setembro de 1963, . 0 1e,:„ C 311.955.1

to da ele Meie de 12 átomos de carbono, a • O ou.1
Perito O 1 do tatel-de 3 pol.tee**7reeentedes.,

Ui tedi.cal alcolle de manos de 7' ít oon$ do earbodd ou d*
radical - e/coxialcolla , de monos de sat. Átomos de cerbonef
e

• tá'WO No 163.869 de 23 de Outubro de 1964.7

uma quantidade cetalit ' ice de ua eetalieedor de cure,/

(c)

' Requerente: . ThE WERNATIONAL SYNTRET1C ROESLR 001.[PANY'LIMITEDSINGL(M.
TERRAS .

A depositante reirladiemi prioridade-de corraspoadente/
pedi do, depositado no Répartição de Patentes doe Retido* Uaides
América dm Norte, em 16.4e Março de 1964, *oh

.."

Prty llágio de Inven çs ão: PROCESSO ?ABA A PR4PARAÇA0 DE UM LÁTEX REPORÇ§

de

• 'DO OU COMPOSTO DE UM ELASTLMERD SANTETIOOS

352.307./

ReivindicagOes./ .

frf

Ponte n 2 1 do total Se 8 pontes ap,.

1 . um procassopara a preparação da UM lAtIX reta .'de
ou CánPOStO de um elastOdero Sintético, caracterizado por compreende*/
o tratamento de uma solução do elastómero sintetieo num solvente hidrt

tERMO Ne 153.477 de 8 de Outubro de 1963 .
Requerente: INDúSTRIA ELETRO SANITIRIA GOSI inp*. - SIO PAULO .
Privilegio de Invenção :'NOVAS DISPOSIÇOES EM entale:10 DESODORIZADOR
10,

1.

se, aclio1ended40-ee Wd agente da refOrço ou de ' composição, e hoeegenei.
seção' da mistura resultante e a subsequente remoeIn do solvente ladro-

Pett VASOS SANITIRIOS"

•

cerboneto com um emuls/ficante e água, para tormar-se uma ~leão agua

ItrtINI?ICAÇOEI
Novas* dieposiçOen ao aparelho desodorizedor para vag ou

carboneto./

~db.

terioe, caraoterizado por um exauetor (/), formado por um motor alem
brio° e uma turbina propulsora de ar, ter sua abertura dp 210Pira950
tOrmada por ate bocal (1) de perfil retangular ~botada, ala, monte*
do (lebre O bordo superiew den,evo emeiteria na waa regiío.poiteeide
• eob a RAMO (4) que articula o ausento (5) e a 4WMPa (6) 4. tafetá:e
40 vaco eanitéri0 oomunioandemae com o exauetor ~ave. de dd eon~
to (3) que pode ou não paaear intermedierinmente pelo oADA 4, dlimeg
ge (9) da égua, e . que pode aer doas:macio pelo pr61".1• 441.42AMMOO de
deeoarga da água, ou pot ma S!..terrupuor . eletrio* paeldidelde,
nA.1 de total de 2 ' P:int:Se 'apresentado*.

A requerente reivindica • prioridade do opereepoodientaW
p edido depositado na Repartição de Patentes da

lawlateeei )

em

alt de '4

la bro d o 1965, sob n 2 42.029./
Ponte n9 1 de total

to 10 pontos epreeentedo4./

IERMO No 160.591 de 2 do julho de 1964./
Requerente; POLYSAJS C.R.B.R./ ALEMANHA./

priyi3.;$ 10 , de' 1aven0 0 ; PROCESSO PARA PROMOVU A waomge.410 D$ gj
NERIOS DE NIqUEL MAGNESIO-SILICATICOSS

1-

Processo para . aglomeração de Minérios de

neeio-si.liv4ticOs por meio de consolidaçáo terAL:ca de

ai trxel that
Nimirlos fie

osoe, aohmetlios em forme eglotiseada ou p elot4-zade a um processo de

çodugh pra a obten0;o de níquel, careoteri240 pilo ?Oto de, 410
11144e.èo Uno, pai
~ao ou DelOtado abàiX0 do seu ponto de fee§(2, d Inala de
1480 4 >38094, dul; moto o'aempo sU£1clente; na caceie de 1 a 3 ho
là 3 , Para Ç O.40Ú v ãii o De P ro n a Roma t. rivelente, pelo ~os parcip
tgante com. 8xiMpg áyílohtos orkstoliioodo eM forme
de inolunDos
wecesee Me eensolidoção de aquecer lentamente o

:Sfet"$. ál..tuni: A2s ci:Mse 04 Maer L
- e de silewto

Os Ogilftí•i0 ele

,
4 , ddD031. PRIllg 1. '0.1141,cf 4.prioÁ, idade' do eowiepondeate
0 101-50 , d°00it249 oR Rep a rtição da 'Patentes 4. Alemanha , ma 16

te

-. dete02.7t .,f,:1,9 63.91i Q PE 59C,
.
.
•
¥4049 04- 1 49 ipiiJ dilV2115.1$4.APM-O
ed.10;49441

...

hFitet!d.

1131'1
-

Sek%iti

2C79

_

14RKe.eNf!..P55.Clg dp

TERhu P u 159.752 de 5 de'!unU de'19.6b;

, Re Cp..) efentel KOPP -da.S c.' ,14P.OY

Requerente!. DGIaróicá.5.A.'/àb'PA1ILb.!'

,

,

Inuenç3,0:.STERW,H0A,IZONTAL
I
DE INDRflp;
E 00,WE 5 PM 4

do'I;r5e1cãj»;;FERPE1ÇOAHTO3 ' EM ;GAIbLAS ri AAA ÁVEg./.

Cem;JC . DE,OPERR UMA EAWERig.HORIZONTAL _DE FURPOS,DE,COCIUE./

ReivindicacOs./
1 - Aperfeiçoamentos em istolaS para aves, do tipo for.
' meááS pbr unidades pri:ticas lungitdinais, com paredes gradua

1 - ateria horizontal de fornos de coque, que proporegi,,

a s, e subdivididas internamente em wo pluralidade çte Compartime2

na ave:. imento uniforme para fornos de câmaras alta;, tendo altura de

d

no'rinal, caracterizada por wna sárie de forno

tos individuais, caracterizados por compreenderem essencialmeate /

je.'C a

wma esteira transportadora, formada a partir de wn quadro retngt2

de camares altas dispostos lado 5. lado e separados por paredes do aqg

•

De 50!Ç

maior

que O

lar al p nga•o, de pequena altura e te:Ido extensão maior que Et da /

cimento, IncluiLon as Ultimas uma pluralidade de grupos de condutos k

, lue se destir:a, 1 . 13dro este provido internamento de uma /

de chamas;., lado a lado, ao longo do comprimento de dito forno; achan4

gaiola

d

pluralidade d roletes transversais, regularment-e espaçaitos, sôbre

os quais é aplicada a esteira prépriamentc dita, formada por faixe
de tecido plástico ou equivalente, come as extremidades e nrol a d a s

do-se ditos condutos em pares e em comunicaçSo com um segundo condutC9
do lado oposto de ditos rornos, sendo cada conduto de cada par adape
tado para estar alternadamente nos estágios "com" e "sem" combustãOft

.0

em do .is eixos extremos transversais , acionados mecanicamente ou /

com respeito ao outro conduto de cada par; um queimaeer alto e um "9

votados de ffianivelas p!lra acionamento manual, dita esteira sendo /
conjugado ao cowed L ere externo lateral da gaiola, seja dispOsta'irl

.4:10 sistema distribuidor de gás para cada um de ditos grupos de con(iu..,

jMO, seja poaicion j da,em nível imediatamente abalo
no do seu fundo que necessariamente' aberto, Ou então substttune

,cos sta dito grupo e a 'ele suprem gás; uma fonte de gases de chaminé p.

ternamente co

Me

do-o, e tendo ajuda, em sua cabeceira', wn recipiente alimenNadori
oe ração, d3posto superiormente,
r2

COM conduto

de saída voltada pa..

queimador baixo em cada wn de ditos condutos; um primeiro e um segun^,

tos que se ligam com cada um dos respectivos queimadores altos e baim

diapositivo para ligar dita fonte de gases de chaminé . a ditos primei*
ro

e segundo distemas distribuidores de gás; um sir:tema de ar descer..

.bonizante áob pressão; dispositivo

ala./

bonizante

FontO n g 1 c total de 3 pontos apresentados./

o

para

ligar dita fonte de Sr descae

ditos primeiro e segunde'd 'stemas distribuidores de gás; d,

por dispositivo de válvula para ligar dita fonte de ar desearboniaan.
te e dita fonte de gases de chaminé a ditos sistemas distribuidores

fr

de gás, seletiva e alternadamente durante dito estágio "com" combustk
de dito grupo de condutos, e . linterromper o suprline)to d e
'

84

e

stipri0

ar descarbonizante si 'multáneamente a ambos os ditos queimadores alto
e baixo em cada wn de ditou condutos durante dito .estágio:."Set""Com

bustão./

,

Reivindica - se a

ie lu,de io de 1g/:.,

vr.c P

A n rTi.!:I0 mER,../sno

Regeo;

prioridade do pedido correspondente de ai

positado na Repartição de . ?atentes dos Estados Unidos da , América, orD4k

r'rtvil&g!c de Lnvenço: ANtWIÇOAMENTOSEMerfi q ,v

01 221Otte ft

9;.Je Janeiro de 1963,-sob no 250.336./
. Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentados./

RA CITAS E SU1ILARES./

Reivills4cncóos./
Aperfblroamentos em amalagen ou esio0

' lente por tsli carre.tea e
t constituidt. bás'ica a
c:,pa protetora, sendo O Carretel do tipo formado pOT UM

N.IND

moer

11431)1~

GiMD

GO, •

troa tubular, dotado gc amplas flanges que eonflgdr a W oe LeMãO4,
du carretel, caracterizados p010 fato do carretel POSVAX . em (185 /
borde ou perireria projeçUs em úme'fc de wna, duas 00 lBsk,

dz

tura no maior do otte . a espesodra cl4 capa proteLoro do MO 017941i
Lei, tendo as citadas projeOes o'feitio básico de tii5 111, 34510 4.

cp,4:.tero, cco base
•

zacoP voltada

Ilno O extorá~'

.
n g do tozol de L'pontee aprekarã-O~
~Q. moot de a3 de ouWar.o do 1963.1
B.M.111W A 01 A 6 OFIUMN dà CS T tfá A .. /
ISW" °S-I 'r, PbA
"5-90N0-419 2r2 enele4 URSTAL47,0 PARft A VERIFICAÇA0 DE P0NVO6 04 $
A E.415 I$ £14 RELA00 ,/ Wh vd
4enro,g00 RffAtjegangDM
.

r8~-utakikii
•

ki tliNeelirs

. aronnfi 1,1.1, 1 ga ré? o
oà4320.4e-90 Pana de t

do via gitSWe3 4-05

g e . e). too. e t relee5o 'a zune elnIntia da „I, fdp

IrellatIveto W

ROOtextudo pelo fato que um carro pcss.e ers7.0s de madicà0 PAA.
OkAP up

í/
41 ima C...P,X.O.YrO

no
no WI.P 5 M

4
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..-via ferres, 'nu pisoo ver: :iceI de
Usai/seçã o , da posição existente 0‘,..
~rendo' atravéts.do'eise'da"via?fétbes ou paraTelo Ero Wt3010, paro, Ae
aUtotaiticaun p ot e, poder determina 'r;' POr'osio'dé'tais orsZtas

rIgife2artrusta
ca ias férrea, nos quais a . cu r' ling dadeoeo,' êstaa-pOn t os do decorrer '
I

tura da via dIrraa é eeevexa e que assim se:enC-ontn.a.re.tettvomense.
: via ferroa./
110.21/ tl, re1a9io a decurso restante da
A requerente reivindico a prioridade de idronico pedido Às
'ob s í ...
itooto do ReoartUis' o de Patentes austriaca,' eM 26.20.O2, s

_kmaind .

éluem uma . caviUdoe anelar, formada no dito pistão, e tendo paredes cif!
, eulares interna . e externa; no mínimo um delgado e resiliente disco ant
10i de válvula, dispOsto dentro da dita cavidade; um Ombro ou ressalto
anelar fixo em uma das paredes da Cavidade, com sua face ativa oriente
da eu time, direçàc : exial, e um Ombro ou rénsalto 'anelar fixo na outra /
das ditas paredes, e . cou sua face ativa- orientada na direção axial o poàa,_sendo que a pirte :marginal externa do disco aesenta'normalmente.
em 'ciJ.reção . axi.al contra o dito &mero , na externa das aludidas paredes

, „pormanecenee não con.finado lateralmente neste ponto, enquanto a parte/
marinal interna do disco assento contra o Ombro na interna das ditas/
paredes, media/r...e o que o mOvimento do referido pistilo, mo uma das dl.
reçôe 4. , exerce una pressão do fluido a mortecedor contra o disco
de vil
vela na dive.i.â o ' oposta, e f a s . com .. que o . disco GO flexione
resiliente-

"ad ila i* 1 g o total 1ii P a'atds oPT**I4n'-a4.aa-j

tt4N,

b•ente eu afas. tamentu de um dos aludidos Ombros, proporcionando assim/

um a,a bertura an el a r antre.as . O o rsOos adjscentes do disco a.
do Ombro, /
para permitir.a passagem controlada do . fluido Atreves da mesma, sande/

c OMbro , aiterno.e a Parte-externa. do disco efetivos ao deixarem pes sor o (iole., durante O curso compressiVo do pistão, ao passo que o Om-

PPM& NO 140.065 de ".t . de junho de
bro • interno e a Parte ,nterna do disCo ' tOrilam-se efetivos durante o /
%que:ente; d. R. OEIGY $./A./SWÇL.:
curso
diexpansão
o
ree.w,
sendo que Ou . discos constitdem os Unte°,
POLk-ADl
P'.:-2v11ég12 de Invenção: PROCFSSO : PF:. ReuIW',.re COMNSTOS
.
.
elementos dc válvula ncis;cis a guarnecerem o ,dito Pistdo./
fOSTA m 'A LUZ.

Arde posi.tante,reivindies 'prioridade do corraspondentw

Reiv,indicacOes.
. I . - Processo de ' produzir comps...... se pauk - Rdiçào, norwc -

1041'42ado pelo fato Se copolmerizar. com compostbs co-pollmerkíveic,
ettlênicamente Insetundos, ~postos 2~(2'9ieroxi-fen11 ) -benzo'Jr j s -

pedido depositado na :Repartição de ?atentes da França, am 26 de abril/
de 1942, sob o nUmero 8 . 95.729./ •
Pontozia j .dO total de ã . p o
. tos apresentados./

14.41 , 008 da férm;AM fre r ál 1
R
_ 1) -C

um membro . de ponte bl • elent% ,sem corabr, r p‘ocut,oz de cêr;

t'm qual
R

CR

i e R2 ,

122

P é hidrogênio e o auteo R hidrogênio,

halotamio,

um

,Mrupo alquilo, arilo, carboxtlo, cerbox;1 - 4stat, ou am reatio,bivaleu,

ce Que forma com e eventualmente com o grado et'ilêoieo es Sonjunto/ •
St anel, e a significa o algarismo 1 ou 2, e onde o nUolse benednieo/
,k4 amo Pdo t CBee 4, 5 e 6, pode ser substitufdo por grupos o -ital.:14, ej
eoxi, oarboxil, oarboxtl-dater, oarbox11-omida, s uafo nedádo, deo mmlia

eropos alquil-sulfônilo ou halogênioe, e o nácleo 3 toes Pos4Ols
4' e 5', por grupos bidrocarbonoto, grupos elcoxi oa haleg4Alos, 114ics
de o grupamento

éi ligado e0 uose dii

'olonadas 4, 9, 4,

P0045W4

, 4' e 5'

E.U•A./

PD-11'1é S o d'e icivcçoi A P ,SUIMD On tP,OtADGP. DA Melo dAS 80R - DAC
DR v.114.5 esnT/NUAS fAt4 NAWI'D -4A.Z ALi-PWANS.0A. Mi4ADJ0
FANI, 9/
YARIA-5 @AMM.Med
oe t.

Ell?""n0eRÁ,

ionor“latle do 04Iiibl~afWe a.
ilido de patente depositado nL+..Reperti;ão - de Pe~egte 5 amlilpe, ao
g requeratte reivindica

inkç,1±4..74 de C de agUste de .1(.,r_,S./
Reeiersn'te; C,41UfAí1nG T EC W,1 3;1A.W:,

a

de ;unho de 1961, wlb n9 7.101161J
tnino ponto ecresentede../

oon-troIador tA Poádn duo trovam% ta t...../..pAs
silml-nues Plea tent;.4at CiliWaded Ch @OU0S40 de Papfl em vírteS cê.
sue p wra stne'di das edieWeinee Ov frovIvre's'em szspoolUCves ót afs
•
•
,,tidisteeitna do tenits °pê:tuba& voa% zanter ging do-rtla de eon-5046 de uê,/,
ia de tap43 autínut e g desloostelno nu'mie posição prede.termInsts
adà
Vag Molg
daum4
pa~#1144 44 deeloontetM do paPal actinna&

luo.oue ui 4f; de ¡uri]. de 1963b/
laimoëralitel auNum MARIE LUtIg4 LUUS4 Wageffit O, 09WWW.,
0Ioís,,À14,0.° ag ImogmOov AMORXECUOAN Dl OWOUL/
95RMu

ALUNQatrijaW.

"aga 90T captando& uw Supor-te se aS tCaUnde go ~ida trant
44~ do pape ontIsdao, UM Wit g díO0.0atO PoWlv-MIEDU Moddadn 04 %g
06~ O se selêndert40 /104/~1511tent,e do Mn*, q0 cebeçpe tpteete
OcOgwa"oadmadote goo-Olgdo PÀ o 61£0 WS -fijup te do Pa pel 004thuo ha

Amortpeador de gdoswg, do 4/oo de étiãküdb 111 Mal
du a0a 0,4**4Va, atra.otal~m , gar goidpmgddar4 SB 64144t~ 80444
ao nu . fluido amovtecadDPIOj 040;0, UspOlto #111 . M2199)140 4~0
49 0.14adro ; ma*-06. para ao' gg dar atçÃa.# ó tb000 2020~001f
0.,14 (40 Ime Ia 9~4 00 pistão e OtOvis 44.1~ . 119:4" 001AMEW

atmado isSixot do111~De 602 edrrg Astg otorê 0* sat endlAdO da dataor
te para 494W êW649. UPJIÇ de 0.4WrOle C tende
posigito nautrft
Ounda a tiggelã
exisgit se Uheorite% ha tj..ta . poeo lateral pr. .
liketPunnedg ri um SU%10X iffiráulice do ti o o. do dildild" • ° 19 .0
.
- . 9 e. ° e"
Wee
#4.0:65 4#'0 . 011 2 VÁ:¥9 Pft r4 dgelddar o 4./tPla

1 ..
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Seção 111

• o

000.trAticolS'en eldwqh WaL, Uffia ieit la loido h4drUl5de PO) 7

circunde S80 submetidos à modificaçOes de pressão .num , curso 7d.1.àdico/
lque consisto de ciclos caracterizado por compreender ca d a
lo,
siestágio de, altapreseão, durapte , o qeel i
a pres.seo, do?-çMl.',IVi.t.m?.1.;g:e4
naç g o é mtintida ,superior à pressãodoar . dentrq da.madei.fa.0
:gio de bpixa ,pressão durante s o qual . a pressão do liquidp . de
_4

Párvula. 06nt,rolando a apIicd46 do a. uido jjj ensoslo '
toe'do pistão para fundlonemento sdleydvb . do atuador em S”,"ti'dole Opa
. •
Ice, dispoaitivO gOperarióndivien;tq e.garra, çãi-A:ec-t.ore.
sebeate dotattor e a válvula de maneira . que.,cOM o dealbaidea;tó eia
earra detectore de sua posição neutra em respc;te a tr a nalaOto lateral:
do papel continuo, e válvula controlará S ap/loação de neide SO
Ção e ' oil-baro paro °pereça° selse.tto do,atusdor numadireão psra /
11~ 0 um

C;

0 6 mantida inferior à pressão do ar dentro da madeira,

Ponto m g 1 do total de 33 pontos apresentados.

deslocar o eixo e o cabeçote detector em 'conjunto para reetabeleter
garra na ooe.posição noutra, e dispositivos de motor elétrico eebre O
suporte atlettwamente ~veie quando os dispositivos de sainhatotffid.

Eirsu

de margem tiverem sido tornado inoperantes para girar o eixo pra PMo
posicionar a genro detectara, e um a coP l amea t o akialfflan,g e adaatkal
entre os ddspositivoe mot. r4zes e o eixo./
k neomoveme reivindica a prioridade do corrsepdhUen . te pae
dIdo depositàclo na Ràpartição de Petented dos Estados Un4dos da AMé
rica em 6 de egeeto de 19ef. sob n o 214.414./

Perito n o 1 do total de 11 p.onoe

oprosontadted

nc2.•

137,433 de 23 de Março de 1962
Requerente: UMA SOCl21E ANONYME - - STAÇ)
AMO R a

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA A PRODUÇIO DE NOVOS KeNU:A2O.3

GORASTES:
ADIVINDICAÇOES

1 - Proceseo para a produção de novoe oorantee, caracterizai*
pelo fato de ee condensarem oomplexoe de metade pesados de suai.
azo-corantee,'oe quede em estados não metalizado corresnondam e
fórmula:
RO NH

ArBMO Pi‘' 111.055 de 11 de junho de 1959./
tequerente: PITTSBURGE PLATE GLASS C0MPA141./E.u.A,,
Privilégio ,k0 LovençJo: PROCESSO PARA A 410RAçãO • DE HIOROCARBONET08

1
so39

FAT10015./

na qual D. significa o radical de um dl-azo. 00mponenve porta/0i
um grupamento oarboxiIa ou hidroxila em posição vizinha á da
azo, 'com agentes acilantee os quaie apresentem, além do grupiaant*
scilanee do grupamento amino acilável, ainda um radical asila rew

Reivindicabeesy/
- Um processo para a cloração de hidrocarbonetos
ticos com 1 a 4 átomos de carbono e seus ! derivados incompletsmente elevidos, em fase gasosa, qàe consiste em eStabelecer contacto do nuatnr9.1
ai o ser clorado, um gás que contem oxigenio e, como um agente cloOente
BC1, Cl 2 ou suas mistures, com um leite de catalisadOr de partículac eQ
portes impregnadas com um halogeneto metálico contidas num reator tabular, caracterizado por incluir o leito dá catalisador partículas suDOrtes não impregnadas Cum halo,:.enetos metálicos, sendo a proporção de pas
tículas impregnadas para partículas 'não impregnadas do Ordem de 111 'até
113./

A depositante reivindica a prioridade doe correePondentee
pedidoe, depositados na Repartição de Patenteei da Suíça, em 24 dj.
Marco de 1961 e 10 de Janeiro de 1962, eob os n g e. 3.507,/61 4
•
502/62, respectivamente.
Ponto n g 1 du total de 4 pontos aPratontades

TtRIMO Ni g 138.042 ,de 12 de abril de 1962.
Requerente: MASSE y _yrAnu g olt um/TED cAvADA
Privilégio de Invenção: "APEREEIQOAMENTO EM MáQUINA AUTO ,MOZAIZ 09
VE1c0E0 DE ALTA MANEABILIDADE, PARA PWR

Seivindica-Jà a prioridade do pedido correspondente. de,
positado na Repartição de ratentes doa Estados Unidos áa América,

ESPEcIA16, PAIWOUZARKERTB Amoun,

Os ,lanno de 1956, sob na 741/.048./

RA".

Ponto n g 1 do total de Lipumtos apresentados./

pEI7IN0IOA0E8

1 -. Aperfeiçoamento em máquina auto-motriz ou . veiculo de, alta a
eollidade - para fine especiaiR, Partioularmenye para arlatiE
especificamente, uma máquina ou implemento 1:107. 1001o, a oáquIsa Caado
um aparelho de controle ou direção e rodas laterede reepeollaaardaige
cionedse por fiapos voa prol.àsor_es 2:nidirceionoio atroy.és de diatp414
sitivoa de trànemiesão indepen4entes, cada um doa queis tem la ma..
Ma
pi-ppu1sor . flex5:ve1 sem-fim e , uma polia peopeltde, tendo uma consle.4l
.„:

TERMO N 9 061.777 de 25 de abril de 155k.

Requerente: BOLIDEN AKTIEBOLA0 - SUÉCIA.
Privilégio de Invenção:"APERPEIÇOAMENTO8 Em E RELATIVOS A ImPREGLÇAO
DE WADEIRA".
ÉEIVINDICAOES

1 - s r:cesso paro impregnee g o de madeiras .porosas, especialc/
cante cc 'caliciàs, no q.el e madeira e ;o liouido do impregnação
•
,.

2

,

proplelspre
com.
A roda latetal,asseelada,
caroOterk&U.2
.
...

kw . ,.kgp . 14

di

,
,DIÁRIO.tRCIAL---(5e,e. 4o Mi) :

t
:
- $082 Sexta-feira - - =

(p.a Gado uM dos ditos dispositivod cospreenoe polias .0*.rizee de agir,'

de '1971

TERM00 NO 150.8611 de ir oe . jahop. 194, ‘,.

oka avante e marCha a ré. tendo lanças opostame4te dirigidos do' ~bre

Requerentes MONTSCATIHI SOCIT( IIEAL

OrOpuleor flexível, passados ao seu tedor respectivamente e sendaogife

CA ITÁLIA

doe em uniesono ou sincronismo peloe,dispositivoe ProP u laare e oni d treaionaie, o membro propuleoa flexivelsendo isadq m ',orno da palie /

Privilegio de Invenião "PROCESSO PARA PREPARAR ROLNEROS fi CDPOLNEXOS 0$
PLUORETO DE VleiLA DE ALTO PESO MOLECULAR'
azivinamAçoas

propelida, sendo cede uma das ditas polias motrizes de marcha avano e

. processo•para.preparar polímeros. • copolfmeros de flmoreto,.,

merothe a ré ajuotaveie para sujeitar e liberar o dito membro p;oPulsoe
flexivel, o dito aparklhO 'de direção sendo ligado com as Poilia n j...;ot2.vele de gambá Os dispositivos de transmissão -pai:a. co'ocar 'ae pOliae de
cearcha •vant"i ou marcha a ré em acoplamento ou desscoplamento com o
Desfibro propulsor.

d l'EROUS-TRIA 4tURaRfe R (141a8

de -vinil* de alto pÇso molecular; caracterizado pelo fato de.se.polimeri
ser ou co,po1imerizar_fluoreto de vinila na presença au . aus4cia . de um çok.
venta ou meio disp.;rsinze, a tamperatpras inferiores a . 80 20, ode prefere4
eia inferiores I temperatura crítica de fluoreto de vIrilla,.à pressão 'Are
riOr a 100 atmozferes i na presença de um iniciador de pollmer l.zação conatt

:.Ponto no 1 do total de 13 poo;:oa. spresemadJe.

toldo pelos compostos de coOrdenaçãO obtidos fazendo reagir um derivado al
quiiico do boro cos amoníaco, hidroXilamina ou uma base de nitroganio org4

e.",,,••

75 IA 24it,/'
/23

4i4

ni 'co mOnofuncional ou 'polifunCional -, os quais compostos de coordenação
representados pela fá r' mula geral
) n .1

(R', R"

Onde R e R" são iguais Ou diferentes grupos aloullicos, lineares ou remi.
ficados, com la 6 átomos de,earbono, grupo arilicos, substituldos ou não
R" pode ser igual e R , ou pode ser . um ' etomo de hidroge*niO - ou -de. balogá
.i.ERMO — lio 147.635 dè 15 de Março 'de 1953

mio, ou um grupo ' OR onde O é oxigénio e R é um radical Organico com uma e4

quereittei MONTáJATINI SOCIDIÀ GENERALE PER L'IND6SIRIA aillItaaqu
E Cintilá:- j- iTAL/A:

trptura compreendida nas'que foreÁ exposta para 8' . e8"; 8 e-Um átomo do lit.

ivi1é&i'Õ de Invenção:" PROCESSO PARA PREPARAR COPOLIteimos LINK.
sME6 E bà 1420i2029CULAR ELEVADO DE PORMAIDEIDO: C2TENO'

que contém nitrogenio,.e

REIV INDICAÇDEÇ '

ro;, Y e um molecula de amonfa .co, de hldíoxilaelna op do ma base organicaA é

s

.

A requerente reivindica a . prioridade do correspondente pedido depn

- ..
para preparar copolimeros limiaros e A. poma A4
Aecular elevado, de-formaldeído "cetano" em que ae maoremoIeoulas es

sitado me Repartição de, Patentes da Itália, em 18 de ulho da 1962 sob o m

Oão comatituidas nor uOidades modaméricas..

Porto n o 1 do • tóal de 9 pontoá aprésentadOs.

'

TP.RMO . No 153.172 de . 30 de setambro de 1963.,.

MI 9:

quente:.PITTSEIRCH PLATE.GLASS.00MPANIY./

•
1

.

Privilegio de Invenção.; ARTIGOS DE VIDRO E PROCESSO DE PRRPARÁ-LOS./

at

Reivindicações./

22 podem ser grupos, imanto ou diferencem, &Aquilo, cI7
4.0ablulla Ou arila, mo qualquer distribuieio, oarmoterizado por
**tono a",c/
aleePromeadOr • se fazer reagir fermaldoído mnidro . o..a
ma que al

o . número de átOmos de nitrogenio coordenáveis

presentes na base de nitrog;nio organico.

•

,

1 - Um -artigo de vidro contendo pelo aenos dois ',atolo

Licaiinos de diferentes diámetroa'-atOmicos, caracterizado pelo feto de
ter uma zona- de csfOrçoompressivo-sàperficial,

Pérsias,

Affla WA4

de ~Orço

compressivo intermediária e Uma. zona de esfórço tensil interna central
sendo o esfórço compressivo máximo da dita' zona de'esfórço,Compressive
iiperficial de um valor absoluto maior do que tanto, o do esfórço coa pressivo máximo-da dita zona de esfOrço compressivo intermeditria
taMbe..10

mm que RI • a2 podium eer grupos, iguais oU diferentes, alq....Ale, mi
elemlqmAta Ca asile, ma um aolvente emidro inerte, ma temperaUro
Çfttoe 100aC e + 70 e0
nu presença dà Um oatalisador que *amaina* /
éS nela bame d. lemas que contém um elmemmtO do grupo V da tabela //
pleitSdioa de 21mdelerive e que não , roamm em • mamámos, ou,..or 2.1~
- • MO. oeneerMa meu oamater bamico.
rewerente roixindica a prioridade do oorriepodente
- St4otatuao
si me ' Repaàição de Patentes da Itália', me 16 :de Marcia "a.4i dakte O 31.494.
Ponto ma 1 do total de 13 pontoo,' aprseentadOs
1111

5519

t*

Ni.
"

*/ 5* fr

- ,

ar

egma

o do eefórço tensil Máximo da zona de esfórço tãneil interna

central, nas quais o dita zone ' de esfOrço compressivo superficial contem uma concentação

Ma

j OZ 'CIO Metal altalioo de maior diãmetro atómico;

do que a concentração do dito metal alcalino de maior diãmetro atómico
em tanto e . mane de eafórçO compressivo intermedlázie como oa dite . sons
de esfóreo temei]. 'interior centrai, dito concentração do dito metei e].
calino.maior na dita zone . superfi"cial-decrescendo constentemeuto
••

A4

direção pare dentro da superfície da-dita zona./

• .eiviodice-se • prioridade do co,...pondente depositado/
na Repartição° de " Petente'S . dos: Eetadós ViSidcs da Asericd, eia L a. auto.
de -3.9E a';;1).-al/ .228:25./ 2'

Ponto no 1 ao cita.1 oe 19 pontos dPreselitados./

TPRM.0

153:786 de 3() de ' deneM.hro de 19ó3
:

N-iv1l0

'

e.011t0311,1Rit;TOXF2,0511.11CC"

e
.

es eht:pla

a, aLta

•
.52)sta-fe-LTR:

1)!1:1;!() . gsciAL
.
..

?rir

-

--

•

'-',3C3 •

•

- • Ponto 11 Q 1 do total de,5 pontos aprOsentados.

dogtinado a prover voltagem de coondnte watotnodeipcdariváddSentrb uiz(pít.../.

•r.

1.t,

tAelf4i)tettoiriai1ti!bakda6,4,'d-beguitedtérmZnal..&o:s4dh,:tareateriaado)pe3a/..'

2$

,

lato de incluir;

--;
utd:tri'enkormador:tene terminals da.eutrada2Ptimíxioa.adRPtadoserai

!

-

' Gerem conectados & uma fonte de potencial de coorreate,altennacto, cuim sbcUB
44110 tendo aáltigaa tomadas
.•

•

um condensadar conectado de uma primeira towad& ao ci-

, 460 Secnndárlo ais referido primeiro terminal dein/Ida;
um elemento retificador conectado em série coa o men-I
' atediado condensador o conectado a uma segunda tomada do dito secundário, dl
te segundo terminal de salda sendo conectado a uma terceira tomada
' do dito/
OsoundÁrio, a polaridade da voltagem de corrente alternada induaida entre o

TERMO No . 155.94Z de 9 do janeiro de 1964

41 10 Primeiro terminal de salda e o alto segundo torainal de safda . sendo da
Wereinada pela polaridade do dito _elemento retificador quando conectado em/

Requerente.: N. V. PHILIPVGLOET AMPENFABBIEKEN = = HOLANDA

birl

O 00111 0 dito coadanaadar

O

Priviléric; de Invenção: "APITPRIÇOA1131Te e EM OU RELATIVOS A. ciftall;; Puiu/
RPkEPTORES DE SINAISQUE mio, TOTAL OU PaR,;:if.ffilal.

amado comoctado oca a mencionada segunda tg

TE, SINAIS DE BANDA LATERAL SINGiLA (SINGLS
BANZ=SSB14

lkeivinddida,se a prioridade do correspondente -pedido de
te giteiite net estados Unidos da Am4rios. eg 4 d4 janeiro do 1963 sob eit

â1WIH5)IOIC0E5

Aperfeiçoamentos em ou relativos a eircuic.la

449.444,

receptores do sinais que são, total ou parcialmente, sinais de banda late-/
Tal singela (single sideband-ssb) caracterizado pelo fato do, coo a
dada de recuperara faixa lateral faltente,°o circuito incorporar as tsté-/
gio misturador ao qual 6 aplicado o sinal recebido e também uma cria Jortm.
dora, que e regenerada no receptor e que tom o debro da frequência
portadora modulada pelo sinal de oinzle sidotand (s.s.b.), sendo is edl na.
tureza o ajustamento desse est 4mo misturador que a amplificação die.ce
itetede da amplificação de confero total,
Relindica-se a prioridade do correspondente Jeik j 2 de
onoitado na Holanda em 11 de janeira de 1963 - sei, ci e z87.7(,,

Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados.
O

8 de janeiro de :1964
159432 de
,
ffigIPS'ADORIUMPENFABRIJA.W
= = MULAgDA
teqirente N.V.
Práadléalp do làyançÃo, UPERPSIÇOANWTOS $1.1 OU REWP/OS 4 nANSHISSOBES
UM° N o

60-1 HODUIAÇÃO SM AMP41TUDE°
t fIC/VINDICAOES
1 • AperfeiçoaMentos em ou relativos a transmissores
Para

osellaOes moduladas .em amplitUde l

GO,

qual oteor de informaçees se

egncentra prin g ipalmente em spa faixe lateral, compreendendo o . referido diA
Dealtivo um p rimeiro nodn4dor e amíaiindm aUMen•ado pelos sinai's a.serem
trAllânitidos com o 0$411a4e2' de Onda portadora associado e com o filtro de
calda, sendo a oscila* portadora ou oscilaçÃo earrier. bem como uma das /
Oadide laterais para posterior t'rantmissilO emitidas peio reçorido Modulador
Ae iffplitude, ao mesmO tempo ta gNi9, em n1 segundo modulador cie amplitude
1 sinal obtido do primeiro moulndar é Modulado por si prépriO, - coMpreenden
i
•
o4 ainda o dispositivo transmissor um riitro de saída que permite apenas a
tk$ 5 48 em cM faixa de frequéncle Com o det4• 0 da frequencia carrier, eriquant0
. 4 fornecidos a um limitador de
qUe OS Sinais obtidos no segUnd0 MOdUlad0 0 4

ThU40

R &156.059. de

14

de

janeiro

de

19614

1'80:Crente/ SOCIETE ANOME-i'ECLAIRAGE

FRANÇA
Pr 4m 11egi0 de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM APARELHOS PARA ILUMINA/ EX-/
•

TERIOR...
REIVINDICAMS

à Aperfeiçoamentos em aparelhos para llumini:4/ ext2
rior do ginero nos quais o refletor ou espelho é Lixado dtretamentà a uma /

amplitude, cujos sinais do Saída de amplitude constante são fornecidos domo

tacha do fixação mural aqui denominado "espelho fixado' ou Comporta ana,co.:

Oscilaçães de onda portadora, e UM eetégio . modulador de saída, ao passo que

be.rtura e un Sistema-de fixação sObre a travessa,de . um candetabr aim:smina.

sinais a serem transmitidos são alimentados, por meio de sinais de soda.

