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INSTITUTO NACIONAL
QA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE
Em 11 de maio de 1971
Reconsideração de Despacho
Laboratoire Le Brun S.A. (titu
lar do registro n9 238.972, marca Eu
Calyptine). - Indefiro o pedido de
reconsideração do despacho que na')
acolheu o pedido de caducidade da
merca Euoalyptine.
Diversos
D.e Millus, Ind. e Com. de Roupa
td.A. (junto ao registro n9 321.135
Marca Maldenform). - Arquive-se
o pedido de fls. 26-28.

SECRETARIA DE PATENTES
Expediente de 11 de maio de 1971
Picam notificados OS interessadas
abaixo relacionados para efetuarem
dentro de sessenta (60) dias, o reco
lhimento, no Banco do Brasil S.A
da retribuição final devida e da re
!ativa à primeira anuidade cujo comprovante deverá ser apresentado ao
rNPI, dentro do mesmo prazo a fim
de permitir a expedição da compe
tente carta patente:
Privilégio de Invenção Deferidos

N9 126.179 - Processo para prepal
rar novos catalisadores e composições cataliticas e processo Para a oxidação em fase gasosa de hidroc
buretos insaturados com 4 átonos de
,earbono - Société D'Electro Chixrde
D'Electro Metallurgie et des Acieries
Eléctriques D'Ugine.
No 126.377 - Processo de prodú....r
quinacridona linear da fase gama°
cristalina - Farbwerke Hoechst Ak
tiengesellschaft.
N9 131.e52 - Processo contínua
para a polimerizaç'áo de etileno Union Carbide Corporation (deferido
cem exclusão do ponto 12).
N9 136.245 --- Uma composição fertilizante que contém nitrogênio The Dow Chemical Company.
N9 137.305 - Equipamento aperfeiçoado para desvolatilização de liquides viscosos - The Dow Chemical
Cempany.
N9 137.339 - Processo aperfeiçoado
de cópia por difusão de complexo de
prata - Oevaert Photo Producten NV:
N9 141.180 - Cabeça compressora
para máquina de moldagem de fundição e máquina de moldagem de
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No 148.456 - Processo de estabilização de material poliolefinico - J.
R. Geigy S.A.
No 148.854 - Processo de -fingimento de fibras de poliamidas -- J. R.
Geigy S.A.
NO 162.689 - Dispositivo ou aparelhagem para a pulverização de subafânciás líquidas principalmente metais líquidos - Badische Anilin &
Soda •abrik Aktiengesellschaft.
No 165.524 - Recipiente para lavagerri de peolpa celulósica - Ajtiebolaget Kamyr.
N9 170.217 - Recipiente de formavel alienável - Nicholas e Griffin.
No 170.284 - PrOcesso para fabricar um pano não tecido - British
Nylon Spinners Limited.
Ne 172.396 - Processo . para recuperação de níquel e/ou cobalto de
soluções de sais de níquel e/ou cobalto -- Republie Steel Corporation.
No 174.693 - Composições aperfeiçoadas para tratamento de papel Monsanto Company.
N9 178.695 - Processo de preparação de nona coranbes ea12~Acos aplicáveis 'a tingidura - Etablissements
Kuhirnann.
No 178.738 - Processo e aparelho
para tratamento de fios com propriedade potencial de encrespamento Kanegafuchi Spinning Co. Ltd. e 3nia
Viscosa Società, Nazionale Industriii
Applicazioni Viscosa SPA.
NO 178.859 - Processo para a obtenção de preparações de pigmentos
fãcilmente dispersiveis 'em veículos
orgânicos - Farbenfabriken Bayer
Aktlengesellschaft.
No 178.980 - Aparelho para fundição continua - Anaconda Amerie,an
Brass , Company.
N9 179.157 - Processo para a cbtenção de corantes disazoicos sol úveis em água que contém metal Parbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm Meister Lucius & Bruning.
Cumpra as exigências técnicas::
No 162.487 - Celanese Corporation
of America.
Exigências
Metalúrgica Marlotti S.A. Opoente do têrmo no 1E4.281 (a prova
apresentada pela apoente não é válida o têrmo foi depositado em 31 de
outubro de 1966 e a nota fiscal ap-esenta é de 20 de janeiro de 1967) .
Meersoa
No 189.464 - Owes Corning Fiber-

8undiçilo equipada com dita cana glas Corporation - Desarquive-se.
NO 189.540 - The National Cash
40 compressão - The Osborn Menu
Register Company - Desarquive-se.
W*1ring COMParty.

NQ 18.577 - Air Reduction Company Incorporated - Desarquive-se.
No 189.619 - The Bendix Corporation - Desarquive-se.
N9 189.620 - W R Grace & Co -Desarquive-se.
N9 189.621 - The Goodyer Tire &
Rubber Company - DesarqUive-se.
N9 189.675 - The Bendix Corporation - Desarquive-se.
No 189.677 - The National Cash
Register Company - Desarquive-se.
No 189.765 - Cartepillar Tractor Co
- Desarquive-se.
No 189.835 - F Hoffmann La Ruehe & Cie Societe Anonyme - Desarquive-se.
Ne 189.948 - The National Cash
Register Company - Desarquive-se.
No 189.950 - Robertshaw Controls
company - Desarquive-se.
No 189.951
Vernon Davis atosa
- Desarquive-se.
No 190.Q16 - The National Cash
Register Company - Desarquive-se.
N9 190.019 - Caterpillar Tractor Co
- Desarquive-se.
No 190.055 - Caterpillar Tractor Co
- Desarquive-se.
No 190.056 - Vernon Davies R,posa
- Desarquive-se.
N9 190.132 F Hoffman La Rocnhe & Cie Societe Anonyme - Desarquive-se.
N O 19.133 - F Hoffmann La ROche & Cie Societe Anonyme - Desarquive-se.
No 190.136 - Drew Chemical Corporation - Desarquive-se.
No 190.179
Caterpillar Tractor
Co - Desarquive-se.
afe 190.181 - The Udylite Corporation - Desarquive-se.
N9 190.220 - Aluminium Company
Of America - Desarquive-se.
N9 190.248 - The Bendix Corporation - Desarquive-se.
N9 190.385 - Caterpillar Tractor
Ce
Desarquive-se.
N9 190.421 - The National Caah
Register Company - Desarquive-se.
No 190.535 - Societe Anonyme Andre Citroen - Desarquive-se.
NO 192.985 - The Litbrizol Corporatioa - Desarquive-se.
10 193.043 - Atlantic Richfield
Company - Desarquive-se.
N O 193.044 - Caterpillar Tractor
Co - Desarquive-se.
No 193.458 - Burroughs Corporation - Desarquive-se.
N O 194.038 - General Aniline &
Film Corporation -- Desarquive-se.
NO 195.791 - E R Squib & Sons
Inc - Desarquive-se.
N9 195.792 - gelsey Hayes Company - Desarquive-se.
. N9 195.818 - Beacon Manufacttlring Company - Desarquive-a9.

No 196.258 - W R Graes.: & Co -4
Desarquive-se.
N9 196.466 - Caterpiliar Tractor
Co - Destarquive-se.
N9 196.467 - The National Cash
Reaist,a Company - Desarqu1ve-s3.
IP 196.469 - Societe Anonyme Alfeire Citroen - Desarquivc-se.
NO 196.635 - United States Steel
Corporation - Desarquive-se.
No 171.476 - Robert Boothe Miller
- Desarquive-se.
No 183.493 - Sola Viscosa Societa,
NaZionale Industrie, Applicazion Viscosa Spa - Desarquive-se.
NO 186.748 - Walter Kidde & Company Inc - Desarquive-se.
N9 187.166 - Mano Novielio - - Desarquive-se.
No 187.934 - United States Steel
Corporation - Desarquive-se.
N9 188.147 - Chemische Werke
Witten Gmbh - Desarquive-se.
N9 188.586 - Chas Pfizer & Cf 1110
- Desarquive-se.
NO 188.657 - F Hoffmann La Roche .5: Cia Soeiete Anonyme - Desnrqui Ve-se .
No lis9.045 - United States Steel
Corporation - Desarquive-se.
No 189.324 - F Hoffmann La Roche & 'Cie Societe Anonyme - Desarquive-se.
No 189.362 - F Hoffmann La Rache te Cie Societe Aonyme - Desarquive-se.
No 189.364 - Ford Motor Company
- Desarquive-se.
No 189.365 - Cts Corp Ration Desarquive-se.
N9 189.366 - Caterpillar Tractor
Co - Desarquive-se.
N9 189.367 - The National CaSh
Register Company - Desarquive-se.
No 189.370 - Ford Motor Coinpany
- Desarquive-se.
No 189.4E6 - Robertshaw Controls
Company - Desarquive-se.
N9 189.436 - A H Robins COInp any
1ncorporated - Desarquive-se.
No 190.536 - Unit,ed States Steel
Corporation - Desarquive-se.
N9 190.538 - The Standard 011
Company - Desarquive-se.
No 190.576 -- Societe Anonyme Dba
- Desarquive-se.
No 190.604 - The Udylite Corporation - Desarquive-se.
No 190.605 - Roberthsaw Contrais
Company - Desarquive-se.
Illinois Tool Works
NO 190.606
Inc - Desarquive-se.
N9 190.607 - Ilinois Tool Works
Inc - Desarquive-se.
N9 199.608 - The Goodyer & Rubber Company - Desarquive-se.
No 190.609 - Aluminium Company Of. America - Desarquive-se.
N9 19e .698 -• Fard Motor Company -- Desarquive-se.
N9 190.701 - Philips Petroleum
Company - Desarquive-se.
No 190.702.- United 1Vierchants And
Desarquive-se.
Manufacturing Oba
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Co - Desarquive-se.
• 190. ;33 - ec i te Anwyme AnOra Cirri
Leaarquive-se.
- Western tr.ilectric
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Cular,i.ny linemporated
Desarquir-c..
- Jacob Sinnn Xambo11e:•,arquive-se.
1. 53.223 - Retertshaw Controls
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149 201.229 - Ernesto Ithurneíahal
149 191.161 - Fit,....-::::.1 it)2. -__. te
- Desarquive-se.
.
Glass Company.
- United, i-•ates ateei
149 205.180 - Fábrica ArgantiLa
9N9 185.029 - The Natiorir:q Casla
.CorpOration - Degarquive,se.
e Alpargatas S. A. 1. C. - De.z.v.c- • Registei Company.
Yi.9 191:479 - The • National . Ws.12 V.:lite-Se.
N9 199.083 - Rohn and nets Com.
Reg-istcr Company - Besarqui7e-se.
•1\19 205.683 - Ts'tablissememts 1152- IP211,7N9 191.6'80 - W. R,. Grace & Co. nault S. A.
Lesarquive-ca
No 195.527 - Arn•crioan
- DE,sarquive-se.
Compar,:y..
Arquive-se
de
acôrdo
ceme
.r.N9 191.381 - Caterpillar Tractor
1811.1122 - Sni• m Pren.E.,%
tigo 145, uma vez cri:e a '-precaraCo. - De.sarquive-se.
7h19 123.660 - 5arlit & Company.
ção
apresentada
não
ateren
^e
N9 191.688 -- Ford llotor Crim14? 223.451 - Sis am ProgciU OPA.
disposto no artigo 162
pany - Desarquive-se.
149 220.728 - Socien 0130n710a
No 1442.=225 - Westelii Siert-rio
149 187.451 - Societá dos
Ar.r.i.re
Citroen.•
•
Company Ihrimporated - DesarquiAteliers riu Creusot. • •
N9 201.0'78 - General ?coeis Coe .•ve-se.
7h39 187.515 • - The Lubrizol Zoapora ion.
1142.:157 - .Endo Laboratories poration.
Miner Inc.
Inc. - Lasarquive-se.
, NO 187.822 - Pierro Esponjo S. A. 149 201.207 - W.
NO 203.327 - Juan Garcia- Redes
149 137:807 • Robe-1743m_ Centi;o1s
NQ 192.027 - Aluminir.,22 Compa142 225.799 - :-.1ocieté Anonyine
Cerpan
ny of America.- De3mqunie-...2.
Cateipillar Trator
149 182.54'3 - W. R. Grane & Co. N•'. 187.898
i139. 248:229 - Banzar Cari Ven
Co. ,•
•
- Desarquive-se..
NO 188.022 - S. A. dos Zta-o-11s;ie- Platen.
No 192.837 - Caterpihair 'Tractor . ments
149 222.035
231.32.
Roure 3erthand Jwitin
co. - Desammvs-ss.
2•,,er e Daniel tephol De1an7.
N9 102.843 - The Natio-nal Cash Ludont.
'
NO 206.972 - Mktrairitrica S. Ti.11.:.
N9 188.240 - The Natioral. Cash 149
Register Company -- Deliarçuive-se.
225.473 - 11'st-cletrica 5, E. L.
"N9 204.744 - Scovill LIanufacái- R.2.2.,,istier Company.
ILP 283..076 - Mistreletica 1. i...
NO 105.294 - Caterpillar Tracter
ring Company -• LasartpAive-se.
149 202.071 - Ctr0es E. :17
2 295.644 - Scovill 20anufactuAmerican P;1;.iii.-o
No 208.428 ring Vompany
Desartf4-1-iVe-ei N9 1043.247 - The Nationa1 Cas31 Ze_mpany. ^
N9 185.533
Rhone Por,Czne S. A. • Registe!' Company.
No .263.129 - 11112-,nel
- Desealuive-se.
N9 188.354 - CTS Corpo.ration. "^_aut rarrz
N9 189.477 -- Soovill 11anufactu- ! No 148.594 - PinoLto Maztino.
ring Ccimpany
Desarquive-se,
NO 188.773 - Fisons Fest -Control 2119 229.252 - 2.2eer Danilet-Iiii "Mo.cherginsky, Ser.,;ã
r.z.ntsphy )Interna. Limited. •
NQ 190.705
NO 119.000 - Ur.iOxi Carbide Cor- lachey, Viktor Arsanievich
- Dzisarquive-se.
N+ 191.623. - Icovi 1 Manara:lu poration. •
149 119.762 - •aterpillar Tractor Lidia Pederevna "Penkova.
ring C0111,..leá3y - Desarqve-se.
CO, 3.,; o 211.423 - Tie Tiencliz
Co.
N9 192.818 - Harry Tiu.ix NO 1892377 - -1-{anegainéhl Bos...31 •ration.'
SarquIve-se.
;‹.
Kaisi 13.
n.
• n9.,211.032. - 1.7sm
N9 187.791 •-- Rayouler Inéornor
a- ' No 3,91.7,
vapdan & Cie
INT) 211.515 - Bensen 2c3d 2 21:c;
-teci - 4.Da•smiquive
Sn:iet, Ano,yme,
; -1411211713 - Union Carbida CorEeiirth, Union proi tien.
1 -16.87-.1
Brotirrs Ceai- I N9 192.594 pany In corporateu -- Das uii - se. ;, ; !Pet^01.-an
•
• 1\79 2113714. N 9 195.515 - Aali u. E id u
No 1223,59• - Cbi4 Çorporat-en. '.Compiny.
Qulir u; Van H o
D." •'••
. •-•-sf-•
NV 211.715- - Tire ICee,:-;:i•
N9 .15,3 .-1.123
just. las
• N9 2.00.1)94 - ELIA Vei, ¡C°
3:8 - 1ree1sjo
alva Cr.i.c.,- I .1 '7a"),-,er Company.
saiqu;ve-d. • '
I
t.on.
NO 211.722 - Gebrcier
NQ 191.520 - VJ Grace &

Co -

Desarquive-se.
N 9 191.072

•

•
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N9 211.789 - Atlantic PUC/1nel N9 215.413 - The Wheelabrator
Corporation.
Company.
N9 211.811 - Teleflex Incorporated No 215.427 - Eli Lilly And ComN9 211.844 - Pfizer Corporation. pany.
N9 211.845 - Remingyon Afins No 215.431 - Eli Lilly And Company.
Company Inc.
N9 215.432 - Fmc Corporation.
N9 211.871 - Pennwalt -CorperaNo 215.435 - Eli Lilly And Comtion.
N9 211.872 - The National Cash pany.
N9 215.448 - El! Lilly And ComRegister Compa ny.
N9 211.873 - The Bendix Corpo- pany.
ration.
N9
- Fisons Ltd.
N9 211.880 - Cartiere Ambrogio N9 215.487
215.488 - Allen
Hanburys
Binda SPA.
Limited.
N9 211.892 - A. B. Dick Com- N9 215.491 - Continental Pharma.
pany.
N . 215.492
Beecham Group LiN9 211.893 - Dynamic Typing inc mited
N9 211.909 - Caterpillar Tractor N9 215.493
Veb Jenapharrn.
Co.
N9 216.001 - The Bendix CorpoN9 211.910 - Sterling Drug Inc. ration.
N9 211.911 - The Bendiz Corpo- Arquivem-se pelo não cumprimento
ration.
da Portaria n9 37 (art. 162 do CPI)
N9 215.345 - F. Hoffmann La Ro- NO 212.600 - James Bonner Wallard.
che & Cie. Societé Anonyme.
N9 215.344 - F. Hoffmann La Ro- ..N9 213.055 - Jordan Homer Stover III. •
che & Cie. Soeieté Anonyme.. .
N9 215.343 - E. R. Squibb & Sons N9 212900 Vsesojuzuy Nauchno
Issledovatelsky Institut êadoskoi TeInc.
khnologii' Zhelo -obetonnykh KonsN9 211.914 - Kioshi Inoue.
N9 211.915 - Maurice Andrews. trutsy I lzdely
N9 214.395 - Joslym Mfg And
N9 211.943 - The Gillette ComSupply Co.
pany.
International BusiN9 211.949 - Ilinois Tool Works No 2161.008
ness Machines Corporation.
Inc.
No
216306
Etablissements FrinNo 211.950 - Rohm And Haas
gand.
Company.
N9 211.951 - Superior Continen-, N9 216.720 - W. R. Grace & Co.
No 216.775 - Gregorio Prieto.
tal Corporation.
N9 211.957 - Sankyo Company N9 216.825 - Carlos Horacio Loa
renzutti.
Limited.
N9 220.392 - The Broken Hill
N9 212.006 - The Gillette ComProprietary Company 'Ltd.
pany.
- Arq uivem - se os processos.
No 212.009 - The Gillette Company.
EM 11 de maio de 1971.
N9 212.011 - Illinois Tool Works
N.
Inc.
Rep ublióação do D.O de 5, 6. e 7-5-71
No 212.012 - Illinois Tool Works
Inc.
Notificação
N9 212.013 - The Bendix Cor poration.
Ficam notificados os interessados
N9 212.038 - General Motors Cor- abaixo
'relacionados para efetuarem,
poration.
dentro de sessenta (60) c l ias. o - acoN9 212.056 - National Distillers lhimento, no Banco do Brasil
S. A.,
And Chemical Corporation.
da retribuição final devida e da reN . 212.063 - The Bendix Corpo- lativa
à primeira anuidade, cujo comration.
provante deverá ser apresentado ao
N9 212.064 - United Fruit Com- INPI,
dentro do mesmo prazo, a fim
pany.
permitir a expedição da com peN9 212.089 - Rohm And Haas de
tente carta patente.
Company.
No 212.090 - Rohni And Haas
Privilégio de invenção deferido
Company.
N9 212.154 - Pirelli Societa Per N9 123.097 - Aparelho para misAzioni. .
turar e preparar substâncias sólidas
N9 212.183 - Corning Glass Works e liquidas - Rheinstahl Henschel
N9 212.184 - Atlantic Richfield Aktiengesellschaft.
Company.
N9 131.311 - Processo para P repa
N 9 212.185 - Economias Labora-rapolímesinurdotories Inc. •
tados de estrutura regular, de n viN9 212.217 - Maurice Shamama e nil carbazol Montecatini, Societa
Joseph Richard
Generale per L'Industria Mineraria
No 212.294 - General Motors Cor- e Chimica.
poration.
N9 212.301 - Wallace Murray CorDiversos
poration. *
249 212.304 - E. R. Squibb & Sons
Fábricas Germade S. A. - TituInc.
lar da patente MI no 3.457 - ProrN9 212.381 - Armatrong Kropp rogue-se.
Development Corporation.
N9 212.392 - Duncan Roderick Transferências e alterações de nome
McWade.
, do titular de processos
N9 212.486 - Lewis William Éthys
Richard.
Feram mandadas anotar nos
N9 215.346 - E. R. Squibb & Sonc
processos abaixo mencionados as
Inc.
seguintes transferências e altera , ôss
N9 215.344 - E. R.. Squibb & Sons
de i nome do titular de processos:
Inc.
Swift & Company - Alteração de
N9 215.348 - Burroughs Corpora- nome do titular na partente PI nútiOn.
mero '54.719, 65.652 e159579 - AnoNo 215.349 - The Bendix Corpo- tem-sé a transferência e a an,e.:ação
ration.
de nome.
N9 215.350 - Bohna Engineering Heir). Lehmann Aktiengeselischaft
And Fesearch Inc.
- Alteração de nome do titular na
No 218.351 - Westinghouse Air patente PI 84.484.
Brake Company.
Limited - AlteVai Léer (U
N9 215.352 - El Paso Products ração de nome do titular na patente
tõrmo 188.217,
~Work
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Andis Com. e Ind. de Bebidas Limitada (titular da pat. PI termo n.9
186./168). - Pica sem efeito a Pu-,
blicação de 6.5:71.
-Foram mandadoà arquivar oa processos abaixo por falta de pagamento da taxa final
N.9 134.513-A - Rohm & Haas
Company.
N.9 140.714 - Montecatini, Società
Generale Per L'Industria Mineraria e
Chimica.
N.9 142.105 - PPG Industries, inc.
14.9 142.941 - Georg Werner .Kunsa
ch.
N.9 1.48.535
Wah Chang Corp.
N.9 153.873 - Luis David Barr.
NP 154.546 - General Electric
Company,
N.o 156.252 - Monsanto Company.
N.9 157.457 - Mar tin--Marietta
Corp.
N.9 160.607 - Koppeis Company,
Inc.
N.o 161.651 - Maquinaria Textil
Dei Norte de Esparia, S.A.
N.9 .143.014 - General Mills, Inc.
N.9 169.015
Ciba Societe Anonyme.
N? 164.055 - Norton Company.
14r. 165.549 - Lee Wilson Enginee-%
ring Cempany, Inc. - (Arquivem-se
os processos).
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados de
acôrdo com o art. 145, uma
vez que a procuração apresentada não- atende ao disposto
no art. 162 do CPI:
N.9 202.522 - Pirelli Società Per
Azioni.
N.9 212.483 - F. Hoffmann-La Roche & Cie. Societe Anonyme.
N.9 207.644 - Western Electric
Company. Inc.
9 '207.691'
Robertshaw Cona
Cola Company.
N.O 207.898 - Butler Manufactuat
rine Company.
N.9 212.912 - The Gillette Com.
Oposições
para/.
14.9 213.915 - The Udvlite Corp.
Progresso Ind. de Artefatos de
N.9 214.540 - pMc Corp.
Gesso Ltda. (opoente da pat. P1 terN.9 •214.843 - Caterpil l ar Tractoi
mo n.9 160.142).
Vasoflex S. A. Produtos Plásticos CO.
The Bendix Corp,
Y. 9 90 R . 00 7
-e Soares Produtos de Borracha S.A.
W. R. Grace &
N. 9 2nR.4911
(onoentes da pat. PI termo 172.510).
90R.982
Chio Eigenraan.
N.9
Helio Muller Borba (opoente da
Koppers COmpany,
209.191
pat. MI termo 172.189).
Cia. Geral de Motores do Brasil, In c.1'4. 9 'w91.246 - Standard Presset1
Sociedade Industrial de Borracha siam no ,•
Elastic S. A., Volkswagen do Brasil
No ano aa1 - The Bendix Corp,
Ind. e Com. de Automóveis S. A.. wto pen .elq• - Gaf Cor0.
Fábrica de Artefatos de Borracha *TO e 0 0 .T/1.
Gaf Coro.
Cruzeiro S. A. e Ind. Perez - Arte1'1. 9 50.774 - A. H. Ttobins Cont.
fatos de Borracha S. A. (opoentes T?arr.
da pat. PI termo 162.188).
11/47,4 afla . 928 - F. Hoffmann La 110.n
Soclete Anonytne.
Reconsideração de Despacho
7TQ "° .136 - A. P. Robins Conta.
N9 186.025 - International Flavors
& Fragrances Inc. - Tome conhecimento do parecer técnico, apenso, e
atenda-o.
No 186.483 - Ronson Corp - Tome
conhecimento do parecer de 17-3-71
a fim de que possa cumprir as exigências formuladas.
Eaton Yale & Towne Inc. - Junto
a patente PI n9 59.355 - Promova
o reconhecimento da assinatura do
Vice Cônsul Interino (fls. 88v).
N.9 1.248 - Lilly Industries Limiteci - Apresente claramente a finalidade dos "Eritromicila A Amina"
aqui mencionados de acõrdo com o
Art. 13 § 2. 9, letra "a" do CPI.
N.9 185.695 - Helio Mota Alves
Peixoto e Ovidio Pedeli - Pague a
taxa relativa , pela alteração do relatório.
N.9 189.072 - Hugo Karnas Apresente novos pontos característicos de tal forma que não constem
nos mesmos reivindicações específicas de material (vide pg. 7 e 8, palavras sublinhadas) pois tal não deve
ser reivindicado de acôrdo com o C.
¶'. '1. (Decreto-lei 1.005 de 21.10.69).
Retire, ainda, c) 2.9 ponto característico pois este não é considerado reivindicatório.
14.9 200.030 - The National Cash
Register Company - Retifique o titulo e apresente autorização do inventor.
N.9 200.183- Allied Chemical
Corp. - Pague a taxa relativa à peticilo 50.232-68 e exclua a reivindicação do país de origem.
N. 205.324 - Columbian Carbon
Comp any - Pague a retribuição referente a apresentacão de novos relatórios (pet. 15.668).
N.O 205.329 - Shawinigan Chernicals Limited - Prove a mudança da
razão social.

hem?. Inc.

