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INDUSTRIAL

do, face o laudo técnico dado em
j fls. n9 43, j N9- Tarugo Expandivel
Notificação
Artur Fischer.
Picam notiiicados os interessados ! 103.395 - .Dispositivo alimenabaixo relacionados para efetuarem, jtador de gasolina (alaltonisarlor) para
dentro de sessenta 0.10) dias, o re- motores a explosão , substituindo O
colhimento, no Banco io Baasil S. A., jcarbura..,. a ,
,. .
da retribuição final devida e cia re- Cia. Siderúrgica Nacional
lativa ;aarimeira a- a_ a eia ocaan
N9 156.193 - Aperfeiçoamentos em
provante deverá ser apresentado ao
_t .
INPI, dentro do inearne prazo, a
sao Dea:ma.
de permitir a expedição da compaa j Na 156.259 - Aperfeiçoamentos em
tente Carta patente.
Pente escóva poatiati!
Giryo Furya
i
N9
•157.115
Pacceaso
lurPrivilégio de invenedc deferido
1 mar linhas de separaçáo em mateN9 113.168 :- Aperieiçoadó proces- riais em falha - American Cai Comso para a produção de polpa de sul- pany.
157.391 - Apetreiçoamentos em
fito neutra semi-quimica - Stora ouN9
relativos à um trinco para portas
Kopparbergs Bergslag,s Aktiebolag.
N9 111.643 - Composição resinosa - José Alfonso Enhavarria Macua.
Rohm & Haas Company.
N9 167.129 -- Caoine transportauniversal para montagem era caN9 110.798 - Uni processo para vel
mione.
preparar um aperfeiçoamedo catali- nus
Willem Vogelaar.
zador util na polimerização de alfa
N9 168.441 - Aperfeiçoamentos em
olefinas - Imperial Chemical Indus- escava
de dentes elétrica com contries Ltd.
junto de cabo • de fôrça Generai
N9 103.315 - Procesao para a ia- Electric Company.
bricação de aperfeiçcado s polimeriza- N9
168.575 - Canal de admissão
tos ou polímeros de estireno, dificilgeometria aperfeiçoada para mámente inflamáveis e composições de
aperfeiçoadas baseadas nesses -poli quinas de combustão interna , partimotores diesel - Motomerizatos
Badische A nilin Coda cularmente
ren Werke Mannheiin A. G., Vorm.
Fabrik Aktiengesellschaft.
Benz Abt. Stat. MatorenbaU.
N9 100.871 - Composição curável N9 169.569 je Aparelho destinado
substancialmente livre de enxófre e
de pintos pela queima
processo para obtenção de produto àdêaquecimento
gás liquefeito de petróleo - Cia.
elastomérico vulcanizado Cahot Avicola
S. Paulo.
De 3 de junho de 1971
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alineo e, do Decreto-lei nÁ9 1.005 cin
M-10-69.

N9 159.980 --,Um velocípedes copa

três rodas concêntricas - Industrias
i Triangulo Ltda. - Indeferido, tendø
em vista o art. 29 alínea
N9 165.969 - originai modálo de creto-lei n9 1.006 de 21-0-69.e• do Dea
tampa para garrafas - Affonso
N9 160.460 - Processo para o fa-i
Chiodi Lomonaco.
/4 9 167.015 - Nôvo e original de- brico de feixes de radiadores e aleta
senho aplicável a garrafas térmicas para feixe • de radiador - Societé
e similares - Indústria e Comércio Anonyme des Usines Chausson -4
Indeferido por contrariar o art. 82
Sobral S. A.
N 9 173:006 - Nova configuração do Decreto-lei n9 1.005, de 21-10-694
N9 164.241 - Nova fôrrna • para fain
em solado de calçados - Ancora Inzer bolinhos- comuns e bolinhos Ie.(
dústria e Comércio Ltda.
N 9 175.348 - Novo modelo de em- cheados - Yohikazu Onizuka - Inbalagem plástica - Indústrias Gessy deferido, por colidir com o inciso rol
aitt. 59 do Decreto-lei n9 1.0a5
Lever S. A.
21-10-69.
N 9 179.855 - Original configuraN9 166.592 - Nõvo e original brina
ção propocionada a filtros de ar para quedo de pedalar - Toshiyda Shia
linhas de ar comprimido - Masolis mano - Indeferido por não atender
Comércio e Indus + ria (:e 'men- ao art. 59 do Decreto-lei na 1.04,
tos Hidro Pneumáticos Ltda.
de 21-10-69
N9 188.337 - Mv() modelo de esN9 167.600 - Nova disposição ena
cova para dentaduras postiças gaveieiros aplicável a armários ema
Raphael Cucero.
Privilégio de ivenção indeferido

N9 119.570 - Processo para a elaboração de dispersões de poliolefinas
obtidas sob baixa pressão - Cheinische Werke Hills Aktiengesellhaft

Indeiela ao r' , ar a do técnico em fls. 33, dadas as anterioridades apresentadas.
N9 138.424 - Novas disposições
construtivas aplicadas em maçanetas
e pomos de maçanetas - União Mechanica Ltda. - 4 " l 'er , 'e : mi: contrariar o art. 59 do Decreto-lei número 1.005 de 21-10-69.
N9 140.366 - Cadeira reclinada
ressaltantemente suportada e- HYland Case Flit - Indeferido 'rendo
em vista o art. 89 alínea e do DeNa 172.544 - Aperfeiçoamentos em creto-lei ra? 1.005 de 21-10-69.
ou relativos a tampas para tanques
de gasolina e similar -- Ilona Kmes N9 152.656 - Edificação e/ementos de construção prefabricados Raz.
Eberhard G. Renscb Indefe:ido
N9 172.866 - Aparelho para esten- tendo em vista o art. 8 9 alínea e
der tubulações submersas Gun- do Decreto - lei n9 1 005 de 21-10-69.
ther and Shirley Company.
N 9 158.231 - Nova disposição e
N9 172.867 - Processo para esten- montagem de embalagem hermetica
der tubulações submarinas - Gun- para acondicionamento de produtos
ther and Shirley Comapny.
em geral - Indústria Inajá ArtefaN9 173.57" - aJni.
tos Copos Embalagens de Papél S. A.
gredo provido de anéis para substi- - Indeferido por colidir com o artuir a chave - Zorba Mecânica Ltda. tigo 59 do Decreto n9 1.005 de 21

9 115.821 -- Processo de obaeação
de polimerizados em forma de pérola
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Voamals Meister Lucius
Bruning.
N9 116.729 - Processo para a polimerização de isopreno Shell Internationale Researeh Maatscaa.pnij
N. V.
N9 117.866 -- 'Processo de P roduzir um polímero de enxêrto de tipo
orracha - The Goorlyear Tira &
Rubber Company.
N9 1 a8•557 forMar coraas metálicas condensadas e
Modêlo industrial deferido
removê-las do condensador - DomiNa• 164.489 - Original configura_ alon Magnesium Ltd.
• Na 87.272 - Processo ' rf a • cio ção de base para árvote de Nata l e
Jorgen Vitratamento baCteriostatico de cer- ornamentos correlatos
Deferido com as exs a. , fios de nylon - Weco Pra- Jhelm Kyed
clusão dos pontos característicos nataets Company,
l meros 2 ‘e 3.
149 159.162 - Processo de trata-1 N9 145.137 - Niko frasco para -per'Mento de Minério
Regents of the ! fum otros fins
it
riSversitf nt Minnesota
Defer1- I -- Perfumarias Phebo S. A.
N
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butidos - Steinas & Scoleze Ltda.
Incteferido, tendo em vista o art. tiaa,
alínea e, da Decre ta-1e ; n9 1.005 de
21-10-69.
N9 168.816 - Váivula de seguraria
ça para freio hidráulico de automóvel.-. e ot veicao- • -que Jenné - Indeferido, tendo eut
vista o art. 89 alínea e, do Decreto-,
lei n9 1.005 de 21-10-69.
al9 172.257 - Filtra de pape) para
coar café - Charlotie Glock
deferido tendo em viste colidir cota
o art. 59 do Decreto lei n9 1.005 de
21-10-69.
N9 172.466 - Métade de construção com elementos modulares - Niela
Erik Hedeager - +11de:ferido tenda
em vista o art. 89 alinea e cia.,3eereto-lei 119 1.005 d e 21-10-69.
Na 120.654 - Ap.a , eiçoarnentco introduzidos na colada-lição de caias
pré-fabricadas
Cansirecciimea Metálicas . Ligeras S. a.. - Incha
tendo em vista O art. 8° alínea e. do
Decreto-lei mie 1.005 'da' 21-10 69.
N9 186.547 - Fa roi e
ra ilumiWasnação interna de veieu'os
talische Metal Indostrie Kg aluect
& Co. - Indeferido, tendo em vista
o art. 89. alínea e,. doa Decreto-iet
na 1.005, de 21-10-69. • •
N9 187.455 --- Rngate rara trator
e reboque - Cates-olha» 'aractor Co.
,Indeferido tendo vista o ara,
tigo 89 alínea e do Decreto-lei 1.003
de 21-10-69. .
N9 187.722 - .Secador de eAbeld
portátil dobradiço - Faberge . Inc.
- Indeferido tendo em vista o arda
go 89 , alínea e, do Decreto-lei 1.00a
de' 21 a10-69.
'
N9 188.179
Aperfeiçoamentos In.
troduzides , em eaclava de dentea

de outubro de 1969 .
N9 158.846 - Botão não perfurado
de material plástico sintético - Novapax GMBH e Mofina S. A. Indeferido tendo em vista o art. 29
alínea e do Decreto•lei n9 1.005 de
21-10-69.
,
N9 159.129 - Ni5vo tipo ' 'de interruptor dotado de controle de intensidade de luz - itasuki Honda Indeferido . tendo ofia vista e art.. C; Miro CoCuz
zel

Pridll
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Indeferido p.v.nao
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DIÁRIO 01CIAL (Seção-III)

Junho de

1971

crtiair- ,

repurtiçoes
o
públicas, destinado à publicação,
será, recebido nu Seção de COMU, n a r, ões ate às 17 horas O aten... dniento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas
eaj.

(44L.N

EXPEDIEN1 ..
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA' NAdi
atrÀLI
OaRET0H-GERAL

,i-w5

cheque Ou vate puo~, eifl favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contra:frac Perte aéreo, em favor
da De44btSí 'Regional da Emprêsa
)
e Telégrafos
t• k`COrreio's
e

A .(--;

Os ()Aduzais para puotzcaçao,
oi.
•.)1)
ALBERTO DE BRUTO
devidamente autenticados, deverão
"
1
ççrço de porte aéreo para
se; datilografados diretamente, ein.
9V0 R, o; 4) gat i çladáii.;:ado:. , servida por êsse
•
CHEFE
DO
SERVIÇO
DE
PUBLICAÇÔES
CHEFE DA SEÇÃO ,cor,-)Rearmuz,p,.; meio'. de194ramsporte, a Delegacia
•espaço dois, em papel acetinado
ou apergaminhado, medindo 22x33
1ZegionakídaiEmprêsa Brasileira de
DE
ALMEIDA
CAREIRO
J.
El.
FLCRIANO
centímetros, sem emendas ou raCornelos9is Telégrafos em Brasília
suras que dificultem a sua comse' icKbwigeetia completar o encamipreensão, ts,n especial quando connhaniceolrio , destinatário por
DIARIO
OFICIAL
tiverem tabelas..
outitá viasAndependentemente de
acréSetinO ,: nb-'preço.
•
SEÇÃO
nrn:
•
Serão admitidas cópias em tinta
Ilação do pubII•;Idalio do expodlonto do °apartam* Nb,
7) 7I 'A ;Delegacia Regional da
prêta e indelével a critério do
~lona , do ProprIodado Industriai do MInhatérlo
Enzpre,sa'Srasileira de Correios e
D I .N .
do indimétrla • do Comércio
TelégreOk rem Brasília reserva-se
o direitA de reajustar AS seus pre.3) As reclamações perzoi.mtes
leepreeee nes oitclnee dc Ceperterrento de Imprensa Nacional
ços, no asode elevação de tarifas
à matéria retribuída, nos casos de
BRASILI A
comerciais aéreas, mediante avisoêrro ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes.
das. por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseASSINATURAS
8) CU prazos da assinatura poqüente à oubliçação.
derão ser semestral ou anual e sC
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNcIONARIOS
iniciarão sempre no primeiro dia
4) As assinaturas serão tomaútil do mês subseqüente. O pedido
das no D 1 N. O transporte por Semestre ..... .••• • •••_•• Cr; 30,00 Semestre
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
via aérea será contratado separasemestral ou /anual. ,0 prazo das
ti' .nente com a Delegacia da Em- Ano
Cr$ 60,00 Ano
Cr$ 45,00 assinaturas para I) Exterior
é só- p, 3a Brasileira de Correios e TeExterior
mente anual e -não haverá transExterior
• legrafos em Brasília Esta poderá
porte por via aérea
se encarregar.também de encami- Ano
Cr$ . 65,001Ano
kk • , 41.
•• • :IL.. ••5•_•...IL• Cr$ 50,00
nhar o pedido de assinatura ao
9) A renovação devera ser $oD.1 .N Neste) çaso, o assinante diPORTE AÉREO
licitada com antecedência de 20
rigirá ao DEI N o pedido de assi-,
dias do vencimento da assinatura
• natura e •o.ipagamento do valor
correspondente, na forma do item Mensal - Cr$ 17,00 1 Semestrai Cr$ 102,00 1 Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, senio
suspensos independentemente de
seguinte.
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
- O preço do número avulso figura na última página de =cada
5) A 'remessa de vaiõres para
10) Para 'receberem os supleassinatura, que será acompanhada' exemplar
mentos às edições dos órgãos ofide esclarecimentos quanto à sua' -.0 preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão soliciaplicação, será feita- semente por se do mesmo ano, .e de Cr$ 0,01 por ano. Be de anos anteriores.
tá-los no ato da .assinatura.
,;111

1.1

atender ao disposto nc art. 59 do
No 176.928 - Original modelo ae Foram .indeferidos .as patentes abai- Cumpra a eidgencia técnica, ,apensa
D .creto no 1.005 de 2110-69.
cinzeiro com pedestal - Liceu de xo mencionadas tendo em vista o ar- ao processo.
No 188.599 - Máquina e processo -Y-es e Of;c - tigo 12 'dós Decreto- 7.m no 1.005 de 20
N9 112.461 - Shell Tetroleum N.V.
pz, ra laminação de plásticos reforça- deferido por contrária; c art. 59 do
- Tome conhecimento do laudo técoutubro de 1969
c,
nico de -fls. '78, 79 e 80, cuja cópia
Decreto-lei TO 1:005 de 21-10-69.
por não atender ao art. 59 do De- I N9 171.151 - Nôvo modelo de queN9,197:397 - Conjunto alcodhoado encontra-se :apensa ao processo.
cr Lo-lei n o 1.005 de 21-10-69.
'-ira luz - Plasiiedife ye4 (reirie •le de capa e almofadas térmicas para
N9 188.640 - Novos disposições em
Diversos
Morlerens - 1"7-1-1 e Fe- sauna individual - Maria Cecilia
bi,tedeira de sorvetes -- Metalúrgica rido por contrariar o art. 59 do De- Gomes Barboza.
N9 191.664 --- No'vo Modelo ide Mesa
Reubli Ltda. - Indeferido, por con- ereto-lei no 1.005 •cle 21-10-69.
No 200.866 - Brinquedo na forma Para Fogão - Fundição Brasil S.A.
trariar ao disposto no art. 59 do DeN9
183.849
Original
configuração
de
bola
Metalúrgica
Faceta
Ltda.
- Arquive-se par não ter pago a recreto-lei n9 1.005 de 21-10-69.
proporcionada a frascos - Saihie
N9 160.433 - Novo modelo de fras- tribuição relativa ao depósito do peN9 18.724 - Máquina para abrir Dolega Dziakiewicz - Indeferido
•dido.
eixo babaçú e extrai, a amêndoa -1 Iendo em viSta anterioridades apura- co - Maria .Nair Nunes Cavalcami.
IV 215.622 - (Opti-Holding AG. OteLo Tagliavini - Indeferido ten- das
No 196.778 - Ntivo modelo de frasDesarquive-se.
do em vista o art. 8°, alínea e, do N° 201.416 - Neivo modelo de ca- co - Plásticos Pluma Ltda.
deira de madeira - Walter Crerdau
Decreto-lei n°_ 1.005 de 21-10-69.
Ford Motor 'Company - "No pedido
S.A. Comerci al e
- InModêlo de utilidade indeferido
de restauração da patente PI númeN9 188.825 - Aperieiçoamentos em deferido tendo em vista o art. 80
ro 69.147 - Restaure-se.
mesa de bilhar miniatura - Bene- alínea e do Decreto-lei 119 1.005 de
N9 188.776 - Maçaneta para jae; o ca b V.
Blindex Construções "Elétricas Espe21-10-69.
nelas, portas e similares - Fama
tendo em vista o art. 80 alínea e, cio
ciais e Blindadas 'Ltda. - No pedido
Decreto-lei n° 1.005 de 21-10-69.
. Foram indeferidos os processos abai- Ferragens S. A. - Indeferido ten- de prorrogação para vigência de
do em vista o art. 8 alínea e do •quinquênio nda patente MU /V -6;594.
No 189.198 - Aperfeiçoamentos em xo mencionados por contrariar o ar- ' Decreto-lei n 9 1.005 de 21-10-69..
Prorrogue-se para ,o '29 'quinquênio.
batoque conta gõtas com tampa em tigo 59 do Decreto-lei n 9 1.005 de 21
de outubro de 1969
forma, de cinta - Walter Hanitz I• N9 188.343 - Nevo modelo de ex- DP 152.667 - ,Controles AutomatiIndeferido tc-Nclo em vista o srt. 8° n
tintor de formigas - Guilherme Va- cos Sermar Ltda.
Desarquive-se
N9 170.841 - Ni3vo modelo de es- nin - Indeferido tendo em vista o para que possa ser expedida a carta
alínea e do Decreto-lei n9 1.005 de
,
tante
indústria
de
Móveis
Vale-,
21-10-69.
; ,art. BÇ alínea e do Decreto-lei nú- -patente..
!rio S.A.
mero 1.005, de 21-10-co.
N° 188.541 - Niko inarteleti, elétrico para indústria - Paulo !ia- . No 153.497 - Original e nova pol- • N9 184:257 - Dispositivo de teste
ruyuki Miyamoto - Indeferido , ten- . -trona - Forma S. .A. Móveis e Obje- para veículos - Luiz Prosini --- In- SECRETARIA .DE INFORMAdo em vista o art. 8 6 alínea e, do tos de Arte.
deferido tendo em vista o art. 89
Decreto-lei
1,005 de 21-10-69.
[ No 153.496 - Neva poltrona - alínea e do Decreto-lei n9 1.005 de ÇÕES. E 'TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA N9 188543 IvIartelete Elétrico :Forma Ci. A. Mtneis e Objetos de "1-10-69..
para indústria,e outros - Paulo Ha- Arte.
N9 117.115 - Aperteiçoamentos em
ruyuki Miyarnoto - Indeferido tenEM 8 DE JUNHO DE 1971
N9 153.495 - Nova cadeira - For- válvulas para descarga, de caixa
do em vista o ,art 89 alínea é, do ma S. A. 'Móveis e Obietcá de Are. d'água em eparelh-s sanitários' Decreto-lei n9 1.005 de 21-10-69.
Fundicão •Simar Ltda. - Indeterido
Exigência
I 'No 198.287 - 'Niko rrioaelo cl. e. aces- nor não atender ao art 5c do DeIsório para aspirado 4,, ,-., ......
Modê2O. industriai Indeferido
-" • 'Yn. de 21 10-69.
-^-4-^
Atlas Copeo IICT AB - No pedido
I,bolaget "2:1o.trolux
..; .
de transferência junto a patente núNo • 179.609 - Uma garrafa rarciáo i N 9 201.620 - NU° modelo de fo- • Exigências
mero 79.646 - Pague, a requerente
Tmn.
tgareiro churrasqueira - S 31ange
de fls. 28, mais uma retribuição recontrariar o art ao do liDeé'reto-lei tolange D'Alincourt f onseca Alyeâ
lativa a anotação .da • transferência
.MinuasQta
no: 1.005 'de ,21-1G-I69.
1 'de Botize -I-And Manufacturing Company - do titular para os herdeiroa.-'
•

•

-
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

registro n9 393.369. - Declare, a re- csmercial junto ao registro 248.061. artigo 162 do CPI, a requerente de
querente de fls. 8, o n9 de inscrição - Prove; a requerente de fls. 6, a fls. 14.
autenticação da fotocópia de as 8-9.
no CG•
Irmãos Parduci Ltda. -- No peExigências
. .
Pe nnwalt Cor porationno p edido
dido de transferência junto ao reAfga
Gevaert
s
Aktiengesellschaft
•
oive
.Wallace - 'MurraY orporation - de transferência junto ao registro nú- no pedido de transferência junto ao gistro n9 269.106.
•
1 - prove o ramo de atividaue, e
No pedido de trarisi'~a . junto aos inei3\ il(4)938. Apresente, a reque- registro n9 248.939. - 1) apresente
registros ns . 234 ÁS 4;653 1,, -- rente de fls. 14, nova procuração sen nova procuração, sem a referencia ao 2 - declare o número de inscrição
Apresente nova ProciRe.ião,- sxnÉ 'te e- referência ao decreto-lei 1.005-69.
Decreto-lei n9 1.005-69 e 2) apresen- no CGC.
Revel S ê Ind. e Com,— No
• rência ao Decreto-lei • n 9 1.005-69; S.A. Com. e Ind. Orsis - no pe- te o originai do documento ae cessão
pedido de alteração cie nome junto
2 . ) - Promova, na tradução do ;lo- dido de anotação de transferência às fls. 18-24 do R. 210.673.
ao registro n9 272.825.
curnento ele fis. 18',.Stirito ,liO Registro junto ao registro n9 212.328. - 1)
Laboratório Hemofarma S.A. - no
Declare, a requerente de fls.
ri" 332.i31, a raifiCaçad b ilidata ''do prove a qualidade do signatário do pedido de transferência junto ao re- 18,- o
número de inscrição no CGC.
recebimento, no • Gablnetébeld Secre- documento -de cessão de fls. 12, pe- gistro n9 256.605. - 1) prove que
tário de Estado de Deittsttee da Cere eante _ax. cedente e que mesmo tem os signatários do documento de cessão
Produtos Wileme Ind. e Com.
podres para
para alienar; 2) apresente de fls. 8 são sócios da cedente e que mitada - No pedido de transferên• tidão de Proprieciaciá deeNVallace
Murray Corporation eincorporando a a procuração; 3) comprove o ramo de os mesmos rem podêres para alienar a cia junto ao registro 344.57P
Simonds Saw And Tateei ComPianYque atividade e 4) declare o número de marca; 2) prove a transferência do
1 - prove a qualidade do signainscrição no CGC.
ocorreu a 20 de ejurifiaeAt 1966,ot
licenciamento do produto -no SNFMF; tário do documento de cessão de
Airwick
Industries
INC
no
peWallace alurraye GSW45(a•Gioikaet-t, No dido de alteração de nome junto ao 3) comprove o ramo de atividade e fls. 22. perante a cedente e que o
pedido cie mudança de nome juóto registro
declare o número de inscrição mesmo tem poderes para alinear a
nv 217.055. - Apresente 4)
marca.
ao registro n9 332.78.51-.‘ - Arquive )se nova procuração
no CGC.
sem
referência
ao
o pedido de anotáV4gde,etrang;ren- .iOecrete-lei -n9 -1.005-69 de 21-10-60,
Laboratório Hemoforma S.A. - no
2 - preste esclarecimento, em face
cia formulado 'com d -petieãè) '36.116 a requerente de fls. 8.
pedido de transferência junto ao re- da divergem: no nome da cessiode 1969 às fls. /3 e -'14-.,-1p(Ixe:fa1te, ;;cie Airwick Industries INC - no pe- gistro n9 272.794. - 1) prove a nária, entre, a pet. de fls. 21 e a
cumprimento integrai eláti'éitlgeriOia dido' de alteração' de nome junto ao transferência do licenciamento ao procuração de fls_ 23, Produtos Wipublicada no DO. de -'
registro n9 245.759. - Apresente nove produto no SNFMF; 2) declare o nú- lema Ind. e Com. Ltda. e o domero de inscrição no CGC,
Produtos de To-ficador Ra,pallo - Li- orecuraçao sem referencia ao DecreThe Dunlop Company Limited - cumento de cessão, Produtos Wilemitada - No pedido de anotação de to-lei n9 1.005-69 de • 21-10-69, a re- no pedido de mudança de nome jun- me Com. e Ind. Ltda.
querente
de
fls.
6.
transferência. do. registro n9 298.594.
to ao registro n9 256.726. - Apre3 - prove o ramo de atividade, e
1) - Comprove mamo de atividade Plastgold S.A. Ind. de Plásticos - sente nova procuraçãe de acordo COM
4 - deGiare o número de, inscrino
pedido
de
alteração
de
titular
june 2) - Declare . b- numero de inseri- to ao registro n 9 236.533. -- Prove, a o art. 162 do CPI, a requerente de ção no CGC.
çao no CGC.
14.
Cia. Dico de Hotéis e Turismo requerente de fls. 8, que a titular fls.
Globo Ind. e Corri. de Artigos Es- J.
The Dunlop Comp4ny Limited -- no pedido de sinal de propaganda
topes
é
a
firma
individual
de
portivos Ltda. pedido de trans- Jayme Lopes.
no pedido de transferência junto ao junto ao registro n9 355.686.
registro n9 257.208. - Apresen
ferência junto ao-•• registro n 9 315.462
- Declare, à requerente de fls.
Hadensa (Ireland) Ltd - no pe- nova
procuração de acôrdo com o 23, o número de inscrição no COO.
1) - Prove a qualidade do signatá- dido de transferência junto ao regisrio do documentoo de cessão de fls. 12, tro n9 238.585. - Prove, a requerente art. 162 do CPI, a requeri:lite de Anchieta S.L. - no pedido de alperante a ccele.nte' e que o mesmo tem de fls.' 28, a transferência do licen- fls. 14.
teração de nome junto ao registro
The Dunlop Company Limited - n9 371.131.
•poderes para alienar a marca; 2) -- demento do produto no SNFME.
no pedido de transferência junto ao
Prove b ramo de atividade; 3) - Declare, á - requerente de fôlhas
Declare o número de • inscrição no Laboratórios Organon do Brasil registro n9 257.488. • - Apresente 18,
o número de inscrição no CGC.
Ltda.
no
pedido
de
transferência
nova procuração de acôrdo com o
CGC e; 4) - Regularize o original
Isbterma Imperbeabilizações e Reda procuração de fls. 15 que não está junto ao registro n 9 246.609. 1) artigo 162 do CPI, á requerente de vestimentos
Técnicos Ltda. - No
prove a transferência do licenciamen- fls. 14.
datada.
to do produto no SNFMF; 2) prove
The Duniop Company Limited - pedido de alteração de nome junto
Rayton Industrial Ltda. - No pe- o ramo de atividade.
no pedido de transferência junto ao ao registro 386.594.
- Declare, à requerente de fls.
dido de alteração de nome da firma Knoll A. G. Chemische Fabriken registro n9 258.582. - Apresente
junto ao registro n9 333.29 5 -Decla- - no pedido de alteração de nome nova procuração de acôrdo com o 11, o número de inscrição no CGC.
a requerente de fls. 18 , o número de
Pedal' S.A. Peças de Automóveis
inscrição no CGC..
- Ne pedido de alteração de nome
Dresser Industries Inc. - No- pejunto ao registro 387.289.
dido de transferência junto ao regis- Declare, à requerente de fls.
tro n, 342.509 - 1) - Apresente o
10, o número de inscrição no CGC.
original dos documentos de fls. 17 e
Marcos Kalili - No pedido de
21 e; 2) - Apresente nova procuraanotação da cessão da metade dos
ção_ de acôrdo com o artigo 162 do
direitos junto ao termo de marca
CPI.
302.125.
1 - declarem os números de insLaboratório Kriff Ltda. - No pedido
NORMAS GERAIS DE TARIFAÇÃO
crição no r"G(.-1;
de transferência junto ao registro
re 347.386 - 1) - Prove a qualidade
2 - apresentem procuração, e:
do signatário do documento de ces3 - provem o registro da firma
VLSCRL.;1 . 0 N 9 62.724 —
individual de Marcos Kalili, bem
são de fls. 18, perante a cedente e
17-5-19611
como o seu ramo de atividade.
que o mesmo tem poderes para alienar a marca; 2) - Apresente a proBadoni ATB Ind. Metalúrgica
curação; 3) - Prove a transferência
S.A. - No pedido de anotação de
do licenciamento do produto no
alteração ora nome junto ao regisSNFMF; 4) - Prove o ramo de atitro 198.248.
vidade e; 5) - Declare o número 'de
- Declare, à requerente de fls.
DIVULGAÇÃO PP 1,054
inscrição no CGC.
22, o número de inscrição no COO.
Produtos Alimentícios Dama Ltda.
Cooperativa Vinícola Aurora Ltda.
- No pedido de transferência jun.
- No pedido de transferência junto
n9 201.460.
-toaregis
ao registro n9 352.741 - 1) - Prove
irktusm 4.4 o.34
que a Ata da .Assembléia Geral de
1 - proinova nova ressalva no
25 de julho de 1969 (fls. 16-16) foi
nome da co-titular Thereza Lashearquivada na Junta Comercial; 2) . ras Monteiro que é o nome que consCompove o seu ramo de atividade; e
ta do exemplar e do -,ertficado do
3) - Declare o número de inscrição
Registro, e não Thereza, Coelho La•
sheras Monteiro, como aparece nO
no CGC.
Oleaginosas Maranhenses S. A.
documento de cessão às fls. 27v.
r
a
Vel\TDA
(OLEAMA) - no pedido de alteração
2 - compeove o ramo de atividade nome e transferência junto ao rede, e;
gistro n9 356.144. 1) prove o ramo
3 - declare o número de inscriNa truananars
de atividade; 2). declare o número de
ção no CGC.inscrição no CGC e 3) pague mais
Grandes Moinhos do Brasil- S.A.
kveakia Rodrigues-Alvas a* 1
uma retribuição relativa à anotaçãe
•indústrias Gerais - No pedido de
de alteração de nome da titular para
214.171.
Indústrias Macedo Serra S.A.
Agenda I:
1 - prove a qualidade do signaCompanhia Metalúrgica Barbara -tário do documento de cessão de fls.
no pedido de transferência junto ao
Ministério da Fazenda
30, perante a cedente e que o mesmo
registro n9 379.040. - 1) prove o•
tem poderes para alinear a marramo de atividade; 2) declare o núca e;
mero de inscrição no CGC.
Atende-se
a
pedidos
pelo
Serviço
de
Reembólen
Postal
2 - comprove o seu ramo de atiHotel Reis Ltda. - no pedido de
Adade.
transferência junto ao registro número 380.297. - 1) prove o ramo de
Em Brasília
Casa Nunes Martins, S.A. Imporatividade e 2) declare o número de
tadora e Exportadora - No pedido
inscrição no CGC.
Na sede do D.I.N.
de alteração de aeine junto ao registro n9 217.658.
.Isoterma Impermeabilizações e Re-- declare, à, reetierente de -fls.;
vestimpntes- Técnicos Ltda. - no pe9, o número de inscrição no Coe..
ido de alteração de nome junto ao
MARCAS
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Cooperativa Agro-Tear-diria Vale úr declare o número de inscriçãa no C.
G. C.
Rio Doce Ltda. •-- No pedido
LanoratoNo Eatrela Ltda. - no
trans;a -encia junto ao registra n"
aedido de transferência junto ao
227,184.
. - 1 - prove a qualidade dos
260.237
. 1 , - prove a rualiclaile do ' enatarios do occumento de cessão
tário do • docummtc . de cessão de fls. de fls. 15, perante a cedente e que
10. perante a - etide.ite e que o Ines- ! os S têm poderes para f./ i amo tem poderes para alinear a nar a marca. - 2 - regularize o
mai c-a ;
documento de fls. • 15 que não esta
. 2 - promova a ressalva da rasura, datado; 3 - prove a transferência
no número do registro no documen- do licenciamento do produto no S.
to de fls. 10:
N. F. M. P.: 4 - prove o ramo de
- prca,e o -ramo de -atividade; 1 crição no CGC e; 6 - apresente a
4
declare o número de inseri-H atividade: 3 - declare o n," de inse'à no CGC;
procuração
-- regularize ) mamai da pieMarcilio Pereira da Silva - no pecuracao de fls. 16 atra não está da- dido de transferência junto ao reg.
- tada.
366.931 - 1 - prove o registro da
Sul Quimica Ltda. Produtos Qui- frima individual: 2 - comprove o
micoa Ind. e Com. --- no pedido de ramo de. atividade e; 3 - declare o
número de inscrição co CGC..
216.
Iceberg Ind. Com . Ltda. . - no
1 -- prove a qualidacie do signatatranaferência • jurna) ao registro n9 pedido de anotação de transferência
rio .do documento de cessão de fls. 12, junto ao registro 27 ."/.152 -- 1 perante a cedente, e que o Mesmo apresente o original do documento
tem poderes para alinear á marca: . de fls. 17; 2 prove que o -ignatário do referido documento é sócio da
2 - prove o ramo de atividade, e:
3 - declare o nú.nrero de inscri cedente e que o mesmo tem noderes
para alienar a marca; 3 - comprove
çao no CGC.
o ramo de atividade e: 4 - declare
Cowlominio do F,dificio Itapariaa o número de ioscrição no CGC.
- no pedido de trainsiarencie
Allied Rádio Corporation --no peao registro 235.458.
1 -- Prove a ivail-.1ade do signa- dido de tranaferencia junto ao reg.
tário do documento .cle cessão de fls. 285.688 1 - promova a legaliza-1
8, perante a cedente e que o mesmo ção das assinaturas do documento de
e; 2 - apresente a
teu ' poderes para albear a marca; cessão de fls. 22
2 - prove a sua existência le- procuração de , acórdo com o artigo
162 do CPI.
gal, e:
Bearn Ind. e Com. de Produtos
' e inscrição no
3 - declare o n 9 d
Quiniicos Ltda. , -a no pedido de
CGC.
transferência junto ao registro n.9
• CPC International INC - no pe- 290.380
- - 1 apresente o original
dido de transferência junto ao reg. do documento
de cessão de fls. 36:
n. 9 242.552 - Junte, a requerente de 2 - prove o ramo
de atividade e: 3
fls. 8 a procuração de acôrdo com -- declare o n. 9 de inserirão -no CGC.
o artigo 162 do CPI.
Dulca Confei a art as e Bombonieres
Machado & Cia. Ltda. - no pe- S. A. - no pedido de transferêndido de transferência junto ao re- cia junto ao registro 213.259 - 1 -gistro n. 9 246.724 - 1 -- _prove a armive-se o pedido de anotação de
quarldade do signatário do documen- alteração de nome formu l ado com a
to de cessão de fls. 8 perante a ce- petição 44.557-68, em face da solicidente e que o mesmo tem poderes tação de fls. 2t (par. 43.218-70); 2
para alianar a marca; 2 - compro- • cumpra, a . requerente de fls. 24,
ve o ramo de atividade e - 3 - de- as exigências seguintes: a) prove a
clare o número de inscrição no CGC. qualidade do signatário do documenHermanny Ind. e Com. Hic S. A. te de cessão de fls. 25, perante a
- no pedido de alteração de nome cedente e que o mesmo tem poderes
junto ao registro 246.798 - Declare. para alienar a marca e; b) - dea, requerente de fls. 10, o número de clare o número de inscrição no CGC.
inscrição no CGC.
Diverso
Hermanny , Ind. e Com. Hic S.A.
- no pedido de alteração de nome
Companhia Industrial de Alimenjunto ao registro 246.799 - Declare,
a requerente de fls. 10, o número de tação (junto ao registro n. 9 279.618)
- Notifique-se a' Companhia Indusinscrição no CGC.
Ilermanny Ind. e Com. Rio S.A. trial de Alimentação para se pro- no pedido de alteração de nome nunciar sôbre• o pedido de cancelajunto ao registro 247.003 - Declare, mento da averbação do contrato de
a requerente de fls. 12. o número de exploração no registro 279.618 marca Kresto.
inscr i ção no CGC:
Detende S. A. - no : pedido de
Republicação
transferência junto ao registro n.9
247 503 - 1 - apresente o documen- raia-trio Oficial de 2 de junho de 1971
te de cessão e 2 - prove a transferência do licenciamento -do produto" ffixpediente de 3 de junho de 1971
rio SNFMF.
Notificação
Albrecht Martin Ackermann - no
Ficam
notificados
os interessados
pedido de transferência de nome abaixo relacionados para
efetuarem,
junto ao registro 252.500 - 1 - apresente a procuração outorgada dentro de sessenta (60) dias, o recopor Albrecht Martin Ackermann Fá- lhimento, no Banco do Brasil S.A.,
brica de Brinquedos "Celeste"; 2 - da retribuição final da divida e da reà primeira anuidade, cujo
declare o número de inscrição no C. lativa
G. C. e - 3 - apreSente Certidão comprovante deverá ser apresentado
fornecida pela Junta Comercial com- ao I.N.P.I., dentro do mesmo praprovando o alegado na petição n.9 zo a fim de permitir a expedição da
47 198-70 Ware a firma Fábrica de competente carta patente:
Brinquedos Celeste Ltda.
Privilégio de in y e aieei( deferido
Unilever Limited - no pedido de
transferência junto ao registro 254.654 - apresente nova procura-1 N. 171.666 - Processo para a preção de acordo com o artigo 162 do paração de corante azo-ftalocianinicos -• Farbwerke Hoechst AktiengeCPI, a requerente de fls. 16.
Gráfica Editora A. Nação SI A. sellschaft vorm. Meister Lucius &
- no pedido de transferência junto • Bruning.
ao registro n.? 256.951 - 1 - prove
Exigências
a qualidade do Signatário do • da;
eumento de cessão de fls. 10, perante a cedente e que o mesmo tem, Wilfred .Erwin Wooldridge - No
poderes pára alienar a marca. ,- .2 Pedido de transferraucia da Pat. nú- prove o ramo de ativiae e - 3 - mero 58.036 para seu nome.
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A-T-O-INC. - No pedigo de al2) Comprove o ramo de atividade
teracão de nome do T.••1188.923.--,
da mesma ' i• - •
Pepro Societe Pour le DeyeloppeLiggett , '& , 'Myers Inaiarporate_d aia
ment et la vente de Specialités -Chi- No pedido de IliSença ei Tão cib
migues - No pedido de mudança de n.° 22.4e4) , l u- Apresente histrumen,
nome do T. 206.964 - Retificação de de procurtMiti cm os poderes aii
nome da depositante para Pechiney- dos pelo -art., 10 do Decret9-¥:1
Progil Societe Pour le DeVeloPpement mero.1. 0§4/2 ktIn OPRke 4,eg4are
et la Vente de Specialitesa Chimi- n9 de inscrição da cencessionaria a
ques.
t .G.C.
biggett 8z, _ Alyars incorporated
Imox S.A. Ind. de I mã perna-,
nentes Eletrônicos - Nn pedido de 'No pedido;-4e. licença de uso dó RN,
afteraçao de nome da Pat.. 68.432 - n. v 220.79e„- Apré.sen-te inetrurna4
to de procuraçao com os p oderes ege
Cumpra as exigências...
1) Promova a autenticação da • fo- gidos pelo art.- 162 do Decreto-lie
n." 1.008-,69.,.bem como declare o -5(
tocopia de fls. 19;
2) Regularize a procuração de Iis. de inscrição da licenciada no Ç,Cf'
18 . que não está datada e xetifique o n No pedid,t) ,de,lieença de usb do .:
nome da outorgante na mesma; e,
Idggett & Myers ItÃorporated --.
3) Apresente fotocópia cdinpleta e n.' 198.185 - Ápreaen4e lestrusne
autenticada da carta patente.
'to de procuração 'com qs, podêres
Fichtel & Sacais A.G. - No pedi- :gidos n pelo aft, -182 do Deeretodo de averbação' de contrato de ex- no 1.005-69, bem como o no de insploração da Pat. 82.277 - Cumpra ' crição da lieenCiada no C.G.C.
• Liggett & Myers Inçorporaised --.
as seguintes exigências:
pedido de licença de uso do Ru1) Atenda as alíneas a e b. item No
n." 344.359 -- Apresente in_strurriern.
1. da Portarila n. 9 30, com relação ao to
de procuração com os poderes ex'
contrato junto à P. 66, 633 (fls. 51- gidos
pelo art. 162 do Decreto553); _
21 Atenda a alínea a, item 1. da n." 1.005-69, bem como declare o
mesma Portaria, com relação ao ins- , de inscrição da licenciada no C.a;
trumento de ratificação de fls. -29-30
Liggett & Mayers Incorporated ..."
do presente;
No pedido de licença de li go do it,,
3) Apresente aditivo ao contrato n." 270.822 - Aprieente procuraçkb
anexo à P. n. 9 66.633, incluindo o com os poderes exiefidoffl pelo art.
número e o título da presente pa- , n. , 162 do Decreto-lei n." 1..005769 e
tente:. e,
declare o n." do inscrição da liceat
41 Declare o numero de inserirão ciada rio C.G.C.
no C.G.C.
Liggett & Myers incoripbrat d 7-N." 203.210 - José André Bernal
-- Notificar o requerente para que No pedido de licença dê riso do
diga, se quiser, o que fôr de seu in- N" 347.950 -- ApreSnte instrumen
de produção com os poderes exik're.
teresse.
dos pelo art. 162 do Decreto-lei .,
1.005-69, bem como declara o n 9 de *
Diversos
inscrição de licença no C.G.C.
Liggett & Myers Incorporated - No
Refrigeração Paraná S.A. - No P edido de licença de uso do R. ..
pedido de transferência •do T. 175.431 370.510 - Apresente instrumento cl)
-- Arquive-se o pedido de anotação procuração com os poderes exigidaã
de transferência, formulado com a pelo art. 162 do Decreto-lei
petição n. , 71.600-70, por falta de 1.005-69, bem corno declara o np
cumprimento da exigência publicada mero de inscrição da licenciada itlt
no D.O. de 15-3-71.
C.G.C.
Liggett & Myers ,Incorporated Cia. Agrícola Fortebrasil - No pedido de caducidade da Pat. 62.095 - Nr, pedido de licença de uso do ft.
Em face do parecer da Procuradoria, 377 473 - Apresente instrumento 0
declaro a caducidade da Patente nú- procuração com os poderes exigido's
mero- 62.095, relativa à invenção de pelo art. 12 do Decreto-lei 1.005-0,
"Processo rara a fabricação de sul- bem corno declare o n o de inscriçãO
fitos policiclicos insaturados e sua ria licenciada no C.G.C.
aplicação como agentes de combate a
Liggett & Myers Incorporated pragas".
No pedido de licença de uso do R.
3f3.792 -- Apresente instrumento dh
Desarquive-se
procuração com poderes exIgiel4
pelo art. 162 do Decreto-lei
201.904 - Caterpillar Tractor 1.005-69, bem corno declare o n , de
inscrição da licença no C.G.C.
Co.
N. , 204.932 - Phillips Petroleum
S.C.A.R.P. -- No pedido de
Company.
transferência do R. 244.921 pagi
Arquive-se pelo não cumprimen- seu nome - Cumpra as segulnres
to da Portaria n." 37 (art. 162 do ea igências:
11 Apresente os originais dos documentos de fls. 9-1-1;
N.° 203.328 - Dante Degl' Inno2) Preste esclarecimentos em fase
centi.
da divergência entre o Orne da tirtular Societe Comerciale D'ApplpRepublicação
cation et de Representation de ija
Diário Oficial de 2 de junho de 1971 Perfumerie e o da cedente Socsietê,
D'Application et dê
Commerciale
Liggett & Myers IncorPorated - Representatlon de La Perfumerie
No pedido de licença de uso do R. (S.C.A.R.P'.), nos documentos de
n." 184.846 -- Cumpra a sseguintes fls. 9-11.
exigências:
Ritter Pfaudler Corporation - No
1) Apresente procuração com os
poderes exigidos peio art. 162 do De- p edido de transferência do P.
197.421 -- Apresente nova procuracreto-lei n. 9 1.005-69;
2) Atenda as alíneas a e b, do item i fio de acôrdo com o art. 162 do
e pague duas retribuições
1, da Portaria n." 30-70, de 11-9-70. referentes
anotações de transfecom relação ao anexo contrato de rências da as
titular Pfaudire Permitifls. 12-26;
tit Inc. e de transferência Cesta
3) Declare o número de inscrição última
para Ritter Pfaudler Corpoda licenciada no C.G.C.; e,
ration.
4) Comprove o ramo de atividade
Sybron Corporation - No pedido
de transferência do R. 246 200 da mesma.
Junte a p rocuração de ~r(1 0 com
_Liggett & Myers do Brasil Cigar- ni art. 162 do C.P.I.
ros Ltda. - No pedido de licença de
+- D'Exploitalion de. Labo-uso do R. 184.846 Cumpra as exi'aloires Bottu - No pedido de
gências.
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transferência do R.
273.243
- Luchsiriger 1\ladorin Comi. S.A.
Produtos Quimicca Pontoura Ltd.). de: •:.eão de nome do T. 644 tala) Cumpra as seguintes eexigCncias:
1- No . pedido de autorização ae uso - (No pedido de transferência do Piorroea,a autenticacao da rodas.
I) Apreeente procuração, cem os
- Declare o n9 de T. 624.15') - 1, Apresence a pie- pia de fls. 17.
poderes exagiclos...pelo art. 162 do irwi'içãoi da licenciada no C.G.C. e curação; 2) Apresente novo cleeuri s i- Irneortadora ue Materiais Pina' EsDecreto-lei 1.005-69, •el! or
-,comm•ove' ! p ramo de atividade da 'to de cessão, tendo em vista que
critório Asite S. A. - (Titulai co
••
2)Comprove p „.nceneaarnento do ..mearnete!'e
documento junto ao T. n 9 624.156, T. 641.096) - Em face do Parecer
yocluto no S.N.F.Mjail ; .
SaeAn"Ind. e ' Com. Concórdia - às fls. 19-20, contem uma restrição da Procuradoria, aprovado neto Sr.
Laboratorios Silva rl 'Arattjo - 1(Nere pedido de transferência do T. que está em desacorde com o art. 115 Presidente 'o I.N. .I., em 5.1 71,
Prove que o Conselho cio Decreto lei n9 1.0Cd-69; 3) Com- ricarn sem efeito as exigências feiRoussel S.A. -'No tíêd'idb ! de''aVer- ).n'/8665teAdministração da Sociedade ce- prove o seu ramo de atividade e 4) tas à requerente de folhas, publicadas
baçao de contrato dê' reiXplaraçãoa do !de
dente, autorizou a alienação da mar- Declare o .ámerc de inscrição ! no no. D.O. de 12.2.71.
•
'
R. 273.248.
çonfoeme o art. 12 9 dos Estatutos C.G.C.
1) Atenda as ! alínea (iè b. do :ca,,
Norbrasite Com. e Importação S.
'Ià.S -fls. 37-38, e que o signatáLaboratorios Enila-Lutecia S. A.
item 1, da Portaria 30-70.,' ltle '17-9-70, ;Sociais
rio
docuniento de cessão, de fls. - 'No pedi:o de alteração de nome A. - (No pedido de anotação de
relativamente ao contratid ) de: - explo- 20, doem 25 de maio de 1960, o Di- do T. n9 638.033) - Pague a retri- transferência por incorporação e alração anexo as fls. 40-55 !,a deste pro- retorera,
Superintendente pois de acordo buição referente à anoeação de trans- teração de nome do T. 644.096) CeSSO •
a autenticação da fotoco`com o § 19 do art. 89, aprovado pela ferência de Laboratorio Lutecia S. A. Promova
2) Declare o no de,- inaériçain no . !Assembleia
Geral Extraordinária de para Labora,torio Enila S. A., con- pia cl: !fls. 16.
r.eaa)
C G.C.; e,
de abril de 1968, a Diretoria foi forme o documento junto ao R. nuCustodio de Almeida & Cia. 3) Comprove o ramo iale;e advicla- 120
,eleitas pelo prazo de 1 ano.
mero 210.487, ~prove o seu ramo ' (No pedido de alteração da razão sode.
*
cial
do T. 648.965) - Promova a auBrasileira de Varejo S. A. de atividade e prove a transferência tenticação
Laboratoires Bottu s.anrel.-a- No ' •Empresa
das fotocópias de fls. 30
do licenciamento do produto no S.
(No
pedido
de
transferência
do
T.
e 25.
peaido de alteração de nome !do R. • 576.2321 - Prove o arquivamento N. F. M. F.
273.248 -- Promova 'a tiaduc5n do na Junta Comercial do documento
Rhodia Inds. Químicas e Têxteis
Importadora de Materiais Para Esdocumento de fls. 58, beari" ! corno o de
fls. 19-24 e pt amova a autentica- critório Asite S. A. - (Titular da S. A. - (No pedido cie transferência
reconhecimento da assinatura do çã- das fctocópias de fls. 19-23.
T. 644.091) - Em face do parecer do R. 353.207) -- Arquive-se o pediCônsul-Adjunto, aposta no verso do
da Procuradoria, aprovado pelo Sr. do de anotação ! de transferncia forGuanaoara S. A. Com . e Ind. (Ti- Presidente do I.N.P.I., em 6.4.71, mulado com a pet. 31,686-67, (fls.
mesmo.
Socaete D' Exphoitatton des La- tular do T. 576.239) - Em face do fica sem efeito a exigência feita à 9), por falta de cumprimento integral
No pedido de 1Parecer da Procuradoria, aprovado requerente de fls. 2, publicada no dá exigência p ublicada no D.O. de
boratoires Bottu
2.1.71, eis que a requerente não
transIerência do . R. 319 7a6 - pelo Sr. Presidente do I.N.P.I., em D. O. de 12.2.71.
provou o seu ramo de atividade. •
Apresente instrumento de procura- 6.4.71, fica sem efeito a exigéncia Norbrasite Com. e Importação
5.
ção com os poderes exigidos pelo 'feita à reetterente de fls. 2.
N° 668,572 - Ancora Ind. e Com.
A.
(No
pedido
de
transferência
art. 162 do Decreto-lei 1.003-60. bem
Ltda. - (Cumpra o art. 73 e 69 do
por
incorporação
e
alteração
de
noEmpresa
Brasileira
de
Varejo
S.
A.
como comprova o licenciamento do 1
)Eirbrava - (No pedido de transferen- me do T. 644.091) - Promova a au- Decreto-lei n9 1.005-69 e prove o raproduto no S.N.F.M.F.
cia do T. 576.239) - Cumpra as se- tenticação do documento de fls. 17; mo de atividade e número de inscriEndo Laboratories, Inc -e No pe- guintes exigências: 1) Prove o arqui- e apresente o original do documento ção no C.G.C.).
dido de transferência e mudança de vamento na Junta Comercial da Ata de transferência (incorporação) que
N9 624.578 - Bernaado Zitronennome do R. 370.080 - Prove a !da Assembléia Geral Extraordinária está junto ao R. n9 265.154 (fls. blatt 8; Cia. Ltda. - (Cumpra o art.
13-14).
transferência do licenciamento do ;de 22.11.69, às fls. 17-22; 2) Pro73. bem como sua inscrição no C.
produto no S.N.F.M.F.
mova a autenticação das fotocópias Importadora de Materiais Para Es- G, C.).
N9 644.093 - Importadora de MaRodo Laboratories, Inc. - Ne pe- ! de fls. 17-21; e 3) Promova a ano- critório Asite S. A. - (Titular do
dido de transferência e mu-lança de tação da transferência do R. 327.804. T. n" 644.092) - Em face do Pareaer teriais para Escritório Asite S. A. reine do R. 211.112 - Prove a
da Procuradoria, aprovado pelo Sr. (Em face do parecer la Procuradotransferência do licenciamento do 1 Empresa Brasileira de Varejo S. A. Presidente do I.N.P.I., em 6.4.71, ria, aprovado pelo Sr. Presidente do
,(No
pedido
de
alteração
de
nome
produto no S.N.F.M.F.
ficam sem efeito as exigências fei- INPI, em 6.4.71, ficam sem efeito as
Endo Laboratories, Inc. - No pe- ,do R. 325.862) - Prove o arquiva- tas à Requerente de fls. 2, publica- exigências feitas à requerente de fls.
:mento
na
Junta
Comercial
da
Ata
2, publicadas no D.O. de 11.12.70 e
dido de transferência e mudança de
das no D.O. de 12.2.71.
promova a autenticação da fotocópia
nome do R. 264.587 - Prove a 'da Assembléia Geral Extraordinária
transferência do licenciamento do ! de 22.11.69, fls. 17-22 e promova a Nobrasite Com. e Importação S. de •fls. 17).
!autenticação, das fotocópias de fls. A. - (No pedido de anotação de
produto no S.N.F.M.F.
I17-21.•
transferência por ineorporução e alDiversos
Elido Laboratories, Inc. -- No pedido de transferência e mudança de
mweamem,
Vicente Antonio Novelino
nome do R. 292.453 -- Prove a
tular do R. 273.659, no pedido de
iransferência do licenciamento do
anulação de caducidade) - Nada há
produto no S.N.F.M.F.
que deferir quanto à pet. 40.865, de
Endo Laboratories, Inc. - No pe3.9.70, eis que é intempestiva e sem
dido de transferência e mudança de
amparo na esfera administrateva.
in.me do R. 301.501 --- Preve a
Lemo S. A. Ind. de Roupas Brantransferência do. licenciamento do
cas - (Titular do R. 255.075) - Arp r oduto no S.N.F.M.F.
quive-se
o presente pedido de prorEndo Laboratories, Inc. -- No perogação em face do paragrefo único
dido de transferência e mudança de
do art. 161.
nome do R. 303.657 - Prove a
Professor Girolano Pagliano transferência do licenciamento- do
(Titular do R. , 259.963) - Ar quiveproduto no S.N.F.M.F.
se a pedido de prorrogação em face
SERVI(,) CIVIL DO PODER EXECUT:XL)
Endo Laboratories, Inc. -- No pedo parárjrafo único do art. 161.
dido de transferência e mudança de
nome do R. 311.762 - Prove a
Arquivamento de Procesdos
transferência do licenciamento do
produto no S.N.F.M.F.
Arquive-se, tendo em vista o que
dispõe o art. 99, § 2 9 do C.P.I.
Endo Laboratories, Inc - No peDIvutgadioR
t
1.101
"dd 663.279 - Sitam Soc. Ira eradido de transferência e mudança de
mericana de Matérias Primas Ltda.
nome do R. 343.676 - Prove a
N9 675.833 - Cia. Indl. de Bortransferência do licenciamento do
rachas Casini .
produto no S.N.F.M.F.
PRAÇOI Cal 1,03
N° 683.319 - Senatur Serviço NaEndo Laboratories, Inc. - No pecional de Turismo Ltda.
dido de transferência .e mudança de
mune do R. 349.709 -- Prove a
NO 683.907 se Bar e Restaurante
transferência do licenciainanto do
H eattl-Berg Ltda.
produto no S.N.F.M.F.
] N9 684 536 - Enelcon Com. e Ind.
VeNT/A
13DH Pharmaceuticals Ltd - No
!Ltda.
pedido de mudança de nome e trans! N9 684.972 - Jomar Máquinas
ferência do R. 382.662 - Cumpra 'as.
Na emanemos
Equipamentos Inda. Ltda.
seguintes exigências:
N O 686.760 - Erol Inda. Eletrôni1) Apresente nova proouração sem
cas Ltda.
&cão de Vendas': Av. Rodriguez Alves. 1
referência. RO Decreto-lei 1.005-59.
Idle 686.798 - Madeireira Milka Li2) Prove a transferência de licenmitada.
ciamento do produto no S.14.
Agência 1 - Ministério da raztada
N° 679.744 - Julio Conceição NeEDH Pharmaceuticals Ltd - No
ves.
pedido de mudança de nome e transPetições arquivadas por não atenferência do R. 382.661 - Apresente
derem ao disposto na Portaria nuArelide-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
neva procuração sem referência ao
mero 16-70.
Decreto-lei 1.005-69, prove a trans'070:
fede-Á:ia do licenciamento -l o pro718 - 1.037 -- 1.364
1.746 -tal "rama*
dino no S.N.F.M.F.
1.772 -- 1.882 - 1.959 --- 1.961 Pharinaceuticals Ltd -- No
2.037 - 2.331 - 2.487 - 2 627 Na Sede ic LEN
nedido de mudarei), de mane e trens2.701 - 2.727 --- 7804 - 2.002 Ped)e-e; , do R. 2-91.801
Apre-ente
3.046 -- 3.048 -- 41.561 - 86.205 a
reve
!)- a -em referência ao
96.96)1
87.51a - 94.064 - 96.894
.4•n••
4
Decreto-lei 1.005 69,
103.616.
,
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Na 171.541 - Société Des Meteux
Et Mastigues de La Neuvills. - Arquivado por ngto ter cumprido a 03dgência técnica.
N9 191.018 - Waldomiro Guarienti.
- Arquivado por não ter pago a retribuição relativa ao depósito do pedido.
.N9 191.724 - Cristais de Mesquita
Ltda. - Arquivado por não ter pago
a retribuição relativa ao depósito do
pedido.
N9 191.811 - Ind. de Calçados
Flex Ltda. - Arquivado por não ter
pago a retribuição relativa ao depósito do pedido.
N° 191.835 - I3ertrand Com. e
Ind. de Móveis S.A. - Arquivado
por não ter pago a retribuição relativa ao depósito do pedido.
N9 191.853 - Custódio Luiz Robbe
de Almeida e Mauricio Robbe de Almeida. - Arquivado por não ter
pago a retribuição relativa ao depósito do pedido.
N9 192.209 - Somos - Análises,
REPUBLICAÇÂO DO D.O. DE
Planejamentos, Promoções e Repre1 DE JUNHO DE 1971
sentações Ltda. - Arquivado por não
ter pago a retribuição relativa ao
Em 2 de junho de 1971
depósito do pedido.
Diversos
N9 192.216 - Renato Vighy. - Arquivado por não ter pago a retribuiHooker Chemical Corp. (no pedido ção relativa ao depósito do pedido.
de restauração da pat. PI, têrmo
n9 120.461) . - Restaure-se.
Retificação de pootos
Textron Inc. (no pedido de restauração da píit. PI, termo 146.686).
N9 135.614 - PI "Processo para
- Restaure-se.
preparação de, composições catatauSebastião Aparecido Dias (no pe- deras - de S000ny Mobil Oil Comdido de reconsideração do despacho pany, Inc. - Pontos publicados em
que arquivou a pat. PI, têrmo nú- 29 de abril de 1971 - Fica retifimero 155.668). - Mantido, o argui- cada a prioridade: Finalmente, a' devamente.
reivindica de acôrdo com a
N .' 129.079 - Domingos Ayelino positante
Convenção Internacional e de conVieira. - Arquivado por falta de pa- formidade com o art. 21 do CPI, a
gamento da taxa final.
prioridade do correspondente pedido,
149 156.358 -- J. R. Geigy S.A. -- depositado na Repartição de Patentes
Arquivado por falta de pagamento dos Estados Unidos da América do
Norte, em 21-12-61.
da taxa final.
N9 141.273 - Pinchin, Johnson & N9 181.058 - PI "Processo para a
AssociAes Limited e Joseph Lucas obtenção de corantes monoazóicos
(Industries) Limited. - Arquivado cationicos - de J. R. Geigy S.A.
por não ter pago a retribuição relati- - Pontos publicados ein 29 de abril
va á petição 23.739 (fls. 56).
de 1971 -- Fica retificada a fórmula:

