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N9 160.015 - Arma de fogo oon.
versivel - Eugene M. Stoner.
N9 161.565 - Nova válvula para
retenção de 'ar ou outro fluido em
abjetos insuflados. - Procede Puolicidade Ltda. - (Deferido com 3
EXPEDIENTE DO SENHOR
óleo em líquido hidrofilico e composi- exclusão do ponto 2).
PRESIDENTE
SECRETARIA DE PATENTES ção assim obtida -- The National NO 161.818 - Armário para canalRegister Company.
boa - Abrahirn Calil Memari.
28
de
maio
de
1971
Em
Expediente de 28 de maio de 1971
N. 119.511 - Processo para a ela- (Deferido com a exclusão do ponto 5).
boração
de
dispersões
de
pololefinas
N9 163.704 - Tira plástica plana
Pedidos de Preferência
Notificaçáo
obtidas sob baixa pressão - Chernis- orientada unixialmente e processo
che
Werke
Huls
AktiengeseUschaft.
para preparar a mesma - FMC Cora
ÜUi Ameraiya, Takashi Arnerniya
Ficam notificados os interessados
N.9 161.647 - Processo de oligomea Aloira Ameroiya. (no pedido de pr&- abaixo relacionados para efetuarem, rização e polimerização de olefinas - poration.
N9 164.848 - Dispositivo para coriferenoia da pai. PI termo 200.811) dentro d esessenta (60) dias, o reco- Studiengesellschaft, Kohle MBH.
tar
lajotas de cerâmica e outros -4
- lndeiiro o pedido.
lhimento, no Banco do Brasil S. A.,
N.9 162.715 - Composições de re- Ari Martino Meixedo. - (Defende
Ueta Ind. e Com. de Aparelhos da retribuição final devida e da reEletronicos (no pedido de preferên- lativa à primeira anuidade, cujo com- sina à base de policloreto vinilico com exclusão do ponto 4).
cia da pat. P/ termo 114.528) - In- provante deverá ser apresentado ao clorado - Solvay & Cle.
N9 164.892 - Aoorfeiçoamento redefiro o pedido.
INPI, dentro do mesmo prazo, a fim
NO 163,870 - Nôvo método para lativo a dispositivos de carburação
João Antônio d'Alrueida Sampaio de permitir a expedição da compe- oxidar alcoois nos correspondentes conjugadas - Société Industrielle de
(no pedido de preferencia da pat. PI tente carta patente:
aldeidos ou cetonas Sintex Corpo- Brevets et D'Etudes Sibe. - (Deferido com a exclusão do ponto 4).
termo 205.090) - an face da insuration.
NO 165.121 - Miro processo para
N. 164.567 - Processo para a sePrivilégio de Invenção Deferidos
ficiência da -documentaçã o apresenparação de misturas de substâncias sifonização de tanques, pias e similatada, consoante, esclarece o parecer
N. 106.132 - Processo para a Fa- principalmente petróleo ou frações de res. - Hidromol Encanamentos Hida Secretaria de Patentes, indefiro o
bricação de ovos corantes monoazo petróleo - Studiengesellschaft Hoh- dráulicos Ltda. - (Deferido com o
pedido.
exclusão do ponto 6).
• Nelson Baptista da Cruz (no pedi- naftalenicos da série triazinica - le MBH.
NO 166.667 -- Aperfeiçoamentos em
N. 134.399 - Relha plástica inviodo de preferência da pat. PI termo Imperial Chemical Industries Limiou relativos a filtros econoinizador de
lável - Vittorio Mediei,
2:05.931) - Indefiro o pedido.
ted.
gasolina - Paul Gabor Filho. - DeN.9 106.952 - Aparelha;oem para
N. 141.664 - Nõvo tipo de revól- ferido com o ponto 3
SW Industries Inc. (no pedido de
materiais esponjos os parti- ver de brinquedo - Hiroshi Yano.
preferência da marca Microrok ter- perfumar
cularmente resinas sintéticas celulaNo 167.180 - Aperfeiçoamentos em
Mo 874.441) - Em face da insufi- res - Alcide Mora.
• N.9 153.415. - Parafuso conjugado
a porca de expansão - Leo Kolm - ou relativos a estabilizador e reguciência da doctunentação apresenta
N.o 107.472 - Processo para a pre- (deferido, com exclusão do Ponto 3). lador da posição das barras de tração
-da,inefrop.
SW Industries Inc. (no pedido de paração de substâncias impregnantes
N.9 155.547 - Nôvo processo de fi- de tratores. - Valmet Oy. - (Defepreferência da marca Microrok termo para a conservação e o amaciamen- xação de cortinas em geral o- Cris- rido com a exclusão do ponto 2).
374,442) - Em face da insuficiência to simultâneo de tecidos em banho tiano Flor Remiro (deferido, com
NO 168.263 - Noca e original armacon- único - Chemische Werke Witten exclusão do ponto 2i.
da documentaç ão apresentada,
ção basculhante para vidros ou siforme esclarece a Secreta ria de Mar- Gesellschaft Mit Beschraukler Haf155.825
Um
conjunto
de
milares
de janelas, portas e qualquer
14.9
tung..
ças, indefiro o pedido.
quadros didáticos - Gerhard Geor- outras aberturas. - Satro Plástica:
107.498
Processo
de
produN.o
ges Petiot - (deferido, com exclusão e Materiais para Construção Ltda. zir azo corantes metalíferos - FarReconsideração de Despãoho
característico 4)
(Deferido com a exclusão do ponte
benfabriken Bayer Aktiengesellschaft. do ponto
N9 155.800 - Aperfeiçoamen tos em 5).
Ioducon do Brasil Capacitores S.
N9 109.340 - Aperfeiqoamento em saboneteiras - Miguel Abujaanara.
N9 169.176 - Um motor elétrico viA. (no pedido de reconsideraçã o do ou relativos a um processo e um 1/U- (Deferido com a exclusão do ponto 2). brador - P. R. Mallory 81 Co. Inc.
em
tos
dspach que deferiu a pat. PI termo no para o tratamento térmico ou TeNo 155.881 - Aperfeiçoamen
- (Deferido com a exclusão do pondo pronu n cozimento de tiras metálicas Lee tampas para saleiros e outros - Mi- to lá).
u.0 109.962) - Em face a,
ri que apro--ciamentodPru Wilson.
guel Aoujamara. - (Deferido com
N9 169.703 - Nõvo sistema para res.
vo, e das demais informações consa exclusão do ponto 4).
tantes do processo comprova ndo a N.9 110.867 -o- Processo para a elas155.897 - Aperfeiçoament os em fõrço dos bordos de tambores meta,
No
ausência do requisito de novidade, tificacão de cloreto de poli-vinila e pulseiras para relógios - Produtos licos. - Confab Companhia Nacio(De- nal Forjagern de . Aço Brasileiro. -O
reconsidero o despach o concessiv o de co-pollmeros do cloreto de vinila
sells para Fumantes Filtrera Ltda. ferido Com a exclusão do ponto 2). (Deferido com a exclusão do ponto 3).
fls. 21, publicado no D. O. de 2 de Farbwerke Hoechat Aktienge
-chaftvornMeisLu&Bmaio de 1963, para indeferir o preNo 155.971 - Aperfeiçoamento s elt No 170.122 - Aperfeiçoamento em
ning.
sente pedido.
em
o
esteiras para praia - Gitaseppe Pe- colchões de molas - Armações de
Inducoh do Brasil Capactareo S.
N.9 110.931 - Aperfeiçoament
Aço Probel S.A. - (Deferido com o
A. (no pedido de reconsideração do Ol'OCeSSO de preparação de polímeros treluzzi e Alba Carlos Lima. - (De- exclusão do ponto 3).
despacho qu edeferiu a pat. PI ter- de etilene mistos de peso molecular ferido com a exclusão do ponto 4).
No 155.999 - Aperfeiçoamentos em, No 172.560 - Processo para promo 110.372) - Em face do pronun- elevado - Stamicarbon NV - defee
relativos
a um dispositivo de con- duzir Cópias - A. B. Dick Compa,
que
aprorido,
com
exclusão
dos
pontos
5
e
6.
ciamento da Procurado ria
constrõle
para
instalações
de motores ma- ny. - (Deferido com a exclusão do
es
vo, e das demais informaçõ
N. 111.265 - Processo para modi- rítimos, as quais abrarigeo.
uma plu- posto 9).
a
o
tantes do processo demonstrand
ficar a superfície dos artigos fabri- ralidade de motores de combustão inNo 186.890 - Uma máquina de esausência do requisito dO novidade, re- cados à base de polímeros de alfa- Aktieseskabete Burmeister 8i fregamento e lavagem de tapêtes e
considero o des p acho concessivo de definas e artigos de polioropileno terna
fls. 147, publicado no D. O. de 14 moldadas a qual superfície é atin gi- Wain's Maskinog Skibsbyg. - (De- ;semelhantes. - The Singer Comde março de 1967, para indeferir o da e se torna adesiva por meio des- ferido com a exclusão do ponto 4). pany.
presente pedido.
se processo - Montecatini Societe
No 156.033 - Original aparelho para
Abril S. A. Cultural e Industrial Generale L'Inciústria Minerária.
Desenho ou iliodélo Industrial
depilação de axilas - Newton de Lima
(no pedido de caducidade da pat. PI
Defestdos
112.811 - Anerfeicoamento em Belem. - (Deferido coa. a exclesão,
N.o
n.o 65.878) - Declaro a caducidade arroce ss o nora a oxidação de ciclo-he- do ponto 3).
No 170.602 - Nova e original coa.
da patente 65.878.
sio.no Inventa A. G. Fur ForsN9 156.300 - Original banquina
Laboratórios LeoelO S. k. (no peSiguração aplicada a luminária.
mos
Potentverwerholg.
Taneide
lomoike.
desmontável
wooros
a
Desd)do oe e9Ch l ekri 9fie da mer a
,Jolto Jorge. - (Deferido Com a oetN.o 115.728 - Processo para reves- (Deferido com a exclusão do ponta Oclusão
congen registro 305 667) - Declaro
do ponto característico O).
3).
amolais)
-tir partículas de uma
caducidode do R. n,9 305.667.
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2) Ge rlonials para pkb1içaça0,'
• ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
á&wn4e autentioados„ deverão
'ser d. ralodae diretamente em
espaço 4, em papel acetinado OMR,* DO GE RN/IÇO ...11 Uffil.NZOÇalitS
CHEFE
maça. ° ou ~ama°
ou d
otnáshario, medindo 22x33
centfrAmr os, se* entendas ou ra- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIA NO GUIMARÃES
sures gue clittleultem a sua com
preencho, gari empeci& quando can
ticerem teebekes.
DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO 1fi
Seade adatiftidas cópias em tinta
al.yao
do
pu
doidan
préta e indelével. a critério do
do do ox p o Monto do D o porta ro on to
Noolonal do P ropriodado IndustrOal do MinlotIllwlo
D.I .N .
da In dela dl

Je

44 PMANZOÇÕeS pertinentes

rotribuida, nos casos de
érre ou emissão, serão encaminhadas, pqr ecerito, à Seção de Redação •té o quinto dia útil subseqüente à
lieaado.

do Comam'.

I m p reses nas oficinas do DepaK.imento de imprense Nacional
BRASILIA

6) No asc1 rde Po r le acred para
localidade não serVida poz tese
vicio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprésa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o Offetintinhatnen to ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.

7) A Delegacia Bogionol ela
Empresa
Brasileira d4 Correios e
Te 7 egrafos
em Brasília reserva-se
o direito de realustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8') Os prazos da ~matara poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro elía
útil do nrès subsegliente. O pedido
Semestre
Cr$ 30,00 Semestre
•
Cr$ 22,50 de porte aéreo
poderá ser ?mensal,
Ano
ou anual. O prazo das
. Cr$ 60,00 1 Ano ......... .
... Cr$ 4.5,00 semestral
assinaturas para o Citerior é soExterior
Exterior
mente anual e não Meará transporte por via aérea.
Ans1 •,,,,,,,.11,_•_tjutoe•• • • • Cr$ 65,001Ano
REPARTIÇÕES e PARTICULARES

4) .44 assinakaras serão tomadas no O transporte por
via aérea será contratado separapliennande com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafo. em Brasília. Esta poderá
se onearregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D.I.N. Neste caso, o assinante dirigirá ao D.I.N. o pedido de assinatura e o pagamento do valor
eorreavoridente, na forma do item Mensal
~de.

5) A remissa de valores para
csiiinatura, que será acompanhada
qe esclarecimentos quanto c2 sua
aplicação, será feita somente por

cheque Ou 'Vale posta"; CM, favpf
do Tesoareiro da Departamento (14 Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de parte aéreo, em favor
da Delegacia Regitmal Einpress
Brasileira de Correios e Telégrafos
1
em Brasília. '
•

FUNCIONÁRIOS

.,... Cr$ ,50,00

9) A renovação devera ser solicitada com antecedência de 30
do vencimento da assanatura
Cr$ 17,00 J Semestral Cr$ 102,001 Anual ... Cr$ 204,00 dias
e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos inde;oendeirtemente de
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio
- O preço do número avulso figura na última página de cada
exemplar.
10) Para receberem os suplementos ás edições dos Órgãos ofi- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicise do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
PORTE AÉREO

N9 172.823 -- Nova e original con- N9 163.899 - Nôvo chaveiro
Modelo de utilidade indeferidos
N9 177.006 - Hans Johnann Mie-figuração ornamenta aplicada a in- Afonso Domingues Silveira Libeiro.
drich \Vacker
frarruptor. - José Ismael Musitano - Indeferido.
NP 188.494 - Nova capa reforçada
pl ragime • - (Deferido com a excluN9 167.146 - NOvo cueiro-fralda. para violão - Garcia & Piccone Li- 8zN9 178.045 -- American Radiator
tão do ponto característico 2).
Standard Sanitary Corporatio.
Kaneko Nakarnura Esaki. - In- mitada.
N9 189.027 - Socieé. Rhoriaceta.
N9 176.298 - Nôvo e original mo- deferido.
149 198.495 - Nova e original capa
dei° de frasco. - Indústria e Comer- N9 170.646 para violão - Garcia t Picone Ltda.
. Aperfeiçoamentos em
Exigéneias
lo de Perfumes Nortier Ltda - (De
149 188.496 - Original capa para
lendo com a exclusão do ponto 2).- móveis em geral. - Manlio Rizzente
149 183.826 - 'Frani Corporation
N9 177.647 - Conjunto de engre- e Arnaldo Ruschioni. - Indeferido. violão - Garcia & Picone Ltda.
N9 188.500 - Nôvo tipo de pirulito - Notificar o requerente
para aprenagem cônica para máquinas e redu- 149 170.976 - A perfeiçoamentos em
tores. - Formate Indústria Nacional torneiras registros e similares. - - José Renato Seppi.
sentar reivindicações e num relatóde Coroas e Pinhões Ltda. - (De- Prudente de Barros Camargo e FiaN9 188.942 - Nôvo e original toa- rio que permita o estudo da matéria
:ferido com a exclusão do ponto 4). mimo Ferreira de Camargo - In- ;unto
149 151.654 - Bento de Pintu de
de bolsr para componentes de
deferido.
Barros Filho - O requerente deve
4-ateria - Garcia & Pio mie Ltda.
N9 1743.939 - Nova configuraçãe
rcforrao:p
3. o idido para Modelo In'proporcionada a carenagern de con- N9 179.424 - Aperfeiçoamentos em
N9 188.974 - Caixa armável de dustrial fazendocaixas sinfonadas para esgotos secunas adaptações nejunto de câmbio marítimo.Leoa
uma
só
peça
-Sebastião
Mau-cio
- Cia. Hanson Industrial.
cessárias no Relatório Descritivo e
Reimer itz Cia. Ltda. - (Deferido -dários.
Cavalcante
Rocha
Indeferido.
•
nos pontos característicos. Além discom a exclusão do ponto 4).
N9 189.079 - - Nôvo modelo de si- so deve suprimir das reivindicaçõ.i,,
N9 181.718 --- Dispositivo para proN° 180.690 - Painel Publicitário. tecer
sai,. de aterros em geral. - In- nalizador -- Milenko Deakula e Easso o ponto característico número 2 .
Pan Produtos Alimentícios Nacio149 188.653 - Alcindo Silveira e
e Mercantil Profer S.A. - de Almeida Magalhães
nais S.A. - (Deferido com a exclu- dustrial
Indeferido.
Ruy Gerhardt Barbosa - Notificar
são do ponto 2).
49 189.023 - Nôvo e crig'nal mo- o interessado da inexistência de pon1
N9 184.529 - 516vo e original que- N9 182.825 - Aperfeiçoamentos em delo de automóveis para criança Com
bra-luz para lustres ou arandelas. picadores de carne. - Progresso Me- carroceria de fibra de vidro - Ara- tos característicos e da reformulação
do pedido para privilégio de inven
- Metalúrgica Moveluz Ltda. - (De- talfrit S.A. Indústria e Comércio. - elida Alyes
ção.
>rido com a exclusão do ponto 2). Indeferido.
NI? 146.901 - Nelson Alves Gon
Cumpra os exigências técnicas
N9 188.846 - Alavanca de câMbio
çalves - Notificar o requerente das
Desenho
ou
Modêlo
industriai
149 118.782 - Lima Oliveira & Cia exigências.
portátil, contra roubo de veículos peIndeferidos
Ltda
quenos. - Ferdinando Schuerer. N9 154.803 - Illinois Tool Works
149 157.584 - Replasa Revestimen- Inc. - Notificar o interessado para
Deferido som a exclusão do ponto 2).
149 162.650 - Anúncio flutuante. - tos Plásticos S. A.
o cumprimento das exigências
N9 199.208 - Recipiente distribui- Roberto Algernon de Courcy Lyons.
N9 158.267 - Zenoron Alexandre
149 159.382 - Antônio Ribeiro dos
flor ou artigo similar. Colgate-Pa/- - Indeferido.
Kapatsis - Notificar o interessado \,
Reis
molive Company. - Deferido com a
N4 167.959 - Nova configuração em
cara o cum,,rilnenta
,exclusão do ponto 6.
Df9 164.517
solado de calçados. - Ancora Ind
.jaim Edward
N9 158.338 - El Cartue Engonhae Com. Ltda. - Indeferido.
Melaugh Jr
Prio4gio de Inveoção
ria
Comércio e indústria Ltda. --N9
167.107
Sanji
Ninhomaisu
Indeferidos
N9 170.125 - Nôvo modelo de puNotificar o interessado sôbre as exi140 167.236
xador para móveis. - Angelo MarJosé Maria Gon- gências do título e ainda sõbre
N9 111.641 --- Ap erfeiçoamentos em chiorato. - Indeferido.
çalves.
retirada do 79 ponto característicos.
fornos elétricos de indução. - aterN9 169.684
Clara Fidalgo MouMan Máquinas Elétricas. S.A. I•14 175.106 --- Neivo modelo -indusDirerws
de Beltran
deferido.
trial de tapete - Raymindo Edson
-. ,,,i °, 16,
N° 137.100 - A perfeiçoamentos em Granadeiro - Indeforido.
Friedrico Moogic, E.
Foram mandado da'sarquivar os
go11
.6m7i3an-n
aço aplicável a armação de c mereto.
N9 175.184 - Origii.al desenho
processos abaixo relacioncdos:
,
Octeivio GMazzelli Júnior. - In- ornamental para colchas -: Tecela- N . 169.039 .. Harnischff.ger CorpoN° 154.739 - Standard Elétrica •
deferido.
pot Albitex S. A. - Indeferido. • i ration
i S. A.
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temmeie:

Wisginoiaa , de Mordi.% (.-.:42,411
Redoma e yassolocas.., Industriais
Doca a . A. Ind. e Col. "
3
:'4
pedido de alteração da titular do mor- Ifelvy Ltda. (Nó pedido de trans; ;•''
ferência _para Seu' rtchne - do têm) n9 ekl,g4 kiilpert S. ,z41.. (No pedido do
Í6:8al ---aatand4d ' leeetriea mo MI 152.032).
Mico-Ford porporatSm, , Rãs 202.034-PI).
averbação de contrato)) de uso do Roam
'
1. A."
)
'pedido de , inudança de nome lo•atao Raiáuta do Brasil '8.A. *.--f NO Pe- lastro n° §1.682)
oCumpra as o' se.
170 113
• al4er1,6 da !Rocha mo PI 155.003).
dido de alteração de nome do termo "guintes 'exigericiasa
„e
Gonzed ,
Wallace-Murray Corporstam. - P1 210.778).
1) Ateada as alíneas "a:" e "b"_,
N9 183.114 - Standard Electric& (No pedido de transferência e altera- Hatsuta, do Brasil 8.A. - No pe- item ,1, da Portaria U9 30-79, de 11
ção de nome do temo PI 154.5e8).S. A.
4td .. setein:bro .de elka, .ç,k,etitriseametie
de alteração de' nome do termo ád
Ne 183.390 o- José Reberto Ribei- Wallace-Murram Corporation. - dido
cOlitratb
'' de exprotao ,d0 folhas
PI
210.714).
ro e Eduardo Henrique Filho.
80%105, ffrfnadci eritte a 41tulka Le.
(No pedido de transf~cla e alte- Hatsuta do Brasil S.A. - No pe- gulan
GMBH, bem C32310 a alínea "a"
N9 183.903 - Olidef oCZ " Indtietria ração -cle nome do termo PI 158.573). dido de alteração de nome do- termo com relação
aos - contratos de folhai;
e Comérelo e Aparelhos Hospitalar Cerâmica Ibetel Ltda. - (No pe,-- PI 210.775).
73-7'7 e 108-111, todos anexos
dido de alteração de nome do teatro Hatsuta do Brasil S.A. - No pe- a52-72,
Ltda.
este processo;
N9 184.298 - António Gomes da MI 1432.344).
dido de alteração de nome do termo 2) Apresente aditivo aos contratem
Silva.
kehilco-Ford Corporation. - (No PI 210.776).
N9 185.086 o- Àlexanure Bernard! pedido de mudança de nome do termo Hatsuta do Brasil S.A, - No pe- de fls. 52-72 e 80-105, incluindo le •
n9 409.619, marca Palestitekt
N9 186.2113 - Saulo Pema
dido de alteração da nohee do termo registro
PI n9 166.303).
e registro internacional n9 79.731 -4
Metalúrgica Jas Ltda. - (Na pe- PI 210.777).
N9 186.385 - Bade() K.awai.
Pluviol;
de transferência do ale= PI Molinari Pietro. - (No pedido de marca
N9 186.647 -- Veb lisat Weeni- dido
3) Declare o número de in.scriçãq
n9 105.669).
gerode.
sub-licenciada (Caea, Hilper S. A):
Philco-Ford Corporation. - (No anotação de transferência de nome da
no C. G. C.; e
N9 18'1.310 - Vicente Dei Blanco. pedido
do térmo PI 213.295).
de
mudança
de
nome
do
teimo
Société Pinanciere Pour la Recher149 187.320 - Salvatore Avetti,
166.358).
Comprove O rateio de atividade
che et L'Industrie. - (No pedido de da4)mesma.
Ne 187.343 - Denis Antoine Letc PI n9
(No
e-Philco-Ferd
Coraoration.
transferência
do termo PI 216.521).
Maurice Reynated.
Lanifício
Cappio S. A. (No pedido
pedido de mudança de nome ck) termo Instytut Badawczo Proj ektowy de alteração
de nome do Registro
N9 193.290 - Schubert de Cerquei- PI n9 167.573).
parle I. Laklenhe - (No ne 154.908) - Declare o número de
>a Leite.
The Timken Company. - (No pe- Przemyslu
Arquivem-se por ralo ter eido dido de. mudança de aproe do termo pedido de alteração da razão social Inscrição no C. G. C
do termo PI 217.409).
oumprida a Portaria 37:
P. Industrie Buitoni Perue
PI 171.131).
S.A. PRB. -- (Nos pedidos de al- I. B.
S.p.A. ((No pedido de transfee
14 9 188.707 - Osterreichiche StiPhileo-Pord Ceraaeation. --- (No teração da razão social e mudança gina
e mudança de nome do Reeketoffwerke Ag,
pedido de mudança de nome do termo de endereço do termo PI 186.450). renda
gistro n9 210.983) - Cumpra as se*
N . 189.771 - Karl Isac Joel Resma PI n9 111.1%).
1 - Mudança de endereço para guintes exigências:
Pleilco-Pord Coamteetion. - (No •Avenue
de Broqueville' 12, Wolwesaint 1) Apresente nova ,procuração
N9 197.440 - Bopp & Reuther pedido
de mudaram de nome do termo Pierre, Bérgic,a;
acôrdo com o artigo 162 do CPI;
Ioga.
171.722).
PI
ne
2 - Alteração de nome da deposi- 2) Apresente o original do doe
N . 198.966 - Robert George LitAllegheny Luclum Industries Inc. tante para S.A. PRB.
GMBH.
eumento de fls. 45-47.
N9 198,849 - Hiab Foco Aktie- - (No pedido de alteração de nome
I. B. P. Industrie Buitonl Perugina
do termo PI 1'73.4441.
Exigencias
S.p.A. (No pedido de transferência
N 9 199.010 - "Heidelberger Drucka Particamps S.A. Inda. Reanidas de
mudanca de nome do Registro ntlio.o
Embalagens. - (No pedido de alte- Caabex Inda. Reunidas :S.A. (N emero
masehinen Aktiengesellsehaft.
389.665) - Apresente nova
ração de nome social do termo MI )19 pedido de a,verbação de contrato da proeuracão
cone o arde*
N9 199.011 - Heidelberger Druck- 176.677).
Pat. 59.406) . (Cumpra as seguintes 162 do CPI. de actirdo
maschineli Aktiengesellschaft.
exigências):
Philco-Ford Corporation. - (No 1 - Cumpra a alínea "b'*, item 1, Seitec Planejamento Agro-Induee
N9 203.273 - Karl Isac Joel Rosen. pedido
de mudança de nome ee termo da Portaria n9 30-70;
triais S-C (No pedido de alteração cle
N9 205.238 - Stanlee Drug Pro- PI n9 177.902),
do Termo ne 614.480) - Apro•
2
Cumpra
a
alínea
"a",
da
refePhilco-Ford Corporation. - (No rida Portaria com relação ao ins- nome
ducts Inc.
sente
o contrato de constituição da
do
temo
N . 209.203 - Harburger Oelwerke pedido de mudança de nome
ositante.
Seitee Planejamento
de
re-ratificacão
de
fia,
,n9
dep
trumento
PI lie 178.070).
Brinckman & Mergell. .
Aero-Industrials Lt,da., tendo ene
42-45;
folha do vista que o documento de fls. 12-1V
N9 211.291 - Wurtembergische Deca S.A. Ind. e Com, -- (No 3 - Apresente so úl ima as
lega- orova a alteração de nome de Seita°
pedido de alteração de nome da (i- contrato de fls. 43-51. com
Metallwarenfabrik. ale,nejamentos Agro-Industriais
lizações;
do termo MI 190.673)
N9 215.20'7 - Keith Douglas Brad• tular
-Orucible Inc. • - (No pedick,de 4 - Promova a autenticação das fo- Ltda. p ara Seitee-Panejamentoe
bury.
Avro-Industrials S-C.
alteração de nome do termo PI n9 tocópias de fls. 38-41 e 46-51;
N 9 216.159 --• Karl Isaac - Joel 177.396):
asurit do Breai S. A. Indústidei;
5
-Apresente
aditivo
ao
contrato,
1 - Transferência da depositante incluindo os na. e os títulos das pa- deGlTintes
IVfonsen.
(No oedido de alteracão da
N9 2011.109 - Ernesto Emanuele para Cru Dei Corporation;
rmão social do Têrrno ri 9 642.251)
tentes a serem explorados.
Enrico Geiger.
2 - Alteração de nome desta para Sunbeal do Brasil Anti-Corrosivos Cum pra as se guintes exigências: 1 -"4
Premova -a autenticação da fotocópia
N 9 203.629 - Luiz de' Barros Bar- Crucible ateei Corporation;
- (No pedido de contrato de de fls. 4 2 e 2 . o Prove a alteração cI4
3 - Transferência desta para Cru S.A.
bosa.
exploração
da
Pat.
77.325).
(Cumforno de g uvinil Indústria e Comér41
Colt Corporation;
N 9 205.349 -- Walter Fritsche.
seguintes exigências).
cio de Tintas Ltda. para SUvlati
4 - Alteração de nome deata Cru- pra1 as
Atenda
a
alínea
"b",
do
item
206.112
José
Carlos
Chetii14 9
g . A. Indil sl ria e Comércio de TintaL
cible ateei Corporation; e,
1,
da
Portaria
n"
30-70;
che Ferreira.
P,omi a. A. (No pedic10
N9 206.114 - Antônio Carlos Cor- 5 - Alteração de nome da última 2 -- Apresente aditivo eo contra- do'Indústrias
izarão de nome do 'remela
legal
para
Crucible
Ind.
reia de Almeida."
Pat. 66.810, incluindo o ta n" ‘144 379 - Cumpre as sagutieael
The Whe,elabraton Corporation. - to junto àda
presente patente;
exifteneiss:
N9 209.624 - Divino Correa de (No pedido de transferes:ida do ter- e o3título
- Apresente procuração; e,
mo PI 182.873).
Castro.
11 Prove o a-rouivemento do deb
N9 212.239 - Bela Prank.
4 - Declare o n 9 de i nscrição da cuniento cie fis, 20-24 na Junta Coa
Pfizer
Inc.
(No
pedido
de
alteno CGC.
- Arquivem-se os processos.
daerrial.
ração de nome do termo PI 188.586) licenciada
Siemens Aktiengesellschaft. (Nc
e") ~ceve o eee rani de atleae
Citroen
S.A.
(Automobiles
Citroen
de transferência e alteração de daele.
Berllet, Panhard). - No pedido de pedido
nome
do
têrmo
157.013).
-(Cumpra
nudoeina Surreira Marques Sanchee
SECRETRIA DE INFORMAÇÕES alteração de nome do termo PI /19 as seguintes exigências):
(No ~ido de transferência de pal.
190.535) .
1
Apresente
o
original
do
doE TRANSFERÊNCIA DE
oriedade ao Termo n9 604.550) -4,2
Metalúrgica ias Ltda. - No pereimorn
qt,es exigências: •
de fls. 42-43; e,
TECNOLOGIA
dido de transferência do termo MI cumento
2 - Prove que os signatário do 11 Prove o registro de tia firma
193.402) .
de fls. 41 têm poderes individual;
Metalúrgica Jas Ltda. - No pe- instrumento
Expediente de 28-5-1971
para outorgar procuração.
2) Prove o seu r amo de atividade;
dido
de
traneferência
do
termo
MI
Anote-se as transjerências s
l o 3.4031 .
3) Declare o número de iiascrkeepte
Diversas
as alterações de nome,
no C. G. C., e
mal Corporation. - (No pedido de
Foram mantiedes anotar as arena- alteração
de nome do termo PI n9 Sunbeam do Brasil Anti - Corrosivos 4) Apresente procuração,
ferenclas e as alterações de nome nos 194.03) .
S. A. (No pedido de contrato de
Companhia Vinícola Riograndem4
processos abaixo mencionados'
Citroen S.A. (Automobiles Citroen exploração da Patente n 9 80.337) - (No pedido de altalagto lee nome d6
Motorádio S.A. Comi. e Indl. - Berliet, Panhard). - (No pedido de Arquive-de o pedido de averbação de têrmo n9 te2.179) - Promova a au(No . pedido de transferência aa:' pat. alteração de nome do . térreo PI n9 contrato de exploração, formulado tenticação das fotocópias de fls. 17-2k
19(i.469) .
com a petição n" 13.254-70, por falta
1-19 6.166 pare seu nome).
cumprimento integral da exigência Quindo - Produtos Químicos Co'
ealeilco=Pord" CorporatiOn. (No .eithweissindustrie Oerlikon Buhrle de
mércio e Indústria S. A. (No pedida
publicada
no D. O. de 11-11-70.
pedido de mudança do nome da pat. AG. - (No pedido de alteração de
de transferência do termo n9 653.96,
nome do termo, PI 201.152)
Sunbearn do Brasil Anti-Corrosivas - Cumpra as seguintes exigências:
PI n9 84.498).
A. (No pedido de contrato ree exAmeilpol, Inc. - (No pedido de ,SChweiasindustrie , Oerlilton Buhrle S.
ploração da Patena) n9 68.452) -- 1) Prove e transeerencia do Utente
alteração de nome do têm() PI ne AG. - (No pedido "de alteração de Arquive-se
o pedido de 'averbação de ciaraento do produto no SNFIIP;
nome do termo PI 201.269).
126.207).
contrato de exploração, formulado 2) Comprove o . .tau ramo de atada
com a petição n9 24.501-10, por falta .dade.
Elgin Máquioue S A. - .No pe- Alho Com, , de Ferragens è
dido (le tatereaeo da ;reão social ticos Ltda.' --- (No pedido de .trans de cumprimento integrei da exteencia 3) Decleee o número de ineed.4.*
publicada ne.D. O. de 11-11770:ferência do - têm°. PI 20}. 87k).
no C. O. C.; e
eia termo PI 14i.136o

