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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
58.427
EXPEDiENTE DO SENHOR PRESIDENTE
PORTARIA N9 70, DE 24 DE
MAIO DE 1971
O Presidente do Instituto Nacional aa Propriedade Industrial,
usanuo uas utribuLções que lhe
são conferidas e na forma do Código cia Propriedade industrial,
Resolve,
1'111:Gear a décima segunda relação
das Cartas Patentes, que incidiram
em caucade de acó:cto com Os ar•

tigos números 60, 61 e 158 do Código
da. Propriedade Industrial (Decretolei n 9 1.005, de 21 de outubro de
1969), salvo apresentação até 24 de
junho de 1971, do protocolo ou documento equivalente, relativo à entrega tenvestiva de comprovante do
pagamento das anuidades nas épocas
próprias. -- Thointiz Thmdtm Lobo,
?residente.

f,ELAÇÂO A QUE SE RERERE A PORTARIA N9 70 de 24 de maio

de 1971. ,

00R,

pRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
Patentes nest•

á

53.492 - 53.493

53.494 - 53.495 • 53.496 - 53.497 - 53.499 . 53.500

53.501 - 53.503

53.505 • 53.508 • 53.510 - 53.511 . $3.512 • 53.514

53.515 • 53.517

53.518 • 53.519 • 53.521 • 53.522 • 53.523 . 53.524

33.528 - 53.532

53.533

$3.542 - $3.543

53.551 • 53.552

53.558 • 53.559

53.560

53.534 - 53.535 - 53.537 • 53.539 • 53.543
53.553 • 53.554 . 63.555 • 53.558

53.567 - 53.570

53.562 • 53.563 53.564 • 63.565 • 53.566
63.576 - 53.571
53.571 • 53.573 • 53.574 • 53.575

33.578 • 53.579

54.564

54.565 • 54.567 - 54.568 - 54.570 . 54.571

54.572 • 54.573 • 54.575 • 54.578 • 54.579 - 54:580 - 54.581 • 54.582
54.592

54.594 • $4.595

54.583 - 54.588

54.589

54.590 - $4.591

54.596 - 54.597

54.598

54.599 - 54.600 . 56.204 . 56.206 - 66.207

$6.208 - 56.211

56.212

56.216 • $6.217 - 56.219 - 56.220 • 56.226

56.227 - 56.229

56.233

56.234 - 56.236 • 56.238 - 56.240 . 56.241

56.242 - 56.243

56.253 - 56.254
56.266 • $6.268

56.244
56.255
56.270

56.279 - 56.280
56.289 - 56.290

56.281
56.291

$6.248 56.249 • $6.250 56.251
56.256 • 56.257 - 56.260 - 56.261
56.272 • $6.273 • $6.276 - 56.277
56.282 - 56.283 - $6.284 $6.285
56.292 - 56.293 - $6.296 • 56.297

58.314 • 58.316 . 58.317
58.331 - 58.333 - 58.337

58.385 - 58.387 - 58.389
58.405 - 58.408

58.410 - 58.411

58.409

58.415 - 58.416 - 58.417

• 56.264
• 56.27P
56 28à
- 56.298

68.318 - 58.320 • 58.326 - 27 319 • 58.330
58.338 - 58.339 • 58.340 - 58.345 • 58.347
58.354 - 58.355
58.366 - 58.368
58.378 - 58.379 58.398 - $8.400

58.348 - 58.351 - 58.352
58.360 - 58.363 • 58.364
38.374 - 58.376 - 58.377

-

58.356 - 58.357 • 58.359
58.369 - 58.370 • 58.373
58.381 - $8.383 - 58.385
58.402 - 58.403 • 58.404
$8.412 $8.413 - 58.414