. do aqui "luminar: t, ncoherta", v gadterizados pelo fato dediversis sez7as /

loção, ao 'dito modulador de salda, caracterizados pelo fato de, pelo'menosl

,pederem ser combinadas para pe,mitir a L : aliZaçid Seja:de:1m arar)M1 do ti,

Ga

em um dos circuitos fOrmaàps pelo ' circulo . que leva ao limitador e pelo con

aDtor de tensão e modulação que leva ao Modulador de saída existir um diaP2
C:Ui v o de contróle dinamico,-que-faz aumentar,. eom , o Incremento da amplitu.
40 ao sinal, e relação entre o índice de, modulação 'do" sihal allmentago ao
limitador e a tensão moduladora . do . modulador de salda.

•

Reivindica-se o prioridade do correspondente cedido dg
Apaltsagg gg aglasiga en , ii de janalro.de 1963-sob no 287.705.

po dito de"espélho fixado" seja de um aparelho do tipo dito de "lumimaria /
lecoberta" . f as peças comuns aos dois tipoa de aparelhos ocapreendindu o no.
ileter com o seu dispositivO de iluminação e a respectiva tampa ou cobertura
ao passo que B9 peças especla ,. sio ft:ia/ides

da

bucha de fixação rir2ial e da'

cobertura exterior com o sou SdateMe de Solidarização sObre cande'la'u-m dl.
voi-doo) para btenção do aparólho do dito tipo de "espelho ligaào"ndo

•

!

•

leloipnte adoitar%a Parta :e,itartor da r e f14,tek' e lo ?Ca41, 4.11 . 2 sa2
,
• .
dp Aluai/len:10 •, mantualmat*, de uma iMorturia, a 'Mocha do fixaçae paisé!..
.!
•
Aistem,d, eormay-pare obi tango do aparelh e dit o da lugaiiiria
•, dp eentmr:
dpnoobarta° mlmptando-m abar. n-reflator, a ema cobertura •vantual • o
•
•
•ara,* estaap,laeido da prafebr:ncia ea ditam parteà/
:Matem do
,
effpreontendo uma ama rtgill: em forma do' fareUilha en'volve*loo parolalmante.
o dita :anatar lb amadurando a fixalio da conjunto • um capa d* proteção /
ancobriude o contento; aedund,o ume forma de raatisação, a 'Ona em foiontlha
da UM) emolusivamento macinicc, eampartande, par um lade p -uía .a. ba pirmitindo
• Olia fixação 1 parte posterior do raflator e , Par outro ledo, uma portinha

•

movtval ti ;IMA& constituindo mantUalmant* o riport ge,da aparelhaeam
•acolhido, a aSaiManeadl* i, 'mundo a naturais& Oto idemento d•
.
oualimmtaçao
'oral;
onundo-uma
aortUri da portinhola podendo Mandar

.'

para:alternar movimmtee,
è
.c:',.•1.1'PC1}1W4 ba. hon "I'e,ntf
,
•
aa aparaçõm , da'àtitação ) erntAfuaaçãO; • beilMâlento t caractorimadacpor . 1:
Ser fic*refaeb por uma.arma0a de foraintb,sUbsancialmepte mtanaular, Can 014 1 '
"iaa' jupWrIOr , *vir.farior ,dotadas,de,oriffelo eph;ral,, te+ ainda, • piam
infeeice 'r um *peduano pirolonmamon -i.,0,c11Sndrico peça. e . ,fixAío dá armação as

P.

•fío da mi:LInina,.mnio as Mferldme placm , interligadalf .aeudots
ellindrico, dotadoa.infèlar - o cantralmente dirumaremntria•
.'egtel
/ ~formato
'aja'clintrIca, onAi aiia-apiloadoe . m. mídias, prOlonadoe da-armecaket ia

. t r.¥4s ds pinoe tranavarmieb. Mvanea
puem
.
'
¡revisto, *, . triNos alongados, onde correm:pela enier4im4o .dea abalam-e,/
• • ••

.11 :••

eouto.ne l de - tótal do C Pantaa depreMetsdapa

tra fmrma do v8'11744:Á, cacacteriatim da imvomçito,.* dofletor polenda ser/
tinido mija, mabre_a bucha, *aja abari • peça ma forouilbm oitades, par in-/
tern idio el• diewram'parafuma arranjadoi para,maa *a perdmem,dap respecti,

•
1

4

'voe eiosigOas dea quais certos (* .estiveram ao weemo•tompo.a fizaçle cio supor,/
te rodulaivel da 1.1mpada ,M liuminaçZo, o dito-suporta podando comportar um/
'orai) 'cia bagerâna címe Tunção'életrice eOmdum'dMeonactor . ; ectampa.clo

•-c
'notar

•

doit"tleod

im Vidin Ou caltÉ0 material,

eantandó uma tanbinra .. per.1.1:' 6r.ine.'

dó 'aparelbea

Partis m/Itente 'l_aesecarepidb a'riten.gicol

eix:mnjo do_mola provido de. .4eMeChOe lateMlí 'Perieltindo fivnio

Mmpa eeb:

bicada

meU ' rafletor; essa tamPa ' peamale for i n eetaladeAkoo-

• ' nerlermena, em . ° a' par g ibO abat: to f - j• ene aer 'llaO,, isso Mele e s eMprige de /

WrrweernMi ma dee•emtremidadee da•dita junção el•sttbevelindO 4oneenvebiW
-• Ás moda a oombitmir uma exteneÃo unrva farmando una seelilmoia Mopfrmado /
i54. maa, ma aMl. maiela is ampla, provida ma sba'formalla-ma datil
omee Mma Mbr
bar, n'boelbm, em ma sola nlo forquilha da cobertura do'aparáltmc
apivxmdloa..eme pciorldmde de mormpomademee padideAt

„TIMM NO 15d.Z30 di .i da janeiro de 1964
Eeduarente: connéLe . 0~my OF áMOR1CA

AmemeMi me•23 , de janeiro 4* 103.
%leo pasta &apimentado.

1.0:A. •

Erin ilidia da Imonli*: . "ARERFEIÇOAMENTDE ER REGULADOR-PE DE 1214"en

a

wtrvirtinaácDá
1 Aperfaleoamentos em reguladoras de doi*, Medi ao
canino. de eontr -41. de interuptor m'OVel • uMa•plUralliadi de dineemltien,
de. pinos ativeis para Uma IdOsiÇio operativa • fora deusa pesid4O,-laaa
taMoint, cem o dito aecanIsmo'de'contrOle de interruptar, para •Menai a dtaa
meamnIsmo d e PoutrOl* de interruptor .pontra movimento e estabelecer pomtomd
de partida para 'n dito regulador, varacteriaadoe .por se combinar com . e* dl..?

4
T§RMO Na 156.2.49 da Z1. do Janeir a de /944
INGLATERRA
Requerente; IMPERIAL álim.fICOL INDUSTRIES LIMITED
.n.
v4ingiio:
"PROCESSO
PARÁ
PRERARAÇ4.0
DE
EOPULIMPROZ
/32:3-.mer
rit941.41.4 4 9. 1en
a
s /.
.compouçm'
T
RwPwrÁrus
.
E
N-NUTE40_1
_3UTEN0-1
COPOLIMBROS"
.

RE/VOIPI'CAGNIS

ralatiVament* aos datam dispositivos Ow Pinos

estentendO,m de‘41

dispositivo* oon' atadee

a Cada

Lod

dos dispositivos de cordas acima n*'

dds ditos ciitpositi-70s de pinos Para dita posiçàO operativa e para fora d9a
. .
.
I'
sa posição. ,
" P.eivInciVa-Se a PriOridade do cOréespendítv ¡edicto
palitado nos Zelados 'n ,Idos a Am4;-ica

íties'ob

459 .i55.

pohMrlcaçii.

Peçt:. p il l'd$1,01a1 4

g pertos asresentadds:-.

Reivindica-se a riaridade aQ correapindan te , P02tda di
Xnaleht.rre'ms
17 de janeiro de 1963 dob n w -e.144 4 cle lertetro
NomItkao nk
•

c,7
;

4919614.

Ponto n o i do total di9 pontoa karelventadn.

e
'1.".

,e

.

È.

lar

'

Janeiro, da 1944
Ti.10(k . 10 A,4,,232
ASj*ESAteS CO1flROLES.AMTMLTICO3 SICHM.LTD1440

*fttifts4.41« . ‘;-45~ Miraram

104Mitti-

r.rldos "ara .90eor 09 ditos dispositivos de cordas para- afaimar 4,mov1snanfd'

•

-

diepoato

atmaproendOndo" uiva pluralidode'de dispo:Ativos "de cordas anearedas num pont0.'

MOJ, a

m11..hataxo-1 a ft - butano -.1, tendo xisia forma oU fo rmas Ori st allea athStanokld.
Mit* maávein a ame temperatura ' amldente i estreitai:ente coevelaolonadeo /
fato cie que os dois momama_
.a, botlbutMo-1, dotipo II, earscterlasdo Pele
.
„.
estereOsPeiffico •sab
polineriacle
de
cktaUsador
cO8 4Ão DrahadOS ' OOM nO]
soja pumèttncial
mun&ftero
een4,10ef tale-que.. • taxa, de polimeri?egio de mode
•

Nita4

de ancoragela para as dlts dispos.itivos de pinos e ajustanda-se cem eu me.

I , Um prooésto para pripkraçÃ4...4e copol-imfraaie

unta omigtanta durante tOda a

atm dltpositivoe da 'pinos uo mecá,nismo Seletor para Ma yer os

' tAVes de pinos' para ...dita Posição operativa e para *fora dema'Paaiqfío-a

,.
P1(11.4

.

I.

/
r!_g

atánowetto Ofint~.,
f..2.

•

•

Sextàrfeint.:7.;:.
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,

$41Tjte
•1'.Ç''‘ .04 ;e .•• 1' 4t
án,Iro :. de i•96,1
• •
.
•
'44;iyegoide4; . 5115skb . lueiR04c n
•)
r,,SPe
•
.
1'
,
.
ted , '"19-44buk041ii
nik v4, L-(: orniikreGio a di4'icliod`jo-e [.c.,*(j

; TERMO

-

.•

r'

•

•

177.094 AWIl i'deo 'ÇeXiire ço de 1966.
te CltScR9 tititIFI.0 1+II';!. E'. aeylkiRTOO

Recue

é ,td •flif de', Inverta° ( Ftdifcbtit+c-. eaiRi

•

. P.AD:A . RE r'ètJ aa @DM PACA, A" -.

Mte

. Oitr aè

tieN.11?

akedo • ••••.•‘, ai `Iv.;

PsL eia
o's sewl e,elsent.us
• .73 II14 i.l it' aeoe hziets : oose, • de fác); conta:9c e. cestoon :az se , Pás. e;•
44 tilde •àíit opll000dis
c1,-,J1, • serve de AnOle
• voia testeira
ef

,

.

./ '. •

,•
itéhd geÚni tétricM. paraéreri zada

A.,Pe r reu çoo 'ril e n.f. o eis

ciff

f;'",

t•'

• •
•. ;
• .
• .egLyzacwactahr.4,
,

t.

-Maio 'de' 1971 - 2085

'rn

d; ,dpcdn n

conitirleo'c(me ne . .lareoni2fa . ;CIO, e gmi n t;!il eíáiten,Sa,

relay de farda:.e

para atraio de on,itirito ol;it inse4
.
.
•
rre:te. d4 pecarativel qui:. Per sus vez trave cunitueta,
POnti

T•do total ds e pontos apresentados.,

a P iti&h. let,altO ,a. outr: servIndo ee s uaten t eçãocom alcroaeo g io estereos'ei•oa e
t4cetealic ce feno.' pro prlace:?ce 'dite, coe su-i íon
dá I ugai•-••••ç;o

I

fiã

s

6in leo ocequaco, Ceci ioehte destooave.!

OU

não ao dós peto •:e na o

lates
feanual
, • ad444 role
, . -eanteal
• •

G

•

'•\•%,,

TERMO RI 177.063 de 1 .1 oe feveré ro de 1966./
Coquei-ente :• ARNO CARLOS oifi:TER.,'ESTADO EO PARA'Nf..1
Privilegio de . .Invernia o: APERFEIÇOAMENTO INTRODUZI DD'

t

41

°MUS DE REICULOS
•••e Eu-ir/dl

caél'A'a./

• Aperfeiçoamento introduzido no .,sis tema de i! cios de /
v'elculos es &er ga cai .a-cteri. 5faio . 00! cempyeeráci ' a oitert:diatio

oe

Ji.aparelno er.tre ce1Usoeeetr, e Cie • tuhnlaçOes que se . de./ li,ac4/1
, • 4 rodas./
Ponto ti s f ao cotai de 7 ppntos-IPT*C2Z111?00,5.1:.
i'de,eliuÉ4

154 . :J82: de

22 de. iitie re

Red.' ie: on j:"TOr; -ALL A'JI0 PEÇAS • LTDIS • •
o e rr. • .• erig

14

.

.0 PAULO

-

Pfur ET oB A UTOtLI. C5 PC!. TRANSIST(It t
, •.

ULT n105 •

•REiVINDICICO?,5

f•rotetor diltom:;,i-ice para z.rans:stor g eu ,..tos „
prelos
.o' ; A

«ia

que euncionam soe ai trner.z.açie de Co: ./

•r‘e:tre ceret./..4ua , e nos quais tenha tmport.Incla o seer,' do cia polaridade, cat.::
pe'T compree .r.aer um oedudno c.trmulto elétrico a ser tnte.rcalado eo,

(es

ítim'en.r.adora de corrtá
seca) e os' .corresOduee n tes

it..oi^ ou .oza'rie de
•

. • •

a. e ' de '

e

a j á;

-Qin.

;,•Riiitiuten.10: um," r- et.i.ii.c.a.do'r de .c&r.rerite. 8-m seile do.re-

zz,

ao

'no uaJ , entre as , t aç cie s de viu s ter"
Le: 1 AI 'COM:

ev•• I tATTI co tec'
-

.
eOoina . o oltaca para un par de . contatos: int. erealadl- o na tltaqã, direta.,

de urr terminal de entrada com ui'a ate se.ída.
.ontc. n o t do total et 3 pontos ato•sel SZ :O.IP .

êlRRNO Ne 17?;0BS de , 12 d8 fevereiro de 066./
,:xrequerente MAR ' MELZIRO PINA E SEVERIBO ALVARRE VAROWEE./SA0
Vri:làg'i. o de itivenç:do:' APARELHO SLCRO AUTOMXT1C0 PARA ABRIR TRIROO a
- DE FECHAUURA3

BçivIndioacões.,
'

— Aparelho elétrc a.ttomático . , caracterizado pelo fato

et dpresentar =à' peça c111nor1ed. .aion4ada dotada de sola es p iral , (1,
o 'Prolongamento de.caixeta de um .aetun
xacto— éntre . uit; fixador teimei
4e13Ild . 44 1041*, 44
iocalttido míwl.io .410 41/11431i'01 '161,10Bentft

•

ei ra)

e

Meie cie A.974

DIAR,10-,,QFICIAL (Seção HO

2t86 Sexta-deire,r
•

1.4••••."4"t"2.••-•~2!"

pino guia que gula , pofm, ikolp4qa,
Pon tol ":Pe.
"-•;1".'r c • c •.• •`,

OP-5

•teS2 ' (In

Ism,1440,

iPprt t Pe 1112 1-,w rcrifflo op f, ,

uai detectei' .g Pasagee

• • 1.

--n

.
froefilte de cang./1 gelo verb para kilater gaVar

g ene' v ;Sie ri.'t e ...ald 'Me
me smo
,
„ 1.j •4
'fi a para o seu Valer muito. elevado e

•

c., rft

ll,

tevaat para o seu v alor

T••

.s.:C7' ,,a7l'Oír,sru
i'. c§. ao
. !"-I

.

•

1;•' fk .1

;c

1/••• :

• ,

'Ou tr-e -Wopadanois do seu valor pk i !.e, g.•

MURO Deixo,

tr ei v indloa-sa s . orrõridade áo correepoodente pedido
positado ' ria i.'ranea se' 6 de setembro de I%) sob ai 946.813E.
Ponto n e •

00 lOt81 se t5 pontos

41-

a'presengagns.

a
TtRmo ;ft 177 .10ci se 1' de fevereiro de 1966./

Requerente: EIBERLANDIA fNDISTRIA E COMÉRCIO LTDA./SM PAULO./
ue Invenção: NOVA E ORIGINAL DISPOSIOX0 1 PISCINA./
ReivindicasUai/
- Nove e origina/ dis p osição era piscina, constrUída
tfiateria l plástico rijo. ou outro material equiva/ente, devidamente reforçado por malha e tecido impermeabilizado, caracterizado por eer corp
posta de três partee ajustáveis entre

e-,

c ops t) t u 2 das de duma banhei-

ras coto formatos periféricos variados, uma- grande. de maior profundi dade e outra Pequena. de menor profundidade, e se um tanque intertsedi#
rio de profundidade medianeira./
Ponto n g 's do total de

0 C

4

F

pontoe apresentados./

A76.3

,

TaR1 10 Nt

73.Z:

156.070 de 15 cle janeiro de 1961

Requerente: THOP1PSON RANO WOOLDRIDGE INC e-

r,

Privilégio ao lavenção• "C 'ONJUNTO HIDRODINAMIGO p g FRENAGP/4"
REIVINPICACOES

--NN

• Sm conjuntO.hidrodinemico de frenagam oáracterson,
do poi. coMpreender tia freio hicircXiiriarn3Co, um sistema -de carculag
gie de e

FIG1

9

ao de frenagem fechado compreendendo um conduto de 'est/siada° para dondutiT
f'.uldc pare o dito freio e um conduto de salda pro p orcionando ama
gaosagoV
de escape de nuiac pare o dito freio, uma carcara ligada no dito
ale070013
voado e disposta para ter , sOa ca pacidade interna de fluido
freso
as aciirao can LIM dis positivo as eoptrais de p rossào- elistiao enquanto cioart..
bando o coa tnamen 'to do 0-35.0 . Pluldo para deslocar e fluAdo de-frange-mo ir:9 ti

,

camara pare e Prelo ou Para efetuar o deslocamento do fluido de fronagem
Prelo Psre a eemara. .5 ca pacidade máxima para fluído de trenagem
drieref`,1
geado Mi:,
l menos tilo grande Quanto
s
intos.ea capacidade . do nla
tdo
de fre. rib,
,
gen do gmele. o um dispooi tivo sensfvel
Pposso no dito elAtocia reone*,,;,
que 41 sonel g el o reduqào da pressa() eiástacio o pressa° c,ritnostiar,ica acra
bcur o deito °devem° rotulado para unia fonte de intifd0 de ftene4Oce

O'

T Wie fit t56.080 du IS de -)aneiro de 1961,
?Mn!),
Requerente: COMPAGNIE GRNERALE VELETRICITE
°MENTOS
'NOS
'DISPOSITIVOS
/72 CUT-AÇO SM,
.
"APERFEIÇ
Pr ivilégio de Inven4ei

CZyi

OARGA•
REIVINDICAÇOIS

Dispositivo de coinutaolip eia carga acetinado e essd•
curar a transfer en cia dl uma corrente. ,alternada de um ramo de um cireuIto
Para um outro, sem corte de energia, caracterizado por os dois ram o s a cern
ifiliedàncias de c(mitaçao susceptíveis
ar comportarem, respectiveasonte, duas .
g ator watt° baixo mi uri eralar .muito elevado e dependentes se 6015
Circuitos de aguando capazes de fkr desencadeados por un impulso nado per /

de

ter Um

1

*- ,1
corapi.emerr,.,3

Qat 1 0.610,114.ade em separado da dita 'cãosere.
â
ocra° e g 1 do tota1 de e ~It., aPrencritatIoo.
-;

•

MR0. OFIC!.W

ekta-feire..-

• irlleift g a W9.4441 dm fl de fevereiro de 4966./
r ibeetemenees MEM tiStBUR & SE$ Vin./MOÇA./
:11Solv1168ío da Lavensio: PROCESSO E DISPOSITIVO ?AMA O OOSTE C/RCS
stwakoaseeàs DE MATBRIAL PLXSTICO, DESIGNADAMENTE PARA . 0 OoRTS Dd

mataéial pl g etico.nae paredes das qtiaia gle enoentr:

a.'

' pa-6 *() cOr% 4e gargalOa de garrotai; segunde uma'linha,
trana gGreel ., ciaraetot'imado p elo rato Ao objeto 'ser eubmabi4a.

aamieffi9ite

A3 corte

àe dealooamento e de roteo eertiorno do
. no &Gelato% combinado
. .
.
„

a

ei.

de sor mantido, durante Sat. ~men% coa"
.
.
400 de dtaboamaento e de :votaçâo . em torno do eixo_ds garganta *irou..
Sar e da ma ~Mo, durants eate‘ movimento : oomibado, apertado mon
nd da ~4~2 oirilear e

'

dWa DOM IMAdA% d oítante

1916./

Priiísie de Invenciot POMA ?ARA fUNDIR CORPOS letANOULARN

Radvinalc,.0-°3*/

02'84Rb4 &insular que.pade.00netituir uma garganta:de aupoçie,-

de

Noquerent.: ADRIA:NUS EGIDIUS OUIRINUR VAN Retig./4.0LA111W

- Proce e. mo de curte OiroOlar da objeto* de qualgaar de/

MIM

174.984_ da Tda fsinweir.

TÈRMO

-mokids iK GARRAVAS./

04aqaer Germe de

Maio de . 1971 2087.

im

IA DF, CARCASSA OU CAIXA./
ReivInd,icacile90
1 - ?arma para fnadir corpoe retangularédrea'fOrma da car
casam ou caixa, sendo ejustávil n distancie entre ao
e/ou entre *e parede! externas,
toa• entre ae

parados Internai'

oaractirisada pela.PratissesP.Reo cem

paradas deelocívede, de , estacae de o:met.:Joeira que pestana&

Un a. parte para a distanaia gainiea • látea parto para a :haitianae minikaal
• uma parte para a distância mítica entre ae paredes da ama./
'- Reivindicam-se oc direitos de prioridade, descontada na Re.'
parti4Ão da Patontee da Holanda, sob 0 ni 69.434341 •h 24 do d4vereira

lass./
Ponte n* 1 dê botai te 1 imito* spróinnesdpie./

ao nível dorneepondente tt linha de corte.deat

• -- A requeronte-reivindloa: a prioridStle-do eoreaporidente pe.
Mac 4eP34iM4a
Ad

na Reparti:cio de ?atentes na fraíaça, em 9 • de_ft ;rerfit-

W1969, eob ág 4.846./

-

- ' Doábo's.V1 do total d. 1G pcinta .a aluteaaatM4o.:/
.

F IG.
Tose we wcihae da 4 44 ear•rtAr• Iala4d,
notouriampá •ffiell a. $91101.300 POLIPit •
é•im1i4ii•'airró•41%Soi-kg.NORANZIMOB ao Wiat,~4144,, ggebg101,
aneoLeemlae sraga AlYak/ • •

lak104141.4~/
nái -1114 fiáriale e/oa ar&artlanaka. OS& ~km&
;Aimaí-, micarisina*Alt 'elo talar, de Np • 4~ 413 gad/R. 4

TERMO fi g 174.939 cW4 de fevereiro de 1966.

t

Rekuerente: JOSWGIliNSTO./ESTADO DE MINAS GERAIS./Právi]égio de InveneÃo: RO70 TIPO DE'MoU/NA PARA PA3RfOAOÁ0-2E vida
ES. TELHAS

4, 04 a rai•O esperteN/
1aawasemia0 preleadlas

SIMILARES.,

•
, _ conjunto pára fahrica r3o de .; . tijolaa eare velarlredo por /
adr:conatituddo Oaaisamente de um dooadar, um millura4or: e ume ,prena*/
ordenados, .a oodenadoa
1Arterrupta:/
.

,

de

foinia e•perzsitir uma . fehricao±e . coatínual e

". •: • .

:._•"

:.P.onto r 1.0::o t al"Oei4 ' .Posapreie ri ta ftaa.. r,

rem,' 1! .1 di ~et de 3 Noves' s_101~1~wol
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SO88 Sewta-feira 7,
,,

•

.

•

...a

•

4. .

ee

.. , .

• s. ••

Êio 179 3,76.840 óe 1 de teverel" de was.i
ePoieriláÉtd

• 4. 4. á. ,..

fio estado liquido, no qual a mistura gasosa ksubm,01.da a'oine
1 seção fracionada e o constituihte , ê der VrOduzIdonofectedo

EEEEX'iO'RE.Ê tE IAM3'ATA2 PA-

;

PAROIS DE VEICULDS./

111)
4 ; 14
.•

• .•

4SIxterentee ANTONIO GRRAIDES ROSA./ BãO PAULO./

.12eivindicaeb./

,

sua condehsaçâo, á' rexpanttiao . Ddrà-a presão:'fieyqnartla àcve mgf.
produziào eliquaro Pelmenos áma c:Ws . feàçaeS'eculdenSades á expanniti
após

de

1 - Aperfeiçoamento em refletores de lâmpadas para faróis/
de velculoe, principalmente para faróis de neblina, caracterizado por
compreender essencialmente o refletor prOpriamente dito, .de tamanho
e

formato adequado qualquer 'do tipo para lâmpsda f/t0 ou sdreti'.,ulvel
dito refletor tendo . a sua face interna refletofa, provida de cr eman
ia

Maio de 1971

r

r

Ou âmbar, a qual é aplicada na face interna de refletor, strava /

processo de aluminizaçEo.ou metalização a alto vécuo, ou outro Proue;

e vaporizada mu troca'de calOr toá e 'mii;urra ;•:50sé. que é'sàoraffisk.

da a condensação fracionada, sob tuna peessg o MaiS alta do

processo-sendo niiracter_tzario. pelo fato de a primeira mistura gasosa 1
0
que á submetida a condensação fracionada ser usada como um fluido fifk
aerifico dentro de um ci4o dé resfriamento que proporcione a
sacão

ao adequado qualquer./

que a pree,

são de retirada do constituinte a ser produzido no estado liquido, 31
seguir recomprhuida e reunida à mistura gasosa a^seT resfriada, ditoll

condenei
,X

de uma segunda mistura gasosa, consistindo dos mesmos comam*

tes principais e da qual o constituinte, a ser retirado no estado lá
4
quido,.á retirado; e a primeira mistura gasosa, durante seu resfria 4.,
4
mento, no e adicionada e segunda mistura gasosa, pelo menos um niv4,
de temperatura bastante baixo para que o constituinte a ser retire

•Ponto n 2 1 do lo , a1 de 2 p ontos aoresenta:lor../

no estado liquido esteja, pelo menos na maior parte, condensado aen
tro da segunda mistura gasosa./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente Oh
dido depositado na Repartição de Patentes da França, em £8 de seteM •
bro de 1964, sob n u 988.679./
Ponto ne 1 do total de

5

pontos apresentados./
•

TERMO Nu 176.812 de 31 de janeiro de 1966./

Requerente: Jate GERALDO RERBST./g 0 PAULO./
Triviléelo de Invencào: APERFEIÇOAMENTOS EM,VAtVULAS DE BOIA./
'EeivindicacSes./

1 . Aperfeicoamentos em válvulas de tola, caracterizados

I

pelo fato de se apresentarem sob a forma de uma luva que na sua extr!
&Mede possui par de rasgos Oblíquos e diametralmente opostos, sendo/
por dutra extremidade mosqueada ao terminai adutor do líquido que p03

,eui centralizado bocal de descarga, luva esta que se apresente tambós
por abertura Inferior para escoamento do liquido no reservatório./
Ponto n9 1 do total de .3 pontos ,presenteooe./

TERMO N 2 176.723 de 26 de janeiro de 1966./

Requerente: MARIO . SANTIAGO e5CAGE DRITCS E SERGIO PEREZ./URUGUAY./
Privilégio de eeeeneZo: ARTERAIO ESIeSILIZALOR PE óIEOS, ESPETIAMEN
TE PARA MOTORES .1
Peivindicaeges./
Um artefato eetabelizador de óleos, especialmente para
motores, careoterizetio por compreender de-Is elementos tubulares um /
dentro de outro gue.conformem no espaço interne-diário entre ambos urna
doara provida de paredeellaterain em espiral proporcionando um» cano/
de entrada em um extremo e oetro : de saída no outro extremo e aletee /
61ecoidais externas dispostas equidistante., sóbre o corpo tubular em
terno./
Tonto n 9 1 do total de 4 pontos apresentados./

TÊM° Nu 173.28e de 11 de setembro de 1965./
Requerente: LeAIR L1QUEDE, SOcIETE ANONYME./FR"Ç''
Privilégio de Invenção: PROCESSO DE RESERIAMEnTO DE U , A M.1U1.4.1k CASOS
PARA BAIXA TEMPEReURA./
Reivindicacgee./
1 - Um processo pura resfriar 11,a mistura gesosa a Deixa/
'temperatura e produzir pelo menos um dos constituintes destg miatura/

S6xa-fira

ialmvo, ,gFicAAL '(secio

WERMO Ne :173.146'de letM * setembro da 195:1.
,
Requerentet • SOCIETE FRANÇA1SE'DES LABORATOiRES'LABAZ./FààÇA.%
,
Privllegio de Invenção't APERFEIÇOAMENTOS EM FRASCOlá DE MATERIAL elÁt . •

1111

Maio de 1971 , 2089

pedida depeelitado

ne

Repartição. de Patenteia doe Ested.02 0n/dee da Arei

rica, ai 20 de •julho de 19614, sob n2

383.711.1

Ponto n 2 I do total de . 18 ponto epreeentados./

XIYEI.,•PRINCIP ALMENTE PARA PROrUTOS MEDICAMENTOSOS.,
Reivindicaçók;s./
1 - Ap. erfeiçoamentos-calefreseos , de material flexível,
principalmente s par e" Prodetos MedicamentoeoS, do tipo toMportendo um /. .
* Oolo de anChimento Obtdrável, paredes lateraie e um fundo, 'caracteri.. eados porque ditas paredes laterais são reunidas draie-às outras seguh

C'

A

1

E g'

O'

do um aentOrno transversal de: forma geral p011gonal, * édiportando uma/
ao sleno.A . OS cii5 paredes uma zona deformável.., podendo apresentar /
o.exterIor do frasco:e e Outra/
' uss configur n 5e.j , nWa.cdnvexa par a
o.interior
do
frauco,.de
wn
Lado .e.oUtrfedo plaeceeda
• eonvexa
ta pierede./ .

TPalà

A requerente reivindiéas . Prl.aridades doe . coreespoeden tes pedidos depositados na Repartição dl França, ea . 14 de setembro dl,
1964 * e
.1sente,/

12

FIGURF.

de feveeire de 1965 sob nvs• 988..028 e 5.320, respetiva

No 1 6 5. 6 08 . die 23 de dezembro de 196/.1./

Requerentes ' Caft Secioitá Anonyme./SUIÇA.
Privilegio de,Invencep: PROCESSO.PARA,A FABRIC410 DE NOVOS 001AANTES
. DN .FTALOCIANINA.I

•

neivinuicacõeS./

Ponto tei Ido total de 21 peritos apresentados./
.
.

r= IG .4

e

- Processo para à fabricação de novos corantes de ftalo
clanína, especialmente ftalocianina sulfonamidas, caracterizado pelo
fato da se: amidar um baiogeneto de ácido ftalocianina sulfOnioo com,4
amlda de ácido aminonitrodifenilamino sulfónico livre de gruposk
. d.e ácido sulfOnico e, se desejado, conjuntamente com amónia ou outra
uma

anima, ou se condensar uma N-aminofenilamida de ácido ftalocianina
sulfônico dom uma nitrooenzenosulfonamida helogenada, para formar u.
.' ma 1,1 .-(nirofenila'r.d.rtoe feill1)-amida de ácido ftalocianina sulfOnico t
qu-e' Cont;M um grupo -oxida de 461do sulfônieO no radical de nitredi •
* fenilamida./
A depositante reivindica a priciridade dos correepondenteg
pedidos ) depositados na Repartição de Patentes da Suíça, em 24 de de
, •
cembri, de 1963 e á 'de ouularo do 1964, sob os n o s. 15.943/63 e
• 12.977/64, respectivamente.,
' Ponto he 1 do total de 10' pontos apresentados.%
TkRm0 N9 166.072 de 7 de janeiro de 1965./

•

Requerente CHRISTIAN MARIE. LUCIEN LOUIS BOURCIER DE CARBON./FRANÇA./
'Pr' iv1le' ílto de 1A.v6nOo: AMORTECEDoR OE AÇ,10 DIRETA,/
mutso No 1/1.460 de 20 de juino de 1 9 65 .', •

eeleeeeete, 14 & T CRENICAL8./E.U.S./
eeieee‘eie de javenção: PROCESSO PAPr. A ELETHODEPOSIÇA0 u COOMm;/
ReivindicerZes'./

ieivindlea.cO&S./
- Amortecedor de ação direta, do tipo de embolo e el
imicire, que compreende um ' cilindro contendo fluido de amortecimento /
uniZimbolo disPesto da Atreva se moeu' receprocamente no cilindro, mel
os pael circularem fluido de amortecemento em passagem secundária atua

1 - Proceseo por i eletrodeposi0o de um eletro revesti .
'mento do oremo te miorofendas ou microfieuras, em ne éatodo terão :reis de alta ~idade de corrente ,a 4. reas de •mais baixa densidade de
meeeeee t , eleeeetesmeade por compreender a manutenção de um beedle de /

v;to ;inbolo de um lado para o outro, incluindo os referidos meios ume ça,;id,ie anelar formad j no referido embolo e sendo o; mesmne pra vides de paeedes cireulaene interrae e eN;ernaS, pelo menos um disco/
de W4vuld elástico, anular e delsado colocado dentro da referida ee-

/14~ 100 aquoso de crome, contendo ácidcecramico -, sulfato e fluoreto
altivo; imerso do dite catado no dito an/e); eletrodeposiçSo da oroMo

ejelede, tal.;ede anular fixa em uma parede . da referida cavidade de fa

O* dito contido em uma corjzzite inicial 'e uma densidade de corrente

des paredes lie C a ce para a dieeçâo axial oposta, ficando a parte mar.

nae'ditae Área: do alta 'densidade de corrmnte, mais beixaá que
1 densidade de oorrante de • quelma . e pelo menos :igual a um t&rço ao /

ge t , a 1 externa
. • do referreo disco normalmente assentada na direção axial

•

deneidide • decorrente de éple.bia; ducre' scimo em porões, da dita cor:iniceill, assim reveetindo substancialmente de modo completo o /
•
dito eAtOdO com reveztimento de cromo de' e2.-rofenda tendo pelo menOM/
•
tee ;,104/1 por centimetro; e 'separação do dito catudo do banho.
$ requerente reivineica a Prioridade Uo correemondente /

ce parâ. wà arial e uma sede anular fixa na outra des referi-

conte4. a sedo Ra . pa:ede externa das referidas paredes, e ficando a /
p :4re 0 1 r4inal Interna do referido disco assentada contra á sede na /
parede tale 'rna das refeyidas paredes, polo que o movimento do eefe rido ;muno em uma ele.elecleeevoca a pressão de fluido de amorteclmee
to contra o disco de válvula na direção ddosta . raz Coi .que o disco/
fiexicne elasticamente peva fora de uma das referidas sidee a partem eee passam antaar emere ae pari,, adjacentee do disco a a d n

1.00

II
D,./. 17,ern oertrr

2C,90

-

.1••
•' •

,

•,,,

•.• ê

••:

4••••

1.

de, cfluTtlás ai'eS4.3ás

....1:.••••:..e:-

,

sl:. •-•"•'s-ir ::.•,-..,-ft•.

.-.1.....,'i

,4

.