102.8e9 entaipa Petroleunt Com-

•
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4 — Apresente a procuração.
Republicaçáo do D.O. de 26-5-41
Careaã. • Agricultura e Vinicultura
Em 27 de maio de 1971
Limitada '(No pedido de transferência
e comprimento da Portaria n 9 40) —
Reconsideração de Despacho
•
Cum p ra as seguintes exigência:
Pharma
8. A. Laboratórios Farmal'i Prove a qualidade do signatário cêuticos (no
pedido de reconsiderado documer'4,1
e de cessão, de f19. 16, ção do de.spaqbo
que não acolheu o
perante a c. ate, e que o me.sint. tem pedido de
caducidade da marca Eupodêros para. alienar a marca.
• . '' , ove o arquivamento do do- calyptine registro 238.972). — Indeeine ento de fls. 18-19, na Junta Co- firo o pedido de reconsideração.
mercial.
Notificação
P'ercon Engenharia Lt,da, (No pedido de alteração de nome do térmo
Decorrido o prazo de sessenta (60)
e54.720) — Ciimpra as seguintes exi- Cãs,
a partir da data desta publicagências:
e desde que não haja interposi1) Apresente có p ias legíveis au- ção,
de Recurso, ficam notificados os
tentica:las da alterarão contratual de ção
interessados abaixo relacionados para
8 de ,j:n /loiro de 1968, e
•
efetuarem, dentro de sessenta (60)
2) Prove o arquivamento desse al- dias, o Recoihimento, no Banco do
terneeo ' na junta comercial. .
Brasil S.A., da retribuição final deé da relativa ao primeiro decêSociedade Comercial e Industri.el vida
nio, cujo comprovante deverá ser
Manitu Ltda. (No .pedido de anotação apresentado
INPI. dentro do mesde transferência do têrm.o n" 657,133 mo prazo, a ao
fim de permitir a expe-- Anre.sente o documento de eessão. dição do competente
certificado:
Soeiedarl e Comercial e Industrial
1Vianitu Ltda. (No pedido de anotaMarcas Deicidas
tão de transferência do têrmo 657.134
— Anre.sente o documento de cessão.
N° 643.959 — Fleting Moment
Duinont S. A. Indústria de Bebi- Parfurns Balenciaga — el. 48.
das (NO pedido de a i teração de oome
Marcas . Indeferidas
do térrno n 9 657. 020 — Promova a
a l itç , ntieacão ci a fotoc6iiia de fls. 8)
N 9 668,211 — Santo Antônio de
Luis Amado Tenente (No p edido de Igarapé Miri — Altino Pinheiro Samtransferência do têrmo 657.734) — paio — cl. 41. — Indefiro em face
Comera as seguintas exiaências:
do R. 206.197.
1) Prove o registro da firma indiN" 541.899 — Top Oil Upper
vidual:.
Cilinder Lubrication — Bardahl Ma2) Prove o seu ramo de atividade; nufacturing Corporation — el. 47. —
Indeferido em face do art. 76 n 9 2 e
3) Declare o número de inscrição 5, do CPI.
no C. G. C.;
N 9 670.479 — A — Incisa Villares
4) Apresente a procuração, e
S.A. — el. 19 — A proteção reivin5) . Promova a retificação no do- d i cada não tem rel ação com a ativicumento de cessão, de fls. 23. no dade do requerente. — Indefiro o
qual deverá constar que Luiz Paericio pedido de registro.
cede e transfere os seus direitos.
Mead Johnson Re Company (No Transferéneias e alterações de nome
do titilar de Proceme
-pedido de transferência do têrrno
ri 9 678.005) — 1) Prove a transferência do licenciamento do produto no
Foram mandadas anotar nos proSNPMF.; 2) Apresente a procuracão cessos abaixo mencionados as seguintes transferências e alterações Ge
de arôrdo com o art. 162 do CPI.
Sanbra Sociedade Algodoeita do nome de titular de processos:
Nordeste Brasileiro S. A. (Na iteditio
Diamond Shamrock Corp. (alt, de
de alteração de nome do têrmo nú- nome do titular na marca Daeonil
mero 253.746).
\no 2.787 — têrrao n9 690.589).

TRIBUNAL MARITIMO
REGIMENTO DE CUSTAS

akinhe de 1971

Endo

buição relativa tt, expedição do caiam

Jaú 1nd e Com. S.A. (junao ao
registro n9 341.197). — Declare o,
n9 de inscrição no CGC.
U. 5. Industrias, Inc. (junto ao registro 265.358). — Apresente nova

tificado.

Badische Anilir az Soda Fabrik Alça
tiengesellscheft (titular do termo núa
mero 636.567, marca Mollescal).
Prorrogue-se o registro itlternacionaa
n9 71.158, na cl. 1, com vigência, atd
procuração, de acôrdo com o art. 6-4-74, notificando-se ao requerentot
162 do CPI.
para efetuar o pagento da retribui.*
Societé Corcellet & Cie. dite Forra ção relativa à expedição do eertife:
(junto ao registro n9 216.682). — cedo.
1) apresente ndvo instrumento cie
Badische Anilin St Soda Fanar& ~
procuração com os poderes exigidos tiengesellschaft (titular do termo nda
pelo art. 162 do Decreto-lei 1.005-69. mero 690.406, marca Plastop a l). —
2) comprove o licenciamento do pro- Prorrogue-se o registro internacional
duto no SNFMF. 3) preste esclareci- n9 77.276, na cl. 1, com vigência et,
mento, tendo era vista o documento 19-5-75, notificando ao requerente
de fls. 17-18, que preceitua em seu para efetuar o pagamento da rena'.
item 2 9 — "Que a denominação S0- buição relativa à expedição do cera
ejete Faria Coacellet & Cie. e Societe tificado.
Corcellet & Cie. Faria se aplica a Agfa Gavaert Aktiengesellschaft
uma mesma e única pessoa jurídica. (titular do termo n9 699.186, maroll
Kienzle Uhrenfabriken G.m.b.H. Elkonal). — Prorrogue-se o regisin
(junto aos registros n 9s 285.339 e internacional n' 78.676, na el. P com
299.647). — Apresente nova procura- vigência até 3-11-75, notificando-4
ção, , de acôrdo com o art. 162 do ao requerente para efetuar o pagaCPI., eis que a apresentada com a mento da retribuição relativa a,, exa
petição 066.555-70 e 066.554-71, não pedição do certificado.
eatá em ordem.
Doutor Wo!man G.m.b.H. (titulai
Confecções Cukier Ltda. (junto ao do têrmo 728.215 Marca Thanalith)i,
registro 227.014). — 1) declare o — Prorrogue-se o R. 80.220, internan9 de inscrição no CPC. 2) apresente cional, na el. 1, com vigenci aati
a procuração. 3) pague mais duas 4-4-76, notificando-se ao requerento
retribuições referentes a alt. de para efetuar o pagamento da letra*
Cukier & Grosman Ltda. para buição relativa à expedição do certiCukier, Grosman & Cia. Ltda, nos ficado.
dois processos.
Dehydag-Deustsche Tydroerwerka
Confecções Cukier Ltda. (junto ao G.m.b.H. (titular do termo 782.824
registro 310.905). — Apresente a pro- marca Texin). — Prorrogue-se o rea
curação e declare o n9 de inscrição gistro internacional n9 133. 289, na,
no CGC., a requerente Confecções cl. 1, com vigência até 10-2-77, notiCukier Ltda., no Reg. 227.014.
ficando-se a0 requerente para efea
N" 549.676 — Eletrônica Snrwal tuar o pag amento da retribuição reLtda. — Cumpra o art. '73 bem como lativa à exped i ção do certificado.
sua inscrição no CGC.
Ind. e Com. Pilot Pen do Braaaa
S.A. (no pedido de restauração ot4
Diversos
pat. PI, têrmo n 9 111.519). — Da,
firo o pedido, desde que recolhida a
Hotéis Regente S.A. (no recuso retribuição correspondente.
interposto ao deferimento do titulo
Regente Restaurante — térmo núNotificaçao
mero 353.878). — Em face das inFicam
notificados
os interessado%
formações constantes do processo e
da, falta de cumprimento de exigên- abaixo relacionados para efetuano4,
cia (fls. 15), arqutve-se o presente dentro de sessenta dias (60) dias, O
recolhimento, no Banco do Brasil
pedido.
S.A.. da retribuição final devida lã
Badische Anilin dl Soda Fauirik Ak- da relativa à primeira anuidade, cu
tiengesellschaft (titular do tal-mo na- comprovante deverá ser apresentado
mero 619.,359. marca Glyezin). — ao 1NPI., dentro do mesmo prazo,
Prorrogue-se o registro internacional fim de permitir a expedieão da carta
00 68.524, na cl. 1, com vigência até patente:
1-11-73, notificando-se ao requerente N° 111.519 — Pilot Pen do Brat&
para efetuar o pagamento da retri- Sociedade Anônima.

CÓDIGO PENAL
ENTORPECENTES

INVULWIÇA0 N.° I.1N

PREÇO: CR$ 1,00
Venda:
Na Guanabara

DECRETO-LEI

N9

385 — DE

26-12-1968

DIVULGAÇÃO N g 1.075

PREÇO: Gd 0,25

Bacilo Be Vendas Av. Rodrirnies Alves. 1
Agência I: Ministério da Fa2enda
Ibaadiaaia• a podidos pelo Serviço de Reembolso Poetai
ran Brasília
14a sede do D .1. N,

A VENDA
Na Guanabara
Agência 1: Ministério da Fazenda
ãcção de-Vendas Av. Rodris. ? iies Avev 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReeiAbált.o Postal
Em 'Brasília
Na sede do DiN
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
atRa0 Wa 18a.aaS de 21 de -Jatai° de 1966.
quentes MMONIO NOGUD1nA, 1193$OY aaanalati katIND

DT Otavaiaa-22o Paulo.
Walvilaaao de Invenaae:WITIORMIDIO Zí ORM D2 Taaaade
Ma pa ORM 3 01.5ROar.
Álkdaafaiaa aZaa-

aaMeatoremento em eabsaeds ~aso para oaame e caaras, Somado de um paaafueó (2) eoleum, agamateoaen
~do por ter em eua Gabona arredondaaa eu de ecoai%
Uaaft210a. raaaaa (4) ormadoe e Ootrioe pewe ~04~ amai
oor tapo de ~f• de lenda, Philape i nalaearoa 02 daweeN ao
t4)e5, *cama.
Voaeo ma 1 114 totai de 2 pomaoe eareeet4aara

Daaa0 Na 181.a54 ae E de Manto as 196C*
Regente* AaIRIEarai arT_Taa paaaa,
.laaataaaao de_Invenclic: oaPERUEINAMZTO ala DaaWagal. M2 M2t,
^ . 7?g a

Palaaa0Aa

gslvinaiorm

1-apeciaieennento em laminaaos de esaunae Metiam
atseertreas g de lagoa, 'a báee de aoliuretano $ NO, t outroaa.
easi.eoaaameate laaiaaacs de pequena Sapezeura nue aateriala
caracter-Suado, em eseancia $ por se submeter 'dates Ume:mama
a uma ou mais , impreátelaZe 's $ aaauenae Ou irias acm aua *rala
- ain, 02
100 deattea ou soauça'o de borracha natUral ou ida M
maaeaJta sinalara Jaacaavaleate, incàueive baesives e cotae.
.apropalsaae, simples ou misturadas, em car g a diyeraaa, G Um
de dar maior coneistanela,tapacticidaae Ou serta algidez la
alaoe lamansaos de eaaamas plastioae flexlvede j podendo ata.
• da, UM* laminsdoe, &Ce-trNtadoa é= /aprazara.% retara&a.
aeceber em ama ou ambas ae . faape uma trela ou tecido aparara&
do, 04 faaalmanae l a referida imoregna95o atettimlwee em sana
tas ou apenas los uce: das lax. tes ao laminado.
nulo na 1 no total de 2 pontoe aaweeenanaoé

ARMO 1

de 29 de Agdsto de /see.
2eaaerea1e: UNION CÁRBIDE CORPORATION-.D&,
Yrivilégio as InvenoZoi ', MATERIAL TERMOITASMICO PA% MaSaa~
TITUIDO DE UM PIIME AUTO-SUPORTADO DE pOLIOLITINA OVNOTANaTONENIEla
aRIaTAZINO QuE EXIBE PROPRIEDÃDES MEDHORADAI rg ADERSMOIA 3 Mfallalala
MA EANUODMILIDADE R PROpneS0 PARA I CLTJÇtO pg DM 3ILME D3 ~I&
vp, DE NLIEORADA MANUSEIDIGIDADE X PARTIR DE PILHES CONSaa2U1D02.32
201d0•1PIaA3 CRTSTALIZAVEIS CONTENDO UM AaENTE D2 ADaftrOaka.
•
ReivindieacSee

I-Material termopldataco para embalagem $ 00net&a,
.aaao de um iire autoasurortaao de polialefiia subetaacialmenke °ais
talino'aue exibe propriedades melhoradas 4e adere/lois e melhora manun
aeabilidade,caaaateriaada pelo fato de o filme ter$ &entro alooma •
aadvonageia fistirati'va visual repetida cl ue divida'a drea do filme et n
aweaa alternadas de filme transparente 0 brálhani/e e de filme' tramei)/
unto e enevoado, eenao as areara transluzentes de caLstalinidade
or3entação maae elevadas do nue as área traneparentes t sonda a Pane
man go entre ao superfaciea das dreae trancluientee e as superficiea n
las dreaO transparentes pelo menos suficaente para proporoionar ama •
2u1 ria afetiva na manuseabilidade,poram: inferior d . alue reauadaaia cmweaucac la aderencia a um naval eneheas.
4p

.4.40m

Reavindica-ee a prioridade docarre-aoadenae
pedia
ilÁv aea E.U.A. em 30 de Aghto de 1965,sob o no MAU.
Sosio nt 1 no total de DO lont,:wdew0e44,e0e.

:talo 24 1.01.951 41116 '

de

3etembia5 de 1966.

Requerente-e DEURING MILLIKEN RESDAEOR CORRORAMN-LWA*
namil4gio do Invenção: "PROCESSO PARA MODIRIUR Ag Gatzmularen
DE VM sunsnáto MalaMISa00.
ReivindieãoNea

Preceseo para modificar me nawadeeetap2uee

se

aakatrato polamarioo,taracterizado por oçaareenaer a wxyrIcaaw
de UM aubstrado aolazéríoo, tendo nele enxertado ma saspolác.7424
neo, t'endo grupos pemdentea reativo d com conlpatoi eontondo Paole
. ogen io ativo; e a reagão 00m De ates grkpag
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menes,
:um
deter
alatildsO
ai
a
etapigdo mo grupo que censiste de, pelo'
oura
1Re4i0 de geido acrillcb, formador de borracha, °numa Metia& de um
Cais doa citados fitares com at4 'Uma porQ5e Igual? em( pho, da, peio Ma
G
InDs, um.monOmero escalado no :,, rupo que Consiets de ~ene, propilam
$o-butilano e
(*) de cerva da pog a 20, em a ge°, da ~Ima Waadiuora da, •
'polo mon, um mon8maro que^tom uma 96 ligagfo de oseboac-a-sarbone dna
limada, de natividade oapeM de se to.polinerizar na . monUemo konador"
boarao7aa e conteuao, 'polo masco, radical capaz de ferem ~Nem
' arusadaa nas cadeisa do polfmemo formado pela Moedura Oastemana, yor.u.
31k4 reegto que ativada, separadamente, da remo dePolineptaago; adenda
a mletura elastÉmardescolkida de modo zue o.polímeno peodgasIdo per
%aba= tamperatire de tmansigdo de segunda ordem aio earerdor aOWN
O) Pollacrizer a eitada mistura elastiimera egbee alatoa formador
carga na preeenga de uma quantidade eficaz de um oatatiesdow .de rosMa
la
a formaatio.de levado
tNal livre, a em acudistes eacolhidas para diminuir
Wartfoulas;
Conatituindo o latem farinado? da camga sde com do 65 a 10i4, et.t111Not"
compealgio iate, e oonatituindo a mistura elastatera,'ocareapondeatO
Ilwati, da coroa da 35 a 90%¡ ehl peco, do polímero'totele
SairdadLoa-so a prioridade do noi.reepoadeata padido depooffitadD
Alepark-lete da PAtzttea doe Ratados Unidos da Adida% em 7 do embuto a

1
. .i.' , 3. .:
. 1 . 5 5 ) ! 1 .1 ,f
, , .,-, '
dulame 711 3414.*09. et 4 611 oneudee'de Ifw0-01
$ 1 1
ResivargatatOldoWddic.,4-~ 00dparAfwx./te.,41,.
woova‘alo ao lardagaki ne,AdtdS pe Qedatff(t . D2 FdaIR-P005;40"Marradim
- ihat % noopf Da .)labr. 344;14 , o gano,/ ...
k
idiká~lidd
g • fsamyte 144 coxeado do na add~ atran4ilven1 d• eal•
pawsp, pnars~~,
pág4, weete4e.pro4filogáta 64,410
goemte de eme." ligada de fome, piuteal 'k pente de &embota,
GM mecaniame, xermadmaide trawado, para, a-adianta itruattkom,
aduar o Ladre de imoUlaaalo do andate as raiar% me case"
miemo ás" doeade 'de =nutra !da& de eomemdo, 0414e
atuada*, ~Rd§ tn OMI mookin, domande doa 6s4pkft142•9
11,94*, ~mie parte da eseeake, emwerGmmimMAO 14W enegemmat
444~0 hmette s Maddria~ra entromidadba açoita. dld dp,
Imatsemomee ligado' me ~a nemboto a, Somando e mo adee
go codadoa, maaaanto anca nitri* emtramiemase elo ealcortçktf
Usam aaboetadas lado .9460 de mero a Marna dee' ddaum, deTA
em rolm4ta k ora, eaa 14~ de mola, maneado affisdirtoc:11
"ma o
têmvpadondó peOm4M .G44 . (1 eakhd.liae eaeraao4o
LeIs loma esdirawalwer clarim/amena° lamaitudinal relatdme41
644m; laietea ~mata a treareterdo de ame *roa ~dela% de
ddepotatdve apeado* aealudéda &entre da ~ando,
á dtpoeitante reLa4nlicey4 prateródads 80 empaceactef
ta.le~o, êtRoa14itio aa Rokarika% I* ~Ase doe &MAN) 04 0
004 gs mépos gp mar4., em 4 de ou=tm•ro de 3eØ, e* e n4 meai,

4~14

lande ai 1. Rd iate de UI pentes apwentaider"

o 1963, adb nO. ti9389ER.

~o na 1 do todtd. de 9 pontes apreaentadOra
tr4R8'Re "Buas da 3 de novembloofie. 1585
3Nuereatee 01074;.ILLIN9I3, 1M0 ;a1,174a
• ritinlaáo de larteNlo "APK4Állgoarolso D'utTDDD Da 12225150 25 =Xe
IRIUIRAS . D3 meg() Rtal UWAFOA R3$121t1OXA A RIPSOole V 7.1m08
Ui

RAIOS CAT.6zie0e4
;131VIIIDICiala

- 1 • iparCeLloamento Ga tiras de reargo em Ira tubo de maios catdEs

COffiNa'aompreendendo uma rade in ntel plana 'e uma Parte NU" Gateaddi"
de dita Caoa froneal¡ uma tira de aeCorgo ORWLR44COV4a;
(10.419
Vado a.dita face Orantral'p3ana, caracterizado pelo fade do tira pomada
CM grad da eagao transversal rodwida, dita tira estando edb uma bank&
1ial4lakid. dita gema de asaMo transveroal reduzida fique toUsitaat altU
iro limite da az:tomate do ma'iorla1 da tira.
haalcsalke f a depositante reivindica a prioridade do oarreepearle
'09 pedido depoottado na Repartis& de Patenteei doe Retado*M480084Add

Uldsdo Nopte, ao 3 da'novindbro de 1965, sob o no 506„1999
Ponto afile torat de.' Patos aProctmtadado
113'\44 iS
la

~O II ltdaddi de J elt fsizeiro ao 1961.e
BeGmemOntio MEM RIWZRIO 00101~.10/
jrnima4,32,0do Invangtod ArEdNIM0M7/44C INS TWIEUR PM/1,1, t-*
Itemr,o,spgo4zwekaggolie
. ANrAfêtgovolonto em detetor relê-tatá' de /doia*s
entu.neadflo, epaProseieede ume câmara adaptada para conter amo* amí
Wats &atoem umidifieadaa Os ndolaea tendo uma abertura do atladlis
ao e uma Cartum& de ruída, uM oonduto de amostra ligado ti Me
aborturèa de •adriesto &traria dg qUal as mostras gasoaaa con4uaaã
• niloleoe . aio introduzidoa para dentre da dita câmara, um meio ar •
gulador lo preaeão ligado a dite abertura de seda pura eapwad*WP
priddicemente et amostram na otmara, meio de viivulac para aimdd
O conduto de amostra durante um período anterior a ceda Empalai/
e para bloquear o oonduto as enastra durante co parlado' sul" •
wentee a pada expan0o, e melOa para medir a denaidad doaaa •
764Jp 30 gotioulosformadea 15e10 expolia° doe amostras, oareotáld
aedo por compreender um eondutO de gde de purgtOo ligado A dilt-N,
cn.ter .2.,ura do admiooto . cm paro/elo com dito conduto de amostre
duirodug ge de um gde cem adoleoe para dentro da dita ehmaca • 'bw

Asio,de •ilvulaaadaptado
para bloquear
O ' cOnduto ao ais de pvira
,
,
s4aulttneameate com dita abertva do c'ondutO lo aooaea e ãfdi

N fali 2/M

04M40 OFICIAL ($eç4i) ,ift)

Wigir' # 4" 44 ida3

rá ank
r

4WiMk

t1
do not~ Ao ifamÁoold
wegmeetti aa4~1101 é'af4i4a44* da OGOW0b4L~N 9 ' 4
~wál¥ Gqi/à~ád. £4,3n#4‘41" 4Xz14.41i4*4 aaig daiodoot
.0.ék 404~4 Ao Ionie # Om 14 ta itavotaWle mt4, st4 et PS4040
NstáCi ¥4 1 to toava. to t, vtotwe mosie~tartir
)3~4051WM

a- 4l 4 soiá 441~. 14411017100dex tt itke@ 110t kawmft. ~mitt•it"
AIO Itámtatt tkiátetttAit~ . 0190 p090A19,,S4WM7,,
4~5,04nileves
wolde Áfttdothet:ilibS4fitekAt44.04gimo~»
ft*
ttp~td emeitaFaat ma naituld. Aulaicot @kW*" fs,04!4!(.10!,4*.,°'',.,
hp40644,~0, aot, 3'0,e%mirlik Rm*4 if44Si420&4,:,
ri 95~ Mana5 dtt $244 ieetado saltitado% oinieass$404,01, Nese 00e'
noa VA ~24 de diatitaçaoffle tilo: soai'te.404mtt140444 0. 3 At ~4.44
kixfliki At talo, len dita pulailto oltag.to,totniamme0 sataanffibto044.
autinAtv,o liferenodul atolo entra at ,adóté. iabat *4142~à44
WaLlat pando ¡UI do.44mieddot /doa levatottofflo
fimaltailla l 4 ro¡mtwatiti tadtátdiata e1040.444t **4 441444efondonte
10144 ~Ade et 14,0441t At,Monkto 8.011,14~ *Ma #9.4049k
Wg bteot et To ti Attetiort At 19" to!ox i 3144f4o
.0%44 It 4p totilt de T ptieb Weteititi~
agm

te OgWoke-c.4. 1081,
Ndeckpautaéti MfalkM4 3,11-11Woa

ARNWO4 034ff'do

pf.,411.402'

8

Á

n.ttlt-111 04UX4WWWIte*NYRO4a4N
AL.;
itmemtittasin
rmméluu .441..,44Q0ma 1d 1,1¥1 wamedd.effift 'tggi

1}4A4Agm de ianmemss in g eozzledlik g ox logs~ Wati~4~2 irex'ef
az icakginz ~abo; 5~4 ga10~40
meektátiwd datOu ímok
44(
~50afRaacuta a p epuiadas por un in :firrealt ~tonel ,n.4 Wea,1
mt
lios~§1~
itteetwottada
voe
akrulbati,
ata
g
481. vestelO
inetortoolmo I*44g,
dÍJ,iáltakaa amãe eRel .pro.thadaa peedteagtta
iiaa9 49.0p Rk34 pawmffirtAS
Lif.r i~ de palita no44#1, *o
en4ORSet *(44,904t M dgcnèRi 41
jua41.3.amtoot;
suktua.di
vm
Wv&na &ratona.
tgí4
Sote. Wak -se a poloyid4da aa aecompasaem*t ~49 bie
-é
190,0 a a4 1441)4444
osaiAtdd út Imola, int 5 do Oututvo
Raeffak,wo A* 11441 awk? a A2 0.'319e RÃ 3 de Yahe ta 101 ttio o 44
~o 'A& 1 AU OIR1 dv 7 loalow emmestit44a,
04;

212

..=

• --

146.812 di I da. Anuiu
MN
RefeeMbit
01110MI 8ORPOÚA.104' eillAtoto
1. Motati$WIA WA Etiolire~toa;
• 1144.114i0 do

4556P01"?''
lapI04.014

04 prOdeed0 'MA a regfmnia 42à ¥1 4w~ imt4en.44
d(44 cmit hl Ilidi na hidregenaelt ifonünto doo yok 44~19 Itii"1.1M-11~
A44 parti ftax aOta to p itispondopte, u.areolíteJ.ette rodam t'ittiUrttAnN
ti palídie miado 4 levado em teu 4~44, peo4440404a0MMS4 WlI31*~AW
Át de 801 41. 100'0*
A Vibladirèn 44

/iiiMialee a pricoidado do totaeopefticio gtêtkt."14
aPoido AA BapartiOe do Patentei x4et4-amo44~4 et 24
twbo4U. 14 14W
'10 • 10 Y41/794;
POMO n* I :do total do 5 pontoe lephatee~te
1 **2° 0 * 1 86 n 2 1? de .7 Whpiro elLe 101:e
t !Mn:~ 0111'0
Za4uerente:QflOULARENOÉD
3erPoNNW
Sttagii.~1; te itC"
at invençXo t h

tiv

4,13.1g at

eautoe termloameate reaponsivos, priMelro e segundo ántator Intarruptla
rad normatmonte,abertos que aMo moveis para encosta : entoa el'étrav‘o

1- gquirAmen*0 zèlecioAa.dor de 4~1, ggskzeâmp.;.g.:g4
um número de diwycei-eivoa da ~sem *4~4~ 191~114#0.
iiaPositivo tri2o uma vipa baitnça 02.1:10411ffiza49 Weri
malmen t e
movirel # a,dois elementos , deecepOo dom , orci,SepylaiNp4 tíitCet teo,
uma axtremlie . da v‘i.s.a; e uta barra -4.21Liftgortedorz 4oz,t/r2,,~4Vr4..1
vil tliticamentt em um /amo° Vartion . 00:re 01 elototoite eedtfflapiii.00l
f .Joceáoo ât dita vi,, "para u-fma :e I?tta itzlávd g . âaéz toled4t*4~Nta
raftv.er avano.r oa QVOS de. az diapositied d .' .a g sagem
mtL1
Mu 'barra -:.• ansportadora'r'ndo uma'aupeXlcie ve:timát Oe% lkiMa kr414'
op600: ao 150Tittuled4 luftkiNdS grod.
dc Oom aispooigti us qu g
Wifikf*,4
matO ,
g
len0
1
,
0"/
d
N
AMO&
lo
,
át..:::,:asx
mov:~e
eTt
í
a
ou'i
451141
íta~mr
de ditas dimpaieSe,s DoeW.Dnexce wz , vegzil
#44,1
4;z wiwado. e.S .te.v,Isà, 'ha?..any. aras.VseO govázalSo

ditiajalcmoUS._termv:aman,tie'reavoncivo*Anccie:akto e 4 Ua44 4011t5ei- -

ia&

~MO
1.34.7i d gde novembro de 196t5
Aelnerente: ~MALtcrIc CO:PANY
PrIvIl‘gin de Itvençáo ''AP2R2iIÇO10,93NT O >1.CWOLÃ u4
wa t4 co g erTa iÃ'PRICO"
là1V/:IPICACCI£4

„,rrei3oatenbo 410 controle de adbee.-temp ratuca da accersov.
e14trico co:,,reeniendo primeirdi, segundo aqueoedor í.l s 'etit*loo4 au* ;**t mundo 81*.
tão em correlnlo de tranerarGAcia . d e oalor moot : pruiwIre -

-keuZAIPIrái,UUf al!" Uni

onSra. -.**11Mof 0,temmot44 .1 eco 414,„
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(Seção kki)

Jf:mhe

nen1, 03

tu/laçado:1 iam a
*4rsca oc paralelos, tem dee ouhis sendo
Chletanadalmente Uniforme em a
iametro prd'ximo.da sua poro rentralm
0,0 outo tendo uma p orçao ce.ntral com uma cavidade que a
p resenta dois
yontos capaçadm d. e contate com os ovos deitados tos trilhes; os •
eitos trilhos cooperando "de !.:cdo a . apreentax trg
p pontos de contato.
COM nada . 0VD suportado abre ca
mesmos, doie de cujos pontoe
do-se em Um dos, trilhos e sendo espaçados de uma
certa distancia do
pivô em tárno ao qual daeloc e-ea a viga balça, e,
o outro dos ditos
pontes situando-se no outro trilho e sendo es pecado de uma dist:Anela.*
iliferente'do pivO em e relaçao ao que], move-se a viga balanaça.
Ponto no 1 no total de 3 pontos apresentos.