58.420 • $8.421 • 58.422 . 58.425

58.426

$8.429 • 58.430 • 58.432 .9 ;8.434

58.435 • 58.437 . 58.438

58.439

58.441 - 58.442 - 58.443 - $8.444 - 58.447 . 58.449 - 58.456

58.452

60.085 • 60.086

60.089 . 60.090 . 60.091 • 60.095 . 60..36

60.097

60.098 . 60.099

60.100 - 60.41 60.102 ▪ 60.104 . 60.105

60.106

60.107 • 60.108 . 60.112 . 60.113 60.117 ••60.118 •. 60.124

60.125 . 60.126 . 60.127 . 60.128 - 60.129 • 60.130 - 60.131 • 60.132
60.133 • 60.136 • 60.137
10.147

60.140 ▪ 60.141

60.142 . 60./44 • 00.148

60.149 • 60.157 . 60.158 • 60.160 •• 60.161 • 60./64 - 60.168

60.168 . 60.170 • 60.171 • 60.175 • 60.178 • 60.179 . 60.180 - 60.183
60.184
60.187
60.188
60.190 . 60.193
62.782
62.807 • 62.808
62.842 . 62.860

62.864 . 62.866

67.793

70.198

70.199 • 70.201 • 70.202 • 70.203 . 70.204 • 70.201

70.206

70.207

70.209

70.225- 70.227 • 70.228
70.242

67.490 • 67.719 • 67.722 • 67.791

70.212 • 70.218 • 70.220 • 70.222 • 70.225
70.230

70.232

70.243 -70.246- 70.247 • 70.248

70.254- 70.256 • 70.257 • "10.261 .• 70.263

70.233

70.234

70.231

70.249

70.250

70.251

70.270 • 70.273

70.273

70.275 . 70.278 • 70.280 . 70.281

70.282 • 70.283 - 70.289 - 70.291'
70.293 - 70.294 • 70.295 • 70.296 • 70.299 - 70.301 • 70.302 • 70.304
70.305 • 70.307 . 70.308

70.309 • 70.310 • 70.311 • 70.312

10.314

70.319 • 70.322 -'70.325 - 70.327 - 70.328 • 70.329 - 70.330 • 70.331
70.337 -70.339 • 70.141 • 70.343 • 70.344 • 70.341 • 70.346
70.346
70.351 • 70.357 - 70.361 • 70.362 - 70.364 • 70.366 • 70.367 • 70.366
70.369 - 70.371 - 70.373 • 70.374 • 70.371 • 70.376 - 70.377 • 70.376
70.379 ' - 70.380 • 70.381 • 70.393 • 10.397 • 70.398 • 70.399 • 73.552,
73.553 - 73.556 • 73.557 • 73.558 - 73.559 - 73.510 • 73.563 • 73.562k
73.564 - 73.565 - 73.567 • 73.573 73.573 • 72.574 n 71.571 73.576'
73.583 • 73.584 • 73.588 • 73.590 • 73.591 • 73.592 • 13.694 • 73.491
73.597 - 73.598 . 73.602 73.604 73.605 - . 73.606 • 73.607 73.601°4
73.610- 73.613 -73.614 - 73.615 - 73.622- 73.623 . 73.624 • 73.628
73.629 -73.630- 73.634 • 73.635 • 73.636 • 73.637 - 73.63) - 73.641
73.645 . 73.649 - 73.650

73.651 • 73.653 • 73.654 - 73.658 • 73.651

73.661 • 73.664 - 73.665 • 73.666 • 73.668 • 73.570 - 73.676 • 73.672
73.6/8 • 73.679 • 73.682 • 73.683 • 73.684 • 73.681 - 73.690 73.691
76.118 - 76.122 - 76.123.. 76.128- 76.129 • 76.130 • 76.132 • 76.122
76.135- 76.136 • 76.139 -76.140 . 76.141 • 76.142 • 76.149 - 76.146
76.149 • 76.151 - 76.152 - 76.153 - 76.156- 76.159 • 76.161 • 76.165
76.166 - 76.167 - 76.172 • 16.175- 76.173 - 76.178 - 76.182 . 78.134
76.185 - 76.186 - 78.189 - 76.192 •• 76.193 - 76.194 - 76.189 • 78.202
76.204