Inds. Gemmer do Brasi IS. A. (no
n 1n.211 - Citroeri S. A. S. Ar
pedido de reconsideracão do despacho ('i- ^ - ehi'es Citroen- 13erliet PM
que arquivou a pat. PI termo 186.046: iihreaN .
- Não acolho o pedido de reconsiderienTIÇ
ração por haver sido apresentado foO n i 1 ent .~,
4161 Rot 1•Tohab,
ra do prazo.
r,To
2l', 100 - F. proffmarin Gi ovanni Coletti-Moglia (no pedido 13 ••••1, Pr, e S aatete ..Anoityme -na
ll 4 ll
de reennsideracão do despacho na
nci nynnpaRos)
nat. MI r..9 5.262) - Patente já arnoivada com pedido de reconsidetre- REPUBarteACAO DO D.O. DE 6, (#
cão indevido Desconheco o pedido
E 7 DE MAIO DE 1971
j.
de reconaideracíto e mantenho o arq uivamento em face da informaçã"
EM 11 DE MAIO DE 1971
da Procuradoria,
The Firestone Tire & Rubber ComNotificação
nany (titular da pat. PI termo n.9
202.649) - Reeonsidero o deSpache Decorrido o prazo de sessentZa .-0
de arouivamento.
Decorrido o prazo de sessenta (60)
The • Outticer 02.ts Company (no
nedido de reconsidera r:fio do deana- dias, a partir da data desta Ai/taabo nue arnuivou a at. PI termo caca°. e desde que não haja inter.
207.7401 Reronsidero o despacho posinão de recurso, ficam notificados
os interessados abaixo relacionados
Aa arouivamento.
geina E. Gente+. (no ” e rl d i o de so- ne e a etuZa.rem. dentro de sessenta
liao---g a fle caan ai a a d eda nat. 1-1 (iw. dias. n recolhimento. no Banco
n.9 71 98.61 - Ind e firo o pedido, reBrasil S.A.. da retribuição final
lativo 4, fier 1 9 ,• 940 de caducidade de devida e da relativa ao primeiro lenap oente natente.
cenio. coto com provante deverá ser
• !a ( a,. F, Gert te, fr, o ne nli ri n Âe ca- ap
resentado ao INPI, dentro do .r asri1/n;(19de da pat. PI n.9 '75.563) - ino prazo, a fim de permitir e ex.-,
Indefiro o pedido de caducidade.

pedição do competente certificado,
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W 622.438 - Sansic S.A. Maria- dução de artigos manufaturar:as à
ginas Amarelas - Classes 25 - 3?
base de polímeros termoplásticos que
33 - 38. Indeferido em face do ar- reira Ind. e Com.
I
Insláktmudencia nem su.peiiicie cle srecto lavrado ou
N9 564.905 -lf N9 na fe21 - Kennedy - Café tigo 95, n9 2 do CPI.
similarmente provida de um padrão.
k &Legitimo - Classe 41.
N9 685.947 -- Linense - Cibral 1 de Comércio.
sem recorrer a moldes de impiessão
N9 523.647 - Noram - Societe de É Cia. Industrial de óleos Vegetais -' N9 658.444 - Cia. Vidraria Santa
em relevo, em que uma misture de
•
Cum p ra o t. 96 ' r°
la Pradaquits Chimiques D'Auby - Classe 41 - Indeferido em face do
dois ou mais liol l meros termoplú6tiN.
519.531
V.
Moura
Cumpra
Se a- Cisem 1.
art. 76 n9 5 do CPI.
eeppeel sua inscrição no IBC. (Resolução n.9 cos, não cio tipo poliolefinico. da i;trea N9 687.968 - Dendeeptix - ZamN9 5e1.899 - Top Ou
rentes graus de fluidez, é extrusa
' bon leaboratorids Farmacêuticos SA. Cilinder Lubrification - Bardhal 1, 465)
• 580.691 - artes Gráficas e Em- uma temper g tura acima d g tertne g .-. •
N.
r- Classe 3.
Haaufacturing Corp. - Classe 47 -tura de fluidizaeão do pelimera que
N9 514.077 - Famasa - Fábrica Indeferido em face do art. 76, ns. 2 balagens Olival Ltda. - (novos
exemplares com exclusão de "con- tem uma fluicte?. maior. - l'ontos
da Máquinas Famasa Ltda. - Cias- e 5 do CPe.
publicados em 18.3.71).
lie 21.
N9 667.966 - Winchester 44 - feti".
N. 9 136.922 - Processo para á proComercial
e
Imp.
S.
ble 625.649 - Arbor - Staub S.A. Casa Winchester 44 S.A. Comércio N.9 594.234 - -- Discrimine os ar- dução de revestimentos de 0,;:slato
Eletrônica Com. e Ind. - Classe 8. de Armas e Munições - Classe 49 Domingos leda
em camadas de espet-sura gó- Indeferido em face do Registro ages na cl. 38.
N.9 597.437 - Terezinaa Auto Pe- bre metais e .solu-ão ererfeiçoac l a 'aW 631.883 -• NI - Clorotermea n" 245.349, Winchester, classe 18.
ra êste fim - Metaligeselleeleaft
B .A. Equipamentos Para Indústrias
N9 658.202 - Almanaque:lha - 1 ças Ltda. - Discrimine os impressos Aktiengesellscliaft - (Depositada em
Redesieas - Classe 6.
Editera Brasil América Ltda. - na el. 38.
2.3.62 - (Pontos publicados em lfi
149 593.614 - Cia. Swift do Bre- de mamo de 1971) .
1i9 637.671 - Duralit - Cristais Classe 32 -,Indeferido em face do
sil S. A. - (novos exemplares com
ara 76 n9 2 e 14 do CPI.
N. 162.643 - Novo motor a it:7)10Peado S.A. - Classe 8
Manual do Impess) exclusão de "camomila. frituras e le- são - Caries Elaiser e José, rtv:;:Pr
667.443
N9
N 9 640.594 - Flor da MatZa - do Sêlo - Asplan S.A. Asessorm feições prontas". - Cumpra sua ias- - (Pont es r.11331".:".adOS em
Móveis Flor da Mata Ltda. - ClasIBC. (Resolução 465).
N." 162.455 - Dispositivo Para
em Planejamento - Classe 32 - crição 9no
531.857 - Comércio, Imp. e acionar cornut g tiv oriente órgãos dê
se 40.
Indeferido em face do Registes.
N.
Jimalves Ltda. - Cumpra o intercept g e5.0 para fluidos era geral,
11/47" 641.261 - Assistant - Sten- n9 330.343, Consultor do Inmásto do' Exp.
I art. 69.
narticul gurac e cara motores alterdardZ Eletrica S.A. - Classe 8.
Selo.
N.9 538.368 - Cia. Cesto]. Inds. de nativos caracterizado por Possuir um
Tem
i
Reivindicada
Não
Proteça
o
1 óleos Vegetais - Cumpra o art. 69. órgão capaz de ser im p elido. possuÉ N 642.238 - São Cosme e Datarão A
. Lu
_ ,
Reiactio
indo uma haste articulada el
1, 44 9 643.959 - Flleeting Moment rente. Indefiro o Pedido de Registro, I N.O 638.755 - Meyer S. A. - Cum- mente
cat)az de a g ir sôbre o ;.-1;0-;;ao
pra
o
art.
69.
Apresente
noves
1
e... Perfuma Belenciaga, - Classe 48.
N9 521.748 - Aluá de Yeinanja _
existente em um balancin. - Po; ,tos
a
marca
sem referência
*9 687.395 - My Teddy - Ind. Bruno Balsimelh Netto - Classe 42. exemplares
genérica discriminando
todos os ar- publicados em 5.4.71).
N9 669.337 --- 3 :cit.:
Moageira de Trigo AmazonaZs S.A.
tigos
a
protegei.
N. 159.115 - Fieira ou fiandeira
nica de São Paulo - Arquestra,
.-'Classe 41.
aper r.elocaci g di. construção laminada
lane-mica de São Paulo - Classe 32.
•t
Ezfg ocias Diversas
- Islo g saitto Company - (Pintos
aliares
N9 670.479 - A. Lids
Marcas Indeferidas
publicados em 5.4.71).
S.A. - Classe 19.
José Duarte D'Oliveira (titular dos
N. 9 165.686 - Aperfeiçoamento reN9 671.625 - O Táquinho - mgistros ns. 323.627 - 323.968 1 - lativo
a li ,,g s de aço para mancais
Lida. - Classe 3'7 - Indeferido, T.O.C.
Técnica
de
Organização
e
que
a
eis
a
transf.
de
nome,
Promova
de rolamento - Aktiebolaget Svenska
ereto-lei n91.005-69). • - Consultoria SC Ltda. - Classe 32.
prorrogação foi requerida em nome Lullágttrifabrikon - (Depositada eiti
ereto-lei n9 1.905-69) - (Registro
N9 678.463 - Levinha - A Nova- de terceiro.
23.12.64 - Pa' tos publicados em 5
Iiii9 289.600), marca Lazco
química Laboratorios S.A. - ClasKienzle Ularenfa,larieen A. G. (ti- de abril cie 1971).
Ne 636.12e - átitel bilvel So- se 43.
14. 9 1.57. !:;19 - Reles indeformávels
tular das regiziros 235.339 e 299.6471
ciedade Imobiliária de Vendas e Em- Apresente nova procuração de ou sí l ica para a condução de objetos
preendimentos Ltda. - Classe 16 - Transferências e Alterações de Nolne meado c= o art. 162 do CPI, eis que
eis ou n1;ltices. particularmente
Indeferido face ao art. 76 if 15, do
do Titular cie Processw
a apresentada com a petição número a altas temperatmas - Comt:attnie
CPI. (Decreto-lei n9 1.005-69) 06€554-70 e 666555-70 não está em de Saint - Seobain - (A reattrente
Registro n9 305.584), marca Civel.
reivindica, de a p érdo com a ConvenForam mandadas anotar nos pro- ordem.
Poly-Seal Corp. (junto ao registro ção Internaceenal e o Art. 21 do DeN9 615.328 - Siam - Selo sie cessos abaixo mencionados as se- 354.075)
a procuração de cee -aei n. 9 7.903, de 27 de agasto de
(luxo - Siam Sociedade Industriai guintes transferências e alterações acôrdo com- Junte
o art. 162 do CPI.
1945, a prioridade do correspondente
Americana deMáquin asTorcuato Di de nome do titular de processas.
pedidu denositado na ReParticão de
Distribuidora Record de Serviços
Confecções Cukier Ltda. (junto ao Patentes
Tella S.A. - Classe 8 - Indeferido
França. em 5 de março
em face do Registro n9 274.299. ern de Imprensa S.A. - Alteração de registro 227.014) - Declare o n. 9 de de 1963, da
n. 9 996.931 - (Pontoe
vigor até 12.10.72, marca Sião de nome do titular na marca Ferdi- inscrição no CGC. - 2) apresente a publicadossob
em 5.4.71).
procuração. 3) pague mais duas reterceiros, na classe 8 para refrige- nando n° 253.068.
Conteki Developments Umited - tribuições referentes a art. de Culder
N.* 170.188 - Esto j o - Avon Prk
radores e outros artigos.
Transferência para seu nome da & Grossezas. Ltda. para Cukier, Gros- ducts, Ir.c. - (Depositada em 4 dê
, N" 683.200 - Apinagés Pôsta marca Profax no 370.359.
man & Cia. Ltda. nos dois arocessos. junho de 1965 - Prioridade do cor- de Serviço Apinagés Ltda. - Claspedido depositado na ReDennison Manufacturing Company
Chauim Baruel Ltda. (junto ao re- resrondente
se 47 - Indeferido em face do Re- - Organizado sob as leis do Estado gistro
partição
de
Patentes doe Figadais
184.968) - 1) apresente doem 4 de 1~
gessro n 305.5(;a- em vigor até
de Nevada - Transferência para cumento de cessão, tendo em vista Unidos da América.
30.9.74, marca "Apinagés" de ser- seu nome da marca Dennison'S nú- que o E. 184%8, em apreço, não está de 1964, sob o n. 9 372.485 - (Pontoe
ceiros, na classe 47 para (a mesmos mero 248.489.
relacionado no documento junto ao publicados em 19.4.71) .
4È
artigos
Amapá do Sul S.A. Ind. da Bor- R. 180.100 - 2) declare o n. 9 de N.9 180.461 - Servotiores
Bold*
rcaha - Alteração de nome do titu- inscrição no CGC. - 3) apresente a Pressão Hidrostática 697.Z619 -- Micro do Corporation - (Prioridade do corresrasei! Inc. - Classe 8 - Indeferido lar na marca Amapá Nailontex ter- procuração. - 4) prove a transa
licenciamento do produto no- órgão pondente pedido deaositado nataReem . ee do ar,. aumeros 2 e 5 do mo ne 559.480.
dos de
Apesa Equipamentos Elétricos competente. - 5) prove o ramo de partição de Patentes
CP1.
Unidos da Arnérice, em 1'7 de
S.A. - Alteraçao de nome do ti- atividade.
d, sob o n.9 4.4.705 - iram ta;.
N. 667.967 - Wincliestei 44 - tular na marca, Busmaster têemo
tal de 10 pontos. - Pontos publiesiCasa winchester 44 S.A. Com. de n9 590.979.
/lbettitioaedo de POMOd
dos em 19.4.71).
Armas e Munições - Classe 38 Certified Laboratones Of Texas,
Indeferido em face do Registro ... Inc. - Alteração de nome do tituN' 111.416 - Navo moda() de co- Ne 181.368 -- laamoconversor
n`. 245.349, winchester, classe 18.
- Incarma S. A. Ind. e Com. combustível universal para a Produe
lar na marca Certified termo núme- lher(Pontos
publicados era 4.5.71) . ção de ar puro - Indústrias de =ro 656.701.
NW 877.170 -- A Loja Que Traz
N•9 176.089 - Lenço de fantasia - quinas Pelmark Ltda. - Prioridade
Fried. Krupp Gesellschaft Mit
Economia Para Você - Super Lojas
Morger - (pontos publ. em dêste pedido de patente decorrente
Arupuã S.A. - Classes 23, 24 e 37 Beschrankter Haftung - Alteração Josef
do pedido originariamente depositado
Indeferido em face do art. 95 de nome do titular na marca Wi- 4.5.71).
N.9 159.946 - Composição para ora no Departamento de Patentes da
daflex termo n9 670.814.
n° 2 do CPI.
Diamond Sharmock Corp. - AI- dtilar cabelo - Mead Johnson & França em 27 de setembro de 1965 sob
N 677.171 - A Loja Que Tira, terar,Ao de nome do titular na mar- Company - (Pontos publicados em n9 32.802 - Num total de 9 Pontos
São Paulo Para Você - Super Lo- ca Daconil n9 2.7787 tênto núme- 4.5.71) .
em 19-4-71.
N. 157.881 - Aperfeiçoamentos em - Pontos publicado
jas Arapuã S.A. - Classes 23, 24 e ro 690.589.
mecanismo de
escdvas
de
dente
Ladislau
N9
182.116
Um
-- Indeferido em face do art. 95
American Standard Inc. - Orga- (Pontos publicados em 23 freio - The B. F. Goodrich Comra 2, do CPI.
nizado sob as leis do Estado de De- tadter
pany A requerente reivindica de
abril de 1971) .
laWare - Alteração de nome do ti- de
N" 677.429 -- Incorpesca aceado com a Convenção Interna177.060
Aperfeiçoamentos
em
14.9
tular na marca Monogram termo
e Com. de Pesca Ltda. Incosaece
cional e o art. 21 do Decreto-lei
e
referentes
a
banhos
galvinicos,
ácinúme-a Classe 41. Indeferido em face do n9 693.883 --- Quality teimo
n9 7.903, de 27 de agôsto de 1945,
dos
para
a
deposição
de
estanho
Registro 11 367.430, Copesca, des- ro 693.884.
prioridade do correspondente peN.
V.
Philips'Gloeilampenfabrieken.
Siemens Aktiengeselischeft Al- - (Pontos publicados em 23.4.71). adido
se 41.
depositado na Renartição de
ao de nome do titular na rear- N.e 166.188 - Uni processo para a Patentes
dos Estados Unidos da
N" 677.713 - BDN
é quailda-1 teraeca SIT termo n• 694.165.
produção de artigos manufaturados, à Améeica. em 15 de agôsto de 1965 rob
de -- Cia. de Calçados DNB elas'
base de polímeros termoplásticos que ne 479.846 - Pontos publicados em
ses 32 - 33 -- 25
-36-39 - 38;
Exigências
têm superfície de aspecto lavrado ou 19-4-71.
--- Indeferido em face do art. 95;
simila rmente provida de um padrão,
ne e do CPI.
Cimeira o ast. 73 bem coa-g) 5ii sem recorrer a moldes de impressão 149 163.647 - Processo para st
N" 678.405 - Getis 'F',11;) Enc a n- isciição no CG.
era relevo - M o rtecatini Socl eta Ge- obtenção de corantes monoaesSicos in549.6 i 6 -- Facaaaca St(
trata Praticamente 'Fado rcx wr ,icuçPtel, Mineraria e solúeeis em água - Farbwerke Hoer,... c:, ,
. - Ltda.
Cria-bica - (Um processa pare. a pzo- chst AUddeogesellschaft vorm, Meia'
Marcas Deferidas

Y
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Sz Bis:ming - Pontos puter Lus..
blicados eu 16-3.-71.
N9 172.668 - Secador cie areia Alvaro José Moutinho --- Depositada
em 30 de agôsto de 1965 - Pontos
publicados em 1-4-71.
N9 166.839 - Composição plástica
de organo polissilossanas que por ação
da água se convertem em alastemeros - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - Pontos publicados
em 18-3-71 - Retificação da la fórmula.
R'- O[ Si -O

IR'

N . 165.583 - Processo contínuo de
rcs estir en.tricamente objetos condutivos e aparelho para uso em tal P rocesso - Ford Motor Company Ponto publicados em 1te-..2-71.
•
N9 176.957 - Processo para o aperfeiçoamentos das propriedades feacas
de fios de poliamidas, pelo tratamento a quente -a Nippon Rayon Co.
Ltd. - Pontos publicados em 29
de março de 1971.
No 182.131 - Ap erfeiçoamenbaS em
comedouros para aves em geral José Morroni - Pontos publicados
em 28-4-71.
N9 182.448 - Processo para a vulcanização de elastômeros e composições elastoméricas vulcanizáveis American Cynamid Company - Prioridade depositada em 1 de setembro
de 1965, sob n9 484.437 ae. Pontos
publicados em 28-4-71.
N9 154.870 - Aperfeiçoada composição de vedação de plastisol - W.
R. Grace a. Co. - (Depositada em
26-11-63 -- Prioridade depositada na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 9 de junho
de 1963, sob no 293.758 - Pontos publicados em 28-4-71).
N9 178.678 - Processo para coloração de polímero sintético - Impedial Chemical Industries Ltd. - (Total de 6 pontos - Pontos publicado
em 28-4-71).
N9 181.048 - Processo para a fabricação de novos corantes de entraquinona - Ciba Societé Anonyme
- (Total de 4 pontos - Pontos publicados em 28-4-71).
No 182.111 - Aperfeiçoamentos em
máquina agrícola para descaroçar.
descascar limpar e ensacar amendoim
- Pedro Roque Bonsignore e outros
- (Pontos publicados em 28-4-71).
N9 181.046 - Mio uportador de
fôlhas - Mount Hope Wiachtlery
Ltda. - (Prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América, em 19 de julho de 1965,
sob n9 473.134 - Pontos publicados
em 5-5-71).
N9 181.713 - Um circuito de Alimentação de baixa voltagem e deflexão r-Sa feixe de eletron - Rádio
Corporation of America - (Pontos
publicados em 5-5-71).
N9 182.041 - Serra de fita Shinnosuke :5'unakubo - Depositada
em 11 de ag3sta ele 1966 - Pontea Publicados em es-5-71).
N9 182.318 - Máquina de tornar,
em particular teimo automático de
veio único, com um tambor-revólver
Hermann Traub - (Depositado
em 24-8-66 - Pontos publicados em
5-5-71).
N9 182.478 - Dispositivo recolhedor de material para máquinas de
recozimento e de concrecionamento
Metallgesellschatt Aktiengesellschatt, - (Depositado em 30-8-66 localisada na Alemanha - Pontos
publicados em 5-5-71).
als 134.1 1e2 -- Processo para preparaç ot de resinas alquiclicas - Snen
rle, eractl Tvftatschappi r.v.
(A requerente reivincii- I
(a de acordo com a Convenção In- I