71 ti.

s ••

;

•••

• ft

:o

pelo futce dee que i4 pa
5angem. 4codWd1 a J3 pi fd ti 2 èo

*t_

elamédít . e delgada'. winf coMpe:_ração -com .=a íuà 1 arguiu 'e- ae qu'e

4uU"áten..
são na direçâo de e1rcu1e0, de fluído de amortecimento e extremamente

pequena.,

o'
O d,positente reivindica a prioridade do corresi:ondente/

pedtdo, depositado na Reparte-3o de , Patentes da França, vb. 7 de janel
ro de 1964, soa o , 959.492.,
Ponto n a 1 de tclal de 12 pontos a p resentai,- ,
/4

/,‘
•

TtRMO M 5

177. 309 de 18 de fevereiro de 1966.,

Requerente: PORMAT INDUSTRIAL CORPORATION LIMITKo./CANAeA./
Privilégio de Invenção: ESTRUTURAS PE ABRIGO DOBRXVEL./

TREMO Na 83.505 de 7 da dezembro de 1955./

Requerente, WUDGON FUJI PL4q1Ic8 001IPORATION./E.U.A.i
Privilegio de lavesOo i APERYEIÇOAKENTO NO PROCESSO DE PRODUUR UM /
JUTERIAL RESINOSO DE POLIÉSTER ESPUMADO, ELÁSTICO, DE CÉLULAS ABERTAS,

•

ReivindicacOes./
1 - Estrutura de abrigo dobrável . , caracterizada pelo fate

ae compreender uma primeira e uma segunda seção da tejadilho, sendo /
fabricadas as refer:Idas seçães de tejndilho de material' semi-rígido

1 - Aperfeiçolimento no processo de produzir um material
resinoso de poliéster espumado, elástico, de celulas abertas, compreendendo a misturação, etc coonjunta 'de uma resina de polie , ster, que á

o produto de reação de um d!-,tri- ou polietilano glicol e um . ácidO /
dibésico enfática contendo mais de um átono de carbono entre OS 81N2
poa carboxilicos, de um diisocianato e de em .catalisador de amina ter
ciéria, caracterizado pelo fato de permitir que a mistura repouse durante um, , tempo de 30 segundos .ate wais ou . menos 10 minutos, a Lupa tee

yer, :itrq..'i,niclal de st e 30 0 C, de adicionar uma pequena quantidade de/
água à mistura e do pe:mitir qan toda a massa. se expanda ate a oenalsi
sZo./
Ponto n a 1 do toiel de 19 pontos apresentados./'

prova de intempérie, compreende cada seção de tejadilho uma plurall
dade-de painéis substâncialmente de lados Paralelos, ligados uns aos/
outros por linhas de dobra de painéis nos referidos lados substânciat
mente paralelos, definindo as referidas linhas de dobra dos Painéis /
arestas que se salientam alternadsmente para dentre e para fora nas /
eeçães, estando a primeira e a esguudn seç .C., s de tejadilho ligadas ep
tre sà para proporcl9nar um :Solde a roferi • la estrutura, tendo o rafes
Vdda ápice um perfil ziguezagueado em razão de a primeira e a segund#
eeção estarem lig'acies de tal . moau que an arestaa salientam para den
tro e para fura de primeira seaão de tejadilho, estarem alinhadas,re,
pect •evamente com arestas que se .snhIrt,e paru dentro e para fora ena

eielat; sesãe de tojedilho./.
requerente reivindica a prioridade 'do conteapondente sql¡

Aido feito ma repartição de Patentes do Canadá nob da 921,954 de
R342.85, de océrdo com a Convenção Internacional e o emt,ico 21 do
IIDMO N P 177.627 de 8 de março de 1966./

aue dq Propriedade industrial./

Requerente: NORDBERG MANUFACTURING 00NPANY,/E.N.A.,

WIÉ

•

'<mito n 9 1, do total de 9 pontos apreser)ladoe.?

Privilégio de Invenção: MOINHO PARA TRITURAÇÃO E PULVERIZA00 COMI
NALAS E PROCESSOS DE OPERAÇU DO MESMO.i

ReivindicaçOes./
1 - Moinho para t ri turaçiio e pul verl zaga° combinadso, na
qual a rrópria pedra é usada para a moagem, caracl:erizág pele Rate /
de Mimpreender um tambor reativo gerei:mente horizontal p nev.d .dP th:( Uma parede cilíndrica e duae. paredeó extremas vertioaia,,

ORAOO

e lorpdrit.

ção do diàmetro interno do tambor e da extenso ivitawna dw omdgi de BI
para 1, meios para alimentar material em bruto para den4we pyffiake"
do moinho, meios para retirar o produto do referido mel:~ e ame ekp
rendado de elementos de impacto e elevaderee transveree0 eltdIff~
aprumados estendidos geralmente radialmente no Interina,

ae P00&824 83

tendo os referidoe elementos numa relaçio de altura de eePew do ¥1,
feriar a 3 para 1 e não superior e 4,5 para -1, e meloa para gl:1; a:r O'
moinho na faixe de velocidade de teralmente 7.2 a 80 gear 00nW8U'veAt:
cidade orttica./ •

Ponte n 9 1 do totel de 18 pontoe ORT.~1.941Paj

MS> Tf; kr13,O- "Ve 25 ae 1: evereire 80 1968,./
.er57~44 40033 DE 140VSS0I8./E2MIÇA.,
(11~1Ao j Illvenção: JOU1DI DR WUNOWDOE coam*
Nakan #0 911100E1ri.1
Peivindlcacoae.,(

Áb~11)
.• (g .à9~,~~11.411~
...

24Rh g0003hÁ,

AUÍ~
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,

• 014 4444i2.1 provida de um moio ds audoefsgla sidaniaa à eeluadra/
PrIdektt EM um úabo dp Andorinha ou um bullida of0144t.5tadt pa.r4Wa
Weterithe pa8,0 falto di que o ejetado meio de aE(017404 Mon Pd.)491~
tos ai bate orpottoontaadO am . seu oentvo uma OU•viillime bémgueta p 44 ada.eis

itkawilà~
vitu
. ~moo pao.. b OodGarar Usa ~4 paedindk MOO pii
441~ paf le migmegan g ourespadorao injomumug i 4114 maplatO:
• Goodomogoreo GO M.140 fio, e ilreetiortaado peie MO da /Galai*

de um ladí e de outro 'da rafe ...ida bode, duas bédiflOti
'opia.patinott vinculadas a boas por Uma joellisi pa. ao puem, ctuè 54% póà

oftwilma És Wimilto là* ema tárno do porto da peoldorda de oda pri Amima easomps,lEi rÚsrldst ungemoiou mosaaptérém, de Modo /

na domdmoo

44ton caiou para perspitir suprinir; osatudi usa ou obt4iia dJas
;MUI, Aguéyaderos em iodo o oompl:lasnio desejado, de maneiro (Os 34
.ser jaa4í4 Peoaada, a ou as 'Ant.:e:os do eontater eontirnuo nâe seo}bdi
dei,a',%doe balo borda da f,tinla no ní ..-e", do . piao e pesas% oaneer do um
bodo ao ouro de mesma sai trItrl .ilp9iO de eontato. co empoo que una /

ado o mdreelem fie %mem una alho rIlAnombe, G4 ~má& ~ferie
misr.r em ropádo onde da rareadas maGoodaviad ongradadad
•,4
a dopootOuto ralnedima priordiaál do doroadiOdd4d,.
ba pUghOO,
AO Reparb:45o de Patoatow loa /MIAMO VA40.7.0.
do 44444a ó* dootis ao di de AU6sto da 1(.03. aoD ch ao J0340410.,'
uolOoo me

dee .1,1tiputitao apalpadoram la:tera:.e ossedta a3bro• 4 'ffriC externa do át
nela em um lado do pÀn.:• ,' o a ' outra li onvela asatu sore é Paes jmact.

A.

Polabo ao 1

e,

boto!. do 6 poalha* aPedawkildaA-'s

lr

na de s owbro :ndo do pino./
requerente re:vInda a orj.o .rldede do or.re0io1dew4 fl.
•
erama em 26 do Osvo.ueidido depositedo ás Repartiqão .deyatented
•
ro de 19U, eob e n , P.V. 7.184./
POrItG . tx° 1 do tO .„a1 . dO - 3 pknitgl'apresaãiQi.,

TáRa0 1114 141.045 de u'd, laInó 4. tegs
RucuOr•40, VARBEKIWIRMEA Stn% atTIENGESEI13CRAY7
pec.ilfirl. d. %emolirei •

ACEMaNne

vi!ounso vr FRODUZIN FIOS riBPOÇOS R Onda '
nau TeXTErS, MOSTICAR
tR11APEOEGE °

_lervimpicAVIEn

feveriro de 1966./
1JIO gey7,363 de 18 de
ReNDAllO
AMOÉTECRDORES. S/A./EStADO DE MIMAI tbittÀ4ã.
Poquerwattii IRM.70S
me_
DE 'AMORIEUDOREE DE DIfte010 %fita
Prii116gl0 do Inve1; j 0; NOVO Trina
9~848 . CÁMINgS
.
—
abarbeeedor
de dIre(gio para vel •oulee autómotoroe;ea
• 1
todos',, /
'neenosteado pot obr oonotit,sido 124aidament e ; de ut
0/9~10
taap%o cotio ietonter, um pildo empai. de riplar a
~CM,
ii01A, fp& puha /
441 . 61 110 ; ut'eilitidro,,om.doespoUsaddioot.f@tettet •
~uh

SAle

etrSadas de nos •firoltfvein. esttrado e areadas oob tenra°, constá,
lauldaa @o ci. ormowtnoe •laivia:rtes dura e outra ceio se mor:a, Is
por et ou Olsturedlio com eitras naturais o p statdtioats doovonoionnia
O itondaíls raeposetosomente ponteadura, enLiz, A findo eeeundo o nroeemoolhanee ofe y eacCooli e, .9 seguir. ao oncOID: ffien t o duo sob o for'
spde otur. olaboraçao en uma - eaorutura textil
O0 iO #1.4pro fio,
Maur., por ageo de égua tervonte ou imporedgue adoecido.

Ponto n o. 1 do to:41 de 4 pcnntoa-lopresonittdos./
a d.

- Proosado• de produzir noa flbroeoo e eetruturas
t.fxteio, etOptionive wolun000e..s partir de flbrab bintoree, cardo,
isvisadn podo NU> de eappreender a . eubmissio doo Mama blfilares

Coidind£oa-. se prioridade do curr;opondonte pedido.dg
postada, ya teparatfao de patentes da /analgia. GE I s de avisto de

*R p+

. t963. •bb 9 AO P 05 j87 Ylls/76e.
., • Pante . datoo dpreoentedo.,

,'I

-

Omty.tisl 1160.045 da o. de iwtho,d•
194.4á: ."
.° ORNO 141.0.950,do 21 M.
..14.1.
•daoaaroat ot . tads d10 0 001401.11;4:1.i
lAw+t444:1W9M560,4 ATANgstdp0!eed tigelGtg
"
•

.

.,Simbegamte3-A..V.AliPS!GL021:-»:4ígirARNMON,/80LANDA.,
OfaltWegio. de Lnvançâot aPnAFE:i'ÇOAMR .IUS EM OU AMAMOS A 9ESZOMA3,
05; pano. LikkíáaaDg 'av
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DIÁRIO OFICIAt, (Seção

Emivindicaçõeso,

Maio de

'

1971

veosalmente para fora da dita terceira seCção transportadora enquatith
4
permitihOo que o artigo aceitável passe ao longo da dita terceira SN%
transportadora, e arranjos de engajamento para engajar o artigo aceitar
vel e mover o Oito artigo para a dita seounda secção transportadora./
Ponto n o 1 do total de 13 pontos apresentados./

Aperfeiçoamentos em ou relativos C sistemas do pe.+
ítos para aparelhos de gravação eiou reprodução m agoe -Liça, comportan
to botões cujas posições neutras são determinadas permeio do molas/
1

62co por arças de reação des partes componentes do aparei-lho e *et /
operodo pelos referidos botões, os quais, em suas posições finais do
operoção, deocansam sebre ama Parra móvel de sustentação, caracterizadoa pelo fato do barra de sustentação ficar disposta Lar. seus /
48109 de maneira a pode: mover-se pespendiculareente ao aio eia* /

longitudinal, no sentido das fOrças produzidai pelos botões que se /
apoiam abre a barra de sustentação e ser preParada poria operar pelo
menos um dispositivo de contrele eletrieo, de preferância, o qual po
de ser operalo mediante movimento .;ronsversal da barra da sustenta ção quando sustentando oa.Dotõeso/

oP.Ro0 N o 161.273 de 30 de julho de 1964./
Requerente: BADISCHE ANILIN. O .50DA-FAE:OIR AKTIENGESELLSCHAFT.oALEYN

A requerente reivindica a prioridade do correspandeOta

NHA./'

pedido depositado na Reportiç ' áo de Patentes na Auatria. em 19 de lny Oo de 1 963, oob o n o A 4.910/63./

Frlvilé:gio de Invenção: MISTURA

o

Ni

OMITIS ERDOTORER.1

ReivindOcaçOea./

1 - Mistura 'cle agentes redutores, nataataazuta pelo

.ie r.te n a 1 do total do 10 pontos apreseotados./

to de compfeender ditIonito de s g dlo e um derivado de ácido soldnion

er

escolhido da cla g se (1.;(e consiste de:
e) um composto da fórmula coral:
4

487

30

na qual x representa o um rulme.00 inieiro de O a
y representa em
nUmero inteiro de 1 a 3, sOldo x , y Ig•31 e 3, D representa u raóg .
cal de um sal de ácido
. -xa, 1 at liátomos ' de carbon,

S-29
e

'
wil

0 1.1

"="

e-

42rr1a

e

geral:

L
na

T £w.10 Na 152.781 de 5 de ouOio co 1964

gro,orento, BALO BROTIVERS O MPANY INCOPXOROTED.o
Oileoio do invenç ã o: h p rnno PARA TROOSPCRTAh o LOSPEC T ONAR ARTIGO3
na qual cada um doe - oadicais R denota um átomo de hidrogenio ou um go
po altpalla e Z um lente de em'enlo ou um :tonta oe metal alnelino, ria presentando A . om átomo de hidrogeolo ou um grupo alquila de baixo As

DE i:DROJ
rra transportar e inspecionar artigos do)
1vidro, incluindo uma primeira secgão de t ,enporta0o móvel para trans
portar o artigo a ser tospaclonado, uma sesunda secçne zransportadc-ra
pra mover O artigo 4.11;pece .nado, e uma terceira eecção transportadora,

secção, caracterizado peio rata 1e ruo/
aóoel adjacente è dita
o dito aparelho está provido com um J.sten,a transportador DB:h MUVel
artigo de vidro de em forno de recooimento pra a dita ;rtwetra secção/
transportadora, um mecanismo, &e ecoando e contrOle para mover a dita /
teoceira'oecção transportadora a uma velocidade vartável - Inoluindo uma/
Velooidade maior do que a dita looOmo,:a secção tranaportadora, arranjos
divergentes para 'mover o artigo da dita . primeire sev; .!,, tr6osport5dora,
para a dita terceira secção trensportadora pelo que o artgo é enraçado
. nciet desede na dita-ter:Atra secC ãe /
de eme e da outra as Loa divt e
transportadora devido ã 011erenoa ee relcoiOade, entre as ditas stoçães
ioJoeção para inspecionar o artigo ea
141.41.3 port e dores, uma tív.S.,9
•dita tereetre !meça° treoeportedora, ao ,:Oopositivo ;71. A or,er o artigo
. .g.laig)

p

ele dite máquina C4.

para Mover e artiv, ;P:',fitudo trn3

•

ao molecular, estando a alquila A, em certos casos • substite510 poW
eaa aruoc de,fOroula geral

•a qual cada um dos indicie p e q representa um nám000 inteiro do
2, tendo D o significado acima referido,
A 2 soado p + q
• W um sal de metal alcalino de um cido

hiarexialquil

no, tendo de 2 a 4 átomos de carbono;
c) um sal de amanio de wn áciOo oOlroxialquil suldníco teria*/
2 a 4 g totsos de carbono./
requerente reivindica a prlerldade do correspondente/

.ediOn Otonaitado na Repartição de Patentes

4* Alemanhe eal A. de :une/

li l3, sob n o 5 72.928 IVc/Am.,

Ocoto n a 1 do total de . 5 pontos apreaen,oidos.j
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das do acide. 5-sulfe-isoftelico, earecterinado pele fatie de Si taral
mor o ácido isortelico
. , com ácida sulturico fumegante, ma an‘lenie e*.

l'aRGOn N O 158.677 de a4 de abril de 1964
Rega eren te ALIJEM CHEM IC KL CO RPO RAT ION - P1E. U11.
Privilégio de lnvencio • &PARU%) PARA CORTA" ,CORYOR RESIAOSOS CE-

cetalisadorea, • 150-190 9C, separando-se o ácido 5-eu1fo-leofte1.loo
•
bruto sob forma de mano-hidrato, sendo est• convertido, per este
aquocimento, com metanol e subsequente aeutralizaçâo com uai-rios, Rd o
droxidoa ou carbonatos de metal, alcalinos ou alcalino-terrosos ao
oorreopondento do estar ki.1-raeatilioo do acida 5-sulto-leottalice

LULARES EM LAMINAS
REIVINDICAÇOES

est• reage, a temperatura elevada, com alcoola oo amima, alitatleae e
t - (parelho para cortar corpo de material rue inoeo
celular expandido no qual um :arpo celular a sar cortado 4 avançaao ao !ongo da

U.117

percurso pre-detercunado no sentido para o dispo

:entendo da o e 1.2 *tomes de carbono 315 seu radical olcolla, obtendes/
se eotho , 0E1 sais elcalinna ou alcalino-torrosos doa esteres dd-aloakk
‘..I.009 Ou das dl-alcoll-mildao do acido 5-sulfo-isoftallcoS

Reivindica-se a prioridade do pedido Parreapandente deo

sitivo de corte, caracterizado pelo rato de que ele tem um suporte

de Patentes

fixo 32i nuga relacio espaçada para' cotoo 11.1rs0 ie movutento do

psaltatio na

Oorpo, ..tm primeiro Par de membros de ue tentação das )imineu3 ( 42,

1.9 6 3, eob u 1 Z9 991 Ivb/12 0./

43' 1 avadoa mdvelmonte pelo suporte em lados opostos do percurso /
Ge movim•n to, um oegundo par de membros : de eu.

o daa laminas

flopert 3.00

Ge elegiEUllie ,

e li

ie

maio do

Oito° ponto •presentado./
is revereiro le 1964.

7tRM 0 N o 197.090 Qe ,• 6

SUILIKI a [MIAUS Lr DA , , , SÀO AUL°

144. 45 , :enleiam tnèvolizten te pelo suporte em lados opostos do perco

Requerente: IldgeSTH1S 1.aNmr,Rcio

•0 is mortmen to e nume relação es pacadt; para com o primeiro

Privilegio de Ineenção1 uls pusrvivu tusTuftAcol: UL cutEms ApuctsvEn.,

par

tentação das lineinas , uma plural idade de finas lã

pê mamo,s

sxurtmx)aze.,.
âeivAlidletty5e5.,

011/Ine . 1e cor te .41) sendo segurarei° nos ditos primeiro pares de
membros ae st1.8 Len tação, e us, acionamento (54 55, 57, 58) para si-

multaneamente rec ir:Focar os memOros do sustentação das lâted mas nua
ap ensai) to ds oposição de curto crua o, sendo que nisto duran

o u-

- Dispositivo n ruSt.UreClui Cc :er'dl.i epl leável eT 11•1
Lfiadores, do tipo que compreende ume - e Lb• eu ecipiente atra s5Sade
Longitudinalmente P or um e i au, o qu a l re,:e0e rOleOu provent,nte

so no apor.lno láminas aegurae noa membros de sue tentação cortam

um motor, caracteritado ,pelo !Ate Ou e 11t0 eixo receDe7 ert Lduo a /1

ea plural idade do tábuas ou laminas do corpo c•lalar avançado ao

sua extensa°, uma plu-rslidade le i1Scu lei (o rep ete

°Dg° dc dito percurso quando o corpo as move para dentro das liusi

aispos-

tos equidistantemente e Inclinados, us. .sie sentido . :untrrio St o
tro, discos estes dotados de um recorta pentes' leo , dando o recorta/

bas reciprocancee.

Reivindica-8e prioridade ' do corr e: spontIonta pedido' , Ge_
poe 1 Meto na flepartzçsio de patenteai, norte-americana

Os Int. disco previ stu uu leGt opostu ao recorte st, dist:, mediato.;

em 30 de abril
Ponto 11 4 3 :1, Lotei Ge

ad :gs3 sob n e 276.817.

2

pontos apresentados./

Ponto a a 1 de 17 pontoe 'apresentados.

4

TÊM() fie .157,609 de 16 de março de 1964./
Requer ente, TOY0 MIME tChalS11IX1 KAISiii.AAPA0„/
Privilegio de Inyenção 0E101:LIÇÃO DE FOLiESTERES LINEARES

DÊ

TERP..PIALI

rffit reT11.2.80.,

alvindicacõeS./'
1 - Um processo.

pare produzir poliésteres lineares de

tereftalati de atilano, a. partir'de ácido tereftálico ou dos tereeta-

tdtos de dialquila inferior e *tilem) g
i licol e, opolonalmenee, qual quer outro componente ácido. e/ou glicOilco co--condéneavel com ele, -em
que pelo manos 80% em molde do componente 4culo dos poliísteres sãz /
Grupos trireftalotla • pelo manos 80% em moles do componente glicélico
*Av Grupos bis-oxietiliniciii, caracterizado porque, pelo bano.s• no estágio de policondensaçào, o processo • realizado em presence de uma /

quentidade catalítica de tildaram)

de

titknio, ortotitanate ds asa -

.TERMO N e 157.027 a* 21 d• revarefro de 1964
Requerente .SUOR-CA/VIU ,LIMITED e INGLATERRA
• ;Privilégio se Invieriçio: "A.PititELHO PARA AERIFICAÇÃO DE14001005

Aio oin metatitanato de ariOnio.,
Ponto n a . 1 do total d•

tiEl2INDICAÇOES

pontoe apresentados./
1

T1Rno uv 158,014 de 2

Ge ibrtl de

196/

Baque:ente, káiY.MISCHE GiVáliSE WITWEN Gesiarsch a ft

,

do por icespretmder uma peça ae. ritdcadore gira ténia em um •iso e tiagAi

Mit Resenrankter

bem móvel ao tango do mencionado eito, e dispositi v o poeta moviment4f1

.amg./ALSMAtiliA

is peça aeraficaddre ao Longo do eixo, quando em rotaça0.

Privilegio d• LnvmiiçOi PROCESSO PARA di PUPÂRAÇ710 EIZ PER125DOS
aclw ,,:_t5)LI.0-1SOFTAL1C0./
.T1vOS
1-

Sparelnc pai‘z, g eri ficação de 1 IqU1d06 oarac to.rin.ara

Prueesov p e s a à yter a r a ç ãO de so is de estores e

Reivindipa-se prioridade do cor.rs.poiideit.e peara° aspa:

si tad o na Repartiçao ie
sal

patentes cie Ing.:aterra, em 22 as t'e e.relre

de 1.961. soo n9 net):
PO L O n e

1 de. 15 pontoe epreo•nUadow,'

àjMild .0.FiCJAL. .(Seci-to .111)

.2094 Sexta-feira 7,

!áitmeiú ma td8:543 de

.•,,Maío de 1971

go.Uas car,roçarle:bascu lante a 0 . chasei do veículo portador, caractoriUMN
pele fato de comportar, , par um ,1ado„ . dois braçO9 articUlados reapodt1~B•

a

d• "ri' a * 1965'à
adAermatee'8TAMICAB2011-8~HOLANDA.,' •
Me
[
:Civil:geio de IftvenOot PD3CB440 O OLI4(~0 CATADITICA

to,por uma das mias axtremidades sabre cada um dos elementos que sa desta./
ja.r deslocar, e pala outra, sare cada uma das extremidades de cw ' par de

xi3aõ

ImficA DB LACTAMA8,/

bielas de ligação e, de outro lado,,um macaco tele:A g e* cujos 0/emeote0,
pacta
dltoe braços
extremos são articulados respectivamente sebre

Releindicagile4./

CP NA.01

Os

5. Pronesso de polLatrizaçlo mitalitioa ionoglainel /

blo ladtames, oaracterizado pelo fato de =II

laotaaa,

intermediario da extensão dos mesmos

011 liotamee

,coer (em) submetida (s) po1imerize00 catalítica iontogenica

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
deoósitado na França em 11 de dezembro de 1963 sob M O 956.873
Pon'- •fl5 1 do total de . 5' pontoe apresentados.

pr!

AP

-3enga l Amo prosotOr, de 1,3-difen.L.- -bensoiletti -3-oxo -azaprope....

•
• A depositante reilrindica a prioridade do marreePand.nha
onda, depositado tia Repartiçao de Petenies da Holanda,

sa

3

do

abril de 1964, sob A g 6403620./
/onto ri 5 1 do total de 8 pontos apresentedea./
wERmo

N5

165.530

'de 21 - de dezembro de'' 1964

Requerente: N.V. PHILIPS'OLOEILÁMPEUFABRIEKEN

Hm",

Privilégio de Invenção: ?APERFEIÇOAH 'IMOS UM 01.1i REL4T/V0S 4 REDES DE CCM .
. TAÇA() PARA USO liN CENTR016.D3 TELECONUNiCAÇORS"
•
.

RRIV1NDICAOES

R170 M i 165.245 de 11 de dezembro de 1961:

1 - Aperfeiçoamentos'em.ou reletivoe a redes' de comeu

(ção para uso em centros de teleccMunicaçOes, compreendendo lima rede coe

Requerente: C.A..-PARSosS C0MPANT UNITED = = INGIATERRI

'Word princl11 pára o sinal Ás te/dcomunieacao ercipriasente dito: (sinal/

Pr ivilégio de Invenção: "TUNSFORMUORE,5 ELETRiCOS"
•
• REIVINDICÁCDES
•

de voz, p inai telegráfico), provida

chaves neutras Ou indiferentes das_

de

' elnadas a deixar pasear os sinais de telecomunicação • da um circuito

1 - Pre transformador elétrico 11onotaa1co, oaraeterios

de /

merendo, que supre mo sinais marcadores 6.se1ha ' co11utadora, caracterize- !

do-por compreender um enrolamento embutido definindo usa área fechada ates

.
uma rede cemutedori de,fia/
dos Pelo - fato:do Ci r cuito mareador..compreender
• tínico, com chaves bi,estávele e configUração 1d4nti:ca. da rede principal/

vée da'qual- passam-as pernas_de-us miolo° magnktioo, cujae eeçOes tranerek

GO

sais ocu pam-as partes exteriores da área fechada dOfinindo m

u

/

OSP894'CC.S.?

-

trai' livre de material'do /dele°.

comutação.

Reivindica-se a prioridade do corres pondente pedido /

Reivindica-se a Prioridade do correspowent• pedida /

depositado na Inglaterra em 25 do maio de 1964 sob na 21569 (provieério) /

dJpositado na Holanda em 24 de dezembro'de . 1963 sob n 5 302.535.

emenda es 4 do agosto de 1964 e completo em

Ponto n 5 1 do total de 4 pontos apresentados.

27

de novembro de 1964.

Ponto n g 1 do total de 9 pontoe apresontados.

• + 5V
da,a

d2

trea
'AS

trza •
bVp

nsv

•5V'

4'

•5V

MI

w,

'MN* Ne

+25V

5V

4

10.174 da 10

2

•

.REIVIUDICACIDRS

' fundir centrifUgamene . uma . luea 'tendo um dompr.hinto
giarietro e egn pessora de par'ede' pré :, :aseó1h1dOS; 'reduzir" o - taManbo da referl

92RMO ma 163.248 de li oe . com:moro de 1964

de

• .da /uva raiMa druce operação: ao reclusa° do tubo .s trio, que princlpaleente),

Requerente:. BUNd2S_PI1I01.= aPRAlipL
.

eadut 'eápesura .dit paiede' e tac ‘. iprldá a .414ndtçãO i

.

Priv* lés io dd invenção: +DISPOSITIVO-MULTIPLICADOR 02 . CuRSO PARA Mx.Madd MI:
0840$I00+
gorvInalcactrul

3...io-idaultkiLfirCaàor

dezembro de 1964

1 • Processo para fazer , tubos som Costura, caractarioà•

.

ao pela cOn;oinaçao

--tiiiíía

de

Requerente . OOMBUSTION SMOINGERINO ruc =
#rivilésio de Invenção: • FABRICAÇÃO DE TUBO'

•

dnz.tr , então , 9
dieMeetrO dó tsUei ' reduzido - a. k;IÀ 4zongaus at4 ó diametro e aspo:s pur* d#
sede , acábados deei,làose tida thohmaiidar o Mão 'numa énica °pereça.
legdoe014'a Quente' . eatirdSanto,

para !•nc•c.9.5,-'ç
atdrdnatCos Para-P erm it ir deslocamento rsletiva Is dois alem:mi -too 'tais se_
CCSSO

para prov er

ciáSS'fa4.S:

•

tete° U-nai.2 449 ih

ganir.

O

a.

DIÁRIO ORCEM:. r.(SeOiõ

Ecitai-feita 7

III)

4.'.

"à

,

•1

r?.

EIDIV1M1

WiikAaO

$

f

a prioridade do correspondente pedido

"iidr.1• .Ca.eri .:19 de dezesibto

42.9.3...;.ob n5

Peivindlea-se a.priorl"dade do,cprre§jffiti'an'N 444
depositado na França em 9 do dezemPrO de 963. sob nV PV 95440
Ponto 171;5 1 d'o 44.ot3l de É :pdnoa a'presenksido0,. .
1e

Tonto no 2 do total,de 7 Contos apresentados.

a
12

1

1

R
11

(1-'11

b
P2- á, r
6

1
L4..‘

EERHO NO 165.067 de 7 do dezembro de /964
Requerente: ANTONIO RIBEIRO FILHO . SA0 FAULC
Privilégio de Invenção: "APERFEICOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DOBRAD1gA9"
REIVIND/CAÇOES
I - APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DOBRADIÇAS, di
%adas de abas usuais para a fixação aos elementos articulados pelas

mesmas

uma delas solidária com Peça cilíndrica provida de projeção lateral °entra:
em forma de pino, que atravessa peca tubUlar . solidário com outra das abas,
caract er i zad o s pelo fato de que a peça tubular st apresenta com c;mara em/
que se aloja Mola compreendida entre porca que se rosqueia parcialmente à

região Melada correspondente ao tapo do pino e que se apoia contra res - /
aa/to interno da peça tubular. Sendo que entre esta e - a peça oilindrice /

2ERH0 N 9 165.745 de 29 de dezembro de 1984
Requerente: FIROSNI ENDO, FUTOS'H 1NÇUE, ETSZO ENDO e ROZI SADO

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A gsfiteggIUMW
P.ES DE VOLTACEM0

São dispoStas duas arruelas que, pelas faces confrontantes, se apresentam/

REIVINDICAOSES

dotadas de dentes radiais, enquaoto que pelas faces opostas são dotadas / -

1 - APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELAT:VOS A ssruILIMIN

%ais abas de orelhas que se encaixam em recortes correspondentes previstos
nas paredes da peça tubular e cilíndrica.
Ponto n Q I do total de 2 pontos apresentados.

iUiS 15)1

MDITAOC1, oaracterizados pelo fato de compreenderem 'a instalação ofik

bobina de cmpensação de voltagem do circuito secundário ; do resaonán:ola
polo de fug a de fluxo magnético do estabilizador automático de volt dikerri
do tipo ferro.ressonóncla, de mono-núcleo.
Ponto 0 9 1 do total de 2 pontos apresentados.

•

7

ibruld N o 165.083 de 7 de dezembro de_

196/

Requerente: SOCIESS ANONYME ANDRÉ CITAM = maná
Privilégio de . Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS *OS DTSTR/BUIDORÉS Dk

YRENASEM ENTE OS EIXOS DOS

Mano"

RÉVIVDICACCES

1 . Aperfeiçoamentos relatittos aos distribuldtmes da geemg
gem entre os eixos dos veículos, do tio dotado de trenagem fdde
iboadomr me

qual um pedal de freio comanda umas gavetas do reação de C040 dlatrttando.
res que controlam respectivamente as pressões de frenagem zPlioaez
dois eixos, a repartição do esfórço no pedal sare as duas gaivotas se efe..
tuando por deslocamento, em função da ' carga,. de ponto de apdacação do me./
fórço no pedal sare as duas gavetas se efetuando por deál.ohgez4O, eo Tue

çâo da carga, do ponto do a plicação de esnrço sãbre a nolea ode ee Mei
em suas duas extremidades sare as duas gavetas, car soterizado Pelo Teíz
que a gaveta (5) do distribuidor (P) Sue fornece a . pressão ao eixo que ao.
fre as maiores variações de . carga esta colocado mais porto da articulaçãoi
112) da alavanca de pedal do que a gaveta (7) do outro distribuidor (3 ) e
o distizncia p para o eixo 4 calculada em vista de uma ~tad* da padas /
1

entre os esfOrços de comando em caraa 4 e em va giu,

91500 UT dd.12 de 11 .de jeneire de 19d9
io~it-Ms CRIM220 MURO .

adVtadgio de Invenção; "f4PAREL1iARSX30 PARA AildtaR E WPRI&R dATERIAlliu
ORLITUL0505".
EIVIND'iCAO,Eâ
A. . Apereihemence para aquecer e esfriar materiais granulozos,

g8MelliZ040 por a;resentor um tronspe:tedor, aberto em cima, formado 411
por una chora . de fundo, duas paredes'Interals a$:.vtis solidárias com

(4

%h ~lã agisig -em. ~ g ude4.s F LIT ÇLW fã vtoié/404-. t tWm Mb),

4

-(eção

2096 Sexta-fira 7

Maio d'
_

conjutito,ncimb deserkto-de. • e*Cas (0) 4mastigam; (6), Manda)
aindi-áispooto f ni.parte externa 3 prefongod* do . dite eixo (3) %a

porrondicular em/
eafilUdg 40 GO ptirtd491.14M644i44 diepoatan io plano,
dividindo
4 tranaporta...
de
fundo,
chapa
wagaw â4 garodos laterais
ospaco-/
de
células
ou
compartimento:,
igualmente
Çor 48 488 01.8r41i d id e
transportador com ufa movimento/
W41 4144.44 Gap-acta de mOvinentar o dito
marona
ajust6ve1 ao 1on60 da direção/
a
fechada,
e
• WaStLaus em ema alça

.(3)

â5 08i1 Uva longitudinnL, para transportar os-grânulo* contl:usmena a.:1.WAMOntoden de um ponto de carregamento fixo até.-.5t6 uffl-pand de descor-

na em sua porte superior ou, alt:raativamente, uma rampa. (i2),

tiça taMbím fito e meios para assoprar ar frio (ou quente) atravá da cll.a

rior da saquii.,,a, ; tambám provida Uma /Ana da dascarga (13) inclns

VD de atado foraMinoss do dito transportador de b p ixo para cima ;"em se:%
.
¡Ido ~ttuictaImente perpendiculariu di r' eção de mov4mento do masmo: ertem ar marcho de flumwe a pressão fx1 (Fie oonserve'os

da./'

volante' (8)

som

grande massa concentrada . na sul periforia • eta se .

guia* wn oonjanto de polias (9) acionadas pár meio de corroias Par,
Ira motor (10), sendo ainda provido um fanal (11) de carga da
disposta superior e lateralmente

di.ta rdieuine,- m, na parte "iate

Pauto n a 1 de,total de 2 pontos'apreuentadas./.

ào que o dito ar

àg tos granulo& dentro doa ditos Compartimentos individuaia durante a sl
4ged tacto entre-a oarga e a descarga, e_um movimen'Jo continuo-de ".reoi&aça° cuja intensidade -6 proporcionalcarga;
Reivindica a prioridade do pedido de pateie dppos1taJo iw Re-.
RtPtiça.0 de Patentes da, Itália, em 25 de »znei'co de 196Z; - sob o rt".mer.o...

3 312..
N'enta 0 9

1.

3o total de-7 poutos aprese.n4.ados.

' TERNO Me /64.225 do 4 fio Junho de 1964
ltequoronte: Konpnitto RONDA - - SAG RA1714 /
•PrivAlOglo de InvOnçao:"APERFEIÇOAMANTO EM DISPOWTIVO
IA Dl T4TENSIDADI'l TEMPO DAS CHAMAS DE F0GOE8 A Giz%

QUNO N3 1 65.753 do 29 dê dezembro

•

de 2964

REIVENDIOAC044,

1 .. .AporfaIgoaimentos em * dispositivo do ~trino do latioètdi

80querentes HERMES POWDER COMPANY : = afrivilegio de InvençÃo: APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A UM PROCESSO PA_
.áA A POLIKERIZAÇÃO DE LPDXI00.5"

..

,

g.Wir1ktiI.OAÇbá.

I ..UR procew:$ para 4 Po1lmeriza çâ'o - d 5 'um er "* (/
Efa 1.2A Osealisador formado reagindo um composto orgânico de alumín .zo 'som /
ECO

GoStal

agente queloCante ou com 4ua, e um agente quelatante, numa pro.porçâ'o /

Selar de 0,1 para 1,5, caracterizado pela adição à reação de pelimeriseç.âo,
deMO um agente controlador do peso molecular, de um precursor fe.ion

Ao . *

topo das ,chamas de fogdon a gela,'oonntitUldo por um =coai'

moda aanutorit, dotado. de mOstrador on inflioador de tempo ~RN
ido', acionado por meio do corda oom oomondo ~sorno, obraotaarloal
0. peno feto do mecanismo de oinuterli e* °conjugar ?Gr mato* coa^

.ibblnatb*, tule otao ' blaavbilobb, sagronaguna ou t p1000 •

um coaAW
ato for"do por doi* diaeo. coIxtata, inel~dedb•*, Meni0 O sena
r **ponom" intorno • dotado de piso excêntrico capaz de ~MÁ,
em riontrancia,sltuada na •*posou" da faco ' intanrdi do ~MO dl*.
co oaposno,'configurando o conjunto no pistola do batatal* /4

‘44, numa quantidade tal que a ralação molar do precursor para o.scompoato/

por ratem, andai" que e* proConaa pelo Ora do ItS Ott de 44b04 44

041inico de alumínio e de pelo menos 0,01.

di geria*, polo fato ainda de Moco que Cepa, dek pine •ildaatataa

ReiVindied ., SO

a prioridade dos

correa

p OlÁenc+'s pell - /

kos depositados nos Estados Unidos -da América em 51 de dezemro de 1 $116
154' de novembro de 1964 sob R54 334.914 e 14.14. g fr razFee,Y.vamente.
Ponto no 1 do total de 11 pontos a p reson:adoe-Requerente, MÁQUINAS AGRICOLAS ITAPIRA INUJSTR/A p COMERGIO WPDA:f

[Wtamo Ue 166.706 da 14 de outubro de 19E4./

SA0 PAULO./
privi3. 48 i0 da laved0o, NOVA E APERFEIÇOADA MÁQUINA PR DESINTEGRAR

e

sor •oliddrlo

a •biçrbabgbm de oomunttatao ao d~obtttvo da

contr0/4 chapa Untada ou similar com t ou mais MUNI 114001144
cha y8 . 4utopitioa de foohamOnto da InabalaçAo de eda.
Ponte na 1 de total de 3 . pontoo 3ppagana5404:

*MN PICAR MISTURAR FORRAGENS•/
8alv1ndicac6es,/

•

1. ?. Nova a aperfeiçoode aulquiO4 de deaintedrar ,

moer,

it.