76.205 • 16.200- 76.208- 76.209 - 76.213 76.216 • 76.218

76.220 - 76.236 • 76.227 141.139 - 16.231 - 76.24e - 74.331 - 14.111
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cheque- ou vaie postal, em favor'
1) O expectiente aas repartições.
do Tesoureiro do,,Departamento de
,públicas, destinado à publicação, E
X-F
2 E D I E.N1.T EImprensa Nacional. Quanto ao
.6. á recebido na Seção de COMUcontratode porte aéreo, em favo'
ti 2afes até às 17 horas, O atenDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NAt.b...ii4AL
.da Delegacia. Regional, da Emprêsa
d...:,:zto do , público pela Seção de
'Brasileira de Correios e Telégrafos
'
ReUação será de 12 ás 13 horas.
OnsfiTOI-e-gat;~.em 'Brasília.' •; •
2) Os originais para pub/icagv,
ALBERTO DE BRUTO PE.REIRA
i6) No caso ' de pOrte aéreo para
40144+4.4n/ente autenticados, deverão
,localidade . não .. servida por êsse
4.04tilografados diretamente, em
~PC CA 5 4 Ao occ ar oAçÃo i 372830 de transporte, a Delegacia
dois, em papel acetinado CHEFE' 00 SERVIÇO CE PUBLICAÇÕES
- 'Regional da Emprèsa Brasileira cle
o., (.-,9ergaminhado, medindo 22x33
FL'FIANO GUitvIAKAES Correios e. Telégrafos em Brasília
cf-zi:imetros, sem emendas Ou ra- J, E3„ DE. ALMEIDA CARN'EIRO
se obriga a completar o encamisures que dificultem a sua com-•
nhamexto ao destinatário por
prr 'sao, em especial quando ConDIARIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
ttperem tabelas.
acréscimo no preço.
•
iiiEÇÃo Hl*
Serão admitidas cópias em tinta
Cação d .to pubacIdado do axpadlenta do Oapartama 'to
7) A Delegacia .Regional da
pir.‘a e indelével, a critério do
44aelonao
ProprIedado Induatrlai do Mine; t .10
Enzprêsa Drasileirci de Corre os e
.D.1
da IndiratrIa e do Camarata
Telegrafas . em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus pre3) As reclamações pertinentes
Immenso nu oficinas dc Depatten cnto 414 i m prensa t4leiCrial
ços,' no caso 'de elevação de tarifas
II matéria retribuída, nos casas de
BRAS1LIA
comerciais
aéreas, mediante avisoéf-ro ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes.
tas, nar escrito, à Seção de Redacao èvre o quinto dia útil subseASSINATURAS
• 8) Os prazos da assinatura poqrenté à publicação.
.derão ser semestral ou anual e se
Cts2ARTIOES E PARTICULARES . I
FUNCIoNARIOS
iniciarão sempre no primeiro dia
4) As assinaturas serão tomaútil do mês subseqüente. O pedido
aNs
D.I.N. O transporte por Semestre
Cr; 30,00 Semestre
.
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
ti -efea será contratado separasemestral ou anual. O prazo das
izr-ente com a Delegacia da Em- Ano
. .. .. Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior
Cr$ 60,00 i Ano
.
é se,a Brasileira de Correios e Temente anual e não haverá transExterior
Exterior
le, --fi riFs em Brasília. Esta poderá
porte por via aérea,
ss encarregar também de encami- Anel Lr., • • • aa_alkaa • to • filt Cr$ 65,001Ano
144,4 • 4.4 • Cr$ 50,00
11;:ar o pedido de assinatura -ao
9) A renovação devera ser so. 1. N. Neste caso,-o assinante dlPORTE AE REO
licitada com antecedência de 30
rig:ret ao D.I.N. &pedido de assidias do vencimento da assinatura
natura e o pagamento do valor
e do porte aéreo. Vencidos, serão
correspondente, na forma do item Mensal •. Cr$ 17.00 Semestral Cr$ 102.00 Anual ... Cr$ 204,00 suspensos
independentemente de
seguinte.
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
10) Para receberem os suple5) A remessa de valõres para - O preço do número avulso figura na ultima página de cada
mentos às edições dos órgãos ofiutotnatura, que será acompanhada exemplar
tre ee-élarecimentos quanto d sua - O preço do 'exemplar atrasado sera acrescido de Cr$ 0,01, ciais, os assinantes deverão soliciaaticagdo, será, feita semente por se do mesmo ano, e de Cr; 0,01 por ano se de anos anteriores. td-los no ato da assinatura.