_

ternaclonal e o . art. 21 do Decreto-lel
nQ 7.903 de 27 de agôsto de 1945,
ae prioridades dos correspondentes
pedidos depositados na Repartição de
Patentes na liole n ela, P 15 de novembro de 1960, 17 cie nevsrahro de
1960, 29 de setembro de 1961, sob
n9s 257.999, 258.060 e 289.732 respeciivamente).
N9 158.061 - Nova disposição construtiva em discos de polimento Ind. e Com. Polijarra Ltda. (Pontos pahlicados em 5-5-71).
N9 158.102 - Pistola para a aplicação de massas elsticas de enchimadeira e materiais semelhantes mento de :juntas de concreto, metais,
Kaspar Winkler a: Co., Inhaber
Dr. P.A. Schenker-Winkler e Dr.
P. Burkard-Schenker - (Pontos publicados ein 3-5-71).
101.59.091 - Nova disposição construtiva em fogareiros portáteis Karl Bognar - (Depositada em 22
de janeiro de 1964 - Pontos publicados Ora 5-5-71).
N9 171.805 - Processo para l'eforma de hidrocarbonetos - The Lummus Company - (Depositada em 4
de agÉisto de 1965 - Prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 4 de agôsto
de 1964, sob o n9 387.292).
N9 166.131 - Chinelo Ortopédico
Reiner IVIichels - (Depositada em
11-1-65 - Pontos publicados em 5
de maio de 1971).
No 180.761 - Estante para livros
regulável Choji Matsutani _ (Depositado em 27-6,66 - Estante para
livros regulável, formada por uma
ou mais placas de madeira. - Pontos 'publicado em 5-5-71).
N9 181.251 - Nôvo e original bico
para garrafa - Hans Peter Falk (Depositado e m 13-7-66 - Pontos
publicados em 5-5-71).
No 182.821 - Unidade de filtro
para líquidos - C.A.V. Ltd. (Prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 20 de setembro de 1985 sob n9 39.967 - Pontos
publicados em 5-5-71).
N9 175.065 - Original suporte Para
descanso dos pés de motoristas Ariovaldo Gribeler - (Depositada em
3-11-65 - Pontos publicados em 5
de maio de 1971).
N9 182.933 -- Instrumento para esGebr, Scnneider
crever com tinta
ai

(Seco III)

sLs

GIVIBH - (Total de 6 pontos - Pontos publicados em 5-5-71).
ldo 183.935 -- Processo para remover sulfureto de hidrogênio de misturas gasosas - Allied Chcmical Corporation - (Depositada em 26-10-66
- A requerente reinvindica as prioridades de idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes norte-americana em 25-10-d5
o numero 505.151 e 15-8-66 - sob número 572.460 - Pontos publicados em
5-5-71).
No 183.549 - Aparelho para desenvolver pregas em um filamento composto mediante o aquecimento do
mesmo -. Kanegatuchi Roseki Kabushiki Kaisha e Snia Viscosa Soa
ejeta Nazionale Ind. Applicazioni
Viscosa S.p.A. (Depositado em
10-10-66 - As depositantes reivindicam, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformSdade com
o art. 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes do Japão, em 11 de
outubro de 1965, sob o n9 62.551-65).
N9 183.958 - Aparelho para fundir centrifugamente uma pluralidade de peças Kanzaki Kolesu Koki
MFG.Co., Ltd. - (Depositada em
24-10-66 - Pontos publicados em 5
de maio de 1971).
N9 153.423 - Uma nova cama-:.0moda - Ind. de Móveis Wilney Limitada - (Pontos publicados em 5
de maio de 1971).
N9 154.270 - Aparelho manual Para lavar roupas, tecidos e outros
- Vitorio Gallus - (Pontos publicados em 5-5-71).
N9 154.988 - Novas disposições
construtivas aplicáveis em cabos de
guarda-chuvas - Mário Scornparin
- (Pontos publicados em 5-5-71),
N9 156.784 - Nõvo sistema de iluminação para ambientes em geral Dr. Livio Edmondo Levi - (Nôvo
sistema de iluminação para ambientes em geral, caracterizack. paio 'ato
de se constituir por uma ou mais
fontes luminosas, em que cada uma
delas é formada por tubo de secção
circular ou outra, provido internamente de um loco luminoso de vaixa voltagem, um sistema ótico de
concentração de >acho de luz e um
diafragma que controla a figura do
facho projetado, sendo que a utilização da baixa voltagem poderá ser
obtida mediante um transformador
ISob

Megaeliffin~

IN

REGISTROS PÚBLICOS
pECRETA-LEI N? 1.000 - DE 21.404969
DIVULGAÇÃO N6 1.1.50
Po:

Cr$ 2,50

A VENDA
NA GUANABARA
Seelle de Veadas: Avenida Rodrigues ilidvee, a

Agência Is Ministério da Fazenda
Atende-se a pedicics Delo Serviço de Reei:1;11)4'51s° Postai,
KM /SRA SUA

Na vede cio DIN
wantanjOI.

es--.

ou a coexão e vario.; elairt-los ;tontnesns e mserte - Pontos publicado:
em 5-5-71).
N9 156.879 - Aperfeiçoamentos ia.
troduzidos em acendedores domesti
cos - Metalúrgica Tabú Ltda. (Pontos publicados em 5-5-71).
N9 157.943 - Novas disposiçõe:
conatrutivas em protetores para calçados - Miguel Roque Filho - (Fon
tos publicados em 5-5-71).
Ni 184.880 - Recipiente herrnetie
com tampa de abrir e fechar e
processo para sua fabricação - Ama
rica Can Company - (Pontos pub§
cados em 5-5-71).
N9 125.845 - Dispositivo de mie.
ção de fluido - Compagnle de Saint.
Gobain - (Pontos publicados em 5
de maio de 1971).
N9 149678 - Um nesvo dispositiva
de tela removível, transparente e colorida, para televisores - Manoel
Fernandes - (Depositado em 5-6-61
- Pontos publicados em 5-5-71).
N9 155.776 - Aperfeiçoamentos em
geladeiras - João 'Alfredo Novais (Pontos publicados em 5-5-71).
NO 162.385 - Sinalizador de fere.
tros adaptável em veículos - Moacyr
Ribeiro da Luz Figueiredo - (Pontos publicados em 5-5-711.
N9 152.756 - Um nôvo conjunto
elástico de extensão para soutiens -.
Akra.n Wafa 'Dajani - (Pontos publicados em 5-5-71).
N9 162.808 - Novas disposiçoes
construtiva em botões de acionamento
de interruptores - Irais. Brasileira
Elertometalúrgicas S. A. - (Pontos
publicados em 5-5-71).
No 163.055 -- Embalagem Térmica
para Madeira e Correlatos - Edson
Medeiros - (Depositado em 30-9-69
- Pontos publicados em 5-5-71.
Na 163.707 - Nôvo sistema de alavanca única para ocionar dois mes
canisitios independentes, especialmente para viculos utilitários - Ford
Willys do Brasil S. A. - (Pontos publicados em 5-5-71) .
N9 174.101 - Nova disposição construtiva em esponja para empoar Ind. de Esponjas Jacqueline Ltda. (Pontos publicados em 5-5-71)
Na 171.689 - NU° Modelo de .!se
quadro com escalas e transferidor de
graus - Alberto Vieira da Rocha (Depositado em 30-7 . 65 - Pontos Isublicados em 5-5-71).
N9 144.736 - Aparelho Secador de
Roupas -- Geoffrey Daniel Patrick
Loewenthal - (Pontos publicados em
5-5-71) .
N9 156.217 - NOvo tipo de alça destinada a tampa:, de canetas-tinteiro,
lapiseiras, esperográficas e congeneres - Pilot Pen do Brasil S. A. Ind.
e Com. - (Pontos publicados em 5
de maio de 1971).
N9 155.380 - Novas Dispo:40es
Construtivas em embalagens plásticas
- Getulio Silveira Gonçalves -- (Pontos publicados em 5-5-71).
N9 159.473 - Niko Conjunto Estofato de Estrura. Mutável - Helio Tagliere. (Depositada em 27-5-64. Pontos publicados em 5-3-71).
N9 162.815 - Talão de Cheque Banco do Mossoró S. A. - (Pontos
publicados em 5-5-71.
N9 169.443 - Nôvo tipo de tripé
desmontável portátil, para partitura
musical - Oswaldo Ribeiro Gonçalves - (Depositado em 5-5-65 - Pontos publicados eb 5-5-71).
No 172.574 - Aperfeiçoamento em
Cabide - Veste S. A. Confecções (Pontos publicados em 5-5-71).
N9 183.914 - Peneira para estamoagem por penetração monsaiito
Company - (Pontos publicados
5-5-71).
No 150.159 - No5vo Modelo de capas para guardar discos fonowitficoll
ou outros objetos planos susceth el#
de sofrer estragos em sua superfirie
- 1nci . ri"e, ricas e Musicais Pribr;ca,
- (Depositado em
Odeon
•"-titos publicados em 5 de
l maio de 1971.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
'TÈRMO

Nd 177.67Y 'de 9 de março de .1966

Requerente:

f

'-

FERNANDO AICARAZ MARTINEZ e u SIO PANDO P ROkE ORIGINAL MEDIDOR 11

thivilísio de Inveniao:

122001011'ARA BOUM

DE GAS*
Soweurce

REIVINDICACOES
3. • NOVO E ORIGINAL MEDIDOR DE FRESS10 PARA BOTTADDII 010, qUe

?Caracteriza

essencialmente por lissuir acoplado'. Ciciara de

presi go

SÓ"

(1)

da 041vula . fundida numa 56 peça: urna caixa (2) com o mecanismo Oodidos /:
de pressio çonstituido por uma lamina curva

(3) flexfve/ Goa imteiramqp,

te o que se comunica atravixdo um parafuso às/com furo Interno (5) '/

IOM a c gmars im pressa°

(1) e tuk /bina (3) se liga pari:elude uma a.

davam& (6) a Uma ancora

(ai)

urticulada num suporte (8)

•

part. denteada na extremidade e que aciona uma engrenagem

•Lio (10) provido de mola espiral
se (u) que ora aabre uma escala

eixo. (20) se

(9) fixa a um

istotndieepleiV""""
4 1.Aperfelgonmentdeb 6153untO N' -NIGtrie,Zde !MO
teieRe'belibildepert esordenal , ecm prestado a'operuelo as cern
~som bem susge(bw, oerecterisaaokormompreinaimi

is) um .weraeapoolwaiLsuportp tem sayegaacY,

operksis ambelronoigmeinte aamultgLectawste
metades respeetivamente nos ditos

(13) que riu:ementa

quando deva ser pedido

,

1:10) Ia Par ao COargifite da •optrble de circuito (

fixais! ponto%

e SaPadldagis étt
ndoo tambelie,,
me 1 do total de 2 pontos aPresentadOee

wambor em horas tt dia
Sumia

(11) • ao

;cavidade Ir,'

'MIJO No 183.173 de 28 de 8eteric23:00.296fy:
Re1serentes'012RAL SUMER! CdEPAIIT 4.14.4
Privildgio de Invenaof IIREOlgOANETTO. gem
- iion ZURLIcs
123. ALTA. TIledX0 Cdd MOS Lua ettBDUR . PRE MON A @PU"
4111 CAISPOWTIOt 852AÇADdfat

re) onda oDunto
ej
de =foral* do eirculto.cOmpros
, adendo co contwedadval e uma artioylegao pxxwn oc adai aawslawatm do ai:to ~ato méi-/
ead4

., 11) .oaan usa aaa altos •ridoulegiNE compreendendo
co membro att ecntriile montadO articuladamente,
:A) co par de Mos woatánao respectivamente ditte
laemiRci da contsble para movimento artioulado,
laia bise coras ao estendendo entro &Moa alo-/
doo ma qued. ah suportados dito pinou,
, duelo. yjeso iti1512 KW bua , a aia doa detoe
In,
:ha MOO áffa mentif• dna Use up ombro doe 44,k0c
ipolowde ema 2osea si partir, digo, permiti -

.1actimonto welestivd (i0 dita ;eia relativamente.
wo attocku4wo opto, -•
, , 114 uma arelculapto Weeraiaondo meedniestente ai.
tos membros ac dentra1u se movam ein.conjtint6
durante ti 05re950 do disiun:eor,.
./ r g igta tua. e akba articula :0o mando katteri
Mi tela que ee'rée$40ta a uma asas vaxiacGo na ter..
'ORNO Ra )76 , 907 de 5 ar •,.....eraire de 198.6
Ihequerentel =ORD. INDÚSTRIA it COMARCIO VTDA
810~0
liste414,10 ae Munjo: mTAMPA ?ARAOADRAFAS, DR 11~10141Wille,0
:imita Dr straucirO vildraDelie

.,

lizmidgeACtipà

IINRA . PARA GARRAM, DE YECRAMENTO.N3UMINI00 NIMNIMILIC
&Me

YllernacR,

•capreendendó

una peça "ninariam de

:anilar,
Ione ~ao • provida de uma *abertura, earacterizada
, eve mo Oito* de sue cobertura, co rebaixo circular,

TM.

o oosoptionto 4te da4o base entre
Aos 'oras ft um voar autaiatioialmente.iaual

augo.em empriesabio da Jato ortIouweoth, e slibsUnc ,iitalieaste

ai ima atuo". .

lledvindied-se a posimitlide do correspondente ~604004ie.nes R.VA. *á 30 de Naembro de 105, Sob Onq 9l75.
'maio no 1 AO to401 de O pentes apregentodoa.

o

material ~leo co

dotada do pescopo &ao com anil/Also anelam

pà-

ffirff.1

na /ice Morna de
.4/

peio Nato de aprazia
no comeso do qual d/

preudeto O forma ~atida, am pequeno bico "ertedora
Nemto

W

e

2 do total de 2 pontoe apresentados.

e

:2r1,
ar

éd

Maio de 1971 2311

1,2=

»de; 1555Y
ii.MYL,R a 1.1".21A nw.ssA DE 152Ltd-.-,

R6r..Lt:&'õt

ã0
Moril*Mio do invoneGto:"NO,AC DIS1OS/0.05 RffCARBURADOREg
dEIVA-DIOAO5E$
)•

f

outra Cste, expulsando-8n o ar para a extrenidado
ainda
nfle.rotralda.
.PInU=nte, ra/vindies-.aa prforldâda to oorreapontn,m
te pedido, depositado na Repartiçffo de Patoritaa da Panoa
em 14 de Abril de 1965, Aob n2 13,141.
Ponto /10 1 de 9 Pontoe apreeentedNa

.

drburadorae, caraoterida.
db por o pi p tao, , dó)n4tor . (191,o9r dey).ástfce. .0,
nua configuraçâo.91.1indri c:m ..ser.nrovi.da•do mmaaárie, de
reentrânolas inclinadas.
Ponto n2 1 do 4 pontoo atresettand.
taara diapeoiqbea oM

Fig.1
gordr.or
0
1

);:R
1—

----=1^À --..

-~xkl,_

Nn.__ n

,

_ -..,

n~_---

I
f

I.
-Ir N,„,

\,

: W.,,-

,\K\ ,,--_ N.n...
--.,, .....1,—
..."

N

.....
I
1 A

3
fiRmo

17/.516 de s. de março de 1966

Wequerente is MdfilaiSát OStgitIMMISeifft
AKTIÉNU,§~~01

tuteni.

Privilegio de Invençãos°01110 DZIOUNTIVÉL
CON/WORIW*

eurgít.

.

Pryilágio de Ilf.-trr..5116:* nciassa EPISTAZOO.AP211MCDAw
DOC PARA O REVESTI,KNTO, DE- -CORPOS TUSULARW . -

gÈrvxmcm~ •

Peddaadd pára realizar, 08tre um corpo tubular,

um reveatimanto adarente', - em In. 'timà balh'e
h..-Pldatica'termopIctetied, tendo nm . ditmetro interno inioial lfifeiler ao
diátmetro eXterno do corpo tubular a .reveetir e um,compri,
mento correspondente áqUele do corpo, d expandida. at# -um
ditimetro interno:eanáivelmente
euperior ao diâmetro extes
• .
•• •
no do dito corpo a-a-uma tempetatura juetamentel(áfidieu.
te para o seu amoieciMento, de modo a submeter a bainha,
ap eira expandida, á Uma.prd-teneâo ante. que eleja-eafieda,
,
com folga, Obre -Onbjeto tubular, Caracterizado *Ralo fato de que ea agnéce 16calmante, lato d Obre uflea •xtenago
curta a partir de uma emPreMidadew_a bainha expandide,-e&b preá-tensão', (2),..-reoóbde .W,Oerpd-AgbUldragt'IOPP/
(1) f 8 , s6 desloca prograiYaffiente a Zona deagnediitent6.
a zona de aqüecimanto eM Adfreollo-ti-ontraextrekidade r eld /
bainha, de modo 'e-liroVób. ProireaeilitMente &edita- retração da bainha (2)-e8bre o corpo tubular 1,11 de uma ponta á

cADIMOR nu

apoio desmontkiel para dadlfthos ou conversores, /
dom um corpo de anstentagi6fedbada, colocado em tOrno da
dircnnfer;ncia do dedinho coil Carta folga, sabre o qual se
apoia o cadinho por Maio de difp6a/tIvoe do a&io, caractj
fitado pelo fato de que os dispdaitieb* de ánoio superiora,
donsistem em um corpo de apodo oe6114va1iante montado no /
dórpo anular de 3ustenta0i6 1. eaa corpo batente, rigidamei .
te fixado na parede lateral dci, Cedinho e munido com supefi
cie de contra apoio, sendo (ma a exumai.) radial dos corpo,
batentes e; menor do que o raio Interno do corno de sustem
tgção, de modo que, apOs de-Montagem doe dispositivos de •
apoio superiores, o cadinho Podará ' der feito descer atraves
dEs corpo de sustentaç g o,- • ainda, pele fato do que os dispa
altivos de apoio inferiores, rIgIdamente montados na parede
a6 cadinho, podem ser ajustadói 110 lad4 inferior do corpo /
anular de sustentacio por meio de diapositivos de alustaiffne
desmontáveis.
.Reivindica-se a prioridede do correspondente pedido /
depositado na AWTRIS., $ob 6 disierd A 1.901165. em 4 de /
Mrço dé 1965.
?de:Ur he 1 ft6 toStd.0 dG y pontoa aoreSentados.
1. -

TÊM 122 175.993 de 28 dor Dealabrn de 1565
en”e~tos CE!1Ï(1 DE. RECRICROBES DE) PON1.441017850.4
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TERMO N 176 52j de 19 de Janeiro de 1966
Requerente , GENERAL ELWTRIC GOMPANY • • E.U.A.
Privilegio de Invenção:" APERFEIÇOAMENTO MN LIMPADA De 01113CARGA TIPO REFLETOR"
REIVINDICACOES

1 - AperIsiçoamento em ]impada de descarga elpo rena
tor, compreendendo um bulbo vítreo tendo uma porção
da em torna de bacia fechada por una tampa terminai tronam&
ssora de luz, dita porção sendo revestida coa uma Meada
fletora de luz, um tubo de arco montado dentro de dito bulbo e contendo um meio de descarga no qual a descarga de are
co confinada em um estreito cordão luminoso, caracterizado pelo fato de que a superflcie externa de dito tubo de ag
co fosqueada a fim de expandir o tamanho aparente do dito
cordão luminoso.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
depositado nos Betados Unidos da Anierioa se 8 de PoreerWme
de 1965 sob n 5 430.892,
1 do total de 4 pontoe apreeentaioa.
Ponto

Maio de 1971

111)

~eido, de volteiem, de modo que por melo de dispoeiçie a
~Rada do dito enrolamento terciário na via de acoplamento entre os enrolamentos secundários a primerlo, e volta.*

litoduzida pelo dito circuito acoplado por meio do dito enrolamento terciário aos ditos enrolamentos primário e saca@
trio estabelize a voltagem flutuante do consumidor.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, (la
..¡Mitado na Repartição de Patentes da Alemanha em RQ
~oiro de 1965 sob o m° Si.. 23.229.
,R0,00
1 de 9 pontos aprelantadoe.
a

hal°

?IRMO N e 178.4,7

de Li de eceIl de 1966

Requerente' RODOLPHO NATHEh . $10 pautp

P riv/1410 de Ineençio "TURBINA HIDRÁULICA PIRA 8A5508"
ALIV/HDICACOIS

der- •
turbina laidríuliee para barcos, caracterizada P or
ttelmAr
uma carcaça tubular dotada de abertura inferior que terem e Rios dó •em
trade da água, abertura esta provida de grade, peqa esta que •preeente.
ligaoa ao seu corpo, es forma de um orolonganento, uma segunda p eça tu.
bula: ao forma de ogiva coa afunllamentb progressivo para trilhe, demiti.
tulndo o estator da turbina. tende dita peça centralmente ue'eloco

613

norte que sustenta os mancais do eixo motor, cuja outra extremidade na
qual é ligado o motor tem os seus mancais de rolaeento suportados em um
p roionseeeuto we forme de cabeçote de carcaça citada; sondo, QIN DO ri.
ferido eixo, e no ponto de Junçío das Peças que formam o corpo do Imre;
na, acha-se montado o rotor, formado por uma peça acastelada, cujas pio
aio formadas por ramos tubulares que se direcionan para os canais de

TERMO N e 176.525 de 19 de Janeiro de 1966
Requerente. STANDARD ELECTRICA S/A. - RIO DE JANEIRO • GB
Privilágic de invenção:" DISPOSIÇIO DE CIRCUITO rARA ESTABILIZAR A VOLTAGEM DE ÂNODO EM VIIVULAS DE RAIOS CATODICOS
EM RECEPTORES DE TELEVISIO A CORES"
pEIVINDICACOES

G salda do estator, *coeso p resa de forma articuleve/ em tonere' fortiCale, Uma placa em forma de prato, dotada centralmente de ume
bucho ci.
lindrica, cuja passagem coincidente coo a boca da salda do (seletor, •
oon5tltuindo-s4 dite peça nó elemento direcionado? do Jato, cuja deslocaça° a guisa de leme, da direçáo embarcação, Das como no elemento ra
veraor oe marcne, e frente e á Ti.