.411r e Wienurar forragens, compreendendo essenolalmento dd eixo. (3)1
ende é colocado e travada por maio de uma chaveta,-uma,cWas da Nu,

90 (4)e com facas (5) A9rafusadau nas suas hastes (6), dispostos a*:
#orma de alotas, que são os martelos da • mbquina, sendo o conjunto /
nosboado no eixo (3), atraves . do furo ri) a travados por meio do •
Okaveta, caracterizada- porconsistir 'substancialmente de-uma cai"! "

Ipe provIde de tdmps-orticaledo (4) 444 si, diatioetols
• dktO

dá, -

MDNI..

teria, o ainda polo tatá do outro titilo*, dotado do Pearl,traMOdal,
ser oomandado omternamedt* por Maio do bota° q ue Ora sdt$P4 Kat
visual de controlo do poairao. • a inda al ia Pol0 dato do o ligek do
giro do ambos os disocla poesuir meios do coM4nd0 do 414"11111 8144

Fig. 1

1.

Sexta-feira
1•

t,

Maio de 1971 2097
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fç'.? v
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di roda entada.flo final do Seu

Solo tnd sà'o WCeVistcs
Par.B.a.t:MAir' a;l1r
á - i.14Ãé'ti.,
04Éficto no final
. do 'd :it o' 'eád.,4 g' 'io
• •
*Ç.
"•' •
n
•
:.
373 i+ánelini.40e 01.0F1dade dó córeespdodeof . e pa/a4O,4

Dsg 0019~41 o ,

áll#14~

-

a

aktte.),..onjaes (th~te v cio-nal-Mo rã'rà. t) ás dA rnigtina

1,,
ljb ,
llatWa ~Na owtoderxeir irferr;

,

4~,see 4§) te rmatin‘ . Dwo , Àei*gb .
eist
/ 0 0 0404 0 2 egA Égkg.4.¥0
r en libidOMD ery 4140 UNktet8g0 emptrAunfie lom~so pcij, gg 40
alia gene° Oe waalthea 4A çanspAtnk, 41~5151/
. g!

gm9368800r

comt~e, ~mie

paalwa km. 13 dé fèvefelrd do 163 scb

ri gj:M2,
'Aunt.d
- 41-0 LtiOitõta). de 7 pontcs .5dPesentadoz•

Ofka &tato

de deldlinerMT ttla de VIlt.,:eldD etn0054 t WA (-0-.41 4A.
na goeuddy , alierM y0 DOA 19,41/fft 1;4 4 OadA
010.4440 eN1 dg.40 waseteater, oacf,e de tr,a1n4n adIMMA4 4"
seu de Uftntlg t pga ammi 40009 4j afpa Ega 2i10-4111~
~ufa 01.uvuil 40 .P50.4~ O ~10 ~WIts
çv,,,&
er,
_01
ceio dt adatele ~Cd
f2,t 'MT) vt". gp 9,114ftleA,
421, tacaor& 8 9 &eu çwtelâte te eawbCa5001 P
Rgh 4NOR8Notremeene da GOTATAIMfai ete ~01.W4t, de entoada OaetjWll1., Çit
kg re de
st,0 aate:e 1mm Olça0 da 4ANDRee ~Mi 10 GIatt~
trardtketa, •=1'
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'Ittat trjeade dê ISigforafflOgfaMa de p4r, a l e;5e. e ie4r. it3 com preso,..,
imegéle linheada e' um f_ltro lenticAde tendo uma

L;fi"d8BW Oafflida
INB

dó dEOe e We face . lentidtiláda da Nénte na qual diia cam -4da

Ilam eça &MAN

pontãto....diráto oorá fácá de base (e
f).-“ro
,
Visio de ilutg o com a2,. lentluios d‘fWie,wg
10DR úMitedd,t0 Wridudb.
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UI:MUDO ,
2d fflEIVIEDICAÇUE.2

/ir 1 - Jz .t- tanjo pY'oCéabador de ' d a' doe control .Aos por prout~ Ous
1 ..
02,preende um sistema de meMória. um dispons_tivo de enn'jrole, aum,
lelitpositivo de entrada-salda. caracterizado pelo fato de que o
ma de memOria compreende umà. primeírá memór4a que coci,án.3ecluejltes
palavra ã
. de ordem de ,programa e uma seguida memorid que conteO
•
dos, e t, disposjtivoAQ controle aompreende uMa clwa.lidade de dispz
tmtivos . de tircaito que ropondem depalavra_de °Nem do Programã,
l in4uin10 os dispositivos de circuito

;
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itl.~tifeê

'

Hpia

Otet'14t'e8WCIO ORR 4:4 4,Off.rawa árá~.#

W-411-W3 (tWk
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„
'ka) um primeiro dispositivo de circuito qúe ret .:438/1de d Jea
'íra palavra de ordem e que ezecuta . o processamento os dados dipeettlep

etido pela primeira palavra de ordem, •
. xto im Svundo_diSpositivo . de riTcuito . de responde a ',ias pála~
de . ordem imediatamente Cegulute-e-que executa o'pI eectris ,Lmento àe
, dos espee -ificado pela segumia palavra de. ordsa e:1 (c .) um. terceiro dispositivo de circuito paru gerar o transaifit
- 4in sinal eodificado ao Sistema de memória para obter parli o iegund.
cispositivo de circuito a próxima terceira palav •ra de ordom
e um out'po dispositivo de . eircuito que inclui Lia ciPtuito
métrico para definir os ciclos de tempo do dispositivo de controie O
• fira transferir cada palavra de ordem sneessi i.te do secundo
de - circuitO ao - primeiro dispositivo de Circuito num insbüulte
t cUlar em . cada Ciclo de tempo dearranjo'de Controle, eM conse4d6c
O
que cada dispositivo dos primeiro, begunde e terceira diwpoç.ià
• tivos de dircuito d operativo em relação'a cada palavrt de ardem que
• eiceeutada pelo dispositivo de controlc.
1-...9eivindica a prioridade do pedido correspondente, depositado ne .
• kePartiçãO'de Patentes dos . Estados Unidos da Am4rica. do Corte;
au
• 31 1 de Dezembro de 1963, sob o námero 334.875.
• 1: , Ponto ri2 1 do total de ' d pontos apresentud02.
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Igme ele É db . imiti ãe IÇ - pOntos ip-r“.aã,íü15,£.„
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4

tte, aperfeiçoado processo para a oonversla catalítica de ikidrt,oarbOnetoe.: caraCterizado pelo fato de se efetuar . o contacto
ISOB :t1.drOcarbonetes,aob condiç6es de oonveredo, com uma massa da
cantactoompreendandOãoia coMponentee, dós quais um á um mktetialiOólidom formaHde particulae, escolhido do grupo de matori
t1 oataliíta
inerte, tendo um tamanho que está, de uo
. n itiatiMial
.
aodo t preL na escala de 20, microns at4 2,54mm e maior, sendo elas
ela/anho. adio das partículas depende do tipo de processo, o segUndo componente compreendendo um catalisador de conversflto de ala
eitneiellicato oristalino estando o dito segando componente.sob a

,

,texto,,-feir,i244
,••

forno de peu14445 0410 44M1 detn debeliiTdesdaátee,

tdr dp-.00roa: 4(2? mioaMie.; -gsened. tubV Utb IsUsp.onowriki. /
,weyevisetire;ubà' neodalawslet Me Wetleulae db'etmPeneXtM:41r1à4
~ente mencionado o para adertie aslitneiloulas do com petente primeiramente mencionado.
A requerente reivindica e p rioridade do correepogoente bédi
, do depoeitedo na Repartição de Patentes dos Estados ('nidoe . na And
rios, em 13 de Abril de 1964, tob n9 359.484.
fonte na 1 do total de 8 pontes apreeentaaoa.
•

CIMO N a 171,869 de 6 de 4asto de 1965
anuerentas ROLAM ItELBEN VIIt 8T2TENDON - PERNAX8020
frivtlOgio de Inveneãos" UM CARTAZ ANEXADO, PAU PROPAGANDA NO UiTERIOR DE valemo;
MlYIrDIÇA015

a - Um cartaz animado, para p ropaganda co Ulterior de vedem

rieasÃo geleia:banto dIstob oara dento de uma ebertura de respiraqlo ddie
Ifeetatimene# R800-éperfeigoeMentn, é caracterizado pelo feto da: (13,,,f4)
ditos meios manualmente senado% incluirem menos iÀra %anter dita tya
quent quantidade de nutdo pressurizado isolada na dij,e,'ORM'a g s chiada,
ra, e não solta dentro cies ditos meios de conduto, quando ditos me1oalf
d fitcy diapositlY6 idear:Ur:nal
'':iiighdalilielit'd' dEUSÃoS',étrettr sOlt8S;' d
oncidas
è
pressão reduzida, incideute a
os atuados por respiragão, resp
uma. tentativa de inalar ar através dos ditos Meios de oonduto para deã
tro do trato respiratOrio de indivíduo para soltar ou liberar o cantei

ta

do da dita eSmara medidora para dentro dos ditos meios de conduto #
A sequemente retvindicA a prioridade do correspan~
pedido depositadb na Repartição de Patentes dos Estados Unido Lo AIAN
rica eis 31 de agg sto da 1962 4 sob n g 220.599./

Ponto e i1 do ',retal db

los, compreendendo um dispositivo mével, acionado énicamsnte pelasiribreçies ou trep idações do veículo ao quà estiver intalado,

e A,
formado por uma armação, ou caíra de madeira ou qualquer ?litro . dal*
rial adequado os runedos a quais se destina, cuja parte rrontal 4
ocupada por una placa de vidro ou outro material transparente, e
.caracterizado peio-fato do agi-cor-se, sôbre dito vidro una camada
de papel provida de uma abertura que fera as eSzes de janela ~O/
eindwa oleio de una porção de um (beco localizado no interior de
dite cedia.
Ponto n a 1 do total do 6 pontoe apresentados.

pontos apresentados.,
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nilmo Ns n,c5,,015,14 de II, de devemtbro de 4..9 64 JRequerente: R.C.K. HOLDiNG CO,JEE.M.g
de Invençto: Werla PARA RECIPIR:IThs
Privilé gio
elvi-c3562..il
•edho para o eargaià Com rOSca de parorwau~m4„k-%
em
ay u na. VNI1
to de capa C.enAp
.
-',
oecipiente, tal Cacho compreendendo um elemen
do
gargalo
do
recipiente,
oarac
a
crisc
ca
intern a para engat ar na
o de capa externd (26) assenta sObre O $
.cado pelo Cato que wn elemen t
a Picar girávol no mesnoe 4'
1
:elemento de capa ánterno (d.6) do maneir a
externo tem uma Cunola (5h) no memuo, oombin áva eM:,n1
elamento.de cap a
urna chameg0
merize entaahes (e2) no elemento dg capa interno, e '
qm ou
(0) rua providenolada para assentar atreves de dita fenda pdea
pare- uma 0ote0o
TIMO Na 152.?.18 de 28 de agasto de 1963./
ca pa , quendo desejado,
%AS' oe doas elemen tos do
-... —
Mequerente: 4ER0Á & CO,,
átuite,/
Panto 011 db total de • pontos spemsCragdc841
Privilégio de hivenção: . APERFEIÇOAMENTO EM UM RECIPIENTE DE AH110 .801. 1
dliSPOSIIIVO OU APARDILHO PULVERIZADOR COPORIFICANDO O MERMO., .
Reivindieac8e5..
1 - Aperfeiçoamento ein um recipiente de eeeosol e Cepo
ditivo pulverizador para uso na administração- de pequesnis.quentldatlenf
mensoredas do conteudo do recipiente de aerosol a um ser numanO etre.iús de uma de suas aberturas de respiração, sendo que e dito dispositi
go inclui; (a) wn recipiente que ai ,inclui um fluido pressurizado e unn
c2mara medidora para medir ditas pequenas quantidades do dito. elttutdo /
ffireJsorisado; (b) meios manualmente atdados ' para.asolar-na dite doera
medido2a ditas pequenas quantidades.do dito fluido pressnrizado-do co£
po Geral Ce fluido presurisado no recipiente; é(c) meios dtrocadet0 4. /
qusJ:do a dita quantidade isolada de fluido o re'Ssa~10 trax /
ss:tá Já d:t2. orwiara medidora para dentro dos .ditos meios de conduto
•
para dirigir dita quantidade itolada , de , fluido pressurizedo, e á rapo-
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p;t4nsaraçUci
Ihtroqui tia pkocesso par:dl,e4raátes

1Odurc Omar peça virgem, destinada 4 ser transformada nuta Penuana

na:11v~ com a fórmala. gerall

Carrete ,do • O'idroenquiito em'estado • plaa'ificado, no sentido de for-"

OH O'

itweentOrno intemô reentrante,-car'acterzade por cOnpreen .
ÇW 'os es:t4gios operativo s aça':
rotar oontinuamente ,w- dita.peça em trio do .seu
os%Q.ndo. ume
t"4 cante plastifi
regiRo terminal da.memea, em-es t,a,:c

O

Qadv.i introdUzir .aa dita . regii5 term2,n$1 madr1 perçile.
tor escaci4vell, constringir-a , fegi4o . ,t:ermina1 .madiVante_um par de , ma,-

41.'ke bis dos Y representa, Um átomo aw hidrogenia e o outro e um rn
to de eventualmentesbstituido tal posiçâo 6 por uniV

em

trines conforma:toras-circularás rotat6rias, eis 'eontato eom suas su
•
earficies,azternas; axpatdir"a,nanir'll'pc:rfilador4scachável,'no'sDn
•Aido
Pormár-as superf,Iciee-internas da regia • terminal • da peça' ./

grupe nitro' ou omino evevuntualdente corantes, mistos resultantes i
oic: aso dd uma mistura doa respectivos 'reagentes ou materiais do parh
.
.
•da isamericos,
•
caracterizado por consistir na reagâo de um composto/

um centSrno . reentrante; e'ontre'ir'ci mandril peCrilado'cseehíV:31
•
eoeuar ' e meaMo de'dentée' da àiütirita'ètiklão veá-Lriá;

C5

de f4rmu1a geral;

a diipositntk É4vindica' 'adair dO.'cOspondente /
.
,
°adido, depoSitadó na Rd'parti'06 cré Pat'eritea'dos EstÁdos Dnia,os d$ /
3-611 u nt:Mer:o 1.89f5W1..'
• aiu'ioodi tjetó..ani 23 de 'ab.ril
..
•
,• .
%ato no 1. do total de 18 pontos apresent.sàoi,'
•
,21,•
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Processo,para formaçâo das partosLdegargalo, e ,embu -
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tia.W4i0 de lOgai •
' Nkb. 139.9g• 444)
ooLogifess./eàfitnil.0
Maqueenzu 03MPAGRyil
:,Reivi/elgte . te ff,vic.00: . PRH5ESOSS)A QkPRE0~4 O% OrINNteé.- 04

Ott IunçASI
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:

em que X representa um átomo Rã hidrogeoio ou
grupo nitro ou
. n n , coar -pelo mews uma ontraquinona • da fórmula geral:
"
ti

222

&Ni.-

reoderente revindica as prioridades. dos corespundontea
. pedidos depositado: os Reoartiçâo,de Patentes da França', :r: . :0,75 D
agósto de 191-e5 de outibro de 1961, sob n o s. 871.188
respeotivamenta./ •

20

Unia° ponto apresentado./
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113..553 de 25 de setemoro no
Requerente: TU E Cl ZSTRAND CURP0EAT10D./E.U..a,./
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Reiviadicacóes./
1 P.:ousa, para pólimorizágRo da pirrolidona, earacte

(33 ACM296 CARBOWLI005 ,ARWAT1DOS CAEROCIC"'nS„/. Reivindicações./

'f risado por compreender . a. tormaoâd
de um misturacontendo pirrolido-.
.

*

Á - Procease peka 4 preparaçâo de esteres arillods de

I

k4.1oa "2h8d0.1100a, 000m42U-coPe.coma- earact'eouse, gel?. emte.de 80 aquecei:- os. esteres ,MetílIcos -desteS ácidos emi
tkreconrftde eauLIBagirar.s . csonhegidos de ttans-estarifieaçâo,.cosi quan
OgiaCe0 pala axing oreggvalentos de teitol e/ou Cenois subsiitu!idos portrs
wudtpuls 0.0011A Au aralcolIa/e
temoratara/
. FoRffl,t) Co Le5DC-0 acenteilmonte,ob.prexo,, removendo-se continuamente.
• cssl patguep tormodo . da MisUrm.em-rea010./'
esiessadlee-y:o prierideàm doe pedidos correspOndantes/
apositeass aa ãepartigRo Éct, 'Patentes á4'1%14734M ou) á de .3.0.i1to... -de
W.62 0 0.ab ag C 27 396 Irb44 . o.ael i g nft dezeaiOro de 1962, sdb
sigNiLaw

.;ãmte ow,1* do-teta/ . 6. 1

•
portos-aOesentedos/

na monomerida, um cataliaador escolhido 410 grupo , que conaiste dé me, tais alcalinos, aais, de piano2114~-de metkàs alcalinos, hidrato:. do
metais aloaltmás, sais aleoíia e arile,.de metais-alcalinos. 4 1dró •

x1-dos e xidot da metais.eicalinOs: e um ativosto,'ae oolimerinaedo
d'a . fármult. geral:
6
A

\ Xj 1( ,

na qual X e um elmmatito escolhido no . grupo quo colisIste de fosiorc
muráifre, eillcio. alumínio, bismuto, antimónio, estanne, eircônio
onumb
, 41 um. radicai:edcolhido de grupo que Consiste de halog;i10:.
2 e . um'radipal escolhido du grupo que consisto',
_ - @lila':
.
de, halog;nio e aicoílial„C i um radical •scolnide do grupo que comais
te-de h:ap eei:to,- exig'@c i al.co f. .1%,.taaloelceLle e fenila;
á,um ra.
.

de 1971 2101

DIÁRIO OFICIAL

a-feíra 7

CW1 oucáirabo db dFlge In

6anSIn dt 41% nritele4 fligWa e'
elcolla, haloalteile, dihe1o4lcol141
00.1101 fenila, ha1bfen114, dihaloteni10 ( trida1ossililfahil4 1 Vini *
Lm, halovintia, aula e trib4ossi11141041~1 O Z é um radical

MR5 R-1:41Metnirertpl"~eVitYMeif
tgoerentet SOLUI to 0.15./5201CA./
Rkiedf4 g 10 dí UV-a14ge1 APMF—MÇORgit0 Pafflegb,- .15M A UdYftt23

Escolhido do grupo que consiste de nada e halogânio, empresando-se a

4¡0 de 1.U005061100NACO8 CLORAWA.,
ealVindiCa4Ses.,

referido ativador numa proporção de 0,0001 4 0,075 equivalentes muN
Micos de ativador-, tomando por base um moi de'pirrolidona monomeri e,

1 , Aperfeiçoamento em processo pare a eirtabiliz&ção d(

Cal e sendo mupregado o referido catalisador nume proporção de 0,003
0,25 equivalentes químicos de catalisador, tomando por base um mol

hidrocarbonetcs elevados por adição de uma mistura de ais fenol ede
UN codposto epOxidado, pa .partprivsde,pnlo fato de que adicionam, sin.

da pirrolidona monomerica; caracterizado por Submeter-se . * referida/

da pequena quantidade de anilina, de pirrol ou de um derivado do pare

Mistura a W20 temporatura entre os IlmiteS de ' 70 9 C a 1009C, ate come

rol./

PleGar-se a polimerizaçãOd
A depositante reivindica . 4 prWidade dos correspondentea

pedido depositado nø Repartição de Patentes da Bélgica, em 28 de de •

pedidos, depositados na RepartiçãO de Patentes dos Estados UrAbas /

Zembro de l557, sob n 9 445.341./

de America do Norte, aM 25 de setembro da 1958, 25 de setembro de /
L958 • 25 de setembro do 155Q, sob os n o sb 74.207, 763.208,e

70,209,

respactivanenteur

Ponto no 1 do Vetal dó 35 pontos aPresentados./.
TERMO w ç 150,520 de 14 de Março da: 1963
Requerente:INDÕSTRIA DE META.1S VULCANI S/A SÃO PAULO
PP-iválég io de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM VÀLVU1,4
AUTOMATICAS DE DESCARGAS
AEIVINDICAÇOES

a

1 •• Aperfeiçoamentoi Introduzidos :ow valvulas automaticas
dm descargas, em que a carcaça (1) da válvula tem dois bocais, um
de entrada e um de saída da água, comunicados entre si por uma abertura (2) circular de uma parede vertical divisória, tendo tara=
bem alojameno frontal para pistão ou diafagma, a tampa (4)do
tado alojamentos possuindo centralmente tsew válvula • (6) embutida
em um compartimento, válvulas esta cuja haste (7) ét acionada por
' UM botão (8) com mola (9) de retOrno, caracterizados por a citada
veavula fazer a comunicação entre dois canais (12) e (13), o primeiro provenientre do bocal superior da carcaça (1) e o segundo
Comunicando-se com c coMpartimento formado entre o fundo da tampa
(14) e o pistão ou diafragma (16), possuindo ainda a tampa (4)tim
Outro canal (14) que parte do' fundo da tarips e comunica - se com V
bocal Inferior da carcaça (1), tendo um parafuso (15) de regulasem da vazão.
Ponto n 9 1 do total de 6 pontos apresentados

A i-effiNardhte reivindica

a

prioridade do correspondente/

Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.,
WERMO N* 17,2.341 de 20 de Agasto de 1965
%quarenta: LUIZ GONZAGA C SANS & CIA. - - SÃO PAULO
Privilegio de Invenção:" APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVO ESPADU
POR APLICAVEL EM ADUBADEIRAS;
REIVINDICA04
- Aperfeiçoamentos em dis • sitivo espalhador, aplicável
e adubadeira, em que o dispositivo espalhador e dotado de .tambat
continente, ao qual, e pelos meios usuais, se adapta a campana
coleta, e á dotada, dito tambOr, de disco provido de corass e psi.4
mexedoras, e caracterizados pelo fato de ser provido um disco sg
.pei9aosto ao casco usual, cuja superfície superior e feita com 14
seira conicidade invertida, e provida de ombro nas proximidades
da borda, rente ao qual se. situa a borda inferior do referido ta
mbór ,e projetando-se, dita borda, alem do tamb6r por una dista()
cia determinada, dito disco superior solidarizado ao inferior
est. a um tu'do adaptado ao qual se aplicou mancai de rolamentoo
para facilitar o movimento rotacional do conjunto, impulsionado
por pinhão cujo eixo tem suporte giratório, tambem, em mancai O
rolamentos.
Ponto n 9 1 do total U1 ' 4 pontos apresentados.

TERMO Ne 150.908 de 18 de julho de 1963.,
fraluareAte: EONSWTO ODMPANY,/,,,
Privilegio de Invenção: PROCESSO PARA TORÇÃO E ESTIRACEM DEMN FZDAP4
DE FILAMENTOS E APARELHO PARA REALIZAR O PROGEOSO,/
ilaivindicaçOae./
;J.I.,ocesso para tarOss o esties/gera de um no da rum.
mentes, no qual o fio e avançada desde uma fonte de álimenta010 etí
1 .

uma zona de estiramento, e eetirado e depois torcido, enquanto gata
sendo enrolado, caracterizado, pelo rato da velocidade do reeolblon
nornlmente tem om valor predeterminado, feita desviar-a%
tq .
desta velocidade predeterminada, normal o dikmatroe de bobinais pra",
determinados, em virtude do que, de outra tomai 123424~4 f2.12a**1
00

de

faixas prim4rie e smmIglaz1r1md

Maio de 1971

‘Star.i'io dit.)
1.•••••nn•••••

á Ompositar.ti reivindica S prloridaeie do corrmspon(Untm
no Repart10 0 de Pa tentes doas Est0d00 Uáld0a da ,1

dgmaid,), depooltedo

@p4.r.1qm On.V0i't qa, ew lp de julho de 1962, 50h o no 210.743./

(lom t • .lemanto WeS436002- 2:000 t fgfertb--te~ab
15
Tdonade peça de miemo sabre e mencionou ponto da _riiundirg~
de carroçaria em seguida et ecebemehto de tu p erfie.ie de carroc.
coopero-tive aaterconexU do depooitivo prendopp de pto de 0.00, ao
1) elemento ppende,Jor aceno ;i earÉoçarie.
e.
A
Beivi0dico e prioridade do urr eoPo n dento P -0,115D ,
UPWfflggV
Má Departição de ?atentes dos Estados Unidos da kméricm do M-Orte,
eo
de sarça de 1962, sob o ittrero 179.128..

%lite s e 2 do té.N.b1 de J pontos aw.esantedoe.>.

:Ponto n' 1 do total de 10 pontos cprecontooc.

'45y4;„..
•_•
.78RMO N f 141.348 de 24 de maio de 1962,
Requerente: T'OMPEO SIMLO MaZtRELIA - SÃO PAUI0
IVfnmo 'N
149 .. 4 71 de 29
1
Perwerante. HATSUTA INDUSTRIAL
iP

AP

TrvenOio: "BOMBA

Modele Industr:el - 0 5 5 0 MODiLO DE PLAQUETA IMANTADA P0RTA-R291.00

Qa10 ne

CO. LTD. _ JAPJ(.
itEITINDICAÇLES

COMPRESSORA VARA USO ÉM PU5.,14,R)2ADOR

FtRCA mersu-.
)

REIVINDICAS
1

"BOMBA COMPNESSÓRA PARA USO Em ?Ul.V .ffeil'ADOR X M5RçA MOTEIZ",

teNroeteri2.1da pelo fato de na parte ia baixe parede da câmara de-arque
YJZ

faca pura a abertura do vál yui,-i de descarga,

provida de una aber

4urr ro ,oueedg, encrustado per um tubo também roSsueedt, , tubo esse em
70,

rnIdes recurve"':

ampla abertura ou janela para a fotogrefia, sendo tecla a borda Pronta,
da peça e

de )Relb

plana, situar-as esc plano rebaixado destinado a receber ame

me dimensUe

total de i pontos apreseutedcs.

,P

guarnecida por uma friso; pelo fato enode de Toper$1.
PolltulA

com diserta pele face ainda de embutida na moldura, aproximadnelOnbs ehp

bb3wo.
Ponto n 1 to

00rat

terisede vaaatedellaente por compreender um quadro ou moldura 0127E. ftellt0
é configurada por uma euperfície ramos que num dos lateraS.e ciurecom4R.,2

cif

eud,t aberturn!, superior e inferior; estno

eeeo modele de plaqueta imantado po rta-retrhtn,

da superficie plane, ter ume placa fixa, e na altura éã

mberturo ou Janela laterel ume placa amorivel independente de primeira /
mas s ela :ligada por uses tire de cetra ou material flexivel que se pratote es soa articulação, podendo ainda e plaqueta. dispor de ouse Janelas /
ou abertura. laterais, eendo

nesee

caec a placa fixa ligada lateralmente

m duas placas amoeireis de retenção do ' conJunto de fotogTafiet, r fine/
mente pele fato de 5:lagosta poder ainda dispbr de lixe ad placa rigida sie
plermen:v edoptível na moldura por pressão, tudo como dracritv a i)Xtst-Tk

do not de.enlom anexes.
jmnto Onica apresentado.

q/UMOtI A 147.277 de 28
gle a uerepte / wARREIT

-,yvereir- de 1963.. •
ODEFCRATiCRS. - il.:3.i,

Privlleglo de Invencio, nmetsso E BISPCIT
DE ADOR::D

PARA rruó, rMA svçA
DE AUTOW:VI'L"

11Asn Nt. • 98.185 àe 6 de eard3 de
8 EXPOMP
Uquerentes OR.417.5. 5,A , oRGAN:IZAÇNO NACION AL DE 11.1PORT sÇ RC
ÇMQ./5E0 Plitrbil,/

1 . Um srecesho,.,* Segurar ume peça de Ld5rnd e me superfície

ae

pOTOSO

de chapa metálico de ume carroçarlo automóvel, carecter.

Oda peles

etapas de fixação elemento preendedor 0 referida euperfcie'

Op menc sionede porqio de chqra matal í na sem por -aço de chapa metálica
0 enquanto e mesma na zptado tnacatedo. .t.7etement-- de -efer'
Wfte em seguida o fixação do elementi
01. 41;

04,549_0 0/3.2:e2W/ y o

r

'rrn

WepoePOT cepa:: de covolu .....õ intel-eoLexer

moe40.10 -Inenesttie13 mEciPlEgTE PARA 1157ER0EWPE 1,14-,J1E9 EOORBNI,D1OC,/
Beivindicesõess/

- EeeipleAte pera detrgente corDa3atONOMrmeter2r e dc pra' epreseAt e r-se cple fer.slato fesírorme alotg ado, tiuitcacim
ein adobes 6lai aztrevel_lcdesi evel pequena p.roj000 continue loap1tudln02 /
00 lohgo /
,,..05aItGsi t e de colagem ou so.:,:iagem el'çs.d.dee mettade., s da poça;
de

perede do .earlplognte h4

vi2X20u

0011Zncles lon olttl dina ), D kkAge_00
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4~41he ou ke pontal luaeammate afiladas, ~do qm4 Moem kik /
IrRadWONek amer. mwam as teaóRinele *eis 001400140414.0 as % 401
ekrousterIn444, • 4444 lerdas silo adjacentes eume ~te 44 mmadmpee
mis ou N£££E) tete:4:11*r, delimitedore ' de are. rels449444141400
14
•0
êlanoar da §414feria da peça./

~to m o 1 do totel dó p' ontoe têrasentadoee,

Maio de 1971 2103',
allindicaches.J.
1
,
1 - processo para a ativa;lo fluidificadora de aetse?‘
e

4/4 41£ partícul a s, granular, -viscoso ou similar caracterisad0 pala 1
Sete de que ele compreende as etapas de assoprar o gís para deatejr:
do, mencionado material u fim de afrouxar u mataria:1 e' de modules' 0 Ei
lef
414 pat uma fraqu 'encie. para reduzir o atrito interno do metariee
requerente reivindica R prioridade de ideais», patim

10

dts, depositado na Repartic,io fie Patentes sueca, em lh . de julho da
1946, soa o O 9.63e/66./
Ponto n a 1 do total a. 25 plantes apresentados./

o

ríO

,5

-

•

uno ga

1,45316 da 28 de dezembr j de 1961,

TERMO No 19,699 de 10 de ruL:brr, dF 496/.0

Ritquerekt£• SAPIL INTERNATIONALE RESEAROR MAATSCHAPPIJ N.7. - "LANDA.

.,Re'cluerente: ERASMO L0RE2 OZOWS,/ ":1C , YAU! C,/

RrIMtlkeio de Invenção: g emposnDes DE CERA CONTENDI, c0P0LImEsos ou /

modelo InduStr. 131: M1 VA umricuRA,:no EM 1/1A ffnç . ICA [ARA RR:U.171N

ALCEUOS SUPERIORES A ETRENO".

TES .TR GFRAL,/

RETVINDICAOES.

belvindiciçóes./
,eni)guracâb em immi.a

1• Uma eom'yosição de cera, caracter: j ato por compreender ume,

ta de petr61110 8, incorporado a ela, 0;l a

70, e m pêse do COmPocleiod

de um produto de cOpolimorizaceo bidrcárboneto de etileno e uma alpn.../.

.01e!ina 0,3 -0 20 , o produto polimérico contendo 80-95 rol. 'ri de etileno

4

éendo um peso molecular entre 20.000 e 16.000.000.
Reivindica as prioridades dos' correspondentes pedidos, deposl
tadoe na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte,
em 30 de dezembro de 1960, e em 5 de ji'anho de 1961, sob os nitmeroe /

79480 e 114 596, respectivamente.
Ponto n e 1 do total de 13 Plentos apresentado
fERMO

N o 179.430

0 .!

12 de maio de 14'06

em geral, constituld

c:61.1ra pala recipientes
tamp.

e0MUM, teu
do em certo trecho Si, rOf , enclonais sSirt o lo e re ,. Li.r5ncias na para
r,r;.e
',upen'
ro cl

de lateral, c a racterizada 1_110 late o, cp,i -.14 4 p a rede lateral apreseLl

te, no trechb restenler aba 1/Watt' - a i5: . b a ixo em peitieno ángd10
sendo dita aba

em

falua de prolongamento coo rPloir7a laigora, cuja 0

borda externa concorda eCm OS laleralS pui mele de ("antes Fm arco e 4/
parede de tUa G borda desta ah, orarada p a r a: Vai-Xe, 1: 0/G.arla0 guarni ção . de acabamento prensada na face infer , cr di tiosint, .possuihdo o tre.
cho entre dita aba e o corpo da Carpa ienes remi,t. ,. 3nclas, sendo que duiki

das Saliencias centrais se pimiongam au Ione° da superfIcie da dita

I

'aba, thfletindo divergentemente pra os l a dos, 4- estes '71r, lidesdas pur,

Requerentes UNION CARBIDE ÇORPORATION
Privi1400 de Invenção "DisFERSÃO DE A54S7uSP

Outras duas pequenas sa llencias, cooradds bora os lados./

awnoicAçUs

Ponto n o

et. tc.• tal ce

aprrsont

?l Processe para preparar ina disperso mquos lm esteve% de fibra
de asbesto crisob4lo com água não coMiendo mais que 100 ppm de eraokasfe .
mono-valentes, e no mais que 10 ppm de aniontas poli-valrItea, pala .ror
mar uma suspenso dentando de 049 a 5, em peso, de . ag bastOd misturai? a

• utlada suspenso dom unia quantidade decide taan0 ... car80XilS0 flidso,and
sei cio mando mais 6 átomos de carbono:, suf-icleote para tarar a suspenso.
e ter um ph . de 3,8 a 4,D, e eppmr fel' 'ÇAD de alzmUlamantnem aLta 've1oat.
Sede à sudDensio
eativedica-ae a priosIteude dd correspondente 00ádn'depositaSto ao
kaparáçflo de Patentes' dos Estmdes Usades ' da Àffi j /: icei? em 14 de maio

L968 sob a4 456405:
Pdnto 449 1 dot:otel de . ? Rq4gkapresen!.zwuw.

item RO 2.91.187 aa

"-

4trquere4.te4 XCICKUM3 SiAgari_siçAnfZEIÇS A D13 anIRBOLAT./SUICIA,/,
Pr.1vÁj é' íto de Ig y eaq l(A'CW01830 Pall4A'a-ATIVAÇ A 0 FLVIDIFICAPJA.4,/
,
KatfÁl..48./

TERMO N o 178.426 de I, de abril de 1906
Requerente, AUG. GUNDLACH 0,14

ALEmAXHA

ErivilOgIO ' de Inven4;ão "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA FABRICAR

CORPOS PRRIV .

LADOS Á PARTIR D£ másas REFRATAM:4r
• +

REIVINDICACI
' 1 ' - P rocesso Para iabriear cornos perfliad.s a uar dr de massa*

Ra

frátárlas com o emprego do um Enleio() p le .i,icu de prensagem, ceracteriamMe
•
Peld ' fato de colocar um necleo em um molda vertical 0,, sj dm.
reto 40.

2104

Se

franeker

t

at.f

e ir a 7
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Millehode

A requerente reivindica a prioridade do eorrespaadeatd MIMO
aa RM#MWtAVA 41 Patonte e mortu-amerIcene +o 14 Co imoto* $4 •R

áfP" gob

brommoindo-ie efitic, por cima, *pés a retirada do nédia, e kiioltea
láottoo de prensagem,
4*,

abico ponto wareeemtedo

einalmente's Lepositants reivindica a ptiol'idads do etrresoondente
pedido de.osit.ado na Repartição de °are :es elemanna, em 114 de meio de
196, sob n a

G 43.594 V/80a.

Ponto n a 1 do total

de

11 pontos soresentplas.