TERMO Na 1 36.:.76 da 2.1 de
da 1967 /
Me querente: TUE 1.1.41I0NAL CASEI Rzcasin CC:TAM/E.U.A.,
Wrivid 6gio de inven¡ild: com r2c5.1-00 DE REUSTRO tER110-SENS/m
Wornm E PFCC'.2.50 DE USO.f

ra o . alspositivo que faz inclinar a0 farofa, polo qMe são inolinadoe
Xaroit 1. ora • baidco proporcionalmente ao r.baixnmento da Sarroceria em rola,
çào
,7iwo traoiro do vdculo e meio rara amortco ,..r hidraulicaMente Cf
siovicncs, da referida alavanca.
1. reuerente reivindica a prioridade do cerne p pondente pildo dal
positaa na Repartição.de Patentes da Tunisia Om12 de fevereiro da 1544
sob n e 10.45 e na França em 28 de setomiro . de 196J., sob no 27.9896164.
re,lzo n2 1 do l.otcl de 32 pontos apresentados.

u-

•

TERMO N= 268.711 de 3 de Fevereiro de 1965.
•i:quereate: TASUTOMO ISHIDA-São Paulo
Privilégio de Invenção: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE CAPA TROTES
Topa nr.; n.s40(0 DE BlgOLPTAS E SIMILARES".
eivindicaoàes

1 UMa fOlks de re„Jietro t,tr o-ativt.vol, tendo uma /
" dilha de substracto revestida cem uma cudada .
de cera de .ponte do
/Ueg o superior a 40RC, ai cuja camada ne dispersa um cdmpos:to ora
&MU:leo, caracterdeada pele ocd,posto .cromocanico ser o 6,nitro,/
11,-3-3.trImetil.tenso-tindolina-spiropirono que -hm R estru4".
o cu3
irPn.

4
3

1. nfovo e original modelo de _capa protetora da artaça* te ti ívletas á similares, que se ocracteriza ésetecial-/
mente por ser constituido de uma tira Cl) de pano couro, piás./
mico, torrnsha ou elemento semelhante julgado conveniente cosi.
m3rea e ou desenho adequados provida de abas met4liose (2) non
dois lados maiores, as quais formam uma dobra (3) os Urna ,da.
tira (1) e co lados opostos a essa dobra formam uma aba angu./
lar (4) ando a tira fixada Por meio de travos (5) madlioas
as a p eoçU tipo rabo.de andorinha sendo cue pontas )6) da aba
(4) dobradas anda a colocação das traves (5)

9 ser aolttvo.no aro guando e citada cara esta em estado liquid0.
Reivindica a prioridade do pedido
cor respondente dopo.
Citado na RoportWo d 2atentee doa Estados
traídos da Am4rdact
13 23 de janeiro de 1966 sot no 520.325./
Tonto rs 3. do total de 11 pontos apresentados./

taco 1, nto apresentado."

rio.'
49

1/.
tERMO " C. 167.31 de 12 de fevereiro de 1465
toquerente: PROJECTEDRS CIEIS . FRANÇA
(Privil4gio'da Invengao "DISPOSITIVO sEni -nimeowe qua
CCTOMATICAMENTF, 03 PARUS DE UM VEICULO Ez.r:RE1240:-X ,táml3Amül

REIVIUDICACOE

1 . Dispositivo semi-bidr4lco paralognlat aUttmRticatente.pe
titxãla de uk vefculo em rdlaçZo carga que transport:d., estando
os.raresn
.

as montados para poderemoseilar em um eixo substancialmente b.drizontals
oparecte rissdo,por.comprgender iolo para.razer. incilhar os,farois'etbre
aquele eixo, uma alavaua osci/adora montadS na carrooeria do velou100/2
yarte traseira do mesmo, maio elástico para li gar.a'ditCalavanca ao doe
ao tredote".) do. !efotlic s sWio pata tronsmitir.o se¥Imen49 ás elaVaDOB.Dlir

)EREO N 2 170.651 de 23 de duaho de 1965
&quarenta WERDING ARUG INC.-Z.U.A.
Ykly114510 de InvengZos grROCESIO DD NATAMENTO r3 LAMA me
140W04.

Reivindioaoàet
1.:Processuoontinuo.para produzi 4 partir de lama/
da esettO, uma lama orgdnioa, ourado, inócua, aubstanolalkente
tanta es'olleiro, tendo Limas caraoterieticte prOCOMOIN
raoterizado por compreedner Ca eatígio de s
a)miaturar ocntinuamente Um volume suraÃínciahm‘nte. conetan:e da lama de eastto com um volume aubetancialmente
Constante de um gás contendo oxiganio, em ums.proporgZo 45¥0.
lkida que supro a misturo uma quantidade da OXig ge0 889000
que capaz
4
do reduzir, em maio de 5 por cento, 19 demanda de.
intitulo ynialloo (D.04.) -do lona P o 2x1de9g2.

íNPV4,~
&malmiffitastamett.~.~.~~~.

,e'r•Gt ti;

)2777

elecnameneennea

~• er 0121112%9Oirie Celditli Mittella91
'212241Ett tola condieSea ttita traduze%

mediante azidagiio
Wmida, 11 ;04.da lata ver =a ppaMtidade
tatre 5 §0/' ~Me.
e 49 par cinto, aud conectai manas do que todo o o r
ldhol0 81222.
1)0 Ouppido ,d mistura, produsidos
atiatai • uMa leen Lb a 9 .41
linewaseartide, tendo 'aia réalettncia esp
eoftioa Dienor Ittlid
gr, ip troe Te/vaidade de ap ontamento
maior e enjoa atklidoe.
ilusoluuele tem uma oapaoldada itence , dtt atufai de
iduti,
ientIngo com a lama de partida, e
•)mantar -substancialmente ~tent.
a auentleada des,
Vetlielo gaseio, ocneumida, mediante
aguenta de, pele eisnak
dae temperatura ti Qual ia aquece a mistura i a velooldada4
aa 91=0 +Salina e/Virente e o aanteilde de solido. valdtais
da
Asita entrante, de ire modo diretamente
prop orcional a variegZIal
f,ala miada ho contada° de oxidnio gnomo da
fase easeda Obtidibri
tto cridaído, mantendo, aula, a lama, em **da
g aa 00tagetz
p reeenga de oxidai° gane° durante a caldagilo
por ar fetidd;
Seivindioci-se a prioridade do, oorreapondenta Pkeda,
Iteroailado nos SAI.A, em 24 de Ndio de 1964,
aob o m rf$44
&ata 310 7. tio total de 10 'pontas apear:tintada%

4

02d 942.520 de 23- de eung de nes

Separata 12/22311 Zni,.?0ONSDIT01/23 11 areenttantS • 0/41701sie
tkiatile.beutaltat wedionin StuaJGADORtb

prnemeenek
Ortglrial rodela de enxugador. , ionetituld* de delta MON t234
mistela dispostas" em liariam*
tas itimaaps antro al, oartioterizado oco c:galante ,por abremas baa
Vaa,verticaiti, euperioránta AU: petas 3:ivemento ourvadea ia eztea
:Idade infer4rg, bifurcada em u 'V" aberto.
Santo m21 do tatal de 2 pontoo arreaagadv2*
2,"

te.tehts eu vertical e uma pluralidade de !

si.r/.

(22=0 3112 2,7J..b16 de 4 46 Watt, de 1Se

au queunte4 , :nesTRIA nsE pniGraitup cosspz $ik .eldrU0112=g
dir
á

•

dydafElo do Tay,inglías 8 222(i'llT1 . 1,ABA. PUTIZELTLI S931.1212(2112371~3
REIVINDICAOCES

a•

Suporta para prateleira deslimante e zumbireis ocliatituido po4
ama rente/nal!: que se oaracterige. Por um perfil etatelhanta a letra 11015
dnyertiap, prtviatot. za Parte inferior em ambos laterais da prataloix9A
ave te apelam sare inoa »revistar na corro do ntrksendaP
Fent° 2 dp teta/ de 4 montas apreaentadOtte
FIGA

vo*.

ZIMMO ND 172.174 de 17 de Mete de 19i3.
Nquerentti EEMbUIES B.A, WEICA DE TALHENSC 0 4 *Verta Mes~,
Priv11410 de InvencZo: 0 SOPORTE DE PLAtTIVO MIA TAIRTNM".

1-Esporte de Watio0 para talhei,es, adegu,e) i» r a uai
zoado isoladamente ou conjugado em bandoju de faguetrOveareOtem,
'Wirado polo fato de que cada suporte, feito de Material plb1i00.
temi-rigido, tem a forma da uma cilha alongada, de seedie enba*/
toneialmente em "U" de modo a P rOP aral aw- r uma Parte de on2
rek. 01
>roce superior, e duas asoas laterais, e ,.lbetancialmente paralelo,
illeYWO o eraporte provido de uma pluralidade de fendas ott cano mi
tranevarsaia e paralelas entre si destinadas, oadg ume% a SegUTO
ear 121A teça de talher pela sua pnrte mudiana,sendo,cada tnivaleí
disposta de modo a abranger -aia a largura da face evaperder O til
avançar de cada lado um pouco além da 15nha mediana de eu& dbai
MO relendo suporte, 'peo fj:,;e a peça de talher pode ser ret 4 da ee,
"u/ -.r. .f-eT:ida fenda ou cava com uma leve preesU.
Tonto n R 1 no teta:1 de 3 pontes apresentan,

SWO 111 1,72.984 de 9 de te j mbrd.de 19651
Reverente: 33722, ArROUPACE cORPORATION.M.D.A./
Sa• ivi14sle de Invonollot anona E TEMI' DE nusol
ReivindinacUs.(
1 • awroadve , papas de aterrar, decolar ei xedar irbboa
terrtao acidentado, caracterizada pele fato de oempeender CALI
• aeloêem aerodinkloo, diapositivo de pxopulello e uma ma fixa 5/1
ra enatando ama aeronave em Wor uma chapa fixa G matinal yr**
ta ao lado Interiar tia dita Ufologen e colocada normementa
ening% rimada oompativel,eom e forma aorodintaiaa deditalase.
deva, tendo dito. material. pre g o a alta :inanem para detiadr
ta 'tema oantínua de material marginalmente unido h fleelagaa, e
didepoeitive para eupriz . o temo entre dita 'banda a dita faaalltaia
acm fluido ii.reaeuritado paria infiar . alta atada pema 'Calo de dita
giesta aoredintSmioa da fatelagem para definir um empapo de:alaolte •
de fluido limitado lateralmente por dito material latlido Ord.
ataahc desaendente, diapositivo at *copia sal /MO WiZágii DUM

•

D4ikft40 OfileiAL

cripta . esiostot.feica .7

Sal catkaa do Mo de agido G d1ro2tá domada/tio ' 411-garnist da Sita zatorin ânado taa'Oir ouumerdv41 dito 83PM: .

frau=

almofada Validai
Uilmindido.at á prioridadedo podido eorroopodeato ct§
Faltada na Repartição da Patentee deo Estadoa %Me da Amerio's,,
em 17 49 maroo da 19-65, sob na 440.437.1
6.—t6 n* 1 . de, total emoo pontos akiawainnu,/

Junho dir

Seção

MU Re 172.989: dl 9 da Setembro .di 1965.
requerente: ZUMATOrtI0-ODONTONED.73MMA,rConli,74-8„
o Tatilet
PrIviléeie J.d;nvA n o:a0i "NOVA MISNAGA".
teivindica-Oei

1.-Nova bisnaga, do tipo para acondieftar deserdo./
14.1.

2RKO U2 172.461 de 13 de Julho de 1965.
jequerentet REGITE ARAS & OIA.SX0 PAUSO:
trivdlégio de invenoSot" APEREEIÇOKILTIO Ud ÉGTEMIZADOR ELO.
.11RICO".
ReivindicaoOeg

etterilizader eletricO, que se
Caracteriza essencialmente por ter colocado dentro de um rol
gente de vidro refratário com respetiva tampa uma 'lâmina de.
:...&.perfeiçoamento

em

sido (41 cem pia (6) e provida de furos (5) regularmente gí
tiibuidos na parte lateral sendo co1oonda ema .resietencia (7)
cloolvoado De pez (6).
XontonQ 1 AO

rantek bratemeadoree, oramew, talcos, pás e produtos aimilarea/

caracterizada por oompreender um corpo cilindrico os bionage
propriamente dita, feita preferentemente em material p14atic0-1
flexível, a qual apSo acondicionar internamente o produto, tem(
a sua extremidade inferior prensada por :molda eletrenioa oU
outra maneira ativada qualquer, cena° que na extremidade sue./
rlor, a' bisnaga forma um cabeçote oilindrioo de pequena altute/
cabeçote este tendo , a ova enperfioie amor:emente abaulada, 'sem./
apresentar cantos vivoe; e alinda, o referido cabeçote oilindrij,
00 apresenta a cie superfície interiramente provida de pequeno::
orificioa oircUlarea, sendo que laterelmente d provisto V g4 del
gado frio helicoidal formador de rasca pare n aplidocto de tal
pa de nodald

aleoaado QuallUer.
.
tetra

de 2 1, 01104*

a pre g en`adoe. .

total de 2 pontos aresenWidol.

Fq./
FIGA

TRRM0 112'177.49 S õe 3 de Alargo d e 1966.
requerente: ARTEPtrts S/A-INDUnil t A E eMERCIO TA ARTEFATOS 11:XST1004
- 920501W 176.360 de 11 de Janeiro de 1966.
laiggano~ TiAnnwpag 3BEI BENTELER.Alemenha
Vetifehal.* de Invenção: "PROOEsSO DE PUNDISX0 ~NOA DE kW.
VeivindicacUs

1.Proceen-o: de fundia continne de alo com o adi,.
Md:mame:144 de atalaie puro ou. de liga de alumínio ao- ãato de
ftwo qgt lutd oOrrende.pare dentro Ao Molde,.0aracterizado pe.
£41:Liettlieb da quantidadi adicionado em 50 4 150 arena pov.
tgeladu

ginvirLdiom et a priuclaaqt do aorranseLlent6 0.541
!kme ce.poigeted. mianota, ira II a r: Snnole4 a 1965 # 2011 e 0,0
V35841' lOrdefale:

Ninká

tate. 54 7 eutal Uffldndekem.

São Paulo,
irivilSgio de Inveae g o: "6OV,1$ IMPO:51023 C3NSTRT'IV4E

l'AgTAL4

uNeTTETRAS tEUGARES".
ReivineticAçõe3
I-Sovau dispoeiçees cometrutiven etk pa:i*ãffi, lanoheir."
similares, compreendendo corpo formadopOr pluma de pepino ou se.
tilar revestido emambao ao faces por folhas de plistioo, oaraoterlsN
das pelo'fate de qus ao longo da linhas de dobre ae tampas OU eiimA.9
eig,
/area l a plad‘Cle popoleto se apresenta com fenda oujovamtremoo se
sendo
ob
treOhke
%
Control a certa diatinoia do final de taia linhao

Mio fendidos dotadoo do vincoc alinhadoo com ao mencionadas folgult
Sondo qUe em correopondenois do dreno destas fendae ao fOlhao'de 049.
tico de revertimento interno e exterao sio rounidaS 1201" Sella GPre3r4.4
Peat.9-114 1 no total da E postos apre,,Nentaloa.

cflAkiot oeiciAL

Ag; )11

1t

)
OWND

Ne .17.Re'de '16, de setembro:.&196Ç-:.

:1

EM

3

•

Ne 177.3264e 23 de. fe y erei.r0 de
Requerente: MONSANTO COMPANY - Rija.
Peivilágio de •Invengo: Nnousgo
ES
algeo

,E

Asilaerente: sOCIATÉ ANONYME FRANCE-ECRANS - FRANÇA
Privilegio delnvenção "APERFEIÇOAMEWOS
COA"

..4n6d .(34 101.1! ling

1

PREJETOREE'OOM CÓMRE*5440

• .7!

4..

Wri ittl/hUnCe Ite

RDIVINDIOACO2$:,

121VINDI0AUDES

proceseo para estiramento de iálamenkce
de onewhor
ou:meter/medo pelo fato de se passar um Cato, contendo uma pftmeall
de deldlamentos substancialmente neto orientadora', por ur lanhe
inerte mantilo ,a 17:Ma temperatura de arca de Um MO%
Nerdrlor
dito nabo a uma temperatura ' de oireg de *O á dOAC,
deoode UNO
setirar o dito cabo, pelo menos, " 2 vázes cau comprimento ordidnal,
eando-o por um segundo banho fluido inerte, mantido es uma temperat
4* olroa de 80 a 1005a,
Já!
aeivindlea-ee a prioridade do correspondente dide, ORNI
1 Wtsido nos 2.U.A. em 25',de fevereiro de 1965: MI mO 4d4,408.
Ponto 1112 ido total de 7 pontoe aproa
1 .

-

Aperfeiçoamentos em projetores com com p ensação dteoa, Nedlemete
uso de lentes mátiplas, o aracterizados por Incluir dee, Mess
do Medo
Oo -.cepriwento, cuja p rojeção automática 4 interrompida, jeii dois íSIMO
‘Ura dos quais se enrola enquanto o outro se desnrola) movendo-se
holEene.
#)

imlmente em dois oondutos de forma apropriada, com uma abertura.00rr~4
dente a um quadro duplo, dispostos diante de lâmpadas de prodegan sagreno.
Mas entre si e sendo alternadamente projetados sabre uma tek pOr

medem
de uma coroa que possui lentes máltiples, em comum para ditas hropadas 41t
ditos condutos e girando entre elas, e diecositiVos capemos de Somar eg
rar a imultneamente.rodas dentadas que im p ulsionam as duas Sisse ' de Jeitão
movimente sete que, por meio de hastes, resulta na ratado da mode
dd
Vi dispositivo'de antipiscamento; e uma chapa que sup arta Atoe eiseant09
requerente reivindica a prioridade do c orrespondente pedido depoeltdde

F/G:

Za Repartigo le Patentes na França em 9 de outubro de 10à, sob ne
IV 990 .879 e em l z de abril de 1965, sob 11 2 1.1629.
Ponto n sz 1 do total de 17 pontos apresentados,

0000 I'

(í)

0:LO 0
9

$2)

e.)

ken Nt 255,959 do 9 do à anollo d ° nWi?
114uorente: láULO lu/andel° nucl./
•
alviligle de Invenollo: POVO 3Ons0 3a CHAU PARA 00,10WW0 9D2
CIBAUXn MEIA IVA MB 2NE$810.,(

,

bálidgáldtgel
Novo 110d110 de chave para co/ocadeo e ~da Ge
nan wlut do preza*, derreado de um cato comum, ~da cereptelsado
por ter o MIMO t co e ter internamente uma mO/0 1 nO ~No CS
VIII se prende Uma lelmãe, mdvel, coxa a Ponta alebeeace e 3$140311ZP
16.do cabo, uma pequena Chapa recurvada paca opte dg dedo yeaeser
par meio do qual i movimentado enforna lIminao,
Ponto ne 1 do total do .? pontos apresentea0Sii

pré.

•

2tpxo lu 79.269 de 3 de maio da 1955./
lngerento: Jon IIOCUEIRA CARVALHOJESTADO DA 8D41ADARA./
lrivilÁgio de Inv. enogo: 1.1i ALUCINO,/
'ReivindicaoSes./
nm aerogiro, ou aeronave, oaracterizada por sucLepi
:Unto, oue compreende um chaseis que cruza e contorna o apara •
1110 em sentido vertical, suportando ume cabine para comando e vil
g4geirp, um motor tipo giroscdpio e mais duas asas de kormatOpe.
áendOs sendo uma asa colocada em plano superior e Outro Cm plano/
'Werior: ambas tendo movimento de rotaçíío, girando trii'e para as.
yóita e Outra para a esquerdo, nas quais, asa° montadas no 011.
'ininferincia superior, para o trabalho de traço, várias pde
*azem o trabalho de hélices, com movimento de graduagZo de passes
1076 noventa 'graus./
Ponto ne 1 do total de 5 pontos apreeentadosi
- -166 de 47 de julho de 2964
AUX
10 Á
.Requersate: Cn OU DOS SANTOS 2 MINOL NAKAGAWA 820 PAIW
Privilágio de inv•*go: oNOVO TI20 D3 munomni,
aninenickoODA

litvo tipo de geAninho, compreendendo uma calina sabre UM5 VIVI)
'Am suporte corrediço na coluna e portador da Mete 0A Agulha emoli
indo o gramirbo p rovriam:rte dito, e. um disnositiVO prendedOr e/UB
,aor da :ro p içãe
:7iarcinto era ditO, suporte, caracterizado ler Irla
gua paralela. à coluna e corrediça lateralmente d resZa • no eentid0 de
se afestur.au aproximar de . dita base, cena:, em

ONU Zi2k

27

óIÁRO OÈICIÁL

Sagunda-faira 7,

;
.
Ga *mi 'da ge§ageezaa intaraca aarauni e um lee Sua m e Peno'
o ) . 01i taradtas paza: tina aaa pOo2CG . eande paleio aí% ao,D014 c voá
-uma tia qatim • tra liaste§ nas 'alturas OU diagnoiaa dessjadae, :401
nada di •sotrdo asgel
' atida eateca ditai suporto extremou # 14. réanaj
tece
areara
da slava§ e; ¢.~.
' " asada onmenoionit do aso tf provida a
ttia (à.e4dio Waustosiom
azaa 'da Suporto§ proaldec dual pá=
a
meles
i
apestando
goma
Ag
•
;$ 1 53
6* 1f Youtu dProsdataatas

Junho de lan

Seção 111)

mi da baia ' eiteeá0 in 'entrada att4hhomotra itégaltia
akohre a primeira, ~autorizada pala Sato'ons alam/Ma=
em entra na ' ealia . (2) $ para110,41 numadiátlnela livre (4 4io4
te da parte batedora . (10), ema . ric a P 14,11itch duPonithill dê/
levantamento eme encosta a
tu parte batedora (io)./

lansdeire (6) saiu Ae osga% IOAWWkk

Mato A4 2, ia tossi is 7 pontas spressmAtisiml

Pi6,4

141 170.231 is 4 Re ;unas+ a* .19T,
itearaereato ÁNOXIO VÁRMS Imanam • 2INA4 QUI%
WATalgtO ah lareugbs fiROvo .mnio. m.e citgiffl
fam

WittabTDX04.0031

"Zoditl

10$44`41 . da St

ou!:n'aso

1.50j

.101gereatee USW Da OWROVDITN:Ro dVANAMAt

roga:gim .tia amam c Oorum oncei =pausa P.4-‘44 142
atf (11~.~

‘11•- •

0.45e08

• Nove tipe de olha§ para eseoament4 do teggea Macheia) difila4
lareea4o pelo :rato dos elementos de cansa horizontal, possoiNa SSP
parte imÉssioi de oada . erdremidade, •reeostes oemboiroulareal do telt
amasie& que 'caiado deis atoado SNo &Notados§ gr a lobo,. foradfft
ank arLfief,e aL3aulan pau a 'eaecamerreo da ststu t aoadoitta cco
Oondutores vertLeais &ma go fins tempva situados aa &nets GO &cid
alemento:da olha§ O .otemento possui ainda sa cada extrolag.
essiSmam
Irisa em alto ralara, ena namora§ distai:miado de á 1 .9 ica
aidede e entruda auP oralhis Mau da oa11ia

leark ali da total de 4 pombos aVilwits441ft

401711inleintn

'7.; • e0377010 MC(t,Iliníviitord PARÁ maia sumam IR ftraii
MIN fanado gss uoi ailindso de wr¡nudiadura a alotam% dm pilhas§ fiefs

tua GatkIth da %ganes e 'um eibegata 'cos a gipal1 Mee ea a
Reatarieada parola age!, gIrat4ria interruDtor t Untado eit perigo ag4
b apeiem do oltindso do emptui4adure§ prove jas piles ao tico tne~
go da Cognato doa pilho em &zaga á mut 1iadt2qapOSSatta Paga le"1".2
.C.CLIOa alta8ado da Oto oent;al da limpada(
obel da 7 ponto: SpSesakti"do
Postf2 ' ut2 1
tentanao

hW Ri 1/6,Toei Ora 41 ma irawasam a* 1966.
(teggesento STCOMEUSIMUS.UT.112101031aCCIldli Efflail GD
Telt IRDITSOltaglird"&lemardia
getvil.4gto da lexer.,glas 1,Paocesda 711te ELABOMICI A.Mieltrad
agenoNal CL OXIOnt0 =a= 01~1E0 .21 Mal DIgnee,
M . ME.% ellfZEME green%
awaCtioan7se,

!Acomia para a eletaragle da mistura sias/aastds(àle atrito da eiele-heraaii em taça Útv.1.1.da; •eare
sai
eu contendo exiailic, imola forcisello de olelo-hainnona§ do,/
a

011.70 da IN 433 is 30 da satetro de 1984,/
ietaereatde Val NESTmáv aaoss~,/a4211WIMEURiti Kug
Ik4rekro at Uma:* árafinguoito4U 24gOR

ummi-A

í

•09
go..11
_1#122L1
- AperfeiMatent04 44 sdognaw,d, Malan d5R ma
WaCtltdati 444,490,419 4a batila mrs teaUtel 93 Med tlj•

orladidzanot i'deLla &apicoo oaraStorisado paio tato de çtue, a
partir da mictara i',eacdoaal esfriada, .ft toa aquasa 4 separado
soa os doidos dioaria -oraionsa Saia eattidoal pelo fato de 'kue.
•a fale orataecia 4 la'rada : aocte oondiglies suaves ma solugZea
avoado, dilaidasede litardsidos alcalinos ou eartonstos alealÁ
Mo ~saia, is4(„ oloto-lissano, ema mistura 11 ciclo-hemos

na .* oisto.hmaisst a uareelduo de A4sti1açWo, " contendo 04 loi•
teti de eltajw:to ' ic eblaiás is cisle.hussuns a ftio

lintaxia-fetra y

DIÁRIO OFICIAL

MoVa ta)W2200 ~ZUM e 157011iiiamo com saluo
na aquosa e que Caoiclo.hexanol, obtido por destiaggRo asso.
ratéatea, 6 WaGondaaido ao -processo,
aiviadlon,u a Wrioriaaae 40 cerrei ponicatu XI
Ga 0.4Peta4adOna ' alemanhae e¥ 30 Se qaueira é4 .196500b o nz

asz.

Vb/2.2 O.
2o4toL

(SecãO

III)

+v I t io

de

1971

2781

'que fica iha alinhamento com a outra caitaoh melmo par ou conjuntoa; e
ncióa. para empurrar o cigarro virado paraa altima caiba Mencionada; pt
io que as calhas dos berços méveis chegum aa mesmo nivel e no prolonga+
mento' daa dita, caibas fixas.
na
Reivindica-se a prioridade do correa,-.-.‘ndente pedido depositado
RepartiçAn de Patentes da Itália em 2 de cutubro de 1965, sob n11731155.
P'Onto ns 1 do total de 5 pontos apresentados.

total do 7 pontos' apressa-tad:ah

OPILO NO 278.712 de 14 de abril de 1966
Beaueremtse SOARM PRODUTOS BE:BORRACHA S.A. ...GUANABARA
MOZA CATIVA PARA'ESMURRARP
Ektv2141610 de InvenoSo:

BEIVINDICACCES

+atas boi ativa para esmurrar, Caracterizada pelo fato de OGC
OVaVista de uma parte alant6idea ou umbigo com uma protuberanaia.aaa
aa ponto de ligago com parte caférica e,,do lado oPoste, umsolhal.
cova/ se prendi:alma alça elástica.
Ponto único apresentado.

TERMO Bf 517.638 de 8 de março de 1966
Requerente: RADUNER & CO.A. -G. - SUIÇA.
Privilégio de Invenção.: "PROCESSO E APARELHO PARA. aTIOAR.UNIrORmEMENa
ES MATERIAZS Ea FORMA DE FOLHAS"
RRIVINDICAÇOES

Processo para estirar uniformemente materiais eu forma da fi+
/has, mediante elevada velocidade de alongamento e reduzido diependie
de ferça, caracterizado pelo fato das fOrças de estiramento coroa aam
plicadas a uma estreita zona do material em félba, oapal as pref., g[
renoia st encontrará em estado pelo menoaligeiramente Plástio0, em •
.tando :situados infinitamente pr6ximos uns doe outro', oa pontos de a+
pilais:gr:o da f8roa que efetua o alongamento, sendo que esae dltigg atinge a no mínimo 10%'e de preferencia pelo mama 30%, do ali:agua:lato
a raptara ao material em felha a àer alongado, enquanto aveloolauleJ. -

da alongamento de no mínimo 10% por segundo.
pinalmente reivindica-ao a prioridade do corrrespondetee pedido
depositados na Suiça em .8 de março de 1965 sob na 3252/65 e 4a AustrIA
'em 31 de março de .965. sob na A.2938/65.
Ponto nS 1 do total de 27 pontos apresentado,

3.12
3a. de setembro.de 190reverente: ámr-SASI8 -8.p.A.SOIPI0NE INNOCENTIEOLOONLa
égevIl t * 30 Issmagair 'VIMEIRO EARA. :VIRAR CIGARROS"

REIVINDICACCES

olho para virar °agarres, do tipo qat: reoebe

12eleigaros . éom'pontas .do filtro voltadas uma paras outra, cuja lure
go divirar individualmente os cigarros de uma das aleiras e introduzi
los entre os cigarros da outra Aleirar. iarmando.uma :faio& fileira
aagarros comas respectivas pontas de filtro tratadas para amena dia
anelo, caracterirando-se o aparelho por compreender um taabor intsraa
kério com duas fileiras de pequenatkpalhas na sua cirounterinoia, sena
dO uma destas fileiras fixa com calhas paralelas entre si e dispostas—
aos. pares enquanto que á outra fileira tem *Calhas giratdrieme formadaspor berços montados fora de centro sobre pinos de artioulaçío colocados
mi prolongamento da linha intermediária qua passa entrá oada par de calhas fixas, meios para fazer girar os pinos de artiOulaçao 180o e levar
4 berao correspondente de uma primeira poeiçio *á que. esteCalinhado OS*
Ma das canas de cada conjunto de calhas para uma segunda ponteio ma -

201
Oen ta ;h5-,sf ean da Outubro de 106.
Reatterentes MIZIICAN SEMELTING AND Rgatrum C0MPA1Y-R.141
Privilégia de Invencao: "PROCESSO DE ommENTEARTEmmtlio 200959120),
ReivindicacSes
•
1-Um procebso de concentrar ura minério de aeterito
•azireendemao umz. mistura de partioà1as de miaria Q. azigâta.~,a1

tende, p mgdPontendo fibras ., obtidas de minério de asbeat .° tipo serj.
pentiatt que nontém Magnetite, daracteriado por introduzir a citada')

num campo magnético e separar da e partículas no ditado campo uma -/

- Junho de 1971

Segholit)

DIÁRIO OFICIAL

2782 Segunda-feira 7

ateraikinteiramente llsae, levemente tronoOnicas e ataU/adas, MU'
*os oaatoes'iaferea' ae
rriíráados,-tUde'CiOnfOrme stIb stanidalMénte des.
cri to'ailiust.rCâo noa desenhos 5nexÕ.
•
CniCo'Pont0 apresentadoe. oï , : e»;

/

mistura de partículas que tem um teor. de fibra de aebesto que é mais
rico sue o aa mistura introduzida no citado no ;itado exala magnético.
Ponto ng 1 no total de 8 pontos aPresentados.

,

.

F16,b -

F40.2
.

N g 185.080 de 5 de Dezembro de 1966.
nequerentee •

i1é

• Requere:liar SOCIET1 ITALIANA RESINS" ' :: ITALIA
Privilegio de ,Invençao "PROCESSO PÁRA A RSUTRALIZACM Dt tRRIDROLISADO
ICInno

zun SQUILLARO .Sgo Paulo.
iii4ençâot mIlpIDEIRA• PARA

A

TERMO Na 134.069' de 10 de novembro.do,iyol.

TECIDOS".'

