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INDUSTRIAL

De 2 de junho de 1971

Marcas indeferidas

potificacão

N9 188.120 - São José - Escritório Comercia:. São Jesé Ltda. - Classe 11 - A p roteção ~indicada nao
tem relação com a atividade da requerente. inderiro o pedido de registro.
1V 278.041 - Imperial A. G. A. tatamarães Pinto & Cia. Ltda. Clas.e 21 - indefiro em face do registro 404.859 em vigor até 16-6-LO,
marca Auto Imperial de -terceiro, na
casse 21 para veículos e suas partes
integrantes.
1V 417.049 - Eietromac - bociedad EUtromac Udu - Classe it Indefiro em face do registro 346.021
em vigor até 25-1-71 marca Eletromar mista na classe 8 para os mesmos artigos.
1V 449.321 - Solutec S. A. - Sociedede Técnica e Iedustrial de Lubrificantes Solutec 5. A. - Classe
n9 40 - A proteção eeivindicada nao
tem relação com a atividade da lequerente. Indefiro o pedido de registro.
IV 491.209 - Locomotiva - São
Paulo Alpargatas S. A. - Classe 6
- A proteção reivemicada não tem
relação com a atividace da requerente. Indeliro o p'clicto de registe°.
N9 493.675 - Locomotiva - Sao
Paulo Alpargatas S. A. - Classe 1
- A peoteção reiviedicada não t.ne
relação com a atividane da imarente. Inderiro o o:dido de registro.
IV 495.e.55 - Rancharia - Au tas
e Acessórios Rancharia S. A. Comi:rcio e Importaçãe - C asse 21 indefen em face do registro 298.069
em vigor até 11-5-74 marca Rancher°, de terceiros na ciasse 21 para
os mesmos artigos.
/V 505.558 - Enika - Sociedade
Enika Engenharia Eeuipamentos Materizis Ltda. - Clesse 8 - Indefi.o
em face do registo 304 402 em vigor
dá 3-9-74 marca E iequi, de t miro
na classe 8, para os mesmos artigos.
1V 545.691 - Amazonas - Pucci
S. A. Arte.etes de Borracha - Classe 8 - A proteção reivindicada não
tem relação com a atividade da requerente. Indefiro e pedido de regi-to.
149 609.030 - Impele - Impele, G. A. Implementos para a Lavoura
-- Classe 6 - lndefiri, em face r10
registro 308.913 em vigor até 17 ( e
clezemh:o de 1974 marca Impele, de
t-rceiro. na cl-sse 6, para mequelas
de costura motores e outros artigos
afins.

Decorrido o prazo de sessenta (60)
dies, a partir da data desta pudeOuça°, e desde que tião haja interposiçao de reeureo, licam notificaues
os nueressados abaixo relacionados
para eietuarene deetro de sessenta
i6e) dias, o reeolhimenio, no Banco
do Brasil S. A., da tetribuiçáo una'
devida e da reietiva ao Primeiro decênio, cujo comprovante devera ser
apreszintacio ao .NP1. dentro do mesmo prazo, a /dm da permitir a expedição do competente certificado.
Marcas deierzaas
N9 280.053 - Vuikullan - Farbenfamiken Bayer Aktiengesellschaft Regist e-se com os exemp ares de tolhas 19-21 classe 21
N9 482.311 - 2onnson & Johnson
- eolineon Johnson - Classe 28 Reaestre-se.
N9 505.5 - Marca Emblemática
- krancisco Stedile S. A. - Classe
n9 6 - liagistee-se.
N9 519.474 - ju.n:1 - Justino de
34o.ais irmãos S. A. Indústria e Coareio e _mpoitação - Classe 8 Registre-se.
N9 519.603 - Supersom S. A. Discos Virgens Eletrônica c Equipamentos de Som S - Classe 8 - Registre-se.
520.353 - IMA - Baldan implementos Agrícolas S. A. - elesee 7 - Registre-se com exclusáo do
tome comercial.
N9 593.343 - Manarlex - Inueistria de Plásticos Asa Ltda. - C.asse 39 - eteeistre-se sem direito ao
firo exclusivo do sufixo rica.
N9 603.213 - Meggion - Artelatoe de Borrecna e Industrie Mecânica aoão Maggion - Classe 21 Registre-se.
603.763 JS - JS - Companhia Paraense de Tubos e Móveis
de Aço - Classe 40 - Registe se.
IV 607.558' - Weetpac Westinghouee Brake and Signal Company
lemited - Cla.ss' 8 - Ltegistre se..
1V 622.288 - Arquimovil - Irmaos
Knolich & Cia. Ltda., - Classe 17 Re istre-se.
N9 623.642 - Kiekhaefer - Brura,avick Corporation -- Classe 6 Registre-se.
N9 617.667 - Meia Pataca - Meia
Pataca Móveis Interiores S. A. Classe 40 - Registre-se.
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rente e o carimbo apõsto na pet.
fls. 2 e exemplares.
N. 596.625 - Wojje Ind. e Com.
de Peças para Autos Ltda. - Apresente procuração de adirdo com os
exemp'ares quanto ao nome da requerente.
N. 539.849 - Homero Marconctes
Frei tas - Apresente novos exemplares discrimi nando precisamente os
Petigos excluindo anéi s onturadores.
N.9 566.800 - Tratores e Máquinas
S. A. Tramac - Apresente novos
exemplares discriminando precisamente os art'gos incluindo integrantes depoi s de partes.
.N 9 567.444 - Horacio Fonteque fik eresente novos exemplares discriminando precisamente os artigos
sem referência à expressão genérica.
N9 577.239 - Metal Leve S. A.
Indeetri e e Comércio - Apresente
novos exemplares di scriminando orenisamente os artams sem referência
ã expressão genérica.

Cumpra o artigo 73, bem como sua
inscrição n.o CGC
1V 197.274 - Jati Yabull .
1V 198.708 - Cosmo taauliani.
1V 206.770 - 1. iviaitineili & Cia.
Ltda.
1V 266.820 - Imasa Industrial e
Mercantil Assumpçaa S. A.
N9 337.692 - Nietalurgica Stop Limitada.
N9 237.651 - Sociedade •I'ecnica
de Oiicinas e Peças. Stop Ltda.
1V 386.148 - ieceeelaea Rea. S. A.
119 300.325 - M. Marti.
N9 e- 97.267 - Importadora Moto
Car S. A.
Torga S. A. .MetaN9 400.764
lidgica industrial.
Dog Indústria
N9 420.084 Exigências
e Comercio Ltda.
N9 4e0.622 - Indústria Reunidas
Laboratório Lutécia S. A. - TiMax Wolfson S. A.
tular do registro 323.771 - Tendo em
N9 454.269 - enuustria de :Meletes ista n pecr eo de prorrogação, promova
Mecânica e Estamparia Cometa Li- a elteeaeão de nome.
miteda.
Oris Wateh Co. A. - Titular
1V 476.075 - Itacolomi Produtos do regi stro 11. a 761.788 - Tendo em
Farmacèuticos Ltda.
vista o peeido Drorregaeão, proa alteracão de nome.
N9 477.921 = Instaladora de An- renea
reea, Geena& Labe ratóri os. 'Partenas Walson Ltda.
nro•Y arias Y,tree. Titnlar
IV 521.092 - Ti. ensmatic S. A. márias
do reg. 265.241- Tendo em vista o
Comércio e Indústria.
..efial e el e , rn”nnação, promova a aiN9 525.924 - eatmax Industrie e teeeeão de nome.
Comércio de Artefatos de Borracha
Casa Granado Laboratórios. ParLtda.
N . 534.643 - Auto Peças V Meter máci e e Droeeeias Ltda. - Titroar
do reg. r.9 2f1.454 - Tendo em visLtda.
de nrorreeação, promoN9 545.840 - Temem Telefones e ta o pedido
va a al teração de nome.
Intercomunicações Lata.
N9 551..72 - L.nibs'etta S. A.
rasa, Ge enado Laboratórios. FarAumlnistração e Comércio.
máci as e De ogarias Ltda. Tituler
1V 554.685 - E.t b e..unentos Ch do reel etro 266.829 - Tendo em eista
oro-regaeão, promova a
o nedido
Lorileus S. A. (Tintas).
N9 554.688 - Eet,belecimentos (-h e l 'eea ello de nome.
('asa
receneoe
e p aeretórios. ParLorileus S. A. (Tintas).
tIll
meei A P Te-noas p s
em visN9 555.747 - Antônio 1VIesacite. ?e reeistre 26'7 .41 9 Rebelo.
te o redi do fi e nrorrooação; promoN9 556.981 - Thomas Pearce Filho
a s it.raPáo de nome.
1V 559.892 - Christian° II. Steyer
r
asa
Gran ado. Labo e atórios. 'Par& irmão Ltda.
mácias e Drogari as Ltda. - Titelar
e
ER564.465
Importadora
N9
r. '," &,- + ? P S R. 509 - Tendo em visPC rtadora Caldas Correia Ltda.
rle nr!)rrogação, promova
,.e.m.1tg'
°
1'7.9 577.693 - Veminas S. A.
• al tere"ão de nome.
Leareeitórios. Pare Ina.
r ocs,
ie.' 579.948 -.Companhia de Má- rnáress e Deoeari as Ltrla.
Titular
qu'nas Hobart Dayton.
101
40 em v i s1
.
.1 4 rAn4 Afrn 2t1
N.9 598.310 - Jomar Com, e Ind. ta o nedirl o de PrrirregaçãO, promova
Ltda.
• sof.,rP 4r5 de neme.
N.9 606.889 - 1Vlov-Art Móveis e
n otch GIVIBH - titelar de
Decorações Ltda...
a Port. 81.
N.9 623.474 - meloa S. A. 'neles- • 'no 82 081 -- Cumpra,
einte nrocuracão. OP P AA MO COm
trias Eletrônicas.
162 do CPI.
N.9 625.553 - Patio Decorações Li- d' eoeet e no art.
Pre Vni; n-, p ri TItnlar do t6rma
in'tada.
N.95 1 9.305 - Quimofar Ltda. - 41g . 441 - C,I mnra o art. 81 e junte
preste escl areci mentos em face da nrofmranão,de an Ara,, cem o disposdivergência entre o nome da regue- to no art. 162 do CPI. •
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/) O expeazence aas repartzçoes
públicas, destinado à publicaçjíJ,
será recebido na Seção de Coinunicaçóes até as 17 horas O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
O/SETOR-GERAL

2) Os originais para publicação,
ALBERTO DE BRUTO PEREIRA
devidamente autenticados, deverá e
ser datilografados diretamente, em
'CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
espaço dois, em papel acetinado CHEFE DO SERVIÇO CE PUBLICAÇõES
ou ap-iirgaminhado, medindo 22x33 J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO .
FLORIANO GUIMARÃES
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial quando conDIARIO OFICIAL
tiverem tabelas.
SEÇÃO si,

Serão adnzitidas copias em tinta
prêta e indelével, a critério do
D.I .N .
3) As reclamações pertinente
à matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente à publicação.

Seção de publicidade do expediente do Ceperteme NU)
Nacional de Propriedade Industrial do MinlotIo
de Indú•trla do Comércio

Impresso (186

°trines de Ceperten Enio cie imprensa Naciene7
BRASIL' A
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cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Inzprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasilia.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telé;jrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Emprèsa Brasileira de - Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus pre-'
ços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura poderão
ser semestral ou anual e se
FuNcioNAttios
REPART1ÇÓES E PARTICULARES
iniciarão sempre 7/0 primeiro dia
4) As assinaturas serão toma-.
útil do mês subseqüente. O pedido
das no D I .N O transporte por Semestre
Cr$ 22.50 de porte aérço poderá ser mensal,
Cr$ 30,00 Semestre
separavia aérea será contratado
semestral ou anual. O prazo das
Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é sóCr$ 60,001Ano
damente com a Delegacia da Em- Ano
présa Brasileira de Correios e Temente anual e não haverá transExterior
Exterior
légrafos em Brasília Esta poderá
porte por via aérea
se encarregar também de encami- Ano
..... Cr$ 50,00
A ...._••• • • • Cr$ 65,00IAno
nhar o pedido de assinatura ao
9) A renovação devera ser soD .I.N Neste caso, o assinante dilicitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
rigirá ao D.I.N o pedido de assidias clo vencimento da assinatura
natura e o pagamento do valor
Cr$ 204,00 e do porte aéreo. Vencidos, serão
Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102.00 Anual
correspondente, na forma do item Mensal
suspensos independentemente de
seguinte.
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
- O preço do número avulso figura na ultima pagina de cada
10) Para receberem os suple5) A remessa de valôres para
mentos às edições dos órgãos ofiassinatura, que será acompanhada exemplar
- O preço do exemplar atrasa/o sera acrescido de Cr$ 0,01, ciais, os ass;- • 'ntes deverão solicide esclarecimentos quanto à sua
tá-los no ai, da assinatura.
aplicação, será feita somente por se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
disposto no art.
162 do CPI.
N.° 548.092 - Tavantes Watch Co
S. A. - Cumpra o art. 81 é junte
procuração, de acôrdo com o disposto no artigo 162 do CPI.
N.9 591.881 - Borg Warner Corporati on -- Tendo em vista o que
consta do documento de fls. 15-16,
prbve que a marca ainda está em vigor no nals de origem.
N.9 594.511 - Fios e Cabos Plásticos do Brasil S. A. - Apresente
novos exemplares discriminando
-tpenas os produtos ou mercadorias
correspondentes ao ramo de atividade da firma conforme o disposto no
art. 69 do CPI.
N. 625.457 - Casa Lourenço Com.
e Industrial S. A. - Apresente novos exemp lares discriminando apenas
os produtos ou mercadorias correspondentes ao ramo de atividade da
firma conforme o disposto no art.
69 do CPI.
- Arquive-se.
N.9 292.402 - Henry C. Stephens
Limited.
Henry C. Stephens
N. 292A10
'Amited.
N. 597.232 - Amevena Oficina
Mecânica para Veículos Nacionais
Ltda.
Arquive-se, em face do art. 99.
parágrafo 2.9 do Código.
N.9 654.796 - Confecções Brand
S. A Ind. e Com.
Arquive-se, em face do art. 99
parágrafo 3.9 do Código:
N.9 668.275 - Farmácia Claudio
Ltda.

, N.9 453.4:3 3 - E(adische Anilin & de acôrdo com

Soda Fabrik Aktlengesellschaft
Apresente exemplares excluindo flores artificiais, aparelhos de tubulações bem como parte sãos mesmos,
corpos ôcos, materiais de cobertura
feitos de borracha, quer cada um de
per si ou em combinação de um com
outro, encanamentos hidráulicos,
, chapas decorativas, fôlhas para decoração, serragem e flocos de cobertura para chão de estábulos, calhas
y isolantes para encanamentos, vasos
térmicos, modelos para projetores a
três di mensões, formas completas de
vasamentos, modelos de aviões, qua‘ bra-luzes afofamentos em cemitérios,
'neve decorativo, bolas de caixa de
!descarga em toalete, bolsas refrigeran te= , cai xas térmicas e esclarecendo "corpos moldados envolventes,
Imersão ou flutuação de embarcações
k e soalhos de automóveis.
Ni 481.040 - Witte & Suto
GMBH - Cumpra o art. 81 e junte
procuração de acôrdo com o disposto no art. 162 do CPI.
N 9 508.857 - Warenzeichenve r
a Deutscher Landmaschinen-Und-lan
,Tral -torenbau e V - 1 -- Apisente
'exemplares com etiquetas discriminando precisamente apenas os artigos correspondentes ao certificado de
registro no País de origem e depósito efetuado no Brasil, substituindo
as expressões "tais como" e acessórios por "a saber" e "partes integrantes".
2 - preste esclarecimentos em face da divergência entre Os exemplares de fls. 8-10, 15-17 e documento
de fls. 19 quanto ao nome da requerente, tendo em vista a pet. de
fls. 7 e despacho de fls. 12.
, N. 519.695 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company - 1
- esclareça melhor o artigo reivindicado em face da cl. 28. - 2 cumpra o art. 81 e junte procuração

dentro de sessenta :60) dias, o recolhimento, no Banco do Brasil S. A.,
da retribuição inaI devida e da relativa a primeira anuidade, cujo
comprovante deverá ser apresentado
ao 1NPI, dentro do mesmo prazo, a
fim de permitir a expedição da competente carta patente.
Privilégio de invenção deferido

N9 177.107 - Scctt Paper Company - Faça a concordância entre
titulo geral e pontos característicos.
N9 179.230 - J. R. Geigy S. A.
- Cumpra exigência técnica, de
acbrdo com o laudo técnico de ftlhas 40 e 40v.
N9 115.874 - Rhane Poulenc S. A.
Cumpra exigência técnica, do
acôrdo com o laudo técnico de fôlhas 28 e 28v.