1971:
17.105 -- 40.794 -- 41.351 -- 41.352
-- 11.353 -- 41.357 -- 41.624 -41.722 -- 43.238 -- 45.225 -- 45.590
-- 45.617 -- 46.621 -- 47.383 48.194 -- 51.516 -- 54.166 -- 54.411
-- 54.572 -- 54.600 -- 54.795 -54..88 -- 54.975 -- 55.079 -- 55.440
- 55.441 -- 55.442 -- 55.564 -55.590 -- 55.591 -- 55.592 -- 55.593
- 55.594 -- 55.630 -- 55.637
55.081 -- 55.682 -- 55.683 -- 55.684
-- 55.685 -- 55.686 -- 55.687 -53.688 -- 55.689 -- 55.690 -- 55.823
-- 55.836 -- 55.838 -- 55.841 -55.889 -- 56.041 -- 56.042 -- 56.043
-- 56.163 -- 56.164 -- 56.253 -56.259 -- 56.338 -- 56.381 -- 56.332
-- 56.432 -- 56.482 . -- 56.567 -56.568 ---- 56.607 -- 56.647 -- 56.676
-- 56.797 -- 56.798 -- 56.886
56.922 -- 56.924 -- 56.925 -- 56.942.
S. al., 2 de junho de 1971. -- Roberto C. de Afeio -- Secreta-tio de
Marcas.

N 9 166.820 - PI "Processo de fazer Curzio - Pontos publicados em 1 de
um latex de borracha refolçado por junho de 1971 - Depositado em 20 de
laegro de fumo - de The Goodyear setembro de 1966.
Tire & Rubber Company - Pontos N9 185.565 - PI - Aperfeiçoamenpublicados em 29 de abril de 1971 tos em ou sôbre processos de trata- Total de 6 pontos.
mento de soluções ácidas de eletrodeN9 166.113 - PI "Processo para posiaão de estanho - de N. V. PMpreparar látices aquosos de cceíbli- lips'Oloeilampenfabrieken - Pontos
meros enxertados - de Monteeatini publicados em 1-6-71 - Depositado
Societa Generale per L'Indu~a Mi- em 20-12-66.
neraria e Chiraica - Pontos publi- N9
185.701 - PI - Dispositivo procados em 29 de abril de 1971 - Moa
retificada a prioridade: "A reque- pagador de plantas - de Wajdo Rohrente reivindica de acôrdo com a nert Co. - Pontos publicados em 1
nvenç ito Internacional e o artigo de junho de 1971.
81 do Decreto-lei rIQ 7.903, de 27 de N9 184.378 - PI - Processo para
agôsto de 1945, a prioridade tio cor- melhorar as propriedades de solidez
respondente pedido depositado na Re- aos tratamentos a úmido de tingipartição de Patentes da Itália, em 9 mentos
e estanipagens obtidas com
de Janeiro de 1964, sob o n 9 334 e
de enxofre sôbre fibras texprovisório em 14 de dezembro de 1964, corantes
teis de celulose - de Casselia Farb&oh o n9 54.349
werke Mainkr Aktiengesellsehaft N9 166.145 - PI - Novas disposi- Pontos publicados em 1-6-71.
ções em registros para órgãos ieetroN.' 185.590 - PI - Processo para
nicos de Frederico Ribeiro Santos impedir
a pegajosidade em fibras
- Pontos publicados em 1-6-71 - consistentes
de polimentos - de
Depositado em 29-1-65.
Kanegafuchi Boseld Kabushiki Kaisha
N9 182.991 - PI - Elemento apii- e Snia Viscosa See tetai Nazionale Ineatvel em arados para estanilizaçao de dustrie Appliuvioni Viscosa S.p.A
lanha doe mesmos - de Felice Di - Pontos publicados em 1-6-71.
o'

N9 185.582 - _PI - Apaxelho de
absorção de cheques e de,sUsaentação
de carga estática de coluna de perfuração - de Hughes Tool Company Pontos publicados em 1-6-71 - Depositado em 21-12-66.
--- ----aT9 139.851 - PI - Aperfeiçoamento em processo para fabricar lactamas
- de Fadische Anilin - & Soda Fabrik Aktiengesellschaft - Pontos publicados em 1-6-71 - Depositado em
8-6-62.
N9 187.619 - PI - Processo para,
aumentar a concentração de um tripolifos - Fato de metal 4400i:forma
de FMC Corp. - Pontos publicados
em 1-6-71.
N9 185.670.- PI - Um'tegtilador
pré-ajustável - de M. H. Rhodes
Inc. - Pontos publicados em 1-6-71
- Fica retificada a prioridade: ,A requerente reivindica de acôrdo com a
Convenção Internacional' e o Art. 21
do Decreto-lei n9 7.903, de 27 de
agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido . depositado na
Repartição de Patentes nos Estados
Unidos da América, em 1-2-66, sob
o n° 524.291.
N9 186.167 - PI - Processo para
produzir um refractario dolomítico de Basic Inc. - Pontos publicadea
em 1-6-71 - Depositado em 16-1-71
- Fica retificado o inicio do 19 ponto: 1. Um processo para produzir um
refractario dolomítieo hidratado calcinado caracterizado por calcinar
rocha dolomítica para produzir cal
dolomitica viva".
N" 187.673 - Pi - Processo para a
produção de pigmentos amarelos de
zircônio - Prasiodimio - de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Pontos publicados em 1-6-71. - Fica
retificado o final do 19 ponto: "e de
se calcinar a resultante mistura, após
desidratação, a uma temperatura situada na escala indo de cêrca de
8509C até 1300°C e, se desejado, de se
triturar, lavar e secar a mesma".
N9 185.178 - PI - Aperfeiçoamentos em alças para sacos de papel de River Papéis Beneficiado Ltda.
- Pontos publicados em 1-6-71 - Depositado em 10-12-64.
N9 175.635 - PI - Processo aperfeiçoado de • permeabilização de materiais celulares - de Plastispuma
Gaucha S/A. Ind. ç Com. de Espumas Sintéticas - Pontos publicados
em 1-6-71.
.
N9 165.287 - PI - Complemento
de capa contra Ova - de Roldão
Ruiz Felices --t Pontoe publicados em
1-6-71.
N9 180.002 - PI - processoara
f,
depositar metal - çie Union Ga ine
Corp. - Pontos publicados em de
junho de 1971.
N9 182.363 - PI - Aperfeiçoamentos em ou relativos a Mamadas elétricas ineandeseentes e a Mo Os
para sua fabricação - de N.V.
ps*Caloelianmenfribrieken - Poros
publicados em 1-6-71.
N9 188.304 - PI - Dispositivo de
regulação do débito de conibustíVel
para motor de combustão interna de Societe Anonyme Andre Citaoen Pontos publicados em 1-6-71.
N" 183.749 - PI - Aperfeiçoado
processo para ligar ou unir artigo
moldados de poliéster linear aantético
a borracha - de Imperial Chemiol
Industries Lirnited - Pontos publicados em 1-6-71.
N9 145.530 - PI - Mandril de sujeição aperfeiçoado para bobinas de Monsanto Company - POntos publicados em 1-6-71.
N9 157.641 - Mi - Nôvo tipo de
cortradeira para plantas e frutas - de
riando de Andrede Ponto W&

.

Junho de

1971

cados em 1;67l-. Depositado em 17
de março de 1954.
N.9 160.129 - PI "Processo de produção de um polimero estável tendo
grupos oximetilénicos, recorrentes suoessivamenta-dispersos com grupos
comonoméricos divalentes Celanese Corp. of Ameriea - Pontos publicados em 1-6-71 - Fica retificada
aaPribridadatf °L.e. ' requerente reivindica de aicando.vconi • a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decretolet an.9.:7.9natle.27 de agôsto de 1945,
a prioriclade,do correspondente pedidepek~o na Repartição de Paaelates aal(Lsstados ,Unidos da América,' em 24 de' junho de 1963. sob
wina 2894,887:eu;
N.aa.1.58e7b4seeePI "Fecadhura de
.segredo - De Luis Morena - Pon?tos' plablteadWara 1-6-71 - Depositado em 28-4-04. .
N. 130.985 - PI "Processo de produzir 'êbtatek
ta `' élà' série dioxazinica
- De J. R.a .Geigy S.A. - Pontos
publicados em 1-6-71 - Fica retificado o final do la ponto: "e onde
os restos benzo externos A' e B podem ser substituídos ulteriormente e
scaoçnãtoet,. sais adicionados por conden._
Na 116.205 - PI "Instrumento de
escrever para caneta-tinteiro e processo de sua fabricação - De extron
Inc. - Pontos publicados em 1-6-71.
N.0 159,618 - PI "Aperfeiçoamentos em ou relacionados com dispositivos para a vedação e passagem de
fluidos, providos de elemento móvel
esférico - De Paulo D. Licata Pontos publicados e m7-5-71.
N.9 179.362 -- MI "Aparelho de vedação contra insetos para aberturas,
e aberturas com o mesmo - De Ernani José Airosa Muzell - Pontos
publicados em 10-5-71.
NP 161.116 -- PI Novas disposições em embalagem de slides - De
General Plastic Ltda. - Pontos publicados em 2-6-71.
PI "AperfeiçoamenN9 161.101
to em- platinados para distribuidores
- De Super Test S.A. Ind. e Com.
- Pontos publicados em 2-6-71 Fica retificado o final do 1. 9 ponto.
"cravado através de orifício circular
previsto naquela peça".
N9 160.014 - PI Processo para
produzir um polimero estável tenda
grupos oximetileno sucessivamente
recorrentes intercalados com grupos
comonoméricos divalentes tendo átomos de carbono adjacentes - De Celanese Corp. of America - Pontos
publicados em 2-6-71 - Fica retificada a 'prioridade: - "A requerente
reivindica de acordo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei n.9 7.903, de 27 de agôsto
de 1946, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da kmériça, em 24 de junho de 19,63,
sob n.9 290.157.
Dr., 104.988 - PI "Elastômeros
polleter - TJretano celular - De
-Mie General tire & Rubber Companet - Poratos publicados em 2-6-71
- Moa retificado o local do requerente: E.U.A. - Fica retificado a
prioaidade: "A requerente reivindica
de acôrdo com a Convenção Inter~tonal e o Art. 21 do Decreto-lei
)1: 9 IML de Ia de agôsto de 1945,
a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Arnérita, em 18 de setembro de 1957, sob
n. (a83.0138.
Na 112.080 - PI "Aperfoiçeamento em processo de separação de olefinas inferiores-, de misturas gasosas
contendo as mesmas, por intermédio
de soluções de sais complexos. cie absorção seletiva Cheírasehe Weake Huls
- Pontas
Mediu ata 24 - 71.
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TERMO Ne 156.020 de 13 de janeiro de 1964./
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1'2'1\1a g gi() de InvençãO.1:.,"ARRANnt DE ',FREIO"
1,0
• abgi$21,640t,s:
,J
eb
1 UM arranjo de
fraW;ard'‘'éarí'd ferreViiffii& tendo um álMtitm
lj
41) 4'6:
•-011 .,60,„1,11dup
de, suspensão de ar ouportéfidOeó corpo do carro contendo ar
sob
preseg o proporcional ao pisogie-Uptvrtada; caracterizado -por meios de a.
I
tuação ligados ao dito sistemaol,mfau,spensisio-, é ao: freio e operativos ao sentido da atuação do Vtito-8 rel.
cá,Watti' í 6r3 E9 rzt_da p ela. PrezzKI
,
48,4
do ar do dito dispositivo ciej;Napensão.„
•

deivindica--se a priáridade de corres pondente pedido.- depoettad
nos E.U.A., em 26..dm agoato de 1963, sob n o SO4.410.
Ponto na i do

colA14, de-

Junho de 1971 2::7

Requerente: GERNO ARNO ENCE../ESTAMO : DO RIO GRANDE DO SUL./
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS I nolMiaL/
ReivindicaçOesq

d

Aperfeiçoamento* relativos e , f °góis caracterize

doo por um monoblece de peças soldadam •ldtrioamente, compreendee
do frente a costes ligadaa por ume peça Inteiriça

Nr.

"R" imymrtd.

do que forma ae parte. superior a laterais de. riram • ligada., a-

inda por um. fundo a par dois apoios literato./
. ponu, 5. 5 1, de total de 5 penteai. apreawassafej

9 pontoe sprementadoe.
—

O*

4,p4,4
;ric,

9
11)20 N e 11.874 de *J de Snake de 194e
Requereste: 2.1041.0133 TILI3IÓTtallOk . 3/À

REITIIDIOAC514,

1 - Neve easete eambiaado,-es pealalaenta ta"oade para ao trote

Privilégio de Invenção: "NOVO TIPO DE M4A Git/ATCRIA ELSTRICA'

** em aparelhai e aácialaaa'ame ao aeriagen4aa ea mele fluida, *a .
raeterleade per empreender . a saajagapiae de me *mate suara eu lesto •

RETVINDICAÇOES

I-

tapo de mesa giratdria elétrica, caracterizada por Slt
formar de 'ame mesa de tampo ortogonal, tendo no centro duas ~lia
e

•

concentricas, que giram separadamente ao toque de qual

dm doe dito ootaem dispostos em dada lado do octogono comandando
-o

PARU

Privilégio de Imvemoiles 91,010 ENGA21 0012111398

TERMO N9 157.650 de 17 de' março de 1904.
Requerente: JONES VANIN - SIO PAULO

circulares

MIO

clonamento de um, motor elétrico situado sob UM Pul~dO

M rípide eu riglde, aquele para atender amima ai emlialtaeha te214
elo de ciaria, e iate para, a earga de regias *areal de À4TLERWO, e
Pf. le I* 1 de total de 3 pestes apraaJetedeo,
r-"-A •

xo no centro dm mesa

Ponto n g I -do total da 2 pontos apresentadba.

F16. 1

5

2908 Seguricla-feira 14
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TEnm0 1 9 93.112 de 20 de Março•de 1957:

TERMO 14 2 135.579 de 10 do janeiro

SequerenteiRAM0LF0 BARBOSA DE CASTRO-Guanacart

Requer.nte: ROCIWZLI-STiNDOD O0RPORLT/021

Privilégio de InvenCio: "ARTICULACAO DE SUPERRICIE PLkNA, COM

Prlviléé. 1.0

VXRTAS UTILIDADES"-

iie1vindicac.5es

de

1962

de )nveneão-: '1-P2mna,ÇQA~TOS 155020,
• ka:rirencloas'
‘:••'•

1.-Articulacão de superfície plana,com varias utilidades,

quadra, composto por quatio hastes metálicas de perfil "L" soldadas entre si, que possue, cada haste vertical, um conjunto de -/
neste a ela articuladas, assim constituido: uma haste (2)longt,.
também de perfil "L" articula pela base com a referida haste ver

6220~

1 - Aperfeiçoamentosm assento para automóvel:e cOos tua Italiainie
enciisto central eituado entre dole, Outr~bleáen'tee de

caracterizada 'por se constituir de uma armaçáo(1) foimada por um

1971

faoíd40

raia, caracterizado pelo.fato'ds.oe dois, ditos elementos de encielle Za
Senis sarem apoiadoefam dada lado-da.;elemento de •noUtO

~trai pari

meio de diepositivoe,:ewoenttlever.,'
Reivindica-se i , pricridédo de . correspondente pedido depediteti /
nos Eetadoe Unidos da anel-toa exiá7'de fevereiro da le11 ecul ale 89.140,
fonto ng 1 do teIalde 6.peatoe,arrseentadoe.

tical do quadro(1), e, pela extremidade superior, articulada com
outra Neste (3) metálica, pequena, á qual é fixada outra haste (
4) de igual comprimento, por um pino(5) que se deixa com movimen
tc).9 giratórios.Asegunda (4) ,das referidas hastes pequenas, e articulada pela outra extremidade com a haste vertical do quadro,
i
t la) deserito; esta haste (4),possue, ainda, na extremidade em.../
.eontacto com a haste (3) uma dobra angular (6) que penetra numaabertura existente

um

citada haste(3) e que serve de :limitadora-

dos movimentos giratorios de ambas as hastes. A superficie plana

6 qual (peja aplicado esse conjunto, fixada is hastes (3) as aluais poesuem orificice para entrada de parafusos. Ae hastes(4)-

,

pe g uem, também, ori'ficios (8) para a entrada de pinos de segu-/
Sorna, aâám de fixar as hastee (3 e4) e a supet. ficie plana, emWoe1elfe horizonte' da casos especias, as peças 3 serão eupriWdee e as kaetee

(a)

poderio ser sucetituidas por umo unica.-/

ghatméesta no centro do quadro(1)

VZ

'74

TERMO N9 142.204 de 11 de Agasto de 1962.
Requerente: ANTONIO PIDELIS DINI2-Sio Paul.,
Privilegie de Invew3o: "NOVO TIPO DE CAIXA PARA DETRITOS COM
ELEVDOR DE PISTÃO, ?ARA POSTOS DE GASQIIN11-o

,Yokto n g ,1 no total de è pontoe apreaentalées
tivindicacs6en

1-Novo t1p0 de caixa para detritos com elevador de piet%c

p.ro *poeto* de 6tasol1na i cmracterizado por se formar de uma
montada aibre platão de ar COmprimido ou hidráulico, e que teu. no
interior uma Dóis paro 1C1O, que assinale quando o reitewadodo .

esta obeio de derr f:zde sté e capaoldade 'esrecificada.
Cit). oaiyeSpitado.

t.:N,7.
,9ERMO

M I 121.13, de 11 de sovetebro de 1960

Gequereatet DEERING MILLIKEN RESEARCH CORPORATION I kriviléeio
de Invenoão: "PROCESSO E APARELHO DE TRATAMENTO OU PROCES.
1 ~70

DE

PIO TtkMOPLISTICO BEM COMO PIO AVOLUMADO INTERMITENTEMENTE"
REITINDICACOES

1 . O proceeee de tratamento ou p rooeoteamento de fio teresolá!
Moo, caracterizado pelo fato de ae efetuar Intermitentemente oontéte
(entre élt•

,10

.

fio e mas feita do oalor*enquanto e* avenca linearmérits di-

rrRmo N" 1,41s.4e, de 16 de Abril de 1963.
Requerente:JOSE DOS SANTOS TIEIRA-Guanabaro

fie,
Reivindlea-ae a prioridade de oorreapoadente medido de p ositado-

loa E.S.A. si 12 de aovembrm de 1(159, sob 0 852.50P

p rivilégio de Invençio: "UM DISPOSITIVO CUIA PARA

avias ou

TORCIDAS"

Pelvindicsçóes

Pinto a+ 1 do $otal ma 21 p ostos apresentado..
I- 0

dispositivo

guia peru pavio, eu

tonadas

ap14./1

Segundá.-feira

14
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eí¥mém ex Une/ 4 a4éme dere eie*XeMitOW W2d0 pe4O fato de compraan.g0
MWO Qat 9A4411
64M24 Wrim~del, delgada flde tem um: da4
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URRO 11 1 152.173 de 2!. 2 de ágOato de 1961..
Requerente: RENATO FANNAIR-São Paul

114261*~ 64t•gMMIS2 aaked,PidamenMe e pecaas na
*MA ***** .0
112~~411 Ma* bdala 21 112at dnatt*Cane troaaâadiaa pao*ta
da evéod
ga mandem Uvargen t emaate - duall'OM mad!* DémiO4a qm,•
se eamgam
daiWkaaffiffika da modo a Nonmaçaa eraefa 14 Ual4 é'ree ha
, irenaa4d 4.4
a

Privilégio de Invenção: • NOVAS DISEOSIÇOES OONSTRUTIVAd *I :OPE'
2 30S DE TOMADAS ELÉTRICAS E srmILAREs...

Reivindicaçoe

Lahaldk~ í & wkall a
, p 0,04,0, _i no tO.all de 1 ~ta* 42404~44IN

1- Ncvae dieroaiçOes conatrutivaa ea espelho::
de tomada. elétrIcce e similares, confeccionado* ea plástico* os
similar, caracterizadas pelo fatc de apresentar nas região*, uenal
mente atravessadas
dae peloe parafusos de fixação da peça, deprime.***
circularee com fundo perfurado para peeeage• de haste de parafuse
sendo talo depreseOes fechada. por botãohe dotado*, pela face pop,*
terior, de região cilindrioa tosquiada de reit:tida eito:Int, que• .I
extensão que lie conecte coa filete* existentes nae paredee das a
citadas depresaiee

ante W9 WfUS4 "II a elt Wt1944'9
doomoree~ 8418~ 181 MIM a * SPQ

44~14.

Ponto n 1 • no total de 2 pontoo aprenentad"
19. Nffif

19 W1~3~ "0RZ4:144 ifikandON **O"

~URI

Poia~
0.11

1 . 400¥84mi. hark4ni o de :2•53~1 POrea*CM: .1~144~
ses0041*-£40 ike mma caixa de reeolOWLaetal, re tanNeler 01~21411 :
me Me01014215P
ia q11904 d4e0340 10ng ttad4malmon0e vá, tubo di a* 819 ma440¥444 4m41

aek

Cãemn444 oom Itakona 0~04404 t#48~44 , d4opme4m41 ma easanewes0"1418,9
com Ws taeleft arketnb
%Ré! 40 1 40 4444 dn

~fim 1~4001~1

FIG. 1
Mmo N g

ene() N o 152.386 de 30 de agOsto do 19t3.,
kequeron:. METÁICRGIEA HOLM A/A.

152.421 de 30 de kébeto de 1963:

Requerente: ERMA SAMPAIO PÉKF2TA=GUANABAR*0

INDesTRI* E

00119t toM0

Privilégio de Invengicu "RÉGUA o pmaka PARg 014110 DR 00Rfe
Ç COMIRgm

Privl'le ' Invencãoz
'PARA REC_

leankpimENToe

Em uvxma D1E 46(~00,

retnndisangeo

..4lEd EM GER-Aik,

#elyindiaaçõesor
t
,+

entota

s ao

ume

tampa:8,44yetax.

Lado numerada dom 50na e de

indrica e Oca, caracterizados pelo fato de se ,r eJtaM/
da menor diâmetro e prevendo na saia da referida /

t_p(1, ir

'ndo a borda inferior da mesma, uma saliencia eu-lula*/

:-:::catIvc

e ser ravirsdn em parte s6bre a nervura anular do

representando, as naves da

ea4r0

.0~•

dm frente nazi das mansas, leo g

aCiMeate' na parte superior de Modo a deixar uma aftat

t.J.ra circ

Lo de u

1-R g aus auxiliara pers método de certa • sannuse.mar
terizada por eer oonetitutde de um formato irregular, •dr ds

SêgürllAta par

c , cral, de que faz parte do conjunto

:-_2_zent(
,

Ap e'rfeiçoutentaa em tampas de

trifillut~41

88P-4 affla

parte frontal do peeeeoo.
Ponte m g 1 ne tãkg1 c141 •

122.~~

ge.r.

cicr.te./
to n2 1 do total de à pontes anresentadOso

FiG.1

11•1111111111

1

poutineemmemegympwkeff -rogewimeilitffiatomeestmgool=2
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44.444~4.4~4~,~4L.M.,e4.4.~~~~4~.44._

1514162 de Z6 de ag8ete de 1%X
Requerente; OTO 1 41bT8 DE Lá 160a • X 110 PAU°
hilidtailffidd• Intensie %0070 TIPO Dt CANETA nemomincli g
, 181340

•lera tdpe de e8.ne4a oketerogrírlds, earactierla0e preCe rato diN,
kieWe .kaupa de seu corpo, ser provida de uma projeção tubular (1) de diie,
. ~oro leuel ao cm saa ~ti betone tubular, prejeçio tubular (1) esta de
Vida Mo ~Roa da b:tea O* parte~apa 7 de um ras g o *O Unelitudiaal
Ma ~age a $ua extraradado l rembhdleando.dia as Dates em P4laba ap,o44~

1457
T2om0 we 1,4.014 es 24 tttt;
WiliblgãWPÀ111,0JgUalll
-Requiriareí -rAlettlg
égio' de raki*I"Inah'6' -hIgsalho
(f1/2ILJ

'LlW2
a, 1.6~14.."
ROTO tipo de sinaleiro de segurança,

Calo. ° 289" slit e)gf efa&

1P43~11d 1 Gratiali8 da:3 ~Go* abtm4dembuRea,

/53.P6 de 8 de 0%;tubre de BNU
Requerentes~ 61-d...lekGra
Pelem N g

ttefteno

induetvgo.1 iba§~

za Imea winw

~kW

1 fro

hiMaffleaelflut
1-0T121 11n1

mod8lo de Mous raflode, W.TWC41•462" Ildle

Olt0 de coo 4r de uca araoedro, de tóroe retangular, em len
(1.4 Wdlerala doradde de orl"ede para acrearem , d4 va~ludorsa
e da adigeorgerudene- knatereds, • .
.P loiVbe; n4 1 . he 'eótad 4. : 1'pen4ée agare i4efroia.

et
2

ibff
ae Is INToulp.n alit essa
.793
Go
4
Min 114 14
elmmormetee 0.4k100t gl1eá 71“111,11)011A-EXPOOlk1)04e rat.emanaemors,
q
Prtvilépro a. laweação* 4 GÉMEA MOINUMAJDA PARI 73 iddEériT0 DE
PROIOW

~tuia
-Capsuls rmequeada paro !embaimento do traaseefforata.
Ge por me corpo oilindrice ou levemente ateime, oco tiimetro
terno a v uamod bano -o-ideie . corresponde n t e. ao diametre externo
•atriaa do resqueamento em gargalos noa quais ser talada, oxract!
rimada por ser a sua tampe tranamersal formada por um ,disco,dola.
do de moa dobra ~aulas. para dentro, e ainda por ter, meatralme!
to, moa projemis elalea . aguada, reatada para fora, terminando em.
um tio& sue, cortada **tabelioas: sonualeaçao do eiida externa.
'Gato •m 1 ao total do 2 postos apreeentffidoaa -

2

e

el

04'

1", ji
*Tf'?

I .'
..,
, 14
itt

. . .4...,......000°I.^

7

rif
c, • 44'

Q.%

portâtil. for

Mo. de. waa çaas~ serve delb~etétbféga,fts_pilhas elétricts
de
de alimen”40.4.419MAPAMN4°0° JiggFatAgénte no tOpo
ame haste teleeaí41,,Ce04,,prãjeAtereelmtveiwgerida base./

o %a *G

"44

SE01.11t.

:

^

4

begunaa-Teira

,
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g;41**** *e 1.54,81J da 27 de Navambra dm 1961.4

0, 9~~4401 DUM DNDUSTRIA Ba4siLpisaA,DX ifdafiffeld 8.1...gmagvé
Mika444. Ida4um4rta14 "XpOrMODELO DE. DDGPOS.Wy0
DBORLOs_

çÃe In)
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TERMO l e 154.929 de as de NOveíire de 1963
Requerente, POLIKAO S/A. COMÉRCIO 19 INDUSTRIA DE MÁQUINAS" S.Paulo
Privilégio de Invenciom 'PINÇA PARA A SUJEICé0 PI1M2 DE EIXOS
OU METAIS EM BARBAS,DE PERPII, POLIGONAL'.

Astv44.4.0"7"í.:

Reivindioacieo_

F Mévo moddle_de'diepostelve paredeigalob, earawbortmada

1-Pinga para a mettleiçie de eixos ou metais em barrame,do

angraendar easenetélmente,umreeipism~prteníttee,41,
gla araMmbereal ratangulex"graditi:nmente'dra~~ dek 'St"

Perfil peligenal, maracterizada per incluir uma amacio orlem,
tida, dotada ,ame meios saliente, para receoeram elemento. de ti-

pada aduo reet~ate ;ate onja, tines laterais demorem ale'-/
4arbidemba, ~dato que, da e , malves, - a , poaterior é Newmunalpe
f
bdend e de matar altura qua a. desata, • • antertor é 140210

cier e anterior, cose recesso circular, e lual é capaz de rece-/

~ffi.

• divergentemente pare o alta

Pando n a 1 no total de

3

~loa apremeaammea.

'aço. • referida amacie p rismática, formada, nae face, poetem
!For elementos de vedacio formados ome passagem vircalar inter-f

:a, e aí devidamente fixado, por meio de elementos de fixecie..",
• orla interna do eabremencionade recamo Itrcular mundo realitada para conformar abertura central interna cem e perfil de um
poliedro, em cujos p lano., podem deelizar eme él..2e./omm IA

suje!

,;mie por eperfamente doe eixoe ou metaie poligonais.

Pente a 1 ao

total de 8 pontoe apresentados.

//-..zz c:77 t
5.

a

4.
5.

r
;Wenn Wal

IG1

:906 da 19 do Setembro de 1963

..squmme~ ENRAMA

INDCSTR1A E COMEROW-34m raiam
ATOtTéaill~ de Inveonviot "TESTEIRAS PA& 041XAS De HEDikagana8,2
Iffilvindialeam

Opa

1-emateira para caixa* de ambalagena, quê a• •enrettud de
abala de formato quadrado, retangular eu •emalitant* e ao

•

4`.

lairdaetaatas par na* extremidades adredemdate azesui padma ser
44

*Md de aberturas qua recebei' uma fita batéllea féatImenim eu./
hattiudagi ma desgastada • qué forme mas abertura angular, da .
pda parattir que possa ser rasurvada.
• p9 1 no £. total de 2 pente. apressa...a...

UM° Se 155,419 de 13 de dezembro de 1963
Requermate:SARDTIll DO BRASIL S/A-INDUSTRIA E COXIROIO . SIO BACIO

PrivOlégio de Invenoiot PLACAS PARÁ COBRIR NOLDE3 DE PORDIQI0 13
BéL à LIEGOTb..REITINDICACOES

Uno laje para revestir a °armona do em soldo pare a p ita .
9a0 de peças fundidas e lingote. de metal fundido. oaraoteriambh pela
fato que ela e formada de uma coal:881QU OOINPrOGEML41100 50 a 94 parte.
-

paio de material granular refratário, co s o Por 'exemple grega-lig
za auite fina, eeobria molda, alumina, sílica, titiniv eu agrad ado da
fornalha, 5 a 35 parte, p or piso de ()ortiga granulada ow ma p é. 1 •
20 partei por piso de umi aglutinante. como per exem plo argila, 'alie*
to ev resina aintétioa,
fteiviadioa.se a p rioridade do oorrespeedeate radiee eapaitaea
DOT

n

ia lepartloa• ai Estantes

britilnioa em 17 te dezembro de UR,

el!3/53.

ha.* ma 1 do total às 1 'entoe apresentados.

amb0

Junho
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TEM O. N N 15A,...é1g d e 14e l taMarkled em, 196 4,

Prlmilégio de Invençáos *SOVAS D1SPOSIÇUS CONTRUTIVAS FM LAmIps, DE

Privilémin de lavend .àefle algrecromepc prge"he

aa

ktl...rente:,.p0MIMNTIAN iaglGaikijilari,,,INC.nYoPpek

.

1971

- • 10-210.-

ematte.aemwà

TERWO N e 155.094 de 3 de dezembro de 1963
Requerentes MURLEKARN EDUARD CHRISTIAN - S.Pktrf

, CONTATO EIETRICO"_

de

fie

MIO w.

MO

ame;''

•44151r74 é06

a4* dhaii øgli/y/2.

ReivindicaçOes
.
..la*Weeete* . n$1 ea a>eTiTetle A aa-e:s.t.

RFIVINTICAÇV.S

1 - Noves dierndicoes construtives em ~nas de contacto elé
itrico, em que a lamina que executa o contacto elétrico carncteriza-ae
;,por ser articulada contra Lms apto cue 3preaenta uma canalete especial pare tal fim.

1,0m det:CtÇde 'fostcs':que' ' SMI'i t refa; detectoraa
Áenr.ro de

nlr

Pw.to n i I do total de 2 Pontoe apresentados,.

lnvOluei-OWohn ' dO.'cail

té giin .di!Nelii . citado invOlu...

, ro fechado ser posto dentro ds. uma - peça.,tubular, de modo a defiIV"

bule?'

é

passagem anular entre

ft

parede internada citada peça tu_

o ritndn thv6lUer0 fechado:, sendo '/citada peçe tubular -

aberta nume extremidade e se comunicando, em sus outra extremidaP
se. usaA 01sPosl t i vos apropria-los paro transmitir gáe

refrigerante

aí Interior de citada peça tubular e-forçar dicitado gós, através
tio

:Yl

t ada Oana;Z ele.

8

Oftaaar sôbre =o citado invólucro, em canino-

te direto cum éle. e através de ditada extremidade :aberta.
Aelvindice-se e prioridade no correspondente pedi.
depoaltado
nos
E.U.A.em 22 de Abril de 19Ea sob o n9 274.611.
da
Ponto n Y 1 no total de 6 pontos apresentan n -

TERNO 101 , 157.228 de

c .

oorço

de 1964

fiRM Po 157,h80 de 11 de earço de /01;
Requerente' GIM SOCIETI ASONYME • • SUÍÇA

Requerentes DAVID :GUELRA - SA0 PAULO

Privilégio de Invenção "CADERNETA

DE BOLSO COM LAPISEIRA"

Priviligle de

rEIVINDICIC04

REIVINDICACEI§

1 - CADERNETA DE BOLSO COM LAPISEIRA, caracterizada pelo fato de
Se apresentar por uma foLha dupla de material plástico flexível, eletrónicanente soldada nos bordos • centralmente vincada em abaule:fnto
mpresentando-se neste ' regiio coa filetes ornamentais em relivo,-!endo
eu*

a parte ou face Interna da capa Inferior

I;

provida d. sia rasgo.

p.a

ra o encaixe de um pequeno bloco de parei, podendo o mesmo ser picota
do para o destaque das fO/has • apresente-.f- ^utras ficas com in

-formações ou dados adequados.
brito n o 1 do total de

3 Pontos apresentados.

(3?