Reivin1icas$00
-; stElr- u Lixadeira para tecidos",caracterimada pelo fato de

.compresnaerleuralidade de cilindros dispostos paralelamente e suar.
dando.diet&nolae apropriadas entre ei, cilindros esses revestidos
por camada de abrasivo, eventualmente na f6xma de lixariosendo:que -/
tale roletee micontram-se diepostos em mancais preferivelmente fixos
enquanto que uma: segunda série de mancais mdvelsode posição regula+
rei, operam roletes ma correspoildância dom 4a Cilindros akasiyoe,
prestando-se de guias para passagem de tedido ' ser operado, encerram
do -se o conjunto em caixa com abertura :lateral de mntrada dó tecido
e Uma outra salda, atuando contra um ou meie doe cilindres abrasivos
escova apropriada para de s. taque dee fibras aspiradas por sucção.de-/

MIVINDIWES

1 -.Processo para a neutralitação de um hidr011eadO 10 100 preveni
ente - dahldrõlie. ácida de uma soluço de bidroperexido,de cume em cumeno, sendo de pelo menos 25% Cconoentração o hidroperUido de cumeno na ..
dite Seluoio caracterliedo pelo fato de fazei , escoar 9 referido'hidrollea
do ecido em.contato com jus's: resina trocadora anienica.
Finalmente, a depositante . reivindica a prioridade do.corresponden.
te pedido depositado na Repartioão 'de patentes da Itália em 12 de novas .
bre de .1960, sob o' 19676/60.
Ponto %IQ 1 do total de 5 pontos Mpresentaàos

termiwda por aspirador e encaminhadas para coletam.
tnice ponto apreemtado

TtREO N2 174.292 -de 22 de Outubro de 1965.
-. Requerente: 1STAMPARIA ' AGRICOPUSTICO3 LTDA.-Sio ,Pulo.
de 'Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MARMITAS".
ReivindicacUa

TERMO NQ 195.545 de 14 de Dezembro de 1567.
Requerente: CIA. VIDRARIA SANTA MARINA-$o Paulo.
Industrial: '"U1&NbV0 E ORIGINAI MODELO DE VASILHA PARA
CULINÁRIOS".

FINS

o

Reivindtuaca

1-Cm nSvo . original mod;.lo de \

c.,c,eriatee'por.us recipiente oval,, relativamente fUndo

Com

paredes y

- J.- A p erfeiçoamentos em marmitas. ceracterizado porl/
compreenderem :o recipiente pró p rismente dito, pm formato
mi-///

lindrioo ou outro qualquer, de paredes metálicae , e com a eu//
"partici* lateral provida Apenas de trecho extremo superior . roei' .
qUAkede externamente, recipiente iate etioaixado, de maneira jus/
ta, ,ohe alojamento de i den tiowoonfigureceo, formado no interior
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Segunda-feira

.

Etaivindioa ee
Com ummate,
de 'ima espSzsa capa isolante, feita de prefer'óncia

a

prioridade do'

corres p on5ante D edid e diPoeltaio nage

letaiartagRo de Patentes do Canadá, em 12 de.marid de 196v, soh.nta9IMALG

Ponto n2 / do that de 8 pontes apresentados.

originariamen.
Tini plásticç especial, do tipo que se apresenta
_
te em estado granulado, e sendo posteriormente expandido, pore;
ficando com a faixa extrema e rossueada avançada para 'CU da •
borda livre superior daquela.
Ponto n 2 1 tip total de 4 pontos apresentados.

Yjo.
TERMO , N o 152.642 de 10 de Setem1 ‘r0 de 19631
Mtauerentef RAM AIDAR.São.Paulo.
Privile g io de Invenção: "INDICE TELEPONICOR.
i/elvindicacães

1-Indica telefBnico, caracterizado peie ato de CCP

apresenrar.cometitdid o por uma capa retangular pronunciada lhori

EIG.1

nate!. ou verticalmente e vincada ne seu oentro, sendo qui
TERMO N 2 146.380 de 24 de Janeiro de 1963
Requerente: JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA e WALTER ALFREDO BRARDI: . ESTADO DO RIO

fins em ambos os gentidos.

DE JANEIRO
Privilegio de Invenslb ''DISPOSITIVO ELETRICO PARA LICAQi5 DE

radia

cada

ata & dotada internamente de mm número igual de fólhaa manuse‘m

Ponto.no 1 Dl totaUde 3 pontos apresentados,

DE EW

MERGENCIA EM CASO DE opTo CIRCUITO OU QUEIMA DE FUSÍVEL NO SISTEMA DE

lç)

USW

i

REIVIPDICAÇOES

Li....

~Ji..i.,==—..-1---;17.,-------1.2,,v,-,!.vi
----J-- r"--1=111111
li
-----i="=1
1 -,t
--=-9-----11
I
---' 1111 I II I1
---J---,- r;---

FARÓIS Dl*
1 . UM "DISPOSITIMO ELÉTRICO PARA IIGAÇAO AUTOMÁTICA DE

EMERGENCI4 EM CASO DE CURTO CIRCUITO OU QUEIMA DE FUSfVEL NO SISTEMA DZ
FAROIS", caracterizado pela função de, em caso de curto cirCulto ou qUel.
ma de fusivel no sistema de tareis, ligar automaticamente, os rartle de
emergencia.
Ponto n o i do total. de 4 Pontos apresentados.

mtum'an 249 , ,409 de 25 de maio de l9c4

FIG 1.

Betagarent.s: ZARCY CiPITAKI PARARA
Skivilfei de Inveiição: "NOVO MODELO rE TAXPA IARA GONJUNW mané.

naa,

•or
2EIVINDIGAGGEs

41.

2. • 26vD

. na l"

10.8

nsdilo - de

tampa para. conjunto vaporizador $ , caraoteriaaft

re0TatO de apresenbre, externa e superioV , ente, numa salienoia

Mi 4

líndrioamerSuradas mona/ anoaima, pelo lado interno, um tubo cemià

mem
atoada do
'11Dr1

TERMO No 177.619 de

8 de Màrço de 196.6

COMPANY OF CAMADA, LIMITENCAMI14
Requerente: TER INTERNATIONAL DIGKEL
Niquim, Imt
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA PRODUZIR DNI PRODUTO DE
TILICO POR TRATAMENTO DE WEANSO FUNDIDO AG/TACO DE UM HAURI& DZ

PO SULFETO DE NÍQUEL CONTENDO, P2L0 MENOS L51, EM PEs o

DE

NIQUEL'

COM

OKIOMIO"
nrINDICAGOOR

por fn
1 Um processo para produzir um produto de h/quei Isetálico
tratamento de um banho fundido agitado de nm material d.e, tipo sulfeto m
de :liguei contendo, pelo menos 15%, em peso, de nfquel, com oxiteniool
racterizado por tratar o banho com oxigenio ate que o conteudd de ferro
seja reduzido e, pelo monos,

3g,

em peso, e o contenda de enzerre não .

o banho.
seja superier,a 4% e , 4119is 5 ,es f lur , rapidamente,

-

Uquido para o meio emterior, uma segunda calieneia

dvicamoWeada ceMtralmente perfumada, recebe ram àoelho ao qual aro
adaptalaztlito nexlvel dotado, ma extremleae livre, de uma pera pez
furada/ aoumuladora doar almostírícos.

3. do total ao 3 pontos atresenUdos.

Torão

lo s
e

ff

C

SeRunfia-":eira

O 178.079 da Z3 . ue
acene ae 1966
Jice,Jererte:
INEhATiORA1.6 TAIVJALTWIS-ND PATENTVWWWWWW*.
mim)

TAL2 - ALEKANEA

Privilfigio de

&Mio da lOrt

DWAIO OPKDAL (8•09_

Invenção "PEOCE8e0 E DI8POCIWIVO PCBA A F.'.a&NIG4(7

çÁs FOhMAD6S DR nBRO-0IMeni1u
wunDis;Aasis
1 - Processo para fabrioaódo de peees aormadas ee stenlaeaddffley
Peoccialmente som d'orma não plane, por exemplo form+ de cama, pek Oem
nressio de uma sue-pensão de fibro-oimento-ígue num'emo de formar de
sitio adequado, e ssairterzadOpele . feto que st Wa.ue. perPcsR0 de 40M
aressio de pelo menos.55.atmosferee.
A requerente eektrtadloa a prioridade do earrespondente . pedlem dwal
Pitado me depecedelo de ~an ime. Almoti em d3 0, mano de •1965, sol; o n a
1 8956 v/80*.
Poreo ne 1 do 'ee a de 6 portos spreamtedos.

ff

I.44 et 10,0 (Nato e.
RetpÀ4iiimi4 ? MV= ItaMt ~RU
I

,,JAC

SPE

„

kvenoe: empatou ).117744.,xwoit

CO,' -Phga nourk

Dp EWA/ 3 RIDU)IONO

f

9,WERR'21k~ka

.

égerene zouSrelizadoz,dailikreo courauxamPre !FERI
protege do bombee,o laibulaptleas eara
eterãoodeliel0 Sato de cogoi
Imider. em oombinaciio: ui rocervatdri0 ellindrieo
emoCtecedoe'ac...

solpee Mdrdullem uma oruoota v01yaledoveogeotadókoz1Zentalge
te com o Solda do.xeffrido i' ecervatdr
ii_ameeeder .0 tiele
adutora a esti:11)111m; um ,oildndro regglader-die*eao, ~rade
passagem vereical eu p

orior de referiduio'.kii-valliulada ma!tage, •
oom o reefOrlde:'¡Wervat6rio o
reortecedOr atoyle andtube de'eDr411,14re

eaç'do aupe rlori'meho do vétouia entre°0 referido uservaWrà0 alo

líndrleo e.a Insesegem oo rra pp ondenne Pa g
erida ocuasta vm/VU11209
meloa alimentadoi"so de ar, no intwrior

do 'referido ancervatdrio Z.

eceder; 4 " x91'40a de válvula, nn reerdda eruzeta
i Pomondaondo
paasagsa de ar enre a órucetce o .
40'er^,(do eada6p0 y agu,ladOr, ee
Rendo a salde 4f0riOr de nforid a .
aeweeka 44112a oomten . bko da
mor

Ocoonmonto do /luído a e cilebillaer';---- - "
l'on 4.

rPRMO 9 g 180.791

n4

•

1 do tokel de 5 p oneee

„

de P4 de Junho de 1966.

Requerente: VOADRA 761t)S1RA ~Roxo 164,.Guana1stact
P rivilégio de Inyedgftet
iJtIOUVr ÁiT
nJsT.7 no
WSVEleft•
podyincaoZáa
1.Yeiteire alideirdve/ a2rtiedânda em Meebéç.
mávota, ecreetericada por ter uma peta lindou oonteeete.
nada em polletlleno de baixa pxese g e com goma 'Calca enfade*,
ao, ora taargmeato externo nu laee. 0002 inJ
acmior vuoado com -/
diâmetro maior an parte sucerioi . e meo a pexee ingeridollopol
pura

~teúdo, Maday 1210thenOnenvddade na tece onde ao aloja uma Repete, Mietlea l em forma ollíndriea aelatimsee. /urada ze WIRWO
calOnola na plata suporiOr Num enato*. Mn c011eavidefte
la dita peça Idaadores . aendo ainda .Ã.tre sapata 0okeritt
~eget
00111

te met. floW/rado 00m a moem foras da sapato e condo ítedo o eaê
unto Iludo por ceio lo um rebito central.
lioairooke 2 a* Welna de 2 pontoe apresentrdo

NEMO Ko 162.652 do 6 de eetembro de 1966./
De querente: INDirCIMA 3 CONERCIO GUsPAN y
s/A./40 PAULO./
Poivi/4gio da InvOnglo:
NOVO ¥0DES0 ZE 3AÇAR1ce COM PUNOES NMIVima,/

361,25-1a113aid
2. - sovo modlo de magerleo coa 2unlees multipler, cc.
6,60411deade pelo 4Jrépliee utillaag3e como
meocriao, oú fOgereir0
GusmIverieedec de liquido?, p endo conotituido de um
pultarlea

der de 15vi8ea (6) OWA aa iteiro. (6) o
eravenientemente pe.
adodezean za xrezifre , do jéto (p) do p
ulverizador, e nadado-na et.
4109 0od. elexentos por ffief, do dae
clatec de junzto
Vela .41 8)./

lute z* / do :.. o.Ra de 4 pealos ar:esc:Web./
à

•%%ZN

/.1.•

ltided 1** 183.605 4. I* de outubro de 1966
lecuerentet XAT/096/ ENG IREERINO COMPANY OP CANADÁ, /Mim .
Yrivilisio de Invençâos "APARNLit0 CONDICIONADOR DR méTraiiV
narrIxexcecfts

1 - Aparelhe oondiod.easoor de material, ocrevaerishade pós' compre

Junho de

(Seç.he

Segunda-feira 7

ander uma afinara de misturação tendo um fundo e uma parede lataral périfárica, e um conjunto de cabeça sieturadorlx ,rotntiva ao tino* da4-tia:
eixo projetado para cima do diWkuado a iaO1 (.-ándo UM ou maio elemen

TERMO a o 184.017 de 25 da outubro de 1966
Requerente. CIA.2ENHA DE MAQUINAS AGRIcoLAS

SI; un4

Privágio de Invenoio; "UMA NOVA ESPICADEIRA E ~DADORA D g MUNO"
MEIVINDICAOUS

toe mieturadorio extern&WiNe'áíto ei m
' n jeoáo uma Percurso adja,....,

1 - Nova espigadeira e debulhadora de mino, caracterizema por pffil,

Conte 1 dita-pared1iãiãaXCeiVaa'inoltiíndo Pelo ' manOs Um' 810n:'4
planar inclinada para cima ¡Wçieriormente faoe'ao'dita'oixo.
A requerente reivindioa 142:aridade - do correepondente pedido-.

1971 2785

sair dois Cilindro' díapoetes lOrigitudinalmente e cuja eixo da traba
lho ooinoide com o ponto de enoontro doo dentes-facte;
Ponta 31 9

depoleitado nos E,U.44 4mOndófoiitalira de'1965, : soe na 502,923.
Ponto nt 1 -d0,21.454.1 Y'pdatis apreeeábadOe.

1

do total de 7 pontoe apresentador.

,Z4
4W >ta

TERMO NO 178.565 de 11 do Abril de 1966.
Requerente; INDUSTRIA EE MÁQUINAS PELEM S.A.-Cuana.,a.:a
2rivil6gio e Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS EM itAQUINAS DE
COS"' °

POR DENTRO E 2011 FORA PARA CALÇADO"
NeivindicaçOes

1-Aperfeiçoamentes em máquinah de outurar',ror
dentro e por fora para calçado, caracterizado pelo fato da
nÉcnina compreender, em combina gelo; urna armaçiío para • me

TERMO No 3.68.290 de 29 de Março de 1965.
Requer/ate: XANEXO NAKAMURA ESMOI -São Paulo
rivilágiO de Invenção:"NOVA CALCINHA PARA BEBtS'.
Reivindicao-cies

cenismo ou cabeça de costurar; meio.. de mancai, na parte .
traseira da referida armação, para montagem de um eixo coa

1-Nova cslçinha para bobão, caracterizada pelo

fa-

trai de acionamento; meios de excentrico soliáárioe coa o-

to

referido eixo de acionamento destinados a atuar um manai.,

tado no formato substancialmente retangular pronunoiado vertt

de me apresentar por um tecido plástico impermeável recor-

mo de ponto; uma barra de sapatilha conectada ao referido-

calmante, sendo que, centralmente, os seus :bordos laterais se

mecanismo de ponto mediante uma barra reguladora de pinto.
uma barra de agulha de costurar, conectada com o referido-

apresentar por reentrâncias curvas formando cavas para em per
Mánhas.da criança, cavas estas oue'são providas de °ALUO° -

eixo de acionamento por intermédio de um conjunto de balas

permatral recoberto com tecido macio formando franzido e
Ponto no 1 no total de 5 pontoe aprecentad00.

cia de curso regulável; e raios para efetuar o deslocument.
Vertical da referida barra de sapatilha e sincronizar o movimento de barre/de sapatilha com o movimento da referida •
barra de agulha.
no 1 no total de 6 *pontos apresentadoS.

ttamo 114 157;553 a. /3 de mane de 19(14,1M
Requerente& COK2JONIEDE SAINT-GDAITIVIWW,
privilegio de Invenção& MÁQUINA AURFERÇOADAMACRALITA4v
Jus DE VIDRO./
ROiV1nRiCR9ZI28.,/
,

4 .

Sq_guin g aportolgonde pRr g alefitar
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flg 4- i0D80 h Unam riscada* YiJ:Min ai, OrtotefUlaa
Otr compreender placas opostas diepoetae para receber ne cbapat
viGrO Yleeedee troneportadoe oontfnuemerp entre se montai c
Ia altame se gou setando. d1epoetas de modo a. confinarem no mem ir
plata* outra tlegtoncetemtec rLeloe para prover uma reattO/
ia Orça dtrgittlaiarg teixo. provocada yele dd.to Oto poen *R

010001adad,M
afr

:anseio ~aio

a atavia

lattlà.~003lia

31.70-SOPINUMMI
ISCAIMMINTIMAO NIATIC61 3110~1irgs
tituminexam

m.:14,0044!pnat1

.Ch o

1541,kne 64

pa em alega de 04o!on:tagiO defuma p4r‘,1- p414t30 do 00pUolooi0
paletal. avia/ iodam. aaphel.a )aros
*ajam! imedi
_
atamakM •ftemiaaa *o .etgie 6. ieidsgee, em ua base continua, 'eme

ao

• 'Is

Is

azam unem aót voo moto

piram $4140c1 sopiaboit, Ateimai& dir0Pda oem um agente de Na
Otm000t0004e, lemmitarleade pom . ,taela6r am-7 4406,e . d6 espumar pace.t.
aaaa~ 'ma ~ta qyantlita, dai pirOleli titegaae l Muma tas* tme6ra
ad voa asaaidaall )ro64tera- iaa4, --itãtatiliNaio o eontleua
monte atlaar artigo. @eivai P4relaapo406;teidac, a elaoio.
mar abanava° as píroZew parogmlimite 'pliplio400iakixo'Mt6eto ae

Va2A5D 'ente Nresentaded
me

WIN 14411,1 Kip aiapaina *Ma uto
e•nopintel 111011111laffilh ~Nb ,A111~
il

011

OR

ocaloar esmere ae tempo apreolávol

re66:ikt:4M&Wde •s Purmcío P44

Dial e ulaspew.

1.17aediasai a priori4a6e.:450i
nos IVO:A4.or 14.64

divii

ii944ObP4 é4

t

'a e, IR

,

o. d o

:31.1•14i' i.-A• 1965, •Ob ni

• i14•994, waperkivaaonto.

ihofro

ti 9. hn toai.

11 sato.- 4ist 41iinãaelPi

OU() N 4 176:444 de ,16 de junho de 1965
£,U,k,
**quarenta' MAURICE VERME WYATT
girivilágio de Invençío: "MAQUINA DZ PER8URAR4

<14

mg/VINDICACCE$

1 - Máquina de perfurar do tipo onda Ur material em ftp ii 4 /42
de
¡ira
continua a ser perfurada ' á alimentada am oontaoto ecsm
roa
rotativo provido de pernos formadores de partes semelhantes a reliro eam'
una forma cOrreepondente àe PerfuraOce, sendo . O material em folha iffln
mionado contra ae superflães ' extremas doe perdoe de modo que,0g 0 falem
deis indicaçaes de ruptura no aaterial

Mi

folha co longo das Urdes dom

pernoe depois do que o material em folha é separado ao lyNno dae ditai
indiOaçbe'e de ruptura por meio de terçam tangenciais delírio:0LO produnk.
dai por meio de um ralo de primes, caracterizada pelo fato de 00apreaA4
der uma plUrlidade de ralos de prenhe os quais eXo independentes Una. rf

doe outros e ajustávoie individualmente e tem uma pequenaextenelo azia
ow relapso ao ralo padrão, Cooperando Cada um doe rOloe de amua 44M 4.
penes uma parte das, partes semelhantes a relevo do ralo padrXe.
Meivindioa-se a prioridade do oorreep:adente podido dépoJeit4é41
Ma g utela em 11 de setembro de 1964 iob

A

l 10.946/64,
gçir"4

Ponto II' 1 do total de 9 pontoe apresentado,.

kt14o N6 149.774 de
de raio de 19é5
Requerente: SOOttft DITMOYUMBO v e m nana
fkivi/egio de rnven14191 UPARWO RESUERENSIO 106WC/SAWAI tc140 WRT'efl§I
TO DE GOIREQUENTo, c'
E CNO
DORa
UM ND;

lm

Aparilto 46 suspoago funcionando Mn') daptaitivc de earree&
rintO, e040 guindaste ou Coro excavador, compreendendo ume plataforma, eventualmente /fiável cr translaçío . e podendo g irar 44/ eti!no de um eixo ver.
tical, sabre a qual •sti:. articulada, len terno de um 4010 horizontal, usa
lança de extremidadel . livre à qual está articulado um traço apresente:do a
ferramenta de trabalho, sendo a csellaa0 da lança em relsçZo ;:k p lataforma e a, do braço em reiná° 1 lança oomandadas por taCkCOS hidr6ulicos,
dando o citado aParelho caracterizado pelo feto de Oe .0 referido 'Pre ç o /
(26) é formado por dois elementos articulados (30, 36) cuja posioão aogU/

lar re , ,,.. iva 4 controlada por UM macaco hidráulico de duplo e feito (40)
nue, oti - mantem o elemento terminal (36) em uma posição angular determing.

da, ou permite o livre desvio angular do ' referidO elemeri.to torminal6
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TERMO Ni 181.813 de 9.de agost* ele 1866

Reivindlea.se a prioridade do correspondente pedido depositado na

Requerentai INSTITUI DE RECEERME3 DE LA SID6URGIE PRANÇAISE.PRANÇA

' França em 21 do maio de 1964 sob n 9 975.365.
Ponto n o 1 do total de 5'rUtèis'epi;eRiara5).

Privilégio de Invençaos nPnocEs jo DE REDUÇIO ELETROMETALUNGIOA DE MI
WERIOS E FORNO RLETRICO DE nEnugo APER/EIÇOADO APLICÁVEL Ens pE PRO-

gdãáaw

CESSO ',

tougur.,;;PÃ,-

•

REIVINDICACOE8

1 - de rad/Dg° eletrometalárgica de minérios . do tipo,

arza:

daqueles nos quais uma carga oxidada circula, numa zona de aquecimen-

!

n

tt2 t

to e de reduçio, em contra-corrente aos grises redutores quentes, o .

ez

e.

.11'4

riundoe do uma zona de ttatamento fine/ e de fusão, onde jorra um er

JrArf

oo elétrico, antes de atingir a dita zona de redução final e de fusão
caracterizado pelo fato do arco elétrico ser produzido por, pelo me .

•••:.

•
es'%.

'è+2

nos, um maçarico de plasma pelo qual se. introduzem . produtos redutores.

Reivindica-me a prioridade do norreepondente pedido depositado

fièlUzifê.
Offir

•

eM*.f.

DA França em 4 da ag8sto-de /965, •ob n9 27.141.
'onto R e 1 do ' total ' de 10 pontoe Mpreeentadoe.

;:4•24

i

tf

(.1à
f.• ->"

e A'

TErmo, x 2 178.378 de 1 2 de Abril, de 1966.
HMICAE..CORPORATION-E.U.A.
Requerente: OLIN mmniEson C-E
' AIri sE)2 COBRE CAPAZ DE n.ntEpin,
invenção:
"LIGik
Privilégio de
SUBSTANCIALMENTE, A OXIDA00 E TENDO, SOBRE SUA SUPERpICIE, UM
OXIDO COMPLEXO DE, PELO MENOS, DOIS METAIS ADITIVOS MANTES E
PROCESSO PAGA k PENPAPAÇXO IX DMA DIGA A East DE ccr,,I, m " Y".r. DE
SUBSTANOIALVDINTE s A;OXIDAg(r.

, 2 186.069 de 10 de janeiro :de 196,
RequerenteeSCOVII,I, MANUFACTURING COMPANY -

'peivindicecZes

Privizésio do Invançiot "APNAFEIÇOAMENTOSAM OU REP.IRENTES 1 UMA 'cum
AC/ONADA*

1-Liga a base de cobre capas d6
n oxidacão e tendo, sZbre sua s4erfioia, tnt 6xida ./
complexo de, pelo menos dois metais liaantam, caracterizadoe
pelo fatO Ge

a) os diOs aditivoe liganten mirem ou alumfnio e
sillcio conjuntamente, ou-s/umfnio e teri/lo conjuntamento, ou-berílio e silício conjuntamenta, ou magnésio e béria conjuntameD
Ao, ou magnésio 'e si/cio conjuntamente, hu magnésio e titânio
conjuntamente, ouM/umlnio e 'titânio conjuntamente, !trotai! e SI
lfcio conjuntamente, ou.berf/lo e-hrtmic conjuntament , , -- • X.
mio e titânio codjuntamente;
b) o dito ¡rido complexo ter (A). um pa

. er o méxi,

-.

-

.eguranga para Ilea faca ou ferramenta automática.

monte acionávo1, de uma peça na caixa e incluindo um gatilho aceielval.:
através de uma das'aberturae na caixa e na betão acessível através da .
outra abortara, um membro de ' contato no membro acioneaíe, um importe.
fixo na caixa, uma supernais de assentamento estendendo.se trenever
oalmonta 04À o membro acionante para assentamento-num sUporte fixo

Ponto n 9 1 no total de 17 pontos apresentados.
nv

te, o membro acionanta sandO artion1adamentO némel **volta da ettperft
01$ de assentamento como ma Mlor0 gO-tixo qUando, matilha 4n aperta..
do em relação o caixa,. pela que o membro aolonante é amido para ora.
da posiodo de contato do suporte G O itplirt0 do beto 6 re.ltl,tO em
quanto Á gatilhkestiveraPertmids

noa E.tfa• oá 10_da feverebta de 1966 1 siobni 526.3410
Ponto ne 1 do total dá 4 pontos Un e oento4O lo
-

.

800-..-

IFIG -: 1

Cu IA A
C1L,L.L.4, 11.
.„4.7

500
1

400

`

..)00
A00
I
AO
4

A

4

5

tO

0?

19

16

NI

eo

ee

ti'

tÁ e impelindo O membro acionnAtO'para uma veiga* de engate do supw,i

•
.-.
Reivindica-se & prioridade do,norreapondenwwito

lede g élido em cobra maior do (Las 0.5% em peso

700

.

iMpedindo o aparto do boa°, e meios cedentes assentando De allperte

superior a 1.900 9 0; (3) -menos de ',C de solubilidade g élida, em-.
peso, para 6xidol: ae cobre; e (0),menos.2%=de.3olubilidade5b1i.
--,nentes do
da-, em péso, para os éc) onda u.

_

*ente acionada com uma caixa tendo duai atar-turca eepaçadam entre si
na mesma, caraoterisada por ma membro de acionamento da chave manual

ei

Rorli

,

.

D
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) OFICIAL (SeOlo III)
esolvemegeo

*hW No183.213 de 7 de setembro de 1966
ileeneventot ~MS /amou LTDA. lã:eivai/10 de

sio

dita:mgclaSna os moina meoesadrIen3zra coii91, aeo do tlIndogsz-

2k010

Anvon gsos ".12/RUIÇOA02NTOd

32 off WIPIWS

o forno do re
Mo momento, adequado, transportando-no . a pilhe.,para
_

A

tratação, mantondo-ze amOoma nosso forno . duranta , o teaio neçossí.

S SEPARADORES°

rio, 0 IlOscarragnnae n SO a pilha posteriormente, OnquantO WO

110/VpDTDAINd
1 w Aporidl#00mento em ou relatétee a ei.sionts

tUi ca cada pooloU uma nova pilha em-OU-Srmoão,

~ame

Man coucteltuddoa de corpo vertical 400040, cou 410410 **
4333a3amomme. dOordateate em disseção A base, amado /aios *mamada 'do
omtamam AO *edA pDr conduta euwerior tangenedol e que ~omina (Na

'Alefel,

p onto nal do total do ' ),ioutoa sprootnitgdo.

lercentoe deacendnatea AO Pango das parodea do ceupomodo 0 0evadot or"
enatando 000~ as meamaa oe matemlaii NA ~penei° da mOder daakh
dada, Seamameo-se commonMo oentrol _ascendente de matr pdalm de ma.
wur denodando um suopmeão e com sedda centwad 010 tape do amoede

dào, oamacterizodes 00
, OX se MUÇU. sob

O

MOVAM

aperfedçoamenttea kobpdammatt Adio*.w

tOp0.53alsaior do

oomp O uMA oadAnda.tddara CM*

tio e elhãral=te se,d0.-1124,0450 CM O oftwe em
d6 oéolone, cem latgreaao doa matordedo;poolatoo, ~da "0

erice, por AND
gprincipa

bm. maa •akrada de lluddo leterat e oupeed03, )310~Vdda4andenedou
!idgenew determina uma Uganda operaoSe de 30:50313144.4300 dei ma'
teráade, ando ou mOdelpeoadom lançados ~Ora

de P onho do dffiam

en 8 SimeiMmeMe dOseaumagadoa de parta infesdor da meOmapOW -peada
te de sadda, en quanto

CO ou mais leves aagotaa.0* Nom ~iam
0(4
trai e adendo-para o Inte r' ior da °amara 14d d d0 A erd4r0 dr USO

30100

o a A9 1020l.da 2 penton.apregentadow.