N9- 193.300 - Sisíema de lubrifiArquivamento de processos
cação aerodinâmica - Francisco
Leme Gaivão.
Foram mandados arquivar os proN9 193.301 - Mator a ração de
e z.:càrz..) coio O. •
combustão interna - Francisco Leme cesc. r.o.0
tigo 145, uma vêz que a procuração
Gaivão.
apresentada não atende ao disposto
no art. 162 do CPI.
Exigências
N9 218.672 - Union Carbide Corp.
N9 144.422 - Univeisal 011 ProNO 218.673 -- Ford Motor Comducts Company - Cumpra 'exigên- pany.
cia técnica, apensa ao processo.
N9 218.674 - Usa Engineers and
NO 159.397 - Metal Containers Consultants Inc.
Limited - Cumpra exigência técniN9 218.675 - Spring Mills Inc.
ca, apensa ao processo.
N9 218.676 - Atlantic Richfield
N9 175.991 - Koppers Company
Inc. -- Cumpra exigência técnica; Company.
N9 218.677 - The National Cash
apensa ao processo.
Company.
N9 176.369 - Phillips Petroleum Register
218.715 - ,andbocwi:erktir'-ren
Company - Cumpra exigência téc- enNOMachinefabriek
H. Vissers N. V.
nica, apensa ao processo.
NO 218.716 - Landbouwwerktuigen
N9 164.574 - Stamicarbon N. V. en Machinefabriek H. Vissers N. V.
- Dê nova redação aos pontos caNO 218.717 - Tigers Rubber Co.
racterísticos, reivindicando a'...mples•
mente o processo de preparação de Limited.
N9 218.719 - Libtey Owens . Ford
um material plástico inerte impresso
ou tingido cuja película tenha uma Company.
N9 218.728 - Midland Rosa Corp,
'estrutura celular de uma maneira
mais objetiva e dando as condições
NO 218.729 - Caterpiller
Co.
SECRETARIA DE PATENTES operacionais do mesmo
N9 218.757 - W R. Grace 8z Co.
N9
174.371
-Allied
Chemical
Corp
Em 2 de junho de 1971
N9 218.758 - Th' Bendix Corp
- Cumpra exigência técnica.
N9 218.779 - W. R. Grace Sz Co.
Notificação
N9 174.488 - The Standard Oil
N9 218.797 - Hointleres du Bassin
Ficam notificados os interessados Company - Cumpra exigência téc- du Nord et du Pas de Caiais.
abaixo relacionados para efetuarem, nica.
NO 218.798 - The Bendix Corp.
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PONTOS• CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
nn•n••••

Ttnmo

Ne 183.172 de 26 de setembro de 1966

ReQuerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - EE.W.
Privilégio de inveeção: " APaRFEIÇOAMENTO EM DISPOSITIV0S DISPARADO

RES DE DESCARGA DE ARCO
REIV/NDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamento em dispositivos disparadores de
descarga de arco, particularmente um dispositivo disparador de intervalo de vácuo ("triggerable vacuum gap device . ), compreendendo/
um envdlucro evacuado, e um par de eletrOdos de arco definindo um
intervalo ("gap . ) primírio, ' :aelo menos um de ditos eletrOdos de ar
co tendo uma cavidade central, meio localizado dentro de dita cavi
dade central para injetar um impulso de plasma dentro de dita cavi
dade central quando do recebimento de um sinal elétrico, dito meio
injetor de pulsação incluindo uma interface cerâmica-metal constituindo um intervalo disparador, meio adjacente a dito intervalo /
disparador para armazenar um ade ativo durante dondiçOee não-opera
uivas e para liberar partículas de gás ativo ionizáveis quando da
dierupção de dito intervalo disparador, e um eletrOdo . disparador le
.e um eletrOdo disparador montado ma contato elétrico com um lado /
de dito intervalo, caracterizado pelo fato de que dita-çavidade cen
tral tem um bocal de diâmetro reetrito, adjacente a sua face de fat
cemento e dito eletrOdo disparador , é localizado dentro de dita cavidade central e disposto com respeito a dito bocal restrito para
reetriniir a comunicação oits.. dito intervalo disparador e dito ia
torvai° primário a fim de efetivamente blindar dito intervalo contra os efeito de um arco dá alta Corrente entre ditos *letrados, /
de arco primários.

11~

IMEME=.1n10er

arai, tala pluralidade de aletas, eir eanferencialMente espaçadas

ao

redor do dito poste, e uma semi-saia em uma

extremidade das aletae
rio animo uma de cujas aletas compreende uma delgada parede que
tem uma parte interna, Unida ao poste e estendendo-se longitudinal
mente ao longo de no mínimo metade do comprimento do mesmo, bem ci
mo uma parte flexível de pá, a se projetar para fora a partir à
dita parte interna, senda que a semi-saia se estenda coaxialmente
para fora desde o referido posto, na aludida extremidade da aleta,
e é unida à referida parte interna, abrangendo menos da metade da
dimensão radial da dita extremidade , sendo que a conexão da parte
interna da aleta com o poste e com a semi-saia, reforça-a e limita
O seu flexionamento, ao mesmo tempo conferindo à parte de pá uma
flexibilidade substancial.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América
do Norte, em 15 de setembro de 1965, sob n e 487.5604
Ponto ne 1 de 9 pontos apresentados.

Reivindica-se Prioridade do correspondente pedido, de
poeitado na Repartição da patentes doe Estado° Unidos da América
em 28 dezembro 1965, sob lie 516.941;
Ponto ne 1 de 7 pontos apresentados.
22
TERmo

Ne 181.918 de 5 de agOsto de 1966

Requerente: PARBENPABRIKEN BATER AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA
Privilégio de Invenção; "COMPOSIÇOES AVIVADORAS"
REIVINDIOAQUES

1 - ComposiçOez avivadorae, caracterizadas aor conterem, como
componente ativo, cerca de 0,1 a 1%, em Peso', de cOmnostós da 3-feni1-7-benzotriazolil-cumariaa da familia

dMO Ne 182.896 de 15 de setembro de 1966

dequerente: WHIRLPOOL CORPORATION privilégio de invençãO; AGITADOR PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA "
REIVINDICAÇOES

1.-

Um agitador para máquina de lavar roupa, carac-

emterizado por compreender: uma estrutura, formada de uma pega
gela de matéria plástica, e compreenden do um poste ou coluna cena

em que R representa um radical alcoxi contendo de 3 a 12 &tomos de
1
carbono e R2 represu.ata um grupo alcolla, sendo a quantidade restare.
te para completar as formulaçãos, constituida de agentes auxiliaresdas mesmas, tais como. eolventes, detergentes, dispersantes e outros.
Reivindiaa-N. a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 7 '4 agesto de 1965, sob me F 46.841 IVC/81.
Ponto único apresentado.

Junho de 1971
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2RMO N e

182.784 de 13 de sete,a-cro de 1966

Requerente: CELANESE CORPORATION - EE.UU.
Wivilégio de invenção: " APEEFEIÇOAPENTC RN OU R. r k12IVO A
COMPUITOS 01 tDb7XN55Ib a A .i'R0C12510
PARA SUA PRODUÇXO "

REIVINDIOAÇO251

- Aperfeiçoamento eu o , . relativo a fios 'compduitos

de cordoneie para pneumático, contendo "nylon" que quando incorpo
Wado em peneamáticos como camada de lona tem reduzidas propriedades de . achatamento, caracterizado pelo fato de , Compreender 'azo.
tura intima de filamentos de "nylon" a poli4ster na, forma de fio
rx qual a densidade linear de"nylon" varia de °área de 20 a cerca

Se 80% da densidade linear total do fio; dito fio tendo uma percam

tagem de alongamento à rUtura excedente a seroa 'de 10 e uma tenaci

TERMO Ne 180.815 de 28 de Junho de 1966.

'Jade excedente a 6 gramae por denier.

Requerente: WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION-E.U.A.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido de

Privilé&io de Invenção: "APENFEIÇOAMENTOS EM REGULADORES DE.YOLTAGEW

positado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América /
do Norte, em 21 de setembro de 1965, sob o ne 489.016.
Ponto te 1 de 10 pontos apresentados.

Reivindicaçães

1- Aperfeiçoamentos em regulador ee voltagem compreen-

/

dendo terminais de entrada para conexão a uma fonte AC, terminais de saíd., para conexão a um-circuito de carga, um trnsformador ligado em cia
cuito com os ditcs terminais de entrada e salda, caracterizados por compreende:em em combinação, uma chave de comutação incluindo um circuito •
energiendor e tendo uma posição deserergisade para comunicar primeira e segunda yo2çães de enrolamentos do dito transformador

em sdrie com os-

terminais de salda, e uma posição energisada comunicando diretamente osterminais de entrada aos de saída, um arranjo operativo ligado em circui
to os mesmos terminais de entrada e o dito circuito energieador para a-/
toar o dito elenento de comutação para a dita .posição energisadn quando"
.um pontencial AC aplicado aos terminais de entrada excede um dado valor- 1
e pra mover o rr,..se elemento comutador para a posição deeenergisada quan.
do o dito punteraial AC cai abaixo do na:cmo dado valor.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoi.;.
todo nos E.U.A. em 29 de junho de 1966,sob o 21 2 468.026.

IDO g o ao 70 00 50 a: zr 12 o

Ponto n 2 1 no total de 11 pontos apresentado.
14-,

/O 20 Z0 40 co co 70 00 90 I00

MIMO N 2 182.589 de 2 de setembro de .1966
3equerente: METALLGESELLSCHAET AKTIENGESEILSORAP/ TRE STEEL COMPANY
t1 CANADA, I/MITED E PICKANDS MATHER & CO. - CANADÁ E E.U.A.

437‘.c.-.J3;11----1
15

—

U5,- -9

43_

' Yrivilégio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAR AÇO EM FORNOS ELETRI

-48
-

(r\-.)

-058 60 re2
O4

COS"

Lin
-1; 14o ) I ,

;i :--;(rno
REIVINDIOACOD8

Processo para fabricar aço ei rornos elétricos de arco vol
talco, tendo o aço um teor de carbono de 0,02 a 1,8%, A partir de mate
liais que contenham ferro metálico, sendo que, no
forno, é formada ume
*aio de metal com camada de escória, e material ferrífero sólido e mi
Ado- é introduzido na oamada de escória, oareoterizado pelo fato do que
meteria/ ferrífero miádo, preferentemente ferro-esponja, é contir.ua.
sente introduzido na camada de escória, existente sObre o metal em fu,
3W0, sendo a quantidade adicionada por unidade de tempo regulada em de
yendincia da absorção de energia elétrica pelo forno, de t71 maneira
tua o metél em fusão, no fim da adição do material ferrífero miúdo, a.
presente essencialmente a necessária temperatura de sangria e o desedado teor de carbono.
Reivindica-se a prioridade , do cerrespondentee pedidoe, deposta
Joe na Repartição de Patentes do. Canadá em 3 de setembro e. 1965 a 1
,";10 Who de 1966, sob n 2 e 939.792 e 965.617, respectivamene.
bato 11 2 1 do tota2 de 14 pontos apresentados.

i

3. -

I
, 22)1

TÉRMO Ne 180.765 de 27 de junho de 1966
Requereate: NINNERO. , 'A N1F . '.R . AND NP,R; FACURING CC:
PrivilUic

1 - iJ .

•

. a

E.r.

de 7.1c •

cowtn - 7,-,

e-

oalo f-to de

a

,

poeição a luz, 1=
a luz

c' )

ex-

sisie-:a sensível

-::te do citado/

el/
?.. ,

primeiro

j re.,

chapa exi . ,.ot:s a 7:
te
Reivindica-ao a pria,d
Estados Unidos da América co

Ponto n 2 i do total de S

sua
de junho le
s apresentados.

1:2 4ví.'4;i1.
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via -

Y = -N5-,

C2rnereci dere-Ma oiyano'.
jeda com con2mie /2715:2crâ-

Y

rnico nelo dá-solvido.
Sensibilizas/or.
relha base.

1/21-

TERNO 142 180.760 de 27 de junho de 1966
Requerente: SUIZER FURES SOCIETE ANONYNE ='SU/ÇÁ
Privilégio de Invenção, "INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO E DE REFRIGERAÇXO, /
CONSTRUIRÁ PELO PRINCIPIO DE QUATRO CONDUTORES"
.REIVINDICAÇOES
1 - Instalação de aquecimento e de refrigeração, construída segundo
o princípio de quatro condutores e com adução separada do agente de aquA
cimento ou de refrigeração aos compensadores térmicos dispostos nos com-partimentos a serem aquecidos ou refrigerados, e com remoção do agente /
de aquecimento ou de refrigeração . dos compensadores térmicos para sistemas separados para a recondução dos agentes de aquecimento ou de refrige
ração dos compencadores térmicos para sistemas separados para a recondução dos agentes de aquecimento ou de refrigeração, sendo que um órgão rA
guiador, existente na entrada doe compensadores térmicos, deixa fluir aa
Da os compensadores de calor ou emente o agente Ide aquecimento ou sOmea
te o agente de refrigeração, e, acontecendo, ainda, que, na saída do coa
pensador térmico, um órgão de reversão comanda a remoção do agente de aquecimento para o sistema recondutor do agente de aquecimento, e a remoção do agente refrigerante para o sistema recondutor do agente de refrigeração, caracterizada pelo fato de que o órgão de reversão é comandado/
por uma antena (examinador) de temperatura, influenciada pelo agente de/
aquecimento ou de refrigeração, que escoa do 4rg gio regulador, mas não /
passou pelo compensador térmico.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na /
Suíça em 1 de setembro de 1965 eeb n5 1224/65.
Ponto n2 1 do total de 6 pontoe apresentados.
20-1

21
1(22a

.ontnif.: y.2
r. 3

em que A está ausente, quando Y =, n u * ., em que A é -NH-quando 7 4
.CH2- e -CM , ' -, e em que A é -(CH2 41., sendo um inteiro de 1 a 3,
quando Y é -NH-, -S. e 0=2 : em que B &NRR, exceto quando Y é .
CH2 . e .41/ 1 1V 1 -, caso em que E é então alquila (C/ a C8 ), alceni-..
1a, amino -alquile, N-substituida, ciano -alquila substituida e hidro..
ri-alquila; R, e 11" são combinaçOes de hidrogênio, metila e alquila
supealor; e R u ' é alquilU, alemaüla, caráadlcoxi -alquila, alquil-ani..
no-alquila e alcanamido -alquila.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita.
do nos E.U.A. em 17 de agosto de 1965 sob 11 2 480.468 e 24 de setem
bro de 1965, sob n 2 s 490.055 e 490.073.
Ponto na 1 do total de 3 pontoe apaesentados.
TERMO N2 181.073 de 7 de julho de 1966./
Requerente: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY./3.17..k,
Privilógio de Invenção: LAMINADO DECORATIVO RESISTENTE A EIS
VRESPAMENTO./
Reivindicaçães./
- Laminado decorativo resistente a encréspamento, com
sistindo essencialmente de uma falha polimérica decorada, ume
camada de adesivo sensível a pressão e um ferro liberdvel,
dito Arro sendo provido de um revestimento de liberação na
superfície que entra em contato com o dito adesivo, caracte
rimado porque a relha decorada tem uma higro-expansão .total
baixa, e o fOrro baseado em papel, removivelmente aderido,ten
uma hidro-expansão total substancialmente mais alta que a dite ralha, a adesão do adesivo sensível a pre g ão ao farra est endo na faixe de 1,2-4 gramas por centímetro deaergara, O
dito adesivo sensível a tresaão tendo um módulo de tensão /
constante de menos de 0,5 megadinas por centímetro quadrado ;
• a superfície exposta do ferro 4 provida de uma pele polimda
rica retardadora de vapor de égua, substancialmente continua.
Ponto n2 1 do total de 7 poetes apreeentados./

ir
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1E1510 N 2 182.086 de 12 de agosto de 1966
Requerente: AMERICAN CYANAMID COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "COMPOSIÇÃO POLIMERICA ESTÁVEL à LUZ"
REIVINDICA0DES

1 -Uma composição polimérica estável à luz, caracterizada
por compreender (a) um polímero escolhido do grupo que consiste de polímeros de cloreto de vinha, poliolefinas derivadas de ole
finas de 2-4 átomos de carbono e poliisitreno: (h) pelo menos -0,5% de pigmento de Ii0 2 , baseado no peso de (a); e (c) de 0,1 a
1055 baseado no OSo de (a), de um composto de fórmula:

-

(A - C - B)

'O
em que Y é escolhido do grup o que consiste do seguinte, fixando—,
simultaneamente o Valor de p em ia 2 e 3, cano indicado pela escolha

de Y:
Y = RI '

•p.a,

Wikr°. e.

o

TERMO Na 180.342 de 13 de junho de 196d
Requer( pte: ZAKLADY WITNORCEE APARATURY ROZDZIELCUT- POLÓNIA.
Privileg24 de Invenção "CHAVE DE DESLIGAMENTO DE ALTA VOLTAGEM DE DÓIS
ISOLAMENTOS COM UM TOGO SIMÉTRICO DE PONTES DE CONTATO USINADAS E MECA
VISMO DE ARTICULAÇOES E ELOS TRAVANDO O MOANISNO DE ATUAOLO"
REIVINDICACOES
1'- Uma chave de desligamento de alta voltagem de dois pilares
com um arranjo de travamento de elos de articulação, cujas laminas de tri
belho são movidas num plano horizontal por meio de pilares isolantes aea
piados com um mecanismo transversal -quadriea, cooperando clIm o mecanismo
de atuação por meio de um mecanismo embalador de manivela de embalador
de braço singelo, cujo mecanismo faca . travado em ambas as posIçães extra
mas; no qual as suas laminas de rebalho 21, por meio das suas laminas
ée contato 27 e 28 cooperar com um sistema de feitio especial e com mola
de pontes de contato usinadas 34 e ficara presas em cabeças terminais gi,
ratOrlas 7 girando conjuntamente com ditos pilares isolantes 5 acoplados
através de dito medanisme transversal quadrico, cujo um cametor 43, ela a
ambas as posiçães extremas, cobre com a mesma linha reta aruzando no uni
Centro um quadro de eixo 3, pelo tale .um rreefteismo de atuagg 47 do5 Pila
r3s 5 coopera no travamento com o mecanismo de atuação 40 de uma laminade terra 52. por meio de um mecanismo de travamento simetricamente cooaa

OF;C:A'
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Tantos al ternativamente quadrico,,, Pelei:Jos por avancas de joelho 56

ráveis em relação ROS mecanismo de :icionamento 67 e 48, arti
culadamenteacoplados Por meio de conetores trevLnt.s 57 com manivelas travadas 50 e
45 dos mecanismos de atuação 47 0 “ 8 opostamenta localizados.
A requerente reivindica a'prioribau do e-irrospoadente pedido dep2
Ditado na Repartição de P atentes poionfésa, em lE de Junho de
196 5: sob CO no P-109511.