Iftranoloi *RSCIPIESTE$ PAU MEDICAMEWTOS*.

1 .

Recipiente para medicamento" teetinado a ser asado na malignas

humana • veterinária estando laser medicamentos mama forma pronta para ad
einistraçie, por exemplo, pílulas, tabletes, driseas, supositório*, poluí
rios • análogos • que tia de sor administrado" em intervalos •specifica-,
dos durante um cicie de tratamento determinado, caracterizado pelo fato /
do qae o conteúdo de referido recipiente fica disposto man disco em ae
diverso' círculos concántricea eu espirais, • o recipiente 4 provido de /
um dial CO tira espiral mareada coa e* períodos de tempo prescritos en /
que • medicamento tem do ser admialstrade man ciclo de tratamento, sendo/
o dia/

ce tira mareados dispostos de maneira inamovível ou ajustável, • ih
posição do contraído em relação is mareação" no dial ou tira espiral indica quando a administraçie dor medleamantos é necessário durante na ciclo/

de tratamento, e em que as doses simples ao recipiente fica, disposta* em
caapartimentoe individuais arranjado" em círculos ou espirais numa secçãe
que forma uma embalagem 'comprimida", embalagem essa que é formada pela /
auperpesiçio,de mma Uniria delgada de cobertura feita de am material fé-/
til no rasga; • adequado para a extração do tablete "'premio& numa lámine
que forma uma "seção inferior • que á feita de as aaterial não rígido mas
relativamente resistente air rompimento • em'que pelo menos ama parto é /

transparente • &Ana fixado, • da que • referida *seção inferio? é provida de entalhe' profundo' arranjados ma circulo. az espirai'', entalhes is.
sei aze, Jantaaente com é
delgada de cobertura, formam eompartinen

.14

tos de que a referida "acção circular 4 fireemente fixada ao fendo da/
parte inferior do recipiente, que é feito de material comparativamente ri
(ide, de usa maneira tal que o fendo da parte inferior de recipiente fica
paralelo à aecçãe circular • a Usine de cetertura da cocção circular fica
de Uca ecos o Pando da parte inferior de reciplert* e, além disse, em que
• fundo da parta interior do recipiente 4 previde de abertura, cerrespea.

liktunde..,-feirtt

Nirffli ón mou4ètare.44w • dimlékheia e.i •mpartimeates ao •oefel de "twohalit
e6p ea1ar, • do geie a. refecideo'iliertelaesio arranjada. ia circules
4ou ~Pag e • flua em regietre eam es,emPartIeleateo d. ~mira que Peta
994loatie do ama pr
doquada e as empartialatte, • seu •eutelido pod,
e

L r ReiWOVide

através

do

1.2 de

TIMO N 4 162.394 da 3 do Utenbro de 1964
Nelteereaelot BRITISH INDUSTRIAL Y1ÁSTIC8 LIMITED-Ingiaeeera

'Privilégio de Isvencioi "PAINEL ESTPUTU161.5.

ama aeorzure,

Reivindicacãea

A•iviadlea-de a prie,idaca do eorreaWitlette pedida desesoi te4.
9114a *a

"-e

t-Palnel eetruturel'oareoteriaado por eeerproon~

ooveure te 1963 sob a4

Ponto a 4 1 do total

Junho de 1107,1 29

WARIO OFICIAL (Seção lu) •

14

4o2

domo falba.' voltados LAOs para a •atra encerrando e premaomde ma-

~tos apreoe4te4wo.

ma araaçie em treliça formada coa diversas peças componentlee
da qual co. a forma de um tubo retangular Oco, sendo que duas dl
redes laterais opostas ficam perpondicularea íqueles fêlhaa, havendo nas eatrealdades do tubo prolongamentoe dae paredes

late-,

reis formando garras em angule que vão encostar • prender ama -/
paredes lotara], de outras peças componentes de arasçie
Reivindica-se a prioridede do oorreepondeate pedi/
do depositada na Inglaterra
748.

TERMO N e 160.825 de 15 de julho de 1964

de

3

de Setembro de 1963 sob o ne1A-•

Ponte a 1 no total de 5 pontoe aoreaenta,4~.

.

Requerentes ARMAÇCES DE AÇO PROBEL S/A. - STO PAULO
Privilégio de Invenção "CANA PRE-FABRICADA"
REIVINDICACCES
1 - CAMA PRÉ-FABRICADA, caracterizada pelo fato de possuir

2(do-

ia) pinos fixados nas duas extremidades opostas, em angulo de 90 e com
a linha longitudinal, sendo os ditos pinos simetricamente s;ouldistantes as bordas laterais da estrutura da cama
nto n e 1 do total de 5 pontos apresencados.

TERMO Ne 163.192 de 7 de outubro de 1964.7
Requerentes PCOU:'OS ELÉTRICOS &LICAR LTDA./ESTADO DE MINAS GERAIS.,

Privilégio de Inven;ão: APERFEIÇOAMENTOS EM tOMADÁS PARA rgeeot
ELÉTRICO./
Raivindicaçiea.'
Aperfeiçoamentea se tomadas para ferre elétrico
Caracterizados pelo fato de ser inteiriça, cem o formato das te
medos convencionais, sendo coberta cem uma carcaça construída /
proferlontemente de chapa cromada

com

o formate •emelbaato ao do

dita tomada./
Ponto cie 1 do total de 5 pontoe aproo/latadas./

,2#
TERMO W e 161.449 de 4 de agosto de 1964
Requerente; CONTINENTAL OIL COMPANY - U.S.A
?riviligio de Invençiot "APARELHO PARA APERFEIÇOAR A LIGAÇÃO ENTRE UM
:MEDO% DE POÇO E CIMENTO"

REIVINDICAÇUS
- Aparélho pare aperfeiçoar • ligação entre um conduzo de po
7e a oinento, • caraeterizado pelo fato de compreender um conduto tubu.
ar , um revestimento adesivo afilado a pelo menos uca porção periférl

,a

envolvente da superfície externa de referido conduto, e material -

emiuçado rIgidazente disposto no, • parcialaente saliente do citado
meti/g ente e fim"de p ro p orcionar uma eu p erflole externa éapera'para

, referido conduto.'
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
le

o E.U.A. es 15 de eg3eto de / 6r.l . are n § 39%.475.
Ponto n g 1 do total de O . pentoe apreeenadva.

•

rumo N 4

164.792 de 25 de novembro de 1964

Requerente: GERARD() GERARD' - SÃO UM,
Privilégio de InvençÃo: "DISPOSITIVO ADAPTIVIL tlitt01/444

401t

nentl

GAR E SECAR TECIDOS, PARA PERMITIR QUE A bligUINA OPERE COM l'NOMOM
TIPO

DE

TECIDO"
TIEININPISICdaria

2914 Segunda-feira 14

., 1 - Diapositivo adaptável

MAIN@ OfICIAL (Seção In)

Junho de 1971

MIMO N • 166.600 de 25 de .5e.teebre dm. 1964.

me maquinas de alargar e secar teci-

toe para permitir que a máquina opere com qualquer tipo de tecdoe,ca

Requerente: ANDRE& RICCI-Salpador

racterizado por uma placa retangular, dotada em eua euperfície auperl

Privilé g io de Invenção; "NOVA DISPOSIÇãO
ADAPTÁVEL PARA LATAS DE,AZEITE, OU OIMILÁRES

IXTRODUItA X* PeWA

ar e junto 1 sua margem externa de uma pluralidade de projeçOes ponte
aguda. em forma de agulha., dizvJetas em duas fileira.; placa casa e2

".
Reixindicacim

portada horizontalmente por um braço em 'L" que é prêeo na extremida-

,

1C'

de da mesa que auporta ae agulhae convencionais da máquina, dispondo-

1-11oPe ' dié p osí40 Introdazida ç em alça a6aptave4
azeite,'ou similares, caraCtériaide .por uma 1amina.

ee as agulhas dá placa em um plano inferior das agulhas convencionais

pare latas de

da stiquiúa

•irewea
(1) , metálioa ou de matarial'aimIlar,api•ésenta:auas:duas
midedee recurvadas pire'dentro, sendoilue,enqUairte aaa das eatst

Ponto n e 1 do total de 2 tontos apresentados.

r él); fY a ,eutra é ed.
,midadee é adjacente a um trecho Fete - da . ltuailla
jacente a'um trecho adequadamente carvo . deCmewisa=llim ina , sendo st
boa continiiol sem separaçâO'Vielvel, e ainda por haver prémio* de
bico (4)aatraveasando a 41
extremidade ' recurvada (2) superiorrum
poas ed miem
mina (1), cuja porção inferior e parte intermedieria.
e•
curvatura conelnWrica coa a referida extrem4dade antewtopEW
alada por haver se seguida ao bico (4),sob a llmina (4 )1 abade 04
amou trecho reto, um outro bico (7), u'aie delgado que 0 glatorloro,
101
aewle ti tio, tanto %ate oomo o bico(4) poseuem suas •mtweaidadee
feriores óhanfradas4,sio envolvida. por ar~ae'sUlletaosa Doam'

Mentes (6) e (4)
*laico ponto apresentado

II

4

111190 E* 164.999 de 2 de dezembro de 1964
11.querentes PECRIEET -00MPAGNIE DE PROMUITS CRIMIOUES ET ELEOTROMETALLOR
4IQUES • FRANÇA

-

1Privil4gio de Invenção: •CELOIA DE ELETROLISE IONE.. DE RENDIMENTO ELEVA..
DO MAIS PARTICULARMENTE DESTINADA 1 RETINAÇIO /
DO ALUE/RIO"

urrureiceçolp
1 - CEM& DE ELETROLISE /GIBA DE RENDIMENTO runupo MAIS PARTIDO./

1

LAMENTE DESTINADA 1 REYIBAÇXO DO ADOM/NIO, caracterizada por ler de /
grande durabilidade e por ter uma *acção útil importante e por compreom»
der

167.30 de 22 de Fevereiro de 1§dp
OIRO7 Y***. *01141111 NOW
Dequerente: FARBWEAKE HOECHST hETIENOESELIJ

•MO H4

uma cuba de alvenaria refratária, fechada pelo menos parcialmente,
•em sua parte wuperior, por uma abóbodai

BRUNING - ALEMANHA

um piso anódico colocado no fundo da cuba, as contacto com • 11./
ga a refinar, formando anódio e munido de pelo menos um oondutor de cios%

•P4'dvil45lo

de Invervalo "PR06E6R0 PARA A PREPARAçãO DE DISA2OURANTE80.

seLeveas RN ÁGUA"
PIWNDICACORS

gente, cilia penetra na cuba, pele fundo da mesma:
pelo menos um sletrodo catódico em contacto coa o metal a refintig*,
formando catódio, munido de pelo menos um condutor de corrente, que peng
tra na cuba por cima e que é euapenso na parte superior da alvenaria.
Ivindloa-se a prioridade ro correapondente pedido depositado na /
frança em 4 de dezembro de 1963 sob n o 956.021.
Ponto ne 1 do total de 3 pontoe apresentado..
14
/

*

9 11

1 - Processo para a preparação de disazocorantos insolivels
rua, caracterizado pelo fato de se fazer a copulação de 1 mo l de 4,43-dea
tetrazotada com 2 moles de una mistura de 1-4,
oetoacetilameno-2-metoelbenzen0 e 1-80et0acetilamin0-2,4-d1metilbenzen0,.
ou com 2 moles de uma mistura de 1-acetoacet1lamin0-2-met0xibenzen0 e 1.
eceleacetilaMino-2,5-dimetoxi-4-clorobenzeno.
Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade do corresponden
te pedido depositado na Repartição de Patentes daAlemanha, em 22 de Fevereiro de

9 IS

F

1961.,

e 16 de janeiro de

1965, sob

os n i s, F 42.094 IVoMas e .

44.978 IV1/22a, respectivamente.
UM

TERMO N i

ponto apresentado.

168.104

de 4 de Dezembro 'de 1964.

Requerente: MANIA 1n1 1.r1ï.P.I RAllON.S.Paulo.
cAntIRA vvmumno.
Pgivilé g lo de Invenç 7io: "NOVO MODELO DE

19

1B

12

gaiOndicacãew

IYÁR , 0 CF

. '1 44
•. a.-e Ur

1-NOVO MODEID DE 44DPIlteDOBRADICA",Conatttai.
por duae ormaçZes tubulares de feitio'bdiff6Ogene4 rettinghlor i umb.

t.. (Seção III)

Junho dp 1971 .2915J •

rebaixo centrado que aco"rsnha O fCtlo aA m u, da projeçâo oie 001 à
figufa o olhal.
nato t o 1 nO total te 2 1iontOe hpresehtatOe.

c0intos arredonatokAMSAM! IneO:rNa ,, nci v iWtertorAutra Ae te
do a ficarem num mesmo plaríópiditaskio . ditS45 4erWtOrnoAe , dois etm
xos laterais situados em pontó smedianoalr a nryta :verticais dosrespectios quadros configurando os laterais superiores horinzon-/

tais suportes parWsP4S0,50124~45;na ‘mgm9pfWea o assento,cara
eterizado pelo,fatocd abWián y ~~i!st'W9e , em as extremida
doa ultrapassando.a,alIagosmédisAgieuodrs.loMpo,,monteado-se,pa
raleia ao s . seusaatero40.0101W ; 049o99 rnç.1.9004Pa4rOSPrn014"-r
por meio de eixosisituadamsrázipocáiçextrehidades superiorfs.de
ambos quadros, em ,posioiemsimétrion, de forms . que as duas hastes .
0

ficam voltados pars;sima. O tofilndo,0e,suporte paro o encêsto de fa
tenda ou similar,-enquahto quado.tracho central do °U" configura o
batente impeditivo,dogiros-completo00 suporte do encêato.
-- , Ronto mt-1 no total de 2 pontos apresentados.
-TERMO No 16870 de 35 de Datablbrõ ad
Requerentes HADE..SUL

AMERICANA DE ELETRIPICA00 eix.ao bule I

Privilégio de Invenche °CONECTOR

FP"!

DOMINI

DE OLAAL 3

CAMOW.

1
PAi ingicaCCes

1-Conectdr dotado de olhal é CabeCote, Caracterizado por/
peço plana de feitio retangular, alongado hó Sehttdo horizontal,.
de centos arredondados, possuindo doia plano ortogónate que se .
projetam para a frente, de suas bordas; tritia longae, substanoial./
mente menos espessos que a plana central, !Inscritos entre os oda.
tos arredondados da mékma e tendo, partindo da face do planos eu.
perior uma projeção em "V inVertido, Iiitudda em plano paralelo •
ao plano da peça central, com as eletremidadee das hastes conjue
TERMO NO 166.369 de 30 Desembro de 1964.
Requerentes RADE SUL AMERICANA DE ELETR/PTCACIO 3.A..S.Peula
Privilégio dó

IllVerieliet

.41flepnwne

NVILRA DOTADO

112 Are.; mosum;

CHIPRE OU ANEL'

verticais, interligado por arcos dó ~cuins Dei() fato da faio, ao
plane inferior, prejetar-ae pata balSa uh peicogo davidamette ote
tradO da altura maior do que o_ditoetró e timo eópe*surs

Reivindicae3es
L- CONECTOR DE CAVILHA DOTADO DE

das ao-dito plano, configurando um arco de secção ciroular e que.:
delimita no seu interior um olhai de feitio Oval, com ramos reto*

OLHAI PORTA ONU/

FRE OU ANEL, caracterizado pelo fato do ser constituido de peça em/
forma de perifilado com secção em "r, de ânguloa retos, isto é, -/

ca á espessura da ;moção do aroo qUe delimite e olha e que te"
na num pequeno cabeçote inferior, substancialmente achatada(
Vont° n o 1 no total de 2 pontos apresentados.

por uma peça retangular, no sentido horizontal, com ;santos arredoe/
dados e tendo prOjetados paro e frente dois planos paralelos •ntre/
si e ortogonais á anterior, planos também retangulares, substancial/
mente mais finos do que o anterior e inscritos entre os cantoe arredondados da mesma; caracterizado ainda pelo fato de, do ?lano supe-/
ror, Se projetar para cima , devidamente centrado, um cabeç,.a do-/
todo de p escoço troncular arredondado, encimado por uma cabeça ;safe/
Toldai, dotada de reentrância cilíndrica, paralela á peça retangular
da base, de forma de cabeça se apresentar configurada por duas con-/
chas entre-abertas; pelo fato de, do plano inferior da peça,projetar
.se para baixo, um prchongamento em forma de °ti' co. as hastes de
secção circular conjugadas ao dito plano, situando-se ainda nua pie
no paralelo ao plano da peça retangular inicial, tendo delimitado na
centro do " U m um oval de ramos retos longos, interligado. por dois arcos de circulo e tendo, finalmente,na face frontal e posterior, tes

TERMO NO 168.371 de 30 de Dezembro de 1964,
Requerentes SADE -SUL AMERICANA DE-ELÉTRIEICAÇXO 5/k-S° Paulo
Privilégio de Invençios ^amua DE 5usrgr$X0 MOTI,VIERATORIO,
PARA CONDUTOR DE TERRA'

2916 Segtmda-feJra

14

12444#1110 9~4 Oelião 141,

1.0rempo de suspensão anti-vibratério para condutor de/
berra, caracterizado por uma base circular ou oilindrica de pouca
altura de onde se projeta inferiormente um parthaso centrado, defixação, e superiomente uma 1 ?Imina em orce ortogonal é base,die./
posta segundo seu diâmetro; pelo fato de haver ladeando a proje-/
cão em arco superior, duns outran ,âminas semelhantes, porém in-/

Jtinke eks 1971

1Nke ielftlfEi o e141,''téeçattlII1aPlóh, esPestia& 45
MU
Gemas
.
davidamintt
frontal posterior, um rebaixo-ew.forma de?Ur
h
do na espessura do anel e! que:O.
. _ rnundn. 0 1/701,a2mUt2 toreeft
i'aos partes retas R . 0 0700 idfer10$
Ponto n g 1 ,410-total e8.210DtwaRpoof0m.

, vertidas que a capeara parcialmente, interligadas entre si e com a
central por meio de parafuso possante que configura eixo tranevef
eal ao plano Me mesmas; as duns lâminas ,superiores têm as bases.
solidárias a um plano ortogonal de feitio de "I" • desenvolvendo.
se ao longo do ramo central em forma de calha aberta superiormen.
te e com as abas descrevem um arco baixo, partindo de uma da e extremidades do "I" e terminando no lado oposto, sendo dita calha •
recoberta por outra de menor tamanho e cujos extremidades se voltam para cima, na altura dos ramos transversais do "I", descreveA
do a parte central um arco paralelo ao arco das abas da calha Inferior; pelo fato de, nos pontos onde as extremidades se voltampara cima, há rebaixo natural onde se apoiam dois grampos em
invertido, cujos hastes Voltadas para baixo são passantes por ori
ficioe praticados nas extremidades dos ramos transversais do "I",
onde se fixam por meio de porcas
Ponto n g 1 no total d.1 2 pontos apresentanos.
TÉRMO N g 168.471 de 7 de Abril de 1965.
RequMrenttl ' ALPREDO DE FREITAS-JUNIOR-S.1"am.°
Prilillégio de Invençío: "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS APLICAUS
EM LUMINÁRIAS",
,LellVinetielaC

t5 as

1-SOVAS DISPOSIOES CONSTRUTIVAS APLICADAS EM
LSMINkRIAS,compreendendo poete ueaual, quer metálico ou de outro
material qualquer, caracterizadas pelo fato de que uma espga ver
tical diepoetá na extremidade do poete corresponde receptáculo .
TERMO 14 Q. 168.372 de 30 de Dezembro de 1964

tubular disposto em base, sendo que lateralmente ao receptáculo.

Requerente: BADE SUL AMERICANA DE ELETRIFIC4t0 S.A.-São Paulo.

sio implantados um ou meie eoquetee, para a aplicação de fócos .

Privilégio de Invenção: ! "CONECTOR DE CAVILHA DOTADO DE OLHAL E

luminosos, sendo á base associada cobertura paralelepipédica ou.

PORTA CHIPRE OU ANEL DE PROTECIO,

priemética qualquer, com nizzero de lados correspondente ao núme.

peivindicnbes

-ro de refletores, com fórma aproximada de conchas
Ponto n 2 1 no total de 2 pontoe apresentados.

1-Conector de cavilha dotada de olhal e porta chifre 11
ou anel de proteição,caracterisado ono fato de ser constituido //
de uma peça plana, de feitio retangular, com cantos arredondados/
alongados CO sentido horizontal, dotada de dois planos ortogonais
mais finos, projetados de suas bordas longas em direção A frente.
da peça, inscritos entre os cantos arredondados, tendo superior-/
mente, projetada da face do plano superior, uma cavilha configura
da por um pescoço, devidamente centrado, de feitio troncular, en-

cimado por um cabeçote esférico, dotado de reentrância ou vazio'.
Cilíndrico, paralelo á peça retangular de base e de modo a Configurar uma concha com as entremidadee .deparadae e, inferiormente,
projetando-se 'para baixo, eimétricamente um anel alongado de feitio oval, lato é, ' com o feitio básico de um anel oircular que M-

•se estirado no sentido do diâmetro vertical de modo a ficar deli
'fitado por (Uris arcos circularas, irderior e superiox,amboe inter
ligados por doe treçhos reto. vauluate alongados, tendo o. arco,

OffNAL (-Sedo 14d

Junho de MI 21§11/

NM W.5,3 Gh 30 de Del0~0 èh leet

• Cequ8YentS, ZADR.UUD AMERICANA DE ELETRIFIdlOth 8,11,5b.nb10
GriVi14810 de Dm'snOos "GRAMPO Dl ANGDP441M ijÃ CONDNTOR.DE
4W8MA. :04-20 Te 00111,°

vidas de rodizd,os lue . permitem o movimentEa0 d o dt rr-1n110 effi Vade
quer sentido e bem assim pelo fato de, nas duas partes superiores.

das pernas, ser colocado um cesto ou saco, :.conturado, dest~0 0/
Conter a roupa e finalmente, em um dos lados do c .itade cesto'ou -/
soco, é provido de umn . bolsa a ele sobreposta e costurada, dewtimn

.4Pàffige de maddragWM pOPt 6Undiflor dé terra, dotado/

da a conter os pregadores ou p rendedores de roupa; finalmente4 ambas es pernas . são ligadas entre si por uma travessa orticalado, -/

Ge Oesdk, Geffecterizado 4 por uma &nhã alongado, tendo equidistan../
ème doe ~vaidades e entre si, tsên dilataoe, uma de cada lado

presa logo abaixo do rebito central e a lunl tem por fina .lidode - 1

erbegOndle ao vão da dita calha, eonDigurando tee ondulaçães, pog
SUilide 45da ~Unção Orificio passante e MuMa doe extremidade -e da
dite 001hO, Élieftlin em funil Com a boca para fora, e na outra ex.

travar as pernas c"Servando o carrinho t.berto, sendo que uma uNr
no também é ligada é outra por um tubo de aço destinada t dqr OD4

ar rigidez e firmeza ao carrinho, guando aberto,
Ponto n Q 1 no total de 2 pontos asreses10.

tremIdade e0 plano mais baixo do que o vão, um olhal configurado .
por um anel alongado, no sentido do com p rimento da calha, constj./
tuido por aro de secção circular em Poma de oval, com trechos a-/
3-miga d os e retos, interligados por arcos de c4rculo e tendo . nas -/
laces frontal e posterior, uM rebaixo centrado que é interrompido/

a Penas na altura da intersecção com a calha; pelo fato desta ser /
recoberta por outra calha de menor comprimento e largura, sendo -/
dotada de espessamento correspondente ás dilataçOes da calha-infe/
rior, espessamentos semi-cilindricos de forma a configurar ondulo/
çOeS no corpo da calha, interligando uma sabre a outra há tres gan
ehos em "U" invertido, cujas hastes são passantes p elos fures exie

•

tentes nas dilataç 'ães da calha inferior onde se fixam por meie de.
porcas

Ponto 11 2 - 1 no total de 2 pontos apresentados.

TERMO N 2 170.154 de 4 de junho de 1965
R equerente: DRESSER INDUSTRIES INC
P rivilégio de Invenção: "APARELHO PARA DISTRIBUIft mISTURAS SELPCION/D,0/
DE DOIS L/QUIDOS"
•

REIVINDICAÇOES
-

Um sistema ae engrenagens, seletivas caracterizado por apreseg
tar a combinação de 2MS brimeira engrenagem entoa compreendendo g sagre
negene de dentes reton dispostas em N nfvele, sendo t um número inteirai,
• superior e um, o altero de dentes em cada tMA das ditas engrenagens de /,
dentes, retos sendo diferente e variando, de maneira regulem, , de una ex-/
tremidade à outra do cone; uma segunda engrenagem cónica idóntica à dita
primeira e disposta em relação paralela porém invertida co. respeito 1 /

dita primeira engrenagem, CM os níveis da dita segunda engrenagem ali-/
nhadoe res p ectivamente com os níveis da dita primeira engrenagem; uma /

TnMO 142 101§5 de 8 de Abril de 150%

Requerente; ' BICICLETAS MONARR B.A..S.Pauft0,
Privilegio de Invenção; 'NOVO CARRINHO TRANSPORTADOR DE ROUPA
E OUTROS OBJETOS"

primeira e uma segunda engrenagem de proporção adaptadas para engrenarem4
respectivamente, com as ditae primeira e segunda engrenagens; dispositivos comuns para comerem as ditas engrenagens de proporção numa
direção /
paralela aos eixos g eométricos long itudinais das ditas engrenagens oóni•
caa, para colocar as ditas engrenagens de proporção . em coincidincia cam/

Reivindieacãe

alyeis selecionados das ditas engrenagens cónicas, sendo os ditoe dispositivos- soustávele para mudar a posição de v-p engrenagem de- proporção /

1-NOvo modelo de carrinho transportador de rou-

em- relação è outra, numa direção paralela aos ditos eixos geométricos /
longitudinais, para permitir que as ditas engrenagens de proporção sejam

pa e outros objetos, caracterizado pelo fato de se constituido de
duas pernas, em forma de "U", ambas rebitadas entre si, no centro

concamitentemente colocadas em coincidincia oco níveis pré - determinado./
das res p ectivas unidades cónicas

e onde se produz a articulação num movimento-de tessoura, sendo--

que as quatropontas ou extr eMik4OS inferiores das pernas são pra

nr*.R-71. r`F'CIAI

29 t 8 Segtirtda-ieáa 14

(Seco 1tt)

Reivindica-se e prioridade do c,•freepcadrato pena* esposasse* ao*
tstade e Unido. da Awêrtas me 5 de piaba de /964,1,4,15 ei 173.011,
.119 - on 1 eo ~soo

ã*

a ~atoe spremostodás

1-Nova carteira porte-moeaas, caracterizada por /
compreender inicialmente um estajo em formato prismático retanguiar ou-outro qualquer, de pequena altura, e composto Ni duas -

Fig,I
/ 15

partes sobrepostas, e articuladas entre si por um de SOUS late -)
reis, partas estas ainda equipadas com um dispositivo de facho,.

43

37

Re ivindicaeer

32

do tipo com engate rápido, coe mola, provista no lateral :opostoao de sua articulação; e'ainda, no interior do referido estâjo,341

sendo previsto um suporte múltipla para as moedas, formado por
um bloco da mesma Configuração, apenas provido de um. ou mata e/0-

4.34
-e

jamentos múltiplos para moeoas de diferentes valbres, cada qualsendo composto por vários alojamentos cilíndricos, de diferentes
dienastros, e destinados a acomodação de pilhae_de moedas de mes-

*I

mo valê?, todos intua sendo dotados de aberturas laterais, volta
dos para um alojamento Unice de manobra, comum a todos.

• -1

lit°

_24

2onto.n g' 1 CO total de 2. pontos apresentados.

---1.-

TERNO N e 170.722 de 26 de Mane de 1945CALÇADOS SARÉLDO 5/A.-Sio Paulé
Requerente:
1M

Modelo Industrial: -Nom NrORIGINAL MODELO DE HOU ?ARM GMEEMMeB
ESPORTE°
Reivj.nniçaQ_Jet
1-Novo e original modEklo de sole

porte,

que

para caleadee

se caracteriza essencialmente por ser a Bole e. á

de chapa inteiriça de borracha, eepacial proolide d. reensalloe trai
co'canateae 411.à resularmecte distributdoe e deeldeseests elmemmakaa
dee havendo nas regi .*** onde 4 ailiabrimae maior prima* *elo. 44

pee uma fileira de sal:Andino distribuidas', de tal forma a arcuam
clama a mais coapI p ta rad:eremita e a soim ó molomia ao :mosto trp
ternamente 'seara uma setrecapa ds mauro (1) com oe, p*especivon
ror pare a:peseta:ema das maliêncies •tlY • (P), mondo ali ommturedee
ou malloneedm, dm região' práaiee em centro de pá

à

jp0,981 de 2 de julho de 1440,
Mespierentes TER BATTZLIA DEVELOPIIEET 0022~110a • • 11.0.A,

Prta114810 de IumnpãO "PBOWISSO DE PIAÇãO Di FIBRAS TEITB15 1 APARELHO

PARA LEVAI I PEEE1CA. ESTI noczasco

d4etribliiaèo 441.4

ressaltem ~meume SártguIe (a) /~00 mnior'qUeitoventi-gríms.'
Ponta 1T5 1 na total Crà 2'pontoe apresentados.

,e/-Q a C) C) 0

ca000
(*)
,o,e,oci, 5
(?) &GOGO
e> g C, 0 e)
te, 0 O C) ()

(30.0e

'oec000
de. Abril
1M5.
thequerentat TETSUO ABE-S.Paule
*civil:ágio de Invenção; "NOVA CARTEIRA PORTA-MOEDAS".
OtRmo N i 1d9.020 de 19

TEXE0

REIVINDIC&CCML

1 . Promosso para • fiação de fibrae tinteis cortadas, no qual esta;
áltiaa• alio •ncaminhada@ individualmente a partir de um órgão alinenta -/
dor, que aa forno** leoladas umas das outras, *ti a um órgão de torção /
capas de torci-lia **ajuntamento de medo a tomar um fio oca

se

esmoa

°arroga slètriaamente setas fibra. ligando o órgão alimeatador com me dos poloe de uma fonte de tensão elétrica/
caracterizado pelo fato que

se

elevada, • o órgão de torção oca o outro polo desta fonte, pelo fato que

se di à tensão desta fonte me valor tal que o campo eletrostático, criado entre ;ate órgão alineatador e acto órgão de torção, *seroe abre setas fibras carregada* uma figacapaz de propulcioná-lae a .partir desta/
órgão aliaentador ati a entrada deste degolo dm torção, • pelo feto que /'
as di a ente campo eletrostático propulsor una estrutura tal que ele e -/
mero*, alam dieto 'febre setas f,ibrae um eefãrço de tração a um aooplameg
to de erieutagão, de modo que' setas dltimae cbegaa à entrada diste órgão
de torção tensIonadae • 'Rentavelmente orientada* num emitido Goma; paralelo

ao elmo

de irmão de talado,

Iltegunda-Seira 14

Atmdke

1~1B ~Wel tassOkie .

teirindica-es a prioridade do correspondente pedido depositado na

'

1

Calça Ga 3 de julho de 1964 eob m g 6766/64
Ponto o f do total de 7 pontoe apreeentad'oe,

'com pe
/UNO N I 172.092 de 13 de agosto de 1965
requerente: AIR

REDUCTION COMPANY, INCORPORAM

hivilfgftd de Invenção:

Yr4v14ec4o de Invengio: "EfIWO PROMPOR

E.U.A.

JPNI*401 MAM"

MOO AYIGAIMIS A A~MkE, IMSWONEEN12045 Rumwm*Ww#04ái, •
006114000 , IIMIN4M DE SINALIZAM) r 64ffikaMISDE"

"PROCESSO PARA POLIMERIZAR CLORETO DE VINTLA CCm

Md DAS

10.3 . 0,2 de 17 de Setembro de 14",
~lanas De1~016 "41#0'

Rtmwerents: DMDUSTAIkI DE

OLEYINAS ETILENO OU PROPILENO NUM SISTE

mk DE POLIMERIZAM EM SUSPENSIO"
ReivindioaçOee

REIVIND/CAÇOES

1 - Procoeso para polimerizar cloreto de vinha com une das olefl
lama etileno ou propileno num eletema de polimerização em suspensio, oaraç
lerizado por adicionar o cloreto de vinila, por partes, ao sistema que /
mentdm olefina, tendo o citado sistema um pH de 3 a 11, temperatura de /
D.I! a 95 P C e preceito

de

1- Entejo protetor peiem Asameem Ge eGesisicSaraeNke aptmoil
. eit-met. • máleeAmbae, inetrumentoe reguareeree, ousem de emee p*,, peolf,,k
.- lata de e4ma4lamçie e GODeègle~9, oaraeterbemeo par 6446~4. ~Sei
etalmmate mo oirpo oilladriee e2det4eo, sem4-a4s44s, emmeempedemel de

7 a 70 kg/cm 2 , para formar . um co-polímero que tem

der Whartrektealís, soa Nres40 ao Paro cpue Dee 14r demadmmie pema itte~ r

um contéddo de olefina mínimo de de etileno ou de 1% de propileno e /
up peio molecular médio, •xprecoo como viscosidade intrínseca, de 0,5 a

, s.....t. ,..* de ser fixado a uma parede ledwiner par madme á* *e Mkampate

t 1,5 dlig e uma velocidade de escoamento em fusão de, pelo menos, 0,1 /

•

410/m ín . para polímeros, de proptleno e, pelo menos, 0,5 dg/min. para poll

avos de etileno.
Reivindica-e* a prioridade do correepondente pedido depositado noe
,SRetadoe Unidos da Ámérice em 18 de agosto de 1964 sob n 2 390.416 e
â7 de maio de 1965 sob De 459.288.

ai

/

rOnto n 2 1 do total de 7 pontos apreeentados.

de 11"94. ~iram (porca ripida), eemdo (4414,

04~ oc*O4Wdeseee.leGim*,
se, ea ema mut.ramfaade superior, per um risdr ~troo •adrestane, ebee

reflomar, ao qual .vai fixado por um arei mea‘Lied. mau ~moa e* 6~0
ponto:tateei Planger providos paro sete fie na borda be4esp4.or &e redor eu
no tope do wispo eilindrloo, toado ademais Alto serpo ed~reeem a elek
parte ~orlar fechada por mem baee provida de de-is ~mas Sead4e4emmems
ter p.a.ret *obtém dos Pios da limpeAa que de aloja de ismeorier Me emtiMo
ca, admita, 4eterirtmente aberta.
Pente

tfl)- O e2
TLRMO N o 172.578 de 26 de agosto de 195
Requerente! RUBEM RAUL REUTER = RIO GRANDE LO SOL
Modilo Industrial: "MULO DE . GRELHA INTEIRIÇA PARA roucas"
lutruNnicerUz .

-(40

W4.138?5 de 3e de sete ,Yrbry és >dee
Sequaterreal IRM~NDO "APEC, - 2A0 P/WIX
'1~0

mos,he IroSaahr4o1; wfvo "WO DR Krb404C tiG4347 XeffiliWW#WCt WiR4W§p, Is
RÁ

WiteskinOte

I - Mod g lo do grelha inteiriça para fogões caracterizada Por
sistir

DUMA

disposta

RE,IV1NDI

tela de arame esmaltado ou no, de malhas largas, inteiriça /

sábre a parte superior do fogão • provida nan parte posterior de/

use dobradiça limJtadorc e do &paio.
Ponto

ri g

1

do total de

2

pontos apresentados.

)1 9 1 no tutal de 3 Gretes aessesseembas

IAKO

PO TIPO DE ELEMENTO /ASADO V ERICAL CONJUGADO, ?Má f;dreAl
'it
tadIeSAMIside usa

temiaelle de

dn..44 remktsi j§ O

eeSÉ

1104144à Oflelskt_ (tiegkeJu.eeIa 1

osit5 5-egunda-teirs.

aitricas, cada ume com formas • ancaimaa aolaz,r!sd.s, peraitinSa-in
forma:, uma unidade firme e rIgida
Ponto n c 1 do total de 3 pontos apresentada*.

Tâuo No 173.90 ?. de 11 de Outubro de 1965
V2B FLIMFABRIE WOLFSN- Alemanha.

Requerente?

158 roam
Privilegio de Invençio: ' , PROCESSO PARA ESTABILIZAÇZO.OEUIDOS
004,
CONDTITUIÇXO,
QUE
3'0
PREPERIVELMEattA~OS
CDNUNDO ACUA • Di.

M.a

fi 1

MATSRIAL DS SAIDA PARA SJPORTFS DE HAGNSTOGRANAS*,
Radvindicaccie;

•
1-Processo para e establ/il açie • &ido* da ferro dono
mata
tendo água de constituiçio,Aue sIo adequados pr.forívelmeote Como
magnatoaraaas,
oaracteritado
pelo
fato
rial de sádda para portadores da ,
saio
de
alumínio
de que os Oxides de ferro sio tratados com soluças de
ou zircOnlo oa silicatos de ilcali, sendo que nisto o Valor do•
'
tit anio
pH das solucJas ao encontra na classe da prYt.Cc1Pl ailt2 PoU3aeCita 9 i0 hl.
drolítica.
.mositado

Qeivindida-ce a prioridade OL COrraspondectre pedido dt
VP 12 n/108981,
na Alemanha, em 4 da Fevereiro de 14 ,g,,sob'o n o
Ponto e0 1 ao total dm 2 pont0i-apresentadoS.

174.813 d. 12 de ~ombro de 190
Reqtmerantel ;OMS ERNWO CUULLIAR a e GII04110.1
Privilhip de Inv gaçiot unarmlçamxxxo xm BISAA0A84

txamo i e

RtIVINDICAMS
ae ao./

peftmo

iPERIP EIÇO11012ROS E4 BISUGA, caracceetaat.e pala tste
tem constituídoi por aia recipiente cilíndrico, de prenhe:n*1a de material

N4 1q4.7O8 de /.1 de eauhro de 1965

plástico malsível, tende na ema parte superior ma gargalo setraita, tem&

taquerente: tffit,C K.ARL GURA,s1 SPX1SILLE uo pAT.,0
trivi1ia6o de Invio "itM. 32•Mq-UNINq'...=:-:(0.A6 COM ?"/"

Al4"444"`

SOEsm•LOW‘,54
LtWCE~À2
1 . "*ON~a:IO DE GHIOARAS OOM PIRES E AZU2ANie.. , lip~kAMW54,, , om nea noa
AONsa,dauide &e um stucereiro e uma ph.aalidade de ca4~aa c.
:activas pinas, tendo O alsaameiro e Aa .041Uara8 ban4a 1444mdr i3a 20m

fade em ema pequena plataforma circular, e fechado ma sitremidad. °postai
• ainda da
uma tampa troncOnica, provida de um eiL iffele no tronco do coma
protegar
o mos
•
uma capa geral, tambi'm de formato troncanice para cobrir
de
opa
ga
junto da tampe • ainda provida de ema plataforma circular ma ba
as, que ligada i do gargalo, veda era:eticamente o rociplaate.
eacto mel do total do 5 ~toa aprmatadeal.

a delmai Mtmeace., oamasteriaade pele fat,e de fundo em base, ca..4, laa
WICacka: 0140 do aisatwrod,nm, consaibuires uma parta Ita ditimeame ~04
Wo o dle *W2a Canfta clkUndat ies e um pe.u30 'setor que o d-aamOtale Ua44r54
da pedtorem ser empilMaJaa 34,4tAnu imasice
LO /MU alatçiess bkea, *Pise

Alk

A1 dettla OaCtt21 dce dittegava de umas das pAlas nas tlâma ¡ff es~a,
4Nek, d' ctp baboi do 2 poutqa aP_ItOseatbSn

CERMO Mc 175.095 de

9

de novembro de 1965.

Requerente: FRANCESCO DANTONI

wni

Privil4gio de Invenção "NOVO E ORIGINAL SECADOR PARA fiCU:A
REIVINDICVSà

'I NOVO E ORIGINAL SECADOR PARA ROu,'A", que se carateriza OS,
senCialmente por ser constituLdo por ura barra mas:ra ce:.tral (1) tu.
bular 'provida de um anel molifico (2) na extreni,da1s superior, onde
se articulam quatro ou mais tirantes (3) que por m'.:a vez se articulaa
a travessas (4), nas suas partes centrais, sendo tais zravesras ará.
caladas a um anel novel (5) provido de um sistema do trava formado pd
alavanca (6) com mola (7) e possuidora de garra e3) ve se enealn

-uma

fie.1

ma es uca trecho dentilhado nu furai:: (c) da barr y, I' s entre as tre•
vossas k4) se estandem oordeis'de plástico ou sia,ilar (10)1 Pcdendd

•

▪

D:Ro OFCAL (Sçe U)

Snd-íbira 14

e mur e.

Ysa*

ia r -. a r*ra

eeml.p.e .1e*e*
•

cc 4* aøró*

•

S •4 e

4

i

-

4.4em44. •

um a'aluz () de nctco ou similar que cobre parc1a1mt a

da (7 e todc o con,u::o

ai

1 ec

Juio de 1971 2921

da 2 pea.s* e're.et*4e.

*ito de p1stico oiè similar se côres qua,je

• er julgadas adequadas
de tcta]ie

contoaeçresentos

ir

/

e

de dazenhro de t9

flequerentem nTT1S}i DC3 LTD. - INGLÁTEBR.
Privj3c de invene T A$RFIOLMEN'O EM F1XO 1OR PÁ

—

17.?itO de

}MO

Requerente: GJUSPPE

6 .e

LO5 I

fEIVINDICÀÇE_

2J . S4J PAULO

em estriba para cabos de aço, prot.g$4.a nec

•

Pr1vilé g n d irvenç. 'CIA EMbL, PkA

i.

54

eecRoe qme formom e 1l1 de ia p s nos mesmos cabos, c*rteerizado pe3
Ísto de se ostAtid de uma peco metálica de forma anbt1snciasentè oj
ac.t1ar e

@ P4

- 'BUCHA EXANSL, PÀtA O

or exemplo, numa parede. caraser1cada *to i*e ei em

tem, -o cedo tranv0ral 5 a forma apraamda da 1flyie

OOW urna babe relei

. ei

Itroduzica e fixada nun orificlo ou oav4dsde pr4.4e Md4e.

qe

ercte espessa e dois braços qme definem uma eiII

daÔ eu ua cwb1 ec jue 4 eraad o trec10 ft'mnado: do 1eçe.
Pc4o is

ei

do tGa

ti pontO apesew4ados.

jMal alst1co cer forçado a se epandir ise ne4ea*r*t, me4e
e encurtamento entra uma oab, so4k 'i i t»a 4* sws e4eee4*
e da qual se ps4eta para dentre do tubo em pmmaUse, e esWe $
i de uma boha ros q ueada internamente e pes.tremo na to ea
enrosqueada em dito parafuso por meio 4* ohae.de-Çt4* M4eei $ 1
me fende dlametral praticada me feoe da frama, me e* ei*4s a. sa-

p

suueic w parafuso ou sesel1eente, u. é o t4,esd ee a pe.r 4e-

weo de fixaço do objeto a ser dependuradO.
ontc n 5 1 do total de contos opreeintao.

P16. f
,mstnu J

Tit}:lC N

.79 de 16 de

rovembro te iç6

k76.00 di

8 de di&saba . 396!.

I.uer.nb'e CIA • 1AN SEM j N5TlflL = : 5tN CÁÀt'a

Reque:'€rte: LAYiE DE CASTBC F1LPO, SIO PAULO

kIi4Uto de nvenço: NO E OMGINAL CONEO PARA TAC
Prjvilgio de Ir.veiço "WOVO E DBIDIHL MODLODE L1PA»A AOBLd I)HETAMbNTE :HE A TOMADA'
a -

1 "'C'C E CR31:AL NODLO DE LÁMPDA k&PLADA kE4ÁMfl Zf
j TOMtDA', oue cc caractcr a ,sencial gmente por sa OOnstituidc po.
ema b&e (1) de fcrrato cenicø ou

peeè4o ê. %*cr

no

t3bsertÔla, • 1t,tae,jtt, alado M outra, Onde & J»
Wa'ecaaent. em come
corpo ta e pfcera1is, dobado de

fl!

c.

a

dii, e na pane ruperior çcscud un anel ore»-1mr U) eco
(7 e

aenV toa4usadÕ nlmS

au nf1guraEo pognsiaI, na Sue paa externa de ma.or d1aetrcf 4

• ela rertencente e na face octe de »cs 1eee e4açh

terr 6u&l e rosque ursa ,pjapada

E fiTO!AL QNFZ1O PtRA ¶LAE, cratej'pde p2b

?a.o de cobpreender um eopa tbbular,

-

Ura

ti Ice na

sa p afl.

ern de menor d1ewtro

mma inserção tubular de diimetro interno menor do que

o diimetro

do

illbo cooperante

•xemompommr• •' ,4~0wlo whombIbb 044Givith 44, pt
41,84~444411
mi im4mi4o p••••• gabe, a ~a do re4.gee4 eaws4j p4lj011 paia 44401

de

Ponto D P 1 do total de

3 pontos

malhe 44 tandaialie em em

Palma em tara berl pambat em rb~1414 1411Ç
posta sabre e mame 1 imm uma placa de ,coas
t-Lcua¥1. wairtdiret 1 44~ *1
,a4e4m 4,8 mame poma a ealemela de ddaeree • f4ewpoi du smommit% Offibi,
! .do e 00~ 900.0 abem um bem Peft Poter_etr
4,

apresentados

_

saarata.
hm.m4 1

de talmt as E pontevantomMadell,

YURMO NP 176.1(4 de 30 de dezembro de 1965
Requerente: INDUSTRIA METALURGICA TOMASI
¡privilegio

LTDA. .