TERMO' 110 138385' de 22 de Aeril de 1,964.
'Requerente: S.A. MABORATDRIO AMERICANO-Guanabara.
Privilégio de Invençãe: "UKA VÁLVULA MANUAL INTERa urS010 ise

BEQUENCIA PB nuiros rios TUBOS mr 2mA8ticosw.
Neivindicaciea
1-Uma vílvula manual inierruptora da 11,,eèneinigeWl
fluido/3 nos tubos de plástico, caracterizada pe le fato de -I
ser constituida por uma parte formada por uma cannleta retanguiar com odeie transversal em U, dotada ne centre de luas pa
redes opostos de dois orifícioe, ende é introduzida e vÁivula
prepriamentO . dita formada de uma parte s cilindrica, provida em
ima parte inferior, de um receia, curvo , e, na sue extremidà
dado do lado de fora da citada canaleta; de uma parte perra*.
n••

d1cular em relação a dita.parte cilíndrica ,que aciona dita -

.261214.0 para deslocamento do recesso curvo e compressão do M5
Cabo de pléetico Rac passava livremente gole d ito r'''

ROPM0 Ne 183.575 de ll . do aututro,do 1965
Da q uero: AMIII0OidiODUCIl e ah. tapem

Ponto 30 1 no total de '2 pontos apr

a eureacran
0115300, CM COMA :DE ~K g, neuggp
muzazig
a malúaa• tartomettlea voa a blielett8=12 Weãii

E.4• 3vi.

ebst

fe411

ohando a paseagem do fluido interior,

4giO

de InvO31403 rielCIDIRA aux0M/Ci

tOataa eall coberta de na,torlal Matde p ,' camarbordzeaVor
coslaw
ander MAd00 de abiaohtaçEo:da Al4náadom de mAlatial plaatica

120nma do 30108, Mend0 ppandid0 h uca £Omma WIAltp Ao $4122,1

Amavda do um tubo allandeldo da parodulcao 9 COO O gaulnfACAAP
Oomunioaa90 ema a cupom/iça, ântoinctIna2la da uoitisauraIldad0 Ao
•2 1212doo, Amonclad0 . 221 o Wouo no lânter16 dna ddtAA Imedeo O •
Soe, Gadd cogeladO $02 aaffirado tuAd somallm40, Joga aço.
Wiido Co Ord~ odes ââo ;oba aborto 04 alcançar o priMeiro
1AP, aolocandomaoloko yom baixo +do momo, :dobando-se ont0 i dom.
Oleado $unhamento com alllAdogam , a vai montsin expandida, at4

isoo Salmo monmianaomonto em posição sObre n pilha, qUe mantida
210

lugar adequado, CIO qUe lira previamonte colocado, eibm o nuxi -

.210 4 UM eloolcato do tu-perto kue opera a vácuo, apresentando a

/7

1/4

WAX0 Na 184.021 de /5 de outubro de 1966
-0'4.5aeRente3 MARIO CARTA, GIANFRANCO FERRARA, cLmIENTE DEL PA , e RAINONDO/

CICCU = = ITÁLIA
Priell ggiS de Invenção: mAPARÉLE0 SEPARADOR EL yP RosTATIco A StC0*
REIVINDICACDES
1 . laarilho separador eletrostático a saco, caracterizado por /
compreender um conduto anular, em uma parte do qual sio providos do 5c elf

DIÁNO OFICIAL

3 Inda-feira

eles.cmhiSfroo, sagootanedednent. pa~éseeiiee
de
mela Mo diveogindo cem respeita è. megamidado
~Ma
estaindedade
híj;*
warÁtia do meeo, uma aberemme prOrleada na parede do conduta amime, OM

a máramidade diver#ente de cada um doe ai:Orados a'NI
4
• wr~,4 um Paio feito na wede do conduto anular, peémema ea *arte.

eeffirawideets eee

eae Wé *emanto b,44bnl ar Inseirimb: se 0,1/ma sua emememléaée em imé. Iaro/
• ámSse~tande o condueoMmis euroetancielmente tancene6anda o eémO d*
fOglaçès meak.ftss na 3004 00 irlte s ÇR Q S di s posit-ivo de $0410Mobegie c*/
NOM, enceno seb precelo, 00 440 'elemento tubular; e diesseqeéves-de a.
¥1,144034$10 do um-fluldo geo040 Ne!, preceito, no dOo elemento takarl0*.4 e
treteMet~ da alimentação 0,Os grics a separar; o ajuste a0 ~enes tem_
t4.4s* tne <Meigo ao oondute . anular sendo tal oue o f-kalde gasoso
%AC ?O &Imanto tubular penetra ,4X, conduto anular com pa demtemamemto,
Po aceememeo diedg.ido, para as eatrmidades divergentes leo dolo eleteed
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VERá0 14 %74.451 de 29 le outulro
limquerentes MAMO. ALVES DE SOUZA - GUANABARA
llode10 miau:truz u rovo MOSZLOW, FALA, P40 dlleAs 7ARA MS Dr; Y010:e
EISTASP
RMVIEDICActigg.

f,.NOVO MODtlb DM PALA, 117.0 ÓTICA, :PARA uso os ENWURUTAS I caro
túlsado pelo fato de ser constituNa de uma oi mais ladras dente.
Cal adequado, opaco ou de transparencia relativa,podendo ainda aprja
Sentar furos ou rasgos estreitos em •ánealana e rjlontado em hastes ta
cuisa de Ocuios,.oU entao o qualquer Outro aparelPo de fixação ce roa
to do usuáriO, que permita ao mesmo, visão perfeita 'por sob a pala,
00111 a finalidade de resguarda-lo da ofuscado de fOcos 1umin6sos,,do0
farSis de ausovera que trafeguem em sentldo .nontdrlo, ou da pfusoe
go de qualquer lu'intenelva.
Ponto na 1 do total de'2 pontos apreseoL.--.

teappladles_se a priornAde de correspondente MAM ~tad° me.
25 de outubro de 1965 sob n0 23699/65.
Majbea
OomSe na 1 do total de 10 pontos apresentado*,

Eig .1

amam 182.594 0 . 3 da setembro de 1966
Requerente* EOPPERE COMPANY, IffC, LUA.
2rivi16gio'de ' iovengiios "00Kp0SIÇIO DE oo-rottetdno.cdrotassetvz X rdg
C0M1,03nXC. ,3)E (IN2OUNBRO =Pastar,
CESSO Pallt A. REPARAÇXO

I74,0,441,

11 12
~MO éé 169.452 de 6 de

21t11140.35714Ve

lo

de .1965

mata

AURIvIRDICAOR$

ikniejoiAte, MOACYR DE ARRUU MAPPEI . $IO PAULO

f, Clomposigelo de 0040/teero terrao.eatdaet oua em dilata por ame

4314,04810 de Invenção: "NOVO TRINCO 2l" PORTAS DE POTRAS IMMO"

tin

XOTO TRINCO PAU PORTAS DZ . POLHAS DUPLAS, previsto pecre•mr

ihMeeié ao batente da porta, embutido gim alojamento rumado exaelemedell,
Mal:tuba divisdria dia duas folha, componentes. da neena,•oemotarisadO,
44W empreender uma'caixa de 'remoí°, no interior da qual, • /chino ao

411***, i/ previsto um braço transversal, articulado intermedikriamfate
Mo fixo, braço ;ate em cuja extremidade correspondente i folha da yens.
ekte é provida da feohadura, articula-se um pequeno bloco, •xtramo 49

comaimento formando uma °aplana celular de, baixa densidade e reetetende
at contração, caracterizada or.ter um molteeme oo-pelima
rimado com 0,1a 0,025%, do phso de montear* vinil-adilo% de óleo
de tungue, contendo a Ottada composigío de 3 a 20% da pisa da oo -polta
asa% de va bidroaarbaratkvoldtfl contando de 3. a 7 haus de Garbo Is,
nas
P.areindlaasas a prioridade dt, correspondente polua dapoottada
es 33 de isetembm0 de 7.915; eob na 4884)/s

'Reata ai 1. do Sota/ de 6 Ignitall aboranntabd•

Ãme haste longitudinal, disposta atramsa indo im anel as gaie, previdref
0,4mo Ao interior da caixa, aldm dó qual é envolvido por mola belimoidèle
alta mola estando ancorada, per uma das extremidades, contra o citado aw
ael fixo de guie, e pela Outra, contra um alargamento terminal ioseheA0/
*kl* prdpria haste, que atravessa abertura correspondente prevista na

chapa testa da referida caixa.
Ponto n2 1 do total de 3 pontoe apresentados.
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ta.

'Mamo It 1814,6 44 1/ 1 44 itth* de 19'66'

teomereatat. nat SIMON KACBORTIN, = =
oPritril(510 d. Invowydói

ttedMoigló*

larthZ/CACUS

2. ApertateateXtos ia ehrormacto caracteritadoe por compreendei!:
/41 premente, eafWmar `ttta/gadó sUportando Uma Montaste de ta pete ccg,a,.

ihao parabaito motprOndchdó taa!Onda tende mia palmi/ba localizada na/
! tua batia iktuia Palet]Comtedd 'ara aquela ese . c horda ta pala *atendida PA
'da baixada paleinm;linniO . a.Paradores de alma a engajar ai ores de/
&lutou-ai rifa • sota.lat em cursos de &paramento de aIma'sob:ft,/
talailt4 Para aliaras Pontes ae alga da maegem'da pala :contra a palmi-Z
I lha; retirar Os apertadores le alma da aontagem de calçado; levando os ar.
IneJosde aparamento do bico para .oajar as pontes de biqueira e. bico /'
da. margee da pala** mover-Se Iria! Curso dó aparannte to bico contra a /
'Maranha para aparar . as.porttat db bicos biqueira ga *ergam da. pala con.
tra a palMilbal.deitandoilktaparadaSai pentes da. margee da pala entre/
ia pontes aparadas da alga o ae . pintem aparadas do bico e bi qu eira; o a
faixar lavando 00 aparaddres de arredondado a engajar as ditas . PorOku de
arredondado da eargem . de Pala • ficver se curvos de &paramento de.arredon.
dado sob a palmilha pareitpirar ai porOes de airado/idade daiNataim da PA
Ia contra a palmilbr.
Aeivindica-se e 'prioridade dom correspondentes pedidas toPositadad
•dos !atados Unidoa dadedrin em 14 de jalhO de 1965 sob .an 4710375 e es
te de fevereiro de 106 Sob a g Sdtedni , .
Ponto nO 1 do total Cs 27 pontos liffinentadose
i

~Sagp.,Ti
ta
,
•
lb Z¥0*
kers&diem-ica peloridaàe 80 dblith emMy,M,te Wide, h p ositado namepartiorio de PateiltWOONia,jdet
Qe
em:a8 (39.actsto de
1961, sob'ffl: 132.303, Eu . 4:4
de449e423.024, em 10 de a.
bril de 1552¡;40'ra;n0 186:20 4:4no
de junho de 1962 sob
o nó 202.691.
1 !i;
Ora===.
Pont0-0.1jáo ' tOtal ife 2 pAnto
TERNO NQ i'á. 8 54
Privilclaio de

PAULà

Invençio °NOVA DISPOSIÇIO EM AQUE

soLaR,PARa ÁGUA"

Por ser c onstituído', p rioordiairiedigffirits g árl:: ãe tubos luatapna
tos e4 iiiiiititfitsv a,dtref usiamoldurit~44déai,br¥ um suporte convg
niantinWPUielZ
lon¡ItudI

nal; e por ter disposto na peirtmasásuehageservatOrio de distri—
buição para a ígua, na qual' 4 ligada a tubulação de entrada ou.abaste.
cimeat; tItli . termina i'PiratidPiRtb,r-krággada com pequena
bólaMâl;i1 ditO ' retervitt5riMAYCOliag-NâYtano transversal.,
d i s pei-6:-i'EPodos" .gboilk o 4.7.Ma4eZ,;15.tirliga-se com um
dos ãià-78iittamerite '`'oU;per prOadn''dMerpeitinix; por ditos tubos iriWrilga i4M-se,'diWitamenta 'n.Wiu-ProeS'eo de 'Serpentina, na PAZ
te mais baixa, com um outro cand'tXMVórs'al: de 'saída.
tnicOJC aPresentâo. -

AVG.1

Requerente: FO3D MOTOR_COMPÁgE

2rtii0

RrivIlágie de Invenção h COMPOSIOuS PÁRA REABASTECER UNIAM DE ELETRO rkg

VESUMENTO E . COMPOSIÇãO:DE BANHO PARA BLETRO-REVECIMEMO DE,UM ELETRODO.
..COM JTINn"
laWINDIOÃOE1

10.01 to eg aa .asamaie es /964
anaoraaarat iocavínustanoin cOaroakTion a te 8,144
sw inawaçlas "dlessItim0 IstaSsiSwitaid PAZAOd armi dt ab./
dtlisiud 01) taxo
ItEIVINDIAiWt3

1 -. OomposlçLO para raabastaetr um banho dé Aatmo-. revestimento, -.•
contendo dito banho cerda de 1/2 'e 'M% em piisto de .di'tp ligante de tinta de ra p ina intetica fie ¡eido poli-carboxiliço . disperso em uma solução aquosa de anino composto (ou amônia), sendo ,dita cOmposição de reabasteci

' mento caracte-tzada pelo fato da conter &mino Oompoeto tidrossollivel e 'dito ligante de tinta da'reeina si....:J‘tica de ácido, loW n carbo:dlico pendo
concentração de dita 'resina em'dito cooposição,dereabastecimanto Tába
.tancialmente maior que . 4ada,ito banho de alatrorirOettamento e sendo a .
concentraçãl de :dito ateimo contestO'hidro--selx1;:el ao dita qpmposi;ão de r
' . reabãptecimentg 'p ub,tailcIalmen .4c,Ifs.tr q ue a . de di-o 'banho de eletro-re ?
;.:rerílmento, , sendo dita . .compOsição : de reabastace •'m eficaz para su.

::p3ementerelel'iteamete:'dito 1tgapte

: pembXo d i
2.4,. jarÃ
a 111
1:1;
6

ALUM212.4=
1 . "Nova hisPosiçXo EM AQUECEDOR SOLAR PARA AGUA", caracterizado

•2211M0 10. 141.803 de 6 de agOoto de 190;

oar nt allino7,omposto ato . dito Danao.',

de

Requerente: EICHITARO NATO

natraii-

1 - to mecanina is assistitala dó inardialata mam.nbrassam aa
pedal de irai% a dita leni andiateetade para Menentle straiftio /
arco *atro aa vohatiettiitlia II instila eximprondffieddlitdimidemotor
ecnexía. oPeraolosal On e dita pedal t sendo opiettrao pante Imantado lb
para mover o dito pedal ladd id dita Posivia atinente& atear-alia de pé
vaca pele extraia tine latina pelai, am enlute 40 ,itleaa levado pe-

lo extrato um Oitie .prag gar Mo UMA& ~adi 10 g(' levado/
polo extremo 1~o O itiiillèêat, tua oiajakte da WISais goaaa 1?fi10
tremo livre do *the w g go bailo Oatta alotam dó 14 Mata
com
à+148.
&atra .n.aul.a- moo xoto
a4
is :e iti.tta a.$ O atroa -Tayaaa ifirsow OosiSsok :por item ligará
premia° na dita 'almofada do r8 MO togue o olls oco, anão•4114
pedal para rua pop içio atine
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4-feira 1

lisdeietéespas asaeraliede is easeres p end~ MAM dedeelttiti
renalkddidailaedaaeirtaa et 24 de auge da 194$ e* 1, 354.8IIa
1941490 Ide total de 4 laD14412ra4O4142/8
nO

~na

Cu combustival similar, havendo suspiros dentro de tal tax.

ri um tubo afixado k tampa e comunicando Com o interior da tampa,
cotando *chada aquCln extremidade do tubo que está CosLado da

tampa:. ad'itt O tubo provido de orilicios na regiílo de sun extreal.

i

Ude ftok.e rai =pavio dentro do tubo, adoptado doara Be projetar /
Credo da tampa para dentro do combustível Oentido no .,..sclidentil

o terminando UDU° do tubo . a uma ettrta distância dos ditos orifl.
Cede: e bleicS de pre.infloma2 g o, adaptados para manter um oombus

UNGI Oseoevador ent torno de uma regiao do tubo situado entre
extrGraiaRaO a0 rNVO dentro do tubo, e os ditos orifleion./
a, requerente álvindica a prioridade do eorrespondente

9

-

pedido depositado na Rapa:tio cio da 'Patentes da Ingiáterra, em 22
de fevereiro de 1961, sob na 7,353./
Ponto mi 1 de total de 5 pOntoa a21:Q'àç'iltEIGOÂ.j
A9440A4voi00All

Modo

seougew! ao"; 344UDOSTIla 091433410 , 36 31~ara1d
IMMO bit jiA41111.,001r°30..ra,
91033 1 8 Iabátrialt :!10110. encv nd
,

'-e31311..

Z4Tk*11,J!190

is Iogotge 0.aaiside

IR alueis • mcveatimanton e Me natio:~ ,oareatoefteaCo,pels
Mo • epaeuntea dito laninadvela 'Pia...cif:dada I* , ti.rem

de'rertade egoviee . e ,eakeerera Iarl1ffe1. 4$9osek,38)
gitplicallentae lutra.lalea, enty* ai; tomada- dese0.ae.,,aloltAl
CNN Q'51$ *instante 4 a 3teke ?sie.
Zante' 312 na total, de 2 •utoi epeoeentatele

4 Wr`

Tinto ffit 14f,010 de 29 de 'aetembro de 19o,
%garanta. MURE: COUM/NOSIZMITED a a INdLATERRt
POL,1141.0 de Tnvencao: "ACOPLAMENTO PARA TUBOS*
AMVINDICACDEW

1 . Um acoplamento para tubos tendo pontas 1isas, caracterlaadOer
101 concluem uma luva Cortada e/ou rasgada tenciona dilmotro.lnterno

/MI p3 .111,724, de 14 de outebaddc 190
RAYONU2&UCORPORA583 moIalliats
aaglasaaavas
ápapouno Plalatr/e Ita POMO lila
bertesihato di Inteng1a 11 21001140
PR0DUQ10 D1 1411110
GIM
~DL
Proaessoi apalearei° de fabrica :11e da Mango da papel Pormos
eoraprsender e Mamar/Mb de Abed da 9349a aegi.
bge*, eaaaaterizade por
ou
uma
eolue/o
saueea..de
kidrerítdp de 34610. 4 1,454 me
lagoa

eme do que os tubos externamente e sendo %anilhado. internamente e roce
GRAIGembernamont o com fasto trapemoidal de modo a poder ser £orqade 83.1
bse as ditas ',matas doe tubos; e um elemento de fixaçao roendo ititeena.,
°edema earreseondlnala COM a dita TOSCO; externa da luva de maneira que/
eminentes estala Itmitt(dOS da mesma com relato ao dito elemento de sina
919 orighla um componeatt de- tárça 'ràdial, dirigida interiorMente aplícad*

te patas doe tubos,
,apresentados.
?Vate MA 1 do 'bata/. de 9 pontos
•

ata substancial de °LIE:Soim livro # durante 3 a 30 tantos a um tampem
dana de $ a 40 30, e tratamento da polpa som um composta elevadisiesfte do o

pape coa condito de &Ido ge esilen04 dzIde,de popileno, e a neutral&

mak do d.logi• 3331doot na Po.loa
4 maaraotè salvindica a prierlde d e do 00PWee4101L41ett pedi& de$
attela aa aspautiele de ?ater).taçdos Fista ,..os '00dos.di &Orlai 'Re 14 te
diaanke tie 1464 cotim 304E4s
dont§ ao I do tete. de 8 pato .apagegadaa,
ne 1st.06 is a ai . feyea-eire de
84‘garaatet ano 1131eltes 313012221116. COICAAllt/gget.,
anile tratada:,

.1

: ; /1 pre 177,335 de W3 de Yevereire de 1264.

,ier,_Ãaentel lensabi ge.airadi Nitono 1Affi51itg1al0K4e
Juges

l

te

0

deL eltelgic Invencadt 3R002330 a22R2D1q000
itWS nsTRUWIAIS 2AIK4
1601 22 01110/4 00111,12,
422

.WORTIA

1

1/1141.4444 de :mugiu VELk.00112100461210110srag./

a•

Walealikaiad

Uma vele

coa/metera de querosene, ceraéderlsed a puí

amaindist 141 taap gurçalastscio . a un rseieadida una e ao e

RetvindicaoSIL

1-/r3O1109

aperealloado paro gabriei.

estrtu;ureie de tatu teor de cartona. aosreenle attreta,

pr talstiti acatta atí oteog do anta,. 1414 11§9

2792
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7

leggi

Ineumeem.

1:441ap Às nitrogênio total, doe quais pelo - menos 0,010, 1 »
litrodmio'na forma 4$ nitreto, o qual pode ser de alumfnio
ou de qualquer um, ou mais de um, entre berilio,00lámbio,va
tithato ou giro. ..tini°, o 'restante do nitrogénio livre»
Suão - combinado selo menos de 0,003%, Corsrf;.e rizeda por 0%01-

'TkaMO "" 172428 da- 25 ,de-,4unho de
Requerente: PUNDIÇA0 saasiL
SIO PAU40 - ,'
Prvilégio de invenção: 0 ÁPERFEIÇOamENT00 anonumos Rm Pomes A Olse
REIVINDICAÇOSS,,

•

WMenden; 41) agnecer O aço ate pelo menoa 1:;OW0,,(2) no .
dieureo do resfriamento, a Partir. desn temPera ture,O es ser• faixa de temperatura de 120e até 1050 § 0. num terpo máxiMO de 10 minutos ou a Uma velociánde média de resfriamentoV010 menos 2.0 2 0/Minut0,(3) no decurso do retfriameno adiei
Ma, *Pear a faixa de SeMperaturaa de 750n.at;: 600PC.n,un

Aperfeiçoamentos introdunid On .,21 ,400(14s*

earte:terl2ken

por s.1, 1a.n9s0(o Ser provida de guies, aSánterel eira a.,colocaçãO, d*P30.
ramennoçIetirada e fixação das eegnintet esw: 4 1yetal porba.cobre.pg.
gistros dca , cOmbustores; , bandeja; estuf• perthl2j. , s externas pana 45 A
bas horixontaie e a vertical, que bordejam • chape portadora das btoaa
fogão.

•
-"O
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

tempo mSnimo de 10 minutOs oM a uma VelOeidade mf;dia de res
• iomento no máximo de 15 9C/Minv.t o, ou manter em qualquer »
temperatura dJatito da referida faixa de t r&iiperatarna duran»
ife pelo menos 10 minutos, (4) realvecer o aço, sem resfrié»
•

ag, At' á temperatura ambiente, e (5) tratar a quente o /içO
•

a temperat=a actma do ponto de tronsformaçU

Reivin,lica-se a prioridade do corree:-cniesta
pedido depositado no Japão,• em 25 da revareiro de 19 ;55,sob o
•

10837/05.

ZOnto nq 1 no total ue 7 pontos anresentadda

FIGA

'ARMO n* 10.59 0 de 22 de abril de de 1963
dequerentet J. RAOS-UTIOOS 1MleTi000 - RIt ZE JANWRO - OD
Yrivil.J. -io de invençãO: 0 17CIPOSIg0 PÁRA ramigh DE TACOS
RETVIIPI0100I5

21MMO W.9 160.127 de 18 de Junho de 1964.
.1Requorente: ASTER IN43TRIA 5 oogncio laDA...350 Paulm
POivi14810 de Invenção: "POVO maMoonn CAT'T

1 Compoeledo para Inbriénção 414 tacos, acetinados
construçic da açoalhos, oaraetwrimediol*lo tato do comprott44011
fendlieo doebinedOs
ma alitura de carregas do madeira e do
.
peroantagta variando do 20%a
Ponto n* 1 de 2 pontos sprossatados.
WANO de 129.717 to 2 de junho de 1961./

Meitrindicr4en.
1:74 y o earolador de -ente/00, caracterizadO gore",
' labldddo em Pldatioo tlexivel l no formato primitivo da Maa./
Unsiner reta, em cuja parede poda tez, vãos retangulares =MOI
Coe yerfís e, na oupeffi:ole externes da pega tem inoorporados.
Cerdos, nela distribuidas Á nonoara de cerdos de andavas e egit
relativo compimento; pelo lato de ddtas pidona MIM áltffifta
4Ortadas, nas comprimeat04 COM4A0i0AdJet pura a sOgUiVa 14/RR

nii¡War ont ee (ABA SO0I2T2 A1ONY22./20144/
YrIviligio de invenção: PÚOCESSO PARÁ À rasicàçIo ml 20708 22g
MUT0s D g p orammizAW,. CON2END6 GRUPOS 1PUID0./
Reivi.ndionção11,(

1 Proceseo para a fabricação de 210V0e produtOs 441,
pitiounice, garatorizaao pelo fato de se polimariner
ÇIO lammioop6xido da Idrmule:i
11'.0'223.0

2- 'Ne . c

Voz enrolndoren oiiindricos.
Pie:1 •
vitsta eteW

r eZr°1=3 `L, lx,

(i

. ..3,porms nOresentddpe.
Pont° n 3. 1e0 -*Oto/. sts

2(

visa diz lb'

AIIIIIII3BIRIBULIffilr
OURKWOODUNU II

Il UNOMOUll ll

0)BINIIIIDEDIIIIB II
111111GOBBUIEUD I II
IletIDININUO110, 2
allflUCUPUBBli

,:onde Ri a Rfs, onda um, representa um subatituinte aonovaien
te, tal como um átomo de sidroganis ou selogíni), ou um grupo /
eleoxi OU , radical hidrocarbonatado alifatico, ei.rioalkiratiep
ou aroadtico, preferivelmente ua grupo abolia com
4
átomos
de carbono e Ri e R5 , conjuntemen:e podem regi
1a
mentem também, um alcoilono, tal como um grupo matileno, XI, 4
aralifitleo

QUINEM:ZEBU

k, ;ode Um, representa ua Átomo do aidrogento OU grUp0 Wit110/

GUDBOUUDIWIIII

"aM Átomo de hidrOganl'o em um ç•mpo mleoile com 1 a é ¡ti .
*Os de carbono se desejado. dom,
(b) outros compostos mono-rAnicoe sopolimerlzáveie, erileuicamen

fmalitilD0 flflOU

•

X

3

te laesturadoe ./
Á depoolturco reivindico a prioridade do COWS~áite.11

te podido depositado na Repartipão d. Pateutes da Ruí;*, 2
6.4 AMUO de 1960, sob o ne 6.327/60./
1 do total de 5 pontos kresvntedoe./
Yonto

134A410 OMIAL

Segu p da-faira i
TUNO i.s 169.920-4o 2d de maio da 19f*

Li ? 1144 fato As comem/m*4er a esatete se ffisa,

Resaerentet 0ALÇA002 2E~ L. - RIO liftemze OV"
Privildgio d. Isvesoée; *POVO 2129 RE OlLÇAEO PaRi mano emovameek

se euittleo•
-

rotura' maior** do que 290 9 C de

Mova tipo d. clAo 'jata criançada, oca insals. dinintee

reeterisade pelo nato de gr provido de sola iateirica, da,pdmita X-ti a mibmamidade do oadop . ddado aparte pooterier do ealoaelo ' mei tope%
„
te arqueado, dita mela sonde arrebitada na ponta • peoeuisda sm coito de *oure ou eorraceda, acbrapeeta a ola, no temo* 11~4~ 4 ~MI
▪ ~ • amewomemato de esdledis4 &tf mu ponto bem m4~ de 14~

tte

1911 2194 .

m*, * 4

a tilai

un* nistura da dépd detWersea

orgânico a ser desidrogenado e de 0,2 2,5 mode, fim ofddtdata
mol do dite ,!omroate orgisico,

LEI?

1

Junito

Ilegke 114

ROM

um eatalleackpi , para a deei

drogeeac .4o, coepreendendo ferro, fdeforo e um motel esoebaile
do grupo constituído de mangenés, magnásio, zn.o, eWaito,
quel e suas misturai', na qual e fásfore esteja preaseté em (pay
tida** Aosta 0,002 * ti '5,2,5 Se átono de fdlifore par átomo de fr

rro • os átomos de níquel mangando, magn4sie, atese, cobalto e
nívma estejam preeentoa es una quantidede total desde 0,05 atei
2 Átomo* per átomo de ferre.

Per*. ao 1 do *1~ 44 3 1,444,g apresearteloi,

Reivindiea=se a nriorideie do cor-:vapondsmts pede,
u* Mipoettedo aos E.U.A.em 2-2 de Junho de 1964,esh o 0377.09i )

?ente a q 1

no

total is 16 postos aprdesmtedoe.

teme A* 171.179 ele 23 de etwil de 196'
toquweats: okAL0 pkeup . • SAO PAULO

ktedmt•14(44 de 'avencas: "NOVO E ORIGINAL MODELO Dl Boum DE ama DE isto'
(SIDO PARA RECALQUE DE GA316 LIQUWW2OW

annxineAçor4
. NOVO E ORIGINAL MODELO DE BOMBA DE ANEL 'X LIQUIDO PARA RJ:
Canos et GAZES LiQuirEI*0*, que se, cwe terisa eseencialaento por ser
bomba formada por um disca co. uma.eaída (4) se acoplando um segundo dig

~Me Pd 149.921 de 33 de raMée de 3.963
lequemonese METAII/RetqA WALL114 4/A R/0
Nplip4,I4Ao d Envenc got WWARO

00ÃDDil DO 3Vb

GOM IT--O Z

MO* ma

do (7) nêle enoeivado provido do um canal radial (8) g.de termina num furo (9) da canal (10) de pequeao diâmetro disposto em forma de L e ume os

vided. circular centrel (11) sendo que o disco (7) se encaixa em um coro

Mn!~
ÁSIVEADICACORL
. - Anteparo com intereomurlicador e rddio, pare rogam' earseterl

zado per ser constituído por um painel provido de aparelho de rddtoaiJim de outros oomponentes, aparelho êste que possui um alto - falante

com c‘retittos adaptados para faze-lo funoíonar como alto - falante prk
priamente dito 'ou como microfone mediante seleção por meio de chave montada no prdprio painel.
Ponto n9 1 do total de 3 pontoo aaresentadOs

po ciroular (3) que possui um prolongamento cilíndrico (12) que contém /

um eixo (13) e, tal eixo se adentra na face interna do corpo (3) se ecoe
plando a uma roda (14) provida de palhetae radiais (15) COM perfis uris.
méticoe tendo tal roda o diâmetro pouco menor que a 7..kte interna da 'pai
te (2),

sendo-o conjunto todo isolado do exterior por g elos rotativos ee

61.o e a parte (2) possui um furo (16) que se comunica com e salda (17)/
au porior semelhante à (4).
Ponto n9 1 do total de 2

apreaentsd,z

F/eq
12.

IS

Jó

rme N g 170.637 de 22 fie Junho de 1965.
-Reqqerente: PETROTEX CHEM/CAL CORPORATION-E.U.A.

!rivn.40* de invenc g o: "PROCESSO PARA A DESIDROGENACIO DE
em:POSTOS ORGANICOS, T2I
n DO PELO MENOS QUATRO ÁTOMOS' DE CARBONO*

TERMO Ni 171.319 de 16 . cle julho de 1965
Requerente: LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SIO PAVIO - S.PAITIO
Privilégio de Invençim "NOVA DISPOSICE0 CONSTRUTIVA DE,ESCRIVOITNUM
REIVINDICACCES

1 - Nova disposino construtiva de escrivaninhas, caracterizada gioli
/.0 fato de cada gaveteiro ser sustentado por dele pee fOrmadoe de pergA

1 - Processo para deeldrogonação de composto ore*.

VC08 , tendo pelo menos quatro átomoe de carbonó, caracteriza

e
lados ou congêneree, un deles montado na parede vertical traseira e
outro na parede vertical externa, adjacente à abertura em que estie Odà
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Madaa MD Alvela*, a •yttt 245fizévan é /é&152146 pkr pinos

eu

Mmectadme por mtia tatua traseira.
*01)40 aid 1 do letal to 2 pan rOos apresuntad0a.

o Iseeea o, também afunilado do edrpo aos
ig :ai ,•
4 61•3666 um anel de fixaçio t com sues duae extremidades tronado
,s
SC %,`ne
chicas s postas me contacto com os alojamentos afunilados Uma
.
.
dos pelo fundo dm porca e e bocal acima referidos,/

46 poros stinnedi e

oorrelatose

Ineeibilitando a Mei' desmontagem; na pwrte de tribo!, os soveteiroe sid

Junho de 1971

oáxt •

1

Ponto

4

á•

aurd.sentlèdOad
n,3„,
7 t..nsn tntos.
. do . to ta,L,de
.
lato" .n

II

9 4
?"'

Oelf' \
".•42e.n -~45"ItiWaki. •

Pç' dar"(
x

Ik

UNI
~,W..n R •

Itell) Ne 171.594 de 27 de j-ulbk de 1965

Aequer ent e: CONSTRUTOR./ D/ aPaRILNO6 E

ilwmus

àled lt

WPISTRIA E-COMERCIO

0.i.m. 3/Á - SIO PAULO
. 116 1i h“

rà

frivildgio de b,vençio s "NOVAS Dr5POT 7.9ns coNsTEmfins EM MOLAS À.
PA

T ¡Hate NO

PORTAS*

4

1.-rs,...9,et.) de e, de agosto de 1965

GUANABARA
Requerente:, CAR20130X S/l-ARTE:MATOS DE PAPEL
. .

',ONU
1 -Novos disposição. Construtivas om molae para porton, compre •
14,,f
bndendo corpo usual portador de m ta interna •eplrulado conjugado com
traço superior, caracterizadas pelo fato de que à ' extremidade do refe
rido braço ee encontrar disposto rolete com livre rotação em pino so..
lideírio ao citado braço, roleto_ osso intercalado as guia longitudinal

Privilégio de Inv.,no: "APIZRFEIÇOAME/CIOS 24 CA 111 PAR& NALÇ AM% ir
T_ROS OBJETOS"
RZIvINDIÇACORE

1 • iperfeiçoamentor em caixa para calçado, e outros objtvzo•,
tindo de uma cartolina recortada e vincada pelo fato cise doe co,. em
pos retangulares, disposto. em triis ordene de trem, o maior dkae,ergo

tixada ao batente da porta, enquanto que, à folho desta se o n cO n tilt I
*optado e corpo da mola.
Ponto O 1 do total de 3 pontoe opreesaxedoox

também o central correeponde co fundo da
ladeias correspondem aos lados da caixa.

caixa

c.