•

ca da sarie benzénica, incluindo fen1la e fenila substitáida, B e um
tomo de nitrogÉnio ou o grupo CR; Zrepresenta uma cadeia de átomos. nm.
cessérios para completar um alie' heterocfclico, incluindo uma cadeia

II

de carbono puro e as cadeias -S-è=é-, -C=è-N=CH-, -S-CH=N-, -x=c,c.c.,
-0-oeN-, e -1-M-fai- às quais dialetos arométicoAPOdaot
tar funeidos, e A representa um anionte; caracterizado pelo fato de ala
diazotibar um 2-aminotizszol ou um 2 -aminobenzotiazolj . de se copular o

Ponto noido total de 9 1. r‘ i4s apxkr4 .ados,
f 4p 01 10

.a.u,u1,- ou v .. uonsil--bonzotiarclia, insnlirtiturdo ou substitufdo na m
poelção , nuelear
6 ou 7, R, i um grupo crua monociclica carbocfc12.

gl

1f

7

2-amínotianol ou 2-aminobenzotiazol diazotizado com um com posto da Mr.
mula gerali

2

(

B,

na qual R2 , E e Z são como acima eerinico; o de se quaternizar
26

tentes compostos azo.

os.resul

A requerente reivindica a prioridade do cor .esnondente pedido de.
pcsitado na Repartição de P a'-intes dos E
stados da Art..r rica, em 2
de setembro de 1955, sob o n o )484.7::.1.
:Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.

1. 02/
Juf-71-T-2
zunnv No 180.011 de 30 de maio de 1966
Requerente: DOW CORNING CORPORATION - E.U.A.
Privilegio de Invenção "COMPOSIÇXO CORIVEL BEM COMO APERFEIÇOAMENTO EM?ROCESSOPARA ADERIR UMA C0MPOSIÇ1J CURADA A UMA SUPERFÍCIE"
REIVINDICAÇCEQ
,
Composição curável,caracterizada pelo fato de compreender de
Cerca de 98,0 a 99,99%,,em peso, de um membro do grupo que consiste de

TERMO N o 17942:5 de 12 de Maio de 1966
Requerente: CISA SOCItlit ANONYEE - SUIÇA
Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE AZO CORANTES"
REIWISICA2DS
1 - Processo para a fabricação de azo-corantes, particularmente...
de um corante reativo na fibra da fórmula:

allicones, poliacrflicos, poliuretanos e polisulfetos, em associação .
Oom um alieno da fórmula:
R'

a

(R0) 4 .x.,,SIA,c
na qual um X representa um grupamento da fórmula:

Ma qual cada Ft 4 UM radical de hidroceboneto livre de Insaturação alitio§ terminal, cada R' 4 um radical de Éldrocarboneto monovalente
.vre de lnsaturação alifática terminai; cada A é um radical ligado ao
tomo do silício via una ligação de silício-carbono e que contem, pelo Menos, dois grupos mercapto ou (i/vorlla, Z 1 ou 2, é O, 1 ou 2 e a
305a de z e o e 1, 2 ou 3, estando o referido silano presente numa pro.
>rção de cerca de 0,01 a 2%, em peso, a fim de aperfeiçoar a adesão da
àlta composição, quando curada, a outras superfícies.
•
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondeu

HO
nN=N-C-

N
03H

.COCE

e o outro X representa um átomo de hidrogenio ou um grupo -S03H: Y re
presente um átomo de hidrogenio, um grupo metila ou um grupo -50 3H, z—

te pedido depositado na Repartiçdo de p atentes dos Estados Unidos. da A.

n representa um námero inteiro não menor do que 2 e na qual, pelo menos, um dos sfmbolos X e Y representam um grupo -S03H, caracterizado pelo fato de se preparar um

Ntirica do Norte, em 15 de julho de 196J, sob o n o 472.342.
Ponto no 1 do total de 7 pontos apresentados,

ao-corante por copulação de um di- ou tetrazo-composto correspondente com um ácido di- ou tri-aulfonaftil p irazolono-3-carboxI1ico ou por con-

TERMO No 179.640 de 19 de maio de 1966
Requerente: EASMANICODAK COMPANY . R.U.A.
Privilegio de Invenção "PROCESSO PA" PRODUZIR NOVOS CORANTES AZO WATEd
VÁRIOS RETEROCÍCLICOS"
REIVINDICACOEQ

/ - Processo para produzir novos corantee azo quaternários hetero
ofclicos da fórmula geral:
If

'.11

•••

densação de um aminoazo-corante correspondente com um agente acilante.
gle Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondon
te pedido depositado na Repartição de Patentes da Bula, em 12 de maiode 1965, scb o no 6712/65.
Ponto n o 1 do total del2 pontos apresc

TERMO NO 178.672 de 13 de abril da 1966
Requerente: CHEMISCHE WERKE WITTEM GE3dLISCUAe2
•ALEMANHA
Privilegio de Inv a mçRo "PROCESSO DE P2nT-0

Má
,31

representa um substituinte reativo na fibra,

P3 COM MA1ERIAL DE ENCHIMENTO
•

12a qual R I representa UM radical N-alquil. onN-benzil-2-tiazolila, In.
1, 0UbetitUídO On sUbstItUídO PA posicão nuclear 1 ou 5, ou um radica/ N

HAFTUNG.
ajLtJ.álCADAS EM

DIVIDIDO"

pEIVIMDICAÇZ,-S

1 Processe para a produção de poliamidas em r:, crntendo em dia.
tribuição . uniforme, materiais da enchimento flneJ.:in'.a Ci,iJIdo psiu coro
tão dos 4steres diarflicos ' dos ácidos lso- e/ou tereftálico e/ou dos ácido: -

Sexta-feira 11
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alearOonicos a/Latimo doa diaelnas Wmirlao alifiticae doa eiclosalfgo
Wai,e(ou aralifeitica, em um solvente inerte, earacterizedwpelo fato dra.:
q ue d0. distribui o material de enchimento, antes da, p olicondensação, por ..,
*mio de vigorosa agitação uniformemente no solvente', e* realima, a 'seguira conversão na presença do mesmos
.Reivindlea-se a prioridade do correspondente pedido depositado na .
lepartiçãto de Patentes da Áleranha, •r 23 de julho de 196 5, yei 0 015.0.200.
V 36.480 1Yd/39o.
Ponto A 2 1 do total de E pontes spregontedode
*ERMO a l 177.450 de 12 de mano de 1966.
dequerentot IL)ERS GEORG TEMEU E RUNE E CITOU.
Privildgio de Ihvengiom 0TAMPX0 PROTETOR PARÁ ?Ma 30031,eatm
REIVIND/CAGOES
- Tampão protetor para furos broluoado, da **doo!, okoesprimitli

gãO:,

reme Al 177:216 'ds 16 de revereir0'do'1964
Requerento.STÁNMOMBOM
m' NOWA&
PrirIggo de Invengío 5PEGGE630 PARÁ A PREPLO40 itTIÁ.Nftga.8501,.1,4,2
MU" =

2IIVIRIOAC0E3

2. Processo-para a preparação de alfa-nitra.imeég.igoggma t cem*
pisado pelo fato de compreendo r a reagão'do (" ater sulfárico de um 3-nitroe
2-cloro, 2-hidroxi -azaololo-alcano. 1-carbooloret0 coa trd4x1do de Eg
uotere •
livro de hidrOlise ds. produto, assim obt.4.1..'
Finalmente, a dep ositante reivindica a prioridade do corraspondent2:
dedido depositado na Ba partigão de ?atentes da Holanda, aa 16
de tovereLCI
da 1965, sob sino 6501881.
Ponto act 1 do total de 12 pontos aprOsentoolSe
H
Rac/cNC—C1

ao um trono* de oone nos um diametro maior dogue o dilmotro do furo a
outro diametro menor do que o diametro do furo, sujo oone tem um oamalm,
longitudinal, caracterizado pelo tato do cone consistir de um eatoriale
algo •laetioo, e.g., plastico, pelo tato do menor diemetro do canal Rem
apenas algo menor do que o menor diametro externo do cone, o quio
ta* .
aos que resulte uma parede de cone relativamento tina proporcionando e:
eis ao propriedade, elaetioas to *fomo, o polé fato to aonor atoaste*
do canal oorreaponder oesonoialuonto ao diemetro de uma carga explooiva
ou oiailar, a qual 4 ing erida no taro brogusedo strovdra do gana/ as cem
ter.
leivindi~ a prloridado do oovremponevaie pedi** dopmedieég:
em Moia, em 12 do mar;o do 1965, sob me 2.400.
Ponto we 1 do total do 6 pontoo apvemratadag.
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222140 ra 176.762 de 28 de át anairo de 196647
Requerentes PIRELLi SOOIETL per AZI0NIdI76iI6N,
lftivil6gio de Invengíos 00BIRT0EAPNEumiTIOA.P4t =MN
WALQUER

2I

Reivindicaçãog

• Cobertura pne gadtica para veionlea da cesel400
yo, caraoterizado pelo teto que abonda de rodas,* apresenta
iria ce'rdíes longitudinais, na central (2) e doi* laterai*(/ 611
indo desenvolvimento em siguo-mague regular ao longo do teta/
a andertioie da banda de rodagem, representados por mai* da 11,,,o
&has quebradas formadas por treohof e k alternados, es tr.' e
qhos b sendo todos paralelo@ entro si a formando um Inato 15 e
cospreendidoentre Ot o 40* coa alinha mediana debandado rem
dageM, e os trechos p sendo todos peralelos entre si e toam"
mte IngUlo compreendido entre O e 405 coa marcela perpendimc
lerh linha mediana da banda de rodagem, e sendo. 0* ***hes g
peforivelmente porpendionlaree ao* trechos k sendo os orate
dispostos de forma que entre (loa se determina* dois canais MA
Timor** (3 e 6) tendi deeenvolviMentoo ragu/ares à em melo/
COManto es forma de Vomito aberto, coa abertura* variável #f
entre 40t e 601 to dites desenvolvimentos sendo iguais soa dbisÊ
eordíeo, apresenta ontroeciattaa (síri• de blocos (14 o 15) tt,§
do forma peatagonal irregular !operador pelos ~dão* (1 • 3) o
Vespeotivenento do* osciLe ( 4 e 7), conde os blocos da *SM,
(14) e (15) rempectitamente, divididos entro ai pelos estreite*
Canal* (16 e 17) roopeotivomente, o sendo prevista* tendem (4),
obre o cora° (1) coa diregIo paralela aos trechos 2, o prata*
tildado menor age a as Mai* (4 51 6 • 1) 1# %!21 aio *tom* •
ela e cordão de Miado para o outro, NI tenda* (8) paridade d?
3.

GO

O***0 Me 177.213 do 14 dd fevereiro de 1944.
toquéreatos DIXAMIt NOM% ÁrTIRNGESULSCNAPI-Álawana*.
Privildmi, de Invonodoe 2PROcR310 ?MÁ A IMODUX0 DM 0/01120 DM fiburr.„
*MI OU C0POL/MER02 RI grORETO DE iINILL,COM IDNYADO P0N20 DM *NOME%
rem"
ieuldioaoãoé

1- Prooséno para • prolgode de elorête de politialla,
oá de ooMfaeroe de oloréto do vinil* o o. r elevado poeto de amoloodeop,
to, **diante polimerisapie de colorido de Tinida ou de olor*** do vista
:).mi e um oomeatiasre por reis de eistemee redor, ooldveis em deu% a toam
~atura* entre 00 • - 40°C, em premuna de dieeole alifdtioos, ~atm.
-1.ara tete fim, em quantidades de 8 - 20%, por pise, em relapi, doo reá&
~é*, •aracterisado pelo fato de que ee realiza a polimerleaglo ma 9,
ftreronça do /toros o/om oetonas cuja quantidaào te tal meato a •iro* de
. 5 atd 50 %, por piso, da preferinoia 5 &tf 40% por piso, doo , dleog io•
~pregados.
páivindioa-eo a irioridad, do correspondente podido v
4opootOodko !mit ' áloposolta, ou

3me.

20 de f

iro

de 1965, eob • al D44 57.4

¥onhe n* 1 Ar total do ,S pontoe oproosetadolo

doe pontoe alia internas, ea diregio atocerdíe, da Unha ogs d$

288d , 0~-felra 11

DOMO OFICIAL
taa

1"

j-

(Sego III)

Junho ipTo 1971,

#I

!,.14

„

', SUCO C A 174.03S
7,

limita o mas ao Unge doa earAuit,(4) e 2endaa,45A addrÇ ., ,dtordão3 4) 4a.1.5ãO'paz;:lUla''SoS
;proAuldidlgitmil.
4 1144(1 .' .'' 4e;•a -`c4,‘ ,
(;mara
.'§Pres8 a.
s, ^
n 1; 4 A - 7Y
, A 1 4 s.
1N1 ledo para o outro, aa :andu (9) . partindo dos rontoe,4.joalc
Internos ma dirigiu ao cordão da linha ias delimitNe coreda
,
4,!!
<
4
longo diPeanal (6) , a- ainda reforoos (10, 11 1 12, 13) soe ea •
anix (4, I, 6 e 7) a quines da banda de rodas.* arredondada*/ 1
"
1. requerant4 reivindica a prioridade ao pedido da pe*
Unto dormi tado ma /talim, 4011 ao 31R os. 10 da $aseire, 44103
41

~lede

06

(

I

ia

á

ai sive./

da

Ittt

15 de outubro de 1969,,

,laçuerentar T200ffi7eAR TIRI & HCEHHIC COMPL17-.
.41343 OIRINÁD 1021120
ti1 I A de Inven930 "FCrL/MEgZAQ30
... I . DC,45
• ,
,1.
11
Da Citifing
.17E at Sj C,C) ",
1 ) I ;. 5.4
.
i

Prr

-

4

•t

C

Arunelrfs;''.?

, •

!