f6.240 • 76.242 . 76.244 - 76.245 • 76.249

76.250

16.255

76.252

76.254

76.258 - 76.259

76.260 - 76.261

76.263 - 76.268 - 76.272

16.273 - 76.275 - 76.279

76.20i - 76.289

76.291 - 76.292

77.537

77.560 - 77.564

77.570 - 77.575 - 77.582.

77.607

77.613 - 77.616 - 77.623

77.558 - 77.559

77.584 • 77.593 - 77.603
77.608 • 77.4'31 - 77.639

77.612

04.587 - 04.600 -.04.604
04.652 - 04.666 - 04.675
, 04.710 - 04.711 - 04.712
04.749 - 04.777 - 04.787

77.554

04.830 - 04.857
04.914 - 04.930 - 04.947
05.009 - 05.020 - 05.040
05.110' . 05.139 - 05.142

77.643

PORTARIA N9 71 DE 24 DE
MAIO DE 1971
O Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
usando das atribuições gite lhe
são conferidas e na forma do Código da Propriedade Inditstrial
Resolve,
Publicar a primeira • relação das
Ca: :as Patentes de Modelos de "Miliciade, que incidiram em caducidaI.

,S_60 e 61 DO DECRETO-LEI 147

05.913 - 05.917 - 05.949 - 05.963 - 05.970 - 05.971 - 05.984
06.019 - 06.024 - 06.031 - 06'.047.- 06.072 - 06.083.- 06.086
06.190 - 06.191 - 06.192 - 06.194 - 06.195 - 06.196 . 06.197
06.200.- 06.201 - 06.202.. 06.203 - 06.204 - 06.205 - 06.206
06.210 -06.211 , - 06.213 - 06.214 -06.215 - 06.216 - 06.217

- 05.968
- 06.188
- 06.198

- 06.207
- 06.218
06.219 . 06.220 . 06.221 • 06.222 - 06.223 • 06.224 - 06.225 - 06.227
06.228 - 06.229 - 06.230 - 06.231 - 06.233 - 06:235 . 06.236 - 06.237

1005

01.902 - 03.903 - 03.921 - 453.928 - 03.935 - 03.937 - 03.940 - 03.949
• 03.987 - 03.992 - 03.997
03.950 - 03.957 • 03.960 - 03.Çr
04.011 - 04.013 - 04.018 . 04.019 - 04.020 - 04.022 - 04.076 - 04.078

06.238 - 06.239 - 06.240 - 06.241 - 06.242' . 06.'244

06.245 - 06.246

06.248 4 06.249 - 06.250- 06.251 - 06:252 - 06.253

06. 2 55 - 06.256

06.257 - 06.260

04.090 - 04.1U - 04.114 - 04.117 • 04.128 - 04.130 - 04.134 - 04.135
04.136 - 04.138 - 04.152 -04.168 - 04.172 • 04.185 - 04.187 - 04.192
04.194 04.197 - 04.205 - 04.206 - 04.213 - o4.247 - 04.260 04.269
04.271 - 04, 289'- 04.305 -'04.309 04.316 04.320 - 04.323 - 04.332
04.343 04.358 - 04.371 04.374 - 04.377 - 04.379-• 04.400 - 04.416
46g
04.444 - 04.448 - 04.453 !4-, 04.457, - •
04.499 • 04.538 - 04.541 - 04.551 - 04,552 - 04.565 - 04.566 - 04.583