1 Disposição-de circuito para estabilizar a' voltagem de enodo em válvulas de raios catódicos em receptores
de televisão a deres, caracterizada neste por circuitos de
aparelhos estabelizadores de voltagem com um enrolamento /
primário alimentador e um enrolamento secundário que está
'ligado ao dito consumidor de voltagem, am enrolamento terciário auxiliar no dito transformador, tendo 20M a enrolamento secundário de alta voltagem, pelo menos uma via le
coplamento parcialmente comum 201b J enrolamento primário çi
limentador,
um circuito estabilizeoor ligado
dito enrolamento terciário comum, para produzir ama vedtf%em rluttante em sentido oposto á variação de voltagem do dlto

ta

go do estator, estando e Peie ic rotor mantida em uma Ducha de dissaativl
au p atitulvel; sendo que, na eatr emidade p osterior do conjunto • junto -

Ponto n? Ido total

06 kl

pontos apresentado..

/5"

f+
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:ARMO N § 1 7 8.89

de 22 de Abril de 1966
àeqUerente . ALLMANNA SViNSKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAOST
SUECIA.
Privilegio do invenção:" MEIO PROTETOR DOS REIAIS PARA RÉU
DE TRANSMISSÃO DE CORRENTE CONTINUA DE ALTA VOLTAGEm.,
fIEIVINDICACOES

1 - Meia rrotetor de reles Para rade de transmissão de
corrente contínua a alta voltagem, abrangendo uma estação.
retlficadora, uma estação conversora e Ulbel linha de corren.
te contínua, ligando as duas estaçóes caracterizado por //
compreender, um meio detector de subvoltagem, ligado é; dita'
linha de corrente contínua, o q ual emite um sinal de saída
quando a voltagem da dita Liana cal abatia:, ao um certo limjte ore-determinado, um melo medidor as temoo, ligado ao meã
o detector das sub-voltagens e emitindo um sinal de saída,
cuja magnitude t; p roporcional é:duração do sinal emitido pg
lo meio detector aas sue-voltagens, e meio atuaaor, ligado
ao melo medidor ...de tem p o, e emitindo um sinal ao atuação /
quando o dito sinal ao meio medidor ae tempo .tiver atingido
uP certo valor pre-determinaac.
Reivindica-se a prioricade do corres p ondente pedido dg
oPaitado na Suécia em 23 cie Abril de 1965 sot n e 5.277/65.
Ponto n e 1 do cotei de 7 pontos apresentadox

Maio de 1971 2313,

onal de dito dente' para fóre do dito geguradow
Reivindica-ee a prioridade do correspondente podida
depositado em E.U.A. em I do Junho de 1965. sob ne
460.000
Ponto n e 1 do total de 6 pontoe apresentadog,

4

1e 5 -..IÇ

TERNO P I 180.721 de e4 de .unnno ce
Requerentot'RAMILTOM RIRRIRO DE eGUIAR-Snoi-SuloPr1si14gio de lnre nC áni " VALMA PARA Lr.QUIW,"

,k• 'VÁLVULA PARA 1,10arom . caracterizada por segl
cOne t. Ituldes por um cor po reintivamente a1ongadc, zoe uma ' soertur I
de grende diámetro nume d e' e extremiddoee, e dor ligada rir)' encenaMeW
to. no Interior do dito cénico,' e da;acentee e eludida :a p ertura. n0
Um eito ou Perco cônico. Comunicente com ;moagem selei. conectede o'
ume cámara central, que termine nume a p ertura ortogonal. em que cal,
atarraxado .cono de salda. tdrnei rei ou outro; no Indo oposto é eberten

de grande diemetro. d. cor p o de válv-Laa toma feitio de proiegão 1ong1/1
tudinal coe um canal alongado, e, entre étiae , câmara entrei, ná ume]
a pertara de diâmetro áenor que c deo cenai.
no total ne e pqnton apro dentado&
re,

ia

Lkligkat-1- 111

TÊRMO N D 179.853 de 24 de maio de 1966
Requerente: GERAM) A. PETERSEN - E.U.A.•
Privilégio cie Invençao:"RETENTOR INVERSAMENTE CURVADO PA.
RA DENTE ESCAVADOR COM PONTAS"
REIVINDICAÇÕES
1 - Num equipamento pare cavar terra, um dente caracterizado pelo fato que Ale tem ume parte dieta), e Uma //
parte proximal dita parte proximal dividida num par de //
'pontas por fenda estendendo-se pari frente a partir da ex
tremidadee proximal de dito dente de alto para baixo de /
-dita parte proximál, um segurador de dente formado com //
reintrâncias abrindo para a frente para receber ditae pon
tas tendo um par de primeiras superficiee, ditas reintrain
oiae tendo um par de eegundee superfícies nume proximidades rente ao ditas primeira superfícies, dito segurador /
formado com um par do furos °atendendo-se do exterior de
dito segurador e oomunioando oom ditas reiniranolae, e um
encaixe elástico dobrado e ' tendo um par. de extremidades /
.atendendo-ao atravée de ditos furos para dentro do ditas
reintrdnoiaa e cada uma posicionado entre ume primeira e
uma e•gunda marede pa,ra‘ reetringir a retirada nâo intenal

'

.2rt,9
a 4;r:'

TÊRMO N O 180.698 da 24, de Junho de 1966
Requerente. JOSÉ CÂNDIDO DE OLIVEIRA - SÃO PAULO
Moddlo Inddietrial:* NÕVO MODÈL0 DE DISPOSITIVO DE *URDIR
RE TEMPO APLICÁVEL EM FOGÕES E OUTROS'
REIVINDICAÇÕES
N8vo moddlo de dispositivo de alarme de tempo apkg;
cavei em fogóee e outros, compreendendo um corpo horteloa..
ollIndrioo ou de outro formato qualquer, no interior
do qual é previsto o mecanismo de relógio acionador do //
conjunto, .caracterizado pelo fato de o dito corpo ser prw,
vido em face frontal, de um mostrador oircular tendo em)
periferia marcaçtlee equidistantes, oorreepondendo á eeeeJ,
ente minutos, sendo oa rontou ,:orreepandentee a cinco mlnu
toe maie fortes que os aemaie e em frente a cada duas des-.
tas marcaçõee ó prevista numeração correspondente é dezene4
Isto e, dez, vinte, trinta, quarenta, e cLnquenta, sendo o
ponta correnponaente é casa dos sessenta mlnutoe providc /
de uma janela trapezoidal atravée cia qatal se ve a numera-/
çao correspondente és horas, ainda do referido mostrador
salienta-se um bloco, Cdniral 'tronco-cónico invertido provi-

,-;,.-4.unda-Eeira
17
..
_

-

,;,t"'.`,1,...=

dt um proloegamento cq haste rad4el fOxRe00ra do pen-te,ird'
ire, p endo 0 comPuto pretegiao por uma cobertura de'vidro-,'
é..*oular pleno oentornada por moldura hrOnco-cOniée 'de OUpetficie ligeiramente ahaluada, tudo substancialmaCo C000
deswit0 e lanetXedo nao 40E:minis enexc,'
dnie0 ponto apre.entadn,
ah

-

•

atrav4dO vea gura4 dado .511Wel CAPrmoOtr'..00PPetoa , adaptedoa pE
re ectzur4eg,u1~.meat.9 4.9-rodep000:sí:e ceO400-tn g ál descaro.
rogado do aohas asextromidaeep de. dita 4oz.nan . tNtoovijr, Om saídas do .
' aoctial i'ohtra1idoneo ;ditpoco'nos5 'bIj oodoii,'CaraotoriLado Polo
fato do , a corronte'dà gás4sor condinildA,pur.„: dedurte da . e gnra sob

gá a

dICOoá'quh'satisfa'acM'a erniacão veínil"ntài

NA QUá/

• - o numsro vP.e4 do entro.do (v3100loodo do gcs que entra no cocara A
vidida peia volooldodo do som no temporatura o proso opurativao no .
entrada)
Do o 2 x distahoià mais curta entre alioba do eixo goomettco dos furo:
de

tr 1 G

.
•
entrada e do bixo da °amara,

D

i

IMIRMO N O 180.835 de 30 de Junho de 1966

dAmotro intorno ' do'tubo co
o circunda os el6trof,00,

Pi T tm magnituda da velocidade do gÉs que emana da entrada da câmara,

' Re 0ooroutel RIX0FIT AKTIZI0R$SUISCHAn- AMarmA.

tv I . munitude do componente V, paraandicu l ar ao eixo Reountrtno da

PriTiUgle do Iumiíes n4WWSIÇOAMOBWO 613 CRAM . mumms PAti

00ÁàRTURO'

amara,
e que o gas e descarregado

da ottoora atravjo de ditas saldos de tal ml
feira que a razão do área transversa/ de dita câmara com a =irca

PITIERL.C.
Ara

versai: total do ditas saidAe esta entre 21 e 40:1,•

1-44ofeiçoamemOo em chapeo onouieoaa . pmrp
.00bortarae, caracterizado- peio feto de qus as ehapee onGuladao taro

tre

de

preferencia

5:1 e 25:1.
Reivindica-oe a prioridade do podido correa pondente depoaitado na

atuam lateralmente ora ebaa ascendente°, sondo colocadas elbre

Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amárica,.em do

ootruturo do telhado em justapoeiçao, nvmo.diotincie de alga ellí-

1955, sob a o 461.874.

metro*, anqUalOo uwa a luAW-Ssfain ottida 6 coberoa por pc000 ."cob7(.

en-

eonto n o 1 do totol de

2

pontas aprasentado.

jantas', preferencialmente do monmo material e complementares a:
pertll apreoentado palas Ohapea, oenda vedada:e latoramonte.

encor

trO áa ditaa caioSt dixe0d Pçr ric-10 de, Porafuson ou geri:;.:oca
corres:oconte
telNludide-ee a prtoridade

èa

A;s

PedidO ~peitado na Alemanha em 20 de .Tunha de 1965 eob a ue

403

2,2
Ponto n2 1 no total da 6 Pontoe opreaentad000

_
oi

á

•
TÊAÊU K9 ). g 0.899 de 1 do Juno da
:cororo_Y Ráquorcnto:
S2.111,121:AD PRODUC

UNI-

rolvaio do Ino=oor" 232:A 12 TIRA O
•

FLI.UVINDICLekS

1.- Eotrutura do tira do vodaoao, cnractorincla pelo
fato do cOmp...rmador'am mo2bro de tira do vedoo. no provido
ao una 'parte de apoio aloneada o grr.lmanto . ::.sr.a o em
parto de corpo que ce projate o octende ao 1-oo do oroN
TZ;RMO "0 180,151 do 3 de junho de 1966.
Roquerentes "WRION CARBIDE CORPORATION°

face da rotorlda porto do apoio, para orate 000parznto /
. ,

Priviljaio do Invenção: "PONTES QE RAD1AÇãO Lit; k.ncen
aus~
' - Proof:às° para produzir energia radiante, qup a.pcoocgom,

de um arco eletrleb, forma& mItri dois eletrodos posicionados nos lodos opostos do um tubo transparente, por melo do um g4s ouo o intrcd.-0,19
• do oá uma extremidade da oánara definida pelos dois oletrodos e o tuto

do protcodo vedanto com ume oatrutura aecocada, ootondon
do-ao e'ree"teridn*parto'do apoio Idtcralbinto, alâm da roo
ferida porto do cor ,ro, de cuia lcdo, para pro.orcioner 1/,
fIangoo ' do'oorda aos lados opoatoo da to:feriem porto de
corpo, um atambro do barreira s..iongoodo, do mr.toz).o.1 ota olue

Pn, provto.4ouam parto-too° em,t.6.1bm tle.c
, )-oR flue cont6
1
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are peru de apoio do ~bre do tira de vedagee • 4 prol
'de do paradas viradas para dentro, do ema parte Uso. ele
forma do calha e disputo, ao longo dos %adoa da' parto. d•
Porpo do saibro do tira divedaolO, pars ' ongatarea ao •.•
',ferida **tritura aesociada, • contendo o referido membro de metal em,chapi dm forma dsoalha a parlo em forma
da calha, do referido membro de barreira * a parte de apoio do referido membro de tira da *tanto • sendo provi.
do ainda de paredes virada, para dentro t eobrepootae de
parede, virada, para dentro, do rafsrido membro to barril
se, para manter o ~abro de barreire-* o referido membro.
4 tira do 'adapta ou reinai, montada.
Pante ne 1 da total de 4 pontoe apreeentadoe.

Maio de 1971 2315

te1.744 a.

le JáCsto

4v l966

aoquarentes-TITO-OESELLSCHAFT M.B.B.-ALEMARHA.
Privilégio do Invengiot"PROCESSO PARA a FABRICAM DE UM pidamOo

DE JU.OXIDO DE IIT1NIO PARA TIRAR e BRILHO DR PIABAS DE POLI-ARIDA",
Reivindicaceet 7
L-DI pigmento pirá tirar o brilho de fibras de poli =ida, caradterlzade por ser conetítuido do um pigmento de di-dxido
iWtitinio revestido com orto-foafato de manganês, (Ws
Reivindioa-ae a prioridade do pedido correspondente
depositado na Alemanha em 5 de Agbato de 1965, eob p.a; 1t.T.29.162/...
1Y/221%
•

O monto ny 1 no total de 5 pontoe apresentados.
TERMO NO 182.022 de 10 de agosto de 1966
Requerentes NINNESOTA NINING AND MANUFACTURING COMPANY = = E.U.A.
Privilégio de ínvenção: 0004POSIÇOES DE TINTA E PROCESSO DE FORMAR NOVAS/:
0 BLICULAS DE TINTA"
REIVINDICAM:a
.

Uma composição de tinta, adaptada para uso na formação de ;mal

película semenante

PPM Ne 181.349 de 18 de Julho de 1966
Eleitora:1U: UNITED STATES STEEL CORPORATION - E.U.A.
Privilégio do Imvenqao:"CADINHO PARA VAPORIZA40 DE MAI
480111 PAREDES VERTICAIS PARA CONFINAR E CONDENSAR O VAPOR"
REIVINDICAC588

1 - Um cadinho para um aparilho de vaporisaofto de mo
adptado para doutor uma carga de metal fundido • po-

' Idl,
ssuindo meios para aquecer a carga por oima a fia da rapo

metal, oaracterisado pelo fato de incluir o manei
Deado cadinho uma parede lateral que fecha ao menoe paroi
lamonte o espaço aolna do cadinho • permito a livra &poen
aio do vapor da carga em dirowto gendrioamente vertical,
lendo a menolonada parede ao menos a sua face interna for
sada de um material *acolhido entra alumina, bidmido de
airodnio ou os nitrato* de alumínio, boro ou eilioio, gen
do assim adaptado* para condensar para forma líquida o-va
por que vai do encontro é aeema e conduzir o metal líquido resultante para baixo, de volta ao oadinho.
Reivindica-es a prioridade do correspondente pedido
depositado noa E.U.A. em 24 de Agasto de 1965. sob n ne
rumar o

a

tinta sabre um substrato,

a

dita película, no esta-

do acabado, tendo partículas dispersas distintas e permanentemente unidas
em uma matriz continua semelhante a película; a dita película acabada te'n
do uma superfície èticamente lisa, essencialmente livre de brilho, não u-i
1
alforme, que iresistente a marca, tenaz e resistente a abrasão; a comoo-1

sição se caracterizando por consistir essencialmente de uma fase de velou)
lo raivei e partículas elastomáricas não aglutinantes, de um tamanho entre

3 a 150 microns (de preferincia menor que 90 microns) dispersas nela, em/
Uma concentração de volume de partícula na faixa de 20% a 75% (de preto./
rincie de 40 a 75%), pelo menos

5%

do peso da dita rase de veiculo móvel/

correspondendo a material orgânico formador de 'película elastomértca, com
60% a 100% em piso do material não volátil total da dita fase de veiculo/
sendo 0'.dito material orgânico formador de película elastadrica, e de O%
a 40% do dito material não volátil sendo pigmento, as ditas . partículas e..
lastomáricas sendo insoláveis na dita fase de veiculo e tendo de O% a 40%
em peso de pigmento como uma parte delas, o total do volume completo de /
k
qualquer pigmento disperso na dita fase de veiculo e o volume inteiro de!
talas as particulas acima do 5 microns de takanho na dita composição, a-n
tingindo á não mais que 85% do volume total do material não volátil.
Ponto n G 1 do total de 14 pontos apresentados.
TERMO NV182.102 de 16 de agosto de 1966
Requerestes CATERPILLAR TRACTOR CO. - EE.UU.

482.193,

Privilégio de iaveaçiot • APERFEIÇOAMENTO EM CARCAÇA PARA DM CONJUNTO
DE TURBINA A GiS E GERADOR ELÉTRICO E NA DE

Ponto ne 1 dnico apresentado.

ADMISSIO DE AR PARA O COMPRESSOR DE UMA TDR
801 & 015 -

REIVINDICAÇOES
/4
-

bina

a gac

Apertei • ei,ento em carcaça para um conjunto de tull

e gerador elétrico, caracterizado pelo fato de 'abranger

ma baee °abre a qual
de

a

turbina e o gerador sio montadoe,'um trooadone'

calor, refrigerado a ar, para rwIrigerar s o dleo lubrificante da

turbina, montclo abre a bano, duotos para conduzir o ar de refrige
çâo staire o gerador e através do trocador de calor, incluindo duetos
formados dentro da bane, e um ventilador de gerador para a circulach'S
SO

-

22162.egencla,fetir a 17

QFICVAI,

ee ar refrigeração tanto e8bre o getadOP guante, através do

Wetathe /

de calor.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, do
FoocitadO na Repartieti8 de patentee tios Estados Unidos da América

do

OCZaRa'éi gatfidahR azza. aniZ22 tiWcU.. tain OER '~ge.
amem W,h, Lado ~suma eu* Co tntl. : ett.U2a 0Er= Oon Et2:e Mtlto PgU LM
E2:
cataram , eeatO C2 cantil * uz erldáoçz Stt..utha CC3 o 0YffiZt2
c
5
,9
(13
C,1:,zLIdo
,
Uãfl?g
leadm
Votorm2
oorpo Cl} e o atravessa o va.1 ado e g
4"3

4ndo ctr.d72c3 pare encalmo.
Nnoo op 1 do
. _

Ponto n9 1 de 10 pontoe apresent.idoe.

Tt,tn0 P P I.W..G5-9 C.n 6 ' C2 I3cône
Doquervnte: CZE2S n.:70n2..WED 2 Wr:7_2=0
nnn:s
taver, 301

W o 182.039 do 11 do AgOoto do 1966.
S'Vl yllógio

›..4W-kg1C_

DO corso CP.-. 's,s~t) atada uo par:4E'._pf

e= 13 dé setembre de 1965. eot , n9 486.818

roquorontot

PP)

IiIDOSWIA E OfrnRCIO CR11 S/A.SUn PAULO
,5
do InvençUt"APERPEIÇOAOENTOS EU OU RELATIVOS

'E=

PUL1=.;'(n

ro.t.miodleoc5^')

,YXLTROS PRA AR".
i rs
J27.. yznuff

2.,Doobn roloto pCro mulvorizaçao Acricoln,

aarootec

rimara cackmclelmente por U2D oaroncoe anularacujos parado°

t,"Lpc.-72clacamwtca e= C2 relativo° o Elltroo

tyltc:

nos 11.01CC2 C7c céoaru oncéntrioa na qual trabalha Up roSor do rz.

aj, trmat=nndcs paio fmtc- do ccr Latarcolow entre Cota
M,enT,c com hmr&cm cuz2rontar.Sam, CCC c=51c ferzadom per chnpmm

premendo-oe oanalizoçéco do entrada e Doido dicmotralocnto
opootoot polo foto cindo doe lote:role do coroasse sarem dotados do

9crÇurcCom, do cor m mit= o cano trino: 60 tal Po= c reptam'
C-wZ;ro o: Zuzzom céanmani ciraticr az Tzml á alojado trzc ou moio

reaealtoo toobám excéntrfoos nos quais se ajuntam e ao finam ao
pao intercale

da caronas°

tw_sp

do eanoira quo o oiro do booba centrado o

Ommodas . do oopu=s- do plátatico ou olm2.1or, prafarivaloco'- o a catei

fixo nas caixas de mancai° o rolamontos destas tampas aitui-oo occéu

nlOteroa doporouldodo menor, acudo a ala= de Cole oc=cdom cupe,-

ntricaoente em roolooão a oémora citado, prevendo-ao ainda poios do

'Wlor n (Aturo

doe anéia perfUrodoo, do

LLettgloiouo d on comprimoo

tal

formo que ou discas

o material filtrante.

vedacSo e rceenção.
4

Ponto n 9 1 no total do 1

pontoe apropentadoo.

Ponto n e 1 no total do 2 pontoo apectentaddo-

L966
o 182.439 de 29 do avisto
ESTOO tO RIO
Eúoorentm: NSISON MARQUZ1 DOE £0205
IstroNEM: "APERFETÇ021ENT05 INTRo nn zio05

Tfarld P 9 182.541 do 1 9 de sotocbro de 1966.