7. . bit ricaça:o de jpoltmetwOic curaeter!sode ac p polineWROP rio
jito *taça, nelyotr4ro de feraUl'a ¡ora): 1

R
A gi

4e)

C.R'Â

## 04- 1 1,,j4tiWta oxialtio ou

TOAtO Jit 1 do total de 4 p 0114 11 &Prok&Ati,d4cd,

•

I

anxtfrai

~menta A ov, álaropoloy
R ~mut& tim radical 14141:49.1C43 ~Talante dio tenda
a
Oalefaw, Marca:rio, origilniO de livnis tlan 6tor e halogienoa
ffie preeetne. Lo dee acuaol gab awklálaa Um ettialisidea da dop2u,
rom

Ag
4/

fl” [I

kl

•n•n~111

Rrit.3

ta 'Mal a relameanta ma:adita esuilatto toado attealula R, UR, auto
/R ca ML, na qual C ad i toá as meneai altnitleaçlho PM* 9.1
Udu, X representa ~ara e. rapa-estais csijnlog
tO IMprosenta esig:nio em mmadra, ama asorada¡ pean nennej amig4 Oda
CO

1 enxofres

FIG . 1
acimo N t 176.094 de 29 de dezembro de 196$
Meguarsntes 7313D.INUPP GRILI8CUAPTX12 ' 3250MXftlirÁl IMP2039.ia315
CAMA ''
4rivil6gio de /mearão: *MOUS° 3 =POSITIVO. IIRÁ 00X1RO1.ÀR
VOmmAD o 32OUN5O MA REAÇIO NO nOCESSO dono OXICONIO 00112W
41 MIM= DO MEM lx XOR

P3P/MMACSR.
rroeeeee para oo. ittrolar e , eamandas o detivinGi 441, riii44
Mofoso 441 soprar =labia contra a super/faia do metal taa tuia%
Cm won condutibilidade •lftrióa, dependente do decurao dm ria&
entre a lança da sdpro slãtricamente isolada e o metal em l'ueãO
determinada o aproveitada para comandar ta aiMad
da ~Ai
ffla acdrdO Com o /éreo zJi 167.9971 cara oter ivad0 7010 Idt0 da 00 fa
lcudutibilladade 4 determinada entra o metal em :mão a uma senda'
3119tr1camte isolada contra a lanam de stpre e Inkroduisindo.e. te
Mn, de stpro centra/Atente no jato livre.
:Reivindica-e. prioridada do correspondette podada daDoellnitie
iba ?amanha em 30 de dezembro de 1964 sob no H 79.949 ine,4/114
Horto ma 1 09 total de 4 pontos apraeantadoe.
6~0

Si repnawita fane% sitiai% sientreeio, alumando em:erro§
R representa um radical manovalecto do tipo balogemate. hidralindis 3~
to, tic.aleolou Ilidnocarkonlec o*
i--a_

è l...... v —

.1--

lAnado ac itaKc de neta; a
O representa a vai:nela da meta/ Mie
Ponto na 1 do total de 16 pontos apregoa/idos.

Cotim 168.032 de 23 de nargo de 1965
Retaaraatet 1. Romeu-LÀ Roma a 012., 0001121 fflornfl(P.Roits
mana-la Raabe C Co Aktiangeeellacbatt) - 3010/
R5%571140 ae. tuf1)1401 " PRUMO PARA A 331133.410 D3 NOVOS Lc2
TTLICO-CANIIN019 II
ralvlYfaCACUTS

II

1 ?tome° para a oreparaota de novos r.cetdland*

444§5~tddi da itimula geral;
Cfr3OH

1, 1

na cmal B. repelirei-Lia 11.141 ¡tomado hiarogrenio em Ca
radical alcoila inferior, e na qual a ligação Lua&
•ada ai ponti/kado podo rer, isurginente, alarem'
és,

ekineierimao por atiallar ma aldeído da fdrienla geral.
Cg3

Ira I"

mã qual X e a ligaçto Indicada ert pontilhaft /
Oat

se aignificaadee ,u-citadas.

Reivindica-6e prioridade do correepondente
sopmeitsdo ao lepartição dt patentee da Suíça, co. 2 de abril C.
1464 sob o . ma 4159/64.
'ant a ft* 1 8+ 4. po4oe apreeentados.
24.414.180

r

4exta-iiiira 11
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84
P M4•703-4?1,1.51 do al1 -.gg
Y
40wareatet PIRRLit800I8EillitaZIORI
j

" I

c

4

g

-

_4

,

.Z1
31i=2492e

N
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- . I

_ç

que, quan o da g%
d

•

e in itiP ' '
'
At ~m
3 ama
l
.:atwai to o aveagn IMODO
4
• . .

int

.

articulada eakii •-• i;iista g ra 'arem' à 1.

'

i
f

'Junho de

"

Okças

"

"

.

•

matado pare confeccionar puem do tiro 1024 coaDreaddi caa‘.:
~atoe inoxtansiveia, caracterizado p nlo ' faté " Ine a earasaa de
inicialmente confecimada pelo processo cenianeional sadia&
01111 é
Çaa a reciproca ada gio da suas laias sendo poaterieraents aplaude@
'Ra Planou, enkaaato ainda montada na tambor de confiando, nado e
motir transferida aaa sevado tembot de confecodo de tipo farld
aal abre o qual 4 aonforaada e coma/atada oca ea decaia ebraeatad
Wastianafarese
priari4a1* do *arra-aponha** pedida dffade
lailladloamsa
- a"
afta* Ra Itália, aob ai 24819/63 a. 3/12/19 6 4 verbal* 4.1542. Waataao 1 da total do 10 ?entoe aaraadatigoae

4 -'

posigio rebatiWaélpaidar fica asz
— contacto com o coxia a do meato; ,
t
,_.t
(# peio mamata eleaante elastica 7 *aficado en tre partes tais dofhs
. o. •
paldar 6 e dO'dasentoeqUe linha - que liga os pontos de an;oragua
k
s
do elemento'eltatíco " aniontra jei,'paia ambas is pOnigReseitres
ma 6.6
espaldar dobrivel sObre -a . banoo, respectIvamente de um lado e de outro
da uma linha que passe por 'esses pontos de ancoragem Be O e polo alma
de articulado a. dia duas carcaças entre st e corzuspoadente esta 41.(4
galinha a uma tonado míxima do alemeato
Reivindioa.se a prioridade do correspondente pedido 0 dagdattada a
aa rauça em 8 de novembro da 1963 • sob 953.155.
Por‘ rlairro apresentados
4

•

n

'

i;:
5

i

FG
164.340 dei) de nersabro de mit •
quarenta 0IaL e goísta Anuiu • MCI
. P6R4 mem*
algIvild diaa, laaráados PRO0D38a
ORO&W/COS

\a—a/
!,

•

cem!~

glatram

•

PUNO X 2 161.958 da 21 de &grata de 1961t
laquarenter,C1B100,0/274 momo aufga
it A poexcg10 DR TULCÁRIDOOLa Na%
de Invenção °PDOCasSO.Pá n
Cila DR da -GABO
aalOINDICactak

11=3124U%
a. diarocemso . paaa avivar Dtiswamata material& woltak
fsa, ~Satirizado ye/o fato da me inoarporar ar Rena ougaste! da
,Wa-easaclil-eatilbino da faroaltr

boaraciaa de dee
...Processo para a fabrloaqh de vuloantaidee de
boiraoba
natural
aa datía
alara, caracterizad o pelo fato de se e*leanizar
presença de ealnoPlísticoo iniaadalS,
tica l na presença de aminoplastUal, na
hei superfioial rapeoffied
is e anfusiveis, finamente divididos, tindo una
ca superior a 10 metros quadrados por grama e uma gramaliketria aia& ia%
p

to

.a"a0
àhã* :apressurai radiaal da emailasna ligado as cadeiras da G2
~sol, MI pulules 4 e da a Al.s A2 ege iddntioei oa diferemw
aes e Otide..24 representa um radical do aafta/ene em Ipanema nata%
as de ua
*Mo cem a cadeia de eaatol, da faciais.' indi gnas pelas liari
;Anela sós ditos materiais za me agir:uri es referidas bia-mee
tal-eatilenos Sós materiais. "
Reivindica-se prioridade do acraespaademte pedido
ataiiade na Departigio dá patentes da gateai aa 14 de.aelwalme
tos e 12 de mais de 104, ao% ce ate. 13.00/43 e 615$84 Wasataba
aivestairte
Raczta

de ff Iambos apreasmaidea.

Amo 164.00 4,8 . 6 da ~ombro da 1964
amuerantes 800112$ =Mai D1T2s RIMA ADT0X051138 .PRffia$.
ariviagio de Inventas MIM 31.908/411 Pana ponms anuam
IM Mc= Amoudine

•

DATMLUGIU

bando basculante para luiaroa trama/roi de amaaboadveda
oataaterliade por coapraender em combina:tos uma primeiaa eareada Raz,
Judiciado um Coxim Be oonatitaindo o banco propriamate dato, maio e‘a
aa ~Jaça montada Ma tua parte Gataria do Modo pivotantir "Nb sail
Morte fixo 3, *atro d:zare perria gea extremas ruputavemante do Num
Weado, na quilo banca fica em podado ri .ansivatraats vertiail, e de
9111119.0o na qual uma parto posterior 10 da carepa 1 apelamse starea
am ~ate tisei , ,sraf- asguadaafiteetea $ paaaLadaide dialanded da Cate

ior a 5 microns. ". .
Finalmente, a depositante, reivindica a prioridade de ooraesaeadeaal,

ta pedido depositado na Repartição de Patentes da aufqa, am.a, de

mede ak

de 1963, sob o 010437/63r

Tainto n o 1 do-total de 7 pontoa apreaentadose
159.682 de ' de 3 de junho de 1964
' 222112 d o
lequerentet 7011.7:-5ILLY8 DO-Bae aL ala a.PA7l0
Yrivildgio de IinrellgaOt eDIr2ara014 EJTO.MOCÁNIZ, Rd Una= POR
721001,02 Arrumas*
ituntnnotchts.
Engrenagem
planetdria
coa entalhado interna a araa12:04 4
,• 3. o
508rdo com a premente invenoio.
1
do
total
de
6
pontos
apreeentaloe.
Ponto 212
I

2888 Sexta-hára 11

TERMO Ne 158.111 de

3 de

DIÁRIO OFICIAL (Se,ão Iti)

Junho de 1971

abril,de 1964

Requerentes FOSTER SUTES & TROM L1MITED IEGLAURRa

TERMO 14 0

Privilegio de Invenção "APARELHO PARA MOLDAGEM POR INSE0(0"

Requerentes TEXTROIT INC. . E.U.A.

154.836 de 26 de novembro de

Privilegio de Invenção

10.11211Praçou
1 . Gm apa g lho para moldar porinjeção do tipo em que as partos .

da artigo

"APERFEIÇOAMENTOS REIATIYOS A IN3TRUME11I08

PARA ESCRETE:7

'RETTInwentns

do molda, são contida* em um portador formado da partas separadas articula.
das que se podem abrir para remoção

1963.

1.

moldado, caracterizado pele.

Aperfeiçoamentos relativos a instrumento.. per* ~rever.

fato de ser provido uru . pistãO operado sob açjáo fluida e arranjado para as.

tendo um aplicador para transferir o fluído de escrever do um renal

partes do molde unida a entre si no interior do portador desse modo exercem

m superfície de escrita, sendo o dito aplicador ca.
TatOrio para co

do uma positiva pres-o de fechamento sare as partas do molda durante a 2

racterizado por vma matriz aubetancialmente contínua e flexível da

peraçãO de injeção e eliminando substancialmente posafvel ocorrencias de

um polímero sintético, elástico e *elido, tendo ntravée da mesma 14.

Crostas formadas entre as ditas partos do . moldo, sonda providos ' Meie* ta

ma pluralidade de cavidades inter - conetados de um tamanho euficien.

sentido de que a aplicação da presaão naco -ara ao dito pistão seja efatp

te

*da automaticamentn pelo fechamento í o portador dc molde.

meamos pelo contato do aplicador com a superfície de escrita.

para permitirem o movimento do fluido de eecrever através

Reivindica-se a prioridade do correepondente Pada" 62P082.

A requereaws reivindica a vioaidade do correspondente pedido depg
altado na Repartição de Patentes

ia

Ieglaterra ele 5 de abril de 1963 sob .

doa

tudo nos E.U.A. em 12 de dezembro de 1962 eob n2 244.196.

Ponto n g. 1 do total de 12 pontoe apreeentadom.

IN 36307:
Ponto n d 1 do total da 7 pontos apresentsJos. •

à

155.409 de 13 de dezembro de 1963
Aequerentet CORNEIS° CBSAR RAUER & CIA. LTDA. - SUANOURA

Era

MIMO X2

Privilégio de Invençâo n APERFEIÇOAMENTOS EM .S,;AS PRÉ- MOLDADAS PARA Xm
FRE00 EM IAM OU PAREDES'
IZIVINDICACUEZ

1

TERMO E l 153.292 de 2 de outubro de 1963.
Requerente:BRITISH AIRCRAPT CORPORkTIOW IIMITED- Inglaterra.

Privilégio de Invençaot "APARELHO E PROCESSO APERPEIÇOAMS PAU
YADRIm
CAÇA() ME ESPELHOS".

• Aperfeiçoamentos em peças pre-Holdadas para *apreso em lajesReivindicacees

ou paredes, Caracterizados por ser o Mesmo constituído do Va. peça Pa22/1
lopipédica tendo em uma de suas f3CO3 laterais um recesso, que se estende,

1. Aparelho aperfeiçoado para fabricação de espelhos if

longitudinalmente, e, na outra face lateral, um ressalto correspondente *

através e uneionamento de uma falha de película ou material •uiva./

dito recesso para encaixe macho .femea com o mesmo, sendo dita poça dotada

lente, caracterizado Pelo fato de compreender dispoaitivos destinado, II

de uma nervura em sua parte inferior, estendendo - se longitudinalmente ia

sustentar a falha em condição essencialmente plana, diapositivo deatim
nado* a prender a falha pelas bordae °poetar e diepomitivon destinados
a aplicar sucção pneumática aí face da relha, em uma ou maio monae zele.

terrompida em pontos equidistantes para proporcionar a exist;ncia de re
foros da estrutura da peça apresentando o mode1o, em corta transversal
um formato aproximadamente quadrado, aberto em sua parte inferior, confe.

cionadas, como a zona periférica, por exemplo, de modo que a &fleme°

rindo ao moalo, em seção transversal, o formato de um U invertido.

lateral reenitante da telha na referida zona ou zons'te funcione no

Ponto n2 1 do total de

4 pontos

apresentados.

MI.

tido de emprestar--tensão uniforme A porção ou porçeee da talha limita.
dag pela referida zona ou zonas.
Ponto n2 1 no total de 11 pontoo. anreeantadoe.

14

102 151

251 192
\

=F4=1:, 131
4:5
L-15

4„Y

.70.1

r

.n -

15

10
.72
777.77:":"77

TERMO X2 153.245 de 1 2

.E7 1.
de

outubro de 1963

Requerente AZTENDE COLORI NAZIOÃALI ArFINI AMA S.p.A.- ITÁLIA

Privilesio de tnvanção '"PROCESSO PARA A rRE:ARA0 ZT CORàNTSG REAT1:03
wyvTaTi/CA,;CEI

Sexta-feira 11

1.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

P 00.990 p9

;

deoredgeno.

á preparação de
aerantee aeletd*C4 taWsemila

Junho de 1971 2889

dato" caracterizando pelo fato da ilee ~atitude &é
a) um composto oxidantaorgéníco ou mineral,
t) um quilato derivado de ma algente ao mencabidenJoate
aa metal doe grupos 1^, 113, 113, TB, VIR, 3I1R, 111A, IVA, 11 e
VIII da claceificação aeriodica, no qual o metal é macetival de n.

(S0 Na)
3

&Citar ainda na ouve/1.os seres eletrbnicce ae ma compeato doáoza

olás°3**

•e que a $ 2.4 e Jc 1; H, ..CE , -OCH
a , -0Calle é o cromogano
uM da doe
3
"' /
a
ase
que compreende corantes azoicos, antraquinonicos, azoicos nestalizse
dos ou 49 ftalociamina, c
aracterizado por se condensar o cloreto clanlle
rico, a 0-5 d C, coa o sal de sal de ecido
8- 8meg a-meteno-iult&ntoo 4
tOrmale gerei

í

e) um composto doador de par •letrbnieo ia qumadidade mei&
'imo igual llneceseeria para complicar totalmente o metal ae

to.
Reivindica-se e prioridade do corres p ondente ImIaléa 41****5
da na trança em 13 de maio de 1966, sob ne 61.596.
Ponto

S:›

ne 1

4. total de

10

portos ~catado*,

liRMO N d 188.564 de 13 de abri/ (1,1961

SR - anaS0 Me

Requerente: SCHUHERT & SAIZER MASOHINIMADRIX WIENOISELISCH416

em que X tea O ;sestro significado que
acima, e

O

produto,

assim Obtlant

logo condensado com o correspondente componente c
omp lementar do cone
te acima indicado a uma temperatura não maior que 50*C
. e um plí compre
dl-do entre 6 e 6,5.
$

n ALEMANHA n
fravalealo de invenção: " PROCESSO E DISPOSITIVO PARA DESLIGAR $i

HELIGAR UM DISPOSITIVO 33 PTAÇXO DS.
TA DEVIREA$ *

A requerente reivindica a prioridade
de correspondente pedido de.
poeitado na Reparteção de Palentes da Iteila em 4
de outubro de 1962, •
90b o UR 19.584 e . 14 de maio de 1965 .
sch n o 34.995.
P onto nR 1 do total de 4
pontos apresentados.

HEIVINDICACCE4

. 2 - proeume pala desligar e jel,Sgax da ma diepoais
tive de fiação para a Tiação de uma fita de fibras, no qual usa

ZOEMO Na 189.207
de 8de maio de 1967

ta de fibras: solta por um adequado sistema Walimentação pneumétÁ

Requerente: g.

ao ou mecenico

1".