" o

Ponto n, i do total à* 5 P O " t0 g aPr.ceentadol.

SIRMO NO 172.540 de 26 de. M ato de 1965.
Requerente: GERARD PRITS0H./NÃO PAULO./
PriVilégie de Invonçie: CONIX%0 ESPECIA1, PARA ~ICC RAMO Da

94Rmu e )fiNAND Ale 1 fila feehretbvi de Otek
Mittgifflitl~ WOMM ~Ia= ffla1aR1ta#404mee deoo.44,

11.1103 NOW/DOM USADOS NAS NIQWRAS ItlUIPAAW • DE fIR00210C DURO%
MEI N TrOS DE ALTA PRES510./

9WO4Ok4e1to de amleleolee 01~~08~004 limmeoeuer im MEIMW

1.10440~14a1./

DOR S Filnk ~M• ~MIM a DffiffaeR MMOÇONS 1101~5m,

Coaex50 •RP oe iR1 Pt.r n asseérto virpiall de tubos ref
pides sag más,niaao •owilimee e c»cuates W., tro-mechnicee de
ia preosio, 'earacterissea po,r eompssender es.occialmonte um corpo ice, munido :ama sues doar •emadodes de uma rOsca em que é

J..ApóTamiNvolowoOoo ~Mime e* recipientes peof
fedéter, tOnt~,C dedeAUM.10 solueesa bielbaloaa,00mpoodditme

parafurada umaperea ~lavada, encsixando‘lie, por dentre

do um frasco de v'd.TO OU gu~ material adequado, com cortatiormi

•ikmelro tnterno do referido torpe Oco e

do

referida porca, o tu

dendo apresentar outras formas e disposiçOee, e caracterizado m

be rompido a ser constado se suas extremidades , sendo o dito
corpo Oco munido também de

',Ia bocal afunilado e sendo por

çao de ampêln'e ee~ pWrodsd &apostas cilindricamente, em 98..

sua

tem o fundo da dita perca OutWiedo, de moco que, e n trei:, faild0/

pelo fato .de apresentar dois bocais: um'su r e outro'infe4
ror, preferentoionSo ase extremidade' da aal:Ola: ambos de! fie

,
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400 ti4iadirble •a 4414444444444 40444 ãé

Part40 Ne 177.879 da 16 . Mana de 'Wh
/aquerentet EATIONA; Rés: Lues RWILoPélST NRINR41~44424401011

~00144004,4

loonlitado abaixo 44 •ua4 bordo% 4e1 moda 4 raoultar sea parai*
oilindrica ele proj4get para cima; • sendo ó Demal Inferior amet
•
, n '
,:ale .1:xe teca 4, .s.
AU Ont,,,-lhaato ao deaoritO, 2s5 darlertad0 quanto •metromeidada Infarior
•aolnano„e,
Livre, qua teraioa ~Irada t9r04446 444 parai* cintila eaket
t:Jt, z1014)1

acatito é furada.
Ponte Sto.i$ot1jS 1 6 Peutei'MPIMewitmdas'

tiT:mr
--ri
Tbdoell 177.069 da11-dijoa*rédan
_421,-1964
querentes INDUS
ReINDUSTRIAS
REOWIDAS CW21111.121' . . tG
A,
41! !
Privilegio de InvansioegOVO_E9,4'
CARTUCHO PARÁ Boni:é Dr.f0Gée"
TE4 E FOGOS IN MAL'
éfflIvrftp.1.404

Junho de 1971 2795

ão )

,

L Nove e original eartuehe para bomba, do foguetes • foca em 44
v,
ra/, que se oaracterisa •meãacielaente por ser eonatituido por um cor-

traraa6aa0 da lavaaaiol néViRiéaS 21SR9~14¥1000,

,404404444a0k

.

r.

14Mi adantaa sidero-diatalla maimaartiaaa lar ~1.
am earolaionto 1404a do prOvido do ligadese dietribaida4 *a totni4 .M
•nrolamento a jrnvaaam g afmo Ogralidade de suma-a te, dm Mete" um
par de fios elitticoe 49 ftirragte partinao de cada horas de Ithatateejf.:
mento que termina te aseavat incidindo abre ditos ompaemSos, se senk
• entoe e eas.vas ama° dis postaa de moa tal, tua. goda baça* 44 aba,'
**cimento *até aampre ligado g pele mame* um 11•411444111 *4 Natamaitea.
temente g doXa segma4to* ligadOs 4 li gagtam adias:sim da aarclaaa444
d* indusido 6 medida que a maquina gira, um dispo:oitis* da diaparm da
desoarga •letrdnice inaluiaa em oada.um da dito* fio. abletricee
para disparar cada diopeeAtAue de descarga no sem *atado ~autor quando a esvééva 'na 8E4ra:idade da tio elétrico no vai tal atapoatatn P
oo eete inaluide, estaboleee oontgeto *O* um asgmesito, • solos papa •
áerar voltagens em circuitos Compreendendo um par de flop alitriage
partimao de um berne de abaetecimento comam Immaa, aaaalaaameammta lt
gado 6 doia oegmentoe e g 'arte do enrolamento de indo/sido *atro elos
do mode 6 eatingir um diapositivo de ammarga antes da ese4va 4 qual••
.esid ligado deixe °segmento do coletor,
Reiviaataa=ao a priori4.44 40 0947**R*440414 P*464-s
*.
* 4010/0,
d epositado AR dr& Ire-~b nem., 11755/64 m971/0
.
4,e4gif
19 de largo de 1965, 2,9 de Julho do 1965 .4 de Nevembro aa 109,
Ponto ne 1 no total da 14 pontos aproe/Dentado/me

feito Á.8 pltatioc. ou similar poisa
po cilíndrico (1) loo internaaente,
,

„,.
indo dam:etre e sapeeetara de parede ~ideal, de ae g rde •om • potinila
poeeui uma .dae oxtreaidadee,
da 'thomhiaha 4 eo liJ a 44 . o, qaaade
btirtea, podendo: sor laOrieada es r4r1aa odre,. .
halo 44 1 do total do 4 plata, aPP*4•4144**.
r

/479.

Li
ct

tene

(g

C4
e

C5 'FIG.I.
eó

AM' /MI .," 4 riM11111~111107A
TERMO R* 177.581 do 7 do março de 1966
dequerente: HOOKER CHEMICAL CORPORATION •E.U.A.

/9

r

7-3,

,

IS

14 / 13
g ff

, 7 1G

.

Privilágio de Invenção "UM PROCESSO PARA FORMAÇXO DE UM MESTIMENTO p421
TETOR SOBRE SUPERFICSES DE ZINCO"
7

(9

REIVINDISIÇOES

TERMO N e 177.934 44.1? ég kA4 0 de 1960,
Requerente: E. V. MUI NWEILAMPENPABRIVENçaiolanda.

Privilégio de Invonatas "aPp/FRIÇOAMWTOS 34 OU Ré1.4IM a EQUIPA*

1 - Um processo para formação de um reVastiManWpr4etor so p re AW

MENTOS PARA A TRAT43~ AS

muLsor.

perffcies contendo zinco que se caracterizar oompreonder cTOlOcar•Se , •
uma superfície zinqUifera limpa em contato eQ4U44 4044,04419 ,c14 r000sU
mento que com preende uma soluço acide aquosa que_gontem j.ona de CrOmiO
hexavalentes, toes de fluoreto, e pelo menos 0,4% por peto da solualo
quosa de um ativador formado de pelo MenoS , uM loa solecionado do grupo

•

consistindo de .ars;nio, tungstenio, molihden0,- venadifili uranio, as Tyraorr.
porçUes dos ditos lona sendo calculadas como os 4,01PON'tiVos metais, mam.

temdo-se a dita Solução em contato com a suporfiale ' Ouro:ate JIM P -e riodO e..
de tempo suficiente para formar o revestimen4 dliaejadol, removendo-se a
-alperficle assim revestida do contato com a soluço e, subsequentemente,p
.olocando-se a superficie assim revestida em contato com uma composição.
enxaguamento que COmpreerle uma soluçlo aquosa cotando 1ons de crtml
o hexavalentes.
Reivindica-s, g prioridade do dorriapondailte Piatidei'de'Posftado'na.
ia

Repartição de Patentos doi Matados Unida,' da asuirida 4•'~ts soti'P rni%4
-•ro 43 8. 39 6 4 438.377 em 9 doSmarço de 1965,
Ponto n o 1 do total de 6 pontas *ars/ventada,
-

Reivinclicaceea
1-aparfei4044anICO 44 OU XIII/ati va* 4 edlUiPeM entoe Pa*, I
ra a transmiesào de impulsoa, que sio , sinaie informativos constitui.
dos por impulsos , bivalenton que ocorrem em instantes ooineidentea
com um :trem de impultme cronometria*e mquidiatantea.transmitidos de.
uma estacio transmissora para moa reoptora, lionaa-oi:impuloo0 aplica
dos na transmiesora a um modulador.de-aapliteatei 4 Ua MilAdAr do*
cada portadora aecooiside¡anaxanto que a a4-04-$4* raaaptora anclui um,
desmodulador de aaplitudg- •G oló ma ropévrdar 44 toogacm.ambailmamto

4o4.riz5d04 polo 011
O destinado a recuperar oa impulacm
"
to da astaaào transmidcora estar prorida 441 moela 08411 dar Mélémaaisaaée
Cuja caracteriatica Se transmitas0 ~Imponde 000 Igik 4t4poti9e de
3 ubtrso40 ou diferenciado , ao qual 4 lirem po iti do o o4ieg. da antradm,.
"Sor um lado diretamente e, por outro, através d. • AA ~MJ/Mgf
tardador, imolqin40 `1 1 MW W1XP 1# 44**4000411111~~"

.

DIÁRIO OFC!AL (Seçãq . 111)

2796 Segunda-feira 7

MD4 ceada da modulador de amplitude e,o circuito de entrada CO ciesmeg?
igdulador de amplitude, filtro este que deixa pascer, juntaaente com

e

G&

Junho de 1971,
_

blinAagem de engethetakehto COM superfíole continue celnicrt
p onto ng 1 do total do 9 postos apredeatades.

Ciede de transmisAo, tão somente um dos dois sinaia.de
qUe epart
•
Cem na oaida do modulador de i..mplitude, acoapatliaaut pelo manta tw g •
'ornai piloto os sinais de saida do modulador de amplitude que Vâo g4Y
pransmitidos.
Reivindica-se a prioridade do correspoffa~a ptuat 454P
recitado na Holanda em 20 de thrço de 1965, sob o n g 690357G.
Ponto n2 1 no total de 9 pontos apresentados.

6.

7

—9

FIG.
tÉRMO NO 179.039 de

27 do abril
i: 1 968
u
Requerente: NETAIihRGICA FIRS RONCON LTDA. = = SÃO PAUL,

FIG.1

,

Privilégio de Invenção: "NOVO E ORIGINAL SUPORTE AUTOMÁTICO PARA FIOS Da/
CAIU DE BATERIA"-

LIRMO N g 177.559 de 15 de Março de 1966.

REIVINDICACDES

Requerente: BENJAMIN ROITMAN & CIA.LTDA.-Ouanabare

z • NOVO E ORIGINAL SUPORTE AUTOMÁTICO PARA FIOS DE CAIXA DE BATE

Privilégio de Invenção: "APER~OAMENTOS FM OU RILA-BIVOS A

au , . oUe,ee caracteriza essencialmente por ser o dispositivo provido de A

ONCORTOS DE ChDETRAS".

Um suporte principal (1) de chapadobrada provido de dois furos (2) nas
extremidades e da um rasgo (3) na parte superior encaixando-se a isso su.,

ReiNsindicaCZes
1-Aperfeiçoamentos em ou relativos a emei5o4019 dm,
readeirae, eerectErizadoe em um •meOsto gárat8r4e no sontdde

do ainda, na parte externa provida de um cubo (7) com furo perpendicular/

mizontal, polo fato de encosto ser independente de earaLdeglati

rosoueado onde se encaixa um parafuso (8) com a outra extremidade encaixa

etle articulado por meio de pinos dispostos lateralmente e4efe

iientee 'ele suportes fixos ao encOstoe, ficando os
M

e

embutidos em furos exiddentes nas partes

porte umamba (4) que se guia pelas suas extremidades e é provida na parte inferior de uma chapa (5) com furos (6) regularmente distribuídos sen.

da em um segundo cubo (9) que por sua vez corra no rasgo (3) tendo artieg

eaCeeedei4s.

leda na extremidade um braço (10) que se articula e: uma alavanca (11) ar.

~MS

•ievlada por sua vez ao suporte.

Sapal-dar da cedei".

Ponto n g 1 do total de 3 pontos apresentados

Ponto n 2 1 se total de 2 pontoe epree
• ./

lo

Nemo xo 178.953

de mbril de .1966
Requerente: STBRON CORPORATION = le E.U.A.
de 25

Privileg io de Invenção: ',, PROCESSO DE FABRICAR UMA BLINDAGEM ,DE ZNOMOMMA.
Nem0 UNITÁRIA g PRODUTO ACSZX CUIDO"

TERMO N g 178.999 de 26 de Abril de 1966.

REIV INDIOACDES 4-

1 • Processo da fabricar uma blindagem de ongaehOtaaente uniteria
haracterizado pelo fato de compreender as seguintes (Eme: (a) formar uma
enhure eircunferencial em up tubo, num ponto entre as respectivas extra.idades; e (b) repuxar as eg freisidades do eltado tubo até avançarem ra. /
Ilalmente para fora a partir desse tubo, elo relação substancialmente per.
044123Liir

•

P#114X

dSz I ADO

OkiRda ranhura; com o que í I RF N0 a

Requerente: MONTECATINI SOCIETA GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA-ITALIA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE PEIICULAS
COMPOSTAS F. " P FRFEIÇOADAS DE POLIOLEFINA REVESTIDAS",
ReivindicacOes

U"

1-Processo para a preparação de películas compostaej

Segunda-feira

gffite

-

DIÁRIO OFICIAL (Sacão

~ètry tftfirtffOratlitAki, dififfidÉrteMBrealF

feno fáceis de godo.' termicamente, oarnoteriaada porque aupor-1.9.
tÀ140 dOmaiitatioe par

will4mLas tollolefittaaa aio revestida* 002

Rad 0008" COnstfdliidt por UOM primeira demão, MOndo uma elepeeal
PS de 1 20 piorem, (we 4

g%

Jun'Io de 1971 2797

Mb
PRONTOS MUTRIcos wILIKASON trA-..de Pin&

IRMI O SI

Requerente.

Privilégio de X/¥046he UlasAnacklA40208 221 nuinvOd d

gogamoggen''
rtt4211gWaeg

a produit da ~aio parcial de uma 0

loina oOn ua. derivado ealiânied, ot de •poxi e P or o utros oadev:
dea moteitimida ptr ut orpolimero como um de cloreto de viniled:
~tate de 'tinia Cal urt aopellmerd ataílidkaiskal . eomo um de elde
MO4t Vidtlidene/aottlesdnitilla.
Reivintiodne a Arioridade do d'arreepondente pedidg
leposited0 bla Itália, em 27 de Abril de 1965,sob o n 2 9491/(40
Ponto 01 no total de 5 pontoe apreeentadoe.
TÉRMO 8 2 179.022 de 27 de abril de 1966
Requerente: FABRICA DE CALÇADOS MICHELANGELO LTDA. -

nagml

I

I-Apealapammzu g

GD OU relatavae G tra•eformadarei
evevavve~sczacia pelo fato de na Jatar as bases doe aarretete,suportesa

das Oobinan, de reenirinola geri:ft/sacas com parte inferior maio alara
gada, dqia3 correm!~ recessos laterais que permitem a introduch
de 1.imina, cota dotad de prolongamelyto que lhe é perpendicular, de m$
mor largura e que se sotreesae eaís da base do carretel, Atando a 1,
placa eventualmente dotada de orelha para lima990 doa condutores do a
rodamentoe dm bobina do traeforáador.
Ponto n2 1 ao to4r1 de 9 pontos enrola-cotado:3.

SÃO nun4

Modilo Industrial: "NOVA E ORIGINAL SOLA PARA SAPATOS'
REITIMDICAORS

1 - Nova • original sola para empato', que se caracteriza por nous
ã sola provida na parte inferior de

trio canaie

(1) que acompanham a

Step.'

sua periferia havendo no interior do último canal, canais transversa.
• na parte posterior

a ilee

hd quatros rebaixos circularem e no meio,.

trio canais regularmente dietribuidos
'Ponto na 1 do total de 2 pontoe apresentados.
TERMO Ne 180.4,0 de 15 de junho de 1966.
Requerente:
OUÇAMOS MENU RIO GRANDE DO SOL

Privilégio de Invengiot "ARERFEIÇOAXINTO INTRODUZIDO X4 panam 2
PRESENTAÇIO DE CALÇADOS" áN
REIVINDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamento introduzido em fabrioagio e apresehntacio de

saloadc. caracterizado pelo corte, em modelagem eepeeffioa d. duas 54 •
çae que sio coeturadaa entre ai lembrando um pé de meia quc, 4 imerso
ígua à temperatura adequada, o qual, depois de retirado, ser( *Ator.
nado e nela estabilizado, processando-se em seguida a aplioaçÃo de oole
T2RMO W s 179.746 de 23 de maio de 1966
Requerentes RHONE-POULENC S.A - FRANÇA
Privilégio de Invenção: "COMPOSIÇXO DE VERNIZ UTILIZAM PARÁ A WILL

TAGEM DE FIOS ELETRICOS"

na parte inferior para fAxecio da mola. Apds esta operacio aerd feita e
secagem do corte, reativada a cola • colada a sola ao corte, apeie o

que sere( *Cocado o salto e fent,* acabamento para fin01.unte se dose
formar.
Pente As 1 de total de 3 pontos-aPnmeentadoe
-•

RETVINDICACOES

1 - CompOsiç g0 de verniz utilizdvel para a esmaltagem de fios e létricos, caracterizada pelo fato de compreender:
;a) de 30 a 65% de um poliviniformal titulando menos de 30% de-unidades álC001 VinniC0 e de preferencia de 5,5 a 7% de álcool vinfli
co e de 9 a 15% de acetato de vinha,
(h) de 25 a 40% de um poliieocianato masi...
(c) de 1 a 20% de matéria seca de um resol formocresílico titulan
âo até até 0,5 função metilol por 100 g.
(d) de 1 a 30% de uma resina epoxi de peso molecular compreenCia0
entre 1400 e 8000 e tendo um índice de ' 1 "r:xila secunddria com preendido entre 0,2 e 0,4.
Reivindica-se a prioridade do correepond_nte pedido, depositado
na França em 28 de maio de 1965, sob n5 18.750.
Ponto Unido apresentado.

1

unho de 19
J71

psor..„0 lio. _

auf

eles quente a fria do rafariae tijolo revo g ais, coa uma de sua* faceei lato
7Amo 2,-;Ito.:24,0'..aá -1 de joune cie
Requerente' UNIVERSA1 CIL PRODUCTS NUAS?' 3.0.1.
Privilégio de Inveneist WERYSIÇOANOTO lat 00A2'QUQ1O PARA
6ASE Dt &ASO 'E LAVOU 302t2I00.
MOO

RETYWoInODES

1 . Aperfoiçosaento os coapeaiçie para perfume a 0340 a* óleo
da lavanda sint6tico, compreendendo pelo nono. ar componente auxiliar
de perfure • pelo senos um fixadór de Perfume, carseterilado pele fa.
Co do perfume empreencter, 00E3 dl•o de aavunda elntitieo 1e, 4, 1,
6, 7, 7e.hexalaro.4,7 -setanoin dene substituído em tua dás powigt4143
ou 6 cem na grupe ou', qus eeté presente en sia proper(;:, no nn *-50%
por peso, *a relaçiel empesto:Á . final de perfume.
. Reiviadica-we n lereridae% 4 A..:erpoadente "sole*. nspenatjh
Ira 22 de ~Or. de 1965 sob a* 502.560.
do nos L.Â.
4

raio inolinundo-.6 da face fria para a face quente, pelo que a referida/
face fria é maie larga que a referida ' faCh widate, imenia'a face qUe fio*
*poeta à referida face tatlinsda. de referido tiialo raeseese inbetanolal
*ata perpendicular a e cruzando a sua Uca %ca•ei e fria, apoiando-as
se fav al inelinadac i respectiva', de um par adjacentes doe raferidow tilg
loa revisar,, oonanuemente e usado suportadas por taco. inclivadas eoane
pigmentaria prevista. nos referidos tijolos-norvara, pelo que um per doa r.faridos tijoloe r aaa e aa 4 calçado na contra o' outra na extensão das 14
ceo'perpendicUlarea adjacente:, males ameociadea som mo raferidom-tijaw.
arera °malpassado* 1 **tratara de suporta de tomo e Amado prevista/
loo-nu
a setrneura Mi moeria to fomo sobem de ia: g rile teto, pare nue , -'am
ratei-ido. tijolos -nervuras
Reiviadiea-a. • prieridaue do corraapoadanta sadias depasi.nda
ao. Datada. Umido* . da Mirto' ea 19 d* jullio de 1965 met a! 472.061, .1'911 %9 AM 1 te tota l de 7 Douto. •prownitadna.

Ponta 4nieo apreseatado.
TERMO XI 180.472 de 16 de junho de 1966
Requerente, WALTER MICEU TRAVEM*. • . 1V #1111,0
Privilégio de Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS EM CORRETAS PAR *ELOGIOS,REIWEDIonOk_
- Aperfeiçoamentos em corroiam para rel dgio a, do tipo composto a duas tira. de couro em material ~lar, Uma dag quais provida de
!ivala extrema, • a outra, do allahaaento Isentrallengitudinal de orileits de graduação, caracterizado. pele fato de cada uma : iiao referida"

ara. ser dotada, no tràoho extremo que *cré aplicado ao reldgio, de
a alea rutílio* interna, dobrada transversalmente ca U
ornando aasia aba ou garra para o .et aprisionamento.
Pasto n* 1 d* total daj sento. apresentado'. .

T2amo ' Ne 181.319 de 15 de julho de 1960.,
Requerentet NIN0A07114 INDOSTRIÀ J COURCIO DD /04 4- 1$ 7.404d3X0
nAULO./
eriviligio de mnsviiia: OBRFEIÇOAU3N20$ NÀ MONTAM 153 MOV713,
II,2122.-RAWMUM./
Aparteieoamentam na montagem de aCeol*,
rlzactaa pelo fato .de sereia praticado* na s' partes 4 sarem fixa .
das , orifiolos passantes e que se justapõeni aplieRade-s e non'
mesmos, coa ligeira folga, um What(' metélito de cOmprim ento 1gual à espessura compreendida pela juneelu das referidas partes,
tubete este tendo as suas extremidade* roaqueadaa internamente,

nato l e 181.441 di$ 13 do áulà* de 1966
teguermmtea 'IWITSSK r*DUSTRIli, VIC.w • 3.144
P ena/RINE° DE TETO PARA
ÂjaVIXDICLWES

e que recebem parafusos, com . oabni 40 , d11:11Are maler
refari s na orificioe./
Ponto á* 1 de total da 2 penl:ue

1 Construção de teto para forno metaldrgico, Domprsendida de/
ama parede frontal e usa parede traacira sObre ai vate me apeiam planos .
de nascença e antra iates corre uma aérie, a, earerairae ao arco, caraote rizada pelo fato de que ae !ofertadas carreiraa oão arranjada. para for-/
'Atar nervuras e r.****. alternativas, sendo cada una das carreiras nervura oonstruida de tijolos chaveta cortada, invertido., cunciforme., em /
nervura, sendo o reforlds aijolo•ervara provido . de taoca quanta e fria/
paralelas e opostas, boa 0020 quatro lado., sendo cada uma das referidas
faces laterais geralmente de configuração trapeadide • divergente em relação a usa face lateral oposta,la parte maior para A menor, da referida
forma trapezdtde, e pr..s speetos de 'acre laterais trapezdide. dispostas .
einetrica. an relação no 'Mo geométrico vertical de referido tijolo wa
Tura de forma retangular ta sendo a pua dinenaão maior paralela eem o arco, , eando a faca fria -*ambira retangular, com a sua dimanado maior parai/
la â da face quente, condoas carreira. de r eeeeee fabricada. de peio gi
noe duas extensa.. de tijolo. Toraadores de
, sondo cada um do. /
cansifor.. .
n .nee quent,
'Ti* opoortan
referido. tijolo. .
Paralelas

•ICr4

wi, havendo quatro face. la:erale estendida. •ntla a. fa

FIG.1

Que 0,C104

kW° Ne 181,777 de 2 de
Requerente:

Wato

STANDARD ELECTRICA

Privildgio de
ENROLAR PIO"

Junho de

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Segunda-feira

10.71 2700

no Japlo, *a 3 de agosto de 1965, 28 de gateara 1383, yo do detadedeR
de 19E6.

.de 1965 .8 de outubro de

S.A.-Guanabara

Invaçao: *APEWEIÇOAMENTO

1965, sob Os 47.059/65t . 59.30/19, éledswell 4-

'61719/65, respectivamente.

EM' OU RUAMO d MÁQUINA

Ponto n g 1 do

total de 2 pontos erresentadoes

NeivindicaçEes
1-Aperfeiçoamento em ou relativo

á

mdquina de enrola,

conter uma unidade de cabeça para uma •
ligaçCes em quadro de circuitoo eletricos, cota*
um dispositivo errolador de fios; um dispocdtivoe

wimaracrerizado neste por
adquira paras fazer
Unidade inoluirdo:

fornecedor de fio adaptado para fornecer fio 30

dito dispovo ene

rolador e para completar iipagtes entre os terminais num quadro 8 e,
ser ligado; um dispoitivo de curvar, para OUTWIT e

8

fio de modo que*

direçâo em que um fie Onles um quadro, que eotd sendo enfiado-posse

ser mudada; e

disposrOes

de controla para o dito diapositivo enrole
emommenew( min)

dor; a dito dispositivo abasteceder e o dito dispo:31%We eurvadorede

que os

num quadro que estd sendo ene/
fiado possa ser interligada de acErdo cot um esquema .predetermanata.
Reivindica-se a prioridade do cor reaDondento ReffiRD
dwaitado na Inglaterra, em j de Agasto de 1965.
_
Ponto n e 1 no total de 13 pomos aTfonsntadom.

disposição sendo tal

terminais

MIMO

fic 101.093 de 4 de Agasto de /9EM,

Requerentes 40N8E,MIEDINITO PIIHO-Nfo Paul%
~Mo Iodurtrialt KNOWL MODALIDADE BE MAIOle
WeimdicelilaL

.4,-Nova modalidade em males • Cikaae~166 mat.e ficedr
ea .se mrecernarlbliedaleenta por um corpete e uma oalea4 . ffloado catf
O corpete feito de. ,teodslo, geando aberto e efeendado ahre , um pamean0
tema aproximadamente a deofiauraçgo de ma raticodevaoatimumado 'mut
em dos atua ladowsaior, com uma coaddeurepio tempeadada; e por ame4
tap e maior, estende ambas ccadoldamiee com suem lambas deairmoode Of

admde seta confiaurapio trepem61.W adkarnee am &Unos de eutolduadi'
algas come tangi° de apotandone mos adem enraie o derptee, emasse
dtnperese re4p.atormaidadee da best menor de emapedeldab • Prorlmed

para 0.1wa e e ~pele em mo ~ale de oe . bredae easumerem pelam alrad
O apolwreama• a ge ombros, reclamea aap reata* par le49 de cem ~e
6. *Mu e em dispostas me ttlar aros arazda~ dee Moo
#9

aagimiNde, ree'Pectiramesta.

loto e* 1 mo ~G de ~Rd anivimerat. ,

id.r..2.1

•4880 Ne

, ibj..

,e

3 de agosto de 1966

*ND 88 Ildeerd dr 3 da agule) 41. asta

~a nom

Iheauerónte: 751,7nN IIMITED = JOU

eu!~

Wivil;mio d. imvenoins R com p osIon DE POWTOREPTALATO DE rUare.aff41,

~Os *

OMS ivARA 1101~100
alIVINDICAOZ#

ComposiOde de) poli-tereftaltto

de atfleno reforçadas, pare i
Ihrhação, caracterizadas por compreenderem resine de poll-tereftelato 44
443,1esoo • dele a 50 por cerra em peso baseado na (44 t% rotina, de 13anto/
rdo vidro de um comprimento mIdio de 0,4 ge4
fladeinoaca.so pricrAdede les mereepondentee pedidos demitido

ato

ole~wita amue ••• =da

Nouástooffloannow.wie~aii

(0102~1602MB 01
INP

OMR" IBROM ID4110"~ro im

gatil

tWIMMO-

SIMMEGIB
- Comedia da adard~di 999~ reminameik
maacemelded 49 11144~ alingç
waida, e q.uttrudeadde dotleel.
~cada porm

datd o

tompeed:go inicial e tealmodkabeedate 0 1~~0400

má ounas wiwaehno wier~ aos mar ab'''
••

89.111

280C

Segunda-feira

Dl A RIO OFICIAL elikeç,t

7

bre uma reça de trabalho aquecida cor ditas particulae um reveetimea
to flexíve3 bem ligado. forte. rijc

P

resisente ao calor e a produ -

Junho de 1971

Ne)

me eMbrotia e zoemos *we pootletto em talae ndeultante,--Caractori
ande cor ~repreender a separnoil0 de Seliden ineelUveis em água

tos químicos compreendendo uma mistura àe propores mutuamente rea-

de $0ne aquona, unte. da •ansontração e aplioução da fane aqui

gíveis de uma resine 1.2-epoxi: cálida as tempe-stura ambiente. ten-

ma reto/tante á ~ha de fasto fibrosa.

do em média mais

OUP

Meivia.144a-se a prioridade de correspendente'pedidt

um grupo 1,2-epoxi por molecula. um endurecedor-

sdlido na temperatura ambiente de reativo epoxi ativável termicamente

depositade aos E.V.A. ou 7 de Outubro de 19 6 5, Sob o

compreendendo uma poliarira aromática tendo ao menos dois átomos de

913.

nitrogenio primário ou secundários que estão ligados diretamente a um
anel aromático, e

Um

total combinado de ao mex„ro três átomos de hidrs

TbM0

W4

493..

Ponto O 1 an eeted de 5 poatoe &frase:44**os.
Ni 155.1155 de 20 de outubro de

194*

catalisador de (a) um sal selecionado de sais de estanho, zinco, fer-

ideio
Requerente: NIPPea DUM OOMPANf LTD.
git ~NE ~INAS Hg /
DE
INCANDRECIme
PedwAlísito de Ias:anões "SiefeSITS¥0
60POWSTIO INTERNA, PRISPKI0 Peat iSULARM904TIE ,

ro, cobalto, mangenes e chumbo de Ácidos carbo:Ulcos e (h) um compoe

*MANGAR MOTORES DIESML"

g;ilio ativo, e um acelerador catalítico ativável pelo calor para au -

mentar a taxa da reação de cura. compreendendo uma combinação de co--

to carboxílico selecionado. de ácidos carhoxílicos e anidridos earboxi
ticos.
, Reivindica-se a priuri..dade do correspondente pedido, .d
Dositado nos E.U.A. em 9 de ag:6'sto de 1965, eo l:, n2 478.427.