Fi q.1 •

.'28M0 No 172.849 de e de ger.:ombro de 1945.

aoquerente: ThE UDYLITE COEFORATION./U:..a./
taRNO Na 17Z,635 da

• Privilegio de Invençãot CRWAGEM./

3 de setambro da 1965./

Nm4netrente, GEMA S/A, EQUIPAN9RT0S D4DUSTACOGAMR RaNNISI

Reivindicações./
• 1 - Um banho para eletro-deposição de crOmio caracteri.

açoetaiisi0 40 Invencu, Nnu BRA;ADEIRA./
/a
AtirkkalCMÇ5MM.,

Medo por conter cerca de 100 a 500 g/1',..re de ácido crOmico, ion

1 — NMVM braçadeira,

Nes sulfato numa concentração suficiente para que ?laje uma propor
'Ao de eide crOmico para Unte sulfato de cerca . de '75,1 até

300:1,

e concentraçóeS de F:turação do sal '111orado de metal das terra
tas, escolhido no grupo que consiste de :.eodlinlo, praseodímlo,
Onio, gadollnio, samãric, Itrio, e misturas dos citados

saia./

caracterigada pee mr

4~444

olh emii

Wir 4o usual fita metílice flexível, com as extra:44m MOMO 1

rommtir000nto de am dispositivo de fecho do ttpo de ~Oba Miro
• oto. eerrespondante suporte de graduação-, èste !íltlme Nada lainpuft
por iso ~ato met.-51loo levemente arcl unede r de melam la na" 411, a
tom, peráo ciam nm trãeho extremo. dotado da aba laterais, MO a

ReiVindica-se e prioridade dos pedidos correepondenteal
' lepeSitedos na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Ameeioa

O% 11 de se t emb ro da 1964, so b n ° 395.892 e em 4 ol alsto de 1969/
1110b na 4/7.937./

44 /Mei recortad* em dentes concordantes, dito semento fesom4011
•
,
foodimmooto ema alça ou passador, pela isi g i ee aplica dea,b~sid.
4il000so de eme da extremidades da fita, ...toado einde =irem,/

poitootor, de ancoragem para uma das extremidades da nal mai 1ol4 o.
0444i, aloto por sua vez estando ancorada, polo ostroil&ds

Perito ne 1 de total de 22 pontes apresentades./.

opas&

om 45 4.wo- terminal, fixado convenientemeãe scibre a prOpedo t4k41/

IMMO P v 176.494 de l g de janeiro de l94F
Requerente: anila dICERICAL Col/P0RATION -

Ponto D a 1 do -total de 3 pontos apresentada/

leio/14410 de Inveneío "TeRRE OS PI100. PARA PIM TTIANOWS011 80~~11.4a
40L/nol0s TERMOPUSWICO rumwa ceirtfg rai0 revorua YOUTRIr REIVIPDICACISS

térre de fiação apropriada , fiação de Mamata." conafiginfaa
-e partir de um polímeró termoplastico fundido, formador do Manente, Sen.
. Ume

tendo Impurezas voiáteis, especialmente uma poli- -caproa414, fmn4441a, a •
tspre compreendendo ,”ma fiandetra hoNeontal com pelo menos mo, 'rifo:nua

Mote aírioa orifícios

verticais na

mOSMP e UM& ce. mara

prolooSando~ elli-

eeelive ao redor e abaixo da dita flardeira, dita ce' reara

pot:5iai:4o gole 04

as vma sa(da Para remover o gás dali, o torre sendo caracter-1We Per 'PU
avir uma ' blindagem prolculgando-se em declive, Preferivelmentene,nerte
prior da tO'rre, 'formando com a fiar-Jati-mama césar/ de fiação lep eit44 dentro da versara prolengandd-ra am .deellae, a Plindagam sondo vaiada
Cor da fi gadeira, estando em ccrsoteaçÃo .cr ela

de sua

artemAdode retro&

,

riBMO

Na

170.758 de

P~glo de Inven; g o "APftiftEL1.10 PARA :X10!jiát UM FUSO"
MIVIVEOES

oco a e;mara prplangando-se,em deellve, • sendo provtda, pelo UM 4* 4m*
extremidade superior, com emio: de 14ue-,i.ireá,to;' e a C;mare prelongaddeell..
Sbs.1 urda

;ai:4a

r—prosow.nd,

saf.dav,,

ao, ria,

. pel

a:

e

-

e}lreatra

uMM Mia d a ' si

para

'ó

gás Ou

de junho de 1965

RggignMtrito: -THE KLINGEE MANUFACTURINS COMPANY ti PaTED • INGLATERRA

aparelho

para acionar um ruso que eempreenue meios de

são dotados de velo menos trna
que impelem eliintlo p mente o fuso, pars

lqA4 OU .

transmi

rin,..3o'gr e girar o fuSe,

ceias

ro.10 normal ie 21,,r.oia em ea

ifiP „
11114

g4" acionador com o: mele:z de ransmizsão,

polo :orjr••
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tot
de que 't; prevista uma tampa de p roteção do4ada de suterfrcies
de dpwroje
afastedas do fuso durante a s postção normal lee marcha dste e dimenslonadftr
e dispostas de modo . que o movimento de deslocamento do fuso
para fora dem
sua p osição normal do marcha, á detido numl posição tal que os refunde:2v
meios elásticos retornam o'fuso

'Maio de 1971 210:5
•

1 lo ttaleeftte a

r

epositante reivindica a

vent rdlal

pendo depositado na Repartição de P atentes

de

dos B etados OnlOqf ggAg

ride do Norte, em 26 de agOsto de 1964, sob nO
p onte n°
n o 1 do total de 5 p ontos

apPesentedesi

soa p osição normal de marche.

À:O

Pinalments a de p ositante .reivindica a p rioridade
do corrdsle./~
pedido de p ositado na Re partição de
Patentea da Inglaterra, em 25 de lute.
de 1964 sob n 9 26.273.

/I

Ponto .ri g 1 do total de 12 pontos et0'esont5dos.

f

41

'Nk

(IMO III 170.2521 de 9 de junho de 1965./
Requerente: ERNESTO BERTELL1,/ SISO PADO,/
Privilegio de Lnvençào1 D1SPOgaT1V0 PAIA opfillag OW Rumo g%
JOES DE OASil...4.

.x
^

.

rable

erilat

.47

Re iv indleciPsa./ .‘ ,4g

o
• Dispositivo pare contrale de preso& em bottitto
eis, earaotentedo per, fato de intercalar-se entre o boteld o e
Vd1.8 redutora, uma peça tubular provida de g uarnições da vade00,
esta ouje ume de suas extremidades e provida de encaixa para aguai;

o

h válvula do

Min Na 171.524 de

as julho de 19(.5.1

botijSc, e a extremidade oposta aos inodiNe ado Rnoáo P

rob e válvula redutora correspondente

Requerentee ALLISON Je N ES./SÃ O PAUL=.,

mando previna 1711401 no

50"

rede peça tUbular, ume dorivaçao dotada de menómetsem/

Privilégio de kavencSo: APERPEIÇOAMENIOS O MÁQUINA PARA CORPO 0~4 •
Reivindícazães.

MOO4WW

'N'k r von t e no 1 do total de 3 pontoe
.EirrallentaelasEe

• Aperfeiçoamentos ma mácIttlind pare cortar grama, neteit
ter/radas pelo fato de, ao eixo do mot.or Usual, ser aplicado Inferi:O%
mente uma flange circular, da qual salieneem - se tre.5 suocrted cadln/M
ve
em Leve 2, todos com as extremidades livres em plano infes'tos' ao da e

Plange, ceda suporte recebendo uma curta !Mane Retilínea, com =CG
os laterais cortantes, e fixada a èle atravás . de am dndoe paraftdme't

.áplicado de baixo para cima, Cirando S . cabeça , embit.tida

p94.ptd !Lani
~0"--

PeSdUre da mesma,/

W Ponto nal do total de

3 vdilud wudntddinte_,

wr'n-6

o

TERMO N 9 170.801

r t

"

8e 28 de junho de ise

Requerente; DOW CORNINC CORPORATION -

•

I

-

Privilágo de invenção "PROCESSO PARA A FÀBILVE4AD DE

TWIrM Na 10.987

i•

itfitiCAMENTe"
1

de 25 de aio de

Jiaçcarenta: JAKOB

REIVIND1S

'

1 • Processo para a toor:cadio debobin55 á.aotaddS

.1961;41

DIWER (que tamD4 se tiabigN,

pruilirgio de invenOor D4POSIV1W PAE4
tle.rleame£88

paru maquinarla el j trica rotativa, carecterIzado p elo 'feio da comprada

4

•

.

cor ás etapas de: enrolar affi 20n0VtOr eletrico na forma se uma tosina,mq
aar corracha de 6111cone de modo a envolver a referida Pot> iria e doorar e
. _
tco,ha em pelo menos uma alreçao, oelio que c. ra.o de curvatura de rg
fur,da dobra fIca num pano não paralelo 'ao Pkznõ -ia fd45 de
. .
outra curva na referida pon.ine.

reefingeD NUMEN21 COL

GARRAPAS DE YIDROd

evlOfta0Be8_10,!

1 • ZiePesitivo para-a rety~EilátÉse
.

de vidro p or

melo de material tudUlee, mamute g e

postos em circulo e giráveis

em • td5rno

Nuquad de
ggieíne%

ee ÇuSas ae vidro au

de DM CUU Canta

OPE4TIO %aula

dr3

virem PleliNs9
dowe t dpLei'-

4, Ime-ge

DIÁRIO OFiCIAL

2106 Sexta-feira 7

Seco III)

MaiP da 19071

Aís t.datelho sotecionários, e cd-posto ainda de um eatajo, eirdvelmente
'Uae009 10 eeifee de cad a (orá) e em to.* vários tubos de vidro se acnaM/
kgrupados am cireuld i e, finalmente, ~esto de um mecanismo de manottr a qUe 4 pósto om funcionamento por um fOrro vazio e Par avançar o ee

liç a a o longo d a i fa ix a s prOvla:hente troçadas e rompidas de ama fi.
ta de vidro amada, c a r ã cterizadc pelo fato de que, a fita sendO ma
t ida em seu plano de tranJlação, em fazer . mover progressivamente
ae

• . oo pela distáncia de dois tubos de vidro, sendo que, então, um tubo/
W W.Mvo aaar ‘ do os t iJ o la,ale antro do firro, caracterizado pelo fato
' eme oom cada esto se acha conjugae .o um dispoilitivo de travadentoi
lide noomalmente bloquei a o este e liberta esse, quando o d eado fel, /

faixas em uma dirâc ortogonal ou sánsivelmente ortogonal ao dito,
plano, et; a rutura doa da grade./
A

illidaado Solo dispositivo de manobra./
' A depositante reivindica a prioridade do correspondente

requerente reivindica a prioridade do eorsespondente/

IJedido depositado na Repartição de Patentes da França, em 31 de abril de 1964, soo n9 PV 971.693.1 .

dódb, depositado na Repartição de Patentes de ALemanhe, eg, 26 d. /
o de 1‘64. yob n o D 44 527 ';"b/32a./

Ponto n o 1 do total de' 6 pontos apresentadoge/

Ponto n o ) do total de 6 pontos apresentados./

1400,10 414 1.5til de 30 d. abril 8r .1e6 A
querentel LANTOR I. 114.1TEP„/U.51ATFJVU?,,...
14°
Eis ialvilegOo
ikl

dç Invenção; PROÇgsso ppm coAcluLAçike u.t IAM elVatO lati

WE2/4S ON1?IN12° D1 ALIO PESO mOLECOLAA0Lá

te'W.-•aNça
i"'ÉlUoi
1 . processo por8 a eoaguiaqão de oma emulmdlo de dh 704
nne164 o r gdniço de a l io piso molecular, caracterizado pende oa 0NÉ
1
'Netratc poroso, Impregnado com a mmulsis, d Submetido 4 aolp 44
t*íj
eg U.0 ma t erial que cetim, . estaç 'iellOAde 4* emitleiteej
Pdaam,. •i55
•
IF
A requerente no v tndlelk a prldotd~ OW eoreemanWOMAM
freZteso dapoeilace na Repertag go de Patentear de Inele&errá, led po

~00 1“ 1 6 7.591 de 4 da março de l96r.,./
Rolmwertel 11~4 HANS REMA.) RAO PAULO•)
taPdo4354~ de Invenção: APERFRIÇOAMENTON EM 0U AC ATIVOS A MACANISPIr 4

&Atomismo p ~at,,to g De RODIEIOS SUSPENSPRegv
leteeadieLadelia'
2 - Aperfeiçoamentos em roa rene . 41voll 4 m4~11.1e20 aokamee
etec eq etenciador de rodlzlos auspengnres, compreendendo via

ge044 , â g 1944, 500 115 1.7.911./

406*4 Ogeootranoo-ze par de zrilhoe • mele inferiormente te,Péâhoe

ton t o no 1 de totoi do 4? pontos'Wee~atica4

qgle r,a Ar eutperior deeicee-se corrente e no Inferior OrDetálhél Me)
omtot em -óde,pommvoe ilintlares inferiores par* n Nnohns.e dm5 196 g
Irigng 4$
ee.e abat1das 'p ondo que aos *Aementos dd corrente 09 articotv

¥Jsme w , W9.182 de ié de abril Õ. 1'.1
•
IWRICIerenAes ORM PAVA.)9110 PAUL:
ppdv0,4@io de liivenolloi NOVO , PRDCM850 PARA DRODAA00

Me.*

NhAça ee t-

MO /4 RI RAURIA1 PLASWOO,
ZeivUulioRasee.)-i
Neveprooasso
pera,deacrawdc ée plikeez

letferitimanta ce3 ,205 que perlam,

CuaOlo

ellepoliÁtilth

~oterIelsio, pelo fato ite wmpeceanderihn apla lAelhem, g

eu .eàam ta

r, onetie O Npep.ande pele fitada eEremidade

4ê0~,t0043,: p tlas iitar=14 44. escala s./

q1A6 ode 0 d~o entre estes e se 04" 6 dmod.daa ,52nis.fmas e•
F
4arted doi su a complete doo:validação eu podAmerizeOlo.,4
,¡q.
•
• to go Ital 41a ponWg aOesencenoJAVW

LOW WASZÁ1101~ 9 R grdde 10 e

thh

dwitd*

,jr

"19"9"..""""11"22g5
'401~~'
Jrner~emaeállew

1111Friií ArWi-

,apv Aa r/

'ker.

AT-Edla;•
.,

:

.

ttemo ri' do total de S . pontos a§4441.-4EMMV
'
'
•

m.067 de RO de aairll èe Igee;
et§/dO b%
RNÇA.,
ikdderenat O°14PAGN1E DE SAINT-WBAIR,/jA
e•
venaão: PROC480 DI4POR4TI VO PARA NOMPRA AUTOR]
Wilv414d io de ln
I.
, ,e
lelon ti /14,6Pt sahlo do 1-9860. TM E;(41.48 Mi/AROU TRAÇAW
:
aúuts
A1L02.mo,./
i
iNMPli)A6 at:OW RITA D.
fteivindienee ktk

•

4

.1

MO

4,445 ó

mmommder auldnitice, aonveniente'sgferaç ã o entre dude dalf4141kt£0
'eele 10/0"PeN4ii. " 0-4Proeive;.m.n t e rocurwiew, sem n g e 'NO 1 04! W4

'ePta,1,10l MéMeo,. earaeterioides por 3ers3z proparadwe 0~ te%

à e kautau

etn*

°

7

OFVCIAL. (Sins-:0
—( ! —~e-~1"."41~.~.
-

' MOIO N a 185.020 de -1 de dezembro de 1966
.ttealuerente . : THE STA.NLEY WORKS =
Privilgio da Invenção; °FIXADORES DO TtP0 DE CRAVETA E RESPECTIVOS cound
TOS, PARA PAINEIS DE C0NSTRUÇA0 E ELEMENTOS SIMI
LARES.

Maio do 11911 .211W

tra .areia de 615,5 u o 1310oc e duma wiloold pd0 awpaeià bort:Una-ao apt a
10 'volninoo de Carga, normalmente 1(qtadaí, por voltuse . 00 oottatmado)r, /.
por hora,.
1101,1~4~mm 4 prioridade do corrompondonto podido dopouttodo ,!
mds4 ilatadOd Únidou da amárica as 8 da março 4,31061 oob.ao 54,.5,01-0
do julho do 1961 mob nd 180..217.

REIVINDICAOOE4

poato ac 1 de total dm 10 ponto* apresenta:10:+o

FixadOr tipo chaveta, pr6pri0 para ser usado com um membrO /
fkIkra l. l e Painel de. construção civ11, a caracterizado por um rasgo
(3.0 0 em sua superfície a ser Unida, Oompreendeáo .um Corpo fixador, pagai.
90 de ser introduzido no raggo # e tna pluralidade de . dented no d140 cor.
p0, lateralmente alternados em re1aça0 aeneamo, para raceram.00fibato COM
o lado ou flanco do rasgo, sendo oeidentes providos de um meio do doiicitag8o, cooperativaMente angadável com o lado ou flanco do rasgo, para orâ
rar OR dentes de modo arqUaado no dito oembro,4 aplicar ao membro uma /
013rqu da oproXimação durante a Operação da junção dos ditos mem1rot .,0% /
p44,4.41.4,
' correspondente pedido. depoead0
Rei p Lndica-se a prioridade M
em
ide
dezembro de 1965 sob ne 510(7N.
noa Estados Unidos da America
Ponto n4 1 do toba& de 10 Pontos apresentados:

ttama wo 10314 de 23 de rovordiro do 1061
Raquoronto* DU9axwaaatus IMÉIR IRTIWGISIZIOCUPT
Àwzroninkt
PrtvA14104* da Imweacão$ 'P aR008880 RIU O TINOINZOTO s ponualmna

,

I4

!0014RD, 51 MAT3Ri418 51~030Ro

1

amgymiçAcnal

. .

0eAktamo part à time -imanto • toorrioação no fonlacd, do mota,: .1
0/n4e, hur6fobon,'coMo :aiom,. ftbram, folha*, tirae m monat'ooroa, appa.../
tltufdos por poli-ietartm weenitica: •a especial tore ft mlotdo do'lmaSto
:..atilogo 0 poli...Moletom aromititoo do ácido teroft61194 o 1p4-Nia-lafi(tra
,

4gir

Il

ni.motil.cialo-honauo, por poli-aleidoa, poll-nrotanam, clorotoa dO
-.Muna, M
' ania polt-tcr-klica e adpolladrod da asank, 4ntwraf4 do .uoln.
10A, O pO1i.:.41(efimaa, coram-ti:rimado Pelo fato d*: tratar 114 matoriaio.ft
Moram tingida, aucesaivamantd, dm qUalquar lartagado ema 44.o-m j4iaon /
tu walna0
ot quais podem aprokaantar grMpamentos,IPIdr:i.molu.

3)111wanteint;-Àdievi do com p' enent* alei•ifam°, o com (a) nataanaa ma /
(k) 14:4?A/og p no-qotoonbeinaw , ou 8,W - 4 i-balogano-pninoup- tainaa do
anlikod

!r140 N4 136,790 de 28 de ;t imbre:aro do 196I
1141u4roato: TNiACO DrIBLOPMEN? dORPORATIO* 1.13.110.
Pri g il4giede Iov.inçoi..^APIRF.810~Nt0 id PROC8880 PARÁ 1 1080.80174
.510 08 I RIDROCARBON8T08 Ltqamo94
,

.

' rlore c4rea 4e,35.ag/cm em. .c4udipEe6 dt corrnte
dtc o •fluente, que coaprmendmnidroaan1o, bldrocarboceta 9m korp;,a
tro0ór • hideocarboneta liquida, numa parte caso/formo 4 na!, parbm
contacto com nata morranta do:/
qmida,.coloCr citada 'Aree'IírvIlda Mm
ilidro%ânic montando a, polo mapa, 800 m3 do hldrogertio por a3 dotarga
1(quIda paia .'"í''PrIÃ1rii . ¡Oda 71ou ria0o- tabniar, - imparadan)ntm mig(iRdeto/
' atol' uma taap..4p4r,11;,,,ee...c4541,40,11"4 0c w.02,2 2 C autua moca dm uom-/
tO0t0 nad citaMmibii..caÈk. tfotate :t4idro-cOn9 tralo de nu parta da min
,
"'
porção41.44aá400:idrocarbonotoM nad adlatida da ditada qm-

Ma do coutaic; - 1'iiesuPitr,,adamamtes,-tadrogil hgjuão conuemIdo oimaptsroa de hidrearbonatoí que À10 reagiram, da soot do contacto, • j.riot&-j
-tara com 4 citada parte g4,',4áIorao, 4 . passar.m 2 .4rr4nt. 41-rt4 rsraltamt0 atrovío ao mia adan dm hidrugomaqao cmIalltiza„ aam, twk~sii:a a,.

•

4-Cua.
O X /C
zach

a bideo,mon.ter*RO,fla 1114000/

-aarbometa líquidos, caracterlaado por pa31a2r 04 citada bidromarbonat .
dom 021,
toa 1.U:t1ldo*, jUnto.con,./ahlt ojenne, 170 n3,10 nidro4;10 , pc4(.
., 0
tmode 14do ideft:, atrae 4 de uelataakFklena,dm reaçAo Maintior ‘ina ta91
paratara entra,e8reg.d*.4,56,69dt 8 ,10aC t pree810 atnom4trina aio 1n0:00

dada

om um anil carbocíclico, o grupamento

•

aaanximácmmq

1 - Àperre40Waentd da •rbelbeao paro

nad omontaalmobte mobaOltuidat ou (c) com composto: oo anato 000tiedadeo

cjapl 1C p Y . aldnineat 110.019 p carbono a carbono, nidrogánio diz ling,

qamio# ou oom (d) nainortan11-1-halogano-imida*, ou do tratwroo
mtato a oeDeet viNeWoY'eem atm-metioom de amimam aroabfamap . ora (1~
Odom. conter ¡rupWiontaildrossolubilltantU no radical do compOnont0/1
aldoidloo, 'a (o) ~toe treoeformadow mm c' ompor:too qratiiStdoo p01..(1 no!
00 da agantoo ow4dontoo:i toPs come (r) ag entes orldmataM wiganzeos om
loorgelnicoo
-•
.
N
Ri bludicp- p p, p príorldad, 4o. corr.mt(modPoto10~140W4(090~41

tI4 ilmaaleha am-E,44 merço de 101 e 13 di agoatomo
7 33.*2 IVO% 4 7 34,73? .17e/Ba j reapectlawnte,.
Ponto no 1 do total da 14 Pont oo *ProPontud000
0.ko 143.914 a@ 19 ;io ' butUbro . da 1962
1*ftetwebatee.01,113 4225,5:2:WIPTAD201~1 .
Privil4gto ri. innemqot âi,g9IP ZIÇ0ANZff0 2¥ Sqga-gdWG. Dv1'14
EEIVINDIOAÇORE

Aperridow_datentoe am aofd-cama ip1o, outNotOth~
pala frito'quo o asacot—na paisigâo de aofí 6 aadatItatdo rgsr na 04 gP
chio 4 uala almoNdu d4 aooánto'd000mtusaudo no dito 00/0W0 ci ttwdda "P.
.a moem() RO iONIO 00 U:ou 'eaCca da ¡conte i, a u dOooanoo 9X,
NMOIXO ftt).\Á
-

2108

Sexta-;eira

•

DiAR!C O r ICIAL (seção Hl)

Tt2i0N G

'
fica articulado numa OZ
OW0:9 coid ES trancira to ciado oitreaidade
ísTnusao Ct Un braço, oujoe dei braços ficam looalisados ao longo /
a eca ta aa OUVtes do colcha() o liaadoe por dobradiça coo o quadre)
'et) aw deRel g o Perto

AO

Cante, da fronte ando a almofada do asoento /

oca . tatben nunee, de unneira que, uanda; o soft( tem que sor converti
140 ntrn oarná o deeeenso *ranoiro podo ser Geo:liado para baixo subo VsZelelmento 90 2 para d000ansar na almofada do acoonto e dai eubotan
~lente 180o pnra fora para uma posição em fronto o eabotancialmen
90 CIO nlvel eola O'dOlels6o, ala ouja posição o doe g anso traseiro fica/
Oretoadado ' Uh oUo por moio do poroso diopootaa girdvoio no lado tra
Moiro do dooemaeo traseiro, a almofada do ausento sendo cotão virada
2,000 para eina'a partir do colchão o por cima do doscanoo tragoiro
Nado poro tora 0 fim de formar, conjuntamente com dite; doscanac tra-

Maio de 1971

1h4.0d.d do

.

3 do catcSro do 102

Roqualeonte¡ CalPaMEA LV20 oCZIGUA, OpENCIAL B.NDUCI. o . rjo peã
LO
Pritildtgio de Itvonvaor ,,tnALAGEN PANA CEIAS DO =NONO

-~
Ilusom
1 - rnbalagcm para moiao do sambara, earacts?lada polo fato do /
ecmproenddr mm rcoorto,.cabotancialmcnto, rotcnulor

do um eatorlal pont-rígida aereronta,ado, g:a:inicio do am doo sono bordos loagitudinoie /
Priacip,to o DErs O noutro outeemo, rocortoo lonaltadinatá que dollaitae,
aos °atroa:Ga da lororido roeorte, duas aban rotangularoo do largura° dl
veroaa, cada qa,.
:a_iidoo contrárien; abro a parto con.

t

trai rotangalar do rarorldo raf,
Ponto a s 1 do total do . 2 pontos apropontadoo.

moiro o a almofada, os descansos da cama,. caraororizado polo fato
qtae outro o decrOanso traseiro (8) e dito braço (9) fica diopoeto um
diapOoitivo de tratamento (13, 17) eervindo para travar o descanso /
traaeiro aos braços numa posição' subotancialmente paralolo cem os /

1

amon.
9.eivindica-oe prioridade do correspondente pedida,deirositado na Ropartição de patontee Norueguesa, em 19 de or -, de
2961, 0 14 de abril de 1962, oob n o s . 141.835 e

F/a-/

mente.
Ponto ne ' l de 5 pontos apresentados.

\
41

TERMO N e 185.311 de 13 de dezembro de 1966
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPal,"i = = E.U.A.
Privilégio de Invenção: °APERFEIÇO~OS EM CIRCUITO DE COMANDO.
REIVINDICACUE

1 - Aperfeiçoamento eci . circuito de comer' destinado a comandar,
a pot g ncia aplicada a uma carga, tal como tubos de descarga a gs ou soma
lhantes, caracterizado pelo fato de compreender uma fonte de corrente al-

2221W0 Ne 145.357 de 10 de

disenbro de 1962

dequerentes UNIROYAL, INC. -LILA.
Yivilégio de Invenção.* ."APEREEIÇOAMENTOS NO PROCE'os0 PANA ADERIR
IIIATERIAIS PEITEIS 1 MURCHO
REIVINDICA0O1i

precioso para aderir material thtil à borracha,, pe
att ap1icc44:. de 'em revestinento de Dorme)* vuleanWoul a um material téxtil e aquecimento do conjunto 'para vulcanioor a borracha
g fase caracterizada por ~prosador a incerperage a' pula mance •
Norço do eonjunto adjacente à interface entre o material térti1 a
remetimento do,licirraeba, antes . da vuicaniaagio, elS resorcinel a
111
. °emponte seloeicnade uh impo que ecnoiate de 1,4*di-(seti1enor
1 nine)-p-mentane'e ~metiam toado e firmai" ¡arear
-

1 - No

317.4.11
!dk

Ir

4eassioiafte (19. giNipo. que conaiet.
G)
e
¡itens
to ouboao, faliu, banana . e
rietneWis 460115 died
uk

áf)k,

€4, 4

¥11~§0,69 pâlWaste do idatiee podido, depositado
eloWlepta Wate-Alurieina s 15 de janeiro d. 1962

Wited"

21105"ma

/000n apreeentedde.

ternada, um retificador controlado conectado entre a referida fonte de /
corrente alternada e a dita *carga, sendo o dito retificador controlado /
normalmente não-condutor de modo a bloquear o fluxo de corrente à referi-.
da carga e tendo meios de comando de eletrodo destinados a torna-lo cond2
tor, meios de atuação conectados à referida fonte de corrente alternada e
aos ditos meios de comando de eletrodo para aplicarem um sinal cie comando
aos ditos meios de comando de . eletrodo, num perlodà pré-determinado, em /
cada ciclo de cOrrente alternada, incluindo os ditos meies de atuação uma
resistência e uma capacitãacia ligade:s entre si em série, e meios conditadores simétricos sensíveis a voltagem, 14ados através a dita capacitan-/
cia e meios ligados entre os ditos meios r(,tificadores controlados e os /
ditos meios de carga, de modo a proporciobarem um pulso de partida de alta voltagem, nos ditos meios ' de earg,a.
Reivindica-se a prioridwie de correspondente pedido depositado /
nos Estados Unidos da América es iJ de Janeiro de 1966 --h n p 518.g18.
Ponto ri g 1 do total de 15 pontos apresentados.

C:

155.244 de 6 de dezembro de 19.53
Requerente: IRCOMEX S/A, PRODUTOS quimicos - GUANABARA
TERSO No.

TUMO N 4 185.601 de 21 de Dezembro de 1966.
Requerente: GOSUDARSTYENNY SOJUZINY INSTITUT PO PRORrfIROUNtd0
METALLORGITCHESKIKH ZAYODOT-U.R,S.S.

PriVileglo de Invenção "CMA CAIXA VAPORIZADORA PARA
TICIDAE E OUTROS PRODUTOS gUlMICOS EVAPORÁVEIS.

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE PUTA DE EEMI-PRODUrOs .
PUNDTDOS nONTSRUAMENTE".

DESODORANTES,

IN4

REIVINDIWOU

1 - Uma caixa Vaporizadora para desodorantes; inseticidaa a ou e.

Reivindioacões

ledos do semi-produto que deeliaa alibre . aa ditas oorredipaa

troa produtos qufmicos evaporáveis, caracterizada pelo fato que o se%
Cor p o cilindrico á inteiramente perfurado e recebe atraves da um doam;
furos mediano., um gancho hemicircular, ' c om um prolongamento substante
OlalMente reto e a extremidade.dOorada sObre . si mesma para ancoragemi

qum suportam caixas de gula do semi : produto, um batent• aoli¥

Mo interior da caixa.

1-Diapoeitivo de guia de . semi-produtoe fundid00
oomtinuaueute, caracterizado pelo tato de comportar oorrediçoll
horizontais fixas' a um bastidor, ohaaaiá 'situado° em ambos o-

rio coa cada oorrediçu limitando, eventualmente em combinagão.

%iro Dont() apresemtados.

000:nm calço, a aproximação doe ditoe ohandiS, e determinando-.
a poelção doa mesmos, maoacoe hidréuliooa aooplando os 0)18~0
O 00mandando o movimento relativo doa Mesmo. eébre
as oorreW.
GRMA
Reivindioa-me a prioridade do oorreepandent. eudido depoieado na França sem 25 de Fevereiro de 1966, 00b op
1 044 306/22-2, e,51 068, reapeotinímente.
Ponto n e

1

no total d.' 3 pontoe

aptolootadoo.

N1

21200 X, 149#784 do '11 de junho de 1963
- E.U.A.

NqUareAtaj MON CARBIDE CORPORATION

7rivil4ito do Invoogio "PROCESSO
MIAM PLURALIDADE

Na um

PARA ~PIAR UM líQUIDO VAPORIzIrd

DE ZONAS DE ARMAZENAGEM E DISPENSAR O DITO IIQUI019,

ZONAS 1 APARELHO PARA Usa PUC
REIVINDICAC0E8

% *

:ERMO

156.381 de 24 do Janeiro

1964.

Doquorontol Ritio Tinias SIO PAULO I
Privii‘gto d. Invenção "MECANISMO RECLI INIM PÁRAMOROMPONMOMIM
wc,Aoim
- a 202CaNI6HO azczatum. PARÀ ENCOTO D Men" emacem"a
paio tato J. a:travonsa superior do braço or dotada de ma bem ge ggis
stau„ qu. p a t vr iorise ps ,ai. t.t.ama ao ondeie alfflatofflifn
apreI g ntaAdO IMA g eria da canais reentrotsib
_ Ponto a g 1 do total do L pontos aPradeffild4SX

?gootoalo para armazenar um líquido vaporizai/e1 em una piara

Modo ele donas da Arialenanento e dispensar dito “quido das ditas
IIa earaotorixado Pelo_ta-Ce de interligar dita zonas de armazenstzen,
to' om sia*, prover uma quantidade de dito líquido em cada uma de
ta@ amo da arMasenamento a dispensar Oito líquido esvaziando primei
meato dito primeira zona enquanto as zonas sucessivas :permanecem a
.lbstanga1den0 omploo, • ex5eziando sucesIvamente cada zona seguinte
atrído da primeira zona por transfer.;nola do líquido da porção lure
@Y do Ukdo zona para 4 porção superior de cada zona precedente.
WW1Vindida-se • prioridade do correspondente pedido dopOsitado
aWyRatiçãO da Patentea doe Estados Unidos da Amírica, em 6 de julho d.

2,019 d;ob at 208.050.
Pomo árg) 1 do total do 13 pontos apresentados.

El lei Se.M1-4i; . o. 7

Dt,4,RT)

aie ci.) 1971

•

f0 544200 êo

22 de agem em

2BOMBUiD1 /UMBU, MODELO DE MUDAM PADA Lin DE um414 0
t, 4MIOna WDDÊDO DE EMBALAGEM PARA LIXAS DE URSAS". conatitvi

PriviaÃoo ot an yttOo "NOVO SISTEMA DE ENBAL402N PARÁ NAEOADUffilaO ME .0
jganni,"
. -;-moVO SISTEMA DE ERBALAGEM . PARA MERCADORIAS nm . mul,
3

tiawootola

udo polo loto do odu oonstituir em um reolpieute de material pl4tice

ÀS Cartoirasi 4t foaforos, caracterizada

. V uor g omoda

pew troa tira qe Cartão ~cartolina cuja barda MOIO 04
ÁhOttla . 00 dam pom olmo oonalaurando a base de carteira em cujo intJa
910X se prende conVenientemen'te uma folha de liÁs çortoda om.rormo,do[.

l

NO :1560E1 Os. 30 derjameire do 196k

Otevorentes WORMS P.ARAH ..8110 PAITIM

10,

vilWenteá BASAgtài MALEA0 E MAILLOTS LIODANTL LITA. t SÃO PAVIO

O p?or voa outolmoomolhanto

MEXE

o.twü fon4itodlomio 2 g Ioando uma grande porção de tira do cartão na Oe'pOaterler de poià do que ve dobra ao longe de linha atuada acima

)lorido ou Oro, moldado om formo de um icooaedro Of sendo que e MOO.

LIO divide-se em duas metades de modo a formarr-na nolição lata /Igara hOEL1
muni:constituída pelos lados e alturas do triingulo represOntative,d0
ado face do icooaedro, ou ainda, um hexágono do lados rnc coplanarter
formado tinleamonte pelos lcdot ' dos triángulos
.roateXA 3 de total. , do 4 pontos apresentados.

ad'oxtY0/144AcTo e. (1 (5'19 0x tE0 Ile lixa o volta ;- st para e f y Onte tem:Irada(i1C Modo a poder' se encaixai :entre a borda inicial e o um;lí.0 do lixa.
5'orte M e 1 do 'teta de 2

ente )1 1,

256'..454 do

ponto tpréventedoae

213 dei:laneis.° de 1964

Nalveronteu ARTOBIO CARLOS GUINOU ' S10 Pau10
Privileigle doi . InveugEo "SOVAS DISPOGIOES CONSTEUTIUE onaCAvE14

41xlusLAs.Gmua PaRa maus,

BLUEAE E WHILARES"

DEavammcia4e,
3. . NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS

anadvals EM

RMBALAGEN$ PARA -

gáRIAG, BLUSAS 4 SIMZIARES,.curacterizedas poio fato de constituirem 'em
:Material plalatico colorido.ou nEo,. moldado em fomo da uru . tetrusdre rei-.

aws"

Priellágio do Inençáo "RECIPIENTE METÁLICO EsTANQUE'
,REIVINDICAGOES

gUlar, 4ce, sendo qa.e.uma doe suas tacos é removivei c posteriormente @hoeisável„ funcionando como tampa, medianta pluoc . locaTizados na face

Me 158.136 de 6 de árll de 19oo.

Requercate PETER !RJRÁDTYI INDUSTRIA E COMÊRCIO S/A, - SIO u6nvo

-

Pacípianta ' amtállac estanque, do tipo cilindrico e ciruubir,

antarna c práximcs aos bordos, que se enceisaa em ordll.clos correspot;

caractarizado pelo fato de 'que o respectivo fundo apresenta, ao 0441

tdontoe previstos nos bordos do tetraedro.
!Pente nn a do touldo 3 pontoe

Tata c de configuraçâo, substancialmente, em v e junte á sun peritg

trai, ume depresào circular e voltada para dontro do recipiente ou*-

ria, uma oalikela voltada para fora do recipiente
gEo , aubotancialmente, em arco de cfreulo

pontoe n o 1 do total do

n ~toe

apreeentados,

fy

de ' contigo" -

ORM Md 1,4,60 de //* da &TOOU do 10$
Powaeumes 2V lfielL Wan g • ak nurg
àfixstwe keigrolks * PROONSIO 2,13110,0K0 MOO 040104
/9113 À 3,04m ano~ o0011

mulawsk
e Wie#144 dá dUtriegto de una 134444 40143.443.ei11.

paerdp de initesani 4Ceaff" saraettpiaado polo rato de iheelpreenkow
*á *Meai** *MIM aparate:doe a) entibiar/do do resinkt
4444 loa leme" para ao:tubi/toar ma parte Me /44~444 4 4,

~o

e ~ft d44)44,5444444* ;

'

agulha doe aondigiem pua 44itd Whé01 941W 4 4004
Sada pode agellíbade entre a oleatnagto doa paniounem 6 a a4m44* oto da depadoodo ia oe1a1ow0 t) 490 pcd-tratawenao 4 ****iteo dt.
tirati eclode aboliu a* puede p4ca ao1011iaor c* No00,0414#4
teriornente dutaoadoe . a oliaftnar 4 lininae A tecolu dowtn* unot.
odes 4 d4tada polo 'teopea,liaine o e condimento a eaV Obt140# O) a.
ale onbragusitda pUvanionta dois ' estdelook 1: euroaquoida
para ao obtoc ,O gra& de bramira sesuedrio e Ne 0Onamallit a puridtke
suíte fina% da celulose tendo taciOta oe uva preriebug e 4) .a
puta alog ia proparada 4 poeta em rua* pire torwIr co doriv444O 4k8
luldeiou doujadoe tifo como o uru, ' altroululue, datam eoeu*
Idoloo*, itoree eOluldedue; 0 eutroe.
41

limmw 1d

MAU Re 24 de Auge do
*equeentes MILTON Dá SIM * 410 PAIM
relcilagio de IM4442:44TOVAS DISPOSIÇON CONteRMVall 0411003 Aqt
ON4Vett POR OUNig"
kjaVY"tain$5, • "
• I, f,40 gAti DIS201013 contamina itx IRMOS 4010NONddi POR 041
gr " ~prendendo conp uendondo corpo oilindrieo DOI" de

NOA.