RIO GRANDE DO SUL

de Invenção: "UM ESPREMEDOR DE LARANJAS"
REIVINDICACOES

.1 . Da espremedor de laranja, caracterizadO pal.) fato de duas hal
ree ligeiramente arqueadas, serem dotadas de Conchas em uma das extreml
aldes, pelas quais são articuladas por um eixo comum
Ponto n0 1 do total de 2 pontos apresehtados

riono Ne 1t4.319 d* 30 de

Requerentes SHICUOCON MOJA nr

~miro 44
SIO PkW10

el

Prwahão da Incendes 0 1401,0 1ORIA/MAZ MO40ID4t te me* Mi INEIDi

14 IMIRWM
11711111U212111k.

;Iam Ni

14

177.08 P de 11 de fevereiro de 1966

1 . NOVO 1 altelf,t1, AQUICUOR De mea PARA BANE* 14 141/44illa alar

elequerente: WHIPE SPAR -INDUSTRIA METALORGIOA LTDA.-SIO PAULO

as oirseaerias eememsLalmente per as constituir da *Um (14 •

Privilegio de Invenção: "NOVO E ORIGINAL RELOGIO ADAPTAM A Dringto

de medeiem ou aiailer entre toldai por meio de parafusei

44) V3IOUL08"

iaterior quatro barras vertia/tia
BEIVINDIOACOE$

r A -:Novo e original relógio adaptdvel t direção de vefouloa,

ove se

caracteriza essencialmente por se fixar na cobertura central

chapa (3) aparafusada à cobertura (1) ficando o botão

(4)

Dant

•

t•

Aker corda

14~ a

cada pol. fie

exposto peraitindo um fdell acesso.

(O e,

érlèlt

Ponto no 1 de total de 2 pontoe ~ementados.

IMMO N e

176.228

de 5 de

janeiro Ge 1966

ileuerente: tOUIS MAURICE GOEDHART e ' HILDERRANDG GONZAGA Dl

m

ei SIO PAULO
delo /ndustralt "NOVA DISPOSIÇ1O EM SINAL f/ TRWPC) DE
EM

Trotem,

ESTRADAS"

PEIVINDICACOES

• NOVA DIOPOSIÇXO EM SINAL DE TR1NSI7O DE IMERGEN011 14

OC tr/r44041 /

encaixado me burgo go • 40 plé
dlefee de *etre (e) regularmente distribuidea.
Pomo) na 1 (t. total. do 2 poete. aprmmtlideral

da direção to relógio (2) sendo a fixacio feita por meio de

16~

ap

tendem /

de um retinida, encaixadas às bases em isoladores de parcelam •I4 •
~suam atada duas barras (6) diametralmente opostal, rett4ea44 e 414 /
AM

4

0)

(4) distribuidas secunde

ei

.

U

11.] -"---1

Segunda-feira 14

DIÁRIO OFICIAL

IMMO . N e _177.334 de 24 de fevereiro de 1966
.ilagmarant.a.

Se-ção

Junho è.e 1971 2923

bertura situada junto ao vértice, sendb que. Preferivelmente, Os cai.

CARLO,CASTRUI SIO PAULO

RTivilgle fie Invenção "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS APLICADAS A I-

ços se apresentam ligeiramente defasados um em relaão ao Outro maç .
mantendo as faces confrontantes paralelas

DENTIFICADORES ELÁSTICOS"

Ponto n o 1 do total dó ? ponto; aprem,mntadOs.
lalS2aUganâ
ti

1

'NOVAS DISPOSivORS CONSTRUTIVAS APLICADAS á IDENTIFICADORES..

iLLSTICOS", confeccionado
coe aplicação

A&

A

partir de segeentos de . tubetee plistico.,

superflcle externe de números, letras ou outro..

bolos, caracterizadas pele

fato

de que internamente ostubetes se sprt

sentam co. nervuras paralelas longitudinal.,
Ponte n e 1 do total de

2

pontos apresentado..

TERMO NO 178.595 de 12 de abíll de 196!
Requerente: YOshITAKA
Privilegio

•

BORI . SIO PAULO

de Invenção "lOADVO E ORIGINAL AVENTA/
WFINDICACtla

TI% "NOVO E ORIGINAI MODELO DE AVENTAL", que se caracteriza es .
eencialmento por ser a parte superior do abental, que fica junto a
TERMO Ne 177.369 de 25 de fevereiro 4.

cintura, provida de bainha, (1) onde é passada

Requerentes RAOUL LACOMBE - SI0 PAVIO

timo ou metal 'de elsisticidade conveniÊnte e

Privilítio de

invancia

'NOVA SISPOS1010 ÃM VESTIMENTA (

p Jr -

. Klanard..42à
"NOVA oisPosloti5 EM VISTINEKTO(ROUPAr, na qual a *araste .

mulo comas extremidades (3)

voltadas

plestico'pano ou similar, pl'ovido ou

haste (2) . de plen

forma um ar co de cfx

para fora podendo o avental ser

nio

de•bolsos e de corpo inteiro

Ponto P O 1 do total de 2 pontos apresentados
~Na

tuida por um calção (1) provida frontal e posteriormente de boteo p ou
outros meios convencionais de fixagem )(2) na qual se prende • segunpeça, que

que

ou meio corpo

rietice fundamental 4 per cem constituída de duas peças autemoma.,fol
mando um st; conjunto, par* dois uses e fine, moa das peças 4 eenstl

da

uma

4 uma calça (3) a qual difere da tradicional, ' pois ela

recortada em "V" . (4) na sua frente e posteriormente, deixando ; %MC.tra parte do calção, cinta , , elementos de presas (1 e 5 ).
, Nieo ponto apresentado.

, TERMO N e
.11Y(F
TERMO

N D 171494 de 3 de março de .t/156

Requerentes TAMOTSU MATSUI = SIO PAUL

178.066

1 ."NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS EM ULEITEISC", formado porestojo p referivelmenteçorlemetice de 'acção transversal triangul.sr,

de março de 196;5

Privilegio, de Invenção "DISPOSITIVO LIETROMAGNLTICO- OSCILANTE 011 V1 .
3RAT6RIO APLICÁVEL EM BARBEADORES ELÉTRICOS"

Privilegio de Invenção "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS SM PALITEIRo"
IISIVINDICA04

de ..à2

Requerente: SPERRY RAMO CORPORATION - E.U:A

REIVINDICAÇOE,

-

Disrinsitivos eletromagnetico oscilante ou vibratório, apli.
cavei em • barbeadores elétricos, , sue ,bmpreende um estator gerador de-

se apresentarem doís calços longitudinais dispostos_ internamente no -

campomagnetico, com faces arqueadas de polo que estão centrados no.1
eixo de um pivO e uma unidade de rotor vibrat grio com faces de poioscomplementares para oscilação em torno do . dito pivô em cooperação .4
com Ineios ressilic.te, caracter.'T g do vlo fato de que a unidade de rn

estojo e junto ao vertíce correspondente a abertura de descarga dos -

tor compreende um membro de armadura montado giravelmente no dito pi-

palitos, sendo que os dois calços determinam a formação de canal cuepermite a passagem dos palitos um a um ate q ue se confrontem co' a a-

to' com"relcão

ventualmente co,, janelas trans parentes late rait,ebresentando abertura
num doe topos e junto a um dos vert .los, caracterizadas pelo fato de-

e

tem faces de pol j arqueadas, c-m'credas no diÁo eixo para movimen
as

faces de p olos do dito estator, a partir.de uma po-

2924 Segunda-fe:a
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TERMO N5 . 178.756 de 15 de Abril de 1966,

it9íja de repooeo, em que as faces de polo da dita armadura se super

f5em

as

Jihiho de 1971 . •
• -

faces de p olo do dito estator por um predeterminado grau de -

Requerente: HÉLIO TAGLIERE-S.Paulo
Privilégio de Invenção: "MECANISMO RECLINÂVEL PARA ENCOSTO DE

falt-rada, e um membro oscilado:, montado girivelente no dito olv,5 e
POLTRONAS"

eam pelo menos um braço acionador, que se estende do mesmo para coop.
',Av ou coatuação com meios operat:Sríos quando o membi •nscilador

Reivindicacoea

4

11W~ de uma p osição de repouso do dito braço, sendo .o dito membro .
1-mecanismo reclinével para encosto de poltronae,cerao.

as armad.ura e dito membro oscilador ajustáveis angularmente entra si

terizado pelo fato de atravessa superior do braço ser dotado de

Wflai

'as% por-as fases de polo da dita armadura e dito braço acionador nas
Ittae posições de repouso, provando-se meios para efet. ,r o ajust'amen
IFo e

àaa,a fixar ou segurar os ditos memPros nas ditas posições.

alavanca de travagem dobrada para baixo, que é articalade na dobra •
e na extremidade inferior é dotada de uma saliência.

•

Ponto n 5 1 no total de 4 pontoe apreeentad^.

A requerekte reivindica a prioridade do correspondente pedido ál
4191~0,0 na Repartição de '"atentes dos Estados Unidos 'da Am4rica, em
d ah•14 de 1965, sob no

Reato O 1 do total de

445,497

4

'pontos aprez,,n-,:ados.

181.526 de 25 de julho de 1966
%quarenta: ATUO 8/A. INDGSTRIA, COMÉRCIO E IMP3RTAÇIO a a no ruma

TaRMO I P

Privilégio de

LINVIOACíO1

"NOVO BRINQUEDO"

REIVINDICACDIS
1 „Nave brinquedo, caracterizado ,or compreender um pluralidade
de pequenas peças, feitas de preferIncia em material plástico, • pertm-e
contes a apenas a sete tipos diferentes, o primeiro dos quais Donde mas,
tituleis p ar um grande aro circular, de 'acção si meia cana, e temido • te
bo central sa curte segmento cilíndrico, cubo •ate de cuja periferia pra
jotam-se quatro raios retilíneos e equidistantes todos illes com um olha.

EM W8.** de 12 de abril de 1966
30ffiberam4s4 IAM4206 FACCIO

. 810 PARLO

te tareias:1 tangente internamente ao aro circular
Ponto tl p

L

do total de

4

pontos apresentado&

Midiee Bmdma4414 "MOVO E ORIGINAL SALEIRO DE PIMENTKRC PUSTICO'
AUVINDICAC014
"

•

M ORtGINAL SALEIRO E PIMENTEIRO PLARTICO" t que se oarag

thalla emmteMoabeeerets por se constituir por uma redoma (1) feita em
10imblem *moo ~rido provido de cinco furos e uma base (2) formar:-

4. a
,

redoma 4t1 matada do conjunto sendo a outra Me tade :vrmada por
251~ ~doma (30 da plístim transparente ficando no seu interl

40MdMids

lagunas e nOrtaiigaa e sendo também ali colocada

TERMO N 2 181.154 de 11 de julho de 1966

‘wa GEE perpiwAme brama ou dourada sendo a ígeia colmada por furo coe

Requerente: JACOB SIMON KAMBORIAN =

441611/1/ 0,4 emdmbeade aa parte. inteMor de beim e o sal ot Manta por-

Privilégio de invenção: "REPUTAMENTO ENPORMAyau DE CALÇADOS'

bffigfre OM04 tdepatimarai coa tampa.
INSM, ng 1 dm batal da 2 pontas aprematewee.

M.A

REIVINDICAUES

•

1 - U. arranjo de suporte para suportar com a base para baixo ume
' farm tendo uma pala montada na mesma e uma mola localizada em sua base de maneira que uma porção eeleoionada da margem da pala possa ser g
parada contra a porção correspondente da sola caracterizado por com- /
preender: uma acção de suporte tendo uma euperficie superior para eu -/
portar a marged da dita porção de sola; pelo menos um descanso de sole
localizado para dentro da dita seção de suporte: e arranjos de monta-,
gim para a seção de suporte construída de forma e disposta de &moira/
a urgir renitentemente a seção de suporte para cima e a ter movimente
universal de inclinação; pelo que, quando a sola se apoia contra o das
canso de sola, a seção de puro -te
a dita porção da sola a pressionar a

da fOrma,

- onformar 00m/
Ua eei ooatra a base
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TERMO O Q 181 928 de 5 de A4sto de 1966.
• &O:vin6ico-8o • prioridade do correepondente podido dapomitedo
ken /atados Unidos da América ao 16 de 'julho de 196 ç,n. 472.525.

Reç 1., rentet . riwoLAn ANGELC BRASIL MORAL-3 . Paulo
Privilégio de Invenç;o: "APARELHO PAR A ENSINO DIDAT/CO 4010=VISUaló ,

Ponto n . 2 do total de 71 pontoe apresentado/.

1-A p arelho Para ensino didático ,..::adio...vileatílt)
caracterizado por ser constituido'de uma , plancheta, feita em

ouporte
recorta.'

Qualqu e r moteral apropriado, dita olanchete dotada .de
para apoio ou no, ve apresenta em sua face antertor

de em baike relevo a figura de um objeto qualquer destinado
ensino, no qual sào colocados ajustadamente

as diversas peça

que compOem e fig,ra,divididas e ou subdivididas em

seus clivel

sce elementos, peças estas que poderio ser colocadas

e

rst4rea

das em sekuredo por meio de um pequeno pino alle, se ;r0A4ta . 19.4
sua face anterior á guizo de pegador.
Ponto 0 82 1 no total de 2 pontoe

774

7/0
--2-1777773
-

!timo n9

acra:~

f7C-I

181.716 de 1 de AgOsto de 1966

Requerente: LOUISE NOEMIE MARCEILET -Moa°
Privilégio de Invenção: "NOV/ DISJUNTOR TERMOMAGNETIO0 DE DEMI
GANENTO AUTOMÁTICO".

Oeivindicaçoes
1-N6vo disjuntor termo-magnético
menta

de ~a+

automático, caracterizado por compreender inicialmente

MU

TERW N. 182.066 de 12 de AgSeto de 1968

lâmina metálica de suporte, fixa lateralmente no interior da cai

Requerente: NIVALDO MARIANO GAODENCIO-Parend:

onça ou caixa envoltório do conjunto, e tendo um trecho •XtronOm

Privilégio de Invenpeot "APERFEIÇOAMENTOS EM CONTORNOS E TAMPAS

dobrado em L, com a extremidade livre projetada para fora, com.,

DE OORRER, PARA CONSERVADORES DE PRODUTOS CONGELADOS,NINORLADN

pondo assim um doe terminais para a sua intercalação no otroulto

RES FREME, OU CONSERVADORES DE PRODUTOS RESPRUDOSI

• que se destina, dita lamina suportando um elemento tritosinilico

Aeivindionc44

desenvolvido . oaralelamente á meome
Ponto n 2 1 no total as b pontoe apreeenteee,

1..,Aperfe1çoamenroa em contronos e tempas de se-Á
rrer pare conservadores de produtos congelados, congeladorie,-Â
freezer, esq ooneervedoree de produtoe resfriados, caracterizado*
pelo feto de consistir de um suporta provido em sues paredes 1s4

ternas de cenaletee-gule; em forme de pequenas prateleiras, disa
postes á volte de dito suporta . que é de formato zubstencielmes's
te rete “,yk:ris. , sendo ditas canaletes dispostas em plenos diferta
tee ume eèbre e outra e apresentando, em !moio tranevereal, ume,
forma de degraus.
Ponto n 9 1 no total de 4 pontoe Nwesentedos.
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1-Novas dlepostcaes construtivas aplicadas e
F 0 Igg 181.962 de 9 de Agasto de 1966.

.„.

Clejuntor elétrio, compreendendo caixa ou carcaça de material-Aso

_ uerentes ANTONIO INNOGENCIO REIS JUNIOR-Guanabara.
-ivilégP. de Invenção) "TAMPA AUTOMÁTICA PARA SENTINA"

lente apropriado, sendo que em seu interior-é disposta bobina en-/
rolada sobre tubete isolante no interior do qual pode se deslocar/
náoleo metálico, com extremidade arredondada exposta,caracteriza-/

Apivindlcac"Oes

das pelo fato de que a bobina é alojada entre dois ressaltou para/

áv

1-Tampa automatios pare mentina,.providíde//
um sistema mooknioe coe movimentes •onjugadoe que mantem a Oen /
tina fechada sempre que a Ofe g a reo sati v er. Ii uso e oue de obre
automátioamentó quando usada em virtude do orbe do corpo que
comprimo um vtiotio oarecterisedo4or poseuir um l peti• de Solene.
Isento que se lisoallte pré.* •11 Deixo da tampa da sentina e se ./
apoie 'More dois suportes, sendo qué o desl r. olmento deetee,a0 ./
longo das guias vertioele, fax girar as alavancas de Irmão que .
mo fixam nos montante

leiga que pelas .faces oonfrontantes apresentam-se com nervuras que
automaticamente determian o adequado afastamento das espiraa,sendo
-que o núcleo metálico, pelo lado oposto a cabeça arredondada pro-/
longa-se por pino de material isolante confrontante com outro aio
jado parcialmente na parede lateral da caixa e solicitado por sala'
de tensão regulável através de parafisos aciondo do exterior, sendo que entre os topou adjacentes dos pinos isolante' pencionedos.
é passada lamina que superiormente é solidária com botaõ pacientepara o exterior e solicitado em " tal sentido por mola, estando jun-

Ponto n g i no total de 6 pontos apreeentadoe,
INvfoV (r.ciodkome00 rtdáuw)

to á extremidade livre da citada lamina eitiedo ressalto disposto..
no alinhamento de abe formada pela extremidade do uma segunda l'aml
na portadora da contato .na extremidade *poeta, estando tal lamino..
solicitada por mola.
tonto n v 1 no

total de 4 pontos apresentados.

.13
-5 .e

3

me

isergr

21
PI/ ,/

4
fftyp_r? t .

.21

TERMO N v 182.660 de 6 de setembro de 1966.

(I00,010L.T1)

?hm se 182.1,7 de 16 die agorito .do 196G

Requerente: CROCALATE DULCORA S/A.-São Paul

Requerantel JOS* CARLOS Dt SIQUEIRA, QUEIROZ • • SIO rAOLO

Privilégio de Invençaol "NOVA EMBALAGEM PARA BALAS, CHOCOLATES E
OUTROS".

Privilégio de Invelesios 910V1 DISPOSIUOINTRODUZIDd III4 CINZEROV
•

RNIVINDICW01§

isity212~1

.- NOVA DISPOSICIO INTRODUZIDA Dl OINZZINOS, caracterizado pelo/

t.te de

O*

dotas qualquer tipo do cinzeiro de em pequeno recipiente aber-

' própria
to su periormente • incorporado a

descanso, para cigarros

OU Wh

WIÇII,

'

018

1-Nova embalagem pare balae ohocolates e outros,

substiteiçio e ue doe /

outra. partes convenientes, podendo off em-

butido om aio, • por alojar em seu interior um pedaço de material exO9b1R
g o embebido se água,

%Ase pente apresentado.

caracterizada por compreender'uma hrmação prismática retangular, aloz
geds.de pequena altura e aberta em suas extremidades, armação esta -,
provida em suas faces maiores ' e , opostas de duas séries paralelas de .
janelas quadradas, dispostas equidistantemente, sendo previstas no -,
espaço entre cada duas janelas de uma e outra série as partes intermediárias de quaisquer desenhos ou de figuras humanas ou de animais.
Ponto O 1 no total de ; pontoe apresentado..
1\_____
4

5
.------7-..
-"-:, ç.: ..,-><,
.-------;-' •.:-.-

,,.,-7__ .., -<-"-.77,,:n:":"e-à„ ';.5....7-'+' '4

6

n-..
- "-''''-''
\\‘'.--"‘ —')''<4''''''"N'

---,.\->-------'
Ç-------"
v _--FIG I
"BERRO N o 182.609 5 de Setembro ao11615
kloqwerente) LORENIO LORENZETTI-Sio Paulo,
PeLellégiwde lave:leio; "NONAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS APLICADAS
á IgSJUNTOR 8ISTRI00",

TÊRMO N o 183.06a de 21 de setembro de 1966
Requerente: ASTON PFAP • sA0
Privilégio de Invenção: "POLIA DI RIM*
p$IVINDIUCOU

4
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motrit comam, at ' de p arafusos atarraxados *a respect4woe furos *444;
gomais Incidentes no dito eixo .; dite bucha possui aba perltirica.com daae

agnifir espaçado de di conjEtO de affillniedo • eAlis
engatar qualquer tira solta de dito conjunto te areatetaatati, Sma,

usa destas faces planas

faces planas opostas, dotada de furos paralelos ao eixo ,motels; em cada 1
48 justapõe na disco co. ampla abertura contrai ei
furos coincidente. com os das faces Planas de bucha; 19* *ara da da eadd

passagem entre dito conjunto de armazenamento e MO 4tepointive éram
gatador, caracterizado por um conjunto acelerador cape* Ge engatar .4;

disco b inclinações concientrices do refórço; ambos os discos sie rarb4
dos nas ditei facas planas de aba da bucha, , uttlisaado.se areuelae

41bertada em direção ao dispositivo engatador

uma tira libertada de dito conjunto de armazenamento • impelir
.
_

41 11.11#

•ivindica-ita a prioridade do correspondente Mito depell4C;

aedlirlan.

de noa E.U.A. em 18 de outubro d4 1945, sob a s 497.274.

Pente n/ 1 do total de 4 poeta, epresantadet.

Ponto g* 1 do total de

6

pontoo apreeeniméme,

'UM Re 183.699 de 14 de outubro de 1966./
Requerantlit SNIA VISCOSA SOCIETA . NAZIONALE INDUSTRIA APPLICA •
P/6.1

RIM VISCOSA S.p.A./ITLLIA./

NO 183.069 de 21 do setembro da_ 1946

Prlvildglo de Lavençiel PROCESSO PARA A PRJDOÇÂO DE RDZIESTERM,
leivindicaçOes./
1 - ?rocem pare a produção de poliésteree, em par •

Requerente. INDOSTRIAS SILVA PaZ6024 ANDA = 01/4.144.130Á
Privilágic de Invençie. "ROLCAS mralLacks FURADA6*

ki_ZUNAUMM
1 . Rolha aetilica para reei:amante da aarrafai eu Isascoa, •Mea et a
risada por possuir.. na parte •atilioa em cima da rolha, um rebaldeamemedi

ticular tereftalatee do polletilene lineares, possuidores de
coloração clara t dtime grau d. brance, ofracterizado pelo fato
té atte sa una qualquer fase da preparação do polimore, na quelj

susceptível de ser pressionado, para poseibilitar 4 GOL444A4M dg*
líquido de sem a retirada d
' a rolha a 44 P11.4mente dita.
Ponto nr 1 do total da 3 pontos apresentados.

cravado,

viaceaidade Intrínseca doa produtos reagentes não tenha aupe.

rade e valer de 0,25-0,30, p ão adicionado. ao ambiente de rei •
ção compototoe inibidorea de car constituídos de g ale alcalino*
ou alcalino-torroa p a de Acidem aulfônico. orgânico., de fórmula

R-803H, nos quaia'a radical R é uma alcali* eu. uma vila, suba.
tiluida ou aia-substituída./
A deparitante reivindica, a prioridade de correepon •
tente pedido, depsaitade na Reptu"tiçie de Patente. da ItAlla
em 16 de outubro de 1965, g eb o n. 10.207./
Ponto ar 1 de tetal de 9 pontos apresentado..
TIMO NO 144.448 d. 25 de a

bro de 1966

Requerente. SILVER IWITTIIG ALAOlitiE CS,LMM

y

aT

Tri.iligie de Iavencio WER/EIÇOAXENTOS EM alQUITAS RAMIS PARÁ TRI
00Tkfla'
TERMO N/ 183.135 de 23 de setembro de 1966,
Requerente:

AEIVIRDICAÇOES

THE NATIONAL CASA REGISTER COMPANY - E.U.A.

1 - kparfaiçoaaantoe em aAulaaa manuale pare tricotagea de-

Privilégio de InVenoint ", DISPOSITIVÓ DE TRANSFERENCIA PARA SIST1WA

barra reta, com preendende ma dispositivo memorlsador e seletor le agu-

TIRA DE ACESSO ALEATÓRIO"

lhas, oaraotarizede por ter um par de asilos aeletores os agulhas provi
REIVINDICAOES

doe ipa &abar as extremidades de um carro alternival no imanto de agu-•

1 - Aparelho para proporcionar acesso aleat6rio a qualquer t
ra selecionada de um grupo de tiras, que inclui um conjunto de erma-

lime da seguia* 44 triectegsa tado u uts.as saletore, de agulhas,
rente o teeimento, ma 'atra:idade posterior do narro, eatabalecidos Oa

senasento capaz de armazenar as tire em um grupo reunido do qual

nN * g ladie de mulita. de fileira seguinte, por meios de contr .Ole gonu:

paalviar um 49 4;14* tira* pode sor al eletiramaMte 11,9drt,le, dispoei-

1
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toe as 4maraiçie ta máquina, auandft.nla pasta sue seio. da eeatrtie, e
oo outra, seio. ooletoree de &gulosa, as' extremidade frontal do dane
kervitito para •oleoleaar ao agulhas poro a fileira de t•ciasenta, no ml.
~ eito em adio .
Isiviadica -mo a prierivade do sorroepondento pedido depooitadoPite Japi* sob a t a 41-20887 de 5/4/66, 41-20888 de 5/4/6‘, 41-22118 a. .

i'J/4/66 • 41-22919 48443/4/1964.

• incluindo os citados diçpositIvos •ens!vels a f q 59, UM primeiro
una p' oeição ¡achada e Uma pos1; ""o
alerta, ' da

-comutador :que trabalha entoe

'11C;rd0 co. o lodo de trabalho doe citados dispoditIvos ' comutadores sensí.
vais a fase; sondo o Citado comutador 1:gado ra controlar
a energetiaa.
Oh dos enrolamentos do motor elétrico, de ardo com as citadas posiçOda
fachada • aberta do citado comutador.
R eivindica-se a prioridade doscorrespondentes pedidos depositados
AO@ &atados Unidos da America em Z3 de outubro de 1965 sob n g e 503.100
503.996

total do 9 pontoo apropontedoo.

Ponte

Junho de 1971

•••I•n•nn•nnn••n•nn•.

Ponto n* 1 do total de 6 pontos a pre senta ,,oa. .

.0.Px

IIERMO 9* 184.857 de 25 de devembre de 1964

FIG. I

11tequerentes 3E50 I.E4EARCE AND kNOD22ERIN1 COMPANY . E.U.A.

TiSMO $5 183.889 de 21 de outubro de 1968

' Privilégio do Invencãos *PROCESSO PARA AQUECIMENTO DE GA8E8-00,11M810

beqmshroatel UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY • • E.U.s.

MONOXIDO DE CARBONO, SEM REVEREI° SUBSTLECIAL DO MESMO (00)*

Privilegio de Invenção: *PROCESSO PARA A SEPARAÇÃO DE NIDROCARBONETOS ARS

REIVINDIC4CO4

MÁTICOS DE MISTURAS DE HIDROCARBONZTOE*

1 • ?reele ges• pare aquecimento de gasea contendo !unária* 44

EgIvINDICACCES

' ettrbonb, am contato com ima aubstancia capaz de ostaliear a reverei..

Om processo para e separação de hidracarbonetoe arometicos de

do monóxido de carbono para dióxido de corem', earacIerik•cd4 pele .

ano carga de alimentação . que também Contía hidrocarbonotod não aromáticos,

feto de fazer rodei, o exiginio com uma quantidade &adicione* 44 4441

polo contato da dita carga de alimentação com um solvente seletivo em UNI
extração • eepereqio do extrato resultante contendo nidrocarbone.

•ontbndo men6xi4o de carbono • fim de aquacer o mihnolonato ata • un4

iene

faixa de temperatura e oadueenee reverdie 44 monóxido d4 earteces o!

toe aromáticos, en que a dita carga de alimentação, devido • alta condem.'

mm período de tempo inferior a me oeguado. •

traça() do Ridrocarbonstos aromáticos nela, tende a formar uma fase única/

likivindloa-ae a prioridade do oorreepondente pedtte, dePaitte.

tIRNO e '

Nele de alineneacio imiscível co. o dito solvente, e sujeição da mistura

1 de letal de 7 pontoe aprefecend40.

•oshi1e4nt4 de carga de aliffintaçío e refinado a contato com SOleente, na

143.871 de 21 de outubro de 1944

40fle

Requerente: ROBERTZAW CONTROLO oomPLoy • • le.u.k,
pr1vilá0.1. de Imvonoiet . entouvro DE CONTE8LB 3IX.1800 TeRM0.88198,04

do

•xtraato.
Cielyindica - so a priortdad. do correspondente pedido depositado /

464,:seadoe Unidos da América em ai de outubro de 1965 sob n g 499.974.

aisvuomAcrirt

Ponto n9 1 do total de 9 pontos apresentador.

'1 . Circuite de eonaróle que responda e emperataft pão* esettrom0
lar a •nergetimição dos_enrolaisentoo de um setor elétrico, pesa dor e JIA
uma

eta o dite solvente, caracterizado pela recirculação • coebinação, co. a
dito carga de alimentação, de uma proporção do dito refinado que torna A/

to ftee t.d.A. em 32 de março de 1964, sob n* 534.930.
)onte n e

de

proteção contra excessivas temperaturas, cortotorisato mele te48404.4

910 1ue compreende
• uma rede de pontes •ftergeltiaadat por corrente 1148etta4a emo
•

o

pelo menos, um detectar termo-reativo, loaallsado dentro doe . aro

mentos do adtdr, produzindo a citada roa* de pontes um sinal combroiateri
que tem uma fase e magndtude que varie COm a temperAtuma detatada 2,481
pitado detector
. um dispositivo do comutador andfvel a fases, tende UMe eabeeda
e uma saída, tendo os citacios dispositivo coMutador um priumairo . " un se - ,
mundo modo de trabalhar controlado' pela fase e magnitude do um siga; sdel
oado à citada entradadispositivos oue ligar s citada rode de pontal á 0~4e •ntro - I
, da dos citados dispositivos sensíveis e fase, sob , coW3le 41 tend3 st./

Redusrente: MARCTO MIRS.CH RAIA-campos

tal controlador;
sposi g,vr., que MOdifiW

'Amo N . : 184.8/9-6o ES, de Novembro de 1966.

citada rede de pontes sa raopeota.,

e u'a modificação no modo de tratalhe dos citados:diapositivos comutado./
res sonsveLs a fase, lua , produzem um aumento da magnitude 'do Citado si.,
IS! controlador due inicia a mod1ficaCi9 de teN49 .9 1. t _rat

5iapost41voe semmastoras sonsbasd.s e tas*, , •

t nó 0.11,03A43e/

Petadiegio de Inveag g ot °APERFEIÇOAMOTOS INTRODUZIDOS 94 AGULHAS PARO.
MLQUINAS [WR41,ADEtAtii:
fteivin4icarsóos
4-4062.1212:2611.1.156* UlLfoduzldos em sgpôt* Ws* et4u.~

und..3-Niftt

pxog) prilf)0111 (Seção Ni)
Nxj. *-E4
t.
-~

frig0% ggq! çaggM 41
OEulh s 'intere alel4v.d.11 Wadz_VAUt 111-0 Ve W- tDda"
agr~
lka este porintd_L
tmISO Cá MS prZaRUNL%
(19 / a9 tg',2 dl; 4

Puiu avvfos",
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de rarios ~o ps de suporte delgados, na eillndro do importe, em eerp‘
isolador com á forma de ma anereilçadriso, • um corpo metklieo anneVri,.
doe est4 tIdado ao el g trodo de eomer&le, oaractorisada Pelo reto ihe a
ee cilindrioa exterior do corpo isolador estar >Mede ao ,oerpe, de metal],
melar te a ema face cilíndrica interior estar Meada ito cilindro de
porte per selo duna.subetZnela Pumdida neste, sonde as emeremidadas oteL
Itadro de *aparte que de saltentma de corpo isoWAdlor e et widbros de
porte do e54.40, Pamadmil, por um lado, ao suporte da **todo,e pbr 0~14)
a um rebordo adietem.. ma dIrtelemadmde do eilleadro do suporte ~Ligue
ouf er4tol. •mbilkslya do catada, ais paatro çue o cospe de metal anular 65%4,
fadada a várias lidaddetas ódheóefeed lia parede dalintelea do elítredo d.
•e4r1ndiea-ed a Prearadadt do comeesdemdamte deddthe dapdattade dd)
1141~aóke. ad de *membro dd 144$ . 0b n.o 4191946§.
kbtor me 1 d. tolo; de 1§ pontoo apraceiteadte.

dr
ttr544f)
211. 42" Da 4t
aL,raà,-mte,,3,4).~ drmw
ktp,

LÇ

t15

1NTk zo~:té

¡O;P43%.irgIn 1~.

04~0) EZP-e

t•AL••,?P, gRysn

ttr 459

a~/_15

ZIMEMakatàD

L0519 apeiwumrowpo oufflp 55em2 de ÇAV. 02eS."
.NWIS0
ge 995WrJa qzÉS P2M3 dmv£ mweas
elre n' geNGO. eatrnJ nm 0330 60 az0CD 5h aps rittOL\.0 tatle~ 003 •

e~b

~dm

oao
EMZ,11%5 G::7,b:.kr.AD ewsu
470IDerdei. rti;laa Ç.so 22FaD OD 00t0 1f0e~a oul,I9XWMaDeAD o 4q0
t.~-,w 3a C~,

We)

o ete

(1402RtGe

D agão 9~0 •

ege 33g~lai 0240 g395#1#

Reguarda%) dteiglak Ustav bavinarshí-Techecoslovanc

,e~ ígivAn4

?•:'ors.a,a,Á

Winnrawl- a ~ia
4)~ NP.~ CS, ~RO
~24

FIG.1
rtemo ec Ws$Ae8 de 34 de Outubro le 1966.

~520d

~j4¥

Priwillifle de Invença. o: "APâRFEIÇOAMENTO 4 RÀQUINd PARA FIAR ?IBMS
(:)0wrINDA4 M EM Fusos".
Reivindicaddes

neo /112 Wb - Wea Go i guan3 4NtaMMIN

1- A'perfelçoamento em mAquinn para fiar fibras continuai"
*em compreendendo uma pluralidade de unidades de flaço ou flandel
mas, Geado cada qual uma casara de fiar giratório, um mecanismo alimenta..

dOr e, peiNteedpr e uma canaleta de descarga por onde sai o fio,associada
camada de 5,141, oaracterizado pelo fato de que e peste Àue compreende o
cem como o membro de alimentação (33) e a 'abertura de
rol° pisoteado (y)
molda Cf9) para o Ho 4ue deixa a casar de fiaçâo (3) está A y.aocada em
um corpo (17) que está disposto de modo eiravel com relação á casara (3).;
sobre o eixo 8 que corta perpendicaularmante o eixo de rotação da camacad
de itaçâo (3); disposta num segundo corpo ( 1 4 ), tendo ambos ;asar CorpOsa
(1,4, n unas travas (-..;&,57,58) para Prende-loa ,ou fixe - los na poslçgo de j

~49 19.4 *4,,fklp. dó %I Wi - tirl'ebro 40 kLe
/MIL:y p-s-,I0£4Am p EN;AsON-IRWN. , !MWNbril
RI.OWK04; N.
01-.3,1-of. A n,-,NTE.t Dr Pkt
"Ukto 3 ° In"14)-23 47.PlIgkr.“AmEn?Of
CGMS WW UM 5_61 .0 OE R1RTEOD. DE ? ..1 yA1V1n,A/
• SAIOE
n CATGDICOS, OC, PREENDENDC UM Z,ekyr) .3 r

Ponto LI G 1 no total de 6 pontos apresentados

FnemA te TAMPA

Me.TROLO LR to.pegLR

44,4

Perta d• •litrons pare um caráll: , de e:eror.•,

rorerreer.M

ue elitrodo de enntróle em fofee de tampa, perfu:ado, no :uó: is ratiNd,-,
u1M512 t4; tejj
40J 1.1.21112.1J 1.~ 14.1~
112 211 I"
( "1"

operaçgo do diapositivo de finjo,
Rei , indica-se a prioridade do Correspondente pedido de n
Ra
cPecos,lovaquia,
em 16 de Novembro de 1965,sob o n 5 151, 68211
Oo a l tad 9

:.:4
•1

1:

11

I11:11111111111111

,R4

•

I

t

il

";

e
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Reivindica-se a prioridade do correspondente pedi-rdilAme Ni 193-3lf 6. ' 1 4 de Dezembro de 1966.'
S/A.-S,Io
;114queren tet BENDIZ ~E APPLIANCES DO BRASIL
szcApmaA NPWSIÇOADA".
0144 44140 0 de Imeemmáct 1442U11IA

o dencaltado nos

r.u.A. em 17 de Dezembro de 1965,eob o n e

514685.

Ponte ne 1 no total de 16 pontos apresentados
,TERRC N e 184.289 de 3 de novembro de 1966
'Requerentes CENTRAM'!" NAUCKNO-ISSLEDOVATEISKI INSTITUT TCRORKOT METAL..

polvindicacSes

1,uRarr "I.P.BARDINE * E GOSUDAYSTVENNT SOJUZNY INSTITUT PROJEKTIROVANI.

1-Maquina secadelra aperfeiçoada compreendend o no late-

JA IETAILURGITCRESKIER ZAVODOV U.R.S.S.

-Mor à* um patinete um tambor secador rotativo em torno de um eixo subs-/
o do Lito.
naaa&ateicate horizont a l, caracterizada paio Paco do acionament
.mbor ser p eito atreves de um arranjo de propulsa() por fricção em condi

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE GUIA NA ZONA DE ESFRIAMENTO SE

'cunlmo PARA INSTALAÇO1 DE FUNDIÇÃO CONTINUA DE METAIS"
REIVINDICACOES

2 -ta aueratamcia4emehee Kutuante efetuada por um motor eletrico cue tam-/
te aciona em rotaç;o um Sistema de ventoinha yJe provoca. atraves ne -/

1 . Diapositivo de esfriamento secundário para instnlaçOen de

. cqie, um P•umo de ar circul a nte admitido al lamosfera, ancecido local.
enae , cl-raui a do anialmente atreves do tamoor, descarregaco em uma cama•

'fundição continua de metais, comportando uma gaiola de extração utili

abraveade Lut cOndu :.z pala dita ventoinna sara.

Ido por compreender rolos motores, dispostos entre a lingoteira e a gel

s de reopsia, e

sugado

zavel para a introdução de um falso lingote na ltngoteira, caracteriza

seasemaio á atmosfera,!1:111
$5:019
Pontoog 1 no total de 5 pontos apraseneadas.
*3

ola de extração, acionados em sincronismo com os rolos da gaiola da ex
,tração durante, pelo menos, a passagem do falso lingote entre os ditos
¡fojo. motoree,
Reivindicam-se a prioridade do correspondente pedido, depositai

Is

Ido na ?rança, em 2 de novembro de 1965, sob n e 36.884,

1

Ponte n e 1 do total de 4 pontoe apresentadon.
1
-J10

ILLG t
MOO

>69.449 de 16 de Dezembro do 1966.

becumemmeet NARIMI MRC-E.U.A
hb4vtlámle de Invensiol "PRDC£330 PARA PREPARAR 1M ARTIGO Dl R&
OVA DE PDV4R0414009.90 N*0 SINTERIZATIO, ESTÁVEL

MA

9ORMA".

1- ?roesse° para preparar um artigo de resine de
tancreerWoneto não einterinado de forme estável, oaradecualeadaa
bmr cemammender os estágios dr
eemover aubetanclalmente todo o ligutdo de cem
Igampemdte, a qual compreende

Iffla

disperse° temos/met de •ólia**

dRie pardieulse em um liquido, para formar mme esteira delea, f11,16.4
IROU emearmeadeado °e ditos g élido* (a) prv4ou1sip de, pot. enraia

tua mias de' flaereartoneto nio sInteriseda, e (b) de nade aná *I
tosai de sólido* ma eum*reei de 99%, teimamo!, por base o volume
-0imeis, de pele memee um enchimento ou carga em parttmulée, 1201I n /
1
A eendtaim de que, pele menos, um memoro 4i dleNee lua •enatesp -/
(%) le(1, esteja em feres fibrosa' °empreendendo o dia, liquideNp liquida orglicioé, inerte, volátil, caracterizado pela ~acida.
lÉkl em umedecer ! mime de fluorearbonsto;
moldar na configuração dtrelada, e. uma tiempemetu.'
latarlor á temperatura de transição de fueáo de resina li. fluir
emarbonete, pelo menos ume porceo da esteire séca, flexível, pare .
04iroperelonar ume pró-forma de resine cie fluorearbonete não einterl.
aedo, de forme estável, caracterizada pela eapaci .kmde de sor miaste,
tlzada livre.eté ume alta resietáncia e g oista., 4 ovtlge etateriaa,
io de resine de fluorcarboneto
ionfiguração de pró-farsa.

tenso

ume oonfigu.reao kfttiva á 7/

•
tBRMO N e 184.506 de 11 de Novembro de 1966.
Requereotes /IBM CORPORATION- E.U..
e1141e de InvençãO: "PROCESSO E MOLDE PARA FUNDIÇÃO DE METAIS'.
43eLvindioaclies
1-Processo pare fundição de metais, vertendo-os
em uma envidaie de um molde permanente, caracterizada pelos em- .
táigios processuais de : definir una parte do limite da cavidade
de molde do material do molde permanente, a fim de arrefecer o
metal derretido naquele limite; isolar ume parte escolhida da .
•Umidade do molde, excetuando o dito limite, com um material de
revestimento refrsterio relativamente espesso,

Oiajd COndUtiVida

de térmica é menor do que e do material do molde permanente, e
14.in de retardar a solidificação 4o metal em fusão em'coneato
,G214 O regulamento; prever no molde uma ablarture de enektaaate;'

Segunda-feira 14
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MÁRIO OFICIAL (SeçãO 1+1

=2=,

para alimentar

e

cavidade

do

do um par de eletentos rotativos posaulndo garras correscondentee que A
aio engatadac pela ação de uma fOrça pré-disposta a fila de prOPorclonam

molde COM metal em fkieíko; e verter

O metal em fase° no dito molde. a fim de

enuenr e

alimentaçâo

rem uma transmissão poeltiva . entre oe elemento., quando o primeiro ele.;
mento 4 acionado Tale rapidamente do que o segundo elemento e normel - /.

Orientada do metal, de passagem por, e em contato com. o reves.
timento • e em contato com a parte de arrefecimento bem como a.

mente. ee eepararre e ae desengatarem, contreriamente, a referida fér"
pré-disposta. a. portanto, funcionarem em roda-livre quand o o ce gando /

solidifica:e° Orientada do metal arrefecido em urra dlreçâo contrária, de passagem por e em contato com n dita parte isolndn.

elemento é acionado mais repddamente olO que o referido primeiro

Reivindica-se o prioridade do correspondente .
pedido bepositadO nos

E.U.A.

em 12 de Novembro de '

to,
1965.sob o

o9

5o7,999
Ponto n 9

1

no total de

. 15

•

pontos, apresentados.

elemen-

um melo para impedir e ação de roda-livre do referido meio pare

j'
transmissão de binário Incluindo um embolo atuado por fluido eob pree-/1
aio funcionando de modo a'impedir e esed4radeln dee gerrae eorreeponden-.»
toa um melo eeletIvO para dirigir fluído cot cresse.: pare o melo de

transmissão de binArio comandado por fluíd o 800 p ressa° pare b meio ia
transmissão de binário comandado por fluído cot pressão ou. alternattvu
nente parco referido embolo, e nato. de regulação de :rea g e() cara tia.
Pedir a acumulação da preasào. atuando no embolo, até um valor efetivo/
quando a. garrae correspondentes estão deaengatadas, e permttlr a ecumg
lace° da p reeeer até um v alor'efetivo quando as garra. estão engatadas,
ceve, a férça atuandb nas garras durante o engate eardetancialmente mano
do aue C exercida pare macte - lam edgatadae.
6eivindlca-se a pri °Melado; de correspondente pedido depositado
TERMO N 4

184.5W

Requerente+

de

11 de ;(0vembrO de

aos Eetadoe Onidoe da América ou 2? oe dezembro a* 1965 eob n g 515.994.
Conn 0 , 1 do total de 2) p ontoe aprementadoe

1966,

TOKYO SHIBAUMA ELECTRIC CC. LTD

LIGHTINO APPLIANCE COMPANY

Privilegia de Inventas,

e

TOSHIBA .EIECTNIC

LIN:TM-Japão
;7

'APANHADOR DE INSETO!"

v

-1.1

aC

2:

P"

.

,

7

:

I-At!nnndor se InSetos. caracter:2nd° bel0 feto ia/
com p reet;l e r; ure t;mrala er.a.:ar destinam e emitir luz com ima .1
feixe 'e com p rimento :e orla catar le eetimulnr o orno botica las.
ensetos a arannari un coroo de motor a:nrosto no centro da referi.
da ihm p als anua. ed. ide : ezin de rotor dt) referlio motor se es.
tende verticalmente ene:in 2n referila /em pada 'anuinr; uma ventoin
na montndn na e t trem:inde Inferior IQ referido e:To e nano.: ,:in Do-

rs distrlbuir correntes ve 'ir deacendentemente

uando acion;sdn

do de , ; usonte da referldn ventoinna, com 4 duos extremidade. a pertede face para referia.; v entnolnna, consiatindo O referido saco cola

tor de Insetos em um saco p ermeeve: co ar, One Canad. de Impedir e.
passagem doe insetos ca p turados atrnves do mesmo
Itelvindion-se a prioridade do correspondente pedido.
depos:tado no Japeso, - em 1! de novembro de 1965,edb o n 9 '41969/65
Ponto n9 1 no total de 4 pontoe apreeentadoe

CIAZIO DA

MOCIDADES'

velo d. acionamento e um velo acionado, um primeiro

selo

de engrenagem/

para transmiasão - dó acionamento oom uma primeira razão de daanultipliog
primeiro melo

para transmiaaão do Dl%

rio Camandado por fluido sob praceio para eetabeleder e interromper o /

acionamento eu adie contido° entre me referidos veio.

através

dó referj

do nrImeirO • melo de engrenagem, um cegando meio de engrenagem para tranj
'iene° ab-acion'anento entra on referidos veio. namo aegunda razão de /
desmultiplicaçao, az ecgandometo para . trantazieaãO do binerio: para

esti

belacer-0 interromper o ecionamento.oun ' ed sentido entre oe feferldoe /
veloe atrevee do seéunao,:mato de engrenagem, aonde esta

Alegando meio de
treeenko,gamlq tipo,deongalts de garre. com.aq.01O de_ÇOUllyr„is luc),ultS.