04.685 - 04.686 - 04.689 - 04..694 - 04.696
04.720 - 04.722 . 04.723 - 04.744 - 04.746
04.801 - 04.811 - 04.813 - 04.814 - 04.815
04.877 • 04.880 - 04.889 - 04.892 - 04.894
04.969 - 04.974 - 04.983 - 05.000 - 05.006
05.057 - 05.063 - 05.093 - Ó5.096 - 05.098

05.579 - 05.586 - 05.587 - 05.599 - 05.637 - 05.653 - 05.665 - 05.666
05.676 - 05.687 - 05.871,- 05.886 - 05.869 - 05.900 - 05.902 - 05.903

Ig..31-2ULTI-U2 " Ind

04.430 - 04.442 - 04.443

n 04.640

05.287 - 05.386 - 05.396 . 05.407 - 05.415
05.418 - 05.428 - 05.429 - 05.431.- 05.432 - 05.435 - 05.436 - 05.437
.05.443 - 05.457 - 05.460 - 05.486 - 05.522 - 05.531 • 05.550 - 05.572

de e 'IT!w solicitaram restauração deacôrcio com os artigos 60 e 61 do Deereto-lei n9 1.005, de 21 de Outubro
de 1969, salvo a apresentação até '24
de junho de 1971, do protocoio ou documento equivalente relativo a .en.trega, tempestiva de .comprovanze
l'agamento das anuidades nas épocas
próprias. - Thomaz Thedi px Lobo,
:residente.

ELACIO DAS PAtENTESS2LINCIRIEAM EM CADUCIDADE E 1410 SOLICITARAmt
ESSTAURACX0 DE A .CORDO COM OS

04.618 - 04.621 - 04.626 . 04.631

06.261-' 06.262 - 06.263 - 06,264

06.265 - 06.267-

06.268 - 06.269 - 06.270 - 06.271 - 06.273 - 06:274 - 06.275 - 06.280
06.281 - 06.282 - 06.283 . 06.264 - 06.285 - 062286
66.287 - 06.288
06.290 = 06.2551 - 06:252 - 06:293 - 06.294 -06,2g6
06:299 - 06.301
06.303 - 06.306 - 06.307 - 06.308 - 06.309 - 06.310 - 06.311 - 06.312
Li