VETE MARTINS - CUANABARe

Privilegie de Invenção 5 MAÇARIe0 DE ARCO"

oS

levada para um cano de alimentação desembocando/

anua (Amara girante da fiação, sondo retirada desta oem'ara gerente
de fiação como /ao torcido de fibras por meio de um diepocitivo de

11=LUUMSWAA
. Maçarico de arco p
rotegido por do, c aracterizado poz

retirada, caracterizado pelo fito de que no desligamento o diepoet
tt 002.

p de.maçarico, um p
orta -eletrico carregado em dito corpo, um bocal preso
em
dito corpo, bocal esse que dotado de um orif£cio de eaida, um eletrodo . •
mantido por dito po rtaeeletrodo e p
endentepara dentro de dito bocal com a
extrealdade de a r co . adjacente ao
orificio de sarda cor:atrito, um guia de
centragem isolante localizado ente dito bocal e dito eletrodo para centrar
dito eletrodo com respeito ao eixo
g eometrico do caldeio de safas/ 0
laua
lar e letricamente ,
dito eletrodo de dito bocal.
Re ivindica-se a p rioridade
do co rrespondente pedido depositado Ulla
Repartição de P
atentes dos estados Unidos da America, em 9 de
Maio de 1966
sob n o 549.588.
Ponto nO 1 do total de 5
pontos apresentados.

tive de alimentação (5) e O dispoaítivo de retirada (3) sio para n
dos antes da camara de fiação (2, 2', 2") b que a extremidade de
tio (E) que se encontra na câmara de fiação é enticada por moioe
adequados dentro da cámara de fiação num sentido axial, e que 'no
religatento a (Amara de fiação (2, 2', 2") é posta em meviminto

(3),
Seivieaica-ae prioridade do coreeepondente pedido e

d

epositado na Repartição de patentee da Alemanha,

de 1966, sob o :de Sch 38 889 VIla/76c,

9

aia

pente no /de 11 pontoe apeementeade.

31
21

22
23

\\‘PPI
»
NW,

li
TERMO N o 189.144 40 4 de maio de 196e

42

51

Privilégio do Invenção: "NOVO SI0TERA INICIADOR DE POLIMERIZA03 DE

MONOMEROS ~MIANDO um =PIA DIGAg1.0 oparDICA E PROCESSO= Pç..
IIMERIZAÇXO MIMANDO EaTE SISTEMA"
22330 Ne 188.528 de 12 de abri/ de 1967./

palVIND/CAOES
1 -1111va

efeteaa iniciador para

a

polimerização entra. 30

•

1000 de MonOweroe ocmaoTtondo uma tu vérdee legação* duplas ele.

26 de abril

ta 17 de aàatO de 966,

eab rR Soh 39 416 V/De/e6c,

Requerente: EHONE POULENC S.A. . ?RANÇA

aa

tee do diepoeitivo de alimentação (5) e do dispositivo de retirada

Requerente: CHARLES &ATM./n.0U./
ariváldaio de Iavenção; DISMITIVO DR cone./

•

,
1

iifttM iMotta-fdre tf
_

.1 itaivinalcodloa4
k,tra diap0OWY, dd : dsr te variaval. pari 00E19,0~ .
pimento* do asteriál alimentado 'além de dito diapealti/10, ca
Raoterizado polo fato que ele,tem . umpriaeiro membro mavg ea
MiclOa conainuoa, uaa faca . de cortt . 'moita para actiouladomoa
te cegue a faca no primeiro morbro para moviment0 en.uniéeoa
í

Ea com *aramo o para movimento entre posição:1 operantea a
Smoperantee, meios pneumáticos, ditos áltimoe meios, na infra
4nçãO de prose i o aoe mesmos, ficanft adaptadoe . para causar
Eavimento de dita face de corte para a pOoi0 operante para(
Sartar dito material./
O requerente reivindica a prioridade de idintioc poda
6t1 dcpooltodo na Repartição de Patentes norte-amerioana, Ca
19 40 julho de 1966, sob o nd 569.! .0.f
. Ponto mei do lotei de 9 pontce apreeentados./

'

ante In)

• &Mo" de .1911.

faiíe PI 188.274.49.4 O ai01 do 19674
„
engome** ~ia MaIr3TIA9 Págp.ir
APERUIÇOADRUTOS,RILATITO8
1,IXTALA,
Seivillato Ø Iamoiot
EXIMPLO
OE:
.
IEE
AIR
0Q6020R
R
I
115ESPARIA.MECTURADOUWDEL
d92QdDO onnurro•/
Reivindicacies.1
.. Aporfoiçoameatos relativos a inatalaçiee para a
bietura domada de materiaie oomo por exemplo os componentes
do concreto, caracterizados pelo fato de um reolpiinte dosa
aor volumétrico dividido em tantos ompartimentos quantoo.oca
es coaponontes diferentes de materiais a serem miaturedok
'Ir provido da deacarga inferior obturada por tampa, sor ocorra*
Alço Abro rolotea ea dois trilhos ou guias inclinados da :me
tremidode mais elevada ou de carga, para a extremidade mais/
baixa ou de descarga, sendo o recipiente doaader provida do
um oontrapiao a 810 ligado por um oebo ou oomelhante corrend4
Abre uma roldana, de tel modo que possa, por colma° do cern
Cega:sato, ser mantido na posiçio mais elevada por meio de ue
diapositivo trovador qualquer e, carregado • dmatravado, cora
Ca *tf a parto maio baixa dos trilhoa para ser dem:arrogado
me4rnado &posição anterior por efeito de dite ooatraphoor
p onto mel do total de 2 pontoe apreoentedoo,/

•"gr
aqgo se 156.255 do 3 de :01. 11 de 1961S

!ORM() Re 188.338 de 6 de abril de 1961.
itequerente: RERUNO IADISIAU DA SII7A-Sto Paulk
Witildgio de Iovondão: 0 E090E0DR:A DE CADEADO COM Ut4REDO"
•

41.vinãi01219.1
moddio do cadeado coa oegrido, formado ai lia
doado comua, Po:4a agora caracterizado por ter um cilindro (1) *tumida./
rua superfície, ea quais./
do junto a base, mdvdl .o dotado de núMeroo em
iodem sor combinados pelo giro da referida poço, i direita 1: ti covarde,
oca chavetas #
,-aora mia movimentar convenientemente discos internou (2)
(3) que sutis libertas a alga (5), de oadoádo, de seus piza* do tra vo 43'
4mbém internos.

Ponto a i) 1 ao total do t ontos apreoendado.

de slaoranto: CENTEALEY WAOUTORY0 IsSIEDOYATOI SRE , l ad-U TU.d. 20,iddg
WOY METAEDOUROIY " I.R. DARDIFI"./UNIXO Soviancá./
9rivil6gi0 de Invonção: DISPOSITIVO DE DETEREM:100 DIREfit
texto RÁPIDA, DO TROE MI 011GRNIO DE UE MAM INCIDO, A Ena
YaDA TEMPERATURA./
Idt.2.1.953.1632.9.±P.2Í
1 Diapositivo de detorainaçic direta, muito adoida ,
au teor de oxiginio de um Mata líquido, a elevada tomperata m
ra,'por moio de una na6io7to das propriedades físicas do buam/
affit41ico, caracterizado peio fato de comPreeader um eabegoto e
*unido de um eldtrodo de comparacio e de um oondator, destinem
do a ser mergulhado no natal, a um voltfmetro que cata ligado/
ao el4trodo elmo condutor e que mede a diferem do potoncia3/
*atro o eldtrodo de compareci° o o iotal liquide, sendo Ond
aldtrodo de comparação comporta um capuz odlido, feito de as.
Círio refratária, e uma amada qge tem ima concentração oonetat
aotaado um ~lutar do grafite ea oaatecoo éls
;m: do
A ditA ' aimas • ligado ao voltimotro./
1 depooitante reivindica a prioridade do oorreariatokm.
te Mig o, amoitado na Repartiào de Poteatee da Troo" (na
de abril de 1966, sob o niaero 55.20./
:te 1 do total de 5 pontos npreoectadoe./ .

.thea.) go 186.254 'de 3 de abril da 19d7./
idquereato: "GEE RAOUTOHOO ISSIIENIVAMSZi VLM
v'nomór EITAIIWRGI Y "I.P. iARDITE"./dEI14 &Manei./ •
Privil4 g io de Invenção: 1.I.SCX)MáA PARA MÁQUIiiI.,DE i•-urrravIo.1
zns% I,T.ENT.rg
èdRfEn1i PB ravAIO r zAG.um ravk pf.,,xx

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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Reivindicaesid
1 . Iingoteira para máquina-de InfidVtitdoOnÜnUU ded f
2
:tateie, utilizável, em porticu/arj para itprodUção!difebdi
produtos cOm 4 sUo'sen'Skvqáen'de l fWadi4;4Sz'acteritadà plt.4
•
Z!diS;2
10 "fato de comia;etridéi ; . nMua ere friÕz, fendbaide
postas ao longo das arestas da lingoteira, pelas Ualà 1usr.luX
fluido de esfriamento pode chegar dIretaizenttr-eo contacto .
das arestas do semi-produto fundido./
A depositante reivindica a prioridade do correspon
dente Pedido, depositado na Repartição de Patentes da França,
em 27 de .abril de 1966, sob o ndmero .59.243./
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Junho de 1971 2891;
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definida aoimat
Reivindica-se a prioridade do corràPók -deilte'=pedid j depositado
Me . Repartição de Patik4a4POIOn gza'Sí'1'3 4 Mane
196t-ent
1,
,
123296.
11
Ponto n* 1 do'idtai'Af'9' 1.,,,td'oPreeentadtei.

e

f

Ponto n* 1 do total de 2 pontoe apresentados./
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TERMO R* 187.560 de 6 do março de 1967.
Requerente: RAIISEA ENGINEERING COMPANY UMITED-Inglaterre.
Privilégio de Invenção: o conJunTo DE TIMPEZA MR TUEETRA"
Reivindloaçães

TRRNO No 17.794 de 16 de março de 1967
Requerente PTERR INDUSTRIES, INC. E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO APERPEIÇOADO DE ESTERIFICAÇIO DE ACI
MO TEREPTALICO E ETIIENO:GLICOL'
REIVINDICAÇOES

1 Processo aperfeiçoado de esterificação de écido.tereftálieo

etileno glicol, caracterizado pelo fato de se reagir ditos etileno
col e doido tereftélico em relaçães mo/aree de etileno glicol para doi.
do tereftálico compreendidas entre 1,0 e menos de 2, na presença de és.
teres tereftalato de poldetileno, sob pressZes inferiores it pressão d8
vapor do etileno gldeol e a temperaturas da ordem de 200a 30020.
Revindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado noa
E.U.A. Cm 23 de março de 1966, sob 12. 2 536.644.
Ponto n2 1 do total de 7 pontoe apresentados,

1- Conjunto de tubeira de -limpeza para um filtro do tipe
descrito, caracterizado por compreender duos abortaras de 'descarga sem
radas, uma abertua primaria para introduzir fluido de limpeza contra-o&
:rente num filtro e uma abertura secundária C1,113 recebe um suprimento st
oundaria de fuido de limpeza da mesma fonte atrevas cuja abertura acene
daria fluido 4 descarregado para formar uaa cortina que bloqueia a 1r9.11
aão de ar limpo ao midmo tempo que o flaido de limpeza primário 6 libem
rodo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoei.
'todo na Inglaterra, em 7 de março de 1966,sob on* 9778.
Ponto n* 1 no total de 11 porcos apresentados.

ZERMO R* 187.732 de 13 de. março . de 1967
Requerente: INSTITUT PRZEMISLU ORGANICZNEGO
POLONIA
Privilágio de Invenção: *PROCESSO DE PREPARAÇXO DE CORANTES AZO SOLUVEIS
EM AGUA E UMA MODIFICAM DO DITO PROCESSO'
REIVIND/CAOES

1 - Processo de preparaç5o de corantes azo soldvele em água, carás
terizado porque os composioe 1- a cilomina3 .,. aminobenz4nicos da frmula At
ral 2, em c,ue A 4 um radical opcionol de uma !min: diazotizantd não con
tendo crupos carboxi1a Ou eulfona livres, X á um átomo de Udrogenio OU
grupos eleoxi tu um átomo de cloro, R dias átomo de hidrogénio, grupos .
alquila, hidromila, e cianoalquila, E 2 e 12 3 eRo grupos alquila, hidro..
zialquila, cianoelquila • cicloalquila ou formam um composto haterocioli
oo com um átomo de nitrogGnio, R4 6 um grupo alquila, os citados gruposalquile, hidrozialquile, clanoalquila e oicloa/quila contendo de 1 a 4
6tomos de carbono, são ratados por um agente de elqui/açrto de fdrmula.
R, Z onde R i 4 um grupo alquila contendo de 1 a 4 átomo, 00 carbono e 11
um enjoo, por exemplo euliato de dimatila, cloreto de atila, meti/ ma
:obermen4 ou tolueno, obtendo-ee como produtos da reaçA0 08 Corantee
4

k

fdraulz geral 1,

wi-572e;ÇÁ(
12.RNO Nj 187.424 de 1* de março de ;9(-)1

Requerente, GERARD FRITSCR - SIO PAULO
Privilégio de Invenção "NOVO CONJUNTO DE VI1VOLA PARA CIRCUITOS DEn nutpos
D2 ALTA PRE11$X0 2 SEU RESP£CTIVO MEIO DE MANOBRA, POR murráfu Rum,
REIVINDICAC'ZZ
1 Novo conjunto de vélvula Para circuitos dg rlutdea do Oiti

pres'Ao e seu respectivo melo de men

,ira, Dor cootr gle:

remoto, Orado:TU,

1 2.

•

len

Junho d$ 19711

oMi ofictAL (Seçlo

Corta-feira 11

Wo por'sér Constituido por uí, corpo Soe mu ,Aido de r8scas defixagáo dando.
'passagem interna ao fluído dos circuitos pelos caneta. Tcorpo da válvula.
1 8 aCePladc; por meio de uma rOsca interna destinada a receber a uma pega Na
'bre à qual vela agir, por meio de rOsca, a haste de comando igualmente mais!,
'da de uma tOsca ar..rna correspondente a ' vOsca da pega; na parte superior.
Wooggeada da hasta 4 fixado um volanul da manobra cuja fixado permanente,
8 assegurada pela contra porca.
Ponto na 1 do total de 8 pontos apresentados,

rim "ârf‘rtIf-ftti

4

21RMO !i 187.096 de 16 de ievareiro de 19671 &guarantee TH 8 8TEEL COMPANY 010 SALES LIMITED./INGLATESMA./
drivildgio de Invaaiáoe 72008380 PARA REFINO OU TRATAMENTO D¥
Rsuzsi .
Reivinaiga2.4211

. Um processo para O refino ou tratamento de metisto,
Caracterizado por incluir a fase de aujeitar o metal fundida é
tratemenUe cora orlglaio, dentro de um vaso de refino, $itt
gge se complete o refina ou tratamento, pela lajedo no Veie
de uma chama alimentada por ~restou do oxig8nie e coaNuatt
Cul oarbondoeo liquido, ajustagem das propordes de oxigdnio
pra ooabuotivel, e localizado da chama dentro do vago, da,
Medo que ou produtos da Oombuateo, e ao a chama, inalem s3 * -

Reivindica-se aitioridade dwoorreapondeatas. pe didos depoeitadff
na Repartigão'do'Intentee da .Alemanha, em 6 de abril de 1966 e 19 de a*
esto de 1966, respeo ltivamente sob os n o s H 59428 11/84c e R 60.280 moo
01,84a.
Fonte na % do total de 8 1, ontoG =alentador:
,

228H0 Ma 187.0 88 de 16 de fevereiro de 1967
Requerente* °DIN . INDOSTRIAMETALtROICA
Trivalaio de lavando a BAGACEIRO EXTENSUELa•

'Ano

REIVINDICACGES

ragaoeiro extensível, caracterizado 1410 fato dé ' ae °Capara'
de dm* ou mais unidades fixáveis tranaversalmaíte ts espeta do vefoulfg
Soado que cada unidade apresenta-se g ob forma de uma barra onde agiote*
in tubo central de secdo tranversal quadrada ou outra, tubo Este qat
Cambe pela extremidade e telesodpicamente, tubo* de aesaInbaa6/0g.
age envolvem justamente o centrei..
Pauto 112 1 do. total de 6 pontoe aproai:atado:4s