•

4y r";

u

/
;

II

+-14,

SARMC Nm 185.62c de ct de dezembro da 1966
Requerente; JOSE? aa e 00:PICO ZAMBOR1
510 PA01.0

a

faurnincActss
I . Neve morsa de engate

ripido, caracterizada por com preender eg
•enelalments os par de bloeoe, sendo us fixo • outro móvel, com swie res.
plhetivoa mordentes fixado. por parafuso., sendo o bloco fixo proso e lies'
de trabalho por melo de parafUsos, • a sua parte frontal • provida ' do um/
montante, de importe do dito mordente, tendo cambem um orifício para intr
tinção de ferramenta para regulagem do parafuso regulador de tenetio de 'pot

go mi rannnra - tambem .ofigitudintil par ', livre passagem dos disPcsitird de
travakento do Diodo mOvel

- C olija de cemblo de velocidades oarooterizada por incluir ux

veloc,'an

—rn
O? I

1

•

eoe que serve de guia • de encaixe para o bloco movei, • qual tem em raa.

tiEMNDICAÇOIM.

ção entre de referido.

Ei

Sua parte central • Longitudinal, de uma parte saliente fixada por parati

g.0.1

g riv11410 de Invenção! "Wall DE

r mv'4

ée, adaptado.. bl-)o *Orei, sendo ainda o dito bloco fixo provido, em

de 19 de dezembro de 1966
.

Requerente; MASSET-PERpOSON IRC

•,

\AA.

Privilégio de Invenção; "NOVA MORSA DE ENGATE MAPtpo.

pelo referido motor; é ..AM 3nC0 coiator ae insetos, ore‘nsto no ie.

TRAMO, 5 9 185.469

1.7JN

Nato u m I do total d. Li pontoe apresintadót.

2922

ry.Nmo onciAl (Parte

'-..-fch-a 14

Jund0 de 1971

lin

.111U10 Ni 184.80g de 23 de C e •,0 0.3
qtur *atei STANDARD AL2CTRICA 2.A.
Privilégio de Invenção: s witnri r

,

wynT7.,,1

C 71 ,5 DE '22tnco-

UIVI321.,W,

1 . Uo método pr7a fabriCe,

,14 tclacca-:leaçães toncio cota./

dutoree isolados agrupados por toralnAnta

11-

cararterlrmdo norte /

por compreender ale atapaa de molar contltaal A

da eancda em

/ação /.lecionada ao acaso em uma L •dax, 1w:or.:Ando woccoolvamento a dir..

\,12^.!

—5

gio de torcimento em poriçOee desloczdaa agalar.-Ean'Al da um dado dal:atro

1,

dm condutores agrupado., e variando as lltas pol.:ea Angularem muna re,-Ig. 1

laçã• proporcional à taxo de mudança ao éng-,110 da cada.

J.

Reivindica-se a prieridad. do sor:capo...auto pedido de p ositado na
TOglatorra sob n o 49637/65 em 23 de uomnbro do 1965.
ente n o 1 de total de 15 pontos apresentados.
'6
2,

'4
L6

No 184.574 de 16 de novembro dA. 1966
.-E.U.A.

Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO.

Privilégio de Invencão: *RETARDADOR HIDHODINIMICO*
mITINDIÇAÇA?S

1 - Retardador hidrOdinémIco, caracterizado pelo fato do conpreen
der um rotor coe pás, montado os nm oito rotativo e una caixa estaciona.../
ria que inclui dito rotor, para formar uma cimara adaptada para sor enchl,
da com um fluído, tendo dita caixa bolsas de astator dispostas adjacente*

1 porção dotada de pés de dito rotor

em

dita címara, um dispositivo de

passagem de fluído dotado de uma &roa tranoversal substancialmente untem"
me para Comunicar fluido a dita cámar4
Reivindica-se a prloridad, do correspondente pedido depositado
Atoo Matados Unidos da América em

22

de novembro d. 106 sob we teei690.

Ponto n o 1 do total de 16 pontos apresentados.
jr9-1-

25

tERMO N R 185.477 de 19 de Dezembro Ao 1966.
Requerente; CONCAST AG. -Itália
Privilégio de Invenção: *PROCESSO E DEPOSITIVO PARA FORDIR.KETAIS,
lAIRTICULAREENTE 40, EM CORDÃO OU EM VEROALHOES*

Eeivindicocõeft

1.Procemo para fundir metais, particularmente
age, encora° mi em vergalhões, em que o metal liquide é despe.'
miado 811 um recipiente de fundição e passo, enteão, através de ./
ala abertura dêate recipiente, para uma ooquilha, ou molde esfrl

*dor, posposta, oaracterizado gelo fato de que, entoe de Sinalar
.se o processo de fundição , da mencionada abertura é instaladora!
me érgão de vedação, removível pela p arte tefer ier o do Winobtp
do por cima através do metal, e, ainda, de que. ao Isticto da rui
Uai% peWe dito Orgio de vedação é Impedido, durante aigue tem..
po o escoamento do metal através da dita abertura, formanda.se .1
neste ínterim uma coluna do Metal até carta altura no recipiente
Se fundição e senda, depola deste tempo, a abertura /movendo
para a passagem do aço para baixo mediante moega do &raio de .
vedado pelo mono. paroialmmnte fundido,
'N
Reivindica-se e prioxidedW 18 corre ePendente m
O
* RM, ~ateado na It4lia, em 24 ddiembro de 1965,sob o 01083

Ponto AN 1 do tata1 de 11 ume aorteantedoei

P'19:::tg•
i
1

gio....

AL "

*Nd N e 186.13/ de 12 as Janeira de 19ee
doquereato BADINCHB AXILIN4 SODA-rama Arnunerzenemmd~'
Prividgie de tawengtot 9 WASSAN MOLDAVIIN PARA é re8RICACk 01 MINN
. COMA= aPaDMIDOP
pelvIndleikodem

1 -Nastro moldáveis para a fatrieniteda Otniffligtekii
doe ~Wide% Ima oontla um polimerizado de estireno e ui *pato as
expando, oaraederleados pelo fato de se apresentar *a partisulaw etests

ddo omitia as ddepem101 homogenea, 0,001 a 0,6 por °sato , em ptait ffia
rolaglo aoé pOltiaer1zados de eetireno, de ue,pollearo de na lamiketit_blb
Sido com um gess de polim3rizaçio , pelo nano. , igual a 81
Reivindica-se a prioridade do corrompo:guino omino tlam
Odettedd da h$Odenba, ee . 15 do Janeiro de 1946,fah 0'3 81:4011 llotalo•
talco ponto apresentado.
MAMO Na M. 443 de 31 de Janeiro de 1967
Ooquerentes MANE MORA? GMBH - ALEMANHA
*M11.140,0 de lowengio "HIQUIdà DE TRICOTAR REDONDO*. .
,J$JIVINDICACOU

1410ALWa do tplooter redondo soei ume em modo 1140~ ktioà1

•

1

begunda-teira i
'ilhas • coei agulham do 04A4
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•mpurraderaa', carantarianda pelo fato que a

,varita, weapeettwaneote e •nparalorpara abrir fachas a P osta 2*
•lotromagneto.
411 sá llamiseVpor um

2-Ma4óarlal nar3O444 oLdtrImamnetem stsituditi" 410122414,42
particularmente para a'confacç ffe de etatrodlat dlikatlamoe 1 0440204

Ponto al l de t.ata/ da 5 pontais sprssontudom

aval num canal de con,;arcla nagamechtdrodialWdbo, maramemmiandas raio

4

tato dm aer nonstitulin por slrooMÁn nenoolUESO 444446oà0. 4 uma ou a'ai
diversas ao abas reçrat;r41n vio apresentai& 4024U444.1&14~11 440404402
Ca.
pOsttado

• teivindlas-de a pric~944 wit Wereaprmortdm Fodlidin 442
?tanga, em 21 do Março de 196Çimic O mit 0.474.
Ponto na 1 na total 44 9100104 appageraásidulik

309 I 30

j te

IV

47
Mamo

304 311

2(4 147.434 44 1 14 Março da 196N

deauerimbea nome IORPORITD3N-4.U.A.
144v4-44c4 4 44 11I4044 ,,pnocstroa A.P4R3LE0 na nearcromitura.
Aulviaddase;&

I- Me proceamen da d4sta-90o 44 ria& *4 /2.1~4 4h*,1'
pwana, 4 vamobadulle 4 ciroula.lo em contacto atm wa lado die nua barradma
ri-Lado e o 393 .vapor 4 transferido ebrav‘a a dia& tmers1e4 a Co429u3e44 -

nego 98 130.193 de 22 de ~h* da 1961.

-

Requarbetet 1014 & 24.14 0012A9y-1.13.4.
Priviligio 44 14444çIel "1,PERPSDPIKRWTO ~ go 4444 P~401 aí
PRODUTO DE CORDE#5410 DE POWALOOILEXO)f011áNINA-VOI-Nakt-24 422441 2

par* formar Um liquido 1/asilado ma ~tacto som o lado apootR 24 4e4a -barreira de eclode ooa o psdido de patente brasilaIre ' tlean nO bn-33-1,

44~044coea EY PROCESSO PARI pRRPIRAR 22 ADURO Dl 0E400 DE 444t2t

depositado ao 1* da Intambro de 1965,caractari3ado pelo ruela In oanor'smr

1240 De (C 2 -0 3 ) DE UM PRODUTO De ODNDERS410 Dl UÀPOILI(1140(424144

tanefcrido do 1iduid4 dtaglando efluente para o liquide AiManno

POL1 -MUNI -341 -RALO -RIDRIXO

perveniente pelo aatrair-91 o dite liqutdo -distilado de dttaa WW441,01. • racieular-sa numa parta do dito liq uido distilado noutra o ~o Imia omiti

"

181IimAina.2.4an

1- tperfeiçoam•nte em processao para pràarar um produem ei
A
couesnaaçto do poll(alcollino)-Pold-usiam opi-halo-nidrima oarmáto~M
Oom uma poli(aleailome)-44
sada pela reaçio de um a spi-nalo

eo da dita barraira *ma diraçá; oposta á direçIo da vadios dm ddooe Dkamé.do distilando. Relvdniies-se a prioridade do oorreapo414444 paddda demo-

amima do finws2.

sitado ano E.V.a. em '3 de 14rço de 1966,sot o a0931.42
f,4 k no total de 13 p onto' aorsaanaudoo.

812 ((e2 2 ) 7121) x -R
ma leal-1 4 um inteira ta*** um vmloo do 2 a 4. ; 4 um inttlira 04* do um valor do 4 a I , eu com m*a mistura das oitenta pol4(aleotimm04
4.
. ama quais' si tem um valor mídio do 2. a 6 • y 1 me lateirno
landa um valor de 4 a 4, fasendo-so reagir a citado •pi-bale-eidrime/
ctuma proporei. do 0,20a 0,40 '.no)w-g por 100 h de poli -autue ou mia,'
tara de poll-aminas, • fazendo-se a remoí* de dois •mtIgioe consoem-1

12--r<

tio**, o primoiro doe atuis consiste em aráci•nar gra41a1monte,70 a 900, em pás* , da quantidade total de epi -halo -kidrina usadas a pol./ -/

.

(alaoilaws) -poli-omina, q -4 ra m.utc...)numa temperatnfa do 60° • 44..2.
.• lago depois de começada s diga* de •pi-kalo-kidrina, adloionar a mil

F I G. I

'amo N o 137.913 de 2J ds Março c14
Relásrente: ODMMISSARIATA MENERGIE ATOICZTJe = Franga
ot "MATERIAL CM£MIGO X.ETRICAM51
Privilágio . di Invenç g
PROCESSO DE PRWARAÇXO 1)0 MS140"

pprindle*Cae‘

tura numa quantidada de hidrdsido de addio ou potdeeío q uo soá* um
nquIvalento molar da epl-kalo-bidrina usada no primoiro iatigio, • *ft
SUMI

'

"

Initart depois, • se gundo 5814411 auo oonalts som ajwatar, primeiro 5 mi.
tara da reagia som 4etie atifUrleo para um pà de 9$0 a 9,5 9 , dePoL1,41111oionar o rosto da epi -bale -hidrina junta 40111 um equivalonts aolar *
Umo4
"41444110 de sódio ou pildes/os terninand4 4 ceginuftg ie quando a

•
2934, 4

e!ryitttlit--feirt t

•

.
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i

•
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e

eddadpdhaistura t,"01!
lepi
s
d
.s. de esfriar a toietura,4:1,4temp
t
er?turt4dabienilu
btnt
ari.
o WM;d?.".ngfue8Ç49' 145',O:net.°9.::°-!eir°,:,r:T,-4:
i
Reivindica-me a prioridade do correspondente pedido dopo.
citado noe Z.U.À. em 30 de

n

•

.

t12112 0

,5.

n5+4

de 1960 eob 11 0e ..',9.8'? e 39.829.
51

tonto 01

no

em Is..-cianato ora:Atoe (3) um catalisador para • romçie do peli-et4rt!
t*a 1**-9 ilzr o e (4) co. estabilisader de espuma um g:o-polímero do
.. n
-•
: t
e
blocos de ailexama e exi-alooilene conpreendende (a) pelo mono, um blt
.

•

c

•

•

•

•••‘• •
fe de ti/emana contende, pelo menoa doam unidade. de tilo:ano roi:recos
.•

todas'eala fórmula

total de 11 pontos apresentados.

•RS Ei0 4-b
'

TÉRRO 111* 136.518 de 19 de fevereiro de 1962,

•

a

Requerente: DOI COREIRG CORFOUTION-E.U.A.

na gusa a contém do 1 a 12 &tomoe de oarbone • mm r.adioal •cavalem.

Priviligio de invenção: • LFERPEIÇOLMENTOS EM OU RELÁD1TOS k CORPOSIÇOES _-4
E uso DE SILASáS•

te de hidrooarboneto ou radical off-Talou:te de hittrooarbonsto o , b 4 1,
2 eu j, contendo • citado, bloco de eilexana, pelo menomi.uaa das eitadaa'

deivindicaccee

I

,

unidades de silo/ano na qual, pelo menos um R 4 um ractioal di-valente-

E- dperfoiçoanentoe . em ou relativos a compoeiçães e ueo de
aliena., particularmente ama composiçie de a criloxialcoilailana,caracterisada pelo fato 'de compreender tuia mistura de (A) da 2 • 99% sm piao de, pulo menoa, ora acriloialcoilailana da fórmula C52.CROO(C82)a
Si(OR') , onde E um radical metida ou na átomo de hidrogeniodi 4 1,
2,3 eu 34 • cada 8' 4 escolkiido individualmente do grupo, que consiste.
de radicaii mutila, atila, isopropila • destila e radicaf_a da fórmula.
0112 012 0R', onde R' 4 um radical alcoila de 1 a 4 átomos bo :carbono ia.
eln,ive

de hidrocarbonoto • (b) pele menos um blooe de exi-a/ecilono contende,pelo menoa, 4 radicais de oxo-alcoileno reprosentadoo pela fórmula-11.-0
nm eldt1 E' 4 um radical alcoilene contendo de 2 • 10 donos do carbono, sendo os citados blocos de silo:cana e oxi-alooilono ligado mar. si ,
pelo •itado radical di-valente de hidrobarbeneto
Reivindica-se a prioridade do correpondiente ~tido dopeeitade ao
t
/ALA. , em 12 de junho de 1961,sob o n i E.116.265.
Ponto a* 1 no total de 16 pontos apresentado,.
?ÉREO R* 142.427 do

(B) de 98 a 1% da IA.* de pelo senos, um aglutinante escolhido do Ira.
po, que consiste do

27

de. agosto de 1962

Requerente: PETER MURANYI INDUSTRIA E COMERCIO S.A. • e 810 PAULO
Privilágio de Invengio: 'FUNDO PARA RICIPIERTES PÁRA TALCOS E OUTROE PI

(1) as álcool hidro-solóval, tendo ,pelo menos, doia grupos

DUTOS0

hidroxi por moldoula • tendo um ponto de fusão de 35*C ou superior,
(2)
ama sutura aquosa de uma resina orgOnica formadora da pelí-

. Pando para recipientes para talos e outros produtos, de tipo

cula, a qual • miecivel co. Agua e que, finando secada, 4 convertida atí

em que o corpo do recipiente é feito de papel ou papelão • o tendo • • /

um estado, que não 4 miacível com água,
(3)

REIVIRDICACDES

taapa sio feitos do metal ou outro material com as res pectivas beiradas

uma organoeilana de x1:à fórpla escolhida de (a) Si14,ontle

rocravadad nas extremidades beirai, do citado corpo, caracterizado pelo /

seda I á individualmente um radical metori ou um radical das fórmulas
r0(CE2 CR 2 0)*R".j 5 onde . m 4 1 ou 2 • E" 4 como definido acima e (b)R"
onde R' 4 como definido acima
é 1 ou 2 e f"' .4 um real..
cal aleella de senos de 4 átomoe de carbono, radicais fenila,vinilm,

receber um objeto, brinde ou talio de sorteio, sondo o fiando oxtorno fed.

alila, beta-aeotoxietila, gaaa-acesipropila ou um radical da fdrmula
-(ol(2 ).0CS2C,:,9 2 ,onde 5. 4 2 ou. 3 •

do ao corpo do reciplente.mediante uma argola met4lica cuja beirada ~si
na 4 recravada na extremidade livre do recipionto, ao passo ente a parto /

(4)

ácido bórico,

fato do apresentar os fundo duplo liso ou provido de uma oonoovidade povo
to do Ima matorial facilmente raegível, ao pass.; Que o fundo interno 4 101
to de um material resistente flexível, • sendo o citado tonado duplo roem'

estante da argola comprime os doia fundos um contra o outra,

Reivindioa-as a prioridade do. correspondente pe4ido depositado no E.U.A. es 7 de abril de 1961 e 26 de pila. do 1961,sob e a*m. n
101.383 • 126.885 ,resPectivamaate,

' :Unice ponto apresentado.

Pont, ai 1,4mo total de 15 ponto. apresentado..
TZBYW No 138.079 de 13 de abr11 de 1962
Requerente: DR. KARL ZIEW-ER - ALEM1N1tA
•

PT:A: 1140A de Invenção /PROCESSO PARÁ

PáBRIC410 DE TRIÁLQUILAS DE ALU

MINI° E DIALWILAS DE ALCOX1-ALU14INIO"
tgIvINDICAÇOid

1 - Processo para a fabricagio de trialquilaíde altminie • dialquk
Ide de alcoxi-alumfnio, caracte' rlAado . pelo fato do que se faz' rea$1, tetra&
mulles da scidio-alumínio„respectivateento tríade/cilas de gádie-alcoxl nalumL
rolo, com alumínio: na presença de mernirio.
Plilalmente, o deposJtante reivindica, aprioridade O. corre/pendem*
te. pedido depositado na Repartiçie de Patentas da álmeanha, em 14 de 400,11.
de 1961, sob o n o Z 8675 IVb/12 o,
•.0

JP

atm R* 147.448 .de 7 de março de 1963.,
Roquerentet GRIPFROOD, 111CdE.U.A.e

Ponto n O. 1 do total do 10 pontos apresentados,
TERNO 11* 13'9.053 de,5 de Junho de 1962

Privilégio de Invenção: PROCESSO DE SERRAR TOROS OU TRONCOS EMA.

Requerente: UNION CÁRBIDE CORPORATION-LC.1.

DE SERRA, SERRA CIRCULAR E APARELHO ' PARA SERRAR' MADEIRA E PRODUZIR

Privildgio de Invençaos "COMPOSIÇIO COMYERSIVEM EM ESPORA DE POLIDRI.

FARTICULAS DE APARAS DE SERRAM TAMANHO E TIPO ADEQUADOS PARA FA-

TARA, PROCESSO PARA FRODCZIR CM/ ESPUMÁ DE POLIURETAM,ESp014 DE RUI,

BRICA00 DE POLPA.,'

MUDOS PARA TRANSFORMAÇIO EM TÁBUAS, PROCESSO DE PRODUZIR APARAS.)

NA DE POLIURETItilt E ESPUMA DE POLIURETARS ruem..

ReivindicaçU2,1

Reivindisações

1:- Una campo:11;i° convi:raivei - em espana de poli-.Te

de.00rrer . .toroa ou troncos eequedrado: para
roo.

tarisada por coapreender: (1) pelo menos um pcli-etar (2) pelo meneio •

t

traneformação em tábuas, etqunnto se formam também aparas de sarro
de comprimento suficiente na direção daa fibra; longitudinais, ca.

- ft e teta ti ti a-i eira 14

,I41

t;t

.i' .11110,,,k-

3,1(

•

yactorizado polo rato d* a veltralOada 41iá.lagliffai 2011 sfffliO-.70111
1
1,
breai**, raLativamallte 1 veime,idata periCertaa dsa ~nom ta,
lkakaa da serra 9 q ndmere de douto* d* lbeicaa dh abama ifftqa
495
'matado. 'de modo a Neer cortes espaçado* ma4 dma outoOM 901040
4.44eee 1eGgitUdXn41men i:4 ao toro ou tronca.
. ~te
Pocto al 1 da total da 1* sontoe an sOisfl

gLI444fib

.1i.

3.9„tviudioa;3.€4

#.
1- Promaaeo para polinerizar butadiano, earedesamades pomo
•
Meia és usae come oatalisador para a polimerimaiffla uma smalmaitatis
gota é ~muda ItisturaitoW-a. (a). pa le mino* um •capasta oriammem~001(
Ma fOrmuée A aM eu %UR, em qua 1 4 um radical aleeila, a1am.4" eihm
1.1* alaimaila eu asila ou saua aoabinagisa, ï 4 maam4.4a esadmamiaaa,e,
* a 4 um ~moei leiteria igual 4 vai-inata d. Mi (h) paia mau** ma magg
da titilai* es tatrabromatre de i
Situa% da tittaie,qua i tstraol
Witutial (c) pele aaaaa um ioda-kidr.earbo a. ae repraaaaaadm paia MO.
ali, k
tuba ét,I blell as via 1. 4 mm mimara ¡ataria da erdam.de 1
4 um aramara dambaars dm magma da
um admire inteire da ord... 1 a 4
ama
a ai, 11 é um Maar* iatair* -da ordem do O a é, e 1.4 Set ka4.$0.4..
boa"n -44.41~-ç?
'amém eleja teto, usado pal ran40 um atm* élt 11144 em data
das'
Illaaalkaued
~bamba ligado a ma 4-tom4ei. oarboaa 1. quai *adia
.
* *atro ítomo 4 por um lave alma**, e paul*, mie ima*, obuamdamsa,
dite saNalinade.
Ideivialioa ..* a prioridats da corresp**Úaaa p.4444 da.maas
ta.* ase 1.e.A. em 6 d g agioto de 1942 4 ..b • at 1.214.14P
Pantaat 1 aa total de 9 Pott ft RPrommette0910... .

am **atila

Offil

IIIRMO 151.56* de 8 de seleto de 1943
itmoteromte: RICOLAO MARIN10 DIOlÂZI - IPA Dl somo - toi
Privilégio d. Laveatíod • A11ENCIÇOAMMITOS 11 MÁQUI914 P442.

~1

401'03 CO4ICO3 Dt RÁPIRt •

WYJAUSA2922.

Ut

1,

aawora fil aM41áNi.i;

iaal'aiagáci4NORtam 4 agoikkialaa waa, ak

.1:a4nitejaa 'qias . sa.at;a0id* • $141tr. adm4 kariambtal
pssporciaÁlatia'atoviireastlaaMa it** *Oaab• ume ebliméraa
si
as1a, umiformiatida o trabalha.
eata*ao
1.9

Pondo •t 1 dó 2 ~Soa &praia**

e

IMMO Rt 150.945 &O 51 da Juin* da 1963
fmowemueet PRILLIPS PETROL/UR COMPARY-I,U.1:
Ortv114,4* d. Iaveaelat ;PROCESSO PARA POIIMMarmaa WJtkar

l

•

?.

. ,

I

3

ft/I

MOO II 154.143 de 21, da setembro de 1941
Osquarentet DOO 0011F4. cOaeoaalapar .C4
Itt SOROstql
'Privilég io do Dm/viloa UtROMIÇOAMMI NWR Mu PIW4O4IWO40
01 SILICON. POR MEIO DE DRCLA. 3¥ 114fi4(N44. 013. GORROMX* motim%
Dt . 3 uworik

flAtI1W019144"

Apaeteilataméta oa a. vuloan.taagim d4 Ser:moita da 444400A4 4
per maio $e uréia, ma ~atai, nota oompeaia4e tammeammékai da ai44
aseameialacitMe da
Gama, caracteriza dos pelo fato de miame*O4i5 s
orgenoaitdato as.
(1) 100 partes, por pia, da as pat.40.04 do
deeellado aecolhi:do do grupa, oomeistimda da (A) arganopoikeil4amema
1 .

04* qual* os radicai* orgilaiso. eAo cesolAddow 4* gripe, caitaistamtm.
da radicado do grupo, conaletinda de radimal* &ie.:Ma da asamaa te (
ttomos de carbono e radicai. !anila e a. aseoltiOu do [arrufa, oma .
*Latindo de raditutia alcolla da *,;.9 ie é 3.t,~04 do **rima*, ,aatilmia,
e fantla, *a 4aa proporçie uva. Tue • amais .
La 3,3J-trifluorpr0pila
em os..
molar de ' unidadea,( C ) para a. "uma te 4.3.-a (Á4 o (14 ajo
~e* de 0,6, enteado sa ditas enteada@ de org****Ut)a ligada* ama
1iga4 7ae. 411
&tomo. de enfolo na auperfIcie de dite aubatrato ti•tua4a
SiOSi e (3) pelo menos, 0,1 parte, por piso, d* etleata. '
Rolviadioa-oe a'priericade da lorreapoadamea posada* timmaasm~
do, depositado no. LILA, ea 34 ds janci-me de 19bL, met alltti.a11.
boato at 1 do total da 10 POIS WP. alttuasoSaAma.
TEM W t 153.417 da it de oututars da SI*1
Requerente; ONILEVER 111.9. . POUSO*
- Privilégio O. Itivencíot "2E001880 Pata • IMPA,10030 PM ~Mi 411/ Ji£00016 OIIALWILADOS•

1 n Apertaiçoaasato* em régulo" pema %abar mapas almák
papel,
oonatituida
de uma baianada ou moem te mateira o* matai
•** de
é* qualquer natureza, camoteriaads por bar a rtfortam m**a em bm.»
• moVimeata /
audavorificio e e abertura. reta .o.tlarma que Dormitem
ree de *opas, Coma também dam
laa 'einea ...ralador** e fmebadap
Oram &lamentad oras da cela, g eado e primeiro instalada um sua parta
parir e o *aguada Co asa parte laferiere auto assa famsiemam.mt*
imaocutai. por um ou viris. *is.. ~ideais amimada *a emas estruma+
/aferisse* um gaba* eu seria, qaa
*atam ariipsrieres se etWeee 41
Milha •na4ta ott sorsa. *AN* Ias a in 9124 tOelaflataf. maior *em

~KM
processo para a sulfataliofte ilimatia ma rieesta
12 ou maio, átomo* á* cas,
quilado..,-tendo 6 ou iate, de preferétuda
co. tribaido Si ~sofra. caraossrismaa
bono em sua oadeia alquilica,
porque o processo 4 realizado em duaa . famee, mm eu*, a* OvIttaira
se,'oola me teapo de persan&ncia relativasente 1a g 54 durafl tn o amai.
sulfatadas me
a cassa de reagi* est( sendo resfriai., oe usaste 1104
511 ds
tal setena:o que tom lugar uma deoompostçí a de menos
dle

da dita •istura de remoia Acida, * as miamaits..
feriticia menos de
foce, enquanto, na eenejaee, • emace. de ~aio emiti *indo reofr:41194
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rwreinrTo4chrl

•

7:1.06

1)0.9
144

•
se{

Friril4e4e de Isremcio: "401.4.1 CON PAE4AO2M INTERNA. MMNA DANO.

Elk~"ã1

I

't<

1 . Dtapositi n o expaiitor de "ilides" em tonta Sa 9ssa lenta
Paca, coracterleado per uma pequena eain em teme dm ~dm peeffriAMÀa
Ne. apresenta internamente um disco ó. ..t.iiie ~les, *matada
. nt
gra* tramsversalj disso Late substicuíval que aProdeota dm sma b004
Utrieasolobe diupostta, ama pluralidade do "elide*" repowtor • ~IP' 10
NitO„
Goismaida em a mbortura fooalitadora da ríquina Potozrárftgai 9194011 54e3
made disse acoplado a uma roda dentada, diopoaka em sma ama asbomadip wi!,
amSos dente. incidem ca dantes de na breco do /era crio emmunton co gagdf
autos ea referida rede deputada; sonde 0 fi tado braço msdemmde Mimei W
mica embatida sob ~alo da a'a abola; alavaaca esta quo aso...caba tok4
LOOGa ~orlar cite se projeta cem tua extremidade paca fura da ~Mi

80

TIMM> II 193.405 de 7 de outubro de 1963
. Requerente: BSBONWA TIME& BRASIL!~ 2/1 = Rfd 04045 bd

,

1,4t

RG.

80

JuMe de • ,

tf
1i.1 :U7.770 de to da março d. 461,
Rausarantoe FABIAN ruiria a . £40 POIO
,
, Ptiviligio d. laveaciut 1D1SPOSITIII0 ~MOR D4 nuert •
QUIN1 '..t014114F41‘0'. '
..`
'"

1 ouLtt•laçie oomplet1,4a tão rí p idammate quanto pomedmal
aeutralloaqie á'; Cá
. '~
6
11-1141:1:
beiviudioase • p rioridade de morrnipeadeute pdaide d
ie ae Inglaterra, em 12 de *atuara de 1940,Amb'al=34.iii'";(
91) tW-totml :A47 préatal~deintid4i
180

••

Lm

4

jkom lapso á* méwpatoa toçagrUlea, snvimde de botão d; amiosiam•mto de mOkt
?cate 1 0 1 do total do 2 ~toe aproommtadoe.

URU*
03..Mitla=
1 . NSIka com pesam= interna, para garrafai em geral; Ida
lamente gosamdms términos, ammattsriaada pOr Um corpo• plíatólto,
&Iro, Um, com a parado lateral provida de norvurae, tamisando
rderrinets em age ddeeo abaulado de vedação e lendo provido do
ilat" Nateada e oa4de do líquido • para ontrada.de ar.
%ato as 1 do ‘ tatal de 2 poetas apresentados.

IMO PI 100.045 de 17 de jambo da 104
grogeareater kiMIL SUVA MAGA a a GULUARA
~eis de Twrousqiot UPERFZIÇOMMUTOS POURLIA-CaBBINA"
BAULnaCACQA$

1 . Aperfoigoamoates dm poltrona cadoira, deGmontivel, vorpádr70-'
loraWtorisados pelo fato de compreenda: uma bane composta do quatro aba ÁF
dm moio quadrada, unidos por quatro barras formando a uma vista da abolar
Um quadrado, sendo duas destas barras opostas colocadas nem moam* pimmedia
ae mearas duas barras situadas Ga planos diferentes, sonde colocadas em te
ditas- barras situadas no mesmo pleno puas peças retangulares - dotada.* de1,0
dois rocassos, sondo mu de ditos recerso, situado prOximo a •xtremidadd
.9 dita peq'a e e outro situado um pouco ' mais afastado da outro situado, op
Poseeaais afastado da outra •xtreridtee.
Ponto n0 / do total de 4 pontos apresentados.
.

0 .
-A
T2440 24

~PO de /444
R•quermale: MINO ORNMMOMM 0021504A9ION
Nmam41400 de breando: NkP2RAIMM2NTOS ZN MtéCURAS DE OBRA
3.4,443 de 9 ês

41141"1"

=nane

"
1 - Alowleiçamantoa em ' miatUnto de cérd • pottbsyteno-4, Sano
pearkeakbatotro pesque a data miatome oontém obreis 'de 90 a 940 40 Direlom

s

do died 40.1~94dfta, e Garoa de 95 a eg Por Padd de r•d4ra4 de
butes#4, Modo mote ao p4mo tkolroular de. 50.000 a 50004004 e ma 8.4
'meu Ime~ de 7§ a 9W a dita 'ade g ara tendo um ponto da afrerfann.

do Ca4to male allko que o oonatoltaanto Ora de paralitaa da miriti:Pai
Redvdmiddam..99 a ~idade do oPrreapondente pedido depdailfk
40 409 S.D.A. om 5 de março de 1963, sob n1.263.067.
..1,4440', 41 1 40 40441 49 4 pOn't90 OprOatatadOe.

segunda-feira 1.

160.570 da 1

VEM d 4

Rea.morentes J:' R. arar

ia
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$
'
?ROXO Ne 160471 .,julno de- 101 4 t.
Requerente: D. CARLOS ILDCA.RDO KRIRaLLBS NaWil*

íMlém dm 1464_,
MEÇA

t

tr~i";'

Pekwi/igio da llnven.0* "PROCX3S0 DE naRIC440 Dl CORAM P11105 ,A
• ;
DA 8d14.13 Da DIOOIWIN3

• 4
Privilegio da invenção "NCV0 mutuo QuaaamaP±X4-

• a . erosease da tabrIciagio 41 nevert cometia paro, da 112113.da
malémaa atraoterisade ,Sle fato da ae tranatowmar um ~ate de POrmu40.

NOVO UTEN3fLIO QUEBRA-NO;ES, caracts-4çi-iM 5-Uol'a de,
madeira, metal, plástico ou materiais correlataZq et> rElmv..4 ten hwen
minada 4epessura i a p resentando esta pega relatIno esm delteXL9 twriell%
nal, aberta em ambas as •xtromidados, sendo ch, k, ur.a d
5d5 sn•

SIO PAULO

MIVINDICAOXS
-

bem fechada por uma parado de fundo; a p arede lata-sal te.,..an eW".
4 Sle"
Sul um furo com rOsca Interne, no qual p assante . ftsisimwx% 4^3 orla , o

( 13

girivel, um p arafuso, cuja"ponta toe fera comer:tese:a dis1 ,04-4- cors4ksa
o esmago L'aterno da argola , ; a outra extreaddeles dn 01;s0taa,
04f,us.11 (lb
ladc de fora da argola, e guarnecida de cabe de agis nenusl:
Ponto n g I do total da 2 pontos apresentados.

n4

11% a+
roa bendilêez de 'st:Galant% elarWealmente 4114 P tes snaa de me
armila
IA
en
composto
tésétano-dioxasIne
dai
awaehenaeola ácido. ia

DA.

- 9 1%

tX41!

ettniPleando achate acautela X, hisreleese, alare s oremo ou o , grupo meti.
ia; R, ma geupa 'acotia Interior, um ¡ruo* edeloalsallm ou grupo arei-sag
anila arre/atualmente substibuido, no neelikes hlo lonejniaamem5444410

TERMO Nc 161.566 de 16 de abril
cl4 19&4
Requerente: PROCADE PUBLICIDADE LTDA.

SIO PAtt'tç
Privilegie de InveNio"NOVO ENCOETO OU ASSEUTA MM

wiamit3ea abro ou bojo.
Finalmente, /a raquenente rateiro:lie& a prieriladi do aorrespoadamaé
podado depositado na Papmetiqâs de Patente. ' ta gafa. sa.R dm ~e és ..
10$ sob

11 9

Uf4ONdege

DAV'
AEIVINDICAOU/
- "NOVO ENCóSTO

8255163. -

CU ASEWITO ALMCFADAO3 CUA 0.4‘305114 .

30E P ROPAGANDAS", que se caracteriza e
ssencialms.:

Ponto n e 1 do total de 7 P o n to e apresentados*
TR,O0 Ni 16o.5o3 da 3 di jeito é* 1964
Ra llaorontat 'nus S/*. laDdSTRIA nane.' • • $IO ROLO

ê -2/1~

MO
ONX5ét
Cuido por ume almofada (1) estofada ou Insuflada 01~(4"0118
de una balsa p baterlor (2) aberta Interiormente
1", 4iâni e% 01102" ttaffiW
tots lados da almofada (13 duas scnvacidade p
OFe, r41 Tutrmat54213 an. •
terna de almofada (1) Sio 1M p ressos nu vnavado p
34.4,4•Adm mx geonf,
Loa dizer.; e ou desenhos de propaganda ot. s1mIlai%én
pesaad~ eNtit.
bambem a p arte posterior externa da bolsa
Para 3 32,K2 4Wk,
Ponto no 1 do total de 2 p ontos aPre5Ulta.1.2pA

Prielligio de Invenç4os "NOVA CAUIXI Pau imalkm
AtieNDICAgdia

1 - Uva ~laica para bobt, partioularmaxtt indLoada pua 11~1
a criança em poaiao correta inclinada, durante a opnwavle 4. tomar a 1 '•
~ateira, oaraetertsale por aompratnéer imicialmenté mama aramam 141144k:
amspe~ por kaate 'iniba tubular, dobrada convenientemente és maneiem a 2l
/armar dota troshos rstirfosos • 11/feriaras, eng anaram • oomallea~a oa

Ff!

Fa_a Pranto, tendo o s' *ermos porteriorea ligeiramente reemewaé•a, apawd

• eme se interligam Por travem herisontal, de tale dirate abre •
1444nt tralha/ tontineando-s* anteriormente imundo dots sambei tweebme 414
awlentes, de ital.* anterior abre o solo, • me •ula* reamiemed*.nio $õPa • alto om troehos arfouados, que we interligam Por lomen'tee dilw
4~10404
si g, disposto os plama
Pasto AS I de total de 3 pentes apresentados.

TERMO N e 160.739 de 9 de juno de igt,n

Requerente: WALDEMAR ' CLEXENTE -.S116.PAULO
Nelelo Industrial "NOVO MOALD DE ASPIRADOR O
fEIVINDICACOE.2
. I . Novo moaelo

1

de aspirador de pé, , çossivel de ser y7.Ilizadc

mual eu agr.:4111 4 de CD5 oi

tet

.•

Lí4 O íbL51

Wjagp,,
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terizado per ser formado essetterialmente em duas partes principais,
0%14 “ j,rja lehteèitt ( CrpbetetioI extítemCstas em aiineamento longirtp..
dina W
' tehdostríafeeesn lattitals corrdsPondentecom.superfreies And É.
vomentVdénãavdsg; 4t'as )ultimad da ambak les partesicomfAuperffeies SIMIÉ(
verente ; conv'exp61; foetdndd UeS. '/IhRaszongitudinsis pára' a p elo:sebrai •
O solo; as partes 'anterior e posterior do aparelho tem as faces reS
1
pectivamnte de entrada e sarda suavemente . reentrantes, com contereoe
recuevados, na de. entrada localizandc-se o bocal excentricameete col.
cedo em relação ao eixo do moto,. filtro e deposito de pé,' e na oposta
localizando-se o bocal de sarda, e mais a tomada de força, em alinSas
p lento com aquele, sendo aparte posterior do aperalto, que encerra Ag
ternamente o conjunto motor, provida, ao longo das arestas de separes
•ão de suas faces latérals c&-.cavas, de uma abertura Sransversal per>)
cante, delimitadora de uma emPunhadeira central longitudinal, faeomd0
Farte integrante da peça, e condo ainda previsto o Interruptor, elle II
4
fx,sto proximo da referida empunhadeira; finalmente as duas partes damè
aparelho são ligaaas por fechos de &ção de mola, aplicados lateralme%
te em rachaduras, desenvolvidas longitudinalmente por aquelas partea, 4
em alinhamento com outras racharas retangulares, localiaadae na parte.
posterior, onde sere gravada a merca do aparelho o, prOmimo aos fiemos -

;

-

,

4 •n

Á

•

t 14

TERMO N g 161.718 de 12 de agosto de 1964
Requeren4r .b.fiNIVTè - SIO PAUT'.. .r ;
!I ir" .
priiílégid delnveneão: "NUAS DISPOSIÇOI.^S'EtelPRENDEARES DE NWPWn
REIVINDICAÇOE4

• Noves disposições em prenIedores deyoupas, caracterizado.:
essencialmente pelo fato de eer coaetituido por duas peçam talot4,00:
Com formato de pra "T", acedo que a parede (1) correspondente ao ira.
ço euperior do "T" tem perfil levemente abaulado e euperficie Com
forma aproximada de dois trapézioe ieóecelee ueidos pelas bares, e
presentarido bordos (2) salientes para dentro • extremidades chanrres
'
das providae, cada uma, com tele protuberância (3) em sentido ortoeos
1
Pel, possuindo esta parede (1), centralmente, uma abertura (4) em r,R,
aiçio longitudinal, que atinge aproximadememe 2/4 do coMprimeato toe
tal do pazede; e pelo fato de, em mento transversal e porpentnew
lar 1 . parede (/), entre a abertura (4) e uma das bordas longitorenj
IA (2) projetar-se uma euperficie (5) com perfil em "t1", orando quel
tio lede oposto 1 esta euperficie (5) a parede (I) peeeui ume /5011,14
pecontrâncilt (7) com forma que lembra um ponte.
YantO kg 1 do te'al de pontoe ass•es,esdom,

Laterais, Sendo previstas argolas laterais, para eelicação de &Iça %kl
emcolo; tudo subetancialmente como descrito e ilusteedo nos desenharei
anexes,

bnico ponto apreeentado.

Ir NI

./

WIXO S 341.745 de 13 44 &Sesgo de Y9d4
Releteieseev. AM 00~00 i ismoataia zvra • mima WATS
~Sete ke neaaafue "Aftaraiçoarlans ia ou RELATIVOS a LAXO
earainxi TEMPEUTURA DM RANHOS DE raXgO 3W G
TARO
-PIVINDIO4O0it

/
pammo ND )61,832 de 17 de avisto dó 15"
Requerente: DEMITRI PETROW - SC PAIRA
brivilítio de Invenção "118VO , TIPO PORTA-RETRATOS PARA OWROIRIDI"
JEJANDICACOAk
DE PORTA- RETRATOS PARA ~Imos,
per ver oeiebtOF
tuido do duas peça* do material p lístico ou correlates, que de Xe:
ap ostas; cada tela das peças tem feitio retangular
ou snáloNo. o UM
menta ursa ampla cavidade interna; dellaltada por Quatro bordos lade
iele; ma parte superior externo de Gado poça, tem
~lírio um w6409
1\
kmtas gig P49At quando justap oetes, sio mentidas neseasPer
Tak. terídOts
me em mine gut ambos os seus anéis são me, idos s
oUpodaa'pow ategle
shaveirt%
OVO TIpO

• Apereedetamwatos em em relativos a tange para a medida Istoo!.
fp~a to, bombos Si aeskte *a estado liquido, earaotórizadoe por moa
(0444 da am4.o10 prd-fabrioada, em uma dai°. ~dada outpaota, ene uee #
IgEUSWid ede ore forma te macho, eaoairrevel em um oeuter,./&aesi Pisado Wk
~um de uma lança de medieIe • protegido por um tubo dá papadm
cpt oavalif a dile ealreadOso. ia lents de ~100, dita unidade de edbli,
gRE diseluande um em. termeeldtrieo
turbo do askamaaa,
Paru mg 1 do total de 5 Perat4 Kn!*40.140,4011.
11110014,11140 ia

kA

rente eg I do total de 4 pontoe apresentado*.

P0,1

1240 3$ 133430 do N4 da Metro 4. 1,04
dknentet ~DOI PITERTS hW. - Olataik
00414i. de Immemele *404 ~aso De PRIPARAGEO DOS ~MO NOVO*.
jhgaegglagg kjhaakkkel0L1COI EA 3-ramimmams

•

1101.0.1,alt

3.

tWiirr ~Zatiiáiv 1.~0)§ 1~ Ia Wok àrolaiirt ,Graola-4041
$4" if Walia
(4141, A gelimma'am matie~dom madma ~MI açua
t
soloa
;tio,
atastame,4
adasma
te 30s141
14~ rmagga. sam froW#4110a- ps
1061
ftw
sts~ sare~ ta atas asam se makerimil JpisfaMmeus 4
tomma
gastu
3. *ia$ Si timpoza% r. maaa ~Um gasta Uai bm'alammIs ma a**
44,494 144~ P504101
MemmaWeammtsi dum ma4.44 1 ou amwmdmia a pe04%
blOw 3¼

pata 0440-49 4 Muss às fiem poder mia ma2030.t3 a100* laamiamoffikdom
*Mos §~,~4 an twti4ei."44
144 áte t40,eit 441 3 »wkwa aia..~4Nosee,
"fitu
è
ase44~4 d4ioMo3dli.49
"ou tworn~.
0~4
qua
Wa4
aimek~a
61,44.
•
444~14 4104 Tradm AZiam
45; T4~ laaa MA kadopardambr~1
iask3labefine", a i •
Me um Ai wlms, WilwagO*Lo gm um aireet~Ámi 1010 4ána~ WIONRÁ
soato$0 *

o

%d ei

;Ic

4

,1 ~és mas **Sua prÀfflitt04 agai3I1

t

44
do 2001•4r9
MORO we a*SAN. Ft
~0~6
007404~ 0.400 ,À '0401% ae P1-3,963)O
itNi~400 40 teig,.~: "NOVO PORT4 tt(VS.:4••

4*
M

enat,

hato At e

a; 42 ael

sioul,"~etw k

1,10~4 AWG144

om stmeolm

í4444(
am4 da dtamemtem Ne gada som uma amima 4~4444 amdm4k443 ai
ma fe imemáise 443¼ià4e4, oapam da amputai co 4.440a staWei Md Adel#i 40
4m~a Sof" aws $
démola pribaírLin • 44 tmamag ovem o *amimai -134adado
~molha, me oempos44 1,41-trçaikilam moimaiooddadiel
Fidralmeahm a Paqueradas rertMeeddesa a priort4ida NO e~reerePeadeffl

padide depomliedo im Aipara4.01. Pakme dm *44.. lá Olá lu Wd- aWkW
boa 1461, sob
Ponto u0 1 Is babai da 4 Amollmi **T***d~
1944-1
nrear3 14 144.014 da 6 áa aavembss às
4440ermaams

4a0

6WIN01-01~

jsiiol.4cUci!
I - Wffla w!i*a-A, Níveis; 44an441 13344 0 pai aia 0I
e
eetZ,.
eimWoWtobei
d1 am40.
r
rierN s arebs4e , ee, 41, perfewee,r3 •~eir ext
OS
MA44
9i,441449.*N*4
W3~904 N343r4Z, pa4034,s4
net mdip00~, r.=•,1,•
04 0i4.00 1444*44 0 ,1[
3¼44X1134 fts4404a.11, 3tr4044r14440 par . e4ftets4ftr
n 3i084444m usa 4000'4 Ir
.4ent(44444,
14 oar4404..fán.4,,4W • •4,41e'te41,
11397'tnti, pea414443 104444~444~ 4 ) a so.a91
*44, ear340~4
saMoss4as.11M
T.~$ 344, liditals o dt4. OOf42 111
r0.0,
444 Jw
¡~.n44 0,1~414ribe, 11, por •praamoime abmia $143,4 ".
Seu,- pior
d'94 (0134. a4À04 04 miar ti.0040.44 Gadd* .0-r 4,4~4
ttip,a4 mriar444 ,4,
44e44~44401,
le
T.
44440

MIMIR./Ba0 idANA.d -

teé~ii?k&áloÈ,
ihrtY42.4194a Irdavmsh: in vi ttp4 tie

e,a4.:114152Alzat
,,
4
4 ,9 liP, 4.aramatart4me

440~,~44 107 44

atiffigmai~a 4
Vhd4C mata* pgra A dalibritámaqa, da tiamMa#PMLULA a
oLa, mala a

Welek da

omm1tuat4

%a mei siI 1 êe t3311 t• • red4•i affici•owavirthtiw,:e

el5cp,
•re,

WairW m o ladt.IY4 ao dA da Nwer4t.34 1e
DWPOUW44 êg I31utW1tais a
Regtkers""á% 0-494L!r-44
Nia ?IML%
0,e4r,!,141 ,ie • :"e4aa-A
0203.9p 4 ia t 44 (Membro da li.Mg
;60m4
. AIO NOM
ioquarmmime Rd=
a44s1143o de lasomus;o: "CONTRÀ4PLI2* PiM 4,02 MaWMAC£44,
A NOM C* ciltuattem. 11* sumfulo as ViNnel a Grzwi km",

•

AliallalUall

Coatria-ptaie para %aludamo:Usa, malisáril a Wase ai ig
Imiaira, ai empeneio de estatelo* a'outtoi.uses, Oaramemertamda per 4
•eitapa Si ferro matar mussitada numa ia'i do matartai pltietil44 Ao amesem

adotado dolo amime"• esta.