•

06.314 - 06.315 - 06.316 - 06.317 - 06.318 - 06:319 - 06.320 • 06.322
06:323 - 06.324 - 06.325 - 06.326 - 06.327 - 06.330 • 06.131 - 04:332
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06.335 - 06.336 . 06.337 - 06.339 - 06.340 - 06.341 - 08.342 - 06.34406.345 - 06.346 - 06.4?- 0 6 .349 -,06.350 - 06.351 - 06.354 -06.355
06.356 - 06.357 - 06.358 - 06.360 f06.361 - 06.364 06.366 - 06.367
06.370 - 06.374 - 06.375 - 06.377 - 06.378 06.379 -06.380 - 06.382
06.383 - 06.385 - 06.386 - 06.387 - 06388 - 06.389 - 06.391 - 06.39a
06.394 - 06.395 - 06.396 - 06.400- 06.403 - 06.405 - 06.406 - 06.401
06.409 - 06.410 - 06.411 06.413 - 06.414 - 06.416 - 06.417
,
06.425
06.427
06.428
06.420
- 06.429 • 06.430 - 06.431
06.418
06.432.- 06.433 - 06.435 - 06.436 - 06.437 - 06.438 - 06.439 - 06.440
06.442 - 06.443 - 06.444 - 06.4 4 6 - 06.447 - 06.448 - 06.451 - 06.452
06.453 - 06.454 - 06.455 - 06.456 - 06.457 - 06.533 - 06.534 - 06.535
06.536 - 06.537 - 06.538 - 06.539 - 06.540 . 06.541 - 06.542 - 06.543
06.544 - 06.545 - 06.547 06.549- 06.550 06.551 - 06.552 - 06.553
06.554 - 06.555 - 06.557 . 06.558 - 06.560 - 06.561 - 06.562 - 06.563
06.564 - 06.565 - 06.566 - 06.567 06.568 -06.569 - 06.570 - 06.571
06.572 06.575 - 06.576 - 06.578 - 06.579 - 06.582 . 06.583 - 06.584
06.585 - 06.586 - 06.587 - 06.588 - 06.589 - 06.590 - 06.591 - 06.592
06.593 - 06.595'-' 06.596- 06.598 - 06.599 - 06.600 - 06.602 - 06.603
. .
06.605 - 06.607 . 06.62 -106.609 - 06.610 • 06.611 - 06.612 - 06.613
06.614 - 06.616 - 06.618 - 06.619 - 06.620 - 06.621 06.622 - 06.623
06.624 - 06.623 • 06.626 - 06.627 - 06.628 - 06.629 - 06.630 - 06.631
06.633 - 06.634 - 06.635 - 06.636 - 06.638 - 06.639 - 06.640 - 06.641
06.643 - 06.644 - 06.645,- 06.647 - 06.649 - 06.650 - 06.651 - 06.652
06.654 - 06.655 - 06.656 -06.658 - 06.659 - 06.663 , 06.665 - 06.666
06.667 - 06.670 - 06.674 - . 06.675. 06.676 - 06.677 - 06.678 - 06.679
06.680 - 06.682. . . 06.683 - 06.684 - 06.685 - 06.686 - 06.754 - 06.755
06.756 - 06.757 -. 06.758 - 06.759 - 06.760 - 06.761 - 06.763 - 06.764
06.766 06.767 - 06.768 -'06.769 - 06.770 - 06.771 - 06.774 - 06.776