Ws o natal fundida./
reguerente reivindica a prioridade do oorráspendente
pedido depositado na Repartido de Patentes na Inglaterra. em
16 de fevereiro de 1966, sob o ne 6547/66 e em li de fel:meiga
a. 1967, sob o ndmero 4.9E4/67./
Ponto me 1 de total de 7 pontoe apreaentados./
92RMO,N2 ,187.248 de El de fevereiro de 1967
Requerentes ELISABETH HOONSTRASSER 'E JURGEN ROCIISTRASSER ALIE1
Privilig io de Invengio: "FROcEsSO PARA ALARGAMENTO DA EXTRIMIDADIC DM.
EXECUQX0
YERFURAÇUS EFETUADAS NO pop() 2 TAL1tADE0,1MB QUEDA PARA A
2ROOESSOo

eX

1dhLw) na 184.993 Se g a. fevereiro dc 1967
&guarantee MONTECATINI =SOE 8.p.A. n, MUI&
7183i3 =7rit;i14,1a de invaastoe 01. 10k00e5o PARA PREPARAM DE
werucoa
EUS , 1 BASE DE POLIKESOS
MIMES COM RECEPTIFIDADE8 PARTIOULAR/
PARÁ 08 CORANTES 00

pETI:axpicActEs

1. Processo para o alargamento da extramidade de parturaglea de
fetuadae ao solo, compreendendo as fas •t dee abrir-es um foro calmar',
pl
CO at& uma profundidade que a.spreenda O alargamento, caracterizado
da
perfura/1!.
inferior
encher
a
extremidade
las fasea_adicionals Sei
OU nãe. é suficiente, a daLsat
Oftl Agua, quanto a ggua aubterrEnea falta
Ocra seguir uma talhadoirit cair a intervalos de uma posição acima de 68
me<
trecho a ser alargado, a Agua exietente ta PírfuraÇão atuando oodo
a
Oge
v
em dealt
to de guia e fazendo a talhadaira demorava: laia curva
. Certa a parede de perfaragiee

JIIIIEDICACUR

1.* Processo para proparado ao fibras b6xtetee8
reoeptividade "trilouilãê$ 4* palfaeree' sintdtieos superior** co.
lar para os oorentas, destinadas a fibras tixteie películas, sinta.
Artigos moldadas e siailare*, oaraotarisado por dompionder a mia.
tema de paliai:Irina* com 1-25 de um composto eacalbido do grupe
or a) um ;alicantina:sio bdatoo de mit-rodai* (Atida
SCRtAtaddelp
de

DIÁRIO VFICIAIL (Seçáo

Sexta-Nra

•
, do na, líquido mantido anda temperatura meie beira doqua ,
temperatura elevada, caraoterizado pelolfatade que o 130idef
ânclui.una proporção maior, em ' pliso, de um óleo • una peopor
cão menor, em peao, de um aditivo detergente Oen base de fen4
(como definido aqui acima)./
A reverente reivindica aprioridade do pedido deposis
tado na Inglaterra, em 27 de jeneirO de 1966, aob n13746(664:
Ponto ne 1 do total de 20 pontoe apresentados./
TfiRMO We 185.850 de 2 de janeiro de 1967
Uquerente: UNEM IM.ECTRIC COMPANY' •• EMOJU.
W1,1/ó/eia deixas:4o: 0 APERFEIÇOAM:MO 324 MLQUINAS W3I3OELER31a
CAS DE DAM INDUT12CIA

, 30r.polioonde neação ge epicleridrina coa uma Dia-diaainaltetasee£ee
alio* ~and:Cria de 7 membros da fórmula geral (1):
C/
\/11
c

„.

ea que E *E eu &rapo.: alquila iguale ou diferentes, ooa 1-12 &toa
noe do oarbono; a 1) , na oopollmero de condensação contendo unta
ded.o de um oompoeto compreendido na fórmula geral (1) o unidade&
de piperazina ou de =A W,
leivindioa-es prioridade do correspondente pedido 0
depositado na Repartição de patentes na 2tólia l/ eall de terereire

de 1966, sob ne 14.391,
-Ponto ne 3. de 5 pontoe apresentado..
T29.M0 Ne 186.815 de 3 de fevereiro de 1967.1
Requerente& INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS PINHAL 3fl./510
PÁMO.I

Privilégio de Invenção& MAQUINA PARA CIA53IFICAÇ3.0 DE TOMATES.
PARARAS, PESSEGOS R OUTROS./
ReivindicacOoe./
3. . MAggingt para classificação de toaatee, batatae,pla
Nego* e outros, caracteriza-se por constituir-se de dulia cor.
rentes, de diaeneZes con4eaientea, circulare:, que ee extendea
lengitudinalmente, entre doia eixos . 0); e por eixo., tranevec
anis, denteados, providos de mancail móvale, e dispostos obre
una estrutura conveniente; e por entre estas correntes (3).ex.
tenderem-se transversalmente roletee (2); e por latee roleteg/
convenientemente diatanciadoe um do autro, conforme empeci” a
Caçães oficiais do claseificação poseuirea eixo fixe e coneti.
tuirem -se em manoal, • própria corrente (3) por seus eixos de
articulação; a por lotes roletea lerem recobertos de enleie, 04
cilindro de material adeqgado e na disposição convenieate; e
ainda por istos reletee, possuiria junto soa seus terminais fl
as ao eixo una peça *ninariaa que ao localiza entre au daea
*acção': longitudinais da corrente (3); e P er esta Pe ç a anima
&rica, e a referida oorrente localizar -ee • deslizarem e8bre 3
acachapa guia da estrutura , longitudinalmente; e por dl...3;8r/
inferiormente de uma caixa de forma piramidal (8) provida ia/
prolongeM en t o . internos (7) na forma conveni e nt e ; a jer feta/
esta& ligar-se de forma apropriada a estrutura; e por um Pre a
langamente tubular, ligeiramente taci/nade, situado ao vértice
eu ponto mais baixe ia caixa; e por esta caixa peoeuir rival a
timento inte.riaO ea material apropriado, para amortecoa aboutege
prolongamento projetar-Re lateralmente, em atateasãee
te por iene

adeluadaa./
Ponto xe 1 do total de 2 p entes ePr000ntedoel

URSO Ne 186.523 de 26 de Janeiro de 19671
Requerente: 3390 RI:SEARCH leD aNGINIERING COMPANY.M.U.i./
3rivilÓ g. io de Invenção: MOVO PROCNSSO DE TIMPERA./
Reiv.,ndicacãe../

3. Vaproolmo de tempera ou tentara mu* amole d*
~ elo no eaal o netel i aqaeoide Md uma temperatura elevado/
e. mlterieraeate • 1:meteri4. Mas berebe ou ma molde matem..

•

411.4111r,1‘,

REIVINDICACM
5

3. a Aperfeiçoamento em míquinse dizamoeldtrioae 44
baixa induttincia do tipo comutador tendo una armadura e via alatoem
de excitação magradtida arranjado para cooperar eletrodinamioamenta
Som dita armadura e incluindo.uma pluralidade de polo de campo pai
cipal cada um doe quais termina em una extremideide em uma face
de polo que 4 espaçada da dita armadura por uns folga de ar, cama
terizado por compreender um meio amortecedor elètricamente condutot
Suposto adjacente as faces de pelos doe dito.: polo.; de campo pria
elpal e aonde operativo para reduzir o fluxo de reaoio da armadura*
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido a'
lepoeitado na Repartição de pá:altos doe Zatedoe Unido; dal:Árida
aa 11 da narço de 1966, sob ne 533.5526
Ponto ai 1 de 11. pontoe apresentado,

FIG. I
.62Ut-M)LidIM
CIRRO Ne 185.847 de 30 de dezembro de 1986
lequetente: ÇIDA Sooieti Anonyme • MICA
Rriviligio de invensioe PEOCESSO PARI. I. PABRIOAÇXO - DE C0RANTE3 Plf
ANTÀAQUIRONA Ezeo-nsomus a

1 e. Processo para a fabricação de corantes &V entre..
pinou hidro-insolívele, da tdreulat

4

Ra qual RI • 22 representam um ((tome de hidrogãnio ou um grupo ale;
O pila eUbstitufdo ou ineubstituido, IS e 3 4 representam um grupe
aleolls, 1' reprogunts ua grupo alcOileno se+ureao 015 ineaturad0 de
ore
8Waembrae, eubstituido por, pelo menu, ar radical aluna,
Teareeentaa mitose de'bidroaealo em balosánee, caracterizad0

a

2894 - -$01(ta4feiro.
e-era-t

MARIO

t- t -3 1-1

(§eq';"1.9 til
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•
le tato de . tut dotas de dood.14 Wire*. te ma eempterte.,
4414~
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ri 1094, ft
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radia *togar soa is e.aaeste da adraulac,

de 1971

Procemhe para a obtenção do g arante* ihadicOOV
4 greta ooapleitoejapadéisqe) opwanteriwedolorçcowareender F a f• a
Pr 'P are a gEa gecE a"nAes Na5 1-9 0 9).ha9„atga gata; fla r aa Aaaaa afama
de metal corranpondom b faamula gera/

t.1
540

Junho

,
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$
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'5 'ti-00411—

(so3H)fl

onde D representa um radical de uma coaponante diazólea, sus
pode coater subatituintes adicionais, especialmente grupos hl

produto de coudeneaçee reeffiber•es

droasolabilizentes e, eventualmente, grupos azdicort, R repre«
'senta um átomo de bidrogánle em um radica/ alcoila. n é o rd"

deaspalkoarido o, as ¡moa

ro 1 ou 2, z representa um grupo da fartruler

te ou neceaadrie, traindo dom un agente haloctimata
kftAt aluam*
be em aailantee
NitibdiOtt-O• priOriattee do
eorraspendeate pedi" 1
tepeeitado da Repartigte de p
atentes da Suíça, em 31 et teztEthrep
ae 190 e 24 ai novembro dá 19d6, sob
os Me. 18148/0 • 1693!"
emepectivamentse
2ERHO ti 183.797 de 29 de dessele() de 1956
te quereatai ZZTELHINCAMIOOM mccaror
a FRANÇA,
Wriviliaie da inv ançeet.HEOAXISHO
?ARA APARELHO 3DEOTROWasmamJ00 m

Dyrdpreçtn
1 « Mecanismo para aparãlho aletromagndtica no
Qual

a aamadara, tendo

=movimento geral de tranalação, í ligada ior
em tOrno dua
itlxo, caracterizado por as partes ada g ie oba movimento alternado
0
31gadatai alavanca, 'soerem dotadas deludes de articulaçío ajusta
n
&Os sem folga na eua articulação com alavanca, ao Panca que na vima
winhança das superfícies de trabalho destas partes mávele (supera
•leo polares ou auperfialas de contacto elétrico) se encontram da
bacalaKo domas articulaaéaa, meios de eentragem impedindo o dual:
C destas partes em relaçio ao plano /adio da tranelaçao paralelo a0
fixa da alavanca.
Reivindiotta ao prioridade dt) coraesponaente pedido.a
lista ar-Um:lago a uma alavanca de manobra basculante

19661 aobn

45.578.

(2)

••30 2 -032-CH 2-.7

13)

• X 6 um radical ¡tiorga:tico ou OrgUico 4 capaz do ser (Ulmo
ciado por meio de álcalis, e eventualmente, a conversão doa
corantes, isentos de metal, obtidos daada age éstee apresou
teta no radical D, em posiaão orto é ponte az6icarua sabat/ n
tninte diretamente capaz de formação de complexos motalicoo /
ou transformével em um tal coaplaxo pala naus complexos . metn
lacas./
depositante rdiviadica a prioridade do correa
pondente padido, *opositado na Repartição de ratentea da Alematiba , em 24 de descobre de 1965, sob na 47.999 IVa(22a./
Ponto mit 1 do total da 5 pontos aprestentadca./

Ponte nz 1 de 14 peatot aproaentadasr

teloaitmdo na Repàrtiçie de patentes d-; Tranço em 12

- SO p -CN==CH2

TERMO NO 185.662 de 26 de dezembro de 1966
Requerente t INTERNATIONAL PP ER COMPANY - r.U.A.
PriVilíaio da Invenção 'PROCESSO DE ALVEJAMENTO DE POLPA CELVIOSICA"
REIVINDIcACCES

1 . Processo de alvejamentc de polpa ce/u/Ssica, caracterizado por
alvejar a polpa primeiro com diOxido de coro,•sob condição, &idas e tad
tindo o eSt‘gio de cloração direta.
Ponto n o 1 do total de 4 pintos apresentados.
121(1.10 13 2

de jana5ra 44

185.432

de 16 de dezembro de 1966

Requerentes BIOCO

8c

HAV150 E/À IN1113.3THL'1 :13.n AUT.OPINAS

Privilégio de Invenção:

Ponte mi 1 de 12 pauto, aprehentadca.

13;11) 1'UL°

VO. 1'50TE .TO rt 'DE POP.T. AS DE VEIC1.3

LOS AUTWO1'011g
aaVINDICACn:1

lupa:latia° protetpr da portas de veiculas automotaree,cg
raoterizado por uma pega oblonga de 'borracha oa outroa materiais
mortecedores similares, de inação quadrada ou outras, ou ainda ns
formato :uniforme ea outros, oca um bordo externo relativamente Ga
liente ; na face maior desta peça amortecedora, está afixada vota
chapa, com a extremidade dianteira dobrada, para ser afixada na
borda externa da porta do veiculo, por aparafusamento, rebitses-colagem ou outros meios. .
Ponao ne 1 do total de 3 pontoe aprasentadoe.
.

t

e
2
22SE0 Ne 185.655 de 22 de dezembro de 1966./

Requarenter PARBWERKE HOECHST AKTIENOESEIZSCHaYT
ter /uelus & 3AnIng./ALEMARRAI

YOPm.

Meie

paiajaígio de anaasaito t PROVISSE PAL A arEnlo Da NYWrE!,/
AZOI000 2 MS COMPLEXOS *ITÁLICOS,/ .

Reivindieugaaa,

d

/
—„,,,
--„,,

4_

de 13 de dezembro de o1966
ReonerenteaN.ValailLira!nomaximaraaparcalt-ROLaNDA

acta. ° N o 1a5.316

t
• t. • •, • 4

DIÁRIO ~AL

•tuta-foira 11

grivilégie do Invonsget ictrafflawm 190T1OWTO 21,4121tICO D0181209 85
@ORPO =CONDUTOR APÉRtrEnotax, 1§72002339 ma amua : Tas meg<

COSa
REIVINDICAONS

1 Um e/emants co oirouito e16tric0 cotado de ta corpo som
•
Condutor aperfeiçoado, de cari:bica de amido tipo 3. provido de pot&
menos um eletrodo de contato ohmico, caracterizado porgua o elotrodre
"CO contato ohmico 6 formado de tua camada de metal, contatado °magno r•
-§ge 6 depositada de vapor em vácuo, no corpo de certmioa. e ~alatoo
rolo nonos de 50% em pago do cromo, e o restante sendo gr/naipe-mona&
alto/ Ou cobalto, (iambos os metais, 6 de uma camada quo ooneieta
&O um metal oo1d6vo1., que 8 depositado de vapor, otbre a dita casada
C. vacu.
2eivindica-se a prioridade do'correspondente pedida
Lopartigo de Patentes, de Holanda, em 1$ de dezembre de
6516296.
Penh nP 3. 80 total de 8 pontoo apresentadog

1949, eo o •

TOMS Na 185.365 da 14 de dezerbro de 1966
Sequerentet NORNANN ARROLA • BOTADO DO RIO D2 MEIN/
/URINO 84
Wriviligio da Invento "APEAFEIÇOAMONTOS 101 OU RELATIVOS A
TIRROPUSTICOS
SINT2TICO8
QIICAU0 DO PRODUTOS DOCORATIVOS DO MATERIAIS
22IVINDICkaRia

relativo a fabricagto de produtos decoWa
...1./isiOd de materiais termpplletiooe zint4tieoz, caracterizado peta fat'Odio
Nispectivo processo compreender a !crena° de Corpos Moldados a partir da
Oranulos do material termoplifatico aquecidos a temperatura na ~aia de .
leo a 220 2 0 de modo a ficarem amolecidos ou fundidos sii•extornamentooffie
4P/dagto da massa granulo*, por vaaamanto em tErmoz eventualmente a& 4•
modo a obter a aoldap
ipensagem ou por aplioação de fora cantrffuea, de
ãom ou sinterizagto apenas em uma parte da aupertfoie externa dos grane
ào8, Mantendo empapa entre ;lua, cheios de ar e, sutis, produzir efetp‘b
1, o Aperfeigoamento em ou

é

: ticos de reflexão, refragto e dispersa° diferenciala no corpo moldado
Ponto np 1 do total da 10 pontos apresentado,
42R20. 24 184.931 de 29 de novembro de 1966 "
ãequerentes ALGEMOU NUNOTZIJDE UNIR X.V.. HOLANDA

"Juniftõ da lirn

feeça. nt)

_

1
gew 74 184.947 86 29 do ~Orá of, 1944
!isgusrantes TILMOr 0/Win1tadia,
M:1111404 do &loangos "NIQUIM& DO MIO DO ELIO táN4iiãílük
Suznro NUM".