0* . seog4vtraileverial quadrada go* opere -on abertura de Una doam
-dloponta @à pega que ~Junta lingueta ' camotor3eadasp404,00;dO
que i sorra cilíndrico a* apresenta coa Danai tkolversal em 4 10 gen
alo:abarca MC p oscibIltdade de norinento ao longo dor aaadepeq.

no gor •xotntrioo dioposte no topo Int•rno) do +cilindre 44/04444
chore*
Ponto n g 3. do toted de

3 pontos nprountadoi*

Video ponto apreeen'itadoe

TUMO AR 158.952 de 6 de Maio de 1964,

Reluerentet CLAUDIO DEI. São Paulo.
PrivilAgio de Invenqao: "OVAS DICPOS190ES

OONnTRUTIVAS

IhroxOnan

EM POLTRONAN".

TERMO N e 157.845

ReivindicacOes

do 24 de sare de 1964

%quarenta& MILTON DÁ SILVA - . São

NOvhe diepociçOes oonetrutivad 14/10ftei4 811

PAULO

u. “. &lágio de Invenqão "PUNO PARABU310 DE

poltronas, caracterizader pelo tato de PC apreeentareM

ASOLINA!

PAIVIND1CACOE8

0 rEcE0 PARA SUSI° DE CAROLINA", compreendendo tampão provido
pela face' interna de lingueta que Opera contra batente ou anpara 11.

eBbre a dita vige.

I
xa, lingueta'essà . tixa por porca a região de •senão quadrada de lama
ta, caracterizado pelo fato de que; a mencionada haste
a cilindro acionkvel por chave, esitando o

bUjio,
• i

mente por corpo que atravessa o
rosqueada ou lámlIar.
Ponto n 2

1 do

Ponto n

p totol. de 10 poutle aprocentadods

4 conjugado--

' olto .
cilindro en v

sendo e ele

Inioica^/

mente por Uma viga tubular de eeecão tranevereal retangular" Q.
jo comprimento depende ao doer° de poltronee qn0 urdo monte:doa

lateral,

fixado por

total-de 2. ponto S apresentados.

TERMO Ne 163.753 do 27 de outubro de 1964. 4

puni
x.oílio AN LARReoluR adrat00 coii DISPOsItad 0/1,

Requerente: N.V. PHILIPWGLOEIIANf$NFANNINKEN
Mod;10 Induetriai."NoCO
RA APARAR CABELO"

/
!

JAIVIND1OMIE3
•

.1.•

1 - Nove modelo de barbeador aletfico 0001*rocitice poro aparai%
"belo,

caracterizado por nompreandii\ uni . corio dx caiu de aparato de*

desenho funcional, cujo arranjo d41o 'sdO 4sc4O cortadores dabarbougkmt

prOpriamento dito situa-se em lima poeionj;erior projetada logitutto

nalment e' , em una extremidade final projetada interior e angularia:do

•

DIÁRIO OFICIAL
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dietlelaão Mo pirámíde. quanrangular truncada dt dito corpo do aparelho,
is ondo
111114

pauldoe !ao* de oporagão e-Aliaeniaçío eiOtricos, e na extrohi.

Wats do MONA Corpo

ou Caixa situando-se na Oasionto aparador de

1111~

(Seção

Lake

Maio de 1971 ,

.46ea geralmente orientadMA parowndiculareent• a . dite.porgo plana g•ne/

tiali tendo ditas porrngaçSis picos estendidos radialmente para fora
raios estendidas radialmente para dentro, una aba estendida radialmep.
tft

A seaueemate Nlie4dIda a prioridado do correspondente pl1d3414 içai
Da 746$1141114 da Pato mi de loiça, sa 2 de junho de 1964 1 sob
011 Matei
• mim. ..aa,g^ bati/ de 3 pontos apresentados.

III)

para !Ora 'Amada a dita parede • espaçada de dita porção central, /

tendo dita parede uma linha de fragilidade afastada de dita aba II *ata
dida em direção ascendente a partir da borda inferior dó dita parede ne
tais de ima de ditas corrugaçõos, sendo que o ingnlo entrem Flagro/
piano arig/ pariu atraviis dos centros da tampa e a aba eu aigundo p/a
o dilalAus,passa atraváá do centro da tampa, •IÃO sendo a liei de
fragilidade de mais do, 800 ,- o siando pelo menoe de 150 o enpaçasentoian..
galar entre a linha 3 fragilidade e a borda adjacégte da aba.
Reivindica-se o prioridde do correspondente pedido duailtadO
Aos Estados Unidos da Amárica em 7 de saio de . 1964 sob ne 365,736.
- Ponto n* 1 do total de 10 pontos apresentados:

dk I
"o"

IMMO I* 160.578 de Zo de julho de 1964
iligueuente. 2ZoN0r0u oo)tnozo INDUTRIA BCASTIBIRA 01 Mann w
UDU

•

áXO PAULO

441 Ino0140 "NOVAS DISPUTOU NA COWSTRDOO.DX OMMIGA
lidfing CORRELATOO, DR Damospou

TEMO Na 161.553 de 15 de abril de 1964
tequeréntel MOBILIA CONTEMPONINEA C/A. - SIO PAUDd
Módi10 Induetria1 "ORIGINAL MODELO DR SOFÁ"
REIVINDICACONG

hiVIUgle

IfflIVINDICACONG

• NOVAS DISPOSIOU NA OtWSTUOR3 Od COMA 1 MdV018 Offlede
de
JON BBINQUBDOS, caracterizadas por oonstruir-as, primeiradentitION
~te 11 m endatp, nos formatos convencionais, do madeirittwoyenng
onda outro* Materiais de correlatas consist i' nclas, e- pintado eme
miverhadoe foOm mataria:is-ruo* tons desejado*.
Denée ad 1 do total de 6 pontos apresentado:4e

I a "Original mod;lo de sofá", caracterizado por der o soichie do
Assento conatituldo de um quadro de madeira ou de Material eanakero •
to qual i esticada uma Urdidura de rios de nallen treilados que gnose
be o atolo do •opuma, sendo ;esse todo encapado ou renetid0 por teci
doe ou plísticos.
Ponto ne 1. do total de 5 pontos apresentados.

112)(0115 1149•117 de 22 di abril de 1.965
ãteemerentos ~ANIS & CIA ITDA = RIO GRANDE DO glà
flellighde lavonOo: nONJUNTO DE BASE ESTANTE MINN adJUOMP
Ppluotacacems •
CONNECO DE "USE ESTME E meu sanTIRIA, comprovando uN
•

MR.:*

IMIMMO MO 10.449 a o 't to • ** io de 1965'
eé
*HaMereato IMMarioNAL CRCNN CORPONATIoN.
nanam/
COM
BOA 141BORMi tom
Invenção: ofamPa PARA
ft

ir

neeptIodglbagi e una esetva de cabo, longo, cgractorisaao por apresento
O reeeptioilwuna Cavidade superior tendo doia ~soltos 'paralelos
oala no gano nOdianO e dás proNMen.opp grata a trontelred, O planize

*040.
Pente Al2 1 49 total de 4 Po nt4s ogoae4tatoo!

'981~91/

gaNaatiTtlaH
% • Tampa para ~gani. Cela bSea de borda salientes
relativamente
folha
e
serptão:mmterial-d
44 pomo feeg :h:gora:onde ,

én&
Mak310eat t a p1tr1s
aia ylamaÁi Peliettleola gereInents'ail eyae adotada intelelaente~
lemontav .ítea.itealde*;eeiplinte,'neli'eaVedt-eateadtliwegAtedgm4:á
control, taadclOglaWeillifSpe
Atienigitt, X* iseria a. dita ;eeeãe

,

tende dita tale)* itater Orggit

ore,,
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UME X* 161.30$ de 15 de abril de 190
liaturentee Infra CONTZRODINSA S/A, u DXO VA°
Media bodutrial 1 MOINA NutiO DZ POLTRONA'
MÈNINDICACORS

.3 • *Original aodSlo . da poltrona", oixoterizodo pela Utiliza* e
de fiorde mallon tu/11;403i oo quais sio esticados entre ao tas til
unas entrai% em relativo espaçamento e' ntre os meamos, formal* lie

,

urdidora para receber ae almofadas, soltas de mente e oraste.
lento me 1 4o total do 3 ponte aprolmtadoe.
•F,1

Maio de 1971

2113

ftha 'Miras do !polé lera ao coem, mit disputam au Irou
~idades AR entrada do -aparelho Autue traves A• 414,1140~1C,
Zaliell.eatii" dotada. deaotimentme ~Adente 4 A•aadontamb
• doaanla de alavancas articulWas Mama cama ou oxekutrice de.
pio; dando aluda disposta per otia.das ditai traves Ao aieTaph:.
a uma altura eonsentanea com b tamanho dai caixas .a seria co;ta
dás, =a placa an chapa do *erectus ou rotonçío das eaisaa, mos •n
quente li sua *Ungi° por meie das dite!, transe ainda aias Int
Ga, por sua vim, próvida de mola oomprsaeora . e de rebordos len a,
mate revirados para oiasi siando montada trouverealmoute
Ia
604 traços de suporte laterais, •por-Aeio de Wrboletau tizadoras
eu autua dispesitivoo »rondedoros ousbetivals ile . rodulezom da $j,
tara da dita placa ou chapa de Tstseigh./

lute me 3. de 'total de 4 pontoo apresontados,/
•6

I

"4

r

I 49

~*"1-~11""j"'
11111.1111~1=all
MINI
-Aormum
eramg=003~5ump
:_—_,,

NEM

aemilimmulemiekommieweems~pandalLIMMI

1111~~1111,

^~1~========•11~

omitairm"
_.

smilesnem
-

13

FIO: t
TIMO NR 163.349 de 12 de outubro da 1464

rezo mi 161M/ 64 13 da agtato 8e961&

Cleterantel CONTROLES 'URUS LTDA. . ARO UM
do lavengIo Now DX RPonr ^fl" COPSTRUTIVI. 4R . POWRIS NUL
'MUNI
),EXVINDICicOga -1
11, %MS DISPOS/OES CONSTRuTIVÁS M PAINRIS . PORTA FICHA" eola.
iinéndondo taboleiros.ou placai metailicas Ou de outro material quallow
' OOnvenionte, caracterizadas pelo fato de qUe tais placas se apresentar.
)
'
00zi pluralidade de depressOes trapezoidais i. escalongdas, com lado Men'
, •r oorrospondondo a abertura para encaixe de fichavosta superio~zte.
Aotada'de ©rolhai; laterais que . ultrapaasam,, a.abertura ~cima"
Ponto n1 3. do total de 2 pontos 'apresentados,
Í4

lequerontot PlInUta RANNOS nana
Privilteio de InvencEe "NO Tto ania0 'PUA ,P0arike
•
DPIIVINDLOACNR.S,
181/0 NIRO PARA 'POSTURA, Mais ,parioalarmonto para faiar dela
parecer o ovo com um dispositivo para recolher ovos, caracteriadkpo#
ter eonstituido por 'um corpo em forma de cuba de fundb cheio, iludas lo
de UM fundo duplo perfurado inclinado para uma . abertura aflorant* 40

parede lateral do corpo, atrav4a da qual os °voo alo "apuadoi varam
dispositivo de recolhimento qualquer.
Ylieindicam - se a . prioridade do correspondente podido dapositado
ilepartigXo de Patentes da Ruí/Aio& Franaliea, sob .4 m e .2.017. de 10.4e
outubro de 1963.
Posto nO 1 do total de 12 pontoe apresentados
Fia•

.

1

•

TINWO 11172;3U 4e 23 de , aallita de 110,./'
UM:rente: CIRO 111094/310:PACLO./
Yriviligle de Innaet CORTADOR Dis aná./
iteivindioacieo.1
e. Cantador çde caixa* e ou4res tipo* de *abalava. •
Come engradados, tardos, tutoria e somelhantea, eempreendende 'V^
ma ama* mentida em 3P 4k4a ourari a ,. P'esrida de uma esteira trata
psrtadora eolemada peles molei'Moayencienois *Mndm. ¡dl late •
raia para e oure* das caiiaa , e •uat4Oaitin-cositador ma ex.,'»
tremida* de saída, caracterizada por cOmPrWailder oseensiolisents,
Par Is Man oateateate-se lesaitaaiiaoluomte'sishUM24045emt*
.•
t'y
I

•
,TERNO No 3.63.779 de 29 de .outibto de .4964
aequorento s INcozi 'coNPANIMi Dl 121DZURIA J ~RUO" • AO P010
iNod;lo Industrial "ORIGINAL comnáaçxo ,APZICAVII4 IN moo fl NAIN4
LIAS, CALÇADOS E CORR2LÀT03%
AnAria..,.4,0àu
. ORIGINA Doznauzna0 APLICIVIL is ADIADO Da Sinta" um
'ÇADON CORRNLATO S",, saractorimada. pio _tato „d•, .49 ',ioilgo.do Urda A§
:terior'do.soladV, exo.001o, da arcada mediana, 'haver uma afajvaiadd410

Maio de 1971

DIÂRIO OFICIAL
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ega -

6.164140408 18~0

juvinunalta
peepoodiouloomeate ea Unha esnte4 '4 solade'.'

' 149ald filkkinadhé Yntanahlerps g entra* a•roniemboahto t8aPosoltiell
181051614.8 11% um ~mal ?Optada do solado, Ri :círio. saliências.aalaaaas t agghwagb 6a Mr Cujos tris rombo pio baatante largo. • coa
1/61**/* megrat" • suas, pauta*. ocupaa.os'vêrticee trigaael•
16111141114b/1914$180j,28 Impedido da areada # hí doas nonas ou golfa", 114,111111." ralmixadas,
Iffistft /14 1 Mal de )

1,..)10VG APÁRBLRO-ROODA MONOBLOCO. PARA wouL00( CAÇOIWIfto
NAS, caracterizado por ao tomar de &buo., gjeSsaaes daq}aleolqq0b
Sorna

lo dia.n0a, características do aód:/s, ema (4bAritel p

para o corto aieultinoc do dlantoiro e treteiro, goito
qa.

•

takitlah

ons bas *oba pds.

;mico. nonk,o aprogeotado.

pontoe Worwmte4.#4

1 164.119 de 10 do Iiovoabro de 1964

MIM 0

MA a% gap" O 3

~ombro de 1964
ig /AN 14Z g MUJO CMaANSO . ao UDU
Mffleakff
suou 3a4a4éi4 *MO OPARAF10-MCIDA Má& 111~401111 DI ~I 1 ffaows mamai
israymegdag
?Má MODukaaflé ninamte weRwilpa
a Xota moilw
WIJON1114" 6~444rina4is por ig foraár.48 108606
6#,Ab
114144 ~MO 111 6Aathaan oaracterisgól* O* 4444," 4 tagsikak
10 86 6001088•41 e 88 Imbele*, soe in*AvOlt** pnaa easa who
#4

•

'Mão. ~Co 8618smatade.

Paquereatoz URSOS MORNAS SCLIAR - GUANABARA.
PrIv1141*-0e Xuvoncio R UMA NOVA TAMPA PARÁ raso* OD RIONÁOÀ4 DE FIM

pru!sratcut E

OUTRAS",

t.

1LIVINDIÇÁOORS

1 . toe boca tampa para tubos ou bisnagas de puta bati/de:1k k
trem, oaractoriaado pele teto do que o corp., prmargatenante treae;a1.
*0 * •xtaramont. Forrilasde, apresente PA parti ~oder usa pontona
449a 'ta* 4 Yamda'por ia eanal -traneversal dentlasdo.e'pergt1/ pomba*
%Nono O o b104** nub preto •O 9~9 melo do eusPeA0o#

tule, posto oprowontece,

" FIG.

I

•
,
m1.10 N e , 167.019 de 10 d* nOvembro . de 104
RequerentevIRMAOS SUBIS LTOA á á SIO-PAULO '

46194 •' •
(Ogi110 OlbleiT6 810 PIM
ág
*a g ia Induatrua ,t1 094/0 . 001traio mo. ,don.als)(4 . PÁRA monnraa bit C4

IM

O

10 111:11È 'ê8 3 S• X09sehrO

aloteroxtp i

Priviléglo .d* Invenção: "NOVO ix ORIGIRÁt.RODEI;O'DE ROLDURÁ PIRÁ glÁDROS
.
SimILARES,
•

umnica.cna

nut

••

•

"

•

•:

''"

1...,:wo-To

8Ue've tárnctetlza

•-4

,Y

ORIGINAL MODÈL0 OS, MOLDURA :PÁRA QUADROS E .SINTLARES$

esnenelel gento' pOr-: ser . constitUídelor emalai. (I) /

0~0, eliPtCNI (Spção

Sextft-feira 7

Ma i o de
•

.41@ útomânO

410 Nata° eio aatettoe (e) gow

40 0a0890 go quadro o UM remonto poatorior . (3) mando oada'nmadam tra -/
Wena9 Clmada 9 ~atado o ' ou oolotadoN oágatai4 6m4a4do a 144tawag (140 •
Cormato r4t4ava1.or primediv4. •
'Ponto ng / ao total do a Otent0

o aa ottAdo entramidadOE ',COMAM .0atao ' fioados; por mei0.00~19.0W0
hem de famas adoquadaa. Wado mahotamoiaXmonto c048o 9 dagori.tof,lonithadq?,
a,reitrindiado.
ttatoo ponto apronontadoo

TOMO RO ,N48M g do 5 ao aorti ao. 196$
Rognorontoe PLAVIt8.INWST8I4 DO PLÁSTICOS S.A.,* a 90111 OAVAIXIN
pri7j/kitod rà,01/0109 opp oproiÇoAmENToa En áHROgDOR Dl! tADIir,00J
RarTINDICAC838:

1 . 6,rjerreiçoazontoo ea enro1ador . d0 oabolo 9 oaraotorinado pc15? PI

. nq ar.4oC 44 g 44 ágio 44 MO
-fatâNiial •
00onmrentao grEDIONOO~IIRAIFIC ~LM
Pádagia,qo kama as (*Pa001484; aa oaraiglio okaiorulitia ame áZORt0I4

ttiut

0 oa Dr e order . dua 4 partem, uma mondo wn ralo para enrolar o oahalo ' o a
tra
Oátta lan ao doa ~ante articulaçÃo adequada obro xrgito 14,4
.14p do modo a formar da conjunto.
Mari t o u g A do total 4o 6 pontowaDrementadnoN

MAQUETA' •
11"14~2
almaínie-trialmairtee
mapiermg8to deniliturne
da
o
'• Ppoonea
V004a
de.difeenute
oomprlieute
Ae.madela
9. earaoterl, m4le pet4,
n2
laa !meta 4 mlaii414,44
, tato do'aiotarm da partida mor tratada moa
Tatou noh oOmdlOon mairr-Orftleao (4 temperatura mo díe'r!;upOr-OriNL
00 O noparanda-na do ~Oba !tf almmlnló-teleáquilee *adianta 41441.44114N0..
~atm da temperatura '. • .
Entualmamtn; a depoottome relileeltU* a prioridade doe earttaffimUedaa
to Dadtgo doponitado na Reparelg8, dm Patantem ea Anutrta ow a dal
go do 7.964 k. . ooh m g i 1,17/04, •
Poa m g 1 do total de 8 eutee eureeentn4pf.

da proo44o.o/om

TORi8 '.89 170.014 d4- 31 (14 mio. do 196Y
RoclaarentswINDOWRIA O comtacto Pu84111 4/4,-4 a tQ )4MdoUmenjW% M4070 gotto DE POUROM ÇAMC

mtvnipic4casa
DIDDUO . D2 POLTRoDÁ 0,MA, .toraclo de tr g a r4bRuguloa pra.,
eld04, unid00 o artleulekrolo, entre-n:4 por Melou conv9nl0nt09 9 Now/doo
áci.lakesfrsnotecivio, OaraOter1zadope1o..fato.dOono.oretLguiodouina
das cat"nidadw9 . 0 quo, aar7(4 da anásto, 4 , ree1fneW01 a3untka Dor Cie
bradiçan em forma do gal:t1Do que no encalUam . am' umallanto provLdN do ortg*
ddien; o rot1101.0 central compreenda o fiUnent02 obro O qua. doba-40 , Ok
brado á terceiro robâbgulo quo 4 provido de . bragUn latoratno
Ponto . nw à. , do tot.a:1 do 2. ponton nprisentadnno

Oilma W g 167.828 de 15 da warcO . da 1965
RO 'quaraute: WITAL SCHOBEg= = ffina?ga»xls »
Pr&LIS(çla do Invenção: 'ORIGIU L.
P.au mxonrcFá-lcosct,
• I

.,ItEmaclIcAçnets,,

1 - ORIGINAL -APARtLRO PARA 84cEactui3 ,F15.1cos, caractortadá
fato ao aoc. rwrmado da uma barra vestUdát-o , 11. fornindo
,uosmo
um aro
dtntortc
MUI
71:43p.anin W,(345. tta, 3
'tr.
,Zit crerg (01t0,

qUelt.L3

arri. triCiaaS> gá,' ,tor,f4t

p1u).a. 012, dp •01470.

170;077 do JR. do maio- dolOég
pA8L0 •
Buem'
Sanko tadantrlaIlt MOVA . BXVI/T4i , 88,0~4 g.1004 poRw4gna.
Taltm

'llegnarantwt 0884d0

•;,,itainipt04044;„.
.8 mog...PORWP.A,UraoáadO átpr
1 - . . 1105TA . maor & oo 71
thoo 'cwilwan tata cama catotalra $ paaalan o caldOWOO 414 04(4 od

-

2116

-

7

,

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ni)

''.' 'Utos e tolheres, balde e frigideira com cabe déo p onteivol, por gn ~00a
CUCU por ter os roforidos utensilho , 7 . forma e tamanno apropriados, que /
h

CECI:tem a colocação do um vaailhamo monor dentro de outro maior, a

ADO1D2

eozzivanonte até que tatlas as I,eçus, acima roferides, sojam recog.hidaa/
9ntro do baldo que 6 . em seguida tampada pela pr6pria f gidiva, enE . U0 /
Cm o cebo destacado.

N

Maio de 1971 •

voquocanta. rckádadace a Deátgadg do cc9nmpteme~~1
poaákedo na apetao ga .da gatonkaa aa Zaelatkoma, em-Z4.00MOhq9-0.;,
444, atb W.Ws.
Ponte nO 1 do to.cl. 60 10 pontoo c>cooe0tcáa0
T4áRMO Ne 170.566 de 18 de março dt 105
Requerente: IRMÃOS MASON 1TDA.

5110 PAUSO

Privilégio de Invenção: m NOVO E ORIGINAL MODOLo DE PUTA

' trile° ponto apresentado,

WE2J23',2

SEJUNDIOAÇOPS

1 - NOVO E ORTGINAL MODâL0 DE PORTA TALHERosi que se Of511=021tid
essencialmente por sor constituído por duas partes dietinCaN 1l

copo

perlar e uma base, que se encaixam sendo o copo superior de fuciotO tron.,
co canico com a faixa superior vazada por secçOes retangulares (1) o a 4.

2

parte inferior totalmente fechada, sondo asse copo encaixado CU Nela b60/
de formato igualmente tronco cOnico com uma aba circular inl'er,14ne (2) O i
uma reentrZncia igualmente circular (3) e internamente 6 pToVed0 do ale../
tas (4) regularmente distribuídas e com formato e inclinaçik 1,a444e ao do
copo superior e, uma vez encaixado ' um corpo no outro a parte x~cle do eg(

po superior fica exposta e o restante, dentro da base, e, se o modólo dr
' W.0 Ne 170.204 de 7 de junho de 1965

ser usado para secar talheres, - terá furos inferiores para pert~r O CDS
coamento da água.

equerente: J01.0 MESDOA VARGAS = . SAO PAL.O
FÔRMA MúLT1PLA PARA A MOLDAGEM DE GuiAu rans UA/
:' ivilégio de Invenção: ' ,
ÇADAS TU SASABIOS E USOS ANÁLOCr0.5"

Ponto na 1 do total de 2 uont ,,c apresentados.
F,9 i

RuvinincJÁDins
1 - FORMA MOLTIPLA PARA A MOLDAGEM DE GUIAS PARA . CALÇADAS ovyks.
nos E USOS ANÁT,000S, caracterizada pelo fato de

SE

dispor, entre duas /

ongarinas paralelas, um número desejado de travessas adjacentes umas as
eutras, cada uma constituída de uma chape ou placa de fundo tendo configu
Pação acorde com a face anterior ou testada da guia, e de uma chapa yertl

I al que, constituindo a oeparação de uma ferma da /*Orme adjacente, forma/
m

um lado a largura de guia em sua base e no lado oposto a largn2e. da /

E uia em seu tapo ou bnrdo superior.
Ponto n e 1 do total d e 2 pontos apresentados.

TÈRMO Ne 171.472 de 21 de julho de £905
Requerente: PASSO E.B. KRAUS&

SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "PORTA:CLIPS,
REIVINDIÇACDES

PORTA-OLIFS, caracterizado pelo fato de se apresentar consti.
tuido por recipiente de dimensões e formato 'conveniente cuja tampa 4 dotg
de Internamente de corpo que se Projeta perimetra/mente para baixo 'formam

do rebordo para encaixe da tampa na base, sendo que internamente, dito /

175.250 46 26 da novosibre d. 1965
X leatar.
ffleeraermatet 1.53 DITIMUTION/1. 1 131311(371C 6071182E1 COMPallY UNI Aso

WIRMO N e

corpo apresenta canal abaulado guiando os clipe para abertura existente..
o recipiente é invertido.

má tampa quando

.onto ne 1 da total de 3 pontos apresentados.

aRg 8 1* da InVomq,* "PBOWSSO PARÁ PRODNIO De Uk CriTÁLIWOR DS .
e1•11$
1100) P0lmail420 . 1 usanagenerre ax paerasão vã (co) POLIMMBIZNA .
Mu mann, o var. manante

a~tlia

t . trame* pare prodapSos de um catalisador adequado para meu .
(se) pOlinerisaqio de elefinaé, 4aracterizadc por sompremier a ra&

• de Ull wompoato . d. Juta da transiqh; contendo pelo menos uma uni- i, a balednio O meta/, ore opcionalmente um íoido de Leais livre de na
.
da fórmula
.
.
AIO* ow000lP ostp de níquel - fósforo
,

Fiâl do .4"211 0.41o,

LANwhi'eM Ou!

.

fi,

V.a r.dieLl.esl'oila, ciclo-alquila, Grila,

el .

ia wabikitaida wa anila sutetituida, ol.N-21 eu avlloxi ou urb ítomopaaude-balcg,g¡
tadudamio s !I $ uai 1$44á0 de halos:MU eu un radical
eãgittelg14111.

•

3.

•

Maio de 1971 al.11;

DIÁRIO OFICIAL

Sexta-feira 7

UEM4t Wzatiw; eastème Urda attilte ISMO tràstUn9

'ffitig13 Wá *48414 aia

Oh ES:t

gado bolo fato de compreende R ontgdgo da solugo c

aè tOW.

no dum', 7, por Phot

Uquerentof ØZLIO TAOLIERE-São Paulo
.W.xiviléE10 de InvenoBOB nf0v4 JaCROMIXO GORSTWOVA_WAWA Onmoo

In sEOURANOC. •

td0P.00 esua

po1aton08 L !Ag l . pox3 pesOD nosigioozowls
to de ,entracaci escolhido do grupo: guio opulsto Co âmeg el/AUGB
y Urea o cetonas aligticas inferiam enutietato garcbtleesdR;
é

ekeeflo do p600 entio a ígibtige o avir...to de oxtra0opontildo 6230 (113

RaivindiouZes
1-Novo disposição oodetrutiva para ()tintos de Me-/
suranga, caracterizada pelo fato de a oorrela OU a tira 0Onfie1ra?/
tive do ointo, conf000lonoda om :tecido ou fibra edntétida, AO agreSenta interiormente nor . lâminas de mola •dispootaa ao lingo ta tWO, •
Uminse do tipo utilizado em molse de relógioo..
Ponto n 0 1 no total de 3 pontos aprooentadoe.,

lhates 1:1 e 1:9, pelo que O - 4cido nttrico 6 vrefuronolomontt? noaag
Pelo dito agente de extração 9 e a concentraçto d roonitf49.Q4,42go ges/
da de doido fosfOrie0, essencialment' e, livro de doido nftrAwo
•Moivindica-se a prioridsMe do corrospondonto pCdÁdO uyosnouti
Eoaand4 em 8 de ogubro de 1963 sob no 298468.
Y ,usto n R 1 do total de

5

pontos apresettadOse

FIM!
etNe

He.,

,---t----

SOT

AS

.

'I

j.

i

1

•

1

60

1

I :I

• .1
I

ao

•
4.

1

•

ii
ti 1

TEM d e 158.445 de 1 de Abril Lie 19647

1
I
1
1
1

1

M01,,

i

60.

1
1

,

.o

Requerente: UELIO TM-DURE-TU 'Paulo.

5o

Privilégio de Invenção: "NOV0 TIPO DE SAAce oSeCLAS*.

20

11
.00

I

1
60

at

de 9 de &jate da 1969.,

leivindioaçOes.

T ;2403 11,11 171.944

1- itovo tipo de be.noo t.ecolar,

Reemareatat PAULO PRANOISCO Dl SIIYWSIO POLO./
ea lavoupael NOW. DISPO3140 211 CINZEIRO.'

caracterizada/

pelo fato de cada unidade para duos peeeese, oonatltu1r-R0
um par de tubuloreo elmétricamenta arqueados de modo que quan-b
do em conjunto, propiciam quatro polo do apoio e trevaaaaa horj../

apote4e naro a fixação da tampa de aeaento e aeorivaninho.00muno
Ponto ig 1 no total de 5 pontoe apresentados:

luivindicaçie6.(
- Nara dispealgeo ma einSair p , earas+ erlsad• Polo taeametituide por uma moldura 4i qualquer warigurp16
1.

to

&e e.,r

istariormeat6.1aerade/
ter ditares eu doaenhoa,
par maio da arrebites is •eldm, 14 na fuade-tempa sem • eamem6
dm moldura, 4M suja superilexe ~orlar, •er4 imeaiNG40 46

oac

Pothartí

sabei" adequada um 'fiar* plane traasparmato, ou eatro~riel
equivalem-te, outra *a quale aer4 excetuada a isto graila au prapan
qamda./

Taleopoata apreaée,1;e41
(2
/

gu
TERNO DR 163.250 de O

de

Requerentes STAMICARBOWY.V.

// •

outubro de 1964
.HOLANDA

Privilégio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS Ek PROCESSO PSOn oavepamaR
DO FOSFÓRICO DE áotuoss

AQUOSAS CONTENDO ICIDOt

NÍTRICO E ÁCIDO PosPORICOm

. Bill/minou
1 - Aperfeiçoamentos em processo

.
para recuDersk eldk .

sostérico /

2118 Sexta-íeira

. 0~0 OFÉMAL (Seçâo in)

23RYD 144 155.393 dm IA d. im diu gualleo du
Poquorante: COMYIN g Nrat CAS COWPÃOY
- 5.11T.A4
Invangia."NOVinTR411003
?rim1l4zio
taTá ao TIPO 33 nen
Re.13VTJAP

21

le

Nixtek m10.1 Ciu tato' 4..2 ~tua Nvououtadaa.,

WATA ertrcaldado da lata do tipo de fícil abertura

Darto ronovív0, 1 definida

por. uao linha de

71

201)0440% Oltealiag.(41,1
POtOrMG2 MO ÉONVosr (V) eNto$G, MrMarh
ogifUlio # um ptclow 041£0at0b, pgv
p010 ateu (.1 0Wataigp O 2'0~
ug.na
00t0J*;planw 41looto qmo (o Latam" (0,.
v10t00 na C0°0
0r:1210100 0>r)oiloatuu an uotra ¡aos)"

2~.0AU
1-

Mak, c

tendo. anta

enfroquoclnonto, •at

dita 11

as longo da flua.
34/' !se/ricamente rocieido na rettoção

do onfroinoolaanto comproondendo iima parte inicial

Q $ito slanonto

(o ruo!,:lienta deve

da dita parte removível, um membro dø puxar rigido geralmente dobrepois
00-se à dita parto romovível e se estendondo ao sentido oontrírlo ao dn dita parta inicial, o dito membro do ptuar caractericando-no • ! JA
:or parto de ' apOio nona extroaidade sobropondo-se ; dita parte :ionaví-,

an1
oposta, 9 dispositivos ligando uma parto intereadiá
lia do uenbro.le puxar COM 9 dita parto ro g ovIvel o dofinindo ea ponto
'de apOlo ou do pivotamento para o dito membro do puxar pelo qua quando
ro dito pre:ts do mijei:Ao 4 lovontoda a dita parte do apc -do sor d ePrito-da o WAft forca do taptura será aplicado sObro a parte rocevívol laodl-atamento adjacente ; dita parte inicial,
•
A requere:ate ratTtneliaa a prioridade do correspondente podido dom
imediatataanto adjacente ; dita parta inicial o uma parto

4a

-Io na oxtrateldado

atado

ds

na

Roparttgao

Potentes loa %tolos .thaidox da

ta6rico.

are 13-

1964, sob o n 2 >31636.
e 2 1. do total do 6 pontal aprataatadaa.

narço do
Ponto

• F1G 1
5

Raquor g at.ot OVn,YILAN3 D1 Ia 1/Ond8s) PAUS0,./'
QUaIddl, 63T0.10 Pena 01QumMO 3 CaAVIWAr
No010
Rairiadicaçgiào.f
4atojo Porta-aigamin g M ehaame, oonatIta&
doca ao dama . fa..ves Ligada% inforiormente por toa uni% oon ;eungael
do dubradius pantnlado que, por rmontranciou orturnow

mmj(di Mitno

jadam diScara cio, C0t494174/0 o forznado lataraemauti maa Olaura

potoulr men* dna fio" UAN
o perfil do mottajo maâ0
projagag aa yfavota 4m cabo lua
14 orifiais, ponotre no intorior de MO!~ Ow
terminal,
tojo aunau , :r°';Áuu par uni pino azioteato intorannoato am rceutritita
ceatrima cl4 42bA4 AO facas, ao fixa atila lataraaçAu do 4
f fi nOp
tudo )4au Qta na Immrlm 2rmnloto na outra ff904 (IA 4D nAfà(9.?
TYmmtm ml 1 am l'ota1 do 2 pontos aprsosatadsg.;
ea, oaár~aalu 444ancinin5nto por

aeoapaahn

A
4

TRIO g o 112.ta3 do 11 de akOat0 do 1965./

- 1E te

,

nano 1 0 171.823 do 4 do aloto

do 1965./
3squerental i3205I0 D2RDSRIA3./83° PAULO./
BRISQU.We. 251 na.N.1 Dd DI304 ga
P,rivi 1 6 51 0 dl In ve ae lol.
voaoa./
Reivindicacínal

en forno do disco ou prato 74A2LOC,
enctorivids por una peça do material plOotico ar ritm
, ¡um/
tna o torna da . na dioce ou prato, dotado do aba ou 113....1a salta
1 - Uri brinluado

t sua lyvuut/
abaulada 4 os :moafa/

t A do aodo o Zornar una cavidade interior quo tomo

totalidade, aoaAo A &ma

auperfício auporior

Oantoa arrodondadoc./

TIM10

:7?„53 4n re An

anuurcern, C gi..413U IXED1.731.9:,n91,07
. 11N9d{.i1M Cad , dmi.;• 21) ,10 mutu

AE , 35C07À 1.2.12i,L0a9.P411a03.,
2nlyindicaida./Y
oiod%Ig aa-oacOva parn lavn g a d g anera g , roí::
Ldedo 4m •ma .
; ;,JaTA, 3ngat . n, pord ..* laractor g ada T;or gay:.(v
co,7ps (1), 4ft rm.fmrLdm uaciiva, -razia-to inkorawoorv.4, d,.dso ;vallop
-Or unau (.'Çoà,(Ji a •4r.us lu liapisa qáa ao dietrAbal antr .) ag cgr".
•

t'l

%leo ponto aproo otatie./
,
•

da g (3),

7 41

mmq4Múvo oritf .o4ma (2)
- • -•.,

9.14~4

11(043

.
COMO 34112,102 tioj.) ai
gogurr5a. 1498

tgti$1a

4Wieto do 195,,

,

I1S

"14 I.. .4,1 . ".W .:11. .181 . 2

axtataatas da tocar

--c9r4444,14.a,lom,f

Wata de 1965./

hi ó Uras "ai za. aacl./ála
N

ttriala 3ati.10 POPira. •utu,-taiz14/
Réli.riadicaoSomNr"

%11040 parta !,á't1114adu g , ooso%ituils do
NOtWOMA para Cismar uuà Ulmos* lom
auz roeatranciao para nlojne
IMW O aremaaa praviataa
7.4t: nem
CD oa 053n8 1 facto ggWaa ligudv gt?,,r-9
ja 0,4 dOomUga, earroz.Mri g alo ogoaasialr,,o:A
a o

Q.4á Z.k13 (111bra Xiaaawa ualmst A4 .9 i9

1'21-11
JO

r!.4
24:-Jtj./

•

,•,..