JMNU

OZ JANS1R6

Requorontot CALTER KORLAGEN

EY CADSADOS COM EWS2,

. CO"

Privillc da invençao: "NOTOR DO KARe9L Vft.E1A0A"
BRIVISDICAÇOR$

prisUNntWny.9

carnoso..
./.5LRFWÇOItMONTOS INTRODUZID OS 1:14CAVdr.bie S COM 510R000 1
dos
/Mos,
4.
Cdperldr em um
ro com p titair de um corpo rotangulnr

1 . rmtor do d.Web:i ccriLcOç carnator?mado

roto de compreen

dor o cornincção da: dolo jogon de polor dc campo dispostao circular-.
mento em tr.w.mo do um eixo gcso j triet¡ to p otor folvz.:;2.z.ná1co montado

da-tira 17

15'71 2317)
•

.dricos, particularmente agulhas, o com ta u . s le cOntato estorno, rad
brindo por procosao eem romoção de apare! e -Dobado, em uma das 311244
mxt2.m,midados, por ua fundo ao qual pode a j ustAr-se um (liso, a fim dd4

rálagh da arno de ferido eixo geocj tricd e apresentando pelolCodoados pelos citados jogos de poios de campo; trajetos de fl , ixo para
filiroultoa magneticod atravea dos referido° poios do rotor o dos raspo
lvan

campronsar fOrsas axiais, caractorisado polo fa:., de quo , o fundo é ta.
bricado separad.=anto, é firmenontolligado CC: o anal externo o apre

jegoS de po1o2 do campo, incluindo um nUcloo em tOrno do citado-

Gizo geometria(' com uma extromidade adjacente a em roloç;o magnetica -

senta uma grossura maior do quo o anel exter n o.
T lnalmente, a depositento reivindico a priosidads do corrospond
dorte podido depositado na Repartição de Pato tas da Alernnha, nu 10

Denta acoplada ao citado rotor e definindo um trajeto de fluxo em cofiam o ambos os circuitos, e um Imã pernanento.-:.. m um doo rsfaridos rir/Canos; ama bobina envolvendo o referido Inícios, e adaptada para, quando

do

ativado, fechar o outro circuito, sendo ent7zo o ronpectivo jego do ?olos do uma polaridade oposta á do jágo de poios . de campo no citado um

notrsbro do 1965, sob o n o J 28.968 XII/0 b
P onto n° 1 do ' total do 11 pontos a P teaor: toddo

-

Circuito, e substancialmento, a referida intnira extremidade do nt;cleo
Sendo então da singular polaridade induzida pelo referido outro eircul
to; estando

09

citados polos coordenados paro escalonamento do rotor -

oba cada ativação e lnativação da bobina; e estando a referida extraml
dado do necloo coordenada com o citado rotor dó maneira que a relután-

eia magnetica entre os nosmos.sejo suficientemente baixa para compelir
substancialmente o rotor inteiro adquirir, cem táivação da bobina, a
citada polaridade singular da referidaextramicinde do
Ponto h°

1

inicie-

do total de 20 pontos apresentados.
O

rgRd40 no 182.709 do a de setembro do 196
Requerente. likTRERIA ITALIANA BALZANETT1 MUDIGLIATI b .p.A. - ITAL 1A
Privilágio do T ovounZn " P ROCESSO PARA FACRICAR TUWS DE MATERIAL isocAg
?II 7182.SS11"
?IRMO g °

182.689 de 8 da setenbro

Requerente: ROT OMS

al

da

1966.
- Procoaso para fabricação contínua de oatrutura tubular fibrg

MELLO 3 5.303Lt MORA SAO PAULO

3a constituida Por uma textura de fibras Wrierals, caracteritado por -

Privilegio de Invoncãoi 'ACESURIO DU REFRIGXRAg0 SUPL3M3RTia
?ORES nit 7B1C01.08

mç

-compreender os estágios de: formar usu , tArt do material com o citadastextura, de Largura uniforme o com dotermánada es p essura uniformo; sok

MIEL52,~
- Acesserio do rofrigoração suplementar

para

motores de veiculo,

car acterizado por sor oonstituldo do uma t
urb:ina de sucçÃo centrífuga
tendo por uma anto-caro com aborturas au janelar r e
guláveis, tendo
ainda uma mola distensora que mantem presseo oonstante ' qo conjunto
mO
,e1 assentado sbre trilho base, firo
Ponto n o 1 do totzil de 2 pontos apresentado.

meter a tira de material a uma tração Innsltudinal e ao mosmo tempo auna

tração diferencial em sentido transvorsal afim de alongar uma dos-

rgens da tira os ralação e outra; enrolo ospirel a tira assim ea
tirada com tração diferencial e volta do tu mandril avançando ao

ROC20

tempo o material enrolado longitudinalmente ao longo do mandril dOiXiMA
do uma parto da tira sobrepor-se ; parte adjaconte da :tommn tira que ,.
formou a volta anterior do material maio ev , o1-.do; e retirar longitudinalmente o material enrolado do ma/viril

•

r

1

requersoto reivindica a prioridade do correspondente podido .;
depositado na Repartição do ?atontes na

lia um 8 de seteobro de

1965 sob no 8815 e em 22 de junho do 196 sot o n o 19.333/k

'onto n o 1 do total do 21 pontos apresentados.

—",•••-•
-e

g

t ,ka a tu (V

.01m
:mau XN,,,

n15~~10,./"I .4•

L.)
'5$8M0 N o 122.695 de 8 de setembro de 19ot
Requerente: INDUSTRIEWURX SCHAEFPLER ORO - ALRMANUA
Privil4gio

do

invonçâo "MANCAL DE ROLAMENTOS COM ORGROd D3 ROLIxamp:

JILUDRICOS S PROCIISSO PRÓPRIO PARA PARRICA-L0'
awrwrrr,r.,v?)

1- lncal da rolamento, eq-iipaje c y'M 6ãos de rolamento cílio..

r
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OPWAL (4.914)

208

¡Mama da assinante para um receptor de dados discado, e respondedor
é piaste do ima frequinela obstinada Ne oombinaçâo de frequ;ncia55 08

ao s =Me 4i Ge Immeeer.'
Alequerompseberaa-wanto eesPorikwar.s.e,4..
1Privd.1410 de Invedtp&IN

gotodotos de frequ;nolas do vos (TO) de todos os conjuntos de &sedem

I1 11641111*4111~.

tos do oonitruldos do modo toa que gorem sinais da dita frequ;4518,•
Red..VAmdidealea,

ou combinaglic de troquenelso,

e

Finalmente A requerente reivindica a prioridade de igual

1-Um diepoeitivo hidrodinemioo perrettortatedo pelo AO.
rque èlt compreende3 ume onixe fixo levando um elemento de eeheibW
:ecm palhetes, elementos garávein de bomba

e tui..band som

Mago:~ CR

depositado

Patentes

Repartigâo de

em 10 de seteabro de

da Alemanha, mob n e St

244748.

1965.

Ponto n o 1 do total de

,operando com dita caixa e elemento de cateter pare defin.kr ume
!mera

os

podtaxa

5 pontos

apresentados.

toroidel com me palhetas e lâminas dispoetwe na ameno, dita -

.elemento de bomba sendo eficiente para promover o adumo de fluida/
ina mesma, tendo tanto um movimento circulatário ao
:

toroidel

alta do

•ato./

e um movimento vertical-em volta da percurso de fluxo

culat6rio, dites lâminas de

Pomba e

cal

de turbina encontrando-me ac-/

fluxo vertical radialmente para fére e as palhetas do eatetor no-/
fluxo vertical axial radialmente pare fóra, as palhetas dm ca'.xs_1
e do eetetor cooperando para providenciar .a restricio no fluxo v”
,tical que é maior do que em qualquer outra parte de dita câmara.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
de p ositado nos E.U.A. em 10 de Setemoro de 1965, soh
Ponto o s. . no total

de

a g 446.267.

/1 pontoe spreser,-4-oe.

11415145 W14 162.851 Ge 14 da Setembro de 1966.
Begmerentet Draw- MINS- PORD CLASS 00EPOT-11.D.A.
Privilégio de Invenção :"TRANSPORTA DO
PARA O TraSPORTE Dr PLACAS

DE VIDRO

S 1:0 TIPO Dr ROLAMT08,
AQUVCIDAS".

poteindicacOoe

1 -Trsneporta do res do cipo de relamentoe para o 4reem.

porte de placas de vidro aquecidas, iucluindo um mandril roi:Malva •
terno de ua eixo, i uai cobertura disPecta ebbre e prIaa no dito leNla
dril, caracterizado pelo feto da a dita cobertura compreender ema
pluralidade de
conjuntamente

oordóee resistentes ao calor e ao descante tnia94409.
em terno de um eixo comum pare formar uma luva tobri~,

radialmente expansível e contrátil.
Reivindica-eia a prioridade - do correspondente porilheme
•
44,pocitado nos I.U.A. cm 16 de Setembro do 1965 ,sob o m e 481.841,
•

Ponto n o 1 ao total de 6 pontoe apresentado..

*Ir

!!
,411n 50Z1
49
9;

91880 Se 182.702 de 8 de setembro de 1966.

-.40

Requerente: STANDARD SUCTR/CA 3/1 . ALEMANle
l erivilegdo di. 'hommertol “fitaNSMI8910 DE P
. ,,gP92 MUM „tISTSMA X etwlao

Mmomómice.
.
g-

mem em

31

TtPm0 No 182.802 -de 13 de setembro de 1966
kaulasdasa.

Oist' amm és centro telefónico onde

e
Sem • ligado

weri.

Requerente: RONSON CORPORATION.. .

um gerador de

fraguando Cv

em paralelo ao corneto de pu).,a.J.: dr s'n':Ae-dr de

conjuntos telefenicoe equipados com o p te comuted.,r de discagem

ONekkee~p 40hoe p i glagneleassio de dados (algarismo)

destes con-

-

PrIvtlégio de Invenção' °APERFEIÇOAMENTOS SM DISPOSITIVOS DE CONS5ST100
REIVIND1CAOES
1 - AperfeiçonMentos em df, epcive de cen'n12tao, cciaçtcrisade
' .Al o fato de que a tgnIção de combunt.(vol levede a

Ina

queimador efetua

IMÊdo de ,1971 2340

-.u•I . a- . y.
•I a 17

,
da ,a'ar c 9mlaustEI BINWnWWIM ?1P,g415131.1f.g(g.~1P
to etim qtm°5.'ga,Rmn~egt9',4q.;M1,4'È4.Pd.g1Y9/.,
Provido de wn,r1gratóriadeambus4v,elum.,qureimedorde,cumbustiVol,l,
um reservatório de acondicionamento para a substáncia pirofórica, a,meio

A requerente re1snd14s a prioridade do correspondente pilido4
dapositado na Repartição de Patentes da Belga em 17 do setembro 4.
: 1965, sob n* 669.743.
ponta n a 1 do total de 9 pontos apresentados.:

de medição para leva Wne qUentidade medida de substancia plroforica /
atmosférica aeScente ao queimador, o aperfeiCdaMenta que coalbraemee'um/'
ajuste de acondicionmentalongadd .. cdmingéandO can a . reservatOo de /
g ubstáncia pirofórice, melo de medir* na çorma de um membro alongado /
dentro do reservatório de substáncia pizlofórica, e estendendo-se fora de
dito reservatório através de uma abertura longitudinal no ajuste, meio de
retirada para retirar através do ajuste e em proximidade com o queimador
um comprtmenTrltteereto do membro alongado, cada.comprimento discreto do
membMo alongado ajustando-se dentro do ajuste time quantidade medida da /
substáncia piroPói. lca dis'ponível para ignição espontánea' guando exposto/
à atmosfera ambiente• adjaéente
ao quelmaddr por retirada de dito ccmpri•
,

,

monto discreto da membro alongado fora doiajuste.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedida' depositado /
na Inglaterra em 15 de setembro de 1965 àob n o 39269/65.
Ponto na ido to tal:de 10:pontos:apresentados.

riçt:
TERMO N u L10.480 de 20 de saio de 1.95,.
Requerente: NATIONAL LEAIS CONI)ANY

,
Inveução:
"COMPOSIÇãO
COMPOTA
CARSORO-POLIMERO"
Privilégio de
. =1ln~
1• Uma composição mista de earbono-pogmero, caracterize,
dg por consistir, •saancialmente, de Carbono substancialmente,es
zapeulado por um polímero de um bidrocarboneté olefinicomente inek.

turado
neivindica-se a prioridade de pedido correspondente <lesoeitado . na Repartição de ~ente. doa dotados Unidos da América, em
21 da. eoloo4e.1956, eloWn* 736.686.
Irentm . n* 1 do total Li

9

pontoe apresentados,

TERMO No 182.879: . de 15 de . aetembro de 1964

TUMO N9 128.751 de 26 de Abril de' 1961
Ii(equerente: COMPAGNIE PRANÇAISE DE RAYP1NAGE - PURO.
PriVilegio de Invenção:' PROCESSO DE PAD: RICAÇA° DE.OLUIMAr
REIVINDIC4611

•
e‘,/
roce!~ de fabricação de Oiefinee lomr correersao de
61.xurocarbonetos saturados allJáticoe de pèeom moleoulareo mt
dianamente elevadow e de pelo menos 4 átomos da ,earbergo, dar
raoterizado pelo fato de oper grÃoe em presença de oidgenio /
eit de um gás centendo oxigênio, a relação Meledular inicial
oxigênio hidrocarbonete estando cOmpreendida entre 0,05/1 e
•
0,30/1, a temoeratúrá estando c:o:Apreendida entre 500 0C
65020.
O Reivindica-se-prioridade do cerreepondente pedido' de.poeitado na Repartição de Patentes da /canoa, i ' 27 de 001.1
de 1960 sob o n* 825.451Ponto n 0 1 de 12 pontos Apresentado*

Requerentes Plilhalt& PILS
Privilégio de Invenção "SELETOR DE , ploá' pa TRAMA PARA TEAR CIRCULAR"
. . ,

Miluracièmá

divi.
• „•
„
dido nume eine de m9.4 8.8 da tecelogem'aeparadas por um espaço livre,
1

Seleter de fies de . irailia : Parttear'Circular,-do tipC

sendo ar peitagena setióionádas,' Cortadas no comprimento decido, ia ; •
troduzidas ng cale • apertadas, pelo batente,.caracterixadopelfatode ser cone/Atui** essencialmente pela Combinação de um dispositivo paro colocar em posição de espera-a extremidade livre' doi fióé'di.tra'
ta, por um dispositivo seletor pr. :Soft:ine p ta di'to-COm—SUPeãe'Perfura...
/o e porld:Mi, parte - mriVel ' qUe''ProVacA opertenaáenie oe';dielaeamenicia
do

reterldo &Monis° de *O pere o tiib4a..4 elti4o dispositivo sok*

ter, '

-

?IRMO N* 182.935 de 16 de setembro de 1966.
Requerente: COMMISURIAT A i f E,NEED/E ATpáqUE - PRANÇA
Privilegio de Invenção: "MATERIAL TUBULAR COsÈd51T0, PROCBSS0 PARA
aucLw E SUA APLIcAçIo AOS CONVERSORES TERMOIÔNIC06"
.
Itirank~
1 - Material tubular coragm, Caracterizado pelo fato de compre .'
ender dois furol,Igrios cilíndricos coaxlaiV;-der'mettiis ou'ligaí reÉratr

rios, tendo o metal ou: liga do envolterio externo, à temperatura de Utl
lização; uma certa redistividade de vá1cr4 dáieátinàdO, e edtando edtesdeis envoltários.ásolados um 4/o ,stio'por usoseamada,intieriedi;ria, elí
trica e_te: rmicame p te isolant,e, densisktindo . &"trai maci,1
refratarip, . t a? ddro9, Por exemplo,. um Oxl-darctratLtriø, a.1uiflr pura ou
'
alumina can Oxido de ftrio,_ .

soe
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Finalmente e depoeltante leivindice a prioridade de eeDiesPRIOdate
s eedido, depositado na Repartição de Patentes de FOança, alo 17 do te:eme
bre de l'65, sob o n2 31735,
Fon'to
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do total da 15 anrentados.

Pliiviadicaoho
lAdotor de Oombubtia interne oda iapiCgo *a mia aitak
oleara. que oonaiete em ua espaço esférieo que Contém o bocal loa,/
ter, e em um queimador que separa g eie espaço da oleara de combaallio
principal e possui aberturae de descarga no seu fundo e um fanal •fa.
dutcut de ar, que se estende obliquamente para com o seu ele() e apre.4
senta na maior parte do DOU compriaento uma seção transversal em f"
es de pigmento' de círculo, bem eme ume.ouperficie, restante ao lad0e0
do canal condutor de ar e destinada ao tratamento do combuatteel, 011o,
racterizado pelo feto de que a euperfioie destinada ao tratamento docombustível se acha dispeeta, de maneira conhecida, a certa dieta:Mim
de borda superior do queimador, de modo que pPlo queimador é ftellateeei
acima do Gemo. uma 'auperficie Semicilíndrica, centre a qual O osobuf
tivel é p rojetado em angule a:cudo—entoe de atin gir a meneienede ama-,i
perfieie
Reivindica..ae a priorleade de oorrespondente peO*80 ét
poeitado na Alemanha em id de Outubro de 1965, sob o n e 66.965 ge1/44U0
8
/ente e 5 1 no total. de 5 pontes larimeatedne.

T£SMO 17 9 138.048 de 12 de Abril de 196:
Requerente: °LEVITE CORPORATION - EE.UÚ:
Privilegie de Invenção:"MANCAM E BUCHA - DE:MAS:ERIAL ELASeiTo
•-111BRIFICAD,
REIVINDICAÇOES
1 - Bucha, constituida de um materiarMeldado deforkáVe:'
A semelhança de borracha, tendo em 'sua superfície no mítiinio
Uma área rebaixada, e incluindo o aperfeiçoamento que é cara
eterizado pelo fato de ser progido uma pluralidade de áreas.
rebaixadas na superfície porta-carga da bucha, cujas áreas...
rebaixadas compreendem uma pluralidade de bolsas, que não
fi,rmadas pela .Ttersecção de nervuras e ou de anéis, que, /
'formando superfície do membro deformável.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depoei
tado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América
do Norte, em 11. de Abril de 1961, sob n a 103.690.
Yonto r; 1 de 14 pontos apresentados

s

1/4

701

27

\, ,,,S,Áno•-•noWI.I.:••n•nn

e, .

\N~W4...N.N5-‹£

TÈAMO N e 182.955 de 19 de setembro de )..0gA.

Requerente:

THE IIAGNAVOX COMPANY = =

Nivi16510 de. Invenção: "APERFEIÇOAMENTO

.
EM

.

APAitr.uwo DE Tal:1/41814169e 5/

RECEPe0 DE FACSMILE"
REIVINDICACOES

Aperfeiçoamehtos em rearelhoe'de"tran'smisaão e recepção de .4
facsmile, usando facilidades de 'transmissão telefenica, e incluindo ute
transmissor e um receptor individualmente acOplados'aos aparelhos de te.
lefones, caracterizados por mero de c i. ada'tim doi "transmissor e receptor
para permitir p rodução e reprodução de sinais de facsmile dependendo de/
acoplamento acústico

um aparelho ao transmisor e de um aparelho ao /
receptor; meio no transmissor para produzir . sinais acústicos para trans.
ferir, para o 'aparelho ao qual o tran5missor'4,acop1ado, tendo os sinais/
de

primeira e segunde características de frequencia, representando a prime."
ra característica um-sinal de facsmile, representando a segunda careci..
ristica ausência de Um sinal de ' facsmile; e meio no receptor, responsivo
ao sinal acústico conforme reproduzido pelo aparelho ao qual o receptor/

FIG.I
TOMO N 2

182.982 de 20 de Setembro de 1966,
Requerente) MAWNININFABRIK AUGSBURG- Nueseb G A,G.-Alemanhe
Privilégio de'reven4ot "MOTOR DE COMBUSTXU INTERNA C04 1:8:%:t:CãO
IX ANTRO:NARA'.

é acoplado, responsivo ainda à presença da primeira caracteristica.de sj,
nal conforme recebido. para proporcionar' impressão. de facsmile de.acerdo/
com a primeira característica, enquanto se pára a impressão em resposta/
à presença da segunda característica como rcr.-.bida'
Re, --a prioridaPc dz;
Jos nus EsZ.adus y1.1,,103 da A4riea em 2T,, da

--"41')s deposita.
da si o') sue n o 46C,L,59

DAR:0
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fluido, por unidade . de tempo, caracterizados por compreendo? um oondutot
de sucçãO curto, uma carcaça contendo as palhetas impulsora* emja.bme

937,177.
O se 24 de março do 1966 sob nO
Ponto n o 1 do total de 27 pontos koresentobse:

se esta ligado o conduto de suCção, uma carcaça de salda eesenoialmente/
com a forma de um trofco dd'cone incorporando um motor hidráulico 4. /
Pressão e o-seu eixo, e cuja base assenta na parte superior da carcaça
da bomba, havendo um conduto de pressão ligado na parte superior de dite
carcaça de saída, estando o eixo do motor coaxialmente ligado com as pe.
formando a carcaça de salda Uma passagem de guia para o material,
da darcaça da bomba para o conduto de pressão, e recebendo ao mesmo tma.
Ihetas,

po oaotor com seu eixo; protegendo.oa do referido material.
Reivindica-se a prioridade dos correspondente* pedidos deposita:
dos na Noruega em 18 de setembro de 1965 sob n o 159.7494 8 de morto 44
104 enb n o 161.997 e 19 de março de 1966,sob n o s 162.198 e 140.140..
/tonto no 1 do total de 15 pontos apresentado*.
•F1 G.1.-

TERMO NO 138.711 de 3 de Raio de 1962
Requerentes SPE:RET RAND CORPORATION - !EARL
Privilégio de Invenslios" APARELHAGEM PARA INDEMAIMVIOLO DE
°ARAMEM'
FIVINDICAÇOES

1 - Aparelhagem para identificação de.coracteree, campalandando, um dispositivo perceptor, para perceber UM oonáter
a ser identificado, um dispositivo acumulador, para armase
mar einaie vindos do dispositivo perceptor, um.deoodificadOr
'associado a cada um doe caracteres eonhecidos, sendo os ditos
decodificadoree acoplados ao dispositivo acumulador, caracter.
risada por compreender, membros aowuuladore individuais, ae.
copiados a cada decodificadoree, dispoeitiVoe ~captora/4 a.
copiados aos decodifioadoree, para percebereme voltagem de
saída de cada decodifioador, no sentido a9 determinarem a e.

xiatencia de uma voltagem de salda de qualquer deoodineadom
de um dado nivel, um dispositivo de sondagem, cujo tancion'oi
mento, é controlado peloo dispositivos peróeptoree por 614.
mo mencionados, no sentido de sondar-os ditos membros ~mu.
ladorewindividuaim, a fim de indentifiCar,uma doe referida'
ealda que tenha uma relação predeterminadw para oam ,oe ~ai
caídas.
' ReivAndioa-se prioridade do correapondente vedado d
poeitado na Repartição de Patentes doo Estados Unidos do
América do Norte, ma 3 de galo de 1961 sob n g 109.4b8.
Ponto ne 1 de 14 pantoti,apresantadoe,

f*C.908, "e IS de Julho de 1966
iam
AGUIWKINA CRE1!ICA1 CORPORATION lbespiemaates
n 0 mnatianoAmENTos Etd CONP0539.0213 E
de
bralm4IW
-914.4114614
S DE ~Imo COMI.
winommos Wel A VEDAM DE SWERRICIE
OfaMida 1202296~10EN
Mi#370PECACOEC

Amem/40~e~ em °empoai& para a vedação de
lopmed4eAes de ~440, coloridas, oxidadae anodtioesnetr“,
oaamotemamodo peei* Tato ' da oomposição consistir ealienotalmei
to, de uma mim% aqaoia .d e 0,02 a 0,8 g/1 de acetato de mi
Mai e de 001 a O101 de um limino-inafonato, a gim ede
.saa #1 weike 'akar 44eaMotm e 4 a 6
EoludadAma~ poi~dade do oorreepondente pedido,- depa
ma ~lio de ~entes doe Estados Unidos da Meei
Ihe gore% da 1,3 de atilho de 1961, sob n e 123.649
lendo ud 1 de 14 pontoe apresentados.
44 940 ' 11"- * Mató de 1962,
'EUtói
11.9~mmtat MOMO L2OMEE
taduddido imen4190'easetRaile Deleton,áno

limmo

ONIIINIIIN

em

MINYNá

1

Eth710 6w . 11J2439 do 16. de artràbi° ds Udid
Requerente/ ranx NORA* a mamam
de Invenção: 9,019~0~011 EB 439 ~hm d OMEM3
tur

ORMAGMI
1 . Aperfeiçoamentos em ou relat~ a ~Do centiftbge, ~Mi
haffilar actsmistral~faiIIMP *Ala saanda 422Edta

mamo

PIMR~028
pelo Tato a,
1 - umwough trwroatívol,.ofállaters.taaa
imlag.
tar ilamma eanna4 pritAdtkaa, oompreend"ndo elementos
nos
outrbe,'sendo
ceda
una
9O sunilakete
10~19
c. taiffigAmo aonatediuido de trio tubos (2.-2-3) eoldk
toa aagre dl, *mame o Wao (1) o latio ' ventadal da tri4m,
espigor 40
8~ o o qual em UM& fias eairmuidad ee poema ui
extremidade do tnbo é introdu
~Moem:ha 60 • a mera
ntico eopigtio do elemento adjacente, eaplieao iate
las pede aar ~apodo QU tUbulas
do de
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p,1 10tidik dâ oorreapoaddakb pedida daInt
/ Reivindiéa
da Nato, am. ) da Unhe de
atado na Repartição de PaNientee
3.961 sob n 6.452/61e
Ponto n o 1 di & ~toa apradotadte

(

e

1

.;at

--

2

,r

t. J .c13

ratado na Repartição de patentes da Alemanha, em 12 de Setea
jhr..0 de 1961-sob na 3 38.880/218/Ga.
pontoo 1 da 5 pontos arreeantadode
- Fig.1

v.