Int

*

tmkikfWMAilz.

Holvinditaoldak

1-adquira de ecoar do tipo oe aubeirae destinada ma wAso
me.
aeoagar de material feito *ateria, em especial gaiteiras do papel, %ma wg
se deaeja ro gar dentro da olmo de umidade higr000dpiee &e maneira
que a esterit Lha livre para contrair-a. earaoterisada pelo fato que 114.,
niquins de sedar ~tuia diversos impuleionadoras (2) 46 yontiladorsa
por exemplo, ventiladores; eentkifugosoolooado6 lado a lado e possiyak
=anta num eixo comum, puxando os ventiladoras ar oirenlanto seda um dag
mas priprias Gamaras de eug6o(3,3/), e soprando -o para dentro de uma .t
ateara da previa. (4) oiroundando o impulsionador; Pi lo fato tnei uma ált•
porfiei* de aquecimento oirounda coso ua cilindra oonelatrioo os Impa";
alonaderea (2) a/ou os !ma empapoe intorpoetoo, permitindo gua ar paeok,
atrairia roxa sentido aubstinoialnants radial; a pelo tato eu tatairas
de soprar aateràorsente oonhooidas em si sopram contra a *ateira em t8Gt
a ema largura e tubeiras do suçi, catre aa filairme formadas ¡or setes 4,
ou puxem ar oiroulanto sabei circundai o elemento oilimirioo de apast<,
mento da uma maneira tal que as parto* mais externas das toboirao itiagati
tenente soa ise ventiladores e elementos 46 aquaeizonts formam tas arapezes'
titio de oiliadro fwastatriea por cima e *a 'alta da qual a eatoira peamm(.,
eu/Matada poles jatos ao meio de secagem produzidos.
Reivindiaa-oe a prioridade d/ourreapendsnte pedida 4$6661teg.rialondloa
em 14 de ~abro do 1965. 11011 e ma 2902/65.
841
Fon0 0.1 mo total de 8 pwatoa apromantadocA

WilçaIn111

•e.

111.P2Illitall ii I
,111111INIT111IIITififilll

zo.w.n.casowrooP.sw.sa .

..,?_‘41r;244.Gua

a•

:11111,:a e

\

-5armir,"

,m`•

3°;4Plig
sai a ria

"APERFEIÇOAMENTO EMAPARaLRO PARA TUBO-Finta theffa

kirivilagle do Invento
3E FIOS ARTIFICIAIS DEVIOCOU"

REIVINDICAÇBE6

AperfeigOamento em aparalhe para a tubo.riag g o ímida de doe
artificiais de virooae, no qual na tina de fiação (1/ e em erente 'd fieira nandeira esta localizado toa tubo reto (7) que 6 °cariai com a iianiára
f :insiste de uma seção cilíndrica )9) dirigida para & fiandeira e mio&
annda seção contígua. de maior diametro (10). caracterizado pelo fato doe
somprimento da primeira sega° de tubo (9) ser da Ordem da 0,6 . s. 0,3 rezais
a distancia entra a fiandeira e o ponto de reférço de coagulaglo. cem comi
polo fato da segunda seção de tubo (10) alargar-se na direção de sua extra
•
A4d1de de salda "
0 requerente reivindica a prioridcde do correspondente pedido dapa
aLtedo na Repartigão de.Pateotes da Rolanla em 25 de dezembro de t965. tr.
65.16955
Ponto n2 • do tota) :e 000tos apresentados

VIP,APT
FPI I
UMWM, td1 124.682 do 12 de novembro do 1966.
EdICIUn didtOt
Requerente PARUS= IMECOOT ANT/EMUULLONATT 'g" ORISTan
tEG "4114,
DE Cdr.P05 é \
Pá:414U da Invengto"PROUSO DIEWOSITIFO PIM a FRODBOO
114=PIAO
SUMIU°
if4(4
COO, MOVIDOS De FUMO, EaTIRADos RIalturdara, P4
CO Ca AZEM FABRICADO"
prova/org./2M

eme toe, *Matado klowle5mente
2 n Prosem para a produçto de um
dê derat:nela dimensional, da material ¡sintético termoplaatleo, aonde orags.
earao, tubular, ou ciliadrici, a ora
- si aquece uma poça trata de paredes oep
fuste da parte arlatalina de
. teopoiratur a situada na proxiaidade do ponto do
de profornola coiro
aalioala oa do material oiatitioo, ea abaixo do ~NO,
unas
dao
ovas
extremidadeo,
atra .*
dM6oad. • depois!, per eemproasto.axlal
do
uma
nfontrO
prenidasetl
de de tai eanal,de eagio axelagom oiliadmiea, 4 ,
eAllatn",
eáraetsrinado
polo
go
rirmo de prenaagon consistindo de sorroll o
um
~ante
da
oco
dianetro
t0
produz
te de que, numa parte da peça bruta se
da lesada !sato %coros:sal o. na extremt
terno e externo sob diainaigão
dada comprimida, 6, tom um tende.
Dinaleanto, a dopeaitaato ralviadiea a prioridade do oarlaspandon'a,
amsadOe, em 5:0 de noveWera
valido depositada ima beportiçie e Patentes da B
da 1145, sok na kr.m 7n99..
ita
. reato e1. 4. Mak, 9Cea'aat
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TERMO Xe 184.465. de 11 de novembro de 1966.

Requerente: ÇOMBUSTION ENGINEiRING.INO.,-E.U.A.
Yrivilagio de Invenção& "PROCESSO DE SEPARAg0 DE PARTIcOlaa

Dk VJt

CLE ÀS CONTENHA. I SEPARADOR DE PARTICULAS DE UM mimo

rsuazú

ReivindicaoSas
tERNO N O 184.524 de 14 de novembro de

1- Processo de separação de p artfdulaa de tua

196a

lequerentes IRMAa/NDOSTRIA DE REVESTIMENTOS EXANrkTURADOS ITDA..B.PLUIC
Privalágio de Invenção:"NOVIO E ORIGINAL PROCESSO DE REVESTIMENTO PARA PE-.
Wis rEMAGNX,I0 E AI'YLNIO"
RE/VINDICACftS

1 -Movo a original processo de revestimento para peças

as aagndelo.
e alumínio, que se earaocriza ese g ncialmente aar ser a pega submetida a
rolimento, sofrendo em seguida deeengraxamento em banho de vapor de um ..
'solvente clorado aendo em seguida decapado em solução de 20% de hidrSzidc
de pordendo a 401 0 durante 3 minutos, lavada em água corrente 1 tempo%
tura ambiente decapado em una segunda aoluaão de ta% de hidráxido da po.
thelo a 80 e e durante cinco minutos, lavado em água corrente e em seguida
ais haat destilada; em seguida á neutralizado em solução 40% de ácido, mi.
trio* 10% de ácido euitário0 e 10% de áoido íluorídrico à temperatura au.
Idente durante /O minutos, sendo lesado em água corrente 1 temperatura asas
tient., * lavado em éana destilada a 80 2 O e imerso som solução de hidréxi.
do de potássio, bricomato de elidia e sulfato de cromo a 50 1 0 durante 10..
enatas em seguida 6 lavado em água corrente 1 temperatura ambiente ao
égua destilado a 80 10 e secado 021 artista a 3001 0 durante 10 minutos.
tonto no 1 do total de 2 poatoa apresentados.
W2M0 N1

,184.497 de 11 da noyembro de 1966.
Isquerente: EUGENIO muni CAPDEVILA-Eapanla.
Frivilégio de Invenção; w.APKISIRO APERIPEIÇOADO PARA tXTRUsIO Dl MOEU.
aIXSTICO 3INTETId0".

ao oontenha, em um separador do tipo centrifugo, separador

fluido via/

inala elos

eiz.
preanda ux tubo aaparador definindo uma cínara de rotação na
qua o /24
do é obrigado a escoar ao longo de trajetoriaa do onooauento de vdrtieee
, periférico a central da direção* axialmente opostas
e um tubo de desfear*
ga de extremidade aberta disposto de maneira ooaxia/ dentro de Uni extra
midade do referido tubo separador • ~gado conc entrioemonte ia
parede.
do mesmo, proporcamnando deasa maneira uma
passagem de entalas emalar
através da qual o fluido a er prooesaado é passado para dentre da traja
-tona de escoamento de vártiom p erifdrico e
existindo ama pneus** de
saída axial através da qual o fluido processando que anda ao longo da
referida trajetora é removido, caracterizado pelas seguintes /Mese adia/
*lanais:a) interoaptação de ousadas radialmente externas de fluido da
Defendi trajetoria de escoamento de vértice central e das pardon/ma £1
nas arrastadas pela mesmas, antea da sua entrada na referida passagem at
aeida de fluidos . b) desvio
dita oemadaa de fluido interceptadas, de uma ..
Anreira sabstanois'mente atum e isenta de turbulíncia, da referida entrs
•

•

da do tubo de descarga e para o referido trajeto de escoamento de vértice
periférico, a fia de reciroular dito fluido desviado e p artioulas finam o
arrimada* através da +Amara de centrifugação; a) passagem da parte não e
desviada do fluido que esmoa ao longo do trajeto de escoamento da ydrtIm
Os central através, da referida passagem de saída de fluido.
Reivindioa-ne a prioridade do correspondente pedido dayo.
,itado noa E.U.A. em 17 de dezembrd de 1965,sob O no 514.582.
Ponto me 1 no ' lotal de 9 pontoe apresentados.

Reaviadicaedes

1. Aparelho aperfeiçoado para aztruaão de material plés-/
Siso sintético, caraoterizado pelo fato de compreender em conjunto, a) -1
iatrada Ou adimieeão o saída do material, incluindo um cabeçote de extra/
ião; b) empurradoree para alimentar o mataria/ terapoléatioo que entra aa
forma granular, (4) compreendendo um par de roloe acanalado ou estriados
(1,2) girévela em direção oposta, situados entra a entrada e a !oxida, em.
paralelo e um quase tocando oo outro, sendo que, 041 canais me estria* (3)
loa ditos rolos (2,2) confrontam aos parei, respaca:mos, ficando os &picai
loa canais disaee rolos diepoetoe em opoaição e adjacánoia, quase se to-/
Bando, para forçar positivamente e material por :les, 2ao girarei os rolos
o) uma zona de aquecimento (6), incluindo aí uma fonte de calor, tutora
poeta entre os empuarandores e o cabeçote extrusador para transformar O ••
aaterial granular o estado fluido o faellitar seu transporte ati o caba..
Gote extrueador e a aafda que tem una pluralidade do pontoe ou véleulaa de
Mapa (7), eitnadoe entre a zona de aqtbeellarate (6) • dito* ro l o s (1.2).
a fia de permitir o escapamento do* gases proveniontme do dito material./
t g rmopléstioo aquecido)
Reivindica-em át prioridade do earrtepondente pedias depaajia
ao na leaanha, em 13 da novembro de 1965,ael o at 319.560.
Ponto nr 1 se total de 21~108 apresontadca.

LIMIIMIL"r400"
4ese4mtomW

URRO NO 184455 de 10 de novembro da 1966
Paquerentes CONSTRUTORA DE ARMAZENO E SILOS ARMASIL LTDA. • 5310 PAULO
hivilágio de Invenção "NOVAS DISPOsIÇOES CONSTRUTIVAS EM SILO"
pEIVINDICAWNQ
L "NOVAS URPOSIÇOES CONSTRUTIVAS EM
SILOS",

preferivelmente el.
Undricos e conetituldos por chapas devidamente curvadas e reunidas; po2 pa
rafusos ou similares, caracterizadas pelo fato da que o recipiente forma .
dor do silo conjugado a um anel p arcialmente incrustado no solo e atte
alta camadas de pedra e
"matas do fundo do recipiente, sendo que
ao lado do mas= é previsto estrutura metálica vertical, preferivalaente
de cocção transversal triangular, unida de degraus o provida de aainaho Ra
aval solicitador de cabo passante por roldanas e com gancho terminal para-.
, recipiente de carga que *travara* alataformas dispostas entre estraturatanctanada e o silo Lr6priamente dito, janto aabertura de Carga do mesmo,'Situada em seu topo.
•
Ronte . 10 1 do total de 2 pontos apresentados.

8exta-feirs
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MARIO OFICIA4 . Seçan III),
-

'les, sob ve/ooidades superiores a 2.524 metro por minutai egotberN
contInuamente as referidas correntes de ar de jato fino suletanoial
mente em plenos narrais h direção ie deslocamento da referida rem.
te de ar e substancinlmente paralelas em: fiou do
urdume, enquanto,
~os:eticamente, se ;pete o trajeto das correntes de 84. de jato ti
no, oscilando continuamente, de alta velocidade, ao longo
daa Mei
gap de teares, num trajeto predeterminado substancialmente norma.
aos

fios de urdume e eob intervalos stficientemente frequentes para
center os movimentos de parada de rio e áreas adjacente* mama em.'
Uno limpa.
Ponto ma 1 do total de 21 pontoe apreeented02.

UPRMO Ha 184.326 de 7 de novembro de 1966
lequerente: THE GOODYEAR TIRE & RUEBER COMPOR .2:Célie
Privilegio de Invençào; "VÁLVULA DE CONTROLE DE plassIO
prIvimenns
- Válvula de contrtle de pressão, que inclui um alojamente,
linha' de freio, uma Unha. de preesão e um:a linha coletora cum%
tada ao alojamento, uma válvtla de /Orça e uma válvula pilotou* alojamento, caracterizada pelo fato de a válvula de fOrça ter uma p&
siçãO nula que isola t8das as linhas e m6vel em uma direção para u.
ma posição de pressão (1119 ooneota as lines de; proseio e de freio •
o móvel na direçào oposta para uma poeição de descarga, para com..
tar ae linhas de freio e coletores ' , uma primeira °amara de 'meã°.
om uma extremidade da válvula de T8rça e coneotada à litha-ds Tree.

sào e tendente a mover a válvula de fórça à posição depresso, toa
beg unda câmara de pressão na outra extremidade da válvula de força
o concetada à linha de freio 9 tendente a mover a ,válvula de força
à posição de descarga, sendo a válvula piloto conectada h primeira.
*limara de preesão e móvel a partir de uma posição fechada que reta
preeeão na primeira câmara para uma posição aberta que descarrega
preseão a partir da primeira câmara para a linha coletora, uma mola
que fecha normalmente a válvula piloto e um atuador pare abr14
vélvula pil8to.
Ponto n.5 1 do total de 8 pontos apresentad08.

5z.

212MOIN 184.268 de 3 de novembro de 1966
Requerente: MIMAI, INC. - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "NOVAS COMPOSIOES ME ruamo "CO
SABILIZAMP'

32,

PEIVINDTCACUES,

...Nbvas composiçàee de polSmero olefinico eatabilimadsa,
Ma delas sendo caracterizada por COMPTWAST uma alotara dei
(A) polipropileno, e
lb) um produto de rena° de
( I ) (a) e(h)
(II ) (a). (b) e (o)
(a) sendo um composto químico de fermkumt
611

1

TERMO Ne 184.422 de 9 de novembro de 1966
Requerente: PARKS-ORAMER COMPMTY . E.U.A.