1G n

• •

--

•, -,:)1 V 1-1"

(`'
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.Segta-feira 7

Comtar-eebetitúd0 per tapa O g atanha pliptio* 6U 04t0, ** 2.1
mdt0 OUbt' aatio1a1mento . áliptio0 O ote p.1* lato Worm. 4, pre144o/
At)' xma 14mina 4* pl4atimt tranapiarant* 4* formato kom41.46 . ** 4*
dm capa a - soldada ou uoturada porimatralmont* 4**44, 3.1440 §441
aMbem mo apruentam timeadaa 'tapada a sio* d. aluaria muar./
Pont* O 1 do Ootil de 1 jentoli 41'04~440**#/

ComMildat% 44 444Omko'dm embalo do liattaagiat
ba3,40440* . o4 a ~Mode do 4,04rUpOld#WOMailiNORNONWINÇ
Coma 4M et as ap onta da /04 oh a. pao.o67,
Ponto na 1 Co 94444 á* 2 puiu apeeeeetedeell
Pie 4* adita 4* 1#41./ 4‘.
- tet anatam amo zaimakdahaázikaá apOOMON,
litetama
Xadmatatah; WataIÁI 'Ma. Ne PIIIIMM M ~vá"
•
WiNa a 0110~90./
dem•m194.087 . 4è

ge e

lskramlioachmd

1 • Ométetala maitila 44 prommt4Or 4* 1/4440440 f gememe
1104~b****, ormutilnttio oer Ao.* 4OrDe• . 41* • ai WOOL elikkalota •

4.14* por 4** farm* 4~1 Ma 040,4a 114~444
expula 4* Numi pr•Enge ..f4r4ea otOW0444. pio #014$9,,,
nerr4Ika03 * . totar. obro* ~ao a ~fuma" 4* dia pli" *Om O .1B
iraildiad. *entrai terminando ma ponto amdda 0 4.4444404MmOt liNftwa
rime do Ima r..trbota c!Woulor que ma tara ounito pom.~. 19
•r* ias. ventral dn nutro 04rp4, pouuln• 44n4* um mamotti
. reter uma cerl'ento e uma balite de fixag0./
Ponto nt 1 d, t.te de 2 pontu aprumtaatea./
'A
Wineemom a.
Za

WERAIO *I

122.135 d. 16 de am6.to 4. 1965./,

Woquerutet MUDO J033 D3 A1WRADE./310 Pi010./
242410 Induesr l.0 -

A4ÇAII114 PARÁ PINTURÁ A ROLO./

t

Reiviadicacãee t
I
1 - Cacimba para piatura • r110, foideode de uma ema .
pa rigida (1), coa algo (2), porta oareeteriaad. por :ter xma mana
martelada ma relvo (3) Me outro, e um depdeite (4) me parte isto
Yi4V, 4.ts para roubar • tinta a aquela para me precomiar a temi
g&aea diecr. ulçad da tinta ao r$le • pince2e, e eliminar •gentuaie

caceemene da liquide./

Calce pente apresentado./
N. .1

rimo me 172.819 de 30 44 *644t4 4. 1965./ .
0UCE2./9114 POMO./
-11*444o0..1 atua mem $02113.401
inamoariel, xxopooluvo riu mamem 9~1460 p MOO OS
.

.1
pol.kpAioOo1doa(

para

dopotodurar

temam e pelei
04
)4,484, Iparseteriaide per
dum* almagmata, *o 11414444444
m4
~mal* rotamelar, um 0. mostra 144.0444• 440 . 10.r.441 441.4
dm. 'mo teu, t. •4,44 444 44 doi. latira** •4444448 m4meekta om
.pc
. •1,11,pat para *. 144** e par. fera, 44.0~ 44 44144 / 44* #441449,
D444 441444414 44 pram....m 4ak . 4fIxtom •etioaaila de 44Mpoo049041.
44 per*4*; me leam. 44 parta , ,4imataira r****14.4a 4* 444.414/4414,
***. pratimadaUmm ~enoda O 41144, ar4. *a mai: ouram:mi *ÉN
amidrea, mm pau. 41letamoia4a. mar* mi, 44 wmIati y. 414mo4o4, (#
Ao . 1mw4•. interne 4. **44 abort yra xi4 Ino1a4•, da lit.Ato reocrtfill
411 .4.4 44 aarra0a, a. %mal ta. wratileadm ou prua rad44444 oda
maliead. 4441.4.4 Xta. flediusie d. 1444444.414, 44.•‘41144414 4* 24
larada
da utak. a p.a* 41, prato a41. •1%444~4440e
141141

tf.1
911M2 . éc 172.356 d.

DO 44 amoatn

0411 1941

150cuerCnte: 01121011TT 00$202 MINE LIMITEI)

'Privii:R sod.Invenpiot

e 041014

PPROCNSSODIDDONISPALORGIDOINIMP36232041.1e41114

3424LICO IMPURO
arnixpinàcbla
3... lie procloado hidromobldraloo Pere purl2iear •taão metiliur
9mpuro, Pare 44pa;r4r do toamo impuros.. loidaujiviiii, Oistrac 't.rioado por / •
teMptff*Vder•
(3 4 0

4. uma

lixiyiaqio do motanho ImourO ' a Mmo toparatura inferaor a /

eolução &voo* O 4414 *. rulftlicco,

nig8nio, para pra:Nair Ao*

401*.çIo

p ot

ião. oUparPT***1 0

de

e .

contendo 4.1Pate 4* •atittdio dideo1.14o;

1' 1 -' ;_
•
n4P4raplio 4 0 WoIu410 resultatto dor..S4uo no dioaolrldo ia 1idr61isé."
do culfato o* estanho por aqueoimento da citada aoluçao a uma temperatura
i glnati a a ma9e2a244 dele /
fuporlor t • 50 4 1h • tob Uma 440p44204.o 44 ax 4

!met• .4 11 1 44 114#41 44 1 . 444i44 4.44440AWWW*0q,
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2,110 ad 172.656 do 30 d e «ja ta do 1965./
310querentel'IORIYUI1 MIYA21EI,'3IO PAULO./
&dila Iaduetriels NOVA DX81004100 EM PENTES./
ReivindicaoSea./
Pont diep04410 *c penluo, do'tipe t. rei objeto
da prado de patente T. 6.985 - São Paulo, do. fteeme Roquerent•,no
qual, 11 ponto pripriamente dito em formato qualquer 4 provido MO
soar o ponto ideal do um en.elho preferontemente alojado ou em
batido em recorte de igual formate, dito recorte praticado ne Ca.
bo eu Ma pr4prio corpo denteado, caracterizado por compreender O
tate do ma face oposta ae récérte acima descrito, aer previsto
AA moldara ou alejaaent• ea forttats retangular ou *xá:. adeqoade/
qualqneY DA qual 4 aplicado por encaixe ou de outra maneira a .
doço.tada . quaiquor, fotografia., exavaraa, viotas d• cidadoa, pai
atavam a inclui... propaganda; tudo aubletanolalatente como descri..

Maio de 1971

dotado de porta 'anterior, cuja parte superior forma mia mesa, oal
partimento Iate que abriga o butijão de gda, sendo que, nMtubule
ção alimentaáora . do fogão 4 intercalado um man:metro, cujo mostro
dor fica diepooto na parta superior e frontal do compartimento./
Uniu ponto aoreoentado./

te e ilualtrado deo ~lenhos anexog,/
ti nido ponte aprooentOdo./

WIRMO AG 172.816 de 2 de oetombro de 1965./
lequerentes TEJU MA24ENSEL/S10 PAULO./
PriTilieto do Invonção: NOVO PORTA-RETRATO./
RoivindicaoSea./

é.

GA

exmo Ire 172.806 de 2 de 'oetembre de 1965./
Requerentes GIUSEPPE 212TTEGA./810 PAULO,*
privilágie do Invenção: DM IRMIEIO. PAHA ADELGAR IN1r1J10 DB
COM DISPOSITIVO MARCADOR DO PÉS .° 0 olS./
Boit,1211c22Ses./

/ - Dm armário para abrigar butijão de gdo, com dia e.
#00itivellarcador do plao do gás, compreendendo uma caixa priomé.
';Olcaret angul ar ; caracterizado pelo fato da porta que fecha a sua
parte anterior, que 4 prima por dobradiça. laterais, manter »riba
articuladamen t e em seu enteatamentei superior, a falhamo forma *
'Orna Superior da caixa, permitindo açaim s sua deslocação./
' Ponto no 1 do total do 2 pontoo apreeentadoa./

1 • Movo porta-retrate, caracterizado pelo fato de /
•ar'cOnstituido a partir de' placa de plástico transparente , k ou
jas bordam posteriores ao soldadas as bordas correspondentés de
tilha de plástico com recorte retangular central, de tal forma
Cootorma duos bolsas, ma posição superior e inferior n duas abas/
lateraia,Sendo que contra a face interna da placa • retida pelam/
boletim e abas 4 aplicada moldurd retangular de cartolina ou sai-

' Ler que enquadra fotografia aplicada contra a face posterior ao
apua, p endo que, finalmente , contra a bolsa auperior . 4 aplicada
folha dobrada do cartolina com bordp,inferior . encaixada na bolsa/
inferior, eguanto . que, a dobra preata-se de calço exterior./
1,"nto nt 'l de total de 2 pontoe acroeentadoo./

6

TERMO Hf 174.960 de 18 de Novembro de i5O5.
Requerente: RALPH FIGUEIREDO CRUZ...Guanabaro
Privilégio de Invenção; . " APERFEIGOAMENTOS EM LumsADA PRENDEDUR4.
DE FOLHAS DE CADERNOS E LIVROS.

togo Ws 172.807 da 2 da setembro de 1965..
biggentel OIDO112/11111WZGA N/SIO !AMO"
"Priviidgio de Invenção: rocio i. ais co* ARMÁRIO ClÁJUGADO roa
laRIOM O OUTIJIO P DiSPOSITIVO MÀDIDOR DO PlISO ./O GIL/
inivindiNaçãne./
Ntio a gde . com oradrio Oonjustul• para abrigar
bltij14 • dispesitiva madider de, pire 'do gén, caracterizado pelt
tete . di emfogia . camum, apreaentaraa Prarangament n lateral ea ga* 00111..terotaag9 P0 comp artimonte * fechado-s. ** firma 'de :ornaria,

ReivindicaçOeo
1-Aperfeiçoamentos Ora lombain. vrendedors de félhal
de cadernos e livros, caracterizados pelo feto' de elemento de loe.
bada'inoluir uma pluralidide de" dentes alongados', paralelos entro.
mie coa' um afastamento mútuo substancialmente igual á largura dag
dente, ' Om se projetam ortogonalmente de uma tirklongitudinal,
tendo as pontSeidos dentes arredondedas diratamsate 2. op. e. r40 d*
eetospagoa o. -oorto, e alado Ou puntoe.interam dOtn eapa494 ,e3pro •

Sexta-feira
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Gentes arredondados inveroamente t

plOróm com um raio emanante ao

(Sacão Ilh

ORO 1110 173.674 4e 1

Ce arredondamento das pontas dos referidde &entoe.
Ponto n o 1 no total de 3

Maio de 1971 2121

de Outubro do 19d9r..

Requerente. ZENO LOPPZ-Oão Na*

pon t os ePrommtedo*.

2rivil4gio de Invenção; *DISPOSUIVO RETIFICADOR A D ATAVBD A Masa.
Reiv~aqUe

0

íiJ

. 1- Piapositi-vo retificador adatdvel i. thZ11010 foga:

nado de ama Srzapão (1) com rolamentos (2), motor (3) e. ralEla (4).9.1
para rd; tizado no oarro do ti) '"19, por6m

corootorl amam gorteree,E10;

referida armado dotada de ima 'guia (8) que desliza
41.8 ait poça a ser deebanteda

pe3.0 rebblo,

abre a

eapartio\

mantendo . sonatante S pre..91

moão dolu4lo 8, portanto, a profundidade do deelmetamOnt0.
Ponto rJ /mo total de 2 pontos oproaantalea.

Ja,

etamo ge 272,923

4ir 8:4o /Membro de 1968,1

t•waremtet 8UPERT MaamEoUR 8 JAK4 YUCE./SIO UM./

1PriTildsie de Invenoãoi APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS' 121'

100INA9 01408/FICAMORAB

roma

B . TRANSPORAMORAS ME JRANCLADOM

11,81Nrinaicaáega./

Aparteloosmentoo in'trodusidos em penffi lX&O , "Pla
GOO oleoeifieadorae o traneporiadorán 40 areauladce , earooterdsGo
doa pois tato ao o mecomiomo zocobar 43 sou movi:sento osollatkio,
por

MOA 414,. dual( manem. •xcântricae; einoronizadaa antro el l ougt

• auxilie 415) onsronagOrm ou rodas dentadae, ponic100,4488 802810/Ot

glik 104810
eilamte.f

0881preenell8o entro O el 9bO, coe rolactio PO

quitara 811

.

URSO O 174,170 de 19 de Outubro de 1969.

Requerente: A.O.S. INDOSTRIA E oomEnclo PE ARTEFATOS DEMPWAS
Guanabara.
efoiteí0 Zuduotrioll *Um moDELO DE ARQUIVOME AÇO*.

ReirindicaçOes

&tico ponte apresentado./

ne.a

Modoo

1-ovo modelo de arqui/o de o;0, obruotortEata 1501,
respeotivao govosoo abrirem - ,i frontalmente ao legtuda

&mede mor ou lareurk, do momo.
Ponto ' O 1 ao total de

_

1

4

p ontoe

oproosnióaow.

c

IMMO Ma 113.048 dê 20 da astembre t1.90A./
lkagg erontot 408141ARIA 003OL7E8j !,I0 2014./
"raualtite as :1~9194 a Ovo MiE/31~10./

tiglitIanghiri
• 1 • lha pave autratouilaeáto, caracter-1u~ PI, 4§04)
1
de. Opmeater oonstítaido da taa b014 igtldfla de affirlat già
Olaattol aradO amo oa ta doe amo Polca vincu1a:0r adailaáltIV
aios a •atroalloto ao um no elast40 doi-nativa earplegmb s Ilii: .-.
Peai tge a Elo outra oxtroalauto oacontra ‘ro /Ira peprOaaaati.i
Mago sua anel x1extvel enaniedvel saibre a cabeçada gateraft
ifi,. •
Ponto
...--O

3,.

do Wtal de 2 pontos apredentedeSj.
'

MO

Gd 174.937 de 4 de Novembro de 1065.

'Eatparonaa PROSO JOAQU IX ¥ABRIMI0*4Z a suiu
P.oéigigle ae aiyoneli VOA eiforege.;PO aergas E0E200.

I
3divindioagte8

Wova gumgRo ao oubolue ao konému, godo

' geie dato de 5a . t3do a volta de loaten la tvide pa WpOidliked.
tursdo a,-,,arb°753..,-. "2:
4Z"
plappi lé oor4ol, •ujoo pontas deotab ' eala de NÃO
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Maio oli 1971

401P 4~4144441 #116~

t

at bainha, da aolo 04 dita aaboloira 4at

ficiétea el

ooltoodd eaAn

4044a, * a bainha enrole* NAS borda a1tne da 44b44a, ando 04
4! ponte* d4 oor841 elo tin g 1am:44 aramadas ., afixando a aalmaire.
pódto A* 1, N. *Atai de pontos apro44a*ado4.

hena ode se New" ~lata diste*

~doam% molde 104~ Me lutai IIIMMemadai amemideaL
M ~toe do oftprlefoO pai motos Me auee mole som mak
es fingia 14 ponto gee ee pretende. e eleaboado.de a redeetde
rea Ima %ate 44 Weide suavam do Iffili000tei
ywe a a ao total. Oe 3 roto

.11~5,00k4aa.

SERMO 14 § 174.571 de 4 da Novembro às 1965.
Requerente: JOSE

MARIA

BASSOLS BRUZiET-Sáo Paulo

X'rivi14gio da Invenção: "NOVA DISPOSTO) EM PRATOS OU BANDEJAS
CONJUGADOS"
Reivindicaçoes
1-Nova disposição em pratos ou bandejah conjugados,/
obtido pelos meios- convencionais de prensagem e com formaa próprias
e variadas, caracterizado por ser constituido de duas partes inde./
pendentes e idênticas na . forma,.porém , com borda diminutamente me-

TERMO N a 175:455 de

3 da

Dezembro de 1963.

Requerente; IVAN SALOMIO PINTO-Guanabara
Privilégio de Invenção; "FLOOR COM,MOSA PARA SUSTENTAÇÃO D)
BARRAS TUBULARES".

nor numa das partes, de maeíra a permitir o encaixe das duas partes

Reivindicações

Catre ai, formando num conjunto ou.recipiente fechado.
1-Plange com mola para :sustentação de barra* th,f

Caio° ponto apresentado.

Pulares caracterizado por ser dotado de uma base ou sapata de apoie/

Figs 1

solidário a um recptéculo alongado, com a parte anterior do ditimete'S
algo reduzido e reoebendo no seu interior uma mola helicoidal oUJS .
comprimento e têmpera são predeterminados.
Cínico ponto apresentado.

TERMO

24 , 174.955 de 18 de Novembro de 1965.

Requerente. SANDRA RIBEIRO DA COSTA

LACERDA

TERMO NO 175.671 de 15 de dezembro de 1905./

VIEIRA-Clihnabara

Modâlo Industrial: 9PRALDA PARA CRIANÇA".
Reivindioaçães
Z-Fraloa para crianças, compreendendo um pano dooracy

Requerente: TEXTRON INC./E.U.A./
Privilégio de Invenção: CONEXÂO TERMINAI SEPARADORA x PROCESSO DR/
PABRICA-LA./

na forma triangular, caracterizado pelo fato de ser provido, na -/

Reivindicações,/

parte externa e anterior, 11 um qm-Xerme, deatured..: ,^ntralmente.•.
na parte interior, de uma alça, onde são amarrados ou atascado!. .
*e ponta*
'

ao

Uma

conexão terminal aeparaaora de f. .Ocho ,de corroi-,

que inclui um par de fitas de fio do ficho de ocn: rer, cana uma la.
.vendo uma pluralidade de elementos de entrefechaeente ao longo de

mesmo.
Ponte na 1 no total de 2 pontos apreaentadou.

_.i

1-

suas bordes internas opostas, que eão adaptadas para ee encaixarem

•

sa resposta ao movimento da peça deslioadora para as posiglies abar
ta a fechada, respectivamente, caracterizada por um extremo de fita combinada, reforçada e uma poça it: etentora Oca, almdtricamente
levada relativamente ao plano da p4meira das ditas fitas de fio
incluindo:f:9.1

a) meios com trilha, lio1izadoe ao longo da dita borde
interna do referido par de fitas de t 'fio em alinhamento com os di -

1965,
,.128 de 23 de Wovembx.
RABIE '.Ert'5uensos,a,
...
Req....erentet MORTES wgisz E JOSEPH

CP'

tos elementos entrefechadorse e 'a 44orfIcie interna da dita rara-

Wisvi.1681.0 ao Ir:vau/Ui "Bellin0 GIN-ÁSTICO PARA BEBE,"
ReivindicaçOes

rida parede do dito retentor, os di,e meio° com trilha *e *sten deado entre os ditos elementos - entrefãcdadot'ea e o dito retentor /
,
oom as superfícies externasnó s Cit oM mllos,com trilho adaptados /

1- 'Balanço 4i/145i-doo para bo'né, carnot.erliado

pOr

para,

por

demite:acento encialzareM;aa au4rflâcl>e Internas do díta/
''

„

N a uli asder P nxe 001Mcser, E. poslião e 4:Jilqe doeit.lima~ uu4).LUie.4111
sio50 abamta em eiumbeeomto 4~ e dito'reteor:
%) moio, êsteatoreaccitualaad ontam de dito NatOMOY too o 04WMÇÊdosi dm eiliW parede atada,

peçm plaR tOrabilmeaU fi

ba rafona gia ao-Croma alo4tricaoeutelevndo em roloção cedi o plana/
AO dita Negando fita de fie * tabre e . eXtromo raMets de cosmo in .

.1 aio •de 1971 2123

7/5.493 6 f 6 de Decombra do 1965.
Raquerente: Innsmus CIAGRSTIC LT1DA,-3Z0 Paul°
S5Jvilágio de Invenpãot "NOVA

D I2POS100

AC TIAWA8".

Reivindicacães

jr) 1-Nove diepoelpia om 'toadas), oeiOotowleede oossenoltam

aloindoi

mente pelo feto dee bordas da bacia, num ponto qURaqUar, Nexam 00

o) ~doe EWA locailizedoa ei4r4 ÓtL JL pilo oc all
~1~ 1 ;0 oca, sa dito, e-lamente* êe •ntrfockasesto "WiJrc. G uto. mo
gunda.fito paY'la ~parar oca. oe ditee aaiee cum n* utei pr4
MCiPR fita;
J) meios, coa retenção aabrm a dfi.t.a peças pfJia,,,
()pomo tom 041 catata abica de :tentara-a, coei o ' sua, ouLoCe Li Cts peco piráad d eporeticsoante acoplado It dita pe?.a retouievz. c n eito /
guia
ew dites maiow com trilha s i da dites ncica
rei.J.JW.40 eagua am eanjuoto para alinhar 0 dito reatar pir,4,
Im p atVeat o um ditoo. malva ratentoree e Os dite* oefooe , vum, relieucZ0
meem em 000J unt o para Manter o -dite retentor e y"..Lt-um, sm3UçUe V

tudue de um diapositivo engenobáve1 . ou p rondedow, ~xoto do
la„ -gancho ou alce, rigida ou articulável na pr6pole borde de

,N

podtndo ainda ser previetoe seios, de euntenbn40 dê ro4.63NWÀ

tont, aç 1 no total de 2 pontos opreeented00

DOVINifiVed

.
Retailor
Pn:Wer
¡lu\ .6w67:1.04)
l
doa

Xaivindica-me t prioridade d;o padióc ddri cm)xvü0~, de

0

pONit 40 na :repartição Om patente*

.

am 21 de dooambr* de 1964, emb me 419,45./

'

l'oato ne 1 d.o total da 20 palitos torosexicii

1

1

'

:
,.ecterenCot S0C12DA4D ELETROUICtNICA , SISA Lmod.-São Pouls.

AT;1 in0 no 376.010 de 28 de Descobre

64 .1965.

co Invencãot " NOVO T/P0 DE NRACADITIMA".
Reivindicaçãoe
1-Novo tipo de- braçadeira, ocruot:erleam por ume

o

lute eu iiin de oateriol flexível, coo ume oequênota de dentem -

tronever0alt localizados numa doe face°, tendo nuas
&e

.02
~40 N 9 1%. (3 do 29 de Dezembro de 3965.
Mogooronta 4 3141~I YABIAGOTI-São PaLla
Ibriallágio de Iotonçãum "DISPOSITIVO COk CÁBO.
k ermhaud.
1".11A APERTAR CARGAS DE ALGODÃO".
Rniliimdica.oleo
1-Dispositivo coo °abo :, inducbc u entruas, Nara aporfia r acosso de algodão, corsoterizedc or co forme do uni eruporto(1),em) rOlOte (2) dotado do uma. angmonagtax (3)„ . no qua1 oo onroin UM,0(1.bo Yloxívol. (6) guando o referido Malote 6 girado, par moio do uma mu
a j .val o (4) a010fla ndo uma rosco-sem-fia (4), com twtYmelai (5)n conjug a1
an 4 cuunnaeom do primeiro.
• Ponto a v 1 no total de- 3 pautou Ou~eltsimél.00.

eco

extromidm-

anis larga do que o restante co cinte uma abertura rattuNour,

traduivormeloante localizado,

de introduçáo do trombo denteado 64.

Pró p ria cinta.
Ponto nt 1 ne total do 3 pontoe

spreeentaZon.
•

w,!

uva, di r'11

5/4, ty

MIÁ wv 176.3CE de 17 de Descobre te 1965
Daquelente:. LIN MANO- LU-São Paula.

'"1ágin de Invendior "NOVA E.

DISPO:3101u sm

Deivindicouães
J-Rota e original dlopoolçao om %animo% nas 10e/
eareotorJzo essancielmente por ser formedO por orno buis do te-.J
cido (1) podendo eer veludo, caten, 111 -ou outro qualquer coo.)
1o , o5bne ala eclode& peouende esterco (2) de p14otioo, vidro On

nimi)or, rogularments diotribuides, do °troo vorio6eo ou vni-/
formas, podendo ou não forcam deeeáho geowétrl000 OU. eloollemew
Tfcatc n o 1. no tutal ao 2 pontoa .opreoontodom.
g.. I
ri

Y1 ,9 r, glf,
1,1 lb '1 '
i;

2124 Sexta-feira 7
geeemearase

okftai0 CfN4%,

1,045. de 46 de 24ifiWe de 191%
Icomaies soer= yff
ig unal-Sio Mout.
114

tentle Industrial NROYO 92201a110~.~~ 000,
OdEODLEA, MOMMOSÉMO, AMUO"
ptivindinpbe
tiron "tipolrMomta-filtro pata óleo me4r60440444
~nono, e outro, formado de uma boato manual (W.laamum il pamín
cornottrando por toe a ela anorriadm uma chiara (Á) coa telowd4MW
tmo (C) ondo deposita a Uma eventualménte bombeada $unao momo MIO ou#o a etr fittrado, e *Me suoponeíse fAcam rolddma ma árothd,
mana trai*

rente n4 1 no total de 2 leitos amontado**

{5

- -o

de #911

til

Ilte, M AM"' gint sam51 do mamOlonsdo cOmpriMenbe.
Ifellmaztea idaptittants r•i:vindica; aprioridade de cornos*
~Ne pedida depenado= Repaetigh de yointes do Aloranho$ oe ai
ft Inibe dell" zeih na X 6, 493 lea/141.
'Pente m4 1 de total da 12: pontoe arrnentados.
00NOOlt ,17T49, da 9-de margo de 1966
Requerenter`Atalit COMO numa . SIO POSO
Pedemaado do Iotanglo goNeVO PIMO . PARA /optai% DZ MEDIOU 00~
RE/VINDIC4cd23

Novo pino perA Wodlos do fundigh e outros', oaroetioteadee
pOD compreender Me pega ou pino pApriamente dito, feito oh matarlei
do *Mino ou outro adaqtado qualquer, pino Mate rondado a pora go de

setor o'
1404~ de aPeoxlmadam onte 3 mm., o qual prolonga-se infortananie
am formato anuo que termina com a extremidado nave gante arrehdon..
Mel sondo que raperLOrgiente o dito pino prolonga-es la amimo tem m
bie cildndrico, p orím da digmotro maior que o damoevo 40 teee44 Í.

na trecho intenor oo formato cilindrico, trech0 este com

na

~Agr.
Ponto na 1 dd tOt4 de 3 pontos aproontedos,

9
17. /M9 do 28 de fevereiro de 1964
CoRMICIO X INDUSTRIA . azo rira,
@Monter QUIMBOR O
Da sANDALTÀ
NOVO
MOVEU;
g
biactrin
lb**

e

ORNO N a

4

DRIVI4DICACUE4

N Nevo mOdlo de sandlie, do ti po Ou, comproondanmo tiva
V aplicada atm& de hotZer a um solado de espuma de borracha oo mim&
Ia, cato contorno WOMpante o contárne do pí do nouírio; earaotarica.
do pelo fato de a referia& tira receber equidistantemento, @IR qUance
Oda a ma extanao # atros formador por laminado3 plírtio gro roc-oto.
doei tobgepoctos e fixados etrave de ilhons.
Wintn mt 2. do total de a pontoe alrescotados,

' T4RNO
171.790 .4$ ti do março de 1966
Requerente: MANA SETIRMAN REM . SILO MUJO
• kod6lo Industrial Ne ~ALO DE RECORDO= DO.VIMONO
AVRIMUOMO
1 Modelo de recordeçese de viagello camacteramado poeffl'emto tm

ter a forma de um aparelha comum de televidot tendo na Orento meia te
pega trans14cida, no interior um disco com fotografias, no poeto toem,
seira um vio00 e embaixo um bota* de acionamento de MOO* egkékkE,
fdaa.
P00o ti4 1. dó total do 2 Po n tos 41W4,44144404,

dOP

Ulmo M4 180.013 do Mó de galo de 1964
Ilevereatct Idttintelddidideül tft2MMOBSOLLOOMAYM * fat OOMPAMIUON 01M

amo ging]) • CIEM
Miienígjo da sayantan wkiminei
tom Guadaso
3. lo'744444t, Ma

WIRIMUOmen moramo

go

aa=3404

executar reattiff eadatiteicag do atalaia 041
peadegie , cartola ao Urna tina" prarerentetenta paro ra
.01Natan1te redator de fildrieS§ Caracterizado pelo foto do 01* do eaU
mei g abe mi em carregado do separado& componente* eventualmente a
atum coa grantgagh datai acima de Sé% proferentemente aoimo 44
&Ga 4.2" tende os Wenn introduzidos, da mancisea coahnida, mm -

111eNreeldadc moio do tornei ao pano que et domponentea waixo do
MOrte de peadrage se Insuflados no. forno girattrio de tal maneira GD ligam abre -- oneutirito: /arte da aaPP Laaata da ft:Pra%

raro

SERMO Zo 180070 de CRI do Junho do 196O,
Requerente; ebuctá ODABYS-Pranga
Vriviliggo.de intendo; aAFERIBIOAlthare hW 21PA3 h 000000os Dm
~Sn.
Reivia41oev3e*
leii 'toado ou eixo de manivela priaotpai
p0 eixo meaunaArio rcyolvivei coe a aetade da velocidade do eixode manivela prinolpel, careoterizado pelo fato que Cie tem um meio
pata acionar ame ripa (Os compreende uma superfície de exontricotendo una :loção opinante e ume mação de movimento perdido, dita e%
partIole de $X0AriO0 flot4n4e ,:ger.da por ortioulapUa com o dito.

Sexta-feira 7
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4i40 deiManivola prinoipal para o5ai1doR0 devida a roteoao de Oito
eixo de anivelo, dita ouperfioie de excIntrico encostando nuia 4/'
*opa tilada na dite ripa, dite chapa tendo dito eixo megunddrie
iemo no eixo do osoilaçSp, pelo e'dita ripa fica *atilada askteld.
• nuae parte de cada rotação de dito eixo de manivela prdnoipal.
Reivindica-me a prioridade do correepondeAtO peeido depositado na Prança em 25 deJunhO de 1965, sob o ne 46157.
Pon'Jo alk 1 no total O'pontoe aPrement4e0e.

dlINIER'20

TERMO P 180.768 de 27 de Jun/ledo i966.
RequerlenteeMARCEL CLARIS -Prasça
Privilégio de,Invençííot *PROVAR DE TRAMA PARÁ fElE DE PALRA IAM DADEIRV,
ReivindicaçOes
1- UM pegador do tramo para toaree de taloa lan.
vadeira, caracterizado pelo fato que 41e comproande um corpo-tendo
um fundo plano e,-nums reintrânciede una parte superior, um mor.
dente móvel, dito mordente sendo mantido fechado por impuls0 de m0
lm • sendo. m6vel pare uza:podigio aberta pele Proseía de um 11,030 .. .
de oontrge, dito pegador de trama tendO um afundamento no mdamo
para guiar dito tio de trama para dentro de dito mordente e meio,
vara guiar dito fio de tramta.para dentro de dito mordente e meios .
para cortar um comprimento de fio de trama de dito euprimento.
Reivindioa-oe a prioridade do correspondente pedi.
do deponitedo na Pranqa, 25 deSumho de 1.965, Sob o na 44.159.
Ponte ai 1 ao total de l 8 pontoe apresentados.

III)

Miktio de

1T1

loodve/ andalmante por medo 4, ama haste prOVI4a9amp4at 'que
co *a osureappm&2441a co uma Unam& 14Na4a aaa pakotr i qge ó
rote4arasea4. &Mago pala ditaliadóálà, ando o 4410 •tf p
'tio tambda, ME oda parte pootaktifD, de aa sietuR 6* 4~ 44 44
00te43:o que, aoh tomer* de MI sulito 411 aettowla mui daeo 49
travomento,
•rtaóao ta atue morte* Cad4a4IN 41440 "lçi Ga dis
tia enfremagons eulld&xt alY tummumwmo . eez taintatito daéro
awbee , para tabela normal Na eijectal l 0E11 4 a441444~1121‘
te ea ~rezaram 00a.UM• das duaa eap4dap4S 11160408
akal1 CO
.iatíva nrk•doça f , é naal earrekatubda aoladáróloafako Ama amem
gett.de oopérdie Itslicoit4adde a WiL l por atm nal ao optaa 00u
ma engrenagua .dtepOsta hori goatalmeate *Ma eia Na aja oatramida:
de superior, prodatanto sedem do aporte da DRAC8, é amua gra
grenagla At tipo AI oatraeat oarresaado aóada o dato oiço 409ra
drenagem que o. Ongrella, DOC no Yét, 444444 $48n44144 40 001INglk
to omovonoionol do reltSeted
Mento 04 X do tota/ da y pontos. apreeentadood

ir I 6.1

riamo Es 181.806 ar 3 do agasto. et. 1966.1
leperoatet. BAUIE AMURE MEUS E ANDRE JEAN XANTROPOUDIDIS./
sio zuno./
rrivildgio do Ittveng5ak MOVO E ORIGINAI MAI^E PEITO 00E num,'
ReivindicacZes.,/

ramo Ne 181.039 de 6 de junto de 1966./
Requerentes COTAI COMERCIO E interNIA DE Táxi E LUMINOSOS LTDA./
elo CAMA./
Je..ivildsio de Invonçlo: MOVO TáXIXETRO./
ReivindicaçOeoN

% lavo taxímetro , compreendendo uma caixa rovanga
ler, de que, sobressaem exteriormente umn'bandeirs, uma junta para
ligsaito som e cabo acionados. do taxímetro 'e um pino parei,cOrda
Mala do reIdgio nenYenCiOna¡ tendo ao' áenelaa am admiro de trile/
Ou *ais,para ~ida do preço da corrida, em sua ardam naturs104
do que • dita junta é aolidéria . com o eixo da •ngrenagam que ti ar.
tioulada cem UM alitmseredutor deengrenageno,. as vaio se (engrenam finalmente com adi-tina engroasgen, as acionamento prdpriamonte rato, caracterizado pelo fato 40 ._ que : o dito eixo penet'ra dentro
da dita caixa, onde I provido de diaa engrenageno ooliddriao, postas eob tennii de uma mola, condo o ditO eixo giratdrio em orifk
cie. praticado, Aos placas de suporte dó aparelho, meado adiada 402

2126

- Movo e original .balde feito cem pneue, une as caracteriza aeeenciolment0 por ao conatitUir 40 uma parte lateral/
tronco -conica (1) formada com a ltmla do pneu decapada sendo unada nce •xtremidadea (2) por meio de costura possuindo uma tfule
. do
(3) *circular e devidamente rebitado k parte lateral par mai *
rebitee metálicos • poesia duns alçam lataraie (d) da Ama ia .
¡orlo/ • tembdm rebitadas podendo o balde serie inailAleiON egeif
quer' e e açu formato pod4r4 ler qualquer outra aldm do treuce•ca
mico ./
- Mente O 1 de total de 2 pontoo apreeentadeed

.1

DIARNO °nein

212á Ságta.-/eira 1

2.2RWO Da 1811 - $1 40 3 ao pala, ,J14 1964
WIquoreito; ATUIR MACHINE CMWARY LIXITZD • tWatATERDO .
te layeavíos 0 A.nRIP EIÇO.~08 EM Mif. QECERAS ridgEPOUDO-.
RdE DE 2~
1

REIVIEDICAÇO.W
procazoo paia/ conduzir fumo, oaruoccrloono por

00oprOadder ao Otapma de l000r o ar a fluir ta daaa trojotdrlam oonVaram/tio mo moutumdimdo :em um dnica trajetória, e dirigindo o fun0
Lura roxa() omdo aa duaa trajotdriao ao contundem -ha dita &doa /
do Sorra que o Íom 3arrOotado polo ar naquela regiZo
•=5 tragapprtad polo ar ao longo,la dita 'aplica trajotdria,
timiot6risi

Requoronto roiaiodlea-co nricrida .do do eorreopandonte
da catcntoo da JadIntorrm, mo 9 de

dopoaitmdo na Repartlçao .
dalho do 1969, mob ne 29273/65.
Ponto n01 ia

13 pontoo oprementadoo.