TERMO N 145.443 de 12 de Dezembro de 196A
Requerente: BOWSER, INC. - MIAU. • , •
Privilégio de Invenção:"IRST1.I410 DISUIBUIDORk as gOisnxum
2

)1..
02=0 fit 141.746 de 2 de agdato de 1962
#1.equerentet ROBERTO 83433 - SÃO PA314
TIPO DÂANTENA PARA APARUHOS
rPrivilágio de Inven~N
'REDUTORES DE RÀDIO E TIV,EYIslow
-

OVO

BOVIUDICANDER

IDAWMAIIIP

•

.

.

ti de antena para aparelhos receptores ae rá
dia e televia10, caracterizado pelo fato de consistir na a,
ní tS. P
14plicação de uma Ou mais fitas mat41icaa
lninaR.
u
carreteis
Ramaivq0
(1,4
sem
rez
aaam
gidaa, Mak
,1.-Alevo .

.

po

fle

.

1 - Uma instalção distribuidora de líquido* cwactiartsa.'
do por compreender uma multiplicidade de boabae
Qi'
da Uma ae comunicando com reeervatórioe, nm medidor imik emow
rade ligado coa cada bomba, uma combinação de aoaputedor

ve

9r12

q

a •,,.. Q.4.1”,

indicador, diepoeitivoe para transferiram impu1so4 gerado
por cada medidor para o dito computador f! iudicador, seda St

didor gendo equipado com uma mangueira de deeoarga tendo vait
tubeira válvula numa extremidade, uma aultlplicidad, doe 04
letorea para controlar cada bomba eubmerea e diepositivoa de
bloquipie para pzovinirest o tincionsmento dam outras
,41
quando un asietpr tiver eido acionado.
Reivintlea-4e prioridade do correspondente pedido da.
positade na Repartição de patentes doe Estado Unido. da
Amórica do Norte, em 12 de Dezembro de 1961 enb nO 158.67Q.
•Ronto nR 1 de 23 pontoe apresentado.,
41

4~4 it41. de pentaa 4preeen1adOU

10M1)

FIO.

I

tfO 142" 4t tf de A4:400 4e 194a
*equerentiel RIMOS ARTIENOSOULSOBAPS - AI,EMORA
SUB
de Inveltdie, CONWQ 4Q a4 PacgRON
t
DADA
UM
DOS
IrIDIDO 1 tia PLURaiIDOZ DR QUINIEW1MWOB,
s COTAMOS
.

"

riviléSio.

9 .

'

,~0.41/01

w

gp

•

41
~,~2,3,

pretegle com um
0~,Q. garattartzad4 polo fato de que o espaço ia
4.4dipa 4Q tadoè ao PP0040 Ofe acha subdividido, por
intermadikçias,em diversos coa
&o de dIMILd* 444d paridsk
de ai lerba44W;
"AM iiii4¥40aq-49 W.FR*F 4 " k - "P°'

nk wsè

alltr"

0\1 vgriqq aia-

Ca tuo ta

,

Q0

,

eíj 4'

`4ÂPÇ.Jgr!

é

•

S , crurida-feira
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UNO N o 156.306 de 22 .de Janeiro de 1964,

aequerente: GEORGE HENRI' BERGAN - 'GUANABARA
Wrivilagio de Invenção:"APERPEIÇOAMENTO8 NA raucAdb
MANCAIS DE SUPORTE PARÁ BALANÇAS"

Maio de 1971

los bordos superior é anterior de pie do
Ponto ne 1 de 2 pontoe apreeentedos

2323

Wegy

esumacita
1 . Aperfeiçoamento na fabricação ae'mancais de 6UpOrà
r to para balanças, caracterizados pelo fato'de se embutida,
em sentido longitudinal, na parte euperior,do mancal, !abri.
cado em plástico ou outro material apropriado, uma lingueta
'de &gata provida na parte superior de um entalhe ou rasgo de
I g eoção triangular no qual se apoia o cutelo da balança.
' Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados. .

N O 157.089 de 25 de Perversim se 1964
Requerente: DOROTHT PETRONI /MIRIM - 810 PLUI0
Yrivilagio de Invenção:" NOVA LIMPADA EIET2100
TÈRMO

eArvironciçOEs
1 - Nova limpada elétrioa, caracterizedi por serem pro-

vietas, no interior do usual bulbo de vidro, duas placas pa
releias, dispostas paralelamente entre siá. pequena distância uma da outra, tendo . eitadas placas., o formato, do perfll
de uma chama de vela e sendo afine:emas, eUetentadas por doia
fios condutores rigidoe reépectivamente, ao eoquete rosquem.
do ol ao contacto central da lâmpada..
. Ponto ne de 2 pontos apresentado..

T2RMÓ N o 153.861 de 21 de Outubro de 1963
Requerente t REGINALD WARNPORD EVAN8 - INGLATERRA
Privilégio de . Invenção:"OM COMPONENTE DE 0IONSTR0010 . DE Iple
P10.103"
RZIVINDICAÇOES

1 - um componente de oonstrucao de •dificioe, compreendqv
do deis elementos de revestimento separadoe por uma eatrutue
ra de corpo central, incluindo ciumentos do corpo central //
pré-formados ligados aos clumentoe de revestimento am pontoe!

espaçados em ambos os lados de oada elemento do corpo centre'',
caracterizado pelo fato de que os elementos de revestimento /
são de resina sintética reforçada e eao unidoe aos elemento*
do corpo central, incluindo a estrutura do corpo central coa
telas reforçadoras cada qual unida a embr.: os eleme4tos de /

revestimento ao, longo da exteneão da ooetela.
O requerente reivindica a prioridade doe pedidos de patente depositados na Repartição .de Patentes da Inglaterra /
sob n o s 39.776/62 aos 20. de Outubro de 1962, 39.176/62 aoe
12 de Março de 1963 de 1963, 17.455/63 aos 2 de Maio ' de ///
1963 17.456/63 aos 2 de Maio do 1963.
Ponto' n2 1 do total de 7 pontos apreeentadoe.

TUMO N gi 156.148 de 16 . ' de Janeiro :de 1964
~o Tamen - .sio ranol

Privilégio de lavsnçies"ROVO mopimo DE r0IeRONi
uma Aram a VAUVIO8 AM URAL"

Amimo

RIVINAICACOM

Ovo modelo ds poltroma paradmiboa, trona, aviiee
* Veiculei Ga Cegai, faraot ioriaado:POia'fao. oneram da pll
o* qui 4amatatmi • bradia • *a inia ' porpioaatorior, ao apito'Montar por ima adoto do estria* paralelaa • aa rolivo, amam
durada* por . tilatea 'Mo aosapanba perteetralmente
a confia.
rirá= ~Ima é limitada**.
2119
-
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41fact tegnefx00.11
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RUMO Ni 157.524 de 1.1-• de REC5 q0 de '9E4
Requerente: INDURTRIANETAI.AGICA -fiRl f filaS LTDA. - S. PAUTA

. 1,

Privilégio de Invenção:90V° SIMBC50 PARA DEcoRaçio DE 0014..
PEITOS E OU MESAS DE FESTAS D3 1.1Vf2S1RIO OU OUTRAS COSMOG.
ume ~emace
REIVINDIOAQUES

1 - SOvo simbolo para decoração de confeitos e ou mesas
de festas de aniversário ou outras comemorações festivas, cla
racterizado por ser constituido de mia base (1), preferencialmente com a forma de tronco de pirâmide de base retangular
havendo sóbre una de mula faces laterais dizeres referentes

TOMO fl. 159.84 de 3 aa "abo ti 1964

á festa comemorada, sendo tal base (1), encimado pela repro..

ReqUireWbet nonoW DO BRASIL 54 IODOSPlId 3 odeerao P

dução de um cipresve, cujos galhos ramos e falhas são eimpll

9.10 PAULO
Privilégio de Invenoão1 0 1,0010,0 PARÁ AllIÁR ÁS aemãe DW1
RODAS Ips PCU3, ORBBAOCAR E OUTROS 17808, E PROSO'', "MBUZI

ficadamente representados por lâminas metálicas (3) price('
ao tronco central (4)g
Ponto único apresentado,

Maar'

l'ainn032.004
1 - 2~4~ pana afixar ea liam do roda& de polir, dei

bastar • outros Inacm, • produto. revoltante, oompromndenga
Prieui~s

justagmaeição de toda' as liminar (112ae)

ai

*4 formar a roda, e ommoteriaado polo fabp de a seguir, ao
plioar~ na parede ~dar interna da roda, uma tela de tocado de nallon ou outro. nenertade reetetenime

Ponto no 1 do total de 4 woneoa apneeenedeoa.

p uro

namo ira 155.3o8 a. lo 4. ~sátiro de 1963
Requerente: MARI3 1011. OBS. - ALISARIA
drivilégio de Invençãos*APERPEIWAMINTO IR PROOISS• PAIA Pia
%MIM Smoomoo TORJIDOO POR mio ris nsum 1173 E 1110~
fidit SUMIS ANULARES*
2I1VISDICACO38
- Aperfeiçoamento Ga processo ware fabricar éabolos
gados por moio de metal leve • providos ema importas anulares (anelo de suporte) conetituidoa por . materitl mais duro,
mediante prensagem aoa de um pequeno bleso, no qual foi em-

butido durante a rundigão o import.* arealnr, oaraoterizado/
pelo fato de qao se parto de um bloquinno, mija dlimatro é
polo menos na região do importe anular Maior q,e o diiceetro
externo déete último, da modo que o ~porta anal,Nr ficará
arbatido, em todos os lados no material do bloodhho.
Vinalmeute a depositante reivica, a sa-inidade de
corrc ,.:AmIcote pedido, depositado na R2p=';it:RO de Patentes.
de,
du 12 de Dezembro ao 1962, sob ule 55479
491

NO 162.1,8 de io se Desonero do 1964 .
Requerentet INSTITUTE WITALLURGII 1KENI A.A.BAIROVA U.R.O.S.
Privilégio de Invengãos* DISPOSITIVOS TERMOGRIVIOOS COLORIU,-

AgIyinicierum
1 - UM diaponitivo t ermográfice oalorimétrico que cOmpre
ande um fOrno para aquecimento e resfriamento contínuos de um
eapéoiman, numa taxa pr edeterminada, um bloco para a medição
da temperatura e percepção de variações no conteúdo térmico

/

do eepécimen em exame, possuindo esse bl000 um remobrimento
isolante térmioo . que coni.em o eepécimen a ser examinado e os

/

elementos t ermo-sensíveis, um instrumento para registrar a
temperatura em função do tempo, sendo sebos obitidoe me forma dirotae diferencial, caracterizado porque o bloco para o
registro da temperatura e percepção das

virlaçSse do conteúdo térmico do espécimen em exame é dividido por um tabique 1

oolanto térmico em dois comparamentee Iguais,
na doa quais /

oontém o espécime em sx•me e o matxv Ima fonte radAanto térmica padrão, e o dito

empticlmen e

a dita Imite de radiação /

d. lç;.71 2325
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-a-I

,
WnElõt lidgb fdâáadlib per ishidtóres de Baixa
hOen entrar em contacto oom 1es, os realeteres
Ptimento

réeistinoia /
de cada

campar

estio dispostos sem4trioamente am relagRO ao fluxo //

tlérmico, sendo sane propriedades termo-físicas contrabalança-

'das, exacto as do espéolmen de maneira a proporcionar a admisoão a.oada oompartimento de iguais quantidade de oalor por /
;
Julgado de tempo.
Ponto nt, 1 do total de 8 pontos ápreeentados.

tilo° as oanfiguração cilíndrica ou uutraa, ouracterizada por
incluir um arranjo de fineço ajnatávol ao lona° do rospotivo

braço, longitudinal e transveroalmente cem rolaçao ao corpo,
de bola propriamente dito,
'Peento ne 1 do total do 5 pontoo opwczontados. .

5

59

TLUO Pn iC0.453
RGQ-2.02itúL GLEW:RD

de

26 de Junto de 1964-

/

MII2D -

Privi/ézio do Invengeo:" APJ:11=,30.U.:1: 7T0S L2 OU RWATIVO8
MDT=9 En7f.1209 00=EW:t2.08 ROR RLFGGIC:DC2 TW,0 ZEICOMUTADono

rNassi,J.-.16P5:9

F16.1
do 2 de Juro do 1964.
Requorente: Int-2TM. Ti'AMIOA BP&STIYrrUN'S/A.,- 0210 PAMItg
PrivilOgio de Invenção:"GRAVADJR POZATIL PLI! IT PZASTIOL=P
R21V-VDXWOOF-3

P ORUO Ne 160.596

1 - Gravador portátil para fitea pláátioaa. carnotorizad
do por um corpo em forma do =eive' cum , um tambor rotativo

constituído do dois discos:, de planos .paraleloe; um tendo na
face arte= uma pluralidade de sinais (letraa, algoritmos
e einbloe) gravados e o outro tendo a poriferia dividida em
una pluralidEde de estoree, cada setor tondo em rent*, na
face Interna, um siso/ corrospondente ao !sinal gravado na
extornis do primeiro disco, a fita pláatioa a gravar correndo entre os dois ditos diccoo,
Ponto n o 1 do total de 4 pontoo apralecatadoe.

1 - Aperfoiçoamentos em ou relotivon a metorco ol6tricoe oontrolados por regulador tondo ta, cumat:)3or o inclaindó
de foras a manter eus velooidrado substancialmente cor_stente,'
uno obave operada centraugmonto em um ou mais circuitos de
enrolamento controlado° pelos cmentoa do comutador indivi.;
dy;n1o. caracterizados pelo fato de que a ohavao operados com
, 2agamente eeo arranjadas junto com qualquer p6so do oquitr1
líbrio ncoag oésio em um disco de roga/odor do maorial loo/autos, que ó coaxial cem o eixo da armadura.
A requeronto roivindica a prioridade do corrrnt,icato..•
podido depositado na Repartição de Patente° da 01,Z.-ctana,
FR 27 de junho de 1963, sob o no 25.675.
Ponto ne 1 do total do 7 pontos apresonts400.

6,~!

r7r2U Wg 1t1,9-2) dg.,, 20 de érovo ke 1564.
E/A àc 12=2"..ín" WEL P.115 C r. TV,; D Ç LL-ULr R.72724 D2 RA =1:2=7 ccr D/21:32:32:ã DE =410 AJUE2522P

sl:I=unpf5E3
1 - U4a boia para ca:Lxas .1'ágne, Peií,s de material plém

TÉRMO No 160.282 de 6 'de Março de 1964
Requerente: LICENTIA PATENT VERWALTUNG G.M.B.R.

ALIMANHAl

Invenção:" USPOS1fIVO PARA lisrunn A LU&
RODA=
Win.aLS D2
221VINDI0L4OES

Privil6gio

de

1 - Dispositivo para enfraquecer a luz na entrada o cem,

21126 Sagunda4dra 17
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ade doe Maneis e ibtarlineoe. 884Mdo nee UMa ~arta que
permite em parte a paseedem doa raio* de lua, caracterizada
pele fato de'que na cobertura (6) seJem aPlicadaa perflaraMe
(7) que dâo passagem apn raioa de luN distância* * tale* 4°_,
ilhoa são escolhidos de forma que com raios solares direto*!
ou com luz ofuscante na Ç:strada, e consequente divergOncia n
de luz, obtem-se uma iluminação conatante, da conformidade
com o tamanha daa aberturaa, sendo a diferença do escurecimento quaae inalterável,
,i/ialmente, a depositante revindica a prioridade do cot

Maio de 1971
Utectedaeem-ea o* ~sate* de priettawde, depeettedev.
de Peeedime , Radie Op 11

0041‘,.e0 0,119AME...fiffik

lihamerpe is wohl.
.-o_m_t to total 44 4 ~Ma 4000004~2p

1

respondente pedido, depositado na Alemanha, em 12 de Março
de 1963. sob n g L-44.343.
'Ponto n g 1 do tat,o1 de 6 pontoe apresentadoe.
—
Temo I I63.283 de 8 de Outubro de 1964
Requerente: MUDO RUMOU. DE AGUIAR - clumerah
Privilégio do Invenção:" dETEN. UBÁ TELIVI810 DE Mrd titik
inlon
RWINDIC40AO

TERMO N1 159.861 de 9 de Junho de 1964
Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE - FRANÇA
yrivilegio de Lnvenção:' LIGA TERNARIA DE ZIROORTn,
REIVINDICAOES

1 - Liga ternária de zircônio, particularmente aplicareal como material de estrutura ou de revestimento para rea-

- Antena para televieão de alta recepção, dargotori•7
sido por possuir um arco otem quatro hatee alando duas em aen+
tido horizontal e duas em vertical e por oonter quatro trik
guloe que se ligam por nuas extremidades aos elementos distr.
torce.
Ponto n g 1 do total de 3 pontoe aproe:fatiada*.

tor nuclear, resfriado por circulação de gás carbônico eot

pressão, caracterizado por compreender 0,5 a 3%, em peso de
vinádio, 0,5 a . 3% em peco, cie cobre, sendo o reátante atra&
ato, ealvo ao Impurezas inegitáveis.

•

A requerente reivindica a prioridade do correspondente
tu pedido, depositado na Repartição de Patentes da França,
,tee 2f, de Junho de 1963, sob n çi 939.426
Ponto nt. 1 do total de 4 puntoe apresentados.
fr

IMMO Ne

163.524 de 19 de outubro de 1964.

Requerentes LA1DBOUWERT7I4ER-EN MACHINEFABRIEK N.VISSERS N. V.
!IOLANDA

¡Privilégio de Invenam "HÉLICE TRANSPORTADORA ASSENTADA NAS PALIMES DE TESTEIRA DY SM RECIPIENTE OU DE UMA CAIXA"
_WVINMICAOES
r
; 1 • Hélio° transportadora assentado nas paredes de tee

letra de um recipiente ou de uma calha. achando-se fixado a ex ..
eremidade do ei da hélice transportadora que se projeta para tg
ça()
do depdelto ou da calha um elemento acionador, que aciona o e/
OA rotação, e estando o eixo ínterrompido dentro.
las dep6s1te, perto do elemento acionador, achando-se as duas pardo eixo lavadaa entre el por meio de um acoplamento, oaracteri
go nua sentido

f

ia

DOI'

ee ~arem

Os

duas pecas de eixo providas, nas extremidl

allus p elas reate ae unem. .rE . ue par de pinoé cada uma, situados -

aetralmemee rreeteiroe um, aos outros, cuja linha axial cruzado eixo eM Gentia* vertical, penetrando os pinos em Puros de ene! da ~ma. !toando e linha axial de um par de Puroe em
ssicgo usos:tosa UM relho" #1 tinos axial do nutro par de furos
lell

I, estando cada

LR

'AIA 61. <ao

40r par eb formado como uma fenda que ee-

~tende no sentido de p eriferla do anel, tendo a fenda uma dessem
^adure Latera5 em

Wh Y

unp riln!

ilitArAl

do anel.

TERMO NO 163.282 de 6 de outubro de 1964.
Requerentes ANTONIO RIBEIRO FILHO - SAO PAULO

Privilégio de Lnvenção: " APERPEIÇOAMIRTOS EM OU RELATIVOS Á CA
RIMMOS"
EEIVINDICAÇOES
1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a carimbos, estes
%retidos por base com cabo usuais, caracterizados pelo fato de •
que contra a base se apresentar fixada sapata de borracha ou siai
lar dotada, na face livre, de pluralidade de salinciae alterna
daa a canais, dispostos longitudinalmente, conformando uma

se040

longitudinal ondulaçUe oe cristas e, fundos aproximadamente clro4
lares, sendo que contra tais Cabale podem, por pressão, serem e •
daptadas placas de diferentes dimensões, providas, também, de se
liencias e canais longitudinais idênticos aos acima mencionados •

sendo Que em tais placas .pela face oposta se apresenWm em rele-.