IIMPEZA DO
Privilágio de Inveuc g.o: 0 1-ROCEJ30 r ArAmno mOva PARA

(b) sendo trialogeneto de fósforo ou

TEARES"

(0) sendo tm composto Víeis° de /*brisas,
R
R

RWVIÉDICAÇUES

tudito ae telfentIür e

/ - Processo para limpeza de teares, destinado a remover Os

fileira, dos
de
fio
e eimilares
,
doe
movimentos
de
parada
nto
fios em processame
de:
criar
Vima fon.
etapas
empreender
as
o
pelo
fito
de
caracteriza d
te de ar de velocidade muito alta; dirigir o referido ar descerahmi
temente obre os referidos teores, na forma de correntes de ar de

HO

fiapos doe partes superiores de teares arranjados numa

onde Y

g hl :roxas ou

42,

grupo

a'

jato fino eia diâmetros seccionais máximos de aproximadamente 31,7/azer com -mm, nns saídas das rcferidno correntes de ar da fonte,

teares trans .
que a referida fane se moimente sUre a fileira de
versalmente aos fios de =lume, com ee eaídes de ar estreitamente
que es referido'
es p açadas doe teares o suficiente para fazer com

correntes de ar de jato fino incidam sábre os movimentos de parada.
nos teu 1.
de fio e áreas a4acentes, no nível de urdidura e do pano

3 6

hidrogenia, Ou ira

grupo alquila. tendo 1 a lee gtoned dê eilehaii0

e E* 6 hidrogánio, ou um grupo alqUila tendo 1 a 16 Maios de carbs
•
v.w.voude de (10 sendo de 47,1 em relagi9 co 1,190 810 utle

!

t
=

Juálto d.191
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r
1
Weindle•.aa prioridade do oorreepondente pedida 4epd4
IMO nee '3.3.1.,em (X de, novembro de 1965,, 'sob 0,504.867.j
"mito me1 dc total do 15 pontoe apreeentadoss j

I
•

21040 Ne 184.157 do 11 4, citubro di 1966
19equerentes 22A81I8811313T3 /MUNI 141/094
de 1~0408 A DROC=0 mut PUXARAM DE yons
RAMO IDE 3ffitZOTRIÁZOLIO •

Proceeso para a preparaoío de n ono oereotegi "14
Clvadoo de tonsotriamdltoo, tendo a fdrmulmte'l

t

f

I 7

;`:
(

,

olaap.watIo dos daterla para eibied ,50/faidedir Le~ (0~1dik.
gola por oolproandir (1) ,Ira poliam, do ppli,o4ralpoLland, e)Mal. g.~9 , t
e •
to, terminada por 13.1drorilas tudo d
f

•
r

058

0.4 que a .4 o radical potiwalenbe oUtide simaTvadó aia* Ga& avó lilducaa
centos ativos, a partir de um oomposto de dnleiagle poll.hldroxilado"
colhido da classe Tio consiste de amimas e Iticoois, e qui tom curteza
dê a
eloftotidoft de 3 a 7, oom,respoite ao bidrogenio ativo e
quê 7 CtomOs de carbono; A pertence classe do eompoeto, qms eenelstms
de hidrog:nio, grupos eloofla dl 1 a 4 átomos de carbono, grupo( alook
la aubetitufdos por balOgIcao, de 1 a 4 ítoneo de carbono, e empoo for
Cila) z 6 um 'ulcero tal que o Oco molecular ao Ilha seja do pelo ema_
mos 400; a 4 usla4aaro de 3 a 7; e (2) pelo nen0e uma quantidade %Cf*
Unte, baseada no ndnero de grupos funcionais de um noas!~ eça140.4"
4 dito monímaro portoncendo elipse que cone/ate 44,
(e) UM eplesulfeto, correepodeado &filtre:21f
UM MOMOS

•

o

ia qual.* reprecants um &taloa renova/ente, 2:representa a radioali
de uma omina priedriC4 aremítioa ou betexvoiclica, portando evOnta%
anents eubotituintoe no eolubilitantee, os grupos l'alq.u3.1" em p‘.1
alças 1 o l'podendo aor.iguaie ou diferente., oaraotorisado pelo et
.o de os apular Itiavdioo de ama omina T4H2 de que T tem i neomf
mignificado que acima, oci na dal de bidroxi-6 dielquil -1,3 bansO A

>1/4\ 14

)

4

e
4* duo a Pertence 41 a4 AAjniA dAkiene ateellm 4* Si kreeMod ie
a

-

ResOlmáitallep‘rioridade do correspondente pedido,M
pedindo na Repartido de patonteo da Trança, em 9 de dersibro .da
119651 sob no 41.998..
: Ponte me 1 de 2 Pemtoe apreeentadow.
UNO EA 183.780 de 19 de outubro de 1966
Nquotentet 80012VI 8808733 ANDRÉ SI711023 FRANÇL .
Priviikio de lasongio °X0dAt EL/STICO PARA ROVIMENTO OSCILAM OU RVfl.
VO`t
InIvrotaceug
' HancaLeIciatico poro movimento ospliente ou rotativo, earaeté4
ell0 pelo fato de Somproonder, per um lado, .um anel do frlego extdrior,
Coa ressalto, de apoio, me qual está:Imobilizado tua anel de material oleei'
adrice, fix*do.em um corp.' do manOal l , por °litro lado, tua.anolde Prio04
âMberlor ' ' tlxado os uma írvoro oscilante ou rotativa e montado no anel :gata
pior, condo os dois anela de triaga° realizados. de um ou dois materiais da?r%00 coeficiente de frioSIo, de Prefortnola mataria ;dística, 1xibriticatO8
eu, de.
Reivindica-os a prioridade do correspondonte pedido depositado ta..
SepartiOto do Patentes da Pran¡a, um 29 de outubro de 1963, colp 323C094
CO nOb . Cide). •
P00) meE do tOtdi ft 6 pontoo aprosentkdos.

45Ih2110 . 21 183080 , de /A da outubro de 1968
.aequerentes 11141ONC.83.(ÁPÇK,CORPORATIOR 6.1na.
NtIvildslo de /nver0O60q0819ne,P5Lti,k8AI8
ga98.01131.800

~Mula. ~ft 1504,1

!

á

•

P 239$ Sextaer11 t'

(bi um /eido orstnLoo oubatitufda . oav kAole aespaiR4* & Me"
•

Cif (Clta)a.

da OsE pertence 1 classe que cone/ate dê ã t.gfpOi mínotte t" e47
•
&tesos de carbono, o i =adastro de ó a 4.
(o) um'ister motflieo do &lido descrito sob (h) adt*.
(d) tua lotem •tflioo de toldo descrito ob (b) adis(
.1am polia!~ intida-04
(e) epieloridrina, am euje'easo forma1'-m
de
bidrogínis¡ nazi 5~4
sulÚto
gries o qual, por moio de roaçao coa
quieicamente , para tornar e desejado polfaaro
.24r.td •ax,L 1 do trot.el. do. Z. Pgatod..*Orsiontd404 •
19661
RUNO Xe 183.331 do 30 de eStembre
lequereatet 438RICÁN CUM/9 SOMPAST./3.U.11
rrivildgio de Invenoist 383RPEIÇOITia comp ouçõis DE mole!
RAtO De naná) 110/120 31tA8IIII1Dte com 310104Z0 POR OL **
1:74 a Ias,/ •
44

pivindloao8oe,/
1. . jporfeigeedea coapeelp;es de Do/1W~ ti ¡ia m
ootabilleadee outra degrodeoZo por calor e lei, •tis.
Visadas po1e fato de empresaiz . ar valagh miNT8 tf" vom
esiatura de eotebilleaatee, a 1/abril.
SUO

4%) tua anisai= da final I

em que 11 6 "cana peai .s .16 ceeteaee, m4:á Coa '2,..à'ià*iffir.
Is 6 vdrtiesa, algusalla eva'2 '. 18 orbonee, cerboel.VIttilake
soa at6 18 ~bone% carbaloosi-al quile coa ate 18 ~teme,
vloaMemb44.11tnal ea4
MaeasUenimacwaa usa

4
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•

1 4 4 444 4 C

.

4

ité 18 carbonos, hitirOxi-(8102110-larerior),
inferiOr(4
opila inaerior), ou oiono (al)aila inferioirWti?.234t4, 25 gi
St 6 aZa iliiddaag ed.aentatk 'aia:Ltárbetáo 't et ac~otazionto
•
712 , eu IV h b14,k tal 115 ! ÀVÉi todeti" formar eut szetUde pitirolidisaa, 1 . atorialino, piperidino ou'pikaraziadV
•,
0 'a
ib) abooroedor de U.T. do grupo °enfastiado de 2 -hidromi.
ibenzeienonaa, 2 -(2 -hidroxi -fenil) -benzetriaadis, soliollatcz de,
Senila, 2,4,6 -trio -(2 -hidrexi -fenil) -e-triaziaaa, -feail -indaga
ibenzotriazdis, eril -omino -etilenoe, deter :ao benzilidaao amoldai.
aos, diaril-setilene-aalonitrilas ou 1,2 -dibenzoil -3 -eril -soa .
aidinae, *atando cada sua dou ditos materiais eetabilizantee pr,
rente Rg conaantrogiee de 0,1 a 5,0% com lane no "Gee dolPTO 4
A rouerente reivindica aprioridade do corrompo:Asa.
te pedido depositado na Repartição de Patentee aos iodados Vota
tok; da Jadrica, em 19 de outubro de 1965, sob • no 49e,112,/
Tonto 01 do total de 2 pontoe spresentadoza/

bgelMO 2 2 184.065 de 26 de outubro de 1966

Requerentes PEOIE WATIONALE DES USINES RENADLT -~101
Wrivildgio de Invenção: "JUNTA DE ESTANQUEIDADE PARA 2001080
REIVINDIaecOES
- Junta do eatanqueidade para êmbolos caie partioalarmenoi
•vrl aos Saboloa doe macacoa hidríoaioos de empenei* para veicralos,Op.
auctorizado pelo fato de que é oonstituida Por am anel do notária p16.tios, ajustada de maneira a ficar apertado contra O cilindro, mesmo me
aracedcia de proseio e podendo deslocar-ee axialmente eem atrito' para V.
ate garganta de êmbolo, sendo êsee anel conformado de ' reneira que todo
aumento de pressão na sua garganta reforce seu aparto sabre o cilindro.
a fim de engendrar, sabre g oete Ultimo, uma farça de atrito superior a
fbrça azia devida h pressão que tende a aplicar a junta sabre o lede
inferior da garganta e que um movimento descendente do êmbolo traga as
Reecolamento do lado inferior da junta de °abre o lado inferior da gar.
santa, fazendo assim cair a preeeão-na garganta e permitindo o 61.0 e.
volouar-me.
Haadadiaa-aa a prioridade do corrreepondente pedido • depoeital0
Prança
em 10 de novembro de 1965, sob n e 38.006.
ble
Potto n o 1 do total de 4 pontoe apresentados.

Junho de 1971 2999
t

3

t.

t

4

^ :

t

A

7 1 .7" 7.!

s fetuada cosa ale go a doidos asiaelstrasuiseacsealtdaidese

:terivadoga:.Mospeati1amoate,produtdoaleargbatit‘fiqãójáraitliqW4r"81'fr
angu 1 efetuada en% quantidade ao o„en a. 54 +1,1 ytÃo
ala, de 0,01 a 2 1 em 34toli calculado i'ébra, • Wrio atra:toado 'use
o

o

!Asado.
Peivindioaaae prioridade do ,corresponaeuteedidove
depositado na Repartição de patentes da Alemanha, em 28 de seteedda
de 1965t eob o na O 364989
Pontoe).* 1 de 2 'pitos apreoaliadera
2211MO N2 182.783 de 13 de setembro de 1966
2equerente: W.V.PRILIPS SLOEIZAMPEN32111/1= 201102A,
lrivilágio de Invenção: "aPERPEIÇOARENTOS 22 OU Ittl,drI108
TB 20E10410 DE DISPOSITIVre SEMI-CONDUTORES"

~MB

pEIYINDICACOES

Processo de fabricação as diepositiVO sesi.cosauteseospW
to de um corpo uni-condutor provido em ma dos lados ao usa Dario dg
Contaotos que vão ser ligados a condutores de copai°, caracterizado°
ela oxidar una folha metálica em deterainador pontas formando Va COM.
ponto ou paarão de condutores de conexão, que aio mantidos mas rego&
tivaa poeiçies mátuas pelo áxido isolante do metal, sendo depois a ta,
lha alinhada em relaoicaaos oontaotoe e ligados os condutores aos .0)
respectivos contactos.
Reivindica-se a prioridade do correapondente pedido dosai:MG
ao na Inglaterra em 13 de setembro de 1965, sob 28 38.976/65.o
Ponto n 2 1 do total de 11 pontos apresentados.

riG1
TERMO 142 22 .74 8 de 9 de setembro de 1966
Requerente: CIBA SOCIÊTE ANONYME surIÇA
2M1világio de Invenção "CONTOOIÇOES AUXILIARES APROPRIADAS PARA O MG
UNTO DE FIBRAS TEXTEIS CONTENDO NITRCGENIW
RE/VINDICACOEs

.
3. . Composiçães auxiliares para o tingimentb de ribra0 'gateia, a.1
Sentando nitrogánio, caracterizadas pelo Tato de conterem como COmponem,
tese
(a) coaposeus de amánio quaternário de compostos acoliglicálicOs e,
(1 ) ei,steres de ácido, derivados de ácidos oxigenados, pelo menos, dilui.
alces, de compostos poliglicalcos,sendo quo tanto os compostos
quaternários como os steres contam um radical de bidrocarboneto
tico, ligado ao nitrogánio e confien 12 a 24 áta'as de carbono O grupos"
.t-eR-eR-O ic ligados ao nitrogánio, onde k 4 um námero inteiro possitiV4
00m a molácula contendo, pelo ponos, 4 e, no. máximo, 200 grupos
.13

dtemo Na 183.201 de 27 de setembro de 1966
Requerentes CASSELLA,FARBWERK E MATKUR AKTIENOESELLSCHAPT -MEMORA
Wriaildaio de invenção: 1, PROCEss0 PARA O MELHORAMENTO MA HOW=
1410 DE CORANTE DE TINA "
RRNINDICAÇOESI

.ome ea .0. por molecula e, pelo tenoz, una porggo substancia/ diste@
grup os corresindeueo à :... ,rprilJ-C14,a-Cila- 0 2 quainser outros grupos •
C1P=CH-0- eorresponderd e t 44t/u1s:

1 - Processo para o melhoramento daaolubilidaoe de
eorantes de tina, caracterizado pelo fato de que a colabilisado •

zz1

413-

1-

•
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ta qual um Z roprosenta 'az ítoMo de Ildrogen10 e o outro Z UM gral)* 91,

"Mateiras, porta-papel, e outro% ou entRo, laolaíamente, podendo ooneti.
;
. tuir um brinde. carabterieado Por,coMPreender uma peça datai1 . coa o for.

'Fimilmonts, ' a depósitante reivindiea, a priCriclade do correspond4

te

Pedido dePOsitado ' na Rep artição de Patentes da SuSca, em 9
deseteilt..
hro de 1965, sob n2 12574/65.

Ponto m e de

' mato. geral, de um peixe, tendo

tendo a cauda bifurcada em grande

Ire de

remodanavemente recurvados, di.

• diaa;a de nua orteneáo, e com apinhe a extremidade livre destacada e rol% •

Dequarentes Tffif INTERNATIONAD NUM COMPANY Or CANADA, =MIM .

rada recurvadamente /ara fora, i semelhança de nadadeira, tBda a emperf4

OANAD4
"PROCESSO PÁRAOVER

cie do corpo apreeentanda-se Com um /ave relvo formado por pequenos gê(

rennzus YETÁLICAS'

mentos arqueados reentrante*, imitando secama.à e ainda, como detalhee./

REIVINDICACCES

a

prdpria cabeça do peixe foraando um terminal anterior aborto em grandt

ir, representando

Vá prooeeso para ratover imenreza g me tálicas, particular,-

mente °obre, cobalto, chumbo,. areBnio e ferro, de materiais de

(ato

eUeveMente recurvado em grande Or,

to corpo comportando ainda um prolongamento inferior,. rente à porçRo me.

TÉRM0 . N2 182.722 de 9 de oetembro de 1966

g 1.

e corpo

naturalmente coma cabeça mala avolumada que tOda a parte reetante, o

total dê 13 nontos aprosentadoW.

Trivilígio de Tuxaua ...is!

Junho de 1971

tato como oabides, prateloirae, arandela*, argolas, porta-toalha', gabe*

Coila.ou fenlla.
t

(Seção 1H)

a tOom do animal, bem como dois ornatos aa re/evo,

ría de superfictie liea e polida, pendo um euperior, de mdltiples ponta*,

101

com sulcos internos e terminal recurvado para cima, e que contorna daaW

dê niquele oo* etueoimento e oloraçte caracterizado por elo

rem o material de aulfeto do niquel coas uma quantidade pequena,mal

:saliências laterais, arredondadae, oonfigurativaa doe olhos e eendo outré,

~Utente de obre geiem, numa temperatura de 204,5 2 0 a 4002010#
*riar o eaterial clorado e lixiviar suas impurezas.

cal tudo eubstancialmente 0010 deeorita iluetrado nca desenhem amaram.

alferiore partindo do nivel da bac*, e estendido *ti o ¡dedo da nadada&

Unico ponto apresentado.

Reivindioa.eo a prioridade do correspondente pedido, deposita,

ia na Repartiglo da Canadá,

aa

14 da eetembro de 1965, eob

940.557.
Nato at 5. de total. de 14 roto gPreseatarlase

29RMO sie 1.9%, T46

1 da

•PN4O

da 1967

ntquerantes POSSiitZ Eis CIL LiDA at SA0 PAULO

Badale Industrial °NOVO MODELO DE ORNATO-SUPORTE ~METAIS SARITARIOP

•

pEIVT.NDICACOR

1 • Yon Modho

de ornato-suporte para metais eanitárioe, eonetitmia

em parte integral* ee Wae ao yeg5s

mentirias ce uma Mana lialla&

e
-1•11Y

eAmniAmact mtam-aavaD
ieee
• DIVULGAÇÃO N. 1.09%
Pr

IK

Cr$ 0,40

'VENDA0

Mi Guanabara

32;dla

Vendam Amada Padzigtaaa Alava ai
Apénciat iiVitedetazia da Fazenda
~me ê Miau Pele
At RÁmamemkez Remei,

as &asada
da O. N. Bie

ingifiÇU LM. ki(iMMQ Dg HUM: 1,4 0,3Q