Sbção

R%253 11018/...Ni do 5 do oeploto do 1965Ne
Rocncroatot JAMB @WS ICAUBMIAIL/D.U.A.,P
Privi18Gio do

IMVOUÇãO:

mrponagio Danu DO 914£24(
RolodicacOoo,/

.1 - DiMpowitivoo do calibroaan paro moa elo pooloionffr O
mmtarjel ema retina* e um* ooporkicio ao toa manobra uno o dito aa
teria nono elmo uma garça, zumr0 nal do mormo cotoodondo-ao por a',
me diotanoto dotam:limado alda da dito ouperttole, aarantarined0O /
Dor comprooadarit.
- um membro da ancoutro do onporfin10:
- arronjoa para mover o dito membro de ~entre
porfio/o para lavar o pit;, membro do encontro cle WaperfLele M 00
apoiar ooutro ' m dita °aporfie:ido;
- om membro do encontro do margan mont,...)10 na dito membeto
de concentro do 0nporfic1a o adaptado paru mar oopaqado a uma diotta
oia determinado da dita oup' orfloia quando o dito membro do 0m00m
tr' o'do mapartiele ao apoia contra a dita auporfício, polo que o n,
torial pude aor manipulado pare loyar o dita porgTio marginal a nor
:Lavado para encontro com o dito membro de onoontre do morgen dootO,
maneira lavando lAdite, porção marginal A aa ootonder a/40 da
auporrioie A na puto corroopondende â dita alatOado determinada,
Roivinalon-ao a prioridade do podido oorroopandonto dopoottada na Reparti:Ao do Patentom doo Retaaow Unidoo da dadrioa p
om 9 do agOote da 1965: arab ne 478.185./
?oato 0.0 1 áototal de 25 pontoo apraaeatadOO,/

RUMO1 101.023 do 3 do J 'alno 'da

norizontet
OWBOO D2 CARVALQ0
UAEO0
PARA
POR2AB°.
DE
4
0
1101321
•
3od4lo Indantsial2
RolvindicaçO0a
1...ROVo modGlo do marco para *portou corooxortsado
pelo lato do comprovador um 'taco comprido de oilogão trapozoidal ema

20 euorencoa

batido na . aloranaria, do andu lado do vão do porta, ando d timo .
. 00erao rotmcgclor,
Doe pmrxecoo gic moro* própriamonto dito, Iro tom
chomProdo
ando
ao
aloja
ayporto
o
tendo
o taco a a -/
,mom -a&rice s .
, C.:(0 O comprimento igual 4 iístàoola outro o pico a o toto,. nocélo
gao na ~Ui moprior, doodo,o 'aio at4 á porta 214 . 7ma bandeira doGadolma

:Ponto a n 1 nO total do 3 rontoo aproaontadoa.

'iânmo NO 132.591 do 2 do aotembro do 1.966,r.
novoroatog WICIO0 NAUCIODX./XW1tL14.)lnOuo.45 'APOREM() .M . Oitrad SÀO

ufdrOVA PO R 'UM

• .,
11 .. -1.1parollicÃO obtonotc .0O bcbida , por infunão, omeao.

tsigiaa0 pce oompr,O0A4e liti'.pr3Oird;woaip1MD. ardaptcdo para aomp
cima '2110w°
, Or wea .wcortiAa6N".'..6.,...a. a-1, -.:(4ftd á
Do nom/
do dito primél.4 ...'rafiti2)â0to , mico ma dita pana nana D ava d amt de 0
matoriat a aor.ptmt0 wx,4410no t 11~ 0~00 troo Doca cs
abortara dO dito.primeicc01140MCvAi0- 1? coptit$tgRO inrIb0 05.0
do.fidoã 0 5MO , D 3oo Nç"409,90: 010ya 00: ~1M95.09 024 .. $020a, DC00'
lengando-co pata obok0t6 .. ..,0 i, ttrcg8a40,.0,!icCO,ORp ,i713,00fflad0 C0.2,
oiptonto adaptodo para.opoeanoar .ohro . 00 ditou' moiom ao "400"b
oa adoq.,Ladoa ja.ra . conijuggra,ouporflcio ortorma doo dm@
,notoo do ÁA00 4 .4000:"gt0,04,1010.a.,d0,,,~0.,XWO
twatuao cã,

5:tiaa.-f,:ia . 7-

DiASUO OFUAL ( f Z,eção

sipien t e e se prolongando para dentro é . para cima do memmo, e nal-,

os conertitraindo una otapoleta prravidee de »asaagen e allepoetes de
Maneira a ajustar-ma na extremidade suporior doe referido: meie* /
do 'tubo, mando abeire eatabelocidam comunicação entre oe meios de
tubo e a . pmeengen noa Moles de chapeleta, em dites amima de chape .lets sendo dispmetoi do modo • larar • água quente . ** infusão com

• dito material para • segundo recipiente, atravda . da cita »alma
. a.a./

8 depositante reivindica • prioridade do correspondente
de

podido, dspoeitado na Repartição as Patentes da Itdlia, mel
'setembro de 065. liab o na 19.734/65j

d'ento ne 1 de total de' 9 pontos apresentado../

III)

Maio de 1971 2127
. .

pertencei fera de abertura entre es fio. de Urdidura, 1 ooM Ma dite
Miados intermediário . do tio do trama, posposta 1, primeira, MAC/
age ¥ acumulador intermedidrio contém um corpo cocenciel**Ate ai e.
34adrico, •saegUredo 'contra rotação , bort ciso um oV2a1 adutor d*.
tia d¥ trema, O* gira em tarno dtdoo mwlpe e serve paro melar /'
certo amimara de voltsa de tio aBbrs. e Corp. ollindrio0, IQ ttal t
tio de trame 4 de nenrelado, de cabeça, ao ser lesando entre .
*4
tios de urdidura, e, 'onde, atada, ene e olhai *deter de fie
**4
trama 4 formado ma lia Corp. rummsWis titilo • é/aporte eearigkaill;V
te com e cerPe rotativo, ceractarlzado. pólo teto do tuot une
~ative cênico se acha 00n:traído h guiai da roda do sontilador 1
4 provido de reontrinciae • eiemontos em forma do pta, ariemtatat,
***** cielmente em canudo redime,/
é depositante reivindica 4 priorid ade de eerresPoldo04
pedido, depositado na Repartiçiie de Patentes da %iça, em 5 de Se..
tteiro.d• 1965, sob o cidra?* 13.748/65./
tnico pente apró...zteda./

Pis .

10 12 9

d'

22

700 .:.11 fireigeniffilien •
,
o r
!...- AL
10
le
.-----1 I.
1 III
Md
7 I

ORNO 1. 182.262 do 22 de egbsto de 1966./
111-eggerente r deaUDARSTUNNY Val1S0j1JZOT 2490316-18sIrDevera1lli
fITUT OTROITILAUE MATIRIáLot I KOR8TRUKT8T./0.1.8.8 /

4

>5

2?

T2RMO fi la 183.197 de 27 de eetembro de 1966
Requerentet OEBRUDER KOLLISCR Á. O. - ALFEARW
Privilégio de invencios." DISPOSITIVO PARA SUDW r ITUIÇX O DÁ PEDRA
24 ISQUEIROS r
REIVIEDIOAÇOES

1rivii4mie de invenção: InsTÁLÁ0.0 PARÁ Á CALCIRÁDIO mle2MI.4.I4 1f -

04ffild 1 RAYMÁTAII011./

•

1 - Instalação pira ealeinaçle de materiais; ligam:tu/
• raltrstarimi t mi ~p•nei. nume ~rente de ar, preferivelaente /
•
ehemolaite e magnesite, coápreendend. *e tora* de tip* gira k.
idéie, em aligeeedor da militara Ó mattrias primai, ma ~sedar is
er, **leiamos te p4, eapíratore¥ de carronter, de ar para 111 torne e.
• lipement• de manobra. carmeterizada Pelo iate egaltntra a alas .
;Mor ti alotara de mataria 'ria.* * e terno de tip. girattri• Mek
inetalate um reatriador - oriatilisator oeisidite nem *anal /
diciaitatar ikaida de latiria recietente ao selar, prttorilMlneattf
tutano, fichada mem* *aberta com *a espaço ~et* eló• parada* #i
' Oito idenffid. i e *alerta para a •irealaçãe de ihrj
2i4ato mo i te total da 5 pautes aproseatadea./

1 - Diepoeiç g.o pare eubetituição da pedra em arquea.
roa, no qual uma extremidade da mola preseidnadora pa gas por uma
lenda existente 114 parede do csus1 da pedra disposto dentro do blg
86 tampa, enquanto que a mola. prdpriamente dil L tvol've belleol"
.(kelmente um pino 'introduzido dentro do corpo do isqueiro, cara'stori
Nado pelo fato 'de que o referido pino se acha aterrochedo de !orma/
auto-travant. noMa rasoa proviets no corpo do isqueiro, prirtorisol.-.
xrruts a. ma'teria1 pldetico, *ando que a . pa.rtt inferior da carona /
t•adada do pino tom oonfiguraçdo qual:Ir/insular ou mauivelente, tende
tobrepoata Uma bneha iole fenda lateral e transparente, ene atua es
ewl. pari,' e extremidade preemionadora da sola, sendo que a manei
4414aM lucbm-d mantida no Sera devido lugar por meio de proseio orar,
*ida pela urdpria mola belicolda.
Ponto mi i 6a . 2 pontoe apreeentadoe.
•

•

.FIG.1.
13 14 13 . 4

.)

.

imete/,1e3.119 49 II tooditOMbra ied$,/
Wisarditt•i moma
44 ' 1u,i4loi : k8À1à0dX30W04 3R TRAI 2416ÁN coi mu'
Maxidtrie '35X tit;ir4 •/

'• •

itel'eitieUelalsi.e

Aparteicennonti4 me tear equipado com ume bobina se
"

de t4ma

;:2
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Maio de 1971

08310 84 184.607 do 17 de novembro de 1966

ta •letroatática na superfície de ume placa aletrofotográfioa de vi

ãmerentet

dto' , compreendendo dita placa um enbstrato recptor tendo fixada a .

Kali DA

GLORIA

SOARES DA ROCHA e Mag ra MANDA ?ERREI

pelo menop uaa de cume superfícies uma camada isolantefotoconduti.

RA DA ROCHA s
,

Seçâo III)

W IT£2,6 8,i0

va de vidro, e desenvolvimento de dita imagem com um desenvolvedor.

de inven eãO; " NóVO E ORIGDRAL RALO PARA PIAS n

hidrotóbico de modo a formar áreas hidrofilicae e hidrofdbicao em .
REIVINDICAÇOES

natureza para produzir dita placa mestra litográfica.
1 Nava é original ralo para p ias, que se oaracteri

aosencialmante por se 00natitoir de uma aba (1) do tormato igual
SC da pla que ee prolonga para O centro formando uni:is-bolsa °Sacava/
I_
m lieopp.puado todo o interior da pia provida de furos (3) rega.

.Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
depositado coe E.U.A. em 27 de Dezembro de 1965, eob o n 2

.Ponto n g 1 no total de 23 pontos apresentado:1.

6

114MtUtS diatribUidoo 4 no °entro possui um anel reforçado •(4) PM

'MS (5) aa nUero qualquer adequado e
ONU partes laterais furos (6) podendo também
9t40

014 g

a aba (1) possui

516.243.

PIA

nas

ser fabrieade cem aba

PMOVÁda ainda de pés (7).

Ponto-

p..9

rio:

1 de 2 pontoe apreeentados:

/

TÊRMO Na 185.309 de 13 de Dezembro de 1965.
Requerente: LAFAIETE FAUSTO -DE SOUZA-São Paulo.
Modelo Indae.;rial: "NOVO MODSLO DE GRAVATA'.
Reivindicaçãee
1-Novo modelo de gravata tendo a acuai lira *R
colar, com ou sem elástico e abotoado cem . presilhas ajustaveie,
caracterizado por compreender centralmente um nó de onde penO
o laço, sendo as tiras duplas, e laterais ea V invertidon den-

09 8*0 N" 1 8 5.148 de 7 de Detem:lira de 1966.

tre ee.tee pendendo as tiras cimplee parcialmente sobrepostaa -/

ihquerentet NELSON MARQUES & CIA. LTDA.-São Paulo

uma á outra e igualmente, abertas formando um.V'invertido, *iree

Meivilégio de Invenção: "NOVAS DISPOs ICOE$ CONSTRUTIVAS APLICADAS
8 ?OLHAS DE DESENHO E SIMILARES".

estas que Poderão ser longas ou curtas; tudo nvbstancialmente
como de99-- 4 to e ilustrado nos desenhos anexos.

ReivindicaçOes

Inico ponto apresentado.
1- Novas disposiçOes construtivae arei:sada:3 a
Whllitie de desenho e similaree, coustituidae por folha em branco.

da aargenz
'

formadas por retengFlo ou quadradolvalquer, carcte.

!Pisada:: pelo fato de que as mencionadas mar gens sã o dotada

de 9.

Wices preferivelmente externos, separados por intervalo:: de .
meios centimetros ou outras medidas desejadas.
Ponto n4 131.0 total ae 2 pontos apremantadi.e.
.
3

o
TERMO WR 130.996 de 19 de julho de 1961
Requerente: INVENTA AG. FUR FORSCEUNG

PATENTVERNERTUND- SUIÇA

Privilégio de . i.ovençãa: • PROCESSO PIRA A RECONDUCZO . MS CARPAMATO

DE ANONIO nito

•

iúsnimo vau IA CETROS

DA UREIA A PARTIR DE ANDNIÁCC 1 DICIIDO /
DE CARBONO •
REIVIRDICACGES

20 185.3.99 de

7 de Dezeobre

Reqperentas XEROX cOUPORATIONihrtviligio

a.

de 1966.
1 - Pros2aao para a recondução de oarbamato da amónia

•
não reagido am urdia, na ais:teso da uráia'a partir denonalace • did

Inyensãot MU PLACA LITOGRÁFICA REUSAVEL E PROCESSO

ISMURX-1.1,
Reivinaiosolee
Um proceneo de preparar una placa litOgrÁÉica-re2' imgea
94001.q 9911".ot e ri za do por 00mprecuder foimeção de Umà

xido do carbono sob alta prosei:: e 4 tcaperatura elovada, ceraateri-..no pelo fato de se efetuar a ,forOaçãO da solttção a alar reconduzida

laten-

contendo a fi-s - no

de o' - - .ta de amónio a cor reoondtzido

a uma preJoão mais elevada do qiialá :4'aua1 a quantidade corres
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1971!f'\

peadente de carbamato de amónio 6 deparada da mistura reacional 41; de

ne levar esta quantidade do oarbamato de amOnio da preseão inferior/
10,4 eeparação proa/ião aain elevada de formação de solução pela ab •orçai; doo gases separados, amoníaco e sée . carbOnioo, em solução a quooa, dilaida de carbanato de amónio (eolução de transporte); de

ia-42 preá' O 0Onjunte de mecanismo que previ a movimenta40 amola ilts'
tornative de faca, afetar alojado dentro de carcaça ratangulÁS ) . 64 Cuj4
supsrficio superior 'dea,.a .h4 rasgo em arco circular,' do qual 4
te e se projeta para alma um braço ricurvo, em cuja ponta esti Mésratg

ela levar a reoultant• solução concentr4da de oarbamato de amônio à
wensão meia clivada do formação de solução;. de se expulsar, sob
peito/Ao, a quantidade absorvida de ode :amoníaco • gde oarbénioo, bma
Mamo uma poquena quantidade de água, mediante adução de calor, da aa

sada dita faca; o eixo que ania dito mecanismo 4; acionado por volante
Coa cabo, situados no loco de fora da carcaça; na roalão supor1Or
da

1440 ai trang porte; de se liquefazer oe meemos e a. Ge recondugi
.as, 00am /solução de reciroulação, ap4/1 compressão à pressão da eia
/1.88 do uréia ap roator de uréia e de W8 relaxar a colação de traga
porte até a Trema* mais 'baixa ou inferior, acima mencionada, do .1/a-

néquina estão afixados suportas ware cabaçotsa rotativos com dentell) *
Sendo que um Unos ir alojado em suporto • animado por engronage4 00110,è
tida s0 dita volante; o caboçuta,contraposto do ajuste d ritaanba ga a)
truta, 444 inoorporado em hasta rosqueada em suporto vertical ) e lital •
haste tinalizada em pequeno volante. .
Ponta n a ido,total de 1" pontos apresentados.

paração e de ee r000nduzir a mesma ao:estdgio de absorção.
leivindioa -ee.prioridade ' do correi/pano/ente P edido ,
Faltado A4 Repartição de patentes da Suíça; as 28 4o talho de 1960,
(sob ne appri4

4

,

p7

G

T -.7,4

1

'11
.
.../

, 41 j •:^- 7 ... i

i• , . • ...;

*opto 2/2 1 A. 6 pOntasaoresontaUe.

...

h?

»"1„..!
.
\se

7-1

TIRPO 114 140 /18 9 da 20 da junho do 1942
Roqueirwité/ AMPARO WA, -AORiCoLA E COMERCIAL . 510 PAULO
Prit114410 de Invenção "RUO TIPO DE SACA-OLHAS"
RRIVIRDIO2034 •
dm • 'INOVO CIPO DE iliCA-ROLHAS', compreendendo um corpo 8*ath1t ata
lidérío , a AnOabeçoto, e caractsrizado pelo fato do extren0 lip
dito Goro dividir-se em dois remoa hollooidala dlspooto0 amai MN a.

Ponto ãR I-Oo total de L pontoe zurOaentad08/
2~0 MC .133, 770 de 30 . 411 mrhamrod• 1981
,
Baqueraliet Una OARBIDE OO1PORATI611 - IR.UU.
Arivèlégio de invenção/ • rãoonsão
TIMPÁRÁÇIO DI . POLI (RIDIMM(R•••
3TBRES).tREMOPL4STICOR
1/EIVIR15/0166R0

Arome° para a i pz:eparagro de poli thl4*On4-101,a
p ie) terMoIldetiaon, caracterlaadopor misturar, xua moii atua*"
ça) aa tonel di-hidroxilioo poli-agaloar no qual es *adianto Miga
5611 •etre ligado* e:diferia-tos Adelo°. (b) 0. 0,985 a 1.61, MAIS/
de uma apl. Abale -kidrima por mel do:citadc tono, • (*) do 0,6 e 1,1
mola de um hidroxldo do metal alealiae por mal do e itado'tenel nbo
ma tmapitatura de 1020 a 502C até ;2te Unham reagida 60 mole é 44
•Atada epi -halo -bidrina, aquecer lamistura numa tem p orata
ur de
até refluxo, até que ee produza uni poli (hidroxi -reter) qae tokuhg,
Una viacoaidade ¡aduzida de, pelo imenos,0,43, ma cujo momento, 4
qUantidade de hidroxido de metal alcalino da mictara é tal 0142 . a
concentração do oitado hidrosido dr o aotal alcalino na camada algon
sa da mistura reagida soja, pelo monos, 0,1 molar, ocao acima gou

niao. * * recuperar o citado poli ( kildx'0X1 -etor) •
,

Reivindica -cs prioidade do oorrepondenti pedido,ft

positado na Repartição de patontee doe Botados Unidos da Ámírioa
do Norte, em 30 de novembro de 1960, sob n2 72.567.
Nato n o 1 &o 4

,TERIA0 Ne

135.427 de 3 da

po-t0 o

aProwontadóe.

1041111fplA65r4910)41o1 "DISPOR:MIO Ma PUXO ÉARA lana
fESRVISORES E OUTROD w .
ONU i
(

TRAN

fl vindiceaso

a,. Diepoe1W de luto. para trapae trateriréa 65 j
raoteriskaflo Por c
O Outros
ttdemoxmo
gabe !
alongada,
tendo uma doe iebd6Âe-teee."'
peça
obadoottd tud'potlimoo

de 1962
,querente, AIO AMARAL GOMES S1P PAULO.- .
Janeiro

or NY9119319f á'P R P:a R.41. K Ç UINA PARA posciscio. naná.

/3.9à2

*MU 144,§4.9 de 6 de Dezembro de 1962.
Ultimato MIMO 111nlo n 1931.3. ./á/D DTDA.-são Paulo

o

,11

mazok

.1nd

woadr
,RRIVINDICAÇOE§

1 - "ougai", 4401N1 PARÁ Dif4204R "MOUS 1 ARALO(SW, 6~01

do uma fenda tranaversal, disponta exeiráiiüttioni
45 Onja. face . oposta salienta-toe, eu cor:responda%

aguei pidvidg

MIM% aa¥ 1 tafer1.411 farda, em pino el-togonal ,ttliinei):ai HUM"
• gh tmeamma einuiar; e com eupertièie

2130 Sexta-feira 7,
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Maio de 1971. -~cepieme

1.8 . 04,sga do 'sueis tronea-ellulebtalona .doei • soda alo1f'40-0tv''''
~44 amataaae ao ~bem° aberto póoSekrior da anta* do eparalbo
£04% áMOMIgn, sob pressão, de " esn piau coa anelo osealoundoo em
(t~}ffi% Whviato nu •alosesow. dít omoneime ou ou %aramo oenvesien...,
%lia * gal parto alongado trionn s,a áo lacto de 'paca 9 livre ds al

ataoAtO da poltrena ser formado por duo, almofada.. interligada* áo log,
go da linha mediana transvorsal, de forma quo doadobnOge coa- ripe.* e
#41044 do berço; polo tato de haver priso . na extremidade a gtma de'
•olchio,letto ó, na borda interior da almofade que configuro 4 Pert a âi
perlar do assento, outra almofada 88mi-rigida que, quando O ber .: 0 40g
arilado oontigUra a sua anuíra • quando Tocbado, ó almofada aplicaaks
abre o sncosto da poltrona; pelo tato dos laterais seres 800* on00i(d
-rondo no seu intoilor ae grades do berço que deslizai, pare tora ticab!e•
do no ~NO plano da peeoira, oervindo'd. suporte pare A Mossa, gediln
ta ganches neuaie.
Ponte a d 1 do total tl,;, 2 pontoo tpresentadog . •

voto at 1 no total do 3 **odo ro elerve4°4.4dos,

F I 0.1
' Wee

0 142.746

do tl de aatembro de 1881. •

•

LTDA-Sgo nalo.
UPT11,810/4108108 24 REMOWTDOR Y4

@OWW1tykot OURVZX IODUSWEMA MIORONSaPICA

~Aidde de

Invenção.

quadrangalar dotas& do pés, c.a braço* configurados peom a.
lateral. Ocos, vertical., tendo no tendo um encosto, c araotorleada má@
bato tornada por areagio do madeira, formando ume gaveta, toado 4 >00
te fronte com pois, qtz4 deslisam junto coa a mossa, MI forma qma * 0411‘0
te aunariam da gaveta passa a diontltarar b . base d° ber ço ; X* 14 fite
dk°
POT ima Dago

~ao%

3
N

BeieindleacZoa

3.- Original emalo de removedor do outídulcae,
írarco Circulam, se-/
Deu bórdo dianteiro ter ~Um*
tirei,SAO
OP

por

it.**ivagsnto aguçado, ~eivo: de •componha/E 4 oorrMegondento 0UWWW45
_
Wierna empreendida pela ouldeula, o ata,' bérdo avoado apromea../
Medê 408 ~aio transversal em leve abaulamento, ajustóvel 4 atirgej
k&rá ga aee Ontovna da unhe . na fane supe rior& desta ponta tese:4,040J
tâ salibode contínua, acompanhando o contrito de gta pegar& a W&N,
,~ Darto restante deste poça estreita se progronaiva 0 USVOM494a2q.
og ~anta, finalizando em hiante.
ào
4
pontoo
aproeentedoa.
1
no
total
Tonto ao

P/ G. 1

,V lí :-.--

:

,......_
..
:
::::::-------"
---::„...,2):"
.7...:,
_.....;

:-.-

III!

•

...z.-'

a
wa. o R A 148.702 de 26 de Abril de 1963.
Requerente; ALPANO 6. KARBA8 , D7DAr São 2au10 .
Vrivil4gio de 'InvençãO. PWVAS : D/SPOSIÇOAM ZU M01218 00114644~
ME SOM - CAMA . EUANIVo

4

UeivindicacOes
1_17 0 wp diepeatOile em moreia conjugados a(5 notG, e

1144. 767 de 13 de outubro 4e 196.1
94q8412eato; M. ChClICR 4 C/A. LM. . elo Paulo
AT114gio 00 Invençâo °HOU 88POMJa-B3TABGI0'
V

,_. ír;r---.7-___.r-ã.\--n\-

10

omomee

14104-88thntO, oaraoterizado eseenoialmento pelo fato ai 3010 @anã

BALLUELWAR

°20VA 48TONJÁ-3811116010", constituida - por um saco pm bolsa de .
es plástico, ool o&roo e dieczados Yarlav•lma Atue o Nulo eNR4
' W844401,ente . igual ao do sabonete, que o* abrigar4 no meu lateriffp 04 0
EMteriaada por Ualk abertura longitudinal mediana na face superior tee
' Oada por Meio de fecho de correr quo ' fioa abriga") por duas abas Ude
EWgdaa que os ~tuteiam, tendo ainda, cobrindo o %Jim" ama alga do
goma nato:lel da bolsa, ao longo da linha aodiana 1Ongltudirta2 W W*0
@am bordam os prendea , convenlentomente nas boirada g es meou.
Nato o 1 de total de a pontos apregentad049
n

•_.

latuido da uma eetant.e.(1) subdividida em Variam moo000, 'fia0%.
superiormonte em duas li.teraie (2) ~Cosia oulas , partoe im2er&
9Yea urram - me Onvoni enteMorder ecrvinde do Pés de apoie a go . 0
Corgadóa por 154ra roliçoe (3); O por aor inferiormente oonstátur.o
db ugg unuado_14, 00 (4) obture O gunl tios diapostO a bana (g)
ÇâO SOSento (10) com ou eon braço, pendo provida com , epago
ed ra0 10r0 000 P Artor evete (5) e por achar - lie apoiada 41b*TO
pda de apóio (8)1 e por dieptr a unidade -base (1f)1 internamenta.
da me amadgo (7) nos lutarei' providos de 'chapas (e) aonvenieritg
Unto dobrado; a que se adaptai* em magoe ou canaletad galas (lâil
aziotenteo nua Qua dro (12); e por nohar-ae diepoot0 80* eleatentgi)
IN)Q mutat° (14) da peça, dividido em várias aeo0es pc:p pan44
doe vertioaie entre os gania ficam alojadoo almofadam (16)(1 a'soce.
diaph Unidade - base (4), Jacultotivamente de oinzolrom (1?) •=.
,
artiouladoe e embutidos na peça.
„.
entoo ponto apresentada.

ria•••••,

PI

fi0 1..
E9RtiO 210 146.9no de 30 de outubro cio .196Z
a--- ,no fânc,
NQUOrantat MAM' AL:MS
9459114810 de InvonçA., °POLTRONA Waço' .
RRIvInafQ0u
1 - "nuauu BUÇO", constituada por poltrona estofada formada

,......,

,'

,

d
o

•,'"__I.:.,...,. i¡ ' '`'

3 .4t1- ,t n ,
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1100 • it~. ne, 24.

000040* 4, 4,1*
~1~0~ 09:0011 ojaaah odolo mem
•
Yo , 93;4.44c.o
.20.**" ttactoa ko~m 0#00.0~
Agio~ei INEMati
uE det~s
INGIONMeffik

gaigweiwys,"

Mak) - de 1911 11131 -

WailMèffla cã:4) Ot m040 aaaw t heúlioto WAStto og eafiga6.990);
* 41w
. .
affikaataneyffillonall6fitt.famettantugaliN4
pa0=11a-WEP~to

(30

wiStatá awto000148220$OPER/Wel

Ao fakeW19

.

OLIMMIL~ $0.4 1~0 1161W4À
ÇA PgftA aeNON
06~, oNtesammlamoão corpo rest&dted tad 190040 OIN MO.
~toamo tos/Rade/kW êt1 $101a
às-ouno 00mdmado4o 0 0m adds MY96,4~
000p0 tiaddsaSMO peva edllue
can 14 eviimeio de wele14s, asmeasnAleado
do ootesado pós "ase. csaamtketeloadmo Imo novela dómpoetlaWW ~4~0'
' topo Isiseutó do ~doo epoweemMe weantrdee coe IN.
WUE 12~ de e
esImM4Op dOE~~0
*134 em momo eat.s4ow4e em paa44a dMapoots braesselme'
por umo das co4rooddadea po p moam larbeeeta ao bloca pa0O401 e alisodOM
Unido a ootramAdeda opoé4a, *a Defgam e. Itassata, voltada paru abettiv.
va que MM ~isolo* com ardSteds do ~cagam do va020 ooloncoo pela 40
Nuaoo. do laWilt"is de maroao.
oweeka IDériwGraetegt

hautfo ag a eD VTeesep wanatirib
COND fie Gen1006 AO D &nano êo afin
e
me& el1429 Wit 1! • mais' mui" Mn ~-"dal
ReChe DEMApaio CD MIO ,
~Malta Ao Ismiagfioe e ~E DE DENDA. VCC PEED 2,1~89
°

gume da lendo com pino At.o5D0DAD IdItegE5
torkee=a0 peo %to do a Moto neomen Rp m:May 0010 120 0a0
ovga ponea Milemão* d yna pege;onoadmtvol oca p op aft ND oàfiN
setOmuüo amememouto ma too pacoonte.
•
'Ponto me N Ao 6 pontoo apneeentoeu.
e, e

~to n e IL do ISQ44i do Toadas, mmoboemtSO.44

mia. g

onon st+ 153.935 um 23 de, Outulbre às 1963.
floquerootos OKSOFIAC S/A ~TRU E cpashcào-na£ PATIM
tkolvilligto do invenção NOVA taQUIAA IABIROADCiFih DE . 5150,08 CURVOS",
Ui:v indicou:41P

H

3:Sove máquina fabricador:o de . Otloo ourado, oasa04404.e
,booin 1m2o foto de a amaro ou diopooitivo produtor de Olo meT 001SPQR
to por lis par do tubon ellindricoo e Ooncontriadmento encaizadoe do medo a formar icternemente um volume livre ye. forme de us ups1 cuia_
dri i i.

TBÉMO Xe 165.943 de 10 de apto de. 1961.
JAIME MATEM° - líte PAULO

Requorentos

Privi1.5gio. de Invenção "UM NOVO TIPO DE TaMPA PRA REA600$ D*0,10%e00
CONTSREM 'PRODUTOS
A
3E5-LI0FILIZAD02^4

Ponto n u 1 no total de 4 pontoe opreoantoiloo.

liwIVIN1ICAC014

I . Id. novo tipo de tampa para frascos destinados o ~ME piem
entoo o ser 11°1'1:lixados, caracterizado por ser provida et teaPog 011 n3

sus região cilíndrica, da um vão 3 diezetrei profundo, que atine+) ao.
imed]odUs da aba I termina/ de tampa, atravessando inclukil/0
trncié 2 "4, enceixe.dispoate na extremidade da tampa Oplieth

A YOWIRI

%mola e;

ean 020 20 acho e

alba 1.

Ponta1 do total

61;, 2:

pontos ecresentadoue

3. '
a

Tto20 N e 154.666 de 20 de novembro da 1963
Moquerente: TRE STANDARD 011 COMPANY - ra.M.

ti:v.1344o ne :invenção: ' tM AmgrETOokmurn E0 PROCESSO IARA PREPAMAÇãO OATANITIOA DE EITRILAS, OLEEI/11CA~
fT INSATUBADAS, A PARTTR DE U'A MISTURA QUE

cava um.. . arriwk. .060NI0 E OXIftEIO •
tEMNDICAOES

Dm aperfeigoamentO no processo raro preparaCão ca

istaitioa de nitri:Lao, olerinicament/1 , inaturodae, a partir de u'a /
mloturo que oontém uma' ol.efins, anulo., a oziggniO,,caractorizado /
Imr oc3moure eitado adotara em contato coo um catalizador cdlido /

VIT.2 3extagNra 1
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4t

Q

rar o afastamento lateral entre elas, e meios para acionamento mocA.,

AdC de 5964

'mico das referidas unidades,

ÉMUOrte: Van3Z0 1(AOELLAD1 . S10 PAULO
0?•Zn;rençats l'APNP?EIÇOAMENTOS INTROM1000Zu cAUPAW

Reivindlca-se prioridade do oorreepondente pedido des
poeitado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da amdrlea de

AgIUNDICAGOEA

I aporioiçoamentos intrtlautidos em tampas, caracterizados por .

Norto, em 5 do dezembro do 1963. sob na 328,324.
Ponto n s 1 de 16 pontos apreuentadoe.

(397J a parto da tampa fixa ao reoiplÁnte dotada; a) mas proximidades
434 3 bérdas circularea de sua beca, do uma aba - 1- circular externa
e de amo reontrenç'a -7- de cada lado desta aba o ambas juntas a osta
ant y e a Yeeatrencia -2- e a bórda aposta a ...iuo beca; b) do pequenas
gingões 3 em fOrma de curtos travessões dispostoa equidistantes, sendo uua face circular atravessada por oritkion -4- squidietanten
dAapostos simstricamante.
Pento ni c 1 do total . do 3 pontos apresentados.

ár

1.amo N e 165.557 de a2 de dezembro da 196k
Requerente: 3WF-SPEZIALFABRIK FUR AUTOZUBEROR GUSTAV RAU GmbH.- 4LW41;
NHA
40M0 N o 165.512 de 10 de setembro da 1961a

Privilégio de Invenção "LIMPADOR DE PÁRA-BRISA APERFEIÇOADO. PRORIO

Roouerente. JAYNE MAZZAL1 CANO - RIO GRANDE DO SUL
NI:VIU-tio da Invenção "ACENDEDOR PARA BICOS E gunimanoaxe na

PARTICULARMENTE PARA VEICUL03 MOTORIZADOS"

REIVINBICAÇOES

REIVINDICAÇOES

1 - Limpador do pára-brisa aperfeiçoado, próprio particularmente .

A Acondador para b!cos,e queimadores de gás, caracterizado por

Para veículos motorizados e equipado com uma Pega d e Pressão, fiX444

nm cilindro rotativo sorriIhado fixado na extremidade de um eixo, em
OU j a outra extremidade se fixa um roleta de superfleis aspara em com
Ont 0 com ran pedra de isqueira alogada em um tubo de eixo perpendica

ao eixo de acionamento do limpador por meio de um parafuso,

Ur ao eixo que suporta o dito roleta.

ça), sendo que a mols,se acha . ligada em uma das suas axtremidades lel

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

e

se articula o braço do limpador, bem como uma mola que prodtim

com 03
A PrOa

são necessária . para apertar a palheta do limpador ao pára-brisa (vido4
o braço; do limpador; e na outra extremidade através de um elemento 1.0P
tormediário com a poça de pressão, de tal maneira que o braço do lIcig%
dor Juntamente com a pa/heta p ossa se r afastado d o Pára- brisa e Porn4°
neva parado nesta posição afastada, oaracterizado pelo fato de qUA O
elemento intorm.diát ; lo consiste em um estribo em forma de U, e, aittOC.3
que uma mola helicoidal da tração 9e acha enganchada, com uma das sua9
extremidades, na .parta transversal do elemento intermediário.
Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade do corresponda)
Po pedido dopositado na Repartição do Patentes da Alemanha, em 5 de ea
voreiro de 1964, „7 3 do jtut40 (10 2964, sob os nes. 3 89377 11/634

a

91356 11/63e,
Ponto tt$ 1 do total 407 pontes apresentados
wq.1
ORO IN 165.077 do 4 da dezembro

44r

de lf

OANADP
Soauarontot UAssuv -psuuson laMITED
a'AVAldGiO do dAvencãe; ACESSORIO COLBEDOR ADAPTADO PARA'M 951MA
DO

Z /MIMO)

2h1

UNA COMBINADA PARA COLUR

11MULTANEAMENTE DIVXMAS YILEIRAS DE PIAR,
CAS ESPAÇADAS es
14EIVIEDICACCE1

,-4560eserio eolhedor adaptado para ser montado e rg
WraaoGRunç:;. oombinaeL peZfa colher simultenaamonte divoroaa filainm
;41a plantas oapagadas, OaraoteriDado par compreender uma armação prig

.31:calg ume umidade ()olhadora para onda Moira plantada, moioa para
UO2~' na n g oridas Unidades Com o devido afastamento na armação prig
da aoardo com a Uateia entra filoira, sendo nquelles meioe
.450 montagau, Dara uma dau Unidades ao monos, ajustdvoia latoralment n
--

Pat-',.leet0, 3 unidude adjaoente do modo a permitir altâ

PREGO DO NÚME

2

5555r

RUMO 10 166,129 40 21 41 janeira 44 1965
• Poquavontot PAVD Minn - bIO PAULO
Privilhio de Invene °'110VAS UISPOSIÇOSO "OOMIWItfam mtt asPoLuct,9
142TROVE60agâ"
•

ARIVINDICAZUM

N NOVA3 DUPOSIÇOSS . CONSTRUTIVAS alçamos RETROVIsORBs", og,
raOterizado pelo fato' de se dotar o espelho rotrovisor de dupla caros

vt,a primeira ,do material rigida e a segunda de material tlexive1,
plfiticto Ou similar, sendo que ambas se apresentam com formato stPrO41
Sado de camptinulas, a mais interna dotada de rebaixo central 30Migírloo

e ajustada Contra o face interna da outra carcaça flexivel,per

Sua vez dotada de abertura central alroular, circundada por gola em -

O DJ r OJE: Cr$ 0,60