-

17
o.
- -ianu-Íuwa
vo; letrao,_ndmeroc, g im:tu:doa ou,outros elemeLtoo , m somem rel:rod2

Ponto no 1 do -total de 2 pon t os aprebentadoo

jamento de fuso ade n tado tendo dispositivos para cettralicar os ditem
discos sabre um prato giratório para reprodução, os ditos diSPOalt.1
vos compreepdendo um membro centralizador prolongando-se irferiormen.
te para o iatorior do furo central de um disco o prato girat j tio, cleâ
se modo centralizando continuamente o disco e tendo uma supoi'ficie I

-Perpendicular radialmente externa e radialmente espaçada do eixo caia
trai do pi-ato giratOrio por una distância igual a metade do diâmetro/
do furo central do disco e sendo disposta de tal maneiro que quando /
um disco possuidor de grande furo central fOr centralizado sObre o pra

to girotenlo aponit. us.a p equena parta do perímetro do seu furo central
permanece em contato com adita Supordcle perpendicular, o restante
da secçào inferior' do fuso adaptado n 'eUdó rebaixada de tal manoira que

somente parte do adaptador em contato com o dito perímetro constitui
•

o alambre( centralizador,

Reivindica-se p rioridade do corresPondente pedido,

dt

p ositado na departição de oátontts dos Estados. Unidos da America de

Noz te em 22 de novembro de 1963, sob n g 325.691
TEumo mg 1t3.7e2 de

29 it

=turro co 106L

(„rico ti , 1 de 12 pontos apresentados

R:.msrcntes JCUP EDERER = = SãO PAULO
frívilárlo de Invenas "CW:EZIO COM 11MGAM RÁriDo PiJt TáuL.,14,,,,-

RriviumActx
Conexão com enate rápido para tubuladOes, caracterizada corp
ser rompeste caecncialnenta

dita

cio

em

duns p ortos, quais sdjaM a união Pr;applamente

dispositivo de' engate, a uni g o sánio formada por uma luva tubular

com tilda lateral . • interted gwie em T, luva esta cujo um das trechos extra-

mcs forma internomonte duas rcontráncias anelares transversais, paralelas e
ed:scente,; . , cem mm4° aroueeda,- a tordo a borda liVro suavembute_recurvada/
para deatro, 'ensy,usnto que o trocào extromo e oposto , forma acenas uma reen- /
interÀ anelar, de igual sucção, e tendo a bdrda livre susvento
curada nora fora, dita luva sendo 'ainda dotada de um frizo externo anelar,/
mala prZmi.mo de r.:ca borda recurvada pare fora,. por= inclinado em sentido aparto.

a c (65.0,)3 de 51 de )(Ilhó dó 196h
t? equerente: rneNico MbrÁNICA BR1STAN S/A

.;110 PAULO

' N ivilegiO de Invenção: "NOVA DIGPOSIÇAD 12 ,1 VÁLVULAS PARA BOTIJOES DE CÃS,
.Ponto s e 1 do total de 5 pontos aprementaJos

• REIvinreAms
3

i

NOVA DISPOSIÇXO CM VÁLVULAS PARA SOTIJUE3 DE GÁS, titse se ca..

rater,za essenclalMante'por ner d ctlóta metálica 1?) pua pressiono a mola,
dantra o Parafuso es- peclal
da válvula. estampada ao invás do usina..7,

ia.

e formada cor um

corpo (10) cilfndrico, terminando em uma aba circular /

11/ provida lateralmente de furos v91 e 'de um furo Centrai (12).
°onto n e 1 do total da 2 Pontos apresentados,

5-

F G 1
Tgamq Dg 163.755 de 27 . de , outubro de 196á

Requcrontor " V -M CORPORATION

EE.UU

N e 165.754 de d9 de dezombro de 1964

°rivil10 ao inVonclio: " FUSO ADAPTUn n PARA énnoRmo AulunATTro
.

noquDrOntot com:Jur:Ma, á UnNERGIE Ar o MIQLM - PRANA
' ver - 5;
Privildgio de; I b

REivxmnicAcgo
.

•

1 - ?uso adaptador para fonogrefo

2

". -

CE0

OU LfWe'0 ESTANCUR 2 p RuCEs50 PAPA

r.hk REALIZAÇE

RnIvINDICACO2
dULualuule0, 1c tipo

que se encaixa entre um fuso contrai la p equeno diametro . ie um fono •

grafo autom4tico para permitir seu runcionamento com discos tendo
roa centrais de maior diametro, carocterIzado .por, como:oc(lar um alo

Cmo jttiviác'ou ligcçr(o estanque, Caracterizada por compreende r un
, lemoto mecâc, lu" : l 'o:(p into rema do revolução compreendendo ume parto.
'r

•

.u

• t,, sem - _.:11znmento com uma primeira por.

do elen,.n.o ezcno e 5iusa odrte encd a uma ' Segunda porção do eiement(

2328 Segunda-feii a 17*
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sacho delimitando com ele uma ce' man_ &aular, e uma junta anular Inter
mata entre uma face radial terminal do elemento macho e um ressalta cg
operante do elemento Pema.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopo.
citado na Repartição de Patentes rla França em 24 de Janeiro de 1964,sot

fecFi o

IN)

Maio de 1971
--

euressadae e pvlo tatá das caixas de bobinas ficarem situadas em cada lede P
da placa central entra os colOs do 'es' tator e as abas, ao passo que existem :2
duas placas, do axtrC:Alado a também providas de poios de estator, compreendendo tua. mancai pare o rotor e que são presas às abas, cada qual em um dos .4
'lados da placa central.

n u 961.538.

Reivindica-ao a prioridade do correspondente medido deoositado na,

Ponto n u 1 do.total de 4 pontos apresentados.

Holanda em 15 do fevereiro de 1964 sob n u 6.401.388.
Ponte i o° 1 do total de 3 pontos apresontadoa

FI G. 1
TÉRMO _Na 167,445—da 24 de, ievereiro- ae. 1965
Reouerente: ' AMERICAN CAN COMPANY
Privilégio de Invenção: "PROCESSO.E DISPOSITiVd PARA TRATAR uma JuPsaFICIE

Requerente: KAISER ALUMINUE CHEMICAL CORPORATION = = E.U.A.

CIENTE DE ATRITO COM RESPEITO A' UMA SUPERF1CIE

Privilégio de Invenção: "CONDUTOR ELÉTRICO"

pg CORPO'
REIVINDICAÇOSS_

REIVINDICAMS

1 - Num condutor de toros múltiplos de póso relativamente leve a.
daptável para transmissão do f:Srça elét. r. lcá, a combinação de pelo menos dois

1-

dm

processo de tratar pelo menos uma superfície lisa .da uma

d

folha de material plástico, para reduzir o oeficiente de atrito da dita,.su.

toros metálicos, caracterizado pelo fato de que um toro consiste essencial-/

perfície com respeito. a.. uma superfície substancialmente lisa, de um corpo, ca

mente de alumínio de grau eletro-condutivo e o outro toro consiste essencial
isente duma liga de a luml n io-magnésio-boro-sllício, o primeiro toro tendo pro

racterisado pela fase de conformar 0. material plástico na dita superfície de

priedade eletro-condutividade relativamente maior do que o segundo toro e o.

s5es, a média aritmética das alturas e das profundidades das ditas projeções

folha em uma pluralidade de projeções . muito próximas, separadas por_depree-P

aegundo tendo propriedades de resistencia o alongamento relativamente maio./

e depressões, respectivamente, estando compreendida entre 12,7 a 10 -6 e o...

vos do que o primeiro, e o ceeficiente de expansão, peso por unidade de, com-

63,5 x 10-6 cm.

primento e resistencia à corrosão de cada um dos toros sendo substancialmente o mesmo. Relvindlca.se a prioridade do correspondente pedido depositado /

noa Estados Unidos da America 'em 24 de fevereiro de 1964 sob n o 346.686.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado /,

na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 26 de março de ..

Ponto n g 1 do total de 11 pontos apresentados.

1964 sob n g 354.994,
Ponto n g 1 do total de 8 pontos apresentados,

CERRO N u 167.132 de 12 de fevereiro de 1965
Requerente: N. V . •PH ILIPS'GLOEILAMPRNFABRIEKEN.= HOLANDA
nOtvilégio de Invenção: "APERFEIÇOANUTOS EM OU RELATIVOS A awl'ATORES PARA 2.
CO EM MÁQUINAS ELÉTRICA& SINCRONAS"
REIVINDICACDES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativo/3 a estatores para uso em
mác4

0118 elétricas síncronas, de preferencia os motores síncronos, em outras apll

Ouça.' usados no acionamento de chaves comutadoras elétricas, e seus equiva@autos, de equipamentos de telecomunicações, compreendendo o dito estator u.
àit carcassa ou caixa circular, na qual pode girar o rotor e que é composta /
3* duas tampas, uma de cada lado de uma placa central, tendo as referidas /
ptiMpas abas de estator, sendo que em 'Irmo de cada conjuntc de poios esteta,
e

TINNO N o

EE.UU.

Privilegio de invençãot . " REVESTIMENTO DE COMPRIMIDOS
REIVINDICACÇRa

de cada tampa encontra-se uma caixa de bobinas fabricada cce: material/

olants e

166.487 de 26 de janeiro de 1965

Nmetsrentet RICHARDSON-HEBREU INC. .

acomodando uma bobina, sendo a dita placa central provida de po-/

1 - Processo de revestimento de oemprimiaos caractert

obre para . o estator salientando-se de cada lado da dita placa, oaracterixadoe

tato de, na pepiferia da placa 4v-atra1, encontrar,se uniformemente dig.
ida uma serle de abas (UM) dispostas do cada lado da referida placa e
ffaa prhas,em posiçio p erpendicular, estando dispostas em um dos lados da
diéáa dfl 1940 (pao no etre ledo 5 há
aberturas entra as abas .; das áreas

4

A

-DE FOLHA. DE PLASTICO , LPSkPAHA REDUZIR SEU COM. j

~0 Ne 165.868 de 30 de dezembro de 1964

gado por borrifar uma composição fundida, livre de solventes volíeis
a

uma temperatura da ordem de 60 0 C a 1300 C, sObre comprimidos menti,

dos a temperaturas variando entre 30 0 C e 45° C e nquanto os ditos cor

'primldos gao rodados numa panela de revestimeno de co,pritaldoe ate

Segunda-feira 17

DIÁRIO OFICIAl. (Seção NI)

Que a espeeswpdsraVetatasatO 4~0446 4686
~64464
•44~44~
4
érrefeelientc doe aludidos 6~9400 Tim p at1t4.6 4444.444 44wheamem
ser iodados na panela de revestaneate, data cila~008 4%04044+ 4610800

'adendo 60 a 904, em peso, de po1i .ett1eno-B11001 tende Ag ae* IBM%

F:o c.L.,)

1971
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_

MO N A 170.910 de 30 sie junhe de 1965
Requerente: TEXSTRAM CORPORATION. a E.U.A.
Prixil‘gio de Inv.neão: 'VÁLVULA DE ESTRANGULAMENTO EM ESPECIAL PANA NUIPkel
MENTOS SUJEITOS A DESGASTE ABRASIVO"
gt,
REIVINDICACOES

lar medi* dentro de falis de 1000 a 9080 e 10, 4 4",
piso, 46
*R
agente modificador nio Wide°, ~ia sintitioa ou natural ou 8saisseligi

alvela em uma solução de poki.etaieno.lolleol em tamis:atm 41._69~/:,L
44 449 4

1 . Válvula de estrangulamento, caracterizada pelo fato de com-

d;

weender um corpo de válvula provido de ummacho de contraio de fluxo mental
o intermediàriamente a orifícios,de entrada e de saída no referido corpo de

e won.

uma sede de estrangulamento montada no dito corpo de válvula adja-0

Reiv4ndica- si prioridade de eoMpAilpondónie Firdia% 4115.
positado na Repertiçio de patefitee dei Matado* Un448 . 46 m4~ 40
Norte *a go go janeiro de 1964, sob ng 941.119.

sente ao referido orifício de saída, tendo a referida sede uma passagem aaia/ time intersecciona uma parte de sela arqueada da referida sede cooperan.,
temente assente contra o referido macho, e um anel de material resistente Lo.
erosão provido de uma face anular disposta à face com a dita parto do sele ó

Ponte ag I 4, 4 pontoe apruma-01464.

Náinindo 4
. :; parte da referida passagem contígua à referida parte do sela,
• iieMndica-se a ' prióridade do Correspondente pedido depositado na

169.60 4. e 4. março de 1946.
ileqUerentee DVNAMIT NOM 84T19840181E14804h2T AH"
hravállagio de InvencRot NPROOESSO PARA AUMENUR A effiefee014

Nemo a

Mel

t--

Repartição de Patentes dos Estados Unidàs da América efii 26 de agosto de 1964
366 n o 392.130.
Ponto n o 1 da total de 4 pontos apresentados,

DE MATERIAIR 14404,4403 TERMOPLÁSTICOS' .0
1,FURDICACOR6

Prbeuee ' para aumentar A resiatineia 'mobilia de Na

~faie sintIticOe ' ternepldeticoe, suscetíveis ao reforçanent0 esn
trutural por eatirágea, caracteriiado pelo fato de que a
pldatice cofre um deelocamento eatratiforne, realizado eob una toe
geratura que.4 inferior, ê de Preferencia ad pouco inferiu.
neu ponto dio "leio

46

Pinalmente a depositante reivindica a prioridade do coE

reepondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da

A1UM-

Eha, em 12 de março de 1964, eob-n2 D43.856 71/3942.
Ponto ns 1 do total de 6 pontoe Apresentados.

Ne 168.885 de 9 ce abri/ de ,yet
Requerente' CENTRE DE RECHERCHES DE PONT-A-MOUSSON .a FRANÇA
t*AMO

Privildgio de Invenção: "GUARNIçãO DE VEDAÇÁO PARA, JUNTA AUTOMÁTICA DE TuEur.
LAçxo E JUNTA AUTOMÁTICA QUE COMPORTA SUA APLICA../
ÇAO"
REIVINDICACOES
1 - Guarnição

de vedação para junta automática de tubulac rv, e jun

ta automática que comporta sua aplicação, junta essa de encaixe entre dois 9

TÉRNO Ne 169.489 de 7 de maio de' 1965

Requerente' AMPLIMAG - INDUSTRIA E COMÈRCIO DE CONTROLES AUTOMÁTICOS 4TDA h
= SIO PAULO
Frivildgio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATTVOS z UM ESTABILIZADOR DE VOL
PAGEM PARA GERADORES"
REIVINDICACOES

1 . APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A UM ESTABILI IZADOR DE VOLTAGEM PARA
GERADORES, caracterizados pelo fato de a alimentação do regulador, a partir/

da corrente de carga do alternador, ser realizada atrves de um transformador
de corrente.
Ponto n g 1 do total de 4 . pentos apresentados.

tubos de uma tubulação, caracterizada pelo fato da guarnição ser cOnstibUlchl
por um corpo homogéneo, que serve a um só tempo para a fixação da arruela e
para a vedação, tendo este corpo, de elastómero relativamente consistente, 9
uma secção meridiana et forma de trapézio retângulo e apresentando um bordo)
circular de perfil triangular forrado por uma superfície transversal p lane /
da arruela e uma Superfície interna troncOnica de grande conicidade.
Reivindica-so a prioridade do correspondente Pedido de pos ita d o no

França em 10 de fevereiro d. ,1965 sob n e /4.94/4.
Ponto O e 1 do total de ó pontos apresentados,

'

2330 S
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zu

”"ERNO NO 169.136 do 23 o* ábáll

Requerente: YeSPJTAKB
iflielligid de

Esiii.25Á4 -

AC

:tc.ausrec1 JCãO BLF . :1E.A DE AINEIDA •C=2-7:11

810 F.1-L4

1nvençÉ0 "05ftPtgiliMtNi05 l4

de nav...r..s.a C3 ISZ4

N;1Çl7 de

lÇa

da invenç g or "A"., :EFEIODAEÉITO EVARTWI DP

LaN1,1

. •

REIVINDICAGES

Á0f1t1WhidikAtO
1 . aperfeiçoamentos em lanterna, Cafoot:A . larlea rifo fn!so de ,o (conjunto empreender uma Coloth teflétiarb qua reéoba én zuna tai:an uma
gua2nição prehdedotá átt Pleo iá Vidro ou Plt.cticõ, Pre,intara para a 11.01pida interna, Calota está àOfóraa á. Pr4ria C 3 Ó em cuja tate
externa d a)lidada liba peça prisNátfdó le Poqusna lai. :sura, no intericrda qual ate PreVibtoS Oh nós da ligação e intsi-ruptor, paz/1 esta proride, ainda, de uh graepo pelo qual (5 fixada a Uma alça da cinta aplica
Ia cabeça do uauálo; e rekerldo cinta por sua vez, e provida em umale •uaen extremidade*, de duas usual, argolas, entro ao clzals a outra -

Tvm

- Aperfeiçoamento.eó antona de Tv, caracterizado Pelo fato que,

:dois Circulos de

É-cmo

galvanizado no 10 cu de alumínio de 3/8" aio diaPca,

tos em flealca, em ilgá'çãO Continua, com tres isoladores. abra ume ormoct,,
'ara alumínio em forma de TV.
Ponto n o

1

do total do P

nantn g

anrocentn~..

)xtreeldade é encaixada e presa, com possibilidades do reGui:v:uPonto ne 1 do total de 2 pontos apresentados.

‘2
rCRMO Na l6A,'i de 30 de ~extre
dó' tynn
Requerente: Jes2 E7:-O.PITO DE
3 MELIo
PFRNAMBUCC
m dr=1:inni7e:: . .:S . i:=LIUZIZOS EM ~IN MISTAORele,
TE/E PARA A2:"::.
EM PC,R=4 . DE NAVIOS, COAS NB.

vosznus E

F=018.A GEANIL . ~13 CE.
REAIS EM Gá1D3, È.T.N.1:03 10 PO E OUTRO(

p rw3Iço.w:ExT0:9 INT2tD:zin:.] El r - TINA EfETEOMOTEI2 PARA Aa
4AZENAR EM p on:Es, DE hATIOS, tuttAã 2 L..:ZITOS, PRODOTOS aCEA-/
4EL COMO =MIS EM GIU0S, MINZEIOS EM á0 a Eé:..2E, compreendendb temi, Stiqul.
na que emorcsa o princípio da centrlf,:i;',3

SC: , 'S de arremesso à distãncia
eor..a.,a, isto é, C.::Jia sei fim) e caracto. •
rizada pelo fato do funil eapatior
pnra adaptações de
Moções de canos condutorbi
áté.c. U.:11 coletar 'inferior serem /
tblescèpicamente ajustivoil e der.m.,.
• s á rrs:J.Jaa do éinta! da 1mlnaa /
db rerro cem p renscdcres, objáttyrj-:.'4 O tda m;çuina rara operação.

(por meio de corroia de Web

•

°onto n' 1 do total de O c

FIG.I

TéRM0 119 169.034 do 19 do abMl da Ï96 5

4141#4,49%, $PAmá ~Ima ~LISTA DILMIQUINA4 i EQUININfflea IADOS
•

.

• Mai Nibt4 é • .110 4ffikr

i-PrifdlítiftA41 16~Iddl é Ánân1q0~01
•

ljapiltinc ácOzq
. 440008010áfot

dó

aramo

"IttetibOd dIffiffiká

• -nua ÉN d=1,41006

•

Ift"eidoa em *sia-ima-torcedor

es

entom.
móvel em sinti-

farpado, ed~totitiddó pelo fdtó dó &Mac já farpado,

rteraltentámató Meia* 400 . #$#00,444 0 uns 'Inço
totatárlo triasedast ló do akásé.
ponto

aá dm 4 poptot

r4ieoht60.oll.

or.2:o=ntadPo.
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*RUO Wh 163.543 O. 20 an .0whuuro 4e 1964)
tosta ir. 4~ lo-it"

MoqueroatetOODITE %MIAS SOMEMO-Sío Paulo AL

RequerentOe 100~ 9/e.1100elietã

Privilégio de hivençaos 'MONO maggfin NOA owiPit010-110
yonapa.josus 1 SIMILAREil

PriMedigke d. Dovoosatit .MOYO smiemOw apepiemp;m0044

jgmej2~.

~dm IM rum pasomm;

I - Novo elemento para oompoeicio de ritedgumNi

xr,a~ww4
1.Novo eafteme a. debigeit404 Makébéde W1~ es
proa Iodiele4 oweeteetimeo osíko lado de e* oemettuis por MIMA 114.14
No

rezam* ou ~Se em forme de

duboadturpRtoP

ao teee de oomeroMo

lambi:alo e Siffillaree, caractortmado por sor oonetituido por dual')
placa. de vidro comum, ume delas provida em sua face intimam dg:,
um filme pléotico colorido, inoompowado O m oo me • Placas MON
soladas

UMA

outra perifdrínomente.

eeeemaie per medo de Ido' de amam.. Condo que ~fim" mda
~Mie em feemo de "T" %acertado, medémme: molp!e , de gq„, offle 0,1
4p
wtge ~tomem oomere

IS

ixnewo o 2

• egeltie:
no toam' ds

' Ponto n o, 1 no total de 2 p ontes spreeentedinal

4 ppivb*p pippap~.1/43,

e.

42tNWOMbimét
MIMO N4

16thrfe do 1i5 do metombeo do 148

Requerente. LAMONT* DO BRASIL 4/át mdid PAULO
Priviláelo de Invengto "APORPOIQOAMOSTOS PARA AUTONOMIZA* o . slimmoug •
o% D.

De MÁQUIKAB Dg TRICOTO MélUdIá OU MOTOR1644414

ramo 19

166.879 de 27 de outubro de 1964
Requerente: " INDUSTRIA TRU LTDA. - SIO PAULO
Priviligio de invenção: . NOVO .E ORIGINAL MODELO DE CAPA PRoTaTOM za.

. I,. "iPeargIÇOILMENPOS PARÁ AUTOMATIZAR 0":SILMOTONAMENTO'DE AGQ

PINTURA DE apToudvzis DURANTE CortSPATO8

LUS De MÁQUINAS DE IRICOTAR MANUAIS OU MOTORIZADAS", oaract e rizedoepolo fato de o corpo cilíndrico aUtoatj.jado dl selscionsmontod• GER

TUADO.T•

lhes apresentar-se pela composiçío de um rolatiVo Minero doo arruelas.
circulare& que se conjugam axialmente sobre um I eixo expansivo ou 4°1
sendo ano o. bordos ou as paredes do dlimetro interno. sio dentada* RO

DrIvIDDI0AdOgs

ra

ra permitir encaixo em qualquer posiçio angular,

1 - MOvo e originarmódilo de capa protetora : dia pinto:mi
ri de : antom6veirr.dúrante conáírtoe efetuados, que Se caracterizo
celM44

I1ntr1budG444.

cialmente per ser constituida por uma peça .de couro, pano couro. }Ide.:
tico ou qualquer outro Material conveniente, provida ao parto euPerldea

e, os bordos extermaoo com relativo ntimoro de salifpaciae perimstral a oquidistintomett.
Ponto m c 1 do total do

2

pontoe apreeoetleoes,

cu em tóda a periferia de tablete. (2) do eloaentoe . magnétioao. fim%
por qualquer formo à paço de couro ou pano-couro. ou ~troe metarimid,

acima citadoe e

na

face .anterior possui bolam (2) Para a aalaaaM10.4

do ferramenta...
Pente :a* 1 , d. 2 pontoe. paresentador,

17
_

22. 2

OMAND

1:11

)eslaado na Repartiço de patentes dos Retaaas Datraaa da Aaaelea

Ng 158.5> da 17 de abril le 1961

PplUsitentet MIA VISCOS!, SOCIETA NAZIONALE ENDDSTRIA APPLICAI T ONI VISCOSA

cio

4orto, dm 4 de fevereiro de 1964, so b ag 342.4!

Ponto no 1 de 10 pontoo o.prementadoo.