Ponto 02 1 do total de 6 pontos apresentados.

da, sob isolamento, una espiral de aramo, UM4 do rubis •serenidades •caie
ligada som a bucha do ineandoweRnela e a outra •stros:idade cor um eiertná
die de oesuesio, eareeteriaado pele fato de que a busto de ineandeeMinabal

, rERMO N 2 182.119 de 16 de AgOsto de 1966.
Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED-Ingiuweffe.
Privilégio de Invenção: "COMPOSIÇOES DE PIGMENTO".

go acne circundada por uma Pondo anular para a pazeleioaflo do conbusté./

Ab,vindicaciies
1-Composições de pigmento caracterizecoe por compreenderem um pigmento' orgânico intimamente misturado com um azo composto livre de grupos ácidos sulfênico ou ácido carboxilico da .
fórmula:

NR

A

na qual

WalátalM011
1 - Disse:mit:ire de ineandoseinoia, preprie par* ná.ulnes de eonbu*
tZ4: intorno • destinado, ia pareteakar, para arrenear amieros Mosed, tida
positive isso equipado cem uma bueba de incandeseinela que ze introduz as
liana de suegio da snisuina do oembuatio interna vem que se urna instala..

NR,R
J. 1

vil, sondo que a lurtreenkeed• diaatoira d* buena de ineandaseinsaa icees /
para inflamar a adotara de •enbanipérol • ir en staa de Pormos-me ao tuim/
de ~lio.
Reirind¡ea-oe a prinridado de eerrezpondende podde deemee44ed• ea
loo ai de outubro de l'éd sob O 64498/1949.
Ponto mo 1 do treta& de 4 ~dee aprodentadae.

A é Um grupo aromático ou heteroclaliCo opcionalmente
aubstituidoi
B é um grupo aromático ou heterocialic0
Substituido;

Y é um grupo carbonil ou aulfonill
é um grupo hidrocarboneto divalente cl1 nade ser opcA
onalmente substituido: e
815 R2 EsãO atomos de hidrogênio ou lu:—

-J Aldrocarb0.

neto opoionalmente substituid."I ou Juntamente com o.

29PMe WO 1.84.011/ de 26 ds outubro de 1966

Requerente: vrc2o2iso LA60 matam - ESPANHA
Privilégio de lave/nig : "PROCRIES° PAU MELHORAR Ag PROPRIEDADES 21.5t00.
QuIneds ma suPnart0114 II ROBSDINCIAS QuIaIGA3 Un1u/5"

átomo de nitrogênio formam um anel heterociolico.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dd.
Witado na Inglaterra em 16 de Agêsto de 1965,sob o n 2 34.923 .
e completo em 8 de alho de 19664
Ponto nR 1 no total de 11 pontoe apresentados.
TERM O N 2 183.446 de 6 de Outubro de 1966.
Requerente: THE AMERICAN TOBACCO COMPANY-E.W.A,

Mrivilégio de Invenção,: "APERPEIÇOAMENWO d ,PROCESSO PARA PRON.
PM DE FOLHA DE SABACO RgC.ONSZIWUTDO".
Ateizintki,c;i0Sex
.1-AperOlInaffiento em orooesac,'era a produção de/

1 . Prdesaeo para **Abonar aa propriedades ftaieo .qu4aita• na ou
partis:1e de substiocine quinina* edlidaa, caracterizado pelo fato Vai
a nodifioaçío de ditas propriedadme ft:tico-química:e ao realiza por moia
da oriaçõo de derivado* que reaultaa de raiei° incompleta de dita* cube
tinetas gulosices adlida* oon outras subi:doeiss capazes do produadr pra
dutoe do traneforezaçie, • pelo lato que ditas reações incompletos .4,
reações de superfície controlada. de eariter emai-dieoolvido.
Reiviadlot-.ia prioridade de idintioo pedido, depeoitado na ropma..
t';io de patentes eepaabola, •et • me 319.074, em 29 de outubro de 1940
Ponto O 1 do total de 5 pontoe apreeentados
',JUNO Nz 184.580 do 16 de novoebro de 1966

fOlha de tabaco reccnotituida, compreendendo a moagem dos com/

Requerente: STACY MACHINE COMPANY -INC. - E.U.A.

ponentes da pinta de tabaco, extração dos constituintes olá-/

Priviligio de Invençõo: "PROCESSO COPIADOR"

veie em água dos. compontes 'de tabaco moidos,por lixiviação com
separação da fase aquosa da fase • fibroJa, cl.nversão da fase fi
brosa em uma fOl1A fina, concentração da , fase aquosa e, apoa
írso. noltcação da fase aquosa concentrada

6

fOlpo

ripa -cb

f.

P.RIVINDICAngs

1 - Processo para copiar um original, caro:eterizado por compras:1 .
der os estágio. de: (a) forrar um filme de unidade sõbre um moio de aji
porte; (b) provocar o Contátó do dito filme co. o original a sor cobd.R.

INAIR40 OPSUAL (5*e4o

dik-f
smear

Ao; (o) retirar o dito OFigital do dito meie de Ifforte, tedilOte O e.'
que é produzida neSso etimo ume imagem latente; (d) revelar a imagem.
latente produzida no ewtágio (o); • (e) tranefertr a dita imagem la.
tente revelado a um material de cópia.
Ponto n 2 1 do total de 10 pontoe apresentados.
4.111A1SPERENCIA DA
IMAGEM REVELADA #//

Junho de 1971 2801

kr4

&Inibitivo de eaálipao dl Uffi int011

de Mgralb

Reivindica-se a prioridade 40 eirrospclultee pedia* •
riepOsitedo na França,sob o ni 43.1491 O 7 de reZltaffil cld 190,45.03'k
em 6 de Janeiro de 1966 e 72.779, em 13 do 46~ ti 1906.
Ponto ne 1 no tó tal9U 39 P9C88 A>r#94",

PAPEL DE CÓPIA

.1„.1m1 . 67.4 DO
TAMBOR

50

LAPLICAÇÃO DA

,IrtEVELAÇA0 DA
IMAGEM LATENT1,

DM/1n.

3s2.
422417
40
40
eRIGINAL A SER

onPIADo

1.,146 4V• 4#gid90
552

COTATO DO ORIGINAL
COW O TAMBOR
et5M0

N

a

i

Ç52

432

52?,,a

9 185.123 de 6 de Dezembro de 1966.

Reouerente: PECHINET,COMPAGNIE DE FRODUITs CRIMIOURS ET ELECTROMETALLURGIQUES.-França.

privilégio de Invençio: "MOINA DE FUNDIR E DE EWPILBAR URUTU".
Reivindicaçães

Requerente: SCOVILL MANUFACTURING COMPANY

1-Máquina de fundir e de empilhar lingotes, ahre
Pa da s compreendendo cada uma n lingotes cara&torizada por ser de pe•
queno tamanho, fácil de se tornar mável e de uma manutenção simples e
pouco cuetoea e por compreender una zona de fundição

TERMO i t 185.793 de 29 de dezembro de 1966

UM4

zona de atz-/

Privilégio de Invenção: "APERFEIVN mvwe OS

BALA.
EM OU

REYERENTES 1 Um COLTOR

tO DE COLCHETE DE eRESSIO'
REIVINDIcechEn

1 - Um conjunto de colchete de precisão' para Iigasio

TIMM

suporte de

pilhamento e na tranaportador de lingotes, comportando; a zona de Rua).

pano, compreendendo um membro prendedor de material termoplástico tez

tição:

do uma bane, adaptado pare encostar contrai um lado do suporte de pane,

•

pelo menos um grupo de lingoterizan ooMproehdondo, ear

me membro de ligação de material termopldatioo adaptado pura encostar.

nuequilhas, rada uma munida de meios de extração do lingote NA

contra o outro lado do suporte de pano, um doa membros tendo um furo.

tido g de meios de resfriamento forçado,
pelo menos um dispoeitivo de alamoutação to lingOlaftlid
Coe em metal fundido;
0 transportador de lingotes:
um carrinho de eraneporta de langottm, 0~ lia me 0111
tocar por um trilho de rolamento depoie da zona te funalgto lithé 8 rang
Ce empilhamento e que pobta ao menso uma pinça da lingote. tple. gado 60

,trair simultáneamentc, os j nngotee saídos do mesmo grupo de ~aí
teiras!
meioa motores que mensuram o Geei deefeeamesto a%
rrinho; uma estrutura de parada que provoca, por ~TM* mono MIMO
mento de carrinho para a zona da empilhamento, o Ountamento áfit
gotes de uma mesma camada, um contra o outro; • comPr e~BIO f

toulls

ompilhamento:
uma méea , m6vel, sabre a qual ais d•Pciffflifo,
vamente as p camadas de lingotes que conetitum Wile4 pl11914
meios motores capazes do imprimir a( reta inówka
..ç.o

maa

de um ângulo roto ao redor de um eixo vertical, que posa pglp $1.

centro da pilha;

um importa de mesa wéVil l 1114 porta asas III Wh 4444
ditos meios tOtorea,

meio* actores capazes sts ummur 2 22Ewl
adv.' em trabelação vertical)

entremete disposto atreviu do mesmo, e um marco inteiriço integral.
com a parte control do 0~0 dos membro* • projetaado.se do melem, cal*
racterizado pelo fato que o marco tem moa parte de eatromidade prina&
1141 em ma Mililitro apenao ligeiramente maior do que o ditaste° de di•
to faro, pelo que ela ciaalharí pelo remos parcialmenti para ffra
Pedaço do morte te peno interposto quando o aproo 6 forçado para dak
leo de dito furo, a parte ~tente do zarco tem na diemetro ligotma or
mente nadar Go que a parte de extremidade principal e com feitio puir
providenóler we degrau d, canto eivo entre ao porte* quo atua pare 69MB
glittar o Malhar da poça do material de suporte quando o aftdo 4 1Ndw
ggdo saia para terftro do Slro.
alit4ndica*le a prioridade do corre~ $441" Opoeitaoo
g de lanoirc do 1966, *of a' 519.358.
NIING at I 4p letal do 3 Mfains anresentedos.
.41
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UNOS De 185.5aa dm ao ole "Matara de 1964
auroro*, ~Si JAM"
MI GOL OMer .• Espoai
relFteril446144 aa Imsemaiol "1444~,f1VO SIVMDOR Dl Ma et laia I
1111 PIUM. IN PINDAMI MOS reawas*
' liainn"
1. Mapeeitéra 944nroker de fim; de "ama e ~ah" de pomoommoe O
ik ildearédor ma "arme, de "ao de dispositivos itipardiam e aproweaMmia
que de PM" ihs trama apt4ea4ea em teares de trama tAaa 14I4 lampadge4~ ra
Ra 14~4.4.4 Mom pilha", e ema "aproam*" 4,411.n feram•arime do "MO",

00

4iadusei44¥6 "l"er de aios *e terra seu seaa lerreamomMealmea go". /

0406 misommaedorms, e se *Immo" loserlder O teima arredio da irete a
Opar~ws, earaeóerimedo per "bar araria.* da um boate Massiar *4 ah" de

átotho é* 1971'

$•91e

~44 para o dial SINIMIN 44141~~ emmINSWOWS 441 4 UMMI
Noir 'ara aemaGr os *liou asma" da 1644; fiaadra 616 amemei ma
"Kim operaiLwa ammodado em e tombe, para ~mei" ~ali" tffill
~rpm doo leda rim!~ ao moa"; dLepo644~66 aohNeMiésii oile O Geei
as tema" para desweromer se corp.. de laia ia ao"64 • am
báso ~ao% mo iwatiots és ramr pirar e dito ~Der
Deepee eu dolalimeas de 4omp6 mm a dites eisaelea Wleamperl~c, .
A ro goarsarkemai
~ "a priori4ads do mommilophadam" Mi"
ttmpsottledo as Repoririaig da Palma". doe Ratado" ,9141400 MA
44114J
em 04 Me pastei" de 1944, aeb
919040.
_
élmuhe •4 L 44 imaal de 11 poma" eprossà4a49
,

0§;iptib, adeaMie mera st4"6, aviam" um kl" me armo Mer4-awderil dik éammia
1
ihaami de Itaalieor és" 0.11, me "moa am ilie de trama eetiodreamb: pe.
atapeedadom •44004er a um "ato "som a todos Os ti" de trama e a uma/
EARNIN 4.borietimadia aemdeeme a emittemialio do tipo de irdie asarem!" dei
ibillafflie haeoréd", pert raa ,~44a per lata aiaasata e tramolodo "pe./
do selbabbe, "Mode 41~ boa" sdómador unida a um "me vortMead ame
demItoldade do aowimename, um "galar koriaeméal mastro d. ~soa
addmo 4e tawatilear e primoMrs, ataeremiaadmvere e g speda-Odee maiemia.
istsbor e e elog ia" tammtdar.m. typiime,
Ê: do 464~trrfo
eadeloadt"." a prteell~ do marrespendomte pedi" daastahadm al
V•lija em aa.lsa,ilalf pia ail ,S1.)84.
Ima" aa 1 de boaad de 9 peei" apramm$64",
.2.4

Japi.

*I0 I' 141.7,91
4 *91. ~mame 4.196$
.
Reommlomasa DURINORT mapa
pau
A Didoffidgié
Petelidgto ------Me neslaa1ji0
~IML.

,* reh Immeraage 44 Mama peetaamia moa premiem ami
iMeme alri paieso, earamloriaada mela fato de mmarsonder dome ela" 14GIN
tia", equipada* ceda mea mem me Mapmettivo da "mela • de re"141
mem", eme" damme cabas eemmiamIde em," el e familia/AM sela ma Ori
ternatioameate e reelproeamanto goma *aba , " "maio • esmo maba do da
goan4Gqi4, 44e 484444144, 4,4 molham bembommtem amiltar de reosimmalm..!
mio daa lam" diumatmilue,
Mivindica-se a prioridade de "erfameadme" pe44411 ~agitado
4 de abril de 1944, •fb n e 56.247 •
P44144,4
Pai,* at 1 de ' toial de 11 poeto apramintad".

4

kilk40 114 16$4601 de Pi deS- d•s•abro de 1569

Megnoranle: TUE SWORWE OORPORATION E.U.A. •
brívil e,rto de Inven~ "RAQUINÁ PÁRA PROCESSOWO Di LATÁI*
iolvindicaçiea
41 - 1- iparelho para prooeaeamento de letal' ao qual sio regi:sada:O
UB mimar* de operações em corpos da lataa, cada dito corpm tendo á.
ma extremidade integrai com um elements de rebitagem, caracteriseda
por corpreeadem uma acto-ira transportadora Rem-fim tendo um número
A. órgão. recepeores de 1atao montados na meama; drgãoa alimentado-

Thea0 RI 10.007 ale 30 aa Sesimbra de 1944,
apuarem**, PAUL RISSE,
VaivIligio de Invonpioe "APERPEINSIZITOS
OUXIS PREYÁSRIOADOS DI 00112
t a.IiUILSiÇUDISPOSITIVO PREPURICUO Dl 00511 arsa1la0009 2 1,001190.n
JE PORMA USA PERRANZIM Dg 00411"

/WS doa ditoa corpos de lataa nos ditbs órgãoe de recepção; diaposi
t4vea para acionar interettentemente a dita esteira tranepertadera.
para Neer oa meemos receptores avançarem eu ingreasatoe iguais; po

t -Aperfeiçoamentos ma gama. prefabwioadme, de corta • aleartika
pio, caracterizados por °em preender uma medrio d. •lamentes abrasiva% ai

14 aomm ua tambor wilamme. à dita estoira montado totativamentees
as eixo aubatencialmente normal ao percuroo da memma; um elemento a
oado-para carregar oa ditos corpos de latam *em dites érgãop . 01 ree,4

~mese "Ire st e einterleadoo abre aa arame "MOA, element" mimei a
preoentando ama "Gaio themovormil oiroular, • ima largara Gator 46 qoa

-

• ta

trio*
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Jünhe de 1971 2803,

'

leivindica-es a prior-140.db cèreepondente pedido, depositada
nos M.A. em 30 4e o..aao,l-ode,1945, sob n 2 517.751.
.Ponto m, 1 qoatotql as 9 Pog '0O giErmien2o49$* n;-22

at

TEIMO 8 4 191.747 da 1 de agosto de 1967
'Requeronte: POSSATI & CIA. LTDA. • szo POLO
Modilo Industrial; 'ORIGINAI MODELO IM ORNATO SUPORTE'PARA METAIS SOITt
A
SION.
BEIVIXDIOACOES

1 - Original no g lo de ornato-suporte para ~tala Ommitírion, ol
racteriaado por orap preendor uma peça met4lica ou de outra aatorial &dogma
do qualquer, no formato de uma cabeça de tisna, cujo pescoço •st& voltado
para o alto e arqueando-se para baixo, no trecho corrospondente à cabeça/
prOpriamente dita, esta eendo provida, superiormente, de uma drea retan4
guiar com superfície dotada de *alces paralelos longitudinais, dando iam/
/veado de plumas, 4rea esta saliente do conjunto em Seus laterais'. ex-/.
tremo posterior quad recurvado, sendo previsto*, /litoralmente, ealemem/
Sias e reentrância,' que configuram olhos alongadós e os trechos Mo *Um.
eidos pelos relsvoe citados, cinseladoo, com exornas' do bico, que 4 po-/
lido, bico ;:te aberto de onde parte a haste em gancho ou formando suporte da •ustentação da peça em que târ aplicado; finalmente o pescoço tem /
o sua superfície tida provida de saliinciae triangular*s semalhança do
penas, tendo, ainda, um prolongamento posterior tronco-ciânico, que se ao
póia-en espelho circular coa periferia tida provida de saliânoias arqueadas e cinaeladas, espelho este atravessada pelo parafuso de tirana* do /
suporte à parede ou superfície em que gr apliOado O conjunto; como vise
to o ornato em causa d realmente original e absolutamente funcional; tu-/
do aubstancialaunte como demarit* e ilustrado noa saiam*. ausige.
(laico ponto 11;u»

mente tronco-piramidal, cos cada face provida de una saliIncia lengitudr
mel e de superffol* , levementereettrant*, representativa de uma folha ag
t ilisada, e tendo um sulco central.lowitudinal, ladeado por duas adrice
simétricas de pequenos sulcos paralelos e inclinados, à semelhança de /
nervuras, base esta que suporta-o bico prOpriamente dito, en formato dal
_peixe, e tendo o corpo em peça tubular ascendente, de diâmetro gradativa
mente creacente, e que taemina em alarjemento estreito anterior, formador
da cabeça do peixe, com um curto bocal terminal, levemente tronco-cOnico,
• configurativo da bOca, corpo lote que ainda forma um prolongamento poA
-tenor recurvado circularmente para cima, • terminando em trio' pontas, /
sendo uma • outra', revintie para o alto, e duas laterais voltadas *Obra/
o próprio corpo, formando *seta a cauda; • ainda, • caliça do, peixe, /
que se apresenta com um relvo formado por mdltiplos rebaixo* pontuais-,
avançando meamo em bico triangular superior *Obre o corpo, sendo dotada/
superiormente de uma saliância central longitudinal, de superfície lisa,
• que forma, na extremidade posterior, uma ponta recurvada para o alto
enquanto que, na anterior, abre-se em leque totalmente narvarado, saltam
cie esta ladeada por, duas outras igualmente lisas a em espiral, coaflgurj
tiras doe olhos, e sendo ainda prevista inferiormente una faixa central,
tida com nervuras transversal'', • extendida por todo o corpo do peixe, A
penas com dois ligeiros degrau* intercalados; e por sus vos, a porte ia,.
termedidria do corpo apresentando um relàvo composto por séries anelares
e parcialmente sobrepostas de ealilneias triangularele, de superfície rugosa, à ea-olhança do osoNMaa, •nommt0 que • 064144 posterior • reourva da tem a superfície externa inteiramente estriada no sentido longitudina'
e a interna dotada de múltiplos alinhamentOs de curtos rebaixos trans- /

versais : e por sua vem, cada registre latirei toado a canopla em formato
de sino, com a superfície lateral formada a partir de faixa lisa infe- /
3 or, com contOrno superior em bicos, cada vórtice doa quais encimando
um pequeno rebaixo circular, e a parto rostante composta por múltiplas /
folhas longitudinais, com sulco central, ladeado por duas adrice sindtrj
cas de sulcos Inclinados represontande 12414Urag , dita canopla sendo anel
nada por Ur botão circular, de cujo cerato projeta-Se um curto eixo Tatj
iças°, de suporte para a manopla; e finalmente, a manopla tendo o formato de pequeno peixe, tendo o corpo eubstancialmonte recurvado para cima/
- em grande arco, e a cauda aberta em V, de ramos suavemente recurvados, •
ainda com ..7a . ealiâncfs ll pgitudinal acoopanhando tida a parte mediana •
inferior do csi,ppo, apenas com a extremidade revirada para fora, corpo âg
te inteiramente dotado de alinhamentos transversais de pequenos rebaixos

/

arqueados, representando escamas, • a cabeça provida de um ornato eupen,
rior cem mdltiplaa pontes, de suparficie *lisa, com duas saliânoias arredondadas figurando os olhos, e mais una ealiância aLterlor figurativa de
bica aberta; tudo eubstanolalaente como descrito • ilustrado noe desenho;
anexos.

entoo ponto aprek_nta.o.

Uno e 181,89L4* 8 "de ~•to dt
Ileguerentes 110~1 014 LU= * SZO EAOLO
Mo g i* IaduttriaLl MOVO EDITA .85 akARELSO MISTUIADOR 'PARA LAUTO/LIOS'
FITIODU*00
1, 4 Mofil sheg lo de sparâlke misturador para lavatórios, do'1,;1,4

aa ;Ato ~trai . alatriPaIder • lots . reatetras laureie, /
wd. • Inflo •waSste b ~vir de ene base seeatanciaI-/
,~0

,J4•• g antranet s

;
• a,

.a 7
2804 F:,,ez•Lavia-fe'n
-

DiAFVO 1FCV

StE1400 R* 185.788 de 29 de dezembro de 1966
Wftqusrentes S.T.D.SERVICES MIKITED - INGLATERRA
ltrialléglo de Invenção ” m onerERO E APARELHO PARA Á PORMAÇIWDE ARTI
49118 DE MEVAL 000Se
REIVIND/CAÇOES
1. o U. processo o.; formação de um artigo de moca/ boa por expaneão
una peça boa influindo uma carcaça de material fluido tendo um mi-RD longitudinal, caracterizado pelo fato de que a carcaça é cosprimida
44 uma direção azia' ptra produzir resto de materirl dentro de -carcaça
4 simultaneamente o Interfax' da Carcaça é submetido a uma pressão die
doxibuide uniformemente suficiente para assegurar expaneio radial uni .
4*mme da carcaça a medida que - o material para expansão radial 4 previa

Junho de 1971

(Ser-o III)

Partir do na degrau periferia*, que é einaelado é* 145tes, 4444 awmt
contaratate de uma área centrfl, de identico fomento, e da qual saneai*
-se uma projeção central os formato tronco-piramidal, com as anua faceei
~emante reentrantes, sendo as suas arestas formadas por gre gose terk4'
soa °atra os quais mão prevista. gramdee remate:notas na btoo, que
ladeada* oadt qual, por duas pequenas ealiencias inferiores tronee-pi~.
midansi tudo GA:atascas:1~kt* ~c descrito • ilustrado nele ~Ines ao*
Z•4

Rate* pente apresentado.

a* por dito fluxo de material devido a ctoupnaasão.
Ittima• a1 1 do total de 20 pontos apreeentadoa.

711440 O* 144.067 -da • 14 do Melro de l96r
tisqmereme*: 444444 GRAY CART** e E.U.A.
Priv-1140A de InveaqIel "UM DISPOSITIVO PARA Pk0J44 .14 1I4444 34
BEIVINDICACDIN

1 - Ui dispositivo para projetar linhas de sombra, oaraetarited0/
per ama arnosa* taedo guias paralelos; Uni fonte de luz montada em dita /
arma4o acto* e entre ditos guias, 'ando dita fonte da luz adaptada para/
projetor um fel** de luz entre ditos gulas • transversalmente aos mesmos*
pelo 11~04 um par do condutores oposto. montado em ditos gulas; um membro
de linha estendendo-se entre dito* condutores; e meio de colocação para /
mover ealativammte ditos condutor.. em ditos guias em um movimento rola.
closado por moio do qual dito timbro de linha assume posiçaes. paralelas.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado .1
nos Istados Unidos da América em 27 do junho de 1966 sob na 560.479.
Ponto n o 1 do total d• 15 pontos apresent0—

allas

R* 191.896 a.
emaremtat POSOÀ21 1 Olá. LTDA. a . 510 PAULO
ladeis~ "NOVO 1 ORIO114 MOMO Dl 0P1t041901011 2.9311 1MI28
LIMITAII0a"
•

11 de agosto de 1967

INVIEDICAGOID

1 . lave e original modal(' da orstle.euports para matais vomatá
00" earaotarisade por omapreander GOG popa metálicos r•presentattve de
B palme, o qual toa o mia 00rpo, •uavemente recurvado ma O, com a sua /
M
pués voltada paru olaa as V boi aberto, sendo que, o remo superior da /
taualea•4 maior que o ramo interior; e ainda, o referido corpo sondo grada
gavenaots orssoante da parte posterior para a an terior. Pada fa ma a *aluga, a qual 4 provida de um terminal em V, o qual forma a bacia do poixe,
Jami• ame, ainda, sio previstos susuriow,nte trile ornatos om relávó, /
Mir quais o maior e central ap
ta a anta 'aporfiai* trabalhada a cin-

P. 185.469 de 22 de dezembro de 1966
Requerente: SIGRODE CORPORATION = e E.U.A.
lavei:tolo: "MECANISMO ALIMENTUOR DE PREGOS PAal. IfiâTRUMEN.
TOS DE IMPACTO DE PUNCIORAMENTO PNEUMÁTICO'

0((4 oóu fOrmaglo de delgados euloos tranevereais, enquanto que, oe orna
Jos laterais elo dotado* de saliInciiaa circulare., configurativas doe oRaMs, ditas ealianoias com Superfícies lisas e prolongando-se em trecho/
Ájleterior; • o oorpt apreeentando ainta, til suas euperficolea laterais, /

rumento cravador de pregos de funcionamento pneumptico/carac.eritsd por apresentar um cilindro principal, um pistão de movimea
to axialmente alternativo no 'dito cilindro, entre uma posição de recuo /
e uma possiçio de avanço; dispositivo de válvula para admitir, seletiva-/
mente, ar sob pressão numa extremidade do cilindro, a fia de impelir o /
pistão de eus posição de recuo para a sua posição de avanço, promovendo/
a descarga de ar pela dita extremidade do cilindro e permitindo que o dl
to pistão assuma a sua posição de recuo; um carregador receptor de pre-/
dos adaptado ao cilindro e estabelecendo uma trilha de gula para os pregoe; dispositivo estabelecendo uma ranhurade cravação na extremidade de
dito cravador para a recepção doe ditos pregoe; um elemento de tapada/

•1 abaatradari • totalmente cinzelada. com reentrancias em arco, à semelhan44 de •oema, enquanto que a sua face superior temb4m 4 inteiramente oia
*miada, ficando a sua superfície em certos trechos levemente rugosa, gen
42 qmej o ramo superior . e maior dh cauda 4 (:,otado de nervuras, as quais/
'asompeobam o oontOrno da cauda; e por outro lado, completando o' conjunto
',une grevista uma peça ou base pràprianents di.ta, • qual 4 formada a /

REIVINDICACOES

DIÁRIO OFICIAL (Seção In)

Segunda-feira 7

adaptado ao pistão e coincidente com a dita ranhura de cravação para
polir oe pregoe para fora da mesma, Uma unidade de lingueta de movimento
alternativo destinado a entrar em contato com um prego que sai do dito /
carregador e impelf-lo atravéa da dita trilha em direção à ranhura de /
cravação; um diapositivo de pressão de ar que-responde automIticamente à
admieeio de ar na dita extremidade do cilindro, a fie de permitir movimet
to alternativo da dita unidade de lingueta, no momento ma que o pletio /
se aproxima de uma Posição de avanço.
Eeivindica-ce a prioridade do correspondente pedido depositado/
noe Xotados Unido, da América em 27 de dezembro de 1965 aoli-n§ 516.325.
Ponto no 1 do total de 10 pontoe apresentados.

Junho de 1971 2895'

TEIMO NP 184.572 do 14 de novembro da 196$
Requerente, BETE" STEEL CORPONATION = m E.U.A.
Privjiíeíd de u..açãot "NOVO PROCESSO DE anumpagno . mumA CHAPA DE P.
AÇO TEMPERAVEL"
RafINDICACOES

1 • Novo processo de támpera ou enduraciment0 dl uma anal* d e na
chapa á aquecida a Uma temperatura de tampara ou eno
durecimento, na qual ela 4 com p letamente austenitica e em seguida tempera
taaparível, em que a

de ou seja resfriada rápid~e, a partir da temperatura de endpracimeno
to, por meio de um borrifo ou jato dágua, durante Um período de tempo sus
ficiente para minimizar a formação de produtos de transformação em alta f
temperatura, sendo a chapa transportada atravás de uma 4nIca zona de Vim.
pera ou resfriamento rápido, ou, em sequencia, através de uma pluralidade
de zonas de tàmpera, muito prOximas entre si, a dita zona ou tonas de tág

Flg

Para tendo uma largura, pele monos, igual dimensão da chaga PA direção/
transversal à direção do g oVimento, a tampara sendo levada a efeito por it
meio de, no mínimo, um borrifo ou jato digua que incida com, ao menos, um
lado da dita chapa, caracterizado pelo fato do Jato ou borrifo cobrir cot
pletamente a área da chapa na zona ou zonas de timpara, sendo o parimetro
(PP'. sen •), para cada bocal atomizador que produz cada um dos Jatos dá.
gua, mantido num valor que não soja inferior a 110, sendo Q • Quantidade/
de água, em litros por segundo por metro quadrado de área de chapa, na

- il ummmamnr.twr

,

...Ara - - -

Nem wititat, 0,
frEpo
pituipm
....1211.1111
1:1
4.." ""'
i

qual incide o jato que vem do bocal, P é a pressão manométrica da égua 120
dito bocal, em quilogramas por centímetro quadrado, e 4) 4 o insulo entrei
a superfície da chapa e a linha cediana do Jato delgu ",
1110 sondo int'',
rios' ss 20 e P não sendo intr.lw a 2,5, sendo o comprimento da dita zonal

/te

1I

T!2010 Ne 184.768 de 22 de novembro do 1966
Requerente: SOCIETÉ ANONTME ANDRÉ CITROEN . maça
Privilágio de Invenção; "LIMITADOR DE PRESSIO DE PREMEM PARA vricuLos J
AUTOMÓVEIS OU OUTROS"
REIVINDICA:COES

ou o comprimento agregado das ditas zonas e a velocidade da ehapa aantl./
dos tais, de modo que cada porção da chapa esteja na zona ou zonas de ttit
pera durante um período de tempo suficiente para minimizar a formação de/
.produtos de transformação em alta temperatura.
Reivindica-se a prioridade dos corres pondentes podidos depositaddl

1 - Um limitador de pressão de frenagem, pari veículue automOreia

dos Olãadmo Unidos da América em 24 de novembro de 1965, /4 de março de./

ou outros, equipados de uma suspensão que contím pelo menos, um fluído, /
61eo- pneumático por exemplo, • munido de freios acionados por um fluido
isto limitador, do tipo que comporta urna caixa cilíndrica, movediça num /
corpo c"...ido de um orgão elástico, e que interrompe ou estabelece a ehega
da do fluído aos freios de um doe conjuntos de rodas desse veículo, é essencialmente caracterizado por serem iguais as secOes de rua caixa cilfe
drica ínica em contacto com o fluído de frenagem e o fluído da suspensão,
- o rn r. 11” ^ .4ifft
o Orgão elástico montado eóbre a caixa sendo ,nnP

1946 e 42 do junho dó 1966 sob n g s 5 09.593. 542.982 • 56,414, mopectivis
oaats.
Ponto n e 1 do total wo 5 pontos anrasettad0a.