06.777 - 06.778 . 06.779 -06.836-06.837-06.838 - 06.839 -06.840
06.841 - 06.842 • 06.843 - 06.844 - 06.846 - 06.848 - 06.849 - 06.850
06.851 - 06.853 - 06.855 - 06.856 - 06.857 - 06.858 - 06.859 - 06.860
06.861 - 06.863 - 06.864 - 06.865 - 06.866 - 06.868 - 06.870 - 06.871
06.872 - 06.873 - 06.874 - 46.875 - 06.876 - 06.877 . 06.878 - 06.879
06.880 - 06.881 • 06.882 - 0.6.883 - 06.884 - 06.885 - 06.886 - 06.888
06.889 - 06.890 - 06.891 - 06.893 - 06.894 - 06.895 - 06.896 - 06.897
06.898 - 06.899 • 06.900 - 06.902 - 06.903 - 06.905 - 06.906 - 06.907
06.909 - 06.910 . 06.911 - 06.912 - 06.913 - 06.915 - 06.916 - 06.917
06.918 - 06.919 - 06.920 - 06.921 - 06.922 - 06.923 - 06.924 - 06.925
06.926 - 06.927 - . 06.928 - 06.930 - 06.931 - 06.932 - 06.933 - 06.934
06.936 - 06.937 - 06.938 - 06.939 - 06.940 - 06.941 - 06.943 - 06.944
06.945 - 06.946 - 06.947 - 06.948 - 06.949 - 06.950 - 06.951 - 06.951
06.953 - 06.954 - 06.955 - 06.556 - 06.959 - 06.960 - 06.961 - 06.962
06.963.- 06.964 • 06.965 06.966 - 06.967 . 06.968 - 06.969 - 06.971
06.972 -06.973 • 06.974 • 06.975 - 08.976 - 06.977 - 06.978 - 06.97!
06.980 - 06.982 . 06.933 - 06.984 - 06.985 - 06.986 . 06m? 06.981
06.989 - 06.990 06.992 06.993 - 06.994 - 06.999 - 06.996 - 06.997
06.998 - 06.999 07.000- 07.00â 07.002 • 07.003 - 07.004 - 07.006
07.007 • 07.006 • 07,009- 07.010 • 07.011 - . 07.012 . 07.02.3 . 07.014
07.015 - 07.016 • 01.018 • 07.019 - 07.020 . 07.022 - 07.023 . 07.024
07.025 - 07.026 07.027 • 07.028 07.029 . 07.010 • 07.032 07.039
.07.03) . 07,,A34. 07.035 . . 07.036 - 07.037 - 07.038 - 07.039 - 07.040
07.041 • 07.042 - 07.043 - 07.044 - 07.045 • 07.048 - 07.047 - 07.046
07.051 a. 07.052 - 07.033 - 07.054 - 07.055 , - 07.056 ,- 07.057 - 07.061
0/.862 • 07.04) • 07.064 - 07.065 -07.066-07.069- 07.070 - 07.072
07.074 • 07.075 • 07.076.- 07.077 • 07.078 - 07.079 - 07.080 - 07.081
07.082 - 07.083 0.084 - 07.085 • 07.086 - 07.087 07.088 - 07.099
07.090 • 0.092 vq .093 . 07.094 . 07.095 - 07.096 - 07.097 - 07.098
- 07.104 - 07.105 - 07.106
07.099 - 07.2.4,0 - 07.101 - 07.1C-