6.p.A. • • ITÁLIA.
%»kaelsUlro le Enveneãoi "PROCESSO R DISPOSITIVO PARA A FIACAO. CON CS-einA

37,

MENTO SIMULTÂNEO, 2E rIERAS SINTOMAS"

n'

1_

•"

eEIVINDICACDES

r

1 . Processo para a fabricação continua de filamentos

de

- .

polímero

*hl:sanas ointéticos, obtidos por fiação por fura°, caracterizado polo faO@ da

CINT TO

efetua s fincas e

O

sue se tratam filamentos extrusados da fieira,

04241 dD I1O

se

coo

•-=

j-t

F: • ),1I:
46
,
J1:
—

astiramentr ew continuidade e em sucessã

ftkadiat'd1 de

-

vapor de/

fazem passar sucessivamente os filamentos em um espaço de

1
M2g1Pmâao ent o aq uecido, e de se estirarem seguidamente os filamentos em/

Tnsrz i7 D 132.355 Co 8 do ant:,ro do
Nave:reato:

- JAP:71

Privildaim de tevonçGe: ' 0=CGIe.'".0 a=aliÇOLY.J., 52 :Laje:

ga @RU taoca, pelos métodos usuais
gedvindiea-se a prioridade do correspondente pedido de positado na

UJ0TIa

OODTWE0

kkke4se 17 de abril de 1965 sob n g 704/63
Ponto n e t do total de lk pontos apresentados

t,IPTim'DT("rfirl

E19,1

1-

aporfoiciLtdc do 1.z:e dSoD±1 contende .'i?

. treta, conoiettnU eo p encialmento do 0,04 . 0,25 ,a da carbono. 0,01 0,5% de oilicao, até 1% do manEnn8 p , rau raiz de 0,035% de rdarere

aio mais de 0,035% do enx6fre, e 0,03 - 0,12% de natrete de alumínio
precipitado, em adição ao teor de forro, caracterizada polo fato da /
aperfeiçoamento consiotir na promença de alumínio actdrice nuas contende o aça inata: de tamaraeli ts gra, de)

centração de 0,033 -

ferrita ASqg superior a 9 e um valer de tapacta Charpy A, entalho-

o

Se
de 2 sm cruperder a 15 Kg.-a./co 2 • 09C,
Relvindiea-se prioridade da correspondente pedido, depowttadro na Repartição de patenaes

do

Japão om 11 de março de 1961

/sob no 8484/651.
Pante n g 1 de a pontoe apresentados.
c.

(a)
i

Á

emen

el

NG 166.941 de 4 de fevereiro de 1965
Requerente: ALCAN MBEARCH AND DEVELOPMENT L/MITDD - OANAO4

(1.1714/NIO, DE UM UNICO LAMO •

e

Cre I
Y
OJO*O/h

ao

cs,(..
eme

coa
oo

07

dela:
o Com rc o/

REMI

Priviiés4o de invençao, " PROCESSO CONTINUO PARA AROEIRAS CRAareiet nR

N,
01;

IIINEigie -

rp

-

A

n_mporalcorlde onso/o °C
Ccm..a feJnoererfule,o,./rans/cb". wor/os .6>nsoO •,•00

1.

UM

proceaso continuo para aanodaaae chapas de aluml

sde de um dnico lado, caracterizado por compreender movimento da ti.

'IMMO ,N g 182.755 de 12 de setembro de 1966

as através de uma zona de tratamento na qual a tira isola subétancaa

Requerente: "AUTOMATIC" SPRINKLER CORPORATION OP AMERICA . E.U.A.

;Umente duas correntes de liquido uma da outra, as quais sio manto

Privilégio de Invenção: "APARÈLRO DE ALCRTURA E ESVAZIAMENTO DE CAIXAV
ReIVINDIÇACDÇ

Las respectivamente em fluxo turbulento contra as superfícies da re-

" 1 Apar g lho para a abertura das abas de fechamento do uma caixa

Tarida tira, es temperaturas das referidas corrOtee de liduido sento mantidao em valores doe quais a g oma é pala menos 1001M, o liquide

de gapelão, caixote ou objeto semelhante que encerram recipientes dispag

ao uma corrente aonde un eletrólito anodizanta, co qual um eletrodo)

tos em fileiras no seu interior, o dite aparólho apresentando disposite.

deve agir como um catodo é submerso, uma doneadade de corrente de /

vo transportador para receber as caixas e mova-las ao longo do uma traje

polo senos 100 améree por pé quadrado na superficia da tira sendo /

tória fixa, num alinhamento longitudinal; dispositivo para abertura das/

mantida entre a tira e o eletrode e a tira meado greada através da

abas laterais da caixa deslocada através da dita trajetória no dito din.

Lona T1 P tratamento ,suficientemente devagar para permitir a formação/

positivo transportador, e dispositivo para entrar ew contato e abrir a 2

gs um revestimento de óxido de pelo menos 0,1 mil

ba

&zi p

rá

8.(tEEMP2E4en" cedido. de,t

traseira de ume caixa;

o dito aparólho caracterizado

por

apresentar

um dispositivo Inversor associado ao dito dispositlao 'transportador e /

1.21....11n1•11.

destinado a entrar em contato ,/cm a dita caixa
ta, depois

ou°
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a

ir-1a de ponta a ma-

TÊRMD NO 173.143 de 14 de Setembro de 1965-,

a dita abo traseiro fór aberta; dispositivo em forme de

Requerente: MIMA TOM - BtLGICA

gancho para entrar em contato e abrir a aba terminal traseira da caixa A

' onto operacionalmento associado ao dito dispositiva em
Invertida; um elcrs

PeiviUjio de Invohcao( P IAVAMOBA MAMAI UNIVERSAL".,
RZIVINDICA ÕES

forma de gancho o destinado a ontrar em contato com a então aba terminal

-

dianteira da caixa invertida e mantó-la ebç , rta "ora evitar contato da dj

duplcz ajaztávoic caracterizado pelo fato de compreender

ta aba com o dito dispositivo de gancho
Reivindica-se a prioridade do corresuohdente podido depositado

noz Est.dos Unidos da America em t4 de setembro de 1965 sob n 5 u87.219.

Ponta

uma lavadora manual univereal de tipo de DresCesi

um racptdeulo rotativo, apertadamente foohado Dor uma tamu
po, pare rocober as roupas, detergente liquido nu sólido,
o (Ijua quanto, ou morna, ou momo frio, ou detergonte fri

no 1 do total de 12 pontos apresentados'

o. A preeoao do géo no receptéculo'podo sor ajuctavel 't
_

vontade para realizar uma lavagem rápida e eficiente. Nofundo do receptáculo é praticada uma abertura com anol pa
ra localizar um diapositivo compreesor que provê o recpté I
cuia do UM2 outra proeza() mecânica ajuetévol para reall

-j

zar o enxaguadura e espromodura eficaz das roupa°
Roivindica-ce a prioridade do carreepondonto pedido
depooitado na Bélgica, em 25 do Sotombro do 1964, 17

ckl

Setembro de 1964 e 25 de Junho de 1965, cob o no 653.605,

65 7 .237 e 14.542,respootivamonto
Ponto n g 1 no total de 7 pontos mprOxiontadze.
TERNO

d o 169.764 le 19 de maio do 1965

Requerontc: . WCIEfig ANONYM3 ARDAS

CITRCEM

rflt

Privilégio de Invençao "ilriMIÇOAtMITO OM ZISPOCITIVD LIMITADOR DE

DELLIZNAUTC DAS RODAS DE UM MICULO EM FRENAGElf

DRIViMeners
2 .'ApJrfoiçoanento em dispozitivo limitador de aeslizamento d
doo rodam do nn veiculo em frenagem constante da patente principal, -

caracterizado polo fato de que sabre o circuito de liquido alimentando o cilindro do freio de uma das rodas, está disposta uma válvulq eg
da gaveta é eensivel a diferença das pressóes na entrada e na salda-da bomba acionada, segundo a patente principal por dita roda, do sor..
te quo, quando essa diferença é inferior a um corto valor, aparte do
dito Iircuito alimentando o cilindro de freio dessa roda é colocada
em escapamento.
é requernete reivindica a prioridade do correspondente pedidoR
depositado na Repartição de Patentes da França. em 22 de maio de

sob o n e

1961

975.591.

Calco ponto a p resentado-

dwn N e

172.478 do 24 de kgdete

Raquerewtet

' ,AURA me.

PrivikécI.o de

de 1965

suiçA

Invenset oPROOBSSO 8 DISPOSITIVO

PARA. 0

VUATAMM •

eb DORTIUU0 COR LIQUIDO. DE UM COUJUllt0 DE PIBRAt CORTADAS*
REIVINDICAOPS
- Precomoo pura c tratammnte continuo. com ?.tçulde, de

nu conjunto

do

librar/ oortadan em onconstm oontinun, por forma

96c do nzz caurrdn do fibrna por-toar/e tv.bular e ao?
njanInCn Cz rocuL atrzyCc CG us.-T, aonc.-

re

ce

..en

vonduode

zoloCuon0 ,áut, Proporol0

um ovS:Lo :,,z',:er?lor e ezterlor, tez cw,;o po7 5,ntroO:'_;CJ

ueutrk:
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DIAIR40 OFICIAL (Seção III.)

de liquido 4 saída desta zona de tomduçao. caractorizado pele
fato do 0s libertar e camada do fibras exterior e interiormente
na sua periferia ao longo do na comprimento determinado. de as
deixar *ocorrer o excesso de liquido por salda radial livre •de
e* juntar de novo a camada de fibras por uma conduçao por todos
oa lados at4 4 formaçao de uma faixe de fibra. compacta, é do
as aplicar subeequontomente uma alta oompreeeAo euperfioial ee lãoifioa, produzida bidrodinamicamente e que atua por todos os
lado,
Reivindica-se e prioridade do correepondeate pedido doposi
todo na Suíça em 24 de &esto de 1964 sob n o 11.060/64
Ponto n 9 1 do total de 13 pontoe apresentados.

7

mio 19 9 175.347 de 30 de Novembro de 1965

Requerente: ALCAN RBSEARCR AND DEVELOPMENT LIMITEDCANADÀ
Privilégio de Invenção:"APERPEIÇOAMENTOS SOBRE OU RELATI-

Maio de 1971

da Olmos do aoionumewto
volocidade mdtipla, ligados
diferencial, caraotorimado 1 o.10 fato de que uma pitu/alid!
de de meios de oonduto ido ligado, a um eixo corresponde!
to para virar a relaçãO do eixo como um resultado de uma
mudança na condigno de fluido mo meio de conduto associa•do, meio de válvula eeletora acionével para permitir ai •
ternstivamente comunicacAo entre p meio de suprimento di
preeeão do fluido e o melo de condato em uma pluralidade
de combinmçdee eelecionadme e para permitir deecarga do4
~toe de conduto não em comunicacAo com o melo de eupri
mento por melo de 4tie o acionamento de meio de válvula e!
letors resulta em mudança das relacaee doe eizoe pare mudar o conjunto do Oixt
R eivindica-se a p rioridade do co
rrespondente pedido
depositado nã Repartiolio de Patentes doe Estados Unidoe
da América do Norte em ? de. Dezembro de 1964 mco,
43
'Ponto r gde d pontoe apresentadne

VOS A PUNDIÇA0 CONTINUA DE METAIS"

•

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos e8bre ou relativoe a fundiegto
'eontinua de metais, em que há um reveetimento isolante
protetor sobre uma esteira de metal fundido pare uso em
Mem máquina para fluidiçfto continua da metais, caracteriza
dos porque o mesmo compreende . uma diaperwRo de um carbono
tinamente dividido • um material refratário isolante fina
mente dividido em um seio aquoso ou alcoólico contendo um

aglutinante de resina isolante.
4 requerente reivindica a prioridade do oorreepondep
be pedido depositado na Repartição de Patentes dos Esta.
doa Unidos da America, em 2 de Dezembro de 1964,
8 0b no
415.43(
Ponto 11 9 1 do total de 7 pontos apresentado..

TgRSO Na 179.397 de 6 cie maio 4e 2966,
Requerente: ETABLISSEMENTS KURLAMAAN FRANÇe
Priv ilegio de I n v encão: " P ROCESSO DE PREPARACAO DE CORANTES EXSICO:
HETEROCiLICOS,

i • P rocesso de ore paPoção de corantes tnncicos n eterociclicos,

de

fOrmuia 'era

o

diX3N.

//"1
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2 n
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I

°

na qUtis O represente 9111 radical neteroololico„ possuindo um itera°
nItrogeolo

tella Ge 175.161. de 14 de Woiroabre da 1965
4Nemerontm GOON TI * TORIO INC. • re.trU.
irziffuárie de Iffeengtot°1110ffili8113 MUCO'
11111~0.19.
1 - Ga mecanismo de elmo, coa um alatoas de contraio
para virar um oon3unte de olmo inanindo uma pluralidade

qu aterniirlef. RI

e um

(5

grupo alquila de baixo o;oo idalar+.

R e um st000 Cie nierogenio ou um grupo alquila de Dal go pea0
;
3 um ¡tomo de eldrogenio, um grupo al quile de baixo p eso molecular.
Ou um.grupo as i la. odealanaeou 3eAropresenta
um anion monovelea
te ou deu e q ui v alente, p odenao o nUeled Denzenico_a e
o radicai micra
Cíclica e cofiar su p tilAtuttegi rij o ionagenlos, caracterliado . pelo rato
da
a) se dl y ZWARP UM& Utins primar:a noteroclellca, contendo um

átomo de

dltrogenib q uaternkl, copular O
derlyw di4ZOJA0 °OUSIO O00um og
polador de formule
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bJAR óviciAL, (seçâ'Q ui)

Segunda-4)m 1.1

r11

'

*a eus,/ a, ^
•
•

f!tD DOS

,

• tortar outros substituintes nAn tonogenlos

tÇão tara o átomo de nitrogenio e tratar o oorante obtido Pd

ster alei/111pp Cu aralquIlia

121

h)
O

2

nuc I eo benzer)] co

s

e tt, (sem OS imesmo significados nue antes, podendo.

se diazotar uma amina

.p

p

de um âcido forte, ou

p ele'fato de!

rtmarla hetarocielles, Contendo um átomo dg

p

.rogenio ouaternerLa a co ular o deri-vado d1azoIdo,0titld0 000 UM da

Pulador de formule (1r). ou pe/o fato de

.

11) elP

-

copular. em presence de um otidánte, um cooulador de formule. R

(II) com uma hldrazona neteroclonce contendo um 4tono de eXtragenio.
torciam)

,

QUE

'faz parte do neterociclo.

requerente reivii1424ew e prioridade do corresoondente:iedid%
gesitado no flepartiçáo de Patentes da franca, em ' t de .jMe10 de 1965,

1-Ou1rilíõ-ffilre-WP
rd.- para. pèédrur R saTaa aro rei,.
4
doe ao momento de oolner ô algoda0 earecterizando-ee O
perfelooamen t 6 em ugél eetruture á6 grelha montada na oal-i
ta bloqueando Ét calda do material, Peta abertura, eetrutumre eeta composta do barro horlzentale oom espaçamento /./ •
vertical colocadas..eubetancialmente ao mesmo alinhamento
horizontal COM oe espaço% entre oe fueoe reoolhedoree e'
proximae de extremidades externai: dOs Neon reoolhadOre
quando dotes paheaa próximoe é abertura.
Reivindica-se a prlqridade do pedido correspondente
depositado coe R.T.n. em 1 de Seteabre de 1965, sot o ne

4R4, q48
Ponto n 9 1 no total de 10 coatoa aproe:Xotar"

aoh n g 16.0?7.
Aonto Unice apresentado.

de CO de Mato Gel .611,11
SUIÇA
Requerente : CIBA SOCIETE ANONYME
Invençae:°PROOW
'Pes,ge A:P&PRXRÓOS) DE NO-0
Privilégio de
NOS COMPOSTOS COMPLA30414 ÇOE&W
dgmo go 179.706

OIM9193B8
xe

em

Proceeso paru • fabricaçao de ;um onmpoeto eomP1,11
de um monoazo-oorante da formular

enhire

jI

aa qual 1 repreeenta um r441Q44 reP4MOra com a rrora, cara
c:ter/tad°, Relo flÁ n 04 eqr 11X4Q4MOQ e'er uxell‘acALN
pood40~94.4,
Ihtlytt141.0.440 4 RdoXi deld! 49; (14áfre4R4444~ ece4144
deinett&cto ee ia.
ume, 22 4
40.- de 045. emb q9 7,145/6R
PO,RtO, A O 2. (1.0,
d! le WRZ.414;44r44441444
FUMO R O 179.221 de 4 de Maio de 1966
Requerente: DURE ' er COMPANY
,Privilégio do Invençao."'APERPETÇOAMENTO INTRODÚ.Z.WPO EM de
LHEDEIRA DE ALGODÃO E COLHEEEIRA iNcOINDo DINA APERFEIÇOAMENTOS"

TM=
179.761 de :23 de .Maio do 1966
Regnereate: RONEYWELL
. •
Privilégió
gaVO srsTrmA OPERADOR REVERSIvL
' . PARA VALVULAS PNEUMATICAS.

REIVINDICAÇÕES

t
Násvo eletema oporador ravoxeivel pare válvula:
pneumáticae, caracterizado ees onaialmente por compreender
uma , barra frontal fixa ao corpo de válvula
próp rianiente I
(MU e de onde partem pa ralelamente ao eixo acionador
ue bestee ollindricae. de guia aos orifiçioe de outras bd
mas. transv ersais' móVhis que deelizarão
elae e dite
narras, dotadee tambó
e de britfoiCe centrai onde pacea
Livremente o eixo- acionador, cOmPreehá endO : e
a- tre elas uma
acta emplraY
• Pouto , a o 1 áo to,m1 c1 -2 . * pontoe a:;entadna

1 . - Aperfeiçoamentoa 1n t. roduz1Ão em uma colheqeira
de algodflo dotada de moyimento. perq Uyançar IsCbre um campo plantaao coei fieira de pleplas de algodao, e tendo /
um mecanismo gireitairto:de cc.,.1no;, montado em poelçao ~tios
cal e provido. de fileiras de fueári recolhedoree horizonte
1 9 '00m e 9 Ps Çamon to em sentido vertiCal e uma oaixa que eu
cerra o mecaniemo tendo um lado edi joente ao macanlemo pr
6prio paru pasear ao longo e pelos adoe due ftleiree do
plantas e aberto e fim de permitir que os fuer.
i:Colher
o.:.algodao pendo ainda a caixruuma'aberture paru a rstagua

ge

REIvrifincAchá

•_r
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MOHO OPICAL '(+9.9410

Maio

de 197i

de th de J ancim de 1969d
Requerente/ ~SANTO COMPANYJEJD.A./

0110~ , a1.19#

gkeivaktdo do Lood1010/ AMEI," PARA t4ANiPO1h

letwortaATEPtRII

pommiazos.,
peivindicaqêes./

1 . Aparelho para manipular e transport a r aaterial poli.
alerto, ~a- tâmara horizontal alongada de um acabador de polimero que.
inclui ora cilindro anular perfurado radialmente, montado rotativamente
dentro . da referida câmara em tOrno de um eixo horizontal, aletas eli.
Cotsla is ou em parafuso montadas dentró'do cilindro, destinadas a ali
mentor material polimerizável axialmente através o cjlindro e meios deg
tinidos

a girar o cilindro em tórno de seu eixo geométrico, caracteri.

zaeo pelo fato de que as perfurações, no cilindro, aumentam dé dimensN,,
desde a extremida de de admisaUo até a extremidade de descarga do
'frtRMO N a 179.904 de 25 de Maio de 1966
e
liequerente: COMMISSARIAT . A L'ENERGIE ATOMIQUE : FRANÇA
Privilegio de Inveno g o:"ELETRODO DE ESTRUTURA COMPOSITAs

dresi

PARA GERADOR MAGNETO-RIDRODINÀIWO E PROCESSO PARA SUA

da América do Norte •, em lh do janeiro de 1964 a 14 de janeiro de 7.964,

FABRICAÇÃO"

sob o n4 337. 608 e 337.658, relpectivanento.i

A depositante reivindica a prioridade dos corresponde e
tes pedidos depositados na Repartiçõo de Patentes dos Estados Unidos

REIVINDICAÇÕES

Ponto n o 1 do total de1 pcntou apresntadossi

- ElétrOdo compOsito, utilizAvel, notadamente, num
canal de oonvereor magmeto -hidro g inãmloo, caracterizado /
por eer oonetituido de. um oonjunto de plaquetae, feitae /
de óxidos refratários eimplee ou mietoe, reveetidae de oa

ff

aadaa de metaie refraterioe nobre. ou inertes, e se eocie
daa a ama (mie* metálica, esfriada por uma circulacão 44
água.

Reivindioa-ee a prioridade do correepondent pedido
depoeitado na França em 25 de Maio de 1965, eob n a 18.235
Ponto n a 1 do total de 9 pontoe apresentados.
TÉRRO fl p 165.582 de 31 de dã-xãmbro ttO 1964./
Requerente: [IR 1.012 CARLOS DO CANTO PERZIRA,/SA0 PAULO,/

8

A

Privilégio de Invenção: NOVA ESPUMA TA MPORAWN.TO REIRUELLCAI,/

e
mem

~mim tttttttttt numunm ttttt IM1411111~.

• 3triX"er

41/

Id1r1M,
2rir
tio

peivindicacões./ •

Iyar

1 . Espuma para tampooamento retro-bucal, caracteriladd/

111¥

,illed

¥.

por compreender um tubo condutor feito em material plástico eu similar
4,

A

tubo este tendo as suas extremidades presas a um terminal em formato f
de V, o qual, por sim vez é ligado a um aspirados' eletrico adequado O

qualquer; e ainda, o referida tubo condutor apresenta centralmente US
0

tttt

F IG.

trecho em formato de zig-zag ou em S alongado, trecho êste dotado em
doas paredes laterais de pequenos orifícios; e sendo finalmente, O dl.
to trecho envolvido por uma mecha sai formato substancialmente ovalada,

I

timo N a 180.724 de 24 de Junho de

e966

sacha esta feite . em.. espuma de nallon_

Requerente: UNIROYAL.. IRO - EE.UO.

Privilégio de Invenção:" PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO 1.5-01

Ponto nv a do total de a pontoe 01439efttad89.0

It0-OCTADIENO A PARTIR DO CICLO -OCTENO" _REIVINDICAÇÕES
.-

1 - Um prooeseo de preparação do 1,5-ciclo-ootadieno
...caracterizado por compreender a desidrogenação do ciclo.
ootenano com metanol e um eal de ródio, de modo e formar
um complexo de 1,5-ciolo-octadieno e exkl de rádio e a
teuperação do 1.5-ciolo-octadieno do complexo.
A requerente reivindica a prioridade ceo pedido corre@
pondente depoeitado na Repartição de Patentee Norte-Ameri-

v au, em 24 de Junho de 1965, sob ri' t6,5.939
Ponto ng 1 dO total de 6 pontoe apreeentadoe
i.551EIZO ' DE: Eike b; Cr$ 0,30