&Mo is445

sio dotadas de iíráaa'tars4

•4Sailadde • O dada.turo passa, da madeira folgada, um mima, aula' som
eare 4*.
asltradat PA* brita ~ AU saberia, da madie ldimm
1014

4eaTe1ta, .04,rele;srlza
ei4114.1À nifk pie 'et4 58

da L Invertida,

',4~94X*Jer WV1,Ã4.
ditas

41~4 0. 4h

‘ asistra; tir0 ,3 a* eivait itàhap h3rueor1ta1a tat•rwc .ae
par mu
tura rsguliVal. ' s asado alada, Intsritgaass : eupsr,.a rssaaa
da- rtiaw tradeversaier • pa 'raielas, tarmadiraa 13 meMadao da
ceda:ria o o miada, á previas° p3iterturment4 e doa lama* aamareir
Sai refaridae p,:w84, 4 arioaiiti ' dt'am *Lao tradowareaL, sia* isso

eurqs.

[eito 'Igualmente em madeira; e 0344 artiou1is-4a,uma armaiio em-k
O81 •4itai'ma Ma4ak.lea, ¥4 ¡uater, 4i4Á
SUaa'ail:ta
•

•
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iryterlAimémed per ~dm tammodçmhám, 444mmod* dovo n• mmes4,4s • lom,OP
• me postvmo dorrespemedmos, rombo provI4Voe dual *Ude' da pose

40eto dat daUtra.
Ymmed• si 1 ma least de e pon•oc coe4~444.

emnoe recorte. looaliáadored, para os •*plica, cus elo esitiA,pedt.rie;
dom *a•es eu •mmanhadores de

. , •
todos oe refewedos 7se4~
'ida, ou polo mosos oe de uma /ene, toado /ornato rdtenzulmr,

6

1141t6 14 14,

•44en'4ll oca a odação trameveftead dee eop1Od
Ponto n Q 1 no tet -S-1 de 3 posto*

•••••••4,8s14

,

».)
¡J;;‹''

M.1

444110 1014/O.421 to 43

811

2( FIG.1

PeommeNtro dal

limplumpowtel iLIPP10 QWWWQRA-449 "ames
liPav4I4g4o de Apropapadi 940¥1 /444

Demo Na 164.(71 de 1 de eetaetro de 19A

amminpw,

la 144,4

ft•srier epet • e MA1)14314 I 0 V8 (")?,

DA LIQUIDO, E41411 411 A /1114:0

Prau.,..

ordm6-1P2io de knvomp4o; "MOVA le GkIGI.MAL PfmMA Med ~4

P4k4áS PARÁ Mn- 144 II $:1Ják,P4.
r

krialV r

1 - NOVA E 0196•NAL rOfi

PALÁ F CLOr EriWt%A. DA CGId P4delit Reit "Nd

1,4• ot•o da' p84a441modriftwe de beammombod44
pmódlo, loommmt • • 1.494. ma44.4, ~deo do um ~mem

ifENSE E--I, rue e essa e ter 1 aa e sorria-1 atit• ler arar seterearatEre
per was• farsa rase par • aolo g pr ide de um
erro (8) ipeee41'ea4dr AI

efoffikollS

244 mowepOweeldoembe por mor • mudem dwamd• 8. loclia e 01.3•ietteter* 4
peva& Ga Ltemti•pldme WiMmimtmw, mo sambe Ordo peakla4dandsma•• lartmi2A4
mdedres pare *2 etãt.14:•

saltos 43)e

) • provida ainda d• uva ter pa C5) soei ech• (44 de ~age
'
) • aa Isceda OFS da f Uadtég
?errada para tora as f orara de um fio e at leu o , • , 1,:ydr• • Peferrirett d")
1•41,a au deo** VE ) provido dl/ deis *a tos (9) d.! m n alir~t, opereee • et

r kaa, r ele a ber o a qual ao apela no roera 1 t •

5R4roiu44t444ASu.
~mu 4441~40.1
Immore*Mi pua prewW40 ao Wemddo a Mor 844444414 44444 44 144444#4
MIO

d Ode mor mmá• de OuWee Mimado dom ~o ou1ver4dm4.emei
PoppPe 4. 1 mo looiad doi E powtoa s2move•mOmedí

Ne Gd RO.) r e¡trla rad nte diaia-doa
tr
nos lua 1 • ao •adalmoo Meara VEM
4$
*meros er arre- e •a g. o o s ou aros tua I soa er a orwV eetest ea dares leadra INEE:4
•• Meias pr ev ide s de au ressalto tapir 1 or (1.? ) e a d Lese OS é iher4
As &mita
dr paro oer tral (13) oa e se on ea a o Gare tercem NO •
tire ra fErra a (11) • a fora.

) lia usa se pado (le ) e, Ittriateralra, • çri
) • ar ovv Ida d• dois cabes •x ir no, FW) timialor a 1m4444
~99 ai4411:,
terrel r • tair

ra

Peri o ?t i ldo AM.-1 8. ? paute •Wr000mte4••

a 149.4,41 tla 14 44 Perverrdw, *o 1U444
/*MO p
Wommommamo4 IMIt 414484444 ,S144~40.44 Metibó
/pawkddepto de ›ammem4m4 "4214~4,do4. pepeasmis"

~Attack&

AboK st 14,06 de AC de ~tomei* de 1$4.
S**warentel 1mods/A41, Dt ruimauf Dt wip Pou

1.-~0~044 "r.r

•

14. MIO
Nodat,14e4e de Imroaçie: "MeN0 t m vpidiohl dentr•td 1 W gist,e0:144 RUM 111:0

WhiNg

prodegwr •••••~Irtêe ama ~Oen prum1ntaa matomembam, ti p*ImOdik

trttet Dl

ialmeett 8. ffimmS, a dosem soado romadMeeromdle so•oolet ~ma met
ajApa, eméma 1a4a a4s4a dommodm à* se ~ema samáig~ ma ama dm, 14
podem ImMomadm'avamomme, Wom roMe ~méd.. ihe Mama ompomems'impwmalt
veek,

ema Eratpihri toodõdta Aiwadietd,

FAMtle*

ttN~Aeln/
1 - NOVO t usliDOLZ Wi4i7.4* A ~mak Perd 1444.44•1 41 444,
e* a* caracter :si otmosoialsents pi po' poder poolpuir ia me** 1***iià thaj
~te é*

do•ma imber3/44~ 39-1,MieCie

imeobi, 44e4.I Ilme•moommi 'Obre *uai ea p.e. de fNxaélk, tm4o 11,4*Mhé *í
114~1.S6 reurreadime do 4,trool, 4 poit
•naideeteetwateere

do fit., apor. um t**TÁ. olte (2) é* Água o* fita, em* pigo,

(4) que a* ap4ia das buréis 14.t*ra31

eml* de asseelees
**4*** tba44
pia** previ** é* um fir* r*LaNguier te: abi* a* rancallaar mediei •di

4~9144MMO "4 NNOM WeCffikt~ 8
.44.10~ wommo atoiLA

veio* ali** ma reperP.el. 4.
‘4k.
I

'

•

et,

tal

40r

pfkaea (i) farsa

(7) ragoal.aramake

ddtalit

'944115* 41S. gp edtpeirea deliu fdr, kiéevii é* ~o* tit ! taktve•II
to Midega

Sutgunda- feira

.

11
=t4,
...L

aí** *aterem aos relate* fél e 4Re 41ãaa (ei gag4 rikirm1-.~ "52
bre ai guio& (8) sikr6i)44 044h • abise g () é GCÉCéG.2 99:411 4014 Ca: , .-,
1$t00 ame t qui se premo gor arilado a ~e dieleedkenné Weinte trwsç

IN999

• =UMás
dUlard d• Wtà
k
et ~G Ina g3 • • ao 9•01i.
Stistna~ ás 1~9901 Mo% 1 aszuk“ RiA iialgjÁ bj
..f1M114EW

Proséda de n* twoi Imitai:WM:41 1184 ocaloidante 409 GO &diaba CP f ttzt •
~os-6011~toMow pouso sido, 04 o aoh~s
too Pd,/ C',.14
1,1,1tX4
tnoostd44e do confiante ét p aia (4) e odita (1149 satiegâ0
at* 011.46 ao tu4do do dosidodbo 144

1971 2944 •

4let22-02

til

~ria

fiera 1 WOrICAL BODA iwanurà PLIR4 Car,MHO 1 enkitio" eg
1) 41at4tgrp •tearelalatate por sar ao:latiu/do por uma boa* (11 Pakeà

reato na 1 do total dê & pat(ão éprielgt4.4Z:

fair

ai

I gnore

de outra torna qualquer ermitaa de na remito (4) e4retx9a7

?OU latarals (3) aunao o remito (2) provido de um fure

'ala

ogNg

, 0440 (t) MO Uo 'mago (decolar (5) intorno e to fundo de tal fura á fle,
Cn&44 UR2 Wila da aço (é) tendo a roda do Wide; abaulada as forma 10_1
,otsha na Repartida erteraa (7) a é provida de uma bucha (8) ood Wit #N.
.
'oltnerxeo (&) • um rimo circular interac (10) sendo testem no ~h an
ao taxo agora' uma •afeia (11)

e um •Lio (12) retorcido 'aguado 044 A
peanoi ortogonals provido os suas axtremidsdoe de r4 g tos eiroularéa FAM

r,
MIWO 19* led.1$2 41è 28
oe pewagra o* 103
toomers~ OPECEROUOLPOWDMI
;io f BUIU MI
ftweMake de 1*****14 *1#1R1InNWRICpt 36:470

•

Nide** (I)) é encaixado nos faros (9) • (4) ficando ' fixe per um amei *çi
iiaótai (toando apoiado sabre as esferas (11) e (6) sendo o aemjumad rd¥4
a* local adequada átravàs de baio (1) ficando a roda tecliuM qua041.0s

ob 014 takta
DONOW"

Itzaz~

400t4a O aoR riquani altura.

Poeto n* 1 do total de 2 pontos apresantados,

• g pareedaoaaeWeea em mst&O . mart batuta, •esta4t4ral
imét 110,
pr *ea**, es odatttittOistot tem aorta oonalelinsfde da ama tam"
. , élet eztlidi~
• em ~apitais Lao taddadedea t nm alojamento gra o ~em
e dia ww4,4 da
O restesitm48 aer formado da dama partes, usa 14,"441"
44 détmotY4 déthe:.,
tametalmenie igual ao ét tampa, • ama superior, de dasásarlt
yx~o( ao d% tampa; de ma parte amdislaba do restpdaste USW
at IkeffisMit
anóàfir sei; ea ma parte emporior, forma um cobre gamo
144, 4Pber t trtrarz.
dade unf.r,tor da tampa; de a parte •aparter do ret10444'
o aft4~~ *X_,
rampa immaip4$ad4,na1 os*, quando atinas a proxidadwasede ' s woremét ôr
gaUtt/
da ~Ia rumertor do rael. pisnte, se deevis para o
Imo pemea l e* i4el4411 •
darapia-e* novaaente para etaa até qttale a extremidmét ou boado
8444:4~._
Afii perta superior do restpiante oade *e estretaa,
Dormamae amo "ardo-444
os •ttréatamante, para depoit me abrir em forma és Y1 #4 4D a4m4ssamee ma.
re e Mesa ser oanatitufaa de duas partes, uma 9upet4t,
eamor paia reims.1
Mor 0 batom e ira inferior btior pata receber a astreestdade
da soba, 601¥
to ceves dnas partas reparadas par um inapto ou atestai * d* a
44114 0 , del é
kéLéidadrad, mor
tatuada dsmaro de raelptemt., ddereaneande no tando da Osat
lu e pl a4adaa4oar• para stma para dantro da parte
14"aster dq)
‘imWROWW*).

Pauto O 1 de totaZ ide Z pontoo

IMMO N 2 167.890 te 17 de torço de 1965
gequerente: ÉDUARDO JOSÉ DA SILVA HENRIII.5.-Rec1fe
,Privildglo de Invençào: "NOVO TIPO DE ECIDUTUP,k O USA, POLTWÇÃO
OONGÉNERES".

sar•4411114$+,

PeivindiceçU
1-Ntnvo tipo de estrururt de meat,poitronna e q0Ni
g&Weree, tosatterixmdo por um ou

O

mais

bioco. Retalie:os ou de aseelge

Zdtariatt reaístentes, que podem term fritio de ditem da carta eaggi
cai fWO centra' e verios ou:troe furna qAi trAssaatica, dal a,

tido maxila& ou dstmetrai, ditos Coces • pod(indo, si.xte,.omeuatm
date ~traem ot outro*, Off furoe radiais ou diumatralae, ocra

aeu rtawaa Ir.aernat.
?Unto rr,

ia

total de t pontoe toioatims141144kk.
/

na,

qffit

1007"44071 114_

!'

g0

10110W 64 R de

blinrt 4,

Dttbi

WwiiulimfbiláBm' ~um OU 44491514~54141 4R4fre eikkamemeene• e,autes.'

2~44 M4014 R5~4.1 PE14.41.famdà

Ws~4414EiWasetkri ~4,1~294gA

'~uaof ~411/0"Y

.uwilv.çainevam . usa , etamhus **4*~~ ••••••19 4 ha kOrdeouta4 4 ame
• leal
deO4 mvseum41~44, teade. ama de Woraverate ne , teu* pau*
quettedende talam* da eéraara# laje rad atuada a tWed paa,to44a
auge &o 444'044~ e uma boa* pecalmowla lpaoa $aída de. ~se ~Ni

-to15,t n llee et a;
.
d4spadiób • doldedorda a-;,Its,deds, eaddó,J,
10~4ead, dadreiii~t~e pelo folt0 da buoMa fronta, ama a44. me/
kese a posSomes eoh1doda2m, constitu1 p—se de dota distes eatempadoad

kW" ficanAd depareia/ootre ei por aceda azzeioaa.
Ilnate lea1 dc %Met de 4 ~toe apreaaadoe.

ke mode 4dop poTes, Nas extramiejdee, L481 olliSdrisaa le diferem:4
dgemetras. otma 84:3473 ope se •acoimam e se finca per predial. 44'
#d por recrevaeão • e lmente pelo foto dna parei,* Latada" —),
çpó referido* •lemento*, ferem levemeate Pojude4 e deaaJes do
&mofo,'
leYe4ados po,d,c &drem ~agem á ponteira soldederee.
Pp

Ponto 2 9

1

1

no total 44 2 pontes soweeenórios.

--.
...

I.

I

klw*M8 /4 9 168.149 de 25 de Màrgo de 196'5 .
Wgirumrentet UNDDITO DE ASSIE FIGUEIREDO=Eelo Moridowse.
kg4v11igio de Ravongio: "MESA DE J A
. NTAP GIPATbRIA"

14 171.496 44 6 de jullte de 340
~Amo meio* • ~MURA

Requerentes RUIM

m.441. Imétutrisif wurisstuo ~MAM P4Aa membrola eu 8~

ikelvindicaçOed

mit

lati"
I1IYIBIZACZ12
1 - ae441. Intaatrial do uteatflie auxiliar pedra memeiteaeu os / ptature do unha, caracterizado por ar *agaloado de uma •p4.14 do /
paleta, ce fettio de ma trammale cervinas., apreseate4da um Wir%44* I
ale amede,.priactee de qual a *ateara ma abertura •liptstirk, aZca

1-Uma mese de pintar girotórla, por possui)
*4 masa mtreulao fixa própriamente dita; e aobre 7 poata a este
SE plano Mais elevado uma outra mesa circular de menor
WW44 concêntrica som a primeira e que 'pode girar em tôrno - /
%O eixo que pasma pelo seu centro 'e se woOla no centro dm —i.

W44 nue.

.Ponto M 2 1 no tot

vioada, cuje oírtice ao preleuga par lado* rearoata para dou4ra 01,0
•
temiam por me terceiro lado en forme de arte alicate, • qual aweeo0
te, pr‘alma ' ae em •cadeia* quatro aberturaa ser/ralares, em gera&

~-

de 3 p ontos ouresantadoe.

laias 24 referido couttra, cuja abactores seroa reepectáoansa4a,
Ta aplicai*, de polegar e doe qatre da** aponívele • ia* ama 14441.-.
04 flectida para destro'.

vNt,

n
,
f

J

se no.40 *.

reate ai 1 de total de 3 pata aurelentadoe.

t9 ac tuas dó Md

rtsto 10 171.116 da 9 da julho 1e 19dd

MEI NUME . MIÁ
hrw41461. se Devemeial WIRMIÇOIRRNTOM IM OM ferLArlrYt Á ibild804243
¡MB ema MIMA BR man DE PURO t fER.E0 ESMSJA"
lel

t1TYIBDIc4c444

1 . etperfeiecomeatoo,

a.rsatoraa par* ribdtmgi•• 1110din de aluírie de ferra e forre **pema. pele.peaaaosm a'ame aí.
~Re ~a SI una saca &quintilha de mixdrts 4, ferra e *ale& -

Raluareote; IRMAQS Cla,MENTE 64-INDOSTUIA3 11/,(EICAS - S.MILO
eilviligio da Inveaçãot'',NOVA:DISiJOSIÇXO'im SUPORTE DE SUsPEN3à0

,

Rã 'Ânus DE uocuurcos

ARqUIV3S, LIEM RUP-SCTIVD,P0a71-ETIQU

eidlepoeiçpo
As detumestoa-mm graistvoe e meu reep p eldiro po rto-frtitfuets; au 4u*
.

-

'

PA

t
e,i
egutada-leira

JC144

P

ifi'W

.

(Seçáo

damastmsadeiteak deoimmaeneRe% ateadadda pu 4ei powitte.mmpaddadoeda
~ama orsoatetakan~entel edededé
lt PW!4!14* eç '"" ~4(0 "4"1
motemaddadee Om waa rxembgameta ovoettactertaadd pex.ped.,00àopettg,1-.0i
pe

e G li.,'415.985:e4115.-986, em á de eze? ia 196ffi
Ponto (1 ,7 i'do total de 28 p ontos apresentadoi8

datam ta,bordaedeeradatiat pacta de deeedentoe gne 4-,proe4da,ddr= f

paeadamonte,de,pequaaos coitos 't roretcativneadd ene por ,_ , Ontrd; me,
doa empeçoe fermadom é intercalada a dita lémesta.
•
*natio 11 2 1 de teted as ) pontoe apreeeneolec.,

11. f

2337.:
TERNO N 4 173.175 de 15 de setembro de .1.45
Requerente: TEXTRON INC. .
TkWoe Ne If0alig9

de 3 de setembro de bpd,

Pririldego de Invençaos. •611 INFLESIENTO,

Recuereetei FIETAPAINGICA RAF ISMas. MOIA

REITINDICAÇOE.

ard.mdlAdde de Lasempreet ot4000 TIPO PE akIJOWirl 90193I06
.

Ra1~760358
.

Novo tdpo de ralador elétrico, caracterizado

dor neklatteo, essecetivel de por acionado por um mota, leUktetee

mo

on implemento worvedor,'carecter.sade pot dompremoder Ra

oilindro, um depósito de tinta tia cada extremidade do
per

dite

4,449•4"

~44

• une pont ettendendo-ee entre e em oodunloncio doe oe ditos 0644%

ou por um roeÁpidatewovido 41. tampa toado no soa laderder we robe nagNa

Amato

wAnciDoR,

Al

ditoso; •onde que', dite cilindro 4 eeparével eubetãneialnectet get kik
surik•Orio,

lo doe ditoa depósitos, a fim de descobrir ume extremidade de ,t4tryile

1 do tolda de 3 pontos apresentado.,

ponta para poder morou/
Reivindica-mo e prioridade do earreepondente pedido

ampwwl-mk

do noe E.O.A, sob O 456.656 de 25 de maio de 1961
Pouso o5 1 do total de 13 pontoe apreeontadoe,

WANOWWWJ

4
N.M~
MMP.eme.."r~rf

/"
-AM.".~11WW0fin
p411
-flew
•

7idad0

194

doi.e.pt

de

de

,

novembro de 1965

Requerente§ CONTIEENTAL CARBON CAMPAM! - U.S.A.
PraV114gle de invenção "PROCESSA
MO"

E

APARELHAGEM PARA PRODOCIO rs IYOJ DD 101J

.

TRAMO Nd 149.094 de 9 de novembro de 1961
WvsfixacitOss

a -

Requerentett eIKÁ- INDUSTRIA E COMtRITIO DE PRODU-TOS QUIMIOOS

Processo para produção de negro de fumo, oarecterisedo pedo im40

de incluir:- estate/ecer contfnusmente uma mistura . de gás cosesuanteod eletr.
coaburento no interior de uma primeira zona ollindrica sobsteneenleowto daae
tetrnids; acender essa mistura enquanto está na citada primeira
sal'

a misture.em combustão

Ato

interior de uma segunda sena oompreemdmado -

ride primeira zona; injetar setena' de alimentação produtor de negro di

rN

mo por ondas de energia ulnioa na seoclonade seg..inda zona e na coettimddie ni.
masa.; dissociar oirolítioacente o citado material de alinentapão pa pa préoução de , serosol .de negro de fumo: e resfriai o efluente e recuperar do mel
mo e aegre de tudo. •
a

prioridade do correspondente pedido domei

toda ma Eepeitiçio de fatenter dee Estados.

•

Unidos da feérica de Norte, sob-

,

Notale IndusMal 'ORIGINAL PAINEL PRdAGANDISI'ICO PARÁ 62119(1111114 e
31 PULARES"

90~; pee -

um tubo de alongado em ali/inerente axialie em comunicaçie aberta eoa a nada

requerente reivindico

SIO PS4750

nIVINDICt(3
' 1 - "03ISI6aL PAINEL RSCPANDISTICO PARA ')ET6R(ISN783 1 NIMILOOY,
que ed ' oaracterisa essencialmente por ser ccnstituldo por una arns9Zon
de papelão eu similar (a) de forme'çrism;.tica, provida do furas (2)
• (5) onde se encaixam uma rar,a.,fit do produto, em forma de garrote daa
boliche (4) e uma bola de plestico (5) em rOrma de bóia ' de bol4C44,44it
vendo na tuperficie do conjunto dizeres cor!venlentes referente, 04:.,
duto e á forma

do

ganhar, • bole, .que

'de tanpinhas do ;reduto.
Fonte 0 ç 1 do total

das 2

:untendo uma doete'r,eatideWka

pontos apresente5Oa•

1u41486 d. 1971.

° DIÁRIO 'OFICIAL (Seção IN)

2944 Segunda-feira 14
damemtren___

2

,

.

.

ter duas hastas verticais de g ustentagio • artlaulação detalmt da uma
tenda ou abertura para o curso do parafuso de fixação dm dolia ou ca.
da tma; caracterizado ainda por eua parte superior ou ocatim ter epe
&pão de fixação dois parafusos afixos nas latarais inferiores, cum .
,
curso regulável em altura e inclinação ao longo das tendas langlaud.i.
mais das hastes de sustentação.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos auresentad.s

010 N4 174.499 de 4 de outubro Me 1965.

IN~Oemeeliei.APUJAMARA-São Paulo.
4104_1444e de Iavenção: . "MOVA TAMPA PARA YtLISOOS"
lat-V,inCtucãest

Move tampa para /razoo*, pritereaumonte As
um anel, de mugis em 11 lavarei,/
te, o ioda 4 &plisse* ,sob leve pressão,- ao gargalo .do frasco, anal
tf,. previd. 44 uma alga em •u}a extremidade livre proviaao ma .1
Orme prowaao em usa de imas faces um prolongament* •iliadi&eo, •ui
I te.:~beMaWades per sor formada por

•~4 •auedgeafe, sob areado, a periferia interna to di-lo
peado e *emes
•
Peaste O á le ,OtSed de e pg ,tos aprosemtadafo

Isgme rio - 135.757' de 29 de novembro de 1965
Requerentes HATSIT241 HIEIDA - SIO PAUL
Pr1vil4gio de Invenção "NOVO E ORIGINAL APARELHO PARA USWNC'
4WIVIN1)ICEI:23

1 - "NOVO E oRicatAL APARELHO PAU MASSAGENS", que se cract,eri.
essencialmente
por ser constituldo por uma base retangular (1) de
ta
madeira ou metal provida nos quatro lados de reentrenclas semi -elretslares (2) e tendo na parta superior dois mancais (3) onde se localtám
dois relates (4) . e (5) um em cada extremidade, sendo o roletp (4)
•uperfutio li g a o o roleta (5) de sunerficia estriada e na casa Interior , regularmente distribuido pelos quatro cantos,
de madeira ou similar, e o conjunto todo 4 do tamnho al..ro:arara (6 de
do de uma palmacla Mão ádult.
Ponto av 1 do total de 2 pontos apresentados

/73 .e 5, de . 4 de decembro de 1965

ia 144,10 44 ov es novembro 4. I963
WMameaPeaes RAM Dl =vazai
Pau kNm&I4g4a O* imeallo "NOVO orPo os Gozo ov

Requerente. 1ICHITAR0 NATO- São Paul
Prowil4gle do Invenção q uov4 olsrosiç;v Pah; A72C1Nau SOLAh DL Orúd."

Imm%

_N MUNA I P9tWA016M,

Rsivinic*COu,
~O*

Nv.gogNak4 N$

1 - 9mq,1Pb 15 OORIN OU kialCrab4, ad10114011.
Ma ~4 Po
nomAr,.
f
p
g
oaralMaddo da ama parto tafer1or &

factívd ao u4"01 * 04
too paperferp, ar roam& moa atam, il000rdo me eibalta, altftetamfaid,
*

alo perto logeffile •ou lp ~aliar lotara do atiras
•
Inmere~
»limmametio. 1. 1,1410 1#1 tterivale para a prettfoll4 fOoka os
woma
•.
(1 tatge3 15 tg...nM
. tnál ta9a*14042M0 estek4e
tom ~Ovo ela

1 • "40Va DISPOSIÇXO PARA AQUECIXEWe O.Ah DL AGUA", caracter&
seda pot ser sonstItulds, primordialmente, de um reservatório, orafersg
~ente de baixa altura, o qual se a0ola Sobrt um suporte conveniente
por ter disposta nume das laterais, superiormente, ume Caixa de dia
artbuiçâo na qual é ligada s tubulaçio de entrada ou abastecimento, emIa terminal 4 provido deums daVult Cosajlamadm com bóla; .a por ser a cal
ma de diatributgão Interligada com o interior do reservatório e, iSte
atm ligado, preferencialmente num de seus Cantos, um canO de saidea 4
par ser o roaorratiirlo Cabarto aor ume'sucerricla abaulada de •11~.2.2,1
▪ paglateara'ao caiar, **forcai. Jos UrzaçOs, kdequadaas pottnts

Segunda-feira 14
~Er
•

Junho de 1971 2945

~RA() FiCIAL Seção 111)

r

,t),kli!

gup-rp ?TOMAI° a sua borda, rea,qtn etlyrra.44...,e94!atti:

formação inferior identida ao reseavatixio, a fÁm OS poder ale4ad1 14 4

rpiklanikineela *ar 911P91,11* #* °ardia o gráaa atra -aP14391413
aakapaaw, e pows piato 1 aP1-10414** por simp/ee arilo, a em $14/4 JAMONWN:

Anterior date, soado $ue sua parte superior 4 feonada em forn ma

terno% peorát4 ao,

toa, provido-de-um 'aval:Um:Ma l -arámobpdhEmemee dm REMEtAmmei

bod

n

n;',.

•=1,

.3

f-ttitic;prj toi . tp?rotaLtScio!''' '
:21 I ç,.
o
-

t,"4

,11

Jr, n14

aba.
1.

4,

11.r.ert.e ,

10 1

do

botai ae z per;tos •palizaaaaiso.
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TMINO Ne 176.J60 .de 'as da janeiro de 1964

Requerente: D/BOPLAS INDUSTRIA It COMÉRCIO DE PLÁSTICOS L'rea SÉG NOM
Privilegio de invenção: 'SUPORTE GANCHO PORTÁTIL PARA DIPENDURAh amor
REIVINDIC4C01.2

‘‘g

•

41

Wange no BM9.4401 da 1 de mamo. de r5dOe
Elserepeonoessen klebbfebe ROKÉPM-Enamaiare.

90~44

1 . SOPMTILOARCB0 PORTÁTIL PARA DEPENDURAR OBJ1T0g, apnekrat
bre a beirada de una superfície plane como por examplo • de ema mma, ia.

ámo Eiveaolko: "NOTO DEEVONITIVO wfica; mame tt-ftozdanle

~mai et *moo ME0104OA 114 Ogfindi"

racterizado por uma placa-base forrada ou guarnecida ulteriormente em mg

to !alindem? QÃCII

tonal anti-dealizante ou anti-derrapane t. e tendo uma elevação ou peo0.

I ça° cilíndrica que se projeta da nessa de um lado ou extremidad, da placa
1 -base, alojando-as na ma gma entrem:ide:da esferica do ema barre a qual IS /
projeta para fora através de um ramo radia/ , praticado em ditin elevação ot
projoção, sendo e barra virada para baixo • depois para dentro

.r soa paL

te inferior • provida em sus parte descendente de uma articulação

ou.

pat

1- Mo* Maço:ativo oonema ~boa as aatemadveie ó
Ima dMbewenÉe mooladoe

tlgrj

ofal, earactorlado por dual: oadebse *1 41,

omm ~ma prelasgedea e paralelos, toralme,ade e* Inineene mmmeudoWle
vdea ~ma deoroa lado* proloamadar de nes p,terelidede de ere*Anne4WW41
smeammemMe Dromeetroa.

mito teju dobramento, o duo, virada a placa'-base em dita extramidade medi.

itezu me 1

B. ;aval de 5 pontoe Wietelidedivo.

rica, reduz as dimensões de modo a permitir seja U suporte-ganem* colocado • guardado para transporte nua estójo apropriado.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apreaaptsdaa,

TeRNO N* 07.1091 do 3 de aerev de 1964
Riquerenbet AMBRIOAN ANILINA PRODUCTS, ime,
Privilegio de Invenção"PARRICAQ10 DE CORANTE DA ANTWAVOROM

mivita1c4ou

I -

44.
Da processo para fazer corantes ntracui»n4Cog dw PUNO]

TERMO N o 177.144 de 14 de fevereiro de '966
Requerente; ALCYR MARTINS FERREIRA, M1GUAL GONZALEZ C ACERES n JORGE AU.
GUSTO D'ACOSTA . SX0 PAULO
Privilégio de Invenção "NOVA CHURRASQUEIRA"
REIVINDICAÇOE;

1 - Nova churrasqueira, caracterizada por compreender um reC1Pa
enZe,-de taTm's eu_tro material refratário, tendo um or1ficio inferior
Para entrada de ar, recipiente isto provido de um degrau intato:adiaria.

aa dual It é um meMbro escolhido no grupo que ~dele *e CMAMdebe la 4
.

tipo alcali inferior e fantl.
csrectérizado pela reação da 1-amino-E-fabetd-4- ler
eco cloreto de atar, de fermul n
ÉCOCI

.41141114~414...41

•
)241111,111,4j1AME*00..
1,11~À)
4-M-1
11
_
.44

:4

.44.111.ç,

$4544111-~141 ~Orli
1%*...C--Na 44.4 * Mi ~mo •
:r
Wo alefil NnÉl,
d
Mia ael-deseMio-WalunSsleo,dmitármuara
C{

•••-.^".•

t t •

.

4I

pitamm~mêkul

-

adaliGha rafai 44#4011

Ga Ima ~AM 04 Ma ai

Namb* 44 Man GetWaa amoi fOGIGGGING04 da a drudaa dadea44104 04
.
;
Co***1444 pP maprawm44, a Ors44114.4mIta da laçada te 484
atili gema 14tarcredtdita gim uma diregto Oca. a,ammthe Wffiç
k

•A ,14,41 X 4 114 membro opeothkee no irrepe que eamisIsSe IN 44 • MN ** de
%do tuadido tinido, e recuperar o oittado voante aeltd‘a~_dit alkt
I I
,r
,Y11,4 de reage.
itelvisakea-ae a prieridada do co T" •kperidente pedida dmintd41~
Repertiqio da Patentes dos Eatados Unidos da amealza. ea di mapto .4

,f4 1965. sob o n o 437.256,
Ponto a Q 1 do total de 10 pontos & P fa ilan tka1/34 •
MIMO Ni 178.218 de 28 de março de 196
Pequarentst Plift1.31 I .NDUaTICA E COME64940 IPDÃ. • PEttairtatidd
ItrivIligio de Inverta:A "NOVO MOD1LO Dg

PIVOTNN% lifYllaVEk"

EidVINDICIPIN

1

tiOn MODELO DE PIVOTAN'PE INVI53V21", earaCterlaado pedia feta

' II se aprssentar por uma bucha cilíndrica de relativo comprimem% • °Moo
X.:vol no piso, sendo oue a sua extremidade Imiertor que a ema ea45.5a14a5 .
ai Ulterior peseta_ terminal •xcenirloo para maior segurança dd %%mio 4
knternanente, encerrando uma esfera da rolamento pira apite dl uo parto
soliddrio co. o bordo inferior da porta abrevia do plaqueta Namiadid go s.
Ci . amte 'parafusos
Ponto n e 1 do total de 3 pontos apreeentallos.

.101141444 44 **AN a ; is ao$•,•por

laçada de reldve ,da i uma dita

444 1~4~ sa 6tea acolite d*W-4laik,lr amsterind s

4

polimos(

4

44-me ma444/d4rocie para cada adulkaldmmaudsda a locada da 11
444 44 adgedWid 345W4441 4, para a mesma aid que tildam ao lapa4a4,1
44 ~ir, Itemimata *4 outra dita lb anda temas& sido tramo404

P4444 , grama4cri•44 catam *a **ração otp4ata da adulka tem44
444* 144444 ma acima ao ditei *ume latada* pare a adm111,4
tmt4w414„ witaado a trama/avir atrevatirammatm *a Mita ~MO,

d4rach a. laçada* da outra ata testada, graaafariada ma 4•04R
gim opaaaa para a %ui**. 419mu4a4a • **olaia lac1d4 4, pelom
va Ma $444 primetra bom** • easittsmaada a acqulaaim 444 %Ar]
• 44~4 impada 44 re1lt4 da acama primaira b4a44 tomaima 1144441

ma dita 44rar1c croata c a* laçai** 44 4444 01440k
-4ramMOmr4da
'gamam ~Md 'sido pescada. ma dita ?cing ira ~maio da
• vagar a dita &calha 1aam.441árta,

to p~tatelooko Itiki

magas 4.. um immum 1111 aailkaj
•

Peste as

1

411 assai da 10 “alaa agar*amaaradiaboi.Á

• Ir

O. ;

da 1~
marrava IkeiTT90.- 1~41204
im‘:;140. am Iav.aaíAt +ramoso POROA 7memma443 rem~ G„
ao e Ga GearosifGwa cOnstings A idas )04 mame.
mmoM

1~.1c1r11 da 1 5 di paha

detasermate a 73/2414.61 C011emm,

I

MITIIMICMg§91

1 - 1.

6 j 5 2

preeemnospara a preparambo SI 64.~•140 *O* 44 4§4440

"
•

Pr
if
FA
ÇIRMO Ns 179.678 de 24 de maio de 1,66./
R.oquorexte: M.E.M.KNITTING MILLE, INC./E.U.A./
Peiviligio de Invencito -: PROCESSO PARA PÁZER le MALN4 WN P4W0t
WS CABO, M1QUINÀ PE MALHA'RIA DE RELEVO TOEM REIPINSWOA OPaí4
Ne MAIDIA PRODUZIDA SEWNDO 08 MESMOS./

-

•

00.1144
em que1 4 me ~ide° anile* ou hesoreciolioo, T á1M ma4d4041 441 4
qeDéia, Orna Co arilo sabaIltuldo, Z 4 me radical am444 og Ude%
blet4tud.to, 4 um radical alquilavololtalquila •x diairgAdOÉta 4

g

•mkeadluida e 4 um Inteiro, caracterizado por emapromstem e 140MW
~soo, do Ima austera do uma aa paoilaOotarilaaida ele AbgeMbas

geivindlaciemq
1 . Processo para fazer dm malha um ponto de cabo com.,

I ' .a. I-

W atlado da duas banda. de rolavas relativamente Empaladas poill

Ama agulha intarmadiária o druzadaa uma eêhst 11 outra 'atm/
0141, sueoaolvaa toradiçOes de malhas em uma miquina de moaharle
"-rttal do tip* de algodio -em rel‘vo • pr erl de 051 4 f4i3e
43

I

Cd - oo w

;70.INE

onn

a

ea que X, T, O. 31 cl flm at (11~
ama catas a. f6smosla
Isr.. ene se 101'14~ ala loa Imite* 1. a ‘•

*ff
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SUttihtlá truirle
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4
Relviadica-ae a prioridade do oarre/peadoitte pedida dapeniti

- as Inglaterra em 1 - de Sinilio de 19691as .23,392/65 eoarletn
' •
' " '
• i
'di .1966: 5 '
teld':o)l e

.111
Jiihho 'de-1971 19417;

* 4-D4ARI() iNriCIAL" • Seção
1+1)

o

detetal edi 1,1pOnt~rMsentados."'

`í

,ST"'

'ã

preender uma estrutura de núcleo formada por uma' pluralidadc
elementos de compoeição iguais,
paralelas entre

com

pelo blencaududs fadespintÀe'f

si, convenientemente 'amarrados em fiadas 1exigi:2-

dina4s d maneirm a.-formar uma .4'st:1i:tura de ‘ntteleo articulada. ,eo,

ramn Ne , 189.040 da ' 1 0 á* dieemb10 'dó1966

qui ie referideaf faces planas • paralelas dos elementos comjes

RequorenteiDLAGOAPDCRI-BOUZI . LaRDSRIII , LáI4RA-1 ' SKIL TIMM

a, superfícies dtsia do colchão; uma pluralidade do elementoa le.

TA' MAZION1LI 'num. APPLICAZIONI viscos.

amarração, reunindo os referido, elementos de composição em fia

Privilágie de Invenção 'PROCURO I FIEIRA PARA PRODUZIR UM PIUM"'

das longitudinais e tranexereais; o meios elásticos, intercalais*

OOMPOILIW,

entre as faces adjacentes dos referidos elementos de comp....19110 11

AgIvinic.cmg

adequados para permitir o movilsentO articulado-relativo entre ce

1 - Praceiao para produzir un filamento compOsite, toledo mu ní •

referido. elemontoe de composição, sendo a dizposlção tal que 44

alie *a dizposlqi* extraintrica dentro de una bainha, caracterizado pe.

faces plana. paralela* dos elementos de composição proporcionar

1. tato de que dois matoriale polim6r1cot termoplásticos sintitloos

em conjunio, uma superfície útil superior inflexível ia drçaim,saai
^adai perpendicularmente a essa euperfici-e.

separadazente fundidos ou dissolvido., ele ligados lado-a-lado qn nue,
passagem at
de ame orifício-gnim de flaqie * e uma fieira, a fia

Ponto ne 1 de 9 pontos apresentado*.
.10J

de Tomarem un núcleo, sendo es dois materiais polin+ricos, acina deg
entoa, e dioste modo unidos, fiados na torna do núcleo • bainha, °ir.

_
.--

mondando-o. oom em doo dele materiais palie4rioes,

Pinaleente, as cmacatantou reiviadloaa, a prioridade do correspondente podido depositado no Ropartiqi* de Patenteia do Japas, em l o
d000mbro de 1965, sob n o 74.165/65:
Ponto i 1 de total de 16 pontes apresentados.

i
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17 1 _.

I
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,--
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1
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FIG.1

- ,
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TERNO N I 181.754 de e de egósto de 1966
Requerente, ACP INDUSSRIES, INC .. LILA"
Privllégio de Inverv,ii1o: 'BOMBA EUTRICA CENTR/FUGA SUBLERGIVEL PIN4 tatd.
QUE DE COvviUSTIVEL E ESTRUTURA PARA A WESMA'

ranm0 N g 181.066 de 7 de julho de 1966
Requerente: MID1AND-ROSS CORPORATION .

Beivindicac6as'

E.U.A. -

Pr1vi14gio de Ineencilo: "TORNO DE SOLEIRA .8 CORPO res-moLumo DR &ATRELAI,'
REIMIDICAÇOE3

1 - torno de soleira, pare o tratamento térmico de eateriale que •n-

1- Bamba eletrica oenthfugo submergível para tanque
busti v el,-caracterizada polo fato de incluir um motor provido do um

41,4 20e

al4.

Jacinto ollíndrloo alongado que define uma abertura em uma extromilali..

corroa óxido de ferro, oaracteritado pelo feto de a meada superficial do

um alojamento de bomba centrífuga conectado á referida &Porton' na leCtre

forno possuir snetiti (Ee0) pelo senos com um constituinte principal.

.idade do referido alojamento cilíndrico, incluindo a raforida bofo' sem

Reivindide - ee a prioridade do correspondonte pedido depositado nos

Botado. Duldoe da América em 19 de julho de 1965 eob.n° 472.94R
%nto

trifuge ema coleta provida de orifícits, de entrada e descarga, um isodi
for montado rotafivamente no invólucro e cooperante com a referida vela-,
ta para (criar uma ailmare de bombeamente,um eixo peniente do referiu s ao0

1 do total de 17 pontoe apreeentadoa.

tor acoplado acionadamente co. o- referido impulsor para. girar iate datil", a fim de bombear líquido •trai'ée o-referido orifício de descarga

t

melou condutores comunioantee coe o referido oriffcio le salde de 'altos-

26

pare por:ar líquido do g esso, um don.untr de filt.ro circundmoda

ciaLaente pelo senos uma parte do referido alo:aasnto cilíndrier alumedo e co referido invólucro de 00eDa, reepeOtIvanente, incluindo r referi
do conjunto de filtro le um membro base disposto suportadamonta mo .frilminferior do referido invólucro de p omba, um membro elástico pendente dtoreferido soabro p a s' e, pera engatar uma parede em dm reeerveit"rle montem!
aor de líquido, para isolar o referido dispositivo de transfer:nal& dasvibraçOes, durante a nua operação, uma teia porteis no referido memora .

TERMO R* .81.21 7 de 1e de julho de 1963

base e estendida adjacente ao referido siojastento a ollindrico e ar re-

Requerente: EDUARDO RIBEIRO BASTOS, - RIO DE JOEIRO-GR.
PrIvilAgio de invenção: • APEREEIÇOAMENTOS'EN 00 RELATIVOS A

ferido' invólucro a ficando kevemeidte
OOL.

CENj ES a

el

l'pe;ele para formar Us1 uts'

um

colar engatando a extremidade auperior do referido alojamento, faria:Ltd
oom ile e com os referido. meios condutores, respetivamente, um ea...*
sobátancialmente hermético e líquido no referido alojamento cilindrle.

REIVINDIOACOES

pare LepedIr ...entrada de 1fquido deátro dor reter:dos . ..0108'M estrita-.
de bombo)
ser por selo de referida ilf,a
lk aio

1 - Aperfeiçoamen;os em ou relativos a ::olchões,'ds
•uoerricie rigida indeformável caracterizados pelo fato de com

1

1

Dthlk•O OfietA

2949 `Segtrod,a-feig a 14

40 aoa

lelolag laa-ao a prioridade do eorrospondente podido dapooita,
•
ea 6 de &jato do 1965.eob o n , 477.d .,
ponto a4 1 no total do 12 pontoe aprosentadoo

Juriho de 197t

(Se*ào 144

la4 de penetro:0o da ditta ~tura adatil importada na dita •upart(cOm
•
'.
dg Apoie, cosa entrada e é salda da dita agulha ourva sealissade-ae
É. paastroadia dCIPAI44 euperfioio do dito text11 dlironte veda trabalhe
e usa art' 1Ou'l:çio aoteri .diWtioada a'faier . avaaw a amo mata.'
(tal ttAti1 ao leOga da 'dita eapeFfleie do importa entre ~mira* ee.
hot#446#6 de agulbd
1.1ntiadioa-oe,a prio:.01ade ao eorroepondente podida depowt.
tad* mie E.U.A. •a 30 da agi:ato de 1965,9Ob . ; n* 483.697
Paute a* 1 ao total do 3 palatos apresentados.

lá
J G.