'riça

de pressão entre uses fluídos.
Reivindica-se a prioridade do correspOndents

Psúldó C,ép.?aitudi

.rança em 26 de novembro de 1965 sob n0 39920.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

4,544440
ihrrmmo
FMLI

MIO II 164.570 de 16 de novembro de 1966.
Requerentes ZR/E kW $122/ • 01011
Privilégio de Invenção 1 01.111E APERFEIÇOADO'
WITINMI0605ES

um cofre aperfeiçoado lendo uma abertura a mar 1 .441.Girs
tc de uma porta tranoável, caracterizado pelo faio dt* SP GO MGM,
3 -

2806 Ugund a-f ei r a
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DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

lo corre beta ocaso a porta, oompreadiza, fim*, fundido, aos Weal dlirsits tha
polo menos 400 Drinel, anzusato ditas P 9X9699. *Omft rettl ri aa R9r,ta.,
•o r•SQH,*(111k Par ui" da. bane. d o Mos,
Pondo ai 1 do total de 3 ponto. aPrams.91609.

I

Rei.rindi,carea a. priort4444. dO cOrreaPPnéant o.,PH09 d!Pos'qxt946-n.
alemartha. 84.14 de, outubro, da 1965 eob ao, X, 57.39Q ItV49o..,
p oeta n. do_ total, de 4.„ powtQa. %Prazenteios.,

Fig.;

amo 219 184.037 de H' de outubro de 1546'
iequarepate s. off° itetteingte boa- 1 GENTTI, 0111705 DI OL/aNTEI
erteiiiito tte Pavoneio' "ILLQUINI PflA 1011EriEnle DE PLIMI 1131.I0ORL.
P100 PAR& P180, DE VTITTE/410 Mag120 NONO OrtIGITH DI 3IÁ103/1170 PO.,„
TOOPIP1009.
iervunng&coxe.

114quina para madraça* da papel belioarafivo par x,.sum de a.'
animai* tendo oomo oriental um diapositivo fotográfico, *empreendo'
do moio. ooavanolonstal s proo•Hamento pare traga° • enrolameatê de, •
Papal. • Oarsotartrado peln atTgladapio da *pompa° te apliesçis super.
tioia3 da °amada eatazista, diatribuida a lattemtaada por sete de WS
dts.tzttaladam- da Jata da ar (1345)- HaulÁvol. • aiboalia9M99 9,9011•9
por- ui°. 4., tia silindra (163, alitoolds oeolmodiefialmoada e- alada per:
q, rafarias. °adjunto. podar. dar ~lado, a", *atro. ntantida Fira alP11911
pio de outro ou mala °Hada.. Na 19a2.qadm EM* da. P*P•1*
941014, a* Ir da. total dé. 2: aut.& aproadataloa.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\NXN
. ,~t
TERNO N o 183.375 de 4 da outubr.o, da 1966.
Requerente! NORTE ~041002plialt
. ,001WORATT,Qat a e. 11.0 .1A.
el a I nvençioi, "47ENT.E199021!TO 1011•118014,I5a0 DE COMBRO DE /
NIZZO*
1231118DI24i012k

_.diçoszsanto em !Hosana° de oomaniq.de freio, do tipo no/
qual um comando alternativo do, ounha se projeta as uma, oaroaça de oo-/
dando quo conté• dolo, piktiee dtelissAto,o. es000iadoe ia sapata* de /
trAko, e. dip.ppmto5 e okltndrod. ea. alinhamento, tas possuas um eixo geométrioo comua e no qual um earvomotor hicirdullao possui uma extremidade tubular aparafusada 1 dita carcaça de odiando e co qual o dito cot
manda de cunha os estende através, da dita oxtrealdade tubular entre um
•lem,aato, usai rei i preg ai° hidráulica do dito aervcaotor • is •xtrai/
lamentos poaeuindo um futissiao
- intorno', dos ditos pietbae, um d^
ro, rosquesdo dentro do qual ao estende • extremidade roequesda do 0114
tro, caracterizado por ocapraendor, - dentro do dito furo roaquoado, uma
faCe,. de encanto axialmente orientada per. fora e contra a qual • ex- /

TERMO Ne 183.u9 de 13 de outubro de 1966
Requerentes E28120 EASCEINENRO Caiba. a co.
u
•
• ' 4 o de Invendí)g "8221124. Manai IIRCINICS°

t.s,id4e do outro elemento' citado fica seeente com firmeza, bem como/
1 referida car
meioo, para travar a dita extremidade tubular ar
caça de comando, impedindo a sua rotaçie.
Reivindica-se a prioridade do correspondente - pedido depositado
noa Ratados Snidoe da taériaa as 22 de março de 1966 sob a o 536.384.
daP4101à

REIVINDICAÇO70

2. - Serra circular zeoinica, prOpria para cortar Roças de trabalha
preferentemente metálica', Oca grande-á di-iietisies na suaasçio tronam
f ale e equipada oPm duas fOlhas circulares de serra que trabalham 91-1
_multaaesaente no mesmo plano, caracterizada pelo fato de que ai'duaa
falhas de *erra se abham montadat, aos ' Pequeno into1-740 entre 91 9 b.2
rizontalaenta na ¥11004 eleva* ieine.Neet e ee oca o seu diapositivo de 4-/
iionarento &Obre 1.1* carro ., .dispoato *alma r da peça de trabalho • ser /
serrada, conduzid0 na armação a zukuina e verticalmente deslocava& /
rata, 4* que ff apiiSe
por meio de 'ászbOloe bidraullooda, 11,4, 11,1 94iz
p.a pOdÁsikka
•ds folhas de serra aio horiZoatalseato,
do carro , por usaa instAX404.9„ at,w1849.r.,„ que. twoo...e0 as 4.1.04
talha* do ierra, uni2aisra14904 * ak_o99.1u9to, • partir da 44*

• tremas

44 r4,7434,44 443..lt , *911*I s. /040,

oiMiiet‘e4p" VOlow4.41n flatft.

Ponto no 1 do total de 11 pontos apreeentados

otÁRio oncIAL (Seção In)
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OWL 114 179.94 do 18 do mole do 1966
Penosrentee 140REZ2/0MÁZSILÁ & CU= • MO POLO
Ptivilliglo de Invencio$ "APIRPIIÇOAMED20 unionuzIth MIM% CIL/MICO

Junho de 1971 2807 •

encrespado eonísinUamente por via mecânica, eom4reendencia um pro.,4
cesso de fabricação de dito fio utilizando um aparelho de encree
pamento, ou ondula4o, mecânico, caracterizado por compreender a

PARA IGUA*

Ilp_MAISAMR
1 . APER1RIÇO1MINT0 INTRODUZIDO 8)) MOI ~um UR&

passagem de um fie mUltifilamentoeo, permanentemente ondulado ou

/

sue sé eiraotestes isonoiaieenta por ter ao oltrebidadeo doais* (2) da
retor (1) proeidos de reage de chaveta (7) emalo a ~caça do Motor praq
da de fia:~ (6) de ~dee pedroplaadas.
Ponto o e 1 do total de 3 tontos etralintsacsa
ItIOL írrd,
01/

encrespado. através de um jato de gás sob tensão, em que o gás
separa o feixe de fios ondulados em grupos múltiplos de um ou
mais filamentos, fazendo com que os grupos separados mistaree oa
seus filamentos e retirada dos filamentos do jato de gás sob ten
eão para formar um feixe de fio que é substancialmente 11. n.re de.
torção e tendo característicos da andulaçães desencontradas, seu
Co os filamentos do fio misturados com filamentos e grupos de ./
Silamentos adjacentes ao longo do fio, para manter a unidade do
fio por contração, medianta.fricção entre os filamentos.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
depositado nos E.U.A. em 12 de Julho de 1965,sob o n5 471.318.
Ponto :15. 1 no total de 9 pontos apresentados.

'PIEMO N 5 - 178.926 de 22 de dre.13. de 1966

Requerentes THR PIREM PIN CORPANT • &Uca.
Privilégio de InvenoSo 'PROCURO PARA fIBBItia MINS DD 3108 DIA
ERAS sINUTICAS TERMOPLISZIM PARA fONTAS Dt muss ou comn mss.
D/ ESCREVER'

animas"
.

p. roffl ss para fatrIcar topOldte O Me i flbIas &Int:timo
termopIA'stices pare cnutes, ou como penai de eretever. eareoterirado poi
rompreender os estígics de éneclter O ao pelo calor pare plcduzir pontm.
Intermitentes de centacto entie ar Saras indlaldude pais agIutinel . las
ntRe.le outras, esfrior otto lidar aslibrao ger Is entres em numero le
los pontos em todo o seu ecoo:isento, revestir ee tias individuais Ore
;Znicoa termoplietivoll . equ•oer o flp ando ~mudo , sté uns temperata
ra suficiente. para amolecer o agIUUnante e esfriar sob tensão o produto
resultante..
Á requerente reivindiCe a prloridedo do porrespondentepedido
altado na ReArtiçâo de Patentes dor g etadoe Uhidos ás indrices ele 22 de
abril de 1965, sob n5 450.017.
Ponto ng 1 do total de 10 pontoe aprese-

/9

ISM N5 173.022 Ca 9 de

de .1.96P

Requereste: ION LABORATORIES, INC.-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA TRATAR MATE.
RIAIS POR MEIO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA". -

1-Apare.,_ .ctar materiais, caracterizado por/
"mu camara de reação, um par de'eltrodos espaçados diepoetoe na./
dita cessara e mostrando um espaçamento de ar entre porçOee ad-//
jacentes dos mesmos, um conduto de entrada paia estabelecimento./
de um fluxo liquido entre os ditos eletrodos e através do dite-/
espaçamento para conduzir o material a ser tratado, um conduto ./
de entrada de um fluxo gasceo fluindo entre os eletrodos e atra-/
vés do citado espaçamento para purgação continua do mesmo empai/
!
T.F;RMO

ço, uma cepacitancia ligada entre os ditos eletrodos de uma fonte
de alto pele solai onra carregar a dita capacitascia o suficiente

181,148 de S de Julho de 1966.

para causar uma descarga do mesmo por meio de uma centelhe entre-

Requerente: FIBPAI INDUSTRIES ,
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENT OS EM: OU RELAT/ vOS A FIO
AVOLUMADO. EN n"-- ,a0 CONTINUAKENTE POR V—

os ditos eletrodos e através dos citados fluxos, o
bera eletrone e tona e radicais livres

A

gnetica e energia onora d-reteme-,
vindicaçOee
1,Aperfeiçoeme1tto em ou rela.

mento dos meterias cr:L4Poe seiva
a fio avolumado,

d(telmO9.

ge:re rs31
TASOut

;:erit.qhe
=s letrome-YY .

(IvAce rara trdis;
íi"

2808 Segunda-fira 7

.) e (81 ' sendo as bar~ (3) articuladas a um-anel
(51 fixe á surte euperior de um tubo (6) e as barras (41 se ar. - •
duas barras

Reivindica-se a pr2Oridade do correspOrideate péditi*
11

8164n Nitad0 noa E.U.A. em 7 de Dezembro de 1964,sob o a o 416.558
'

Junho de 1971
•

Seção III)

DIÁRIO OFICIAL

ticulam a um anel (7) que se desloca ao longo do tubo (6)1 na

Ponto a 4 1 no total de 45 pontoe apresentado..

parte eunerior, acima do anel (5) . se fi g a uma braçadeira (8).4s ris

aperto dado por ume chave (9) correndo no interior dessa braça.
deire um tubo (10) que por sua vez possui na extremidade eupe-/

_ .

e

ror um cotovâlo movei (11) fixo por °aratus° (12) cuja fixação,
em ume dado rosicão é feita ror meic de duas chapas (12)
apertem co n tra o cotovelo p or meie de parafuso (13).

Que mo

Vonto ti g 1 no totnl fos . 3 pontos apresentados.

OLMO NO 178.219 de 28 do Urde de 1,44

cin.:rentes HEINE SCHURZ . SIO PAULO

Ir

iondsio de Invençiot "UM NOVO SOD2LO DE DARROSSIL SIVOWANNTE

ACW.
,k

tpoo

s

RAIYINDICACOES
pg. . Dm nato aed10 de carros..1 térmico:Mato Viiónado, caracterizau.
4/8e pelo fato de g o apresentar por pedestal em forma de bandeja ítiro n lOS
ion outro formato qualquer, •endo que conoentrieaaento, í provida de rse
.._

poptdoulos com fundos ativdveie para ano:lixo de convencionai. volinhae/
R., contralmente, de um bocal °ninaria° para encaixo de uma Mete verti
¡Sal que termina om delgada vareta com extromidade ponteaguda para root
ir COM 8 mínimo de atrito, uma capa sm forma de tubo ou luva, capaz do

11:11rar sabre o referido terminal.
Ponto no 1 do total

dm

4 pontos apresentado..

TERNO Na 170.920 de 30 de junho de 1965.1
Requerente:. LIMO 8/A.

INDUSTRIA DE ROUPAS BRANCAS./S10 PAULO./

Privildgio de Invenção: FABRICACIO DE COLARINHOS INDEPORMAVS18./
•
1 - Fabricação de colar'nhoe indeformdVele, caracteriza.
doe pelo fato de ao dotar o pano posterior 4o colerinho, na lua /
parte interna, de uma porção longitudinal de tecido plastificado
fixada por pressão ou qualquer outro meti: de ' fixação conhecido./
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados./

'4‘(e___Of

ff Ar

ffil'

TER910 N Q 170.536 de 21 de Junho de 1965.
Requerente: STERLING DRUG INC.-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA TRATAR LAMA DE ESGOTO".
URMO N 4 lIfJ.101) de 24 de pevereiio de 196.
Reivindicac3es

~luraram METALURGICA FIRZ RONGON LTDA.-Sio Paul

t

Ahrkettitie is ItIvençÃt)4 "NOVO ! 0RIGIMAt SUBORTE PARA CAII.A8
1-Processo. eleito° parn tratar lama de esgóto,pn-/

Drn,,,,tnm

ria redur'Lr sua resistência á filtração e a capacidade de reter/
umidade uos seus sálidos insoláveis, carncterizado por compraar

Iteivindiow.aet

1-Novo e original suporto pare °almas no plar-f

ve se caracteriza essâncialmente por se constituir
n
1.up,
-kra

ul premo de Os de Mirrar:the (2) e formado. por

de - /

der as fases sucessivas de:

Segunda-feira 7

DIÁRIO OFWIAL (ereçAo

Junho de 1971 2809.,')

111)

1

e) aquecer uma prialeira porção pré-aquecida de suspenso Sob
proseio em Ma zona de aquecimento isolado contra e perde dt os;
.lor el adaptado para operação presaurizada, e uma temperatura ea
Colhida, entre 100-225 2 0, por oOntato direto com uma corrente
de gás quente;
b) Interromper O aquecimento da ouepontio,

entre ot linguotos propulsor*. diantoiro • traseira de carrtano, • tondedli
o comprimento da vis que suporte o membro propulsor, entre at primeira
sovando posiçims, mio inferior a distinela miar* es moropeoderille
ro • traseiro de um par de ompurraddr-r
R ei v indica-a* a prioridade do aorrom p ondonto retida depositado
/
noa dotados Unidos da América *o 21 de mala dm 11164 wob

o) manter a suspensãO aquecida sob pressão na zona aquecida du/_.

Ponto e 0 1 do total ao 3 pontoo aPronedtodes.

rante pelo monos uma hora a ,aztl temperatura acima de 100 4 0 en/
quanto oxiOnlo gasoso é passada através da s uo p ensão Aquecida/
durante pelo menos e parle final do tempo duranto o : qual e sua/
ponho é mantida sob proeza.° na zona aduacida, até que a . reeletinoia espeoílice é filtração da auspenoio em soe 2 /g x 10 ? reja
rodumida a menon de 2§6;
4.) reduatr peio menos parola :imana* a pressão as zona de aqueci.
TiBMO 1. 10.5lie de

mento;
e) pré-aquecer diretamente

uma

segunda porção da suspenso aos.

polo ronco uma parto do Oalor oontldo na fase gasosa da prime

7

do maio da 105

aoquarent*: ALL/S-CEALMERS MAOUPACTOBINO OOMPANT • v
Rrivilágio de Invesgio: "MIQUIPLMENTOS DE CONTibbi PÁRA MOTOSas WOMAIOOMP;
DI DUAS YELOCIDADIV,

ra porção da suopeneão;

ailYINDICACCIE

1) descarregar a primeira porção de suspensão da zona de aqueci
mento preocurizada.

tquipamentos de contr81* pare motormr elétricos de duas volto.

cidadoa destinados a utilisecio em motordid temido', de

Reivindica-se a prioridade do oorrespondente pediuo deponetado nos E.U.A. em 13 de Novembro de 1964,sob o n g 41.0
969. -

.

?oito 04 I no awsea do 9 pontoo aProilehiodor

ume

enrolamento dorl

armadura II um enrolamento do campo, com a finalidade de cambiar da faixa,
normal do velocidade* do funcionamento do dito motor para uma voloeldadea
mais *lavada, com dispositivos manuais daotioadoa a ajustar a volooldad*/
do motor dentro do usa primeira faixa

de

',Omitirdes oparasionalo, cara*,

torloadot pela omitt*ncis de dizpooltivoc, de- oontrile destinados a ajus-Ál
ter t corrente de campo Indapondontmamnt* da corrente da armadura o

te.

A

~Iodo dtwpozItivon Que respondo. • selocio manual o a volooldad* do mo.
eus, odminS0 enfraquecer o campo do motor e permitir ama °parodio e velo.
Oidemboo moto *levada, do motor ônioamonto Quando o dito

motor 4.11145* 0.4

toado &olmo do Sue velocidade pró-determinada na primeira faixa do **leoa,
4.4.e -$ ooforkta
awidandles.m, • prioridade do correspondente Pedido d*Poettado
7 de maio de 1104 se45 na aog,omit

lei %tidos Unidos de America em
No,

Poeto> er e 1 de total do 11 pontos apresentado..

IMMO II P

169.705 de le de date de 19"
toquerento; JIPVIS D. WOBB. COMPANT = • 1.0.S.

*rivIlialo de lovendlo: "TRANSPORTADOR COM MA4NSA/9816 /MTEAKITEMTP

&Med"
1 - Um transportador de tranmalssio iniermItonte, tendo ume Oba /
ma trilho que suporta um carrinho equipado som um Par do tialeeS,,
Irommont
'ores dianteiro • traseiro, longitudinalmonte espaçado*, um via ou trilhe
a4Sacontot, suportando us membro propulsor som-fle, tondo. nilo montados,
emparraderes dianteiros • traseiros. longitudinalionto espaçados entre rd.
sondo que a distinala mire fada par de empurradores excedi ligeiramente,
• dlistincia entre o dito Par da Linguetas propulsores, caraetorizaco peio
provimento do um segmento ou traoho para tolooão doa llatuotos propulso-,
roo o dos empurradores, no sentido de colocas autoaaticamonte o dianteiro
mm par do ompurradoret em contate cooparante ame o Ling/loto dianteiro,
de um carrinho, cujo trecho de •alogio compreendo um troca° tot via, ot
longo do qual az vias que suportam o *arruino o • membro propulsor clivar.
ÉS

gen e tornam a convergir, entre uma primeira posiçio, onde um ompurrador,
• na lingusto propulsor se disaoclam, • uma segunda frodi ç ão, onde ale& AR
doe roaseociar-to, co. o ria de prover um trecho da via que suporta o moa

MOOCI iób.426 ao a is rmrws..., se zoa
itoottorante; ~Ca meada eb •t65103 Nt ai CONWAtte
Arenito.° de inver^iol "Di8P0629190 914,44010 8

aro propulsor, rujo coapriment0 matado o da via que suporta o carrinho,
entre ar ditas posiçies, tendo que o comprizonto da via que suporta o cag.
Pinho, sofro ao ditas primeira • segunda O001ç6**, pio owsoila ediptiagl,

11111~101111
. Diapositivo •levado," ou* tompromio em cilindro oe sool oo 11
desloca em &abolo, caracterizado polo fato do ene ot 6r4os do aolamMMTOLd

te

•

wi tuenefflatme *o 14s4)P •1*** 0

I

r

GAV Ç.4k,

111P

.Wte, If OR.* a• 14,
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do fluido. sio"dis postos no interior de una esboço de Udu!.
MI altar. fixada tilares o cilindro desse dispositivo •levedar. o mie meloal
ad !Amainar um dis positivo do espasmo porto podendo alcançar cargas situa

oito Interno qUe provoca ua movimento de p recatai° do eixo geométrico do/
rotar.
Ponto nv I do total do Is pontos apresentados.

sgmaa ama 'Apuem altura om"rolação ao solo.
acivinaloa-,s a prioridade do correspondente Podido de positado na
&hino ee 5 do fevereiro de I96á sob . nd o62,7142.
Ponto n g 1 do total de 8 pontos aprosentados.

L9
gt

'e , s ?e

.•

;IC
TIMMO Mv 165.593 de 23 de DezemOro ' do 1964
Requerentes á & 5 (OVERSEAS DEVELOPKENTSI
Privilégio de Invenção' *PROCESSO PARA A PRODUCX0 DE móriro
DE CLORO*
Reivindicaçõee
VIR

MO

t

163.9'8 de

de novembro do 196b
I-Uu processo pare a p roducão de dióxido de 010-

S/a. - 510 PAULO
aseueroates PRIMA CLIPRO DOMRSTICOS
4riellégio do inverteis°, "NOVOS APERPRIÇOAMCNTOS CM MAQUIMII DC LAtIA

A.

co e reouperaoãode wulfato da eddlo hidratado. caracterizado
por com p reender a manutenoic de ume Une de reação para • oradu
pio de diditido de cloro e ame sono de orietelimação para e orle.

RA*
11111VINDICACORS

ovos a perfeiçoamentos em Mneuinas de lavar rou pa. do tipo

adição ó zona de orle

tallzaoio de sulfato de addió hidratado

eixos v erticais coneintricos, sondo o ta

talizaçào ao oloreto, alorato de sódio, água e efluente li q uida-

torno fixado inferiormente oor a palo adecuado • apoiado istoralmonto •on.

da tone de reaoão,manutanção da solução nesse zona de °natalina

ema -olamentos inferior • Intermediário. • provido da rotaQio tronsmittda

pio numa temperatura aufloientemen t e nua paro cristalizar o -.
sulfata de médio aidratado contld0 nela reouperacão do sulfato-

ipso com p reende a conbinacdo de

e

por motor elétrico. atreves de duas poluta e uma correia, e ainda tendo /
101ddario, em sua extremidade su perior. um rotor, adaptado a um roolplan.
O, ou oeste centrifugado? do fundo eóneavo convexo. • sendo por tua tas,
d &Amo externo fixo superiormente ao citado recipiente oentrifugader, sal
segado-Int de suporte. e lendo de tal forma a serem ao °poetaiss de lava./
opa • secagem efetuadas . mesma velocidade corrospondendo rospectivamante
i$ r oteei° isolada do *lio interno e. roto, Superior, e e entleãO effiejenee/
deite 00M

eixo externo e reci p iente centrifugado'', o &&&&&& rimados pelo/

4, sódio hidratado do sOlucac de oristalizaoão. conduoão de aolu
eie restante após o reou p eracão ad aulfato de sódio hidratado -/
Paro a tona de reacãO, adida° de ácido sulfúrico á tona de reaoão
COM e

dna ei0 gerados o dlóxldo de olOro e o cloro de misture de.

reagi°, e remoção de Água

tona de reação. a quantidade de égua

adicionada é tone da cristalização sendo pelo menos auticiente
Pero resultar na crietalizacão de sulfato de sódio aldratado.

nabo at o r otor et conjunto ter base syUstanelalmente plana e circular /
emes hordas tronco-cenismo condo na sua faca superior uma pluralidade do

no

depositado

Reivindloa.ee a prioridade do correspondente podidonos 8.0.41. em 27 de Dezembro de 1.963.dob ci av $33,872
Ponto av 1 no total de 16 pontoe apresentados.
cAriop
N•C • •eCIO,
N,S

eabaotas veraneais diloposta, ^as 'mantido radial ou de maneira 1'811~441/
possuindo oaliamaras aubmtnnolosiadato paralelos • entoada tais limlbando
Das palhetas ea tuas crassas suporiorot, e atada pelo fato do /et o reter
acito desorito executa, am •ovinonto p omposa, de duas roteados, monda a /
primeira donemlnaoa robassio arearia do-rotor • represadas

é TOLGOO

li-

desfia

emtCrno do seu eixo goomello g eo rolativamonte ao eixo Interno da aranomal

4'2

211._

lã

sio do moviento e efluo a saeamoa rolaSsot rePr5dP411,441 Pato ~além to /
ç'

/

111.-1 fé

M

1.

IrM

Iri5ao. (0,50

PO
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~h* de 1971 Z111

igtanneetál~gailaVOONiaffitteleigrai411191ffira

É/1MM 115.fina .29fdalowe 411985of
Requerentet LUIGI BAGNULO./ITÁLILI
Privilégio de InVençiol APERPEIÇOibliTOStM
o diVinditi6Ses./ s'
dafalatici
p51 e um sbeeütdario em derivação diste, esosett-ritados gele tat4
de se prever um elemento tubular "que comunica, de um lado, comi o
cano secundário e, de outro, com o orifício de cano principa/
atravessandoilma peça anular interposta que encaixa-se co-axial.
mente no dito-elemento tubular e acaba numa superfície perfilada
em forma de eala, capaz de acoplar-se perfeitamente com a super.
flete cilíndrica -que envolve o etifício - aciaa; sendo todo o com.
Junto fixado e apertado ao asno principal :'previa interposição de
guarniçãos de vedação, por meio do uma ouskais garras que enrolo.
vem, pelo menos parcialmente, o cdno principal, é ficam ancora
das as saliencias que sobreasteadoe dois lados do elemento lu .
1 ApCteireementos em junçãed

tile ti talai dó ,ains .virkoniketi
leita ?teatro,
priteirttIálttsellgedas óhtIS al por We'Stide ' de faSende
plástite, st fdried de hos eiartes, Wee'W,iSdat ra:›eseemst
nadei CU ligadas por tiseleiver sete a4s4ate-4,dileSlast~4k,
e aonde provida ainda entre se milhes towRystdstdo ertstie1P..
daa faixa de tooidet ou vidaties, oe 4 sUsgade ao ~MO 404g

Ia em ema extremtdadee de slos ;slot Asâte se Kis tee ~N/
Moi providos, nas ~hei.
'Ponto n42 i

,a0 Ceia

,3

gRilisetattet.

os

bular./
O requerente reivindica a prioridade do pe84114 de pé •
lente depositado na repartição de Patentes da Itália, sob mo
2.161/64 de 31 de janeiro de 1964, verbal* 43.486./

Ponto UI I 04 total de 4S:entes 4primentados./
8O

f

14

• 222/M0 Ne 162.798 de 21 de setembro ee 194
Requerentes 1l2LIO TAGLIERS -810

PAULO

Privilágio de Invenção: "NOVO 2120 DE 202271020'
AgYIRD104,COID

1 -Novo tipo de poltrona, oaraoteritado p.10-to do e ~tanto •
Moio° para a fixação do assento que é realizado miadela% dites% es. •
Idetictie, apresentar-is posteriormente per um par 08 14be1éree are%

'

pffletOpfier OMMR.

ados em perfil de "1% sendo que oe eleue rauce %adoentado, de ter—
cíveis a deolisarem no interior do dito conjunto regulando a profaaak
81ade81o8weiesto, regulagem cota soei% verifica mediante som Manta.
prOvido 7de piado:de aperto dos 8ubU1ares centra o es44681480 sdeáóeo
Ponto na 1 do total de 9 p ontoe aOrogealedoo.

TERMO N2 166.235 de 15 de Janeiro de 1985.
Requerente: SABINO & CIA. LTDA.-Guanabara.
Privilégio de Invenção: "QUEBRA-SOL PORWIL DE PRAIA COM SU
PORTE PARA A CABEÇA DO USUÁRIO".
TERMO Ne 158.291 de 9 de Abril de 190.

• Iseivindicnoãeo

Requerente. 4REATIAKIS CARBON CORPORMON-E.U.À.

—Quebra-sol portátil de praia com suporte pare
a cabeça do uauério,caracterizado por compreender esaiondial.

Privilégio de Invençéo: "APARELHO E PROCESSO ~A offilletifflas cos2.
NU/MENTE CORPOS COZIDDS g/op QpgmApog.,

mente Uma armaç g o constituida po:: um 'par de hastes idanticas.
encurvadas em arco, feitas por exemplo de araMe metálico
montndose giratóriamente pelas suas extremidades e.si-/
ore duas corrispondentee casilhas rosqueadas, ' providas de porcas de, borboletas, nas quais vão : tamb xm montada. giratériamen"

111 te wrIrcklesdeoteMai 'Dutas b

1 'tele re18f;19atle-4/.

lessAvindjc§i8ed
. processo para produção COn. ue um art:00 /,
rígido, elétrica: g ente çoadutor, coreeteSoado gor ~nue kl

Junho de 1971.
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RE1MKUMA04t

Urgia de Metade , er Og2Ot~ 0014,(Ice:'..p

. Um trans;.,—.aor de altas de tum0 faMi uma Mquitia ti•

compocich cons .1s-

charutoe ou enfeixadora, cujo t rans p o rt ador de , MIM 6 Ualadte
oom um diepoeitivo de sucção de forma que uma folha (Jactada Gderird
ao mesmo durante um ciclo de transporte de falba e serd transporta
para um ponto de processamento, caracterizado por um dispoeitive de
teotando a pressão no transportador de fólhae l ouso dispositivo indt,
ca qualquer desvio de pressãO de um valor predeteraLnada durante O qk

eteda de um ~dando subt:tanáialment y grx ,A4lar e , iut aír,rutinante /
elrbonincivet. dita etapaz de moldigem e concolidação compreenden
_do exeroep uma avia aial mecânxca exceeenio a cerca de 7303Kg/a
dxta compoeição e d'
ILDO ibisq.ini de drsa de seção tranev)111
Atuar de modo subsaactelmonte continuo zebe uma extremidade da .
nomposiqU, a na de forcar dita composicâo através de uma zona
definidora de VONWA e aquecer dita cOmpozicão a ama teaperativa.
III" de causa da M e n. e adficiente 'tira careorear o aglutinan;

ele de transporte da !Olha.
Reivindioa-se a prioridade do correnponaente pedida) defeeldadteld

te tornar a CO1pIet010 rígida e auto-rsuportdvek.

eetvindica-se a prioridade do correspondente naltd0
e00-sZtagle nad SUL em Ç de Abril de 1963ecb o no 271.67J.
Bon .to ne 2. no total de 17 ponrCos apreaeotadoa.

d uécia, em 22 de agosto de 1963, sob n) 915e,
'onto ne 1 de total de 5 pontes apreeentadpea
is

'mem

MO 64 D31.660 de y de judhe de 1964

Cequerentel A glade ~BOLEI - SUCIA
~Mo te 7.1~

o vios.2~,Z.P141405 411 11.11M"

eA.zjiaRific) actim-imcD
1969
DIVULGAÇÃO N. 1.095

Preços Cr$ 0,40

A VENDA,
Na Gasaabani

guio de Vendam Avenida Rodeiem* Alves s e Y

Agendas Ministério da Fazenda
•
atoada.** a Podida Pelo Serviço da RsendaSho Postai
&a &asas
Na seda de D. 1 N.

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: Cr$ 0,60