WaRMO Na 182.155 da 17 da agestb de 1966

Fig.I

o

Requerente: ROHM & MAS COMPANY •
'ri/U.1410 da Invenção "PROCESSO PARA PRODUZIR UM MODIFICADOR ÁcalLico PO
6IMERIZADO EM EMULSTO, POR MÁGIOS SUCESSIVOS E COMPOSI010 TERMOPLÁSTICA
REIVINDICACC§

4 • em processo para' produzir um modificador acrí1ic0 pOlimerizadO
em emulsão, por estágios.sucessivos, para uso como modific .ador de 'poliu:.
aos da halogeneto de vinha caracterizado por:
(a) formar um latex de primeiru estágio por polimerização, em emul
elo, na presença de uma quantidade eficaz de um iniciador formador de ra.
:Ficais livres, e de um agente emulsionante, uma primeira carga de monema.
fon com 80-100 % .,em peso, de um acrilato de alcoila de C, a 08 ou tia

14

esilato alcoxi-etIlico tendo 1 a 8 tmos de carbono. no radical alcoxi

,IRREO S 'a 183.34 2 da 30 de setembro de 1966.1
Requerente: SOLVAY & CIE./BELGICA./

e 20-0, oc peso, de um monemero mono-vinilidenico diferente, inter-poli.

privilégio da Invenção: PROCESSO DE FABRICAÇIO DE MIS-TUNAS DE PE.

an rizável com ele, em contacto com 0,1 a 5,0 %, em peso, de um maw5mero
Mai-funcional formador de ligaçOes cruzadas, com base no peso da primei.

LIMEROS DO CLORETO DE VINILA./

. C14

rtei‘vindicn;5.22,/

éarga de monOmeros.

1 - Proceeso de fabricação de misturas de polímeros

(b) adicionar ao latex do citado l a estágio, uma segunda carga do
atameros de 80-100%, em Peso, de um composto vinil-aromático e 20-0%, em
r4sc4 de um monemero mono-vinilidenièo diferente, inter-polimerizável com
éle; e pollmerizar, em emulsão, num segundo estágio, a citada segunda caT
ma de monSmeros, na presença de uma quantidade eficaz da um iniciador fo:
mador de radicials livres,

dm

contacto com 0,k a,0%, em peso, da segun.

ela carga de monemeroj, para formar, assim, um iate:s de segundo estágioi (e) adic;onar ao citado latex do citado estágio, uma terceira cai'.
dó monemeros, de 80-1005,-er , p áro, ie metacrilato de alcoila de C 1 a •n•
($ 4, • 20.0% de um mo:lel:ter° mono-vinilidinico diferente, inter-polimerizá 'sei com 441e 4's p olimerizar, ara emulsão, a citada terceira ' carga de monOmm
§4

dei

cloreto de vinila, caracterizado porque se coagulam de 10 a 30% -

se 'pico de um polímero de cloreto de vinila sob a forma de ricos,
obtido por um processo de polimarizseio em emulsão, abbra 90 a 7,01(
as pão° de um polímero de cloreto de vinha sob a foras da uma ssg

pensão aquosa, obtida por um processo da polimerização em suspoaale,'
A rd:ir:mente reivinàica a prioridade do correapsadoute
pedido depositado na repartição de patentes na França, om 4 -

àC

OMOubro de 1965, sob o n* 33.650./
Ponto ne 1 do total de 4 pontos apreaenttcce.,

aos . , num terceiro estágio, na presen: de uma quantidade eficaz de um 1:11
advier formador de radicais livres, .sendo a quantidade tot'al do agente 2

TIRMO N# 183.586 de 11 de outubro da 1966./

aulsionante empregada suficiente para fazer a polimeriaação, em aMultio_,

PriTil4g10 de Inv./nela: PROCESSO PARA PREPARACIO DE MASSAi

na* insuflelente,para permitir, apreciavelmente, a formação de noas é dle
adotas partfoulas no segundo e no terceiro estágios

Dequermite: SIDIPRPETENTS 5/À./3uIV../

TRATIRIAS./

io.vindicaçOen./

tkeivindlea .: se.* prioridade do correspondente podido depositado na
Repartição de Patentes dos Estudos Unidos da America , em 25 deagesto da
8065, sob O n o 482.603 e em 18 dá fevereiro de 1966, sob N o 588.406.
' Ponto n o 1 do 'total de

1Z

IMMO 1) 182.360 de 25 de acento de 1966.
Pririldgie de lave/moio: • MECANISMO PARA *GUISAR TUTORAS 14111158,P1au

141440 DE oomeasemso DA PURAS DE TAIS TERVORSS PRODUTO Dl FIAltke 01or1I3 Pausamo os Aobsno som os imos;
Relvtodifigíts.

•
•
1- Neeaniono para agulhar toxtuao toltiis, caracteriza-

do *empreender ama eupertials de suporte provando'um ' apiid para dito ar

*aruá tktil, ma elx• oesilante de agulhas eapartaao em um lado aa dd
Ca empfrficle . de suporte do trabalho, ma galhae fornada com ima lawl

a* curvada eireulara.ate t 'exdo na centre de harvatura aubataleialaentt.
catmeidonte oom ' o eixo do dite eixo faellante de agulhas, artioulaçSeaCMPIE rale XIM, fugaz' o cita** alie D e glI D; i41 9

emas rofreté

ata*, particularmente para revestimentos e/ou imteriaraa

ta

*141tOO.motaltirgicos, caraterizado 'elo fato de ser usada uma
1
mistura cOntend0 45 a 70% de nagneaita eu grande* fragmoatoa

pontos apresentador.

Soquerente: • TO SISOS/ O0NTANT-X.0.1

•

- Da processo pare a creparaçio do

de

o fe tlar

um

trabl,

44 SlisamaSan antro 40 • 100 ma a 30. a 35% de material em forma
ta p6 afaV

grinuloa, • porço pulverulenta ou granular senda /

para •ookaoi
450eSalitia1u e nto limitada k quantidade nocensária
mm iateretfeioa entre *a fragmentos grandes./

roquerinte reiviadiea a prioridade ' do corroapiondent•
'abstido depositado ua Repartiçio de Patenteio na Itália. .,on
A

4m outubro de 1965, sob,o n* 9.997.1
?taxo a* 1 de total de 13 pintas aproaaatadis./

14gglt ;ft.49

otmao

(1.41.#44*-hila 14

•

.
MOMO NA : 163.46t dá 7 de outubro de 196,7.
'Eoquorentoi ildelNICAN SHELTING AND RUINING COMPANY - (LEAL
Privilegio do lnvoolo "LIGA 1 BASE DE COBRE E PROCESSO PARA deli FORI(lã

*
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%( ' 0/1 -,) AOC.
I. ti

do
; da Que 11 e um úmero inteiro
,
•

Zp

•

i Midrogenio, Metas', •UI,'

6, e

,

•

,

•

cialoolála ou grupo $0 3 1. baseados sàbre . o poliístar ou o poli:ater-

Gle'
IiIITINDICACCES

per coo.,
1 '- Uma fundiçiO do liga a base de . cobre caracteri zada
ter, am poso, 0,25 a 2,504 de fósforo, 1,5 a 4f de &ninho, 0,25 a 4 (
de nfquol, mais do 3 mas menos de 204 de cnumto, cerca de mais, Mas maoe cinco • menos de 004 de cobre, contendo a citada fundi
nos de ?() N '
fundigio uma realsvissala.
;io mala zinco do que estanho, ' tendo a cltade
,. ;:o do, peio
• deformagio de, pele monos, 11.100 . kg/c92 , resistincia a tra
duma Nrkmall •
monos, 1460,5 kg/em 2 , alongamento de, polo manos, 5% e

;ter apresentado em (1)

ou (2)

acima, serem separada/santa fundidoiA .

oi=

*atito, •xtrusados simultineamente atratis do mosmo orifício, para formar um filamento unitério,-no qual oa matariais formadoras de fibra-mai
ma descritos estio dispostos e aderidos expentricaments ao longo do todo comprimento da filamento
finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correio**.
do pedido depositado na Ropartição de Patentes do Jap(o em 20 de outu
bro de 1965, e 29 de outubro de 1965, sob os n 2 s. 6/1.608/65, e 66.666/

superior a 50
Raiwimdlea-ee a prioridade.do.corresoundente podido dopooitad•.
Betentsa dos latidos Unido. da Amerisa. es 11 de OUilát.

6s, respostivamento.

as Repartido de

TERNO N e 183.918 de - 21 .de outubro do 196A

Dre de 196 5, sob a* 494.,15.•
Aanto n 2 1 do total de .12 pontos apresentado&
-

Requerente: J. BERENATO METAL FINIERING 001APA2T INC a

Poeto m e Ido total de 15 pontos ,.realina.dos.

WILL°

PLOCI$

EDWARD Cedi

E.U.A.

Priviligio de Inbeng io: "COMPOSICIO

1

P10C1680 PAU oLic66 ou RWEST1010

TO DE ITQUEL L mnieoS EL0WELLI004, 3IM ELZA

Ra* k"-n v\‘‘,

IRICIUDE
AUTIIPI0AÇOE0

1 - Comooaloio para aplicar

re-teriasnto de níquel em artigos

aat

metálicos, Nem •la-wioídade, careetoricade por encerrar Agua, euifato 414
níquel • cloreto da níquel, um agente 2-adutor, para roduair oa íons

ai-

quel o metal, e um agente estabillzador para controlar a volooidade de *R
peração do agente redutor.
Reivindica-se a prioridade do corraspondinte pedido depositado

avia

Estadoe Unidos da América em 23 do outubro de 1965 sob 22 2 504.19?
Ponto n9 1 do total de 15 Imotos apr^aentados.
T1E10 N ó 184.106 de 27 de outubro de 1966
sacueressel fAIEWEREE BONONE7 AITIENGEBELLSCRAPT -Alemanha
Pri'viléglo de Invençeo: 'PROCESSO PARA A PRRPARACIO DE CORANTES 8itI04.1
TIDOS, RIDEOSSUIDYEIS"..
Eeivindloaeo

1- /rodop io pare a preparaçéo de corantes cationtleoa
(
f6oll kidroaaolabilidado,earae t eri zado pelo fato fie se fazer reagir A.,
MIM N9 183.953 de 20 de outubro de f966
J aP )(4
Requerente: KANEGIFUCRI sosEnl KABvállin KAISMA
UM
FILAMENTO ormip66rro.
'
Privilegio de Inveznio "PROCESSO P ARA PRODUZIR

mal de gema triamina da fórmula geral (I)

TENDO UM GRAU DE ENCRESPAMENTO APERFEIÇOADO"

dm geio m eignifica um Kukker* inteiro

e *rd A,

6.11

polo medos

2

adt.

do mm eampooto da fórmula gorai (2)

IWIYINDICACUS

filamento compósito, tendo um grua

1 - Proeasso para produzir
pelo fato de deli matiorimW
do encraspament o aperfelgoadO, caracterizad o
formadores de fibraa, escolhidos do grupo qua consiste da (1) Denegai'
peso de toreftalato de 0.111111g
rei, que compreende m pelo menos 751 413
unidades
estruturai
recorrente:
no, tendo a estufou,
UR

8El

R L------4-0112)9-----XX —(d14).
2

em q.* E sesgalfida um átomo de cloro ou bromo, em meio acuado, 'aquosa!
ês
, orgiaiee ou puramente °raiai'', soa prdeença de agentes fitadorlse da
eido., entrei 20. e até 150f; e aq e* uatersar parcial em totalausto:
a bafo eoranto'doein ottida de fórmude

-

(3)

o:te de, bidrold, I
pell:ster-eter, que compreende pelo menos 7 51 eu
l recorrente 1
bensoato de'polletileno tondo a , seguinte unidade estrutura

09 2

(2) Ws

—

ei (C(42 )2 -0 .pC00.
mo:i 9 d e bt
(5) um copolímero ou'covoliester-eiter , contandb de 2 a
addro , iso.ftalato ao polimeillenn, tendo a ewraints unidada tatturutai
acorrenta.

—

um;
2m

per tratameato com composto, g lusflioole,aralquiliooa eu urílleoe amam
dis ge, em proseass de agentes fixador,' de dcidoe
leiviadita-ao • priortdota do • corroapendento pedido dep.'
ditado na Alemanha, em 27 de agioto da 1966,800 o

n$
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INsme al 1 e* talai és 5 ponte* apr000ntsooa.
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:
ritmo dakmaie Idemngkq
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14rmado• doe meammeemame me emaème à.
0 ~a
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f _f

• 31 MIM. ; 2i

de 1.40 Q C a 1004C; o
4) reouperar , o 1.tormilial4 jtieàti1or,Ientrecit1mons de miatU81 611 ~içam
144/viaale•I-an'a prioridado do correepondénte'pedido dopoeltadea
so:AmParti~deYetonte ga- dosEstedos Unidos da Amarld.', Md 11.414‘tirde'
reli. do 1966, seb x*

arrase $4, •areadto e papeias ~e um fiado me eirheedienie pane

emes na delmia dm admma, e ao dmMiumete ~vide com medas Obeftimimed19 9/
M.
Deeree mme'dmode vabeamaz para demere adumem", po pa re agemobae temaç '
miire de dierwito e poke morad a. ~Empe PlamAioi
~e tree
gededemar por *dee Redimias ma deeee144444.4e, de mesma MOMOtd*o Na4Mel
110, imorkeid¥ mei aba. ~Np da mmIto Padamee duramiea emitiam e gdí

Nhel"rei• dee

3

pontos ePresan460**,

TERMO V* 184.002 de 23 de movembro de

19611

Iheçuereatet INDU6TRIE:88RX SORAEPPLER ONG.

• ALEMANHA

' Privilegio do Asensio, • APOIO DE UM USW% DE CONSTEMO UI
GIRA SOBRE UM 1110 E PODE SIE -ACOIWADO
CM ESTI • •

410mo dalehoode.

9/megememo1m a roqualmemem roderdmede•m a podoeidede ia aseeerred84
6
dedirie dradmiiimée ma femeet4a8o 4444444 dm 1~4~ ide implimme R$,
*0 ROfteid
*pino dadméda de Weree em 5 de Jammiro 114
Remói za 1 *a bekod é. 5 pombas aa~rador.

528.o62,.

Pçç,t a 1 do total

tx•dixee
mamara
xlmhe #44,m4e pães
de
m1dinktoe dem #,Nomm
desmaie
Pe06*40 *10

dar ortgnitài?

noi

. 4etWecer• fdicaT:e'ristais em idlUgio alcalina aquosa 1 tás,40044,ata4$''„

•

WIUDICACO23

1 - Adile de um elemento de inatIrude ame goza e&
, Wre um elmo e pode . aer acoplado com A p ta para fine de Idiammadoele
de memettom do torçie por meio de ' drgioe de rolamento nbr Ziaa ge /
ama bplaaa de Ima porta-rolos, caracterizado peio fato dm 9no. pa
/o amo*, uma daa parede@ coaziaia de uma ou de niriam bbliam aprg
mea4am uma imelimaglo ao mesmo sentido coa redação à dized110
a&

Pedi-

que PG484 pelo cantor da balsa.

Beivendioa -ao prioridade do correepondaite poditle,ig
peotta44) na 1epartigio do patentes da /Jamanta no n 8 J
446 III/
am

24 de novembro de 1965.
'amem mt 1 de 2 pontoe apresentados.

El
Mime
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AO, .6 E* Mi ~ama de 198$

•;21404M.4 atum
ra$,~

1411408* Fk$01)14094, nee

"9434~9 Nau PRIPS~ 1 - reanimba~iffin
Dis"0"
Itiegdp~re sue

~oiro( 1-doemetimmemateramedrod~easpeme~
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ade-edi ~ha ligada ia poadmias 4,5, ea 8 e kr e um amado madoodsmeeel;
ep grupo cometteuido de fea44, aleO41 Poral:Aziecior, toaRoPookl,m)~
eqw41 1a0ertoe, heam61 e dalobemm41, codaNievammde peio ~a dei
a) few.r
• um ~zoei, • de mmteaandao de Pdamala

4

18520 d e 185.650 de 2 de dezembro do 1966
leauerenee: .89111.111) PETROLEUM COMUM

3.0.6.
4diviligio de Invenção: "P100E330 PARÁ PREPARAR 0114 020012040 Dl Pite./
XXR0 U1IF0RM331E ESPUMAM"
REIVINDICAÇOIR

/ - Ox prommeeo para preparar uma compordulto do polfierio otite/1~

ON
bade 36r •saí ligedrts nos148es k15, ou 8 e Ar como dereadde ~m1.
Medir co. pado momos uma aolícul" dr us cldeakka de organn-sulfonils í
mma azamoglo 4. dimetilfaeggyída a ama toapaddtuda eate. Oft if e e 80410
tgtgew atitékkor •

dente, eipamivel caracterizado por miettu•or um agente oomteoladwr de ma
pirateara coa o polímero a ser empuxado, para formar u'a primeSra eeramo4
ateimem, um agente diepereor com a primeira mistura citada, para formar/
Me amuada Alotara; e misturar um
adento eapumadoroce a *aguados miadav.
*atada, para formar • oompoeloio •epumedva,
d elvindtca-oe • prioridade do correspondente pedido depositada Dm
Jatmdos Unido. da América me 15 de dezembro de 1965 sob.** P441426
Janta ai 1 de total de 4 ~Soa sProaantadaeo
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dos montantes ei situem no mesmo plano, e, ainda. pele fato 4evn1

ii4s44.4911 ar-2~i>

.

quer d# ladinas Ide júkol iSertencentes eoe diverabb4egtetuade eido/

4

calWaAtopdsVueiS'uSli t í. édoi-64'ée'rre g toá6iitÇ i Vf46é de'te14'
do das láminas doe montanteS:COm"taMnhO' - 'td hàe ee 1'.6inae

r

‘•

jugo l cie -Ce' dadagraU l r'ePOU.sel -eObr o ' telbado cl.he montantes além,'

¡ 10-

.2!

tal ponto que o seu lado voltado para a janela do naolee se eeM,
te com a lamina.de respectivo degrau do montante médio sabre

RIRMO at Ikt.476
)4 iha ~abra da 1964
dequerentee 1%2 1"14.0 WeaLAG~wyg
Privilée4e de gneewdet " DOLIgt~aled

• linha do telhado do montante, s que a base do recorte e mode•

~MA

de telhado corresponda aí largura da respectiva lamina do monieg
te médio, e, ainda, pelo fato de que os comprimentos das i'dmi-f
mas do jug o se acham calculados como acontece nos núcleos trilai

.1~14.22), )

Cionale, de modo que as lâmina- Co escalonamento, situadas mala
pare fora, ficam des/!ocades, ccia os cantos das eusa luhtee em .;

- poéek•pot0e,

~maio a abrigar beilee de pede
manto prettrameemeut. e414m4r4~ • memposte is partes de ~Cagam
macio 144a4444, earacterdmacle pele fato de que., ma ~nadam as444

eneenblegem, -com relação ás laminas situados mais pare dentes
,-em sentido longitudinal do eixo do togo para, a tocarão 'nas .
respectivas laminas do montante extt , cujo comprimento é mais

minado. peie eiblempers *me &elas as ingimienvo,
emea 1441144. ii"Ael
ta-rol ce os *oba ~poeta a metade Ithe traVeza gge és dotas 44;o44ãO)

curto pelo valer do deslocamento das lLminas de amo na direcgo.

amo yaadria• para • perea•rodee.
Pec44 ai de é peie,* aele~~4.

da janela do náclee.'
Aelvindiea-se a prioridade Co corresponoente .4*

01—Ps-t

n

pea,Luu oepositado na Alemanha, 23 de Dezembro de 1965,sob o 0,
124 V111b/21d2.
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RUMO N 4 181.356 Ai 14 Ia decerstno de Md.

TEMO NI 185491 de 19 de Dezembro de 1966i

Raquerente: SITM551 MORNMERMIMAM.Agemanti;

Requerente; TRIN INC-E.U.A.•

Privilégio de Inven,a43*l20 IM4RSU1OO
LAMA OO 05X VCIDW

'Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE DOtta0 DAS

vimmus.,

SURTES, PRURI°, ' POR EXIMPIIN RARA nummumair,
10 1 v1 00105 0 0S5

Ef,...22;mazagába
1-Dispositivo para rotação de vd1vm/a, cerac-/
144ta3oo ~date% e~eate de /totem

ta

pão magnétioa p referanotal e pooltdo CCM teea CQ 1544

proprie, por exempLe4

terizado por i compreenders um oorpo cos flange na periferia exter/
os, uma bolsa anular no interior do flanes, uma folga pilato anu/

tidAMOCIMMadarad, e 0404 ~Me CR
lAminas doe montantes e do juge ~NUMMI* &roas de 0410

e um prendedor de válvula °Baio* integral no interior da falda -/

lona das

pildto; um colar de nylon com um flange estai externo formado .4%

idfintioes,

per'

e em cisa ao deveram ~Ade dm 1~4044 G

de Jugo te' se locam Gee respeold~ 8~mM OtOdlodeat1/0
app esnmeam a meada lefiNda.* senda 400 no
34aWee ftw 40X4a44
dac ~embocam noa ~aos do jugo Moa %IMO a mddd de lelleadOk
e Cs lexclue te idatt444t eldeeettO eco ~Unem de 459.
agmastionamie

odre #4 ,10 de qui' e* trelem&Cedsi 4die Mánall 00
leentellie &ate peeeuom um talho aizodo de /Tonado de p arca
de 0
Uigg two ~caiu muda 0;k:to Wok".40..¥0.1~..ffigb

lar constituída por um entalhe localizado no interior da bolem ./

coa uma lalienoia,radial interna que encaixa justa no referido -/
!lenge; uma parede oanioa dirigida radialmente pari dentro aum-/

flange axial interno; uma dela em foras de liga situada dentro -/
da boles anular; e uma arruela de sola chata cuja borda ertarna-r
ancostaMa parede Ganias e a borda interne macios* ao corpo na -/
Lltura do entalhe; pelo que amola es forma de Jim ,

• ,leimtmente

• amo i te:4 Off arruela da mola chata, vai flexio,,,,,u • arvela •

MIRRO

i

aftedeeda ao 000~10
4
laeltmaka
ao
•amme
astro
a
41~
~dna
da agia•abadamg
da
40 4 eacpe, a $0,9ear, em roWaie ao color.

MpWmriommeim ~ha a moa ommoéhil "Ma

1

NO,

4A

n Ca dtapaltévia para a ~aramas

de ada***04da do"

~ta, pradoalnaataaaala ttibátaii~9" -e$44 • fira% 04
domada go* . e4
qM 1 a separaçU I !atuada par gie Ataffi go er
aaatIlador atraia lo. 'et eseatisiatii Mais.% reaMe th troej
portador de &pasta, oardetarldeda pala lehe Ima ~a peavIdlai
alada sala abertura 16 ao aewodámawai 1T lera datem, 011141 4
fluxo de ar ao lenge da dtlat tramaiertader da apudWs de'd, .
' do a remover ao ataram teresde do dlatmaq, .
à rao'narronta ~mil:41o1 3 praartdode de Lheaeadad 041
,da dapaaltade na itaPartleão 6* Pateataa mele. *d.e daidieemaq

tod yiadialmoo a prioradade da ap~aled0oll pece
bale doo 1.4.4. ao 31 de lealoaboo da ~Aba- • oa calf

dkahe
04.

Jusilm) d 171 2S3
. n-•••n•••1--' . ‘,4

(anão tli)

1 a, total de 14 pecamo nom.

tro 0,1965, sob o ni 1047001,t10.:
Ponto ne 1 de total da p401,444 er~~244)
,

Árw
dr

46,2,g.Á

't01044
-"17
.41
'7

tece0 . c e 185.9}9 de 21 de deaombro és 19-6X
isquerente; , TRE PIRESTOKE rIrs RUBBMI Odeniff

NECO NI IC1.01 41,

MriviI4gi0 de Inveasioe "CIMPOSIC20 RiSIMWA PL% P~Ia 0R

101

PIRSIO"
RMIYIVDIOACtU
Oomposioio rwoimena fiável, em forma

ele dtaperão.,

4OWS6.

rarizade por conter, como a fase dio persa, de 28( a 404 em pdae
66.
ma poli (uru l dicarUomilato s de elooileaol, teada man vtavraidato
oorínuees na faixa de 0,6 a 1.2 e. como o flue oontímua, moa p*Lheaskr.
4., me qual • unidade de polímero (tonai' de 4 a II &tansa $14-ame~..

as, toado urn viscosidade relativa, datermimada a L942 age MOI doa-.

Beguerentes TH3 31,11UUL FIGIMR 7201,2~ awaffig memauwk
DaITERRi.$
Privilégio de /ortag• 01117142001/004 TatJ IALOtT44 1 04
GuInIO DE LAT31
#ffil~d1Weaaaf

1 •.spertoloosaentos *a eu relativo 1wourilaiTta4 It
lex de borracha &aturai, oaractsrirado per empriaadar a 0.1
4o ao lates freee p de meia wantidade de doido Sosacao0
olenta pera reducto e pI do late pele 49444 ao peai* da orea
olação.1
Poeta ao 1 40 'bota/ dm * ~toa 0oreeentAdol4
MIO Ne 134.044 do 10 da jaastra da ledi

•llatmIl) (981) de 2.5 a 3(2:
-

5 do Saaalra 64. 19e7.1

Ponto a s 1 da total ' 4. 8 pontos apreseatalia.

dialoarantet ORAR 41420 PRIOR = 110 rA4I4 1rivildgie da Iarcaohe •.1121.10, APOIO OU P2116mu 15~21.2642W28
pok norma A spaa0U. 3 sala imemon 1M retIOULae.44101117.0.1.31 1444810 POITZ e.
16/7105/04CORA
1 ...Arrima.

*rola *a pagador polnotpalmeatt para fa4111**w 4

•Atraem e saída a piemo 63 ratamlae=autrafte ta da parimos porte
aotadamente 06' amo, peandoa ae amas uma perto eu cada Lata,poa
•usa aeasoto cantas" (ourela Ceaos para o actoriaea a Oba do

dottareatralloto e arti
Pada talo opoata voa pesava livro pom
ra o ~ata trOoetes, earaot~ por ma ~Ta, do
ata
eis roliço
voliON ~ara rata ou toratel* wa gatta . dageloo, ao

•
T2RMO

18.72* de 27 4* dezembro

do 1940e,

Requerente: LJUBERETSIT ORDENA LENIU I ORDETÀ

1~901141 011-,

NOGOZUMENI ZAVOD SELUKOKHO2YAISTV114000 MAWINO3T/04n4 haUKETORSICOGO./U.R.S.S.,
PrivilÁgio de InVISly! ^ 0: DISPOSITIVO PIRA A ;mudo

LIS AGRICOLÁ3./
Wriadio,2700./

Mt MT"

da curvada ooarantantaaan tw , 4tepreta4 *Orlo altura aclu do ca
04 bolo 04 4644I Loolt*eb
alho do Mote% ana plano abrir/natal
geram atum-par
mm ou para o OUtrt0 Ws, ao capto° cita Atte
tro ou othu ~boto • o baleata ao montaasts diaoletwo a* ame akets
a porta do lado oposto a dtt* *evicto dkantatrO, de 12011 a adr*
FOrd
recear dito espaço oblíquanAnte a cale otaltaoular a pearatel
dita barra Vasas per ~a *atei
O OU de acasalo Csamolia, 60460
.AllelOos. crer itrateamta a dite latada' e dito004a to da litn,

it

•
h 2954, .84ightrika,teha 14

4....4.4444.4*~~4.4m 44.44444444*.........•••••••=•••....!..r
r.

i

•

.•

•

I

ai OU állépatre'not catados tuteei memásita
*lavado e *apagado kerlishialmae co rafirédélaagmada
tívadr intPdesiçiei;li qiiarie . diaoaiti4a'Para imbradamixar

7'

•
na adiekoal
tm.diagtoeirevlim por Ima versa a* *amealhe de veicule

ainda por duas sarnas diro.:
eia de fitaue*,aa, da asa •metutio $ Ra,
1
tazanta a* mpsoal/"
Teato 6nico aEr2.11inta de .., .t

1

data pebre noa ciaadel: dátaa'jUAte aa refarlde Pieel é e quina°.
,
diepowitive para laaroddiirar'àat cita1ao dátoa'adjasentes mereferido pia* • espaçado horizontalmente ó* ap itada primar* .;
dispositivo às imtrothaçie; pode fale. do primo/no e de Itudeaddl
diapcaitivoa de introdução ficaram dimaeatom taabém palme Dor -1
4
Lacerem ele rioe s ar respectivamente mom eltudee datem paon.

aistura e combuatla ta um ponta aajacamte ao citado p4504 pega
'Mie do *ceando e de terceiro diapooltivea de Intradmitie iloak.il
URU N 2 186.180 de 16 dc :cneiro da 196'1' .
Vequerente; GENERAS 2LECTRIC COMPANY - E.U.A.
Privilégio de InVençãos "APERFEIÇOLYM i T O EM CIRCUITO REGULÁDOR DE COr

rock diepoitos tanban para ~carme gaa rios e ar reepectival

PENTE OU DE EQUILIBRIO DE ilMPADAS DE DESCARGA°

di gerem,* cambée para fornecer «da pOtTe aos eltanse datial
adjecomte ao citada piso Rara alotara c ccabuati4 oen • ar Sit.
1
&acida aaravés dosquinto diepeentive de iatredução para Cair 1

manei se* citado* *ulmo para mistura e combustão no °Atado p.a
i
ae elevada; pelo feto do olarto diapteitive do intredaçã4 ft w,
Oir

,REIVINDICACZES

corrente Ou de Sr\
1 - Aperfeiçcamento em circuito regulador de
quilibrio de lâmpadea de descarga, caracterizado por compreender que
uma ponte retificador-cn p ncito r híbrida tendo um por de dertvaçães
gada em *diste Incluindo cada uma um retificador e um capacitar é Ift4
4
- entre ce terminais de entrada da ,corrente alternada, ca retaPicado
4es tendo palas posicionados para cor:durão em direçãaa Oposten
luas derivaçOes, um retificador de pasejagea secu yi14ria 1ge e4T0a
Yés cada capacitar e coa polvo posicionados atra tondusil; em 04DreçãO
Oposta no retificador série na dariVação, e um circuito do ulyá1izaç140
éncluindo terminais pare ligação 4), uma lâmpada de deecarga elYStrioae
. através oa pontos de junção do , retificador sénie e capaCCtar em caMt

tualle ai:acenas ao reler:ide piai.; e . finaln,snta peia fa4s do
4
terceira di ppeettiva de iatrodução ficar disposto emmDam pari
~nevar géa peba,* ao* citadas ducal, mo referida pema* alav
tura com o ar *a exame formasida através és winte
para
!
dtapatitive de latradttção para eattuatãe no referido) reate Mka
•

yado./

. Itaivíndicm-ao • prioridade de pedido carreapeadeaee fé

.pasitade na Repartição 114 ?atenta* doe Estados Uai*** da Oeil 1
criei , ma 18 de janeira de 1966, eob se 521.3074
Ponta as 1 da *atai de 10 pontoe apreseg14445ad

derivação, dito circuito de utilização recebendo energia durante UMB
zarte substancial do cicie de corrente alternada, doe ditos te0164~
te entrada diretamente através ditos retificadores.
A ' reqúerente reivindica-se o prioridade do correnpOttenl* p€61s

Co depoeitado nos mu. em 1 de fevereiro de 196, sob '1 9 524.110.
Ponto n 2 1 do total de ' S ;catas apresentados.

CIEMO 110 186.166 de-1 .6 do janeiro de 1967.1

Requerente: KOPPERS COMPANY ', INC./ MJ./
Yriviligio de Invençict AYERTEIÇOANENTOS EM UM PtRNO DE 004OW
410BIZO1TAL DE CAARA AITA,,

Wvirclioej
- lperfeiçoamentoa cm az fama de coque horizontal /
Ge cintaria alta tendo uma câmara de co que c omprida * um P er 00,
tâmaras de aquarirrento lemos cepaçadas, localizada* se lado*/
apontes da referida clixF.ra de coque, caracterizada pelo fato
to cada câmara de aq._:erimento compreender um par de paredes de

aquecimento espaçadas e Uma série de paredes diviadriaa estantondo-at tranavaf,ullaante formando uaa série de dato* compri
boa vertical* de aquecimento, tendo lataa Intimas uma parede /

!ERMO

116.26E de 17 da lameira de 1967

Itoommemtee SMÁNUED ELECTRIC/ S.L. . INGLATERRA
Pais/1464o

e.

Tuveagãos "3ISTE41 DE COMUTÀÇIO

PARA 011103I409

avwunc4ftsg
REIVINDICAÇOES

I . Sístoles de oomutapie para circuitoa . de telsoomuniaall'e fig
reatariaado por um centro a p aulado? pare un sintoma do te1emmaWatagse
cem oirouitoe de meneages separador e cauda de ainaliaallox

*e base ou pise; pqr um primeira, um segundo, um terceiro,' um

olmiado dieloositivoe regiatádores para reuipçio de informaaiW dar

quarto e um quinto diapositivos separados para introduzir flná
toa , a saber; o çrimeirc digemitive para introduzir géa rica
mos citados dates :unto se piso dos zonzos; o segundo disposi-

Retal dseorevendo uma entidade deeeàada ou chamada * meio. para attat

um .ponto

W1~ podou ser lisedoe peroit7Imità cela & g lacie da ns eaddl ado

tivo para introduzir ào rico nos referidos dutoe

ex

, elevado em ralação ae citada piso; el terceiro dispositivo para

buir uza alsrasçio em um canal de einalizaçià para um canal de v615 dO
resposta e uma tentativa de chae-..:, ci.eN on c . troulto . d, ,n s ou de *m

44c 4*** ~posta k,id(prustio 44.41484 psig44 ,maga,• ppo.442finifOk_mi 44.
4Wsposta Iftatordairls p4tro tt oadal 44 11114144114&114
. Reiv1ndica-44 , a prioridade 44,itaet p4444.4 410~

ia 2à m

elmt.tsrre sob al 2,275/68 sal 18 é* ka222112.10 14 18444
nato xf 1 ia tatul 44 g 444.4411 apasult,M4dre,

Nelafts.~ adatiaatal iii-vita*stabit iataé.s 4. p44144 aa 44Wa4ad4w 040441/511
'5'5
Ml da luva som ralação • Uarommt¡ *a ditos clumaatsa da r :Latada ratittdm
.
•1
,40) a tut atoviaunts *sisa do pistão * da'Ixaduu uma ~ui.* 443sp4a awee.
oomuaicar uma arça ratasional ao amai lutarias** Issaddli-a à

418er oes

' ralação $ caroaga á dita luva, peld)tiollo . austa ' qu* u **eia leaa dava*
•
te ailalaulate taco a °aram relativa e não rotettvaaanta.
Itaivindisa-so s prioridade do oorrsapoudam** palra, awensmé8u.1
to arsLU.À. eu 21 do janeiro do 1956 sob o al 547.642,
Ponta ue 1 ad toial da 5 peai** u.proladtalot.
t2RMO ah la6.962 do 19 de jaueiro de 19M
Requerentet IN2ERNATIONAL HARVESTER WOMPANq .
,Privi16g4o de Invenção: "MECANISMO DECOTADOR PARA StN ,D€I.SWS DE 3.440
.52£212,12Uni4:
1 mecanismo deeotador para stgade iJraa de G&RW, oosoreenietkli
soa navalha montada para rotação em 'herrn° de Len eiza paosétro420 vad.'
"ima' e as par de disposiaivos colhed•res, eepaiadoe lat~m~u, 111s p ost05 adiante da navalha e arran'ados de moio a dir~ p ota oa t,tal

0~0 Ia 214,441 da 14 4a
da
ilinbaikete 30C411%1 ~Iam rwmor wgii *14mier,

opa de cana para dentro e para trau, e:híre .1.ca, na aentitio da naval
tha, e caracter$mado par metos-guta, ajaatáveáa su.loalvitauukt, ritatij
(
Jados a dirigirem oe topos da aana de um díspos15,ivo caçk'adlWar

*HAMMlfirêt$

4t•ide uswisau 4r"1140£ voe" 6,2.À.-1b414,4%
111,41/5~4.Inosintghss "ilage~ reen negroto ii 44~1~

At ~ma 1/9~,

o outro, a dim de descarregar depois por t,-.3-42

non .§~3941144PAM '117~111451011411*!.

Reivindica-se a prioridade A> c:Ural:pontal :4U* pagklu, luoadta.34
0:0 na Austrália, em 19 de janeiro de 1966, sob n 2 64V".

IL150,^1~4
/. 2. #0~,aa ,b0a amadmaaa dm ^044faimada emeowee'-rolíãr:
Ire 1164.114t14", **tio ornikim,a4.4,41414.4* fas4..abtamatlama4, malaaana 00104Ua1
#AW

Ponto n 2 1 do total de 5 pontoo afsrouanâadoa.

40 . 444,2a au *atada

MAMAI., ma'qt* 44044 p#40~4~ Whatawarior
aWsmaiduattadma* 114~~~~4 ,* ~dam atosada da um *4 10404)

*3 49 filairta, rewmadeatuatdd paWa atas Ao ia patodwas*5 444,400 40/..~.4
RiIIWORIEWFAI1. t4p awf.11414f,
mota 345taaida amadama.44~,
41
am aapalleadmékaaaada patimuédase, settaamme um 54s4. *9
~4dri4e *a 5 *44 é umotraa o asma* ao 2 44i j glaamo
41k444 dodittuas wspot4'aor44ds4*

154,

ft"

$082) 220* PlUmaide4 Ou'. itasluae* da ~M i *MI
mad •lida, et parador da tua AMA,. 34104~~. •
iolows o dito ano) íti4o~,k4444.
Ok0a MA

ttá
4kWil

~ma

oireers

11

Psit. 40 / are teeel
44 be 144444 ~mofada"
244.3.74 414 14 4* J*0.44.. da 1P4-7;

1615414a4it4

t41.2é 2WW116

érastaakLada 4
4 Imuttaid, 'aé¥04~41 MaddsOwMaaa POOWW"

,batraddludarl:
.Lt. Amasiar aaliaa444,41, 4. haataw 44 aalea 4aaar lamare sma
• Magaat» 4~ • lada aompreeate tr.= aoraa4a ~94 WO 4.0%
09910114941 • 1911 piuti* ratilpeaaisul azialuoaa• ma adtasa, a* sirmaaaam ia
#§4744~74. as una réca* sal ga 94 )1•Iis )6r* proiikat• ua amaa~* "No
.f.-0ffiP4. 34 1~4 dO di'pa Ur*, mal lava dm a-Main» *o* pora4aa atuaralu %dl Atte *arcuo' o rotativa rato jh mame, • aa slom49M14 4. alaoollao
111) 409aa» •atra o dito e a ilara 4* aja4Uakm, va Ne. arsadm4.
Igíffi14 »Raia »ate. da alto lava, ala >aratu» da •aapara44* 4444. i 54f4 #y :r•ia O earaluialia »ata.* 4* M4DM, faro riamat* 4* lar* 54~4*ãa * temovAvol axialuont* face 4 aaiMa *aguado rotagÃ4•are
r*:allIt
1,14p &s.+ ?aratu» IN luta e de Ilareato iapelia444 e ll *.gia 44 ~44 al
ouraotarigadt paio fato do 'ims ama1 do r~!agen airau:Ar *alma.
Vai turvo lonitudisal •ar lata:pua» •tr. a luva ajaletelara a a ,444t,40
4444* 4* à» alimentas a g ap14**19 . 4. a'awa?i* raajmadaia4* a* aarriaaaaa,
aaaa$ 445 >latão • da leaa a:»talora e. mau prlaalra do pireoaul
94~ aum féraa roi/emana: a* aaal 4* a9 -2,r3agaa 14~14-4 . a ~~-** a
laradnta» unouithmd* 4491 9 oaraa7a *a oaa a luva a;ww:44 .0:1-4 elo aum 3 damoÀ
, ia eaaroaram-aab t• &gala du eiaká fa.;. 41 a *a rfa?* eu * ¡ara ia ajaaaa,jaa

T2n140 Mi 184.475 Si 24 do jimake. d* 14a/mi
dsquoraatot STULISSBWIPTS ZURIMANNITRÁNg*.,
Privilégio do , lavsnált4 PROCURO k! rg ráa400

Xe42$

CaTamicosL,

taiyiaileaelaa0
4,roaea44, e. preparaçia da 44404 es~ fffirmlbtm

as do féraula ~111

2956 Segunda-feira-14

1:11A R LQ

• 1 peeetram dotar smbeetitAuftwe por arwXOPM.M,,,i4".›..4
,
tittLocot e'6,44 64 LoYderâns ti.N4á4rgvaT;g:
4
10Q,
ai1mén:44,
Matedwaranmenla, MeMed422MMW044m; Oke%
aloodlu 141:
aa 61001

Mamma4444a 1.répres•arie um ertipot abloale ou améleMéka, 114 •

P.O.

maperememdman Mamem drep 14nd:regime• ou grupas Mkénkhae mathueiej
e

•amatmeelemem4m
çamiim~molautlera, ael,-UtAmedezeme, pose ammgelé
per 0*wwirra 6e irttzee
".4:dé, dirugea Mimunt4, alaard, tema" 1.10,1
sé, taartgley trhéimmemeraeredãa, *ulmo, soilemilre, alhquadat.ate

, Ma e kw., eleftede ~lb& clarear em e lama am séteamodemim
*O
qual &Mem 44e4ta Iri.gmée*, um méxikeo hattweedéíméoe, por •4401054I
aque0e dm W.ipor-idtas eu da sho*.tulIas • 1 ropromenta um twom.4
avÁrsvallerÁ4 eu *eu maàlvalmata, otru4.twaLde pg41.6_6c2p Lie çum
I" 1*.6 aaa;nw kap Umiusa deOprnwa

19:

URDO Wa laé.mo d* 3 da fevereiro de 1967
!te,uferentee SESI VISCOS& leel g Tà NAZItINALE INDUSTRIA h-pflituitd
E.01 9.prt. • ITZL/á
pajalleUla ge Iftrençast ?ACUSA 13 OkkELMAGE* PÁRA 1 ?ftwoo lumgi
Lie Dg POLUERgi F115,118 1 BASE DE iCRILO51wmo
ffi1IVINDICACãE3

1 • pripemo para • produção industrial Q4 polfuerea flívèle ke
IteDe de aorilmitrAlavem particular para a produção de uma eoluçie
fina*, conetktntda dn um oopoliaerc, no qual pelo menos 131$ em f406
eio aonetitsfaca do adrilonitrila, em dimetil-formanida, • no qual. rik,
ienoo, de 15% sã* constituídos de comonOmeros, de preferi:n*1a mer3praminl
do alil sullonato da *Ui* e mtecrilato de metila, caraoterimihe
szeoução de uma fane de ~alisei:aça*, na 'qual os conowamprow, aa som
luelle em dieettl-formaida, sio copelinerimadm a zoa tedegmeekura res.
arasaivaaant. ~conte, segundo uma zoçuancia oontrelada, *adiante ran!'t

•

*e Macules
Iw

oem

ebeliM,ft

°MO& 'Ct0q,

'alagam • rariagto programada da pressão residual no Intmraor 4o re*C4
• de raoção, de mdo a levar e motor a massa reagento na emiade d*
obuldçie, eom deattlaçie essenotalrente a refluxo de parta do mmaamm41
-ti* ~vertido e do solvante, progranagEo da dita tempareeteara de *Cer
liça* mediante 4 oontrile da prosai* residual sendo detmemcloada em Ma
ção meliante e ~trile da premio residual sendo deter giam" em Pima0W
da campobalç go da dita nasea, a dita fase do eopolimorismée lourdo ***Ip
da de uma fama da destiIagle, para a remoçío praticamm** tolha& *à Meai;
miemo* aia onav•rOldo e da dimetilformamida, em ~nal meemade pura
ie i-tas da ComemOração ~dada Pave i natio da dita wrollaqt,
$4.*ralmente, a émemitmnte red./abdica a prioridade dm omd*"ZIWI

ne suai

saprisomomne an Lomm* d* abam em me arem, A 1, 1 e

manta 0444* *depositado me gmartieie da Patentes da 14llt1. me Má
*mad pie da 106, mb • n os. 1422/
144a nd 1 do total te 24 matem •o.ementadme

g t **46 f. mora ~mijar mim premedsemmemem*mj
I sampormat* reétdmdIss e.prtor-idons do pravo empuml
t oa- ma lamaça l tu lat és kOmedm* cl• /966, mi mee•ÁitzeW

Egi

Ifeekm• pema* •promem•mdmet
ragus* am 104.340 ée be é* jenaeéere ech 1241
OkriV"Za ISORPCDAIION frivtatade dm lave-n*4ot Rdi.StRIAL‘ Di Wiettra 0~ 1 Icoom 400t
reiteá 0~iRea DE ~nu, Ex UM ~MA& DM Maiggle0
lawslaftaka
_ istmerimi Cm saneai ~Imite, memem4miarade per ectffittegidmr

um ~rirmo composto predomiaaseamente de oeetrti em bei Paes da **Saudai reedmiremes eorroeio incisais, °Lumes, ratmedee é um meeeelégé ~et
. Ui*, ao grupe da mettis reelétootoU difueié doa geetemne, 104 Meméal
ler ao záaoo, oé4aio • alquile, aoplioada sino* e 64.,44 saboemédéhé é é.te esoeog ~intenta 1 difusão de •stanéo preparelommuto U04 isime~atmtarueMbIA.. som, e entre, a fase do catanao e dillarbe 1, e et" adejog..
troem
leivimètem - ea a prioridadé do oorreopeudeatee peiedso, ~ti
ése asa E.U.A. em 241 da agEste de 19E6. sob n t e 574.0r,e
leste ae 1 do tetra de 36 pealos •preoeatedo*.

r,
TIMIO Ne 186.976 de 14 de fevereiro de 1967./
Ragu:orcela: BORO. -WARNER CORPORATION./E.U.A./
Privildgio de Invenção: PROCESSO PARA UNIR ?ZOAI DE ADOW1W$04/
Reivindicagind
• Ca prooeseo pare unir peças 0o4 alumiai*, *empe*
andando a união de duas peças entre ai, caracterizado par 000ti
asset1t4i1de dos seguintes fssoir: tratamento de partes *a pot
aelra peça e da segunda peça ova Lao 11E4 de sairé e roa um mi
4,04. 3manevex 4. *aliai •leemeim 15 primmtra pegos 6, ak,~

'10 d. dlls dtínrt al tilta colas* de rasinaids

deleme~0 _ 409e a avdd~ d44444 d4 444 44444~4 14441444W44
4404 da damparaftre da adia aftwadarti doeria a .40.4 44 )17

.

tu

*Dors* ft pea4o do £.41a da data Ido ft adóZa /4 makaW0 i
unas e, dopais dia*, atalsaamode do taaoaratrara • -promtd
da 1O 4~4~ a dó mina*" ode alta
ia ua ~soo de tear*
pir o poma* de dada da data 14o de matasa do amead 00am~
44 mel*, pe pfteamolo
dai" a fte:o da Ido, de madula e de
mefta da ldaa promatera d* ~aia, para amar aa dami penem as.
troe olí reefrdamemto dna datai paoas do adutaboOd, mu rapas* 4/
do tampe de 5 zwa~kole a 5 4124444, ore Ibbee saadza ó* pt.OSb
44 ~14 44

ba;

alaga

ungÃo e às

14011 44

**ta meeek

substanolalaenta, depois da lavasse an séntidoscatririo aos ígos eu ou;

'Ite

ser a* resinas en mas

frousanente prensa*, *.mi

ooadlotea de

easoatar pormata do amisatso.reareolt

time, caracter-liado pele sst'agio de levar em sentido *entaliria, can
água ou outro fluido adequado , e aistura de ~nas, dopeis

primaram ft

eido ragenerades, *Grelado o ollo4o estágio

de lavai** es

delas edra4

sentido ~Mi

rio post.etganoraoio, para oetratilloar ae resinas 44p091,14104 n44 4443

á ragu-armee+ rnkramilea priorddad* &e 1,4**4e. pe.'
4140 dopmaidras mri Rapartiolo de Pateat•o Aor**-~ramama, 44
14 de raro* de 118, sob • ad 9,3t.de4./
Pasto 2 4 1 de tatua de la ~leal apreeemOadeed .

ffinteddiáraa

fluido adequado, para ~ovar as inpureras,

talim* dia m da aSetura, e ripa-airada oen-an asie Idsieo, para rastabsti

teoria:,

buquerwmi

"%acate tirada * fortemente Wholoa, cuja alotara tinha eido, pearia:m*4
' ta, tratada ma um med• ~ao par ooloomr as reatas* om ~loisa dael
laxar permuta de auloret,os raapotivae, • depole asada para tratar na lie)
*aias Si modo • acatar a ~cidade de permuta 44 saio:ale*, da aderara/

e a mommaie das dites olaa 44 aWandaes 44 damt aammeierdg

-frtD P1.

perdias de taaani

na da

*amada separada • aubetaacialsente distinta

•agi°, oarr. a

ualzw mizãoldás áu biéNuráCSVIEW 1315 .
414

ivf~nr,~7,1
1 - dperfaidemmaatea am aparàdiao para • ~opta da c5eaDllit et:220'
larizadaa pol. fato da oamprormderea ur Pave rsraseeee

brai

uma aaraft /

82 forni de - osao, ~toda em ~o dama, ma mameme 404/

partnker* do
ealembria que wo

artaade para fase, a partir de ~are Mo

ddio ftma. 411

ftlrlaulloa-as a prioridade do

de ~e e do aula

memeadde am

~Ire anterior rama adlewaft wroetamme44 94 mamo.
Idadvdmél**-~ a prioridade ft eorreepoadleale ~tês demaedtada tad
Zoando* Usado. da 44à'4 os *a 15j ft dairardire de Md stt 59"44"
Nato ai 1 do total de 5 poe t e/ afrr.604.áa..

~lota fortoaeste bica

oorraapmadaate palita waperatteel

ORM 11 §3el.$96 do 10 d* "harto ó* 1967
DiqUelatillat OCADD2TION ZNGIWMCIdd IPC
Yrotlógie a. 14,tengtot NPLOOWSO DOM voutati.z Dl PUDIM te IR CCM
Dl DQUID4=20 DD ~Là DE OCITOM1ftl1
OtlitlE0 pz cumita Dit muçu DO Ai ta ocakt

Kal

i dDlai DD OilaW.."PE
nuo °atum um" L

esteredaa peramdr.

nadai* cem a amammeedais **arta da Mito alodamemee para /4mAter o pae-Ag
/
a* mtionner és Mele fias que me deatarolon e para dIrraglee Wden

7011~5223k
1 • fracas*" para *data-iria d* olitiabe ft ar aos arama do Oquipadlt

meato és queira da otabluthal, que 2L41U1 U2 /ermo ao guta. eeawbaeraSI
vil d queimado, laoluindo dito processo • •osa410 de iatersdeatr Ga gl&AI
lorno ar aditiva, tal eono datdoe

desatai* slot:Unam a/au falda. de IÇ

tale alemlino-terroboe , Wou eubstiuoime que produzem Mias baldem •ul
g oteie par deeumpoeiodo ~o*, aditivo lesa que é espada 44 49407 a4
doidos ft anx1fro, Garacteriseula p.l.c opersodoe *diodo-mal* d* soda
produto, de ~QUI° e dito aditivo do dita fcrao pira am Imaradbr odi
404,, Iseartim

do

40$ produtor 44 oombustio eon água no áito lavador, dali

do que as baldoe de

•kr*

Mie ~Mas oaa dito

eu* aio havia' aedo reagido* em dite foorNI
aditivo, podo que os produtos , de raaeto •

~iate* e. pa'raloulea aio lavadas das produto* do coatuaitio,
Cita& produto' d4 combutth lavados 14o Ittartados 1 atmerfara.
Posto to, 1 do total de 10 pontoe aproaaatadaa.
4-" e1. n

FIRMO * I 187.336 de 28 de fevereiro *e Md.

isqwerente: DOM & NOA ONTAW1 -1.E.A.
Privildgio de ]avenoío: "ftDCMSO DR adalflad A ~Meei r/d~la
A INICIE/GA kft/WERAST1 D/ MadIfta Da Pladelft Ma Maddriadds.
liktirirtói2444t
4-

M4 P4444444 /40 4 A104/ W4 b kookt~

01 ,

NmemeM 4,

2

alsoftta que impa. pelo ~as tj

do aos 1,11.A. as 9 da março de 19dd •et o Si 132.369.
740 O 1 ao o total da 3 ~ tos 4rwaaatadas.

ft data *opala para wro.fisar mo fios nela à ~Ode qme abe deemeridadhal

~a

4

fraoascaterbdolos, preoloa ser tal quo, qriansda da

dademarte ase ame lostroaliada alerta * outra ~da, watamtdde par (tas

de alta **pata ne

isiare a reedita 44 ~esta

0,01f5/00 acusar do que a dansidado absoluta da
ea, 'asado a dltlaa *até mil feras d* bidréaide.

.
dr,

p oaias,

derme tis bem livre, Isn'àt asa dasuidadol

NOV7ICS/C2. Z2 Aft/te3/ Itft

somo Mai

&alentas, fortemente básica, *ando un pre-requielto, para *ata astral"

/er,213 do la4 ó* fevereiro de 1~

(14 7144.44.;

permuta da &adoestes fracamente bilreira pd; fia, para 1 Usar

li

3
J%4a,b Ô tivr0 •

1

fflela (Seção

•

gazib iàwiL.pirs t amb edal /tiffai#
utersato4 4~3 grau- senalasne

•

nsitáttatakkat2

rt~b1P11010. Wili4411411 e% ~4~ 1

*3 NO 40 abe*, 20 tígl,t
Offinkag 61 leparid444 40 pitam***
44,,Tafa
' Nigh, 0 1 a* 8 • tpfax54* earmom~~
I •

ia'aldaaa ia 1.aaaa440, eamaagem eia mau Dl 464134~~

q4

•

• 1

3,.À

t

•

g

rit PAP/Xed

a-t

1.4v4A44.~804,1
A - uoroazição. ou mamsae de rommiatmem*s d. papal 4:1
*antena* • por 100 parteo • en p4.o, de ptgaomto tioimmamis
parno 0, 1 • 29 partas , em ide*, de um ltgaats alatittoo oOna

,
MIL

Asituíd. por uma ~tura de um oopolimorta.d. á, eGa uma tampam,
1
fatura do tragusiqlo de segunda ordem entra .60 • a›,ae, e tka
sal de amante, da mina ou alcalino, moblvel e. égaa, do um ci
•-•
#.11mortoa4. 34* deteres ~atoo. e doido. sarbottlárol,otim
'44nicamonte não ~tirado% com 3 a $ . 1tomos do oarbomo.
ardamo*. Cor so omoremarsM, como oopolimorim.4** aeop.24.02
pisai*. do

20 e ?O por condo, em pés% és /atiram flou aoti~~14
401, 90 o 30 por cento, *a pieo, de lotaras de bold. aoffW
Ito4 a/ ou iratear£114o oca aloandin ou* ~hem 1 a 14 AM*
moo da caibo/ta e b a 10 por ~ta, mi pifo, de 4).)...
Aturo& ntlo saturado. d. *talaria, ou do
!0/ 40 • 70 por ánt•, em piso, de liebir~ ORT.M a4.444~~
IS. 20 a 130 por Conta, eu piso, 44 butadionse
• a 30 por omito, em pia*, de datares d* IMA* amPri401,
afou metaorflto. de 8,1~444 coam 1 a 12 Atemos da coaftOM
• O a 10 par minto, em pia, da outros aonlaafaa MtbOodu
coment. não saturado*
(0.
como
oopolimariladoo 3, o. copolimariaadoo $14 unte
04
0, de 60 a 99

por

oento, ma piso, do datares do doid* 14041AU

OD e/ou motaaralso 046 atoarias com 1 a e bom*. d* cartone
'II e 40 por acato, On piso, de toldou oarboxf1Loof eriatitla
banto mão saturados o O a 14 por oco., em piso, do adua, *Oto
119ae roa ettlémtoam.n.. alo saturado., •ona* a atacara 4041 hW
1
bblimarisad*. A e 3 oonatataide om 0,# e 10$ do ou p4*** FLO
Opolluorised.

ir.$10 le

10.609 4. 19 do abril a* 1961,

4oquaram441 8/4. IMITI ~Ge - 4 RIO DE JANSEMO v
94.tralima0 éde hirmaçAos 0 111003310 3 099030 30~1 Weiti~
DI ANO 1231~1.0*
911T44;04100W

1 - em processo d. trabalha as *roi qm* ~ama a pgai0
aros formado outro um olotroao e ema *bom Immtmaamta
eco garroudo d. má. atravé. da atida reotrioa de tu intato, ~Cf@
tiO qual é ~imoto o citado eletrodo, namtsads simultimommeatt
imo um arco piloto intr. o atuado *letrado e uma parte skil cibato
injeto% sarsotoriaado polo fato da que a granam» ém offirrombt.900
~ida • um dal citado. amo varia sutomitimemonto o. 14144$, ta0
00000 oom una variação aa granam.' da corronto formoo144 ao aeitffiN
dos clima°, arco.,
ecimindic.-.. prioridade do corro.pomaaab* Pa4t44~
•
~Lua. na %partição de patente) doe botado. 0.14a* 4* Mmlb gaa 44
!orai, me 19 d. abril do 1966 *oh o n o 543.7460
Ponto n11 1 de 5 pontoo aproomáN1445,
Maile ds

p--;n•n•-n

id

a requareata reinarias* megfaoradads. do* .1•Yriap.m4al94 O@ m
{idos dopoattado. as Alemanha em ? d. abril de 1964. *O 41 AlW
#firo 9 86 $70. *a 1-1 A* 518.4. 'd. 1966, eo e 41114241 a 14~ .
entoo ¡out. aprisentab../
4~2 92 ON3.449 4* 11 de abril lis 1941 .
74WWW4
asquarantal occusearo Lume4I4 4,0n4u4
PaLi
4
SOLDAM
09 19049 atLO
p04~0
401.0a140, As havsadoo • Dra
44044 mo14444 10414a4P300 ~Ma
LILIZISOLUZI
á - álopoetwaro pay* • ~masa As **4 *0.4.1445 mbild
klt* ~bardai* aletrillitoo, caraatiumiaaa. por Oompfs.agor *a cm,48
4bemats para miou ~indo *apag• relatavam...* robusta*, madm~'
'OeVrIl IVA parta dalupeoa. • seroa **idade* eu tira. da J am96. * •004 •
911ssarvOs, és um "eahhif..• be-oltotrome immaameat* apokado *ffiria f'
Osga. G gorou gabada. ao imtartir é* asastomato coapartimasho'
NOThatia4*m4.-** livrommutts em ralação ás moam% e 44 #8111,i hAMMLN

91~4 le voétifio ba jampio do Alto compaftha olo. o aq2 ftqc,%
MIN é Cena 44 miaieflaa. datataa 4a4kekta.

42010 II 18454716 do lb do abril 3. 1.969
. 4.auarantal 4011340 CORPORaTIOW • 2.6.A
Privilégit do tovangiot *ASPIROU DE PO À Yamr
4PIIINDIlAcOn
•
1. . en sagrador do p6 a víou* wirecterisalo pof boacrocabou
amas acoples em fárma de oagarols oontrapaitas o tua mão manttdam.
Coobala. uma oontra a outra para proporcionar Um alojamohts tedhAs
mmeoro p14,11,11. 4mbt#010
Is para as etompon.atal edvetc, Inclulado

.
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At$Pl.P41

OFICRI:

1971 299

;;

1-:-..-154
41.4.-t.
á. 4
itçe diapooto entro as„ditaa secções para montagem doe element4s,.

Pivete internos do dita aspirador de pó no interior do dito alojá
isele4)'
litoïdlajánenta ea 111,0441 PdrtimalltOfie 144110
Melro di : Proseias statetérina
conmargleMP de 443fOarga
da

pressão atmosférica e vedando é mantendo fechado o dito copa

41mento'de Vácuo, o ditoaseabre Pláatico:inci.uindo Mitt parte de pn
pede tendo uma parte perifárioa sollariamente formada, a dita -.
parte periférica tendo um oontbrao similar ke parle* periféricas 44
pata@ •daçOes e sondo diapoeta entre elas, uma soneto de vedação .

PWS thr:d'fft-O,Ot ~tom dpOion reta leram paro e bade do 4biedI
'
tkPa.Pedo
e fixado.; abada ao referi doo placas apreeetfam em ,New 001.
5 ,
•
4 z.
,
Wri-Ds;, ea2incia tUbularee, de seCoho retangular, sondo;',.ao valitaiimost
t
.
)
,
fré Uta I,n3e. rIi'eadaa. ela da 'entra, por perde 12'8141~9Na
Que •xemaltetst OS
Neas • 2ateral5 maLioree do bloco, ao quais ado reenirmotoe e
forna~ tOP
planos euoalonadoe e opetoe4 tud o eubseencleleente come deeerleer a L2h4,
trado nos 'te -anhos enodoe.
-ponta apteeentado.,

Olopoeta entre a dita parte periférica do membro de plãotico e a
parte periférica de uma das ditas seeçOes para definir um oompartá
Sento de vLcuo selado entre o dito membro plástico e uma secção, 'e
parle periférica do dito membro de plane° também se acoplando
- Oas & paru periférica da cocção Oposto para definir um oomparti
140 t o de desmarga entre o dito membro de plástico e a *acção opoe.
át, um aoajunto de motor-ventilador montado abre a parede do moaitse plédstioo, o dito conjunto tendo uma tomada de ar e uma saída .
ar, a tomada de ar do conjunto estando em comunicação com o diCO compartimento do váouo selado e a saída de ar do conjunto aelag,
Os cosumicação com o dito oompartimento de deecerga, wa recoplá
e *Olor do pé permeável ao ar removi,41 dieposto co 41 14 4141aPoló
Wmanto de táismo melado, o dito reooptáoulo tendo uma abertas* da,,

tro

kr/brada fossado no acaso, dispositivo* dolidáriasonte tornados me.
-"10014 pariférica do membro de plástioo para ligar removivelmeate-Pd magote de ir e a dita abertura de entrada •miro si e disposibâ
*** nOlidkriamente tornados ma parle periférica do dito membro da
pmea deadarregar o ar do dito easporlimonte de destoird4
gp O statoadems,

rus.l

~tico

140 188.762 de 20 da abril de 1967
Roque-Pente. ~JIA RIEM aNDCar.13Ch NisouscrjOnmco, ltiC ,
Polvhligio da invenção "FOLHÁS"E FITAS P AN LIkItNak 14744ta E PROCCSOS
Ptila FSCRUAR
MESMai4

asittsfeioa-me a prioridade do c*rreepondente pedido drap
'4IX mal L.1144). em 14 de junho de 1966-4/44b ai 597.412..
leat44 á* 1 de total.de 11 14.-ntda 1,11/414emladot.

ARIVIFDIC,Jet.5
-

Fdlkos e fitos paia liberar tinta e e r veamte p ara fah1k1 11 44(
élmemera, as qual* consistem de um elemento de trbru g erencja s e ns(Illa ' à
greosio, comproandendo uma base f lexível'soportando uma canada poroso w'
1
hibbradbro do tinta, compreendendo dita camada una malha firmo, poro",
substancialtento não transferfvel sob p ressão, Compreendendo una alio°.
tia Pailona* do ora ~ima termoplastica de'v.inlla e uma outra resida, e
Ildtgan alongo axi404ve1 sob pressão contendo una ouantidade da ~toa
11414 ~anho dispersado uniformente dontro dos Mios P c101 , 1441411-41
das glinee dita nutra resina compreende um co p ollearc de eitireno e eaá
OsWkato, 5 tendo 421.0 veículo sara a tinto Irco wl*ti141a 440m 4 140 44004
Cito a 444* neolde de vinila,
d ~Pronto ranindlea a Wiorldad. do coridomowseente panda da.,
laegAigo ta fopoffl.blok de P1110~ do £ 914d0.5 iidos dê am4rict te 1nd
dhe ~Cd a. &pft, sch O ng
tiCoo2 19 10.44B do 1 de 'timbro ' de 190
itSiantS:.VERLLINC4 PÁ.184(11OCIABIÀ, 1118t21.1 3 0001/010 •
kenkl..e ~idea i "NOVO MODIMO tC Bh900 IMMO tând 001441~880

piramouna,

g'

1 - Povo modrao do bloco 'azedo para oomaaemphea, sem Potente **Po
'. ' Ismitalsoote retangular, '

08"10%ffilb&410 pelo tato do mor domado por 4W90
'lemas retangulares fomMadoras de asas laterehle matodeae P144441141, 4114 1
Cal,&& bordas superiores , de um /abaixo
domado por date plano*, o emano.
x* inclinado e o interno plano e horizontal, rebaixo iate ouo atinge fim
te tlda a calcaste das ~feridae bordei, cem Op etatIP (e ptimmow **0,

PW140 " 0 . 1

de 12 pontos spitiehla-~,

•
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JurrSo o!. 197(
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g

í

089 18°.)la és 13 d. abria. de 1947,1
IMMM•teMigét DWOND SNAMAOCVSORPORATION./E.W.A./
34~401.4 e)

~NOS

3tax

Inroção:

len

.

fg. 1'

PROCE4d0 4PERFSIÇOADO E

'‘..

Raa .pom pai ./

Sf(4,.
ok s
thg.
ira;
likg.
Pm
gin...,.

yuTliçe DE ERODUM 4sam2,30;

Bresease aPerfeiçoado a arco volt:lis.,

as

w

que& i

et,f/

• dere*, to

cOM

Mo*

de Offla dm ade 'est:Mário
ama parle

, 7‘
wg.

PI5
/

Mb

passo que o efluente gaios° é

itageamségaRe •4mM:a roxa Per vaa de uma pasWagem de deacerga,
justares** k aoca Ihe'deeessam olérrica, cersoterisada prle Ni...

.)

40,b

ao qaat o ado: ,Wift4r4 12 é introduzido na dita zona, para entrar

441 *A Of•Ohng.

.

...

/

uma cOraente capaZ de formar o arco, e /

41

\.--mg
\\ 261..

eetetat..244/ tom *reá mediante paisagem, dentro de uma sena de

deaseswia edgeitolea, da

24.4

%
Z en nk

ReivinSiape;eal

•

1-n','

1.

é sangralo para dentro de polo me-

da ~R 30 reator definida pela dita zona de

al4Ortoa • peia praias-ma de deocarga do gás', dito gás

~oda

ál.eum4444 preoedeado de um orifício introdutor dtapeato a jia-

~kg

Ita enteada

em mie primaste, mediante • que, a Manei da

.44,4. amarada de 040 primara.,• mio adounddrio aegut embatem etainvate as leg e dar pesados da dama &o reator, ~ama* mo-

Ttlitm0 1:4 188.246 de 3 de abril de 1967./

ela amo tedana a •nval .var e gás primário./
dcpo ga-ânt41 reivindira a prioridade do eorreopondo§
t. paddths, depositado ma Repnrtição de Patentes doe Metada. S-

aldei da AmdoiLea

chi X4f4e,

ta

em 14 de sbrid de 1966 , met e ai..

Requerente: A1L11D CHEM1CAL CORPORATION./EB.1fl0./
Privilégio de Invenção: PROCESSO DE PRODUÇIO DE OBJETOS DR

SINA SINTEXICA, -. 1.70RÇADA EIO-CEiULAR, EXO-nusomlam, eratMA./

X-loatm me 1 dko imrbmi MO 14 poetes apcselhateden./

Reivindicdçães./

1 - UM processo de produção de objetos da resina gan.
tdtica reforçada, não-celular, no-elastomdrioa, ri&Ida, te~
ag1Ám resistencia é flexão, por conformação e cura de UM* COMea
dição compreendendo uma resina sintética e U4 mataria de ro

fOrCo fibAa0, o dito px: oceeao eendo caracterizado porque urna
COmpOSiçãO Compreendendo, como Campana/11;e da resina alat4tica,
um. poliéter poliuretano preparado pela mlaturaCRO 114 (a) taaa
mistura de poliéteres, tendo uma funcionalidade média 48

7,5 e um índice médio-de hidroxila de 300 It 600, e obtida quer (1) pela reacSo de um ou mais dxidos de si gut l e ne
sisn uma
mistura de álcoois poliddricoo contendo 2 a 8 grupe* hidroxiim
ou (2) pela misturação do pelo menos doia diferentes poli:nanai
?reformados, Cada UM Obtido pela reação de pelo monos UM geLdo

mt,P0o h. 7 ag aula de 1967

lOSOOPMSS ementem te IgA anhuma 1t4owta Paang
nildonalaGe da lama ge4o Y(oL414411,1W5 ~FUMADO PÀE A YONOWSO 04810mi

buggsra44§4

WW1fdar

de a1qui1eno com um ál000l polildrico, contenda 2 a 8 grupa*
bidroxila com (b) um pollieocianato orgtnico, a relação. ROO 2
OR estando entre 0,8:1 e 1,311, 4 conformada a :furada,/

. Á requerente reivindica a prioridade de idOntio. pi
agtVgniedoe880

11140444kwa
OM,

atsfavBadatado pawa fundi* contínua de metal l4dt40.

me quilo nabal i wattéo tem mma lio-goteira cem seedknormplANaisegO

ROI" Garaotorimode peie fato da Imei a llaretoira ocompota quatro ele/.
tlt! Ga ~e aSsio e ti4~ ama PM, eireulando abre roteei Poks fa•
"SS Os dme o tire de wide• &lata e o atua dat 11:testeira •Me lmelimades ma
fit TatesaMe ao outros e miimerkes em dlioreatee ~as; a 1ffillime410, pesaIda. uru dm cintas, templo o mesa, semeais ma telas& ae els* Sm lingote;
511, e iate para Ma ma dos sistemas gmemitrleee conetiAmães par uma dem
Uta4 e pele eia* dm liameeekna; Mie fato &e que cada data 4 apiieadatdiandee uai ola suas

ei¥844*4 1

smasfigole da

UAI

Cláta a44aeente, , e lote.

fWa ao quatsm'ciatas, mediante permatalic circular; • polo fato de que
O elmo de cada alui% Of preelts em AugaM Veto 145re ' e dita data adilam
da, manda ama rota eaè paralela latermsedIo da dita dieta coa a :selifid* elmta allecente, a fie dm que ao quebre antas definem um velame

0•

g

mo troado da pixtomIde reta com base quadraagular, cuja base reler •

corresponde 1 e getrada dQ sebsi
_Vinalasate, deossitante ' reivIadicui a prioridade ete nerwereerfe
Paulo demuttet z. na RePartiOke de Fatentes da Franqa em 8 de abril do .

1944, egob o n) 56.93n.
•
roa4. ao 1 ee total de 4 matos *vá:meneados'

dido depositado na Repartição de Patentes norte-americana ei

4 de abril da. 1966, sob mi 840.224./
Ponto na 1 da total do 6 pontoe dprowo8v14106,/
Temo No 187.960 de 21 de *orça de 1967./ 2t0Onerentet ALIJEM CHEMICAL CORPORATIOE./E.U.A,/
rrivildgio de Invenoão. PROCESSO DE PRODU00 DE UMA Setngla 4£

EITRATO DO ALUMIEI° ISENTA DE PERRO, APROPRIADA Pgd,RA YRODUSIS
ALUMUU "TIPO CELUL/"./
•
ReivindicaçOea./
3. Processo de produção de Uma 801 :4 SA D d e nitrat o 44

alumínio, substancialmente isenta de ferro, apro p
s riada para a
produção de alumio:a tip0 célula, por aquecirento de um *Unária
de alumínio oest ácido nítrico, o processo sendo caractericada/
por. compreender: (a) oquecimonte a uma temperatura de 160C a
: 220.0 da um mindrio do alumínio, cuja relagão em viso do
, • ainda (expresso c
i ono 41 203 ) para ferro (expresso como Pe203)

.de 10:1 8 20:1, com uma 801UcZO faluOaa do ácido nítrico do.coa
contração de 15E1 30 % em pBoo, que corresponde a uma qUanti
dado menor do que a .iebricomonte necessário para coaverter te-

e

odo.

°

juMo de 1911 2
=5=7—

cuokep grAtmi:

11

aa 110"11e. lffl -fai4Pao. 1.
a a° ~4W ' iriti*
4. pa.0o4:it;644D 0em4em4a Atte, audia frammados et edigm
eb Gani

uma da edmadrads, e eramealmeart• da daoe tr4 ma% Álamo»,
mara yeededo de *ene
ide,..ram loaxole da Iffirrate AG *mi
pio 0b4idp 2atieaed
ra-reiidi em Idie de tardataim ferapreara
ao cem 2200 ,m4- 400o. lef0C1oie-aome litoR.) 4 $4 Adubo 40

.,L

P00041./

•

raoaappc a Ão-

.

de, d porte., %receptadora./

telt0 P8 16(16 Ge GO de etatt de IttlOr
ihmemeematet Onttimeattâttlekit~
Wivi1400 de Imout1e4 ~mu áiknamlfrol,PROM
=33~11 aiime-aomml

(14 zwmplhe 1

'alienar

ou 3, senda a g oma (u+r+e+n me *Andu 11
(i4 um empem% pettGakoimaa , da Marat.rat

4

beaddiA

1a3 4fflaga, Pai mofá /

lerad nathei O &MO Dera edeed P1MO l3NarteAR hair
LOW ar meu

amo
. ./

tr:"À

Jeili-W.24124ad ri 4 4
• a rea padneettra-retedera, para ramovao oaa ~me
Ie.
o oride tfteri eteele Winbela'ãmeeer ia'aimtMaooe'eMla nM'am
anele, ef.2440~40
fett'dae'rdeaa i4maái‘a -aox
4a
toem ae eamo ~mito, aervirmn de ~rias e encaixas para um
1i
otayduralddeta 41 ~entes removi-vaie, apoiadas cada um dé
ritedo em doia adidos adOcaa4ec, e pretereeterearbe ocupam% uMae
&Ama ferrOpudaree a 30 de pula rá4e./
Iitowie me 1 de tatul c.c 4 pauto/ apreceatedoe./
.3

• Pratear° "era a arotialfe4. ~mi ~nau
•
~moi bádieweddleiGmo ppreptiedall ?
ara NAD 0.140 seittalm ia 41
boloapte ia enraotu4.G40 Ae40
date 49 4404M ~Gd
•
- doe quattidedan eipapeakradateartra
~nana Ge
(84 me amém' ato&Iceme~ea, da thmeLeit

ma gomamergem'a 1k Kr* lk

,

Omm0

/0 18,1447 de ly ae tevereare ia ItagNt

lierauour4sa.0101710commakmdme~DEek551aamuNt'
íót~.400 is 7~941 urA WiNdtkUNIA4 DD cOco.magv.e
•

Ik° 2~1

quaLly uspoweem'a irat hem, de ~remando eu um louos :Um§
cem 1 a 4 *toem de ~bete o; t k reprenwita um gmwe
11,A4 o
genomettla da aLdeAokarerto'bria -AGOdems
-~se
* uma sole," expere., de prefffipaday
vedo timo do 40ua MIL
da igual kesetade Med toGio edema e tear do oraraporate ~ma
, nal (b), que ooaida uma qpened~e rolaedeamMiNe peque" gpme
4 eufieivei* paca amar 'a Zataratie (le Ma
ta 8. low84.k8 sem.
cioaal de (0 • QA),
(e) de uma ateserateettaatara, dteleeóbamMea

1 Uma gnetradeira de odoo takepu, cercatardwaa las

ite Jetta de compreender una arnagAo-sorte para na edmo orieem
vertkoadmanto, e para uma leoa em Acama de trono° 48 0888
omm o atundaaaaato ~lutado para laivo, tdeando, dito ata*. /
»Gradamente embutido na dita pega, moa aem tood-lad
tOnie 31 2 1 do total de 9 pontos apweeentedoe0
7

/16~8.4~

m., ~rads 16 dteapa de ~buo meia era"
te ama tptekeethdra
mina oomet4 2W Atam de ectom p
, eu da um 4.4440*v44.0
..moobrade a 7-aaniandoey da ummire.. WA dd
-meinettnemaO, de IR
comp orta da adoio Ga
~ta, ~MI duaradddaa,,ea era art.
Ciát,

sende a temperatura AG adetuwa aqueaa m4~ dmoaloae ia 1,
Ne
ras, a y at4 • 20ed, dePoin , ~At 5)0 aed
eraera, Pautada At
30 at4 5020, 104 ter Norerade na lictido clara, o auel, ~Mb
4 diluido ina diatameniteeea dota
atd em teor de adiktee te lb
it 45% em piso./
dep ositante reivindica a prioridade doa supoeipma
' dentes pedidos, deRoaitadoe no N e
parti4e de Patente,* dor 1. todos
Unidos da ictérica do Norte, em 22 de abril da 11,416, e tf
ao de-ibro
de 1966, sob os ale. 944.369 e804.354./
Ponto, na 1 do total de 9 pontos apresentadora./
187.04e de 15 de fevereiro de 1967./
R ecluereuts& ANTONIO SCHWE ' IZER./ ESTADO
D2 UDU tiláGINA,/.

gmo Ne 16644$ do a7 de janeiro de 3900/
Pecuerentet ~Md( RODA CON9V4I2,/2.17.1./
Privilégio 40 luvengic: átitlafflO 7421 0044142h1 AD2OMAY244

ktenanaut./
ideitinddxlial.341/

1 .,dperulho para contrd/C eutomdtGoo de abortam
de tipo tendo um elemento adve1 ometrolado por em diapeati680#:
2otteiétrico, QArReter4z,a£4 par 00tPre Px0.0 'doa ~te de Sm'
aeoNa eiolicas de corrente, um alamento eletraemgadtled ratoC
e'amn o dito elemento mAvel, empene/ates de earenato. pmera ml
Ser palrear ar ditas pulsaçiies atravh do dito-elmaente eidaaw!
mognétieo para prover um campo mrpretico ttea se eltorne.ea 44.rectio de *ImObei2R que campes mapnétisam mItaamedoe tandem aadm

4w4a, eke *34

Iândi"41004 Odtam040$4,o4mL, 1g die4444, opoat4444 1 A44* *411
49 44s4is0 sasso.4.114 poisa oasSerolor • warYffilha
p40••• 114, 1.3, 4

•

1 1, as ownwoa d4 pat4 wome,w

4,10448 doi *L4** PA2~ 49

Imumw14 40'
À me•fiabéalbs 2~4,3,184•

as

~94me Ii, eorrOspealm
tan~,aparirlas lop444444menakaratt44do.,~4 asa loaao,
aos cogédes ao kmArskim, ea'14 4* ÁlovaroM IS 1944, r045 a4

.Palt"

11

ai ne 44 444 ia 3444, oro* o na $3 .44(./

Tem sol 3. ao -met ia Ad pes4o4 Nowasos44444sf

Waliath404 4, geffigeibe ADUP004~15'L 5K :412 101040Orada

igangial

Owakti
•

't

;

t

ea ou re$4reas44 a s4via.44 ao
. igarOodle1*on444
Oamtbas, fnaim(ado Ug goo4s4 oneSekaríaaia PO44 PaSe'qa4 'ása'
,•••,
i
•k
. • .
4imporW4 .ámboadoodampe
u4urs4a0 duos mime opootonsaka
gitudiada4m44, cada ama sasOosOadoa *0+0~ 444 taa44 dea4v1
•tda144 por a4a44 ia a'n4Oon4a4le do" ;tedo 44A Para Peontilria;
'Movia0ske ortio~44 dai vigas Mil 6,10. UM& das is44 Moso;444d44 da vOL46 da aiaw hoG44~14 Walal gamaadai com 44442. m4444
Ao su81oa4404, peLo MANAW doas doa rOlos'44 a40 4,011 60 ~Ma
~ande non4.444 os pares 44 ~saia opooóanasSo disposto* 14.
voado poio* ditas vigas./ A aaaa' vaante ratrandtlea a priparl4w414 a* ~4444 pa.
24/14 depositado mo dapartiedo da ?atoarem Uri:04i" wa . 90T is
ING4/.4 14 14(4 1 sob a4 3.6tOldíJ

7onSo

/ d4

tatue 44 1; yea404 a044o4~414./

abam We b44.4ai is t4 Os soloe is )02f
toom4444444 arrand4 304414.41 Orkaaat - 3.3.1.
,PW,Madado do Deor4sted444 WWWW0~.~44 4 Ai ~4~ 311~43W
wayszektueslt
. boom..44~4e go ma goarsobtaredortestsiMer, sara44444~1.

o244w4do.44444414,44 ladWoãoals
#41b4 As44 da ewperowk•
gs44441,4 • sagssiO ~Moa *e onatiscão-radesda aL44a4420444ammo%
0144~4444s44 ~voa os9404444, e ashao de eihrbodms
to 11.440~.
Uh* %MN lakao~ 4a44,4 daSos potsaiwo s *****0* *1**40~ *
eetfeeNti4r4 4444. 1444 4 adm.
14144444

poopor440~io ao
ea14444444 ia 660 ~AO,
,49~44410 oesotioca S 1444•Vito"44
44nm~
podida, dop11441.
priosalisio
do
IMMAdises-oa •
sola
a* /14.6144
lidd,
• II5 Mi 3144../.. *a **'14 1~a
Vosto nA 1 &e toSad. de 4loutel orloo***4*44g•
TU& II'

faUtá n2 135.t1.7 44 34 tke $1•4400 da 1944.1

gajblo TaN44,/
34a224o5m4os 74441"-~11811.104
300
3R003410
det404
33 3001 344Gi
&o Tm44m414a

fel~

~90~

3 NeR*01./

gailf~
I 044 ~asa da oimmte dikia yen latkt MI
11444a 5 44~, e4u,44am4Iemis ida 144a dia der etofflit a 01444
Ur
te ~.404~, ~as 4404militatIra44441
4. ~4 44 L41
144; a dme, ~aio dê" resn44 doids 0*MM 44404* 94~W

~

omotal si, ~Mio Mo
IsO440144**0~110k,

TDralc wst 155,04 de 23 0.1; jotteirs 6. 19e./

neg.:taranta; watt-W-Lkitinfrd 005P3AARI-0N.(1.U. À .•
Priviligio d. 2:/orbaPo: 21000140 PARA Tmaid L1~4~1 INDC
• T3£3./
Cattindicaoãos,/
1 - 2rocee13 para tingir materiais téxtdis, assoe. •
*Mond* !ibrA4 tdxteia de celulose natural ou reNagerada aitrai que não deteres de oelulosa,siaturad as coa fibrao t4c4e400
de polidater outrae qua não **estat., butirato a proptosato de
celulose, earaoterizado por comproonder as ficai de aplioar
adi ditos materiais téxteie uma compooloIo corante aladas, em;
prendendo eamancialsente agua, usa suspensão Tinamonfo aim. •
dila dicorante dispara°, agesta dieporsanto, 4 une sJiuglia da
Uua oorante orgãnico bidrossoldvol de nalioianina, matai-nela
~mima, piraso/oua, antraquinosa, dioxasina, ~Bera, are, dl
bansttrona ou do.tip4 penam*, tendo os ditos corsotas corsa .
Meu 11i/trombáveis ainda per moldou', pelo unos na graPc
UlesouLeato »andaste, esoolhido do grupo consistindo da -990.3x;
.01031Ci .40031134 1 seoar oa satoriale; agnecor oa satorisio 44
pe
NALORt g affite para Lixar o obrante disperso nas fibraa d.
Ls
risras;
• lp
202.4
Itisfer, aplicam usa colução avos* da Na
vae as - farofa ooa igual -

A requorente reivindica a prioridade do 2ens da pata-Ma depositado nos U.S.A. sob ne 526..073 de 9.2.1966./
Poeto ne 1 do total de G pontoo apreaanzadoe.,
TORNO X* 184.378 de 20 de Janeiro de 1967
doquerentes ROBERT BOSOB G.M.B.B. . ALEMANHA
do Invenção "DISPOSITIVO DE MANOBRA PÁRA EN .,RENAGENS ot NuooÇa"
auviunicAOss
• Dispositivo de manobra para emrenagena i de mudguna,
mento engrenagens demw:snga de velocidadd em veículos motorizados, e02114-L,

gmo to 146.04 ak 34 de jobsoira do 114/0
R43ffirai491 %MOI eriaffint (luzam itaWearnalÁd

do Com um eixo de dínrrnt: nio que, nn commda, com o auxílio da nua
Ganíamos a esoentrico, c....pOstos de rtz.,à1toe o elementos reguladores,

,
Sear unda .4eira-14,

e É 3

rf)`,)-'4É‘:?+.

_

4,

of4

ri

g' t-2,

sovimante doa elementos ie ~chia &a eicasemalea dffeate 0:0640,4 Ida idé
locidmes, caracterizado pelo fato de que *eime dAstribuidOy 4 en4w4iiiíe0

nevel e leva tim ressa l to ame aciona pote menos -Ui:* elementos moralegdpaffis
Finalmente a deroeitante i gkly~ca a prioridsde do OOSiesepeabd~
pedido d epositsdo na Reparti: 0o de ¡atestes da ge.mnii*, eit bl ' iN Mula •
,
à
de 19“ aob o no B85 4 439 II/03c,
=.?
t
Ponto n a 1 do total dell pontes apresentadas.

à Yetuewí' lí*‘eiWaiiie. Tátimáréhiié bd emédapon4.14
pe6000 dopooltodo'Wíod'rtiotj àdiNáloxàijaddoàizoà,;: bM tÈjg",
do Sevareltno ao 711966, ',2S1)* na i.49tée./
'bico ponto apresentado./
=
"
t'

•

oi

momo imas de 19 deOteedro de 10"/ •
Requerente: TELEP ONAKTZBAOIANT 1 M. ldle*WW.S¥1014/'
Yrivélékaio de Invenção( MIM
AtIeed ECTBRMENDA ~MOO
.DE UMA MIE DE ~VOU 7M40ZU*Dh8 Net irmwonaA 74 PM OMPPUMA./

SERMO Ne 185.792 de 29 de dezembro de 1906
Reguem/ate: ZieffitigIR . MUTUA DE AR/EPhne YEN9MI MA m NUM tem
Yedsaldele de Issengles "Novo mama me ~mu I5Ã boomma
7pE TORNEIRAS"

Om 90~1

11211YINDIC4COMP

3. - POVO sisters de fixação da manopla ma ealloy% de INaleelede moa

lizám00kcarreeq,/

• 1, - :acme paia ativar deteerinada émétrulme Gemere uma
série de imétruçãee areaseaadas ua xéeérés .de um commutadem,4R
guiado e medo, aldm da aeadri.a de iesomp¥st uma mugiria do
lestreçãe* uma memdria de dados, uma ~lado de comértle - e um
certo admero de elementos da Ideal& céairedadOs que Usam aa/
citadas meméeire b. unidade de oseetrtte, mie* 'amontoe M.M..
fação, iniquenciados peia uniam% de contrke, pedem.feehar •
abrir olsouitos •ldtriees da ligegto entre ae ditas mendside e
a auridade de oextrale, de aots-rèo coe os m dore-Predromee Seheedoa enteetpademente, oaraeteeleals pele liatrde que r nemOrda/.
de dados incidi uma tabela *tara de 'mamado.' apeara de deter minada' instruçZee entre as muitas. inetreçdes , • qUe os eér edites de ligação *si go adaptados para. Prinollramaut d, ispa4fm
a transferencia entre ua ragiaéro de ia:02.mM na nemarda de /
iseraç'Oes; e um registro de ordem na unidade de eentrede, de

Areando per ser obtido aleavée de um anel s.:adente • Prevedesdo mo 4re
4a oanoRla ou ma base da manopla, sendo ém qualquer cavo rmanapla esnMta
densa furo ventral e 0 dito anel saliente é emantr4ed em Igetleigllo Ai dee
ao da tosnedra cee coincide Com a nua baste de mamelava e oleado, addada,
manopla dotada de rliaoa interna mo tapo 'usa ilatatte a0 eompo da tiV0Oêm:
ra.
Ponto ne 1 do total de 2 pontoraproseetadew

uma inetruiXo a ser decodificada pelo-unidade de contrble,
g' dguoie, ao o etinteádo da inetruçeo implica mautivaçXo de
detérminadevinstrugÉo para transferir, entre a unidade de com trele rum registro de ender89oe na mezdria de dados, um item/
fiam de informação que indica . o endereço de teda a tabela fixa
de endereços, e -transferir •. entre o registro de os-das e e regietro ke endereços - a parte dá instrução transferido: do re
gietro de inetrução, indicando ume determinada eAtrada entre /
terias entradas da tabela fixa de endereçoe, em consequencis/
do que d possível obter, ao um registro da resultado* da meme
ria de dados, o endereço da determinada inatrução proveniente/

da tabela, e
transferir entre o registro de reaultheue e um re -

Singrais-a

giatro de endereços na memória de instrOçOes, aquele endereço/
da determinada instrução que irá reeur.as na c'etenvEc de de terminada inetiuç7.o no registro da

coneoquente ativeOlo•

memórJ.a

de inatruçZea e sun

CM*120 Ne 185.984 de ; de jÁnelro da 15é7.
Requerente: THE MAGYAYOX COMIANY
E.U.A. .
'
Privilégio de Invençie: *SISTEMA SI6ONnA31UR DE PA820
IrmwmcgdEs
1 - um sistema sincronizador, inanindo uma inatalaedo para eggllokag
leeer a orientação de fase entse as rotaçães_áe um primeiro d1spon~9
rotativo e de um s.gundo el e' popitis vo rotativo, compreendendo um pp3Mbob

I motor elétrico mecanicamente ligado 1)ara fazer girar

o primeiro diripesdee

.111
1 4

.tmetkt.

te/ulula-MI-a 14
a

t¡vo roto:tive, a

WC

à

Jwido ele 1971

(Parte 141

remremeee

segendm mo1Jr

•ldtrico

c o icnar

Para

O

si eNtiío di*P8^

eine* rotativo, o dito , eeguado . mote eIételoo tendo as caracteriatioaa/,
de prodamir uma rotacio , de velocidade aogular idintioa rotaçâo do prj.
meiro motor •lítrico, caracterizado por primeiros,dispositivoa

monteeea/

para girarem com o primeiro dispositivo rotstivo para proporcionar uMa /
indioagIo da WaentsgRo de 'ase do primeiro dispositivo rotativo, eegun.

doe diepOsitivoll mon-;alos junto à trajetdria de rotação dos primeiros /
disPoeitiv'az para detectar a passagem doe primeíron dispositivos para de

testar a pasSagem doa primeiros dispositivos e derivar sinale elétricos/
dos leSmea, Os ditos p ineis elétricos lendo representativos da orienta -/

entre si, Os •lementoa

•mbaláhadeas submeter o feixe a uma tubuna*

*etílica, em no minta* -ia •stíslo, no sentido de reduoir

a

seogh trans

que filamentos ulterior
versai dos seuZ elementos constitutivos,•at: os
mente formados apresentem uma secção transversal Inferior a aproximada,
te 10 microns, e fazer com que o material constitutivo (ris bainha forme

uma matriz, a estender-;e de modo substancialmente :continuo os tOda a se.
'não transversal, a fim 'de impossibilitar a separaç'ío dos filamentos emba
lnhados individuais; e remover de modo substancialmente completo o materL
al-iatrim ou de bainha, a fii de prover uma mecha ou cabo de filameatos s
seosradds, substancialmente del,,,ados.

'onto r Q 1 do total de 49 pontos apresentados.

gão. de fase do primeiro dispositivo '-otativo, e terceiros disponi-Voo/1 /

."-'710E5

operaoionalmeate associados com o segundo motor elétrico e com o segundo
dispositivo rotativo e elktricamente ligados Cosi Os segundos dispositivos
para aooplar mecanicamente em uma relavio travada o segundo motor •létri
CO

e Os segundos dispositieos rotativos em reapoata aos sinais elétrico&

de tal maneira que o segundo dispositivo rotativo í girado pelo aegundo/
motor elOtrioo em orintação de fase com o primeiro dispoeitivo rotativo.
.

•

VIRMO Xe 196.582 de 29 do jaaairo do 1963..
gagas:cata, ROGUI0 MARTINS )&AR43R8./210 PAULO./

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos
Modele Iadustriale ORIGINAL TRIINWL0 De iliOURANça./

Estados Unidos da América em 12 de Janeirode 1966 sob n é 520.269.
Ponto

ne

1 do total de 32 pontos apresentados.
.?".1

1 - Origiaal triângulo de segurança, constituído por
suporto retratei., formado por atlas hastas ligadas entra si, suado
que mma delas esti fixada na regue inferior foruadore do triângulo,
por

Ma

vez formado por tida regues ligadas antr.: ai por pinos me st

tramidade, caracteriz ando ..SO easencialmanto por péssuirom et referido*

rogues ume pluralidade de triângulos rasados que serio completados poc
triiingulos de aatorial rdfletivo mm ambas as faeea 5 ou aimplemmaata /
piatedos sa ambos amo lados do tiAta rdfl4iro,
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