0.107 • 0.108 • 0.149 0.110 n- 07.111 -.07.118 07.113 .
070115 . 07.2.16 • 07417 • 07.116 . 07.119
07.120 . 04.122 •
07.124 . 07.129 • 07.2.26 - 07427 • 07.196 07.129 • 07.111
07.134 • 07.119 • 07.136 • 07.131 ,107.138 • 07.139 07.140 .
07.144 • 07446 - 07.147 • 07.146 • 07449 •
07.151 • 07.152 . 0.154 • 07.1$í • 07:196
07.197. 07.10 •
07.160 • 07.161
070169 • 07.16) • 07.164 • 07.167 • 07.169
37.171 • 07.172 • 07.173 • 07.174 )47476 • 07.177
07.179 •
07.180 • 07.181 07.182 07.183 • 07,18i • 07.109 • 07.390 •
07442 • 07.143

ogia
07.12)

07.131
07.14
1

07.1/1
07.131,
07.110/
,
0.171

07.192
07.194 07.195 • 07.196 • 07.19? -07.198 -07.499 • 07.200
07.201 • 07.202 • 07.203
07.204 • 07.205 • 07.206 . 07.20/ , . 07.806,
07.209
07.211
07.193

SECRETARIA DE PATENTES
Expediente de

de junho de 1971 obtidas - Derling Milliken Research
Corporation.
Itecons .ideração . de despac!:0
Ne 125.823 - Aperfeiçoado apare
lho de moldagem para a proinçãcf
Stirling Sintering Company -- Ti- de um elastômero microcelular molDunlop Rubber Company •
tular do terna° 188.704, no pedido de dado
•-1
reconsideração de despacho que ar- Limited.
t
quivou -- Privilégio de invenção proN . 126.199 - Processos de fabricesso e , aparelhagem para recupera- cação de corantes reativos azoicos
ção de material -- Nada a, reconsi- -knetalizáveis e de seus complexos. me
derar, mantido 0 arquivamento: - tálicos - Sandoz S. A.
N9 126.663 --- Processo para elaThe Colonial Sugar Refining Co.
Ltd. - Titular do termo 180.502 no. boração de metais aço e fonte, e
,pôr em prática êsse
pedido de reconsideração de deSp
a- positivo para
- Eugene Goffart & Cie.
cho que arouivou - P. I. - Proces- processo
N 9 127.857 - Processo para a pre='
so para reduzir o nave] de uma so- narane
o de melamma - Stamicar-'
lução de sucrose contendo amido - bon N. V.
Nada a reconsiderar, mantido o arN9 128.225 - Processo para puriquivamento.
ficar polímeros olefínicos -- MonteGiusepne Brollo - Titular do ter- catini Societa Generale per L'Indus4
mo 189.801, no pedido de reconside- tria Min
eraria e Chimica.
ração de despacho que arquivou P. 7. - com cesto rota- N 9 128.597 - Aperfeiçoamentos arn'
tivo auto centrante para lavagem de ou relativos a endurecer ou temperar.
louças e utensílios - Nada a recon- pelo menos uma parte de um artigo
de vidro, aparelho para realizar êste
siderar, mantido o ariouivamento.
processo em artigos devidro,
vidro assim
Emilio M. Portela - Titular do produzido - Pilkington
térino 194.889, no pedido de recon- Limited.
sideração de despacho que arquivou
N9 128.612 - Processo para esta--- P. I. - Nôvo aparelho para a bilizar um polímeio beterogênio, norhigiene perineal - Nada a recon- malmente sólido, tendo porções essiderar, mantido o arquivamento.
táveis e instáveis em sua molécula
Celanese Corporation of America
Libbey Owens Por Giass Company -- Deferido,
- Titular do termo 196.926. no pe- fls. n 9 107.' face o laudo técnico de
dido de reconsideração de despacho
ene e rouivro - P. I.. - Aoarelhos - N9 128.689 - Processo para prede transporte e apoio para chapas - paração da solução de polímero de
Nada a reconsiderar, mantido o ar- acrilonitrila Toho Rayon Kabuquivamento por não ter sido cum- shiki Kaisha.
prido o disposto no art. 162 do CPI. N9 151.326 Processo de produção de matérias corantes azôicas diNotificação
ficilmente solúveis na água - J. R.
Picam notificados os interessados Geigy S. A.
abaixo relacionados para efetuarem,
dentro de sessenta (60) dias, o re- Privilégio de invenção indeferidos
colhimento. -o '- anco r Bra Q il S. A., N 9 126.163 - Composição aquosa
da retribuição final devida e da rede película Pfizer Inc.
lativa à primeira anuidade, cujo com- formadora
dado 'o parecer técnico:,
provante deverá ser apresentado ao -Indeferido,
fls. 50 e 51, desde que inclui no
TNPT. dro do rnep rri •-n prazo, a fim em
axt. 8 9 do CPI.
de permitir a expedição da CompeN 9 147.646 - Nôvo molejo para
tente carta patente.
camas - Giuseppe Demma.
Privilégio de invenção deferidos
•Moclêto de utilidade indeferidos
4

N 9 115.825 - Um processo para
fazer- um prepolimero de polieter Uretano the General T-re &; Rubber
Company.
N 9 125.106 - Processo .para a
respectivamente, trimerização de 1,3
di olefinas - Studiengeseilschaft
Kohle MBH.
N. 125.117 - Nôvo processo para
a preparação de po'tfcrnialdátlos Houl'eres du Bassin du Nord et du
Pas de Caiais.
N 9 125.350 - Processo cif conferir retenção a úmido a eelu10sicas e fibras celulósican• ascirn

N9 188.477 --- Encapamento para
bancos de automóveis com finalicla-;
1e de veicular propaganda Sawa Indeferido, tendo em vista o art. 13 @- alínea L, do Decreto-lei
n9 1.005 de 21-10-69.
N9 188.920 - Nôvo e original brinacedo Tokuji Shigematsu - Indeferido, tendo em vista o art. 129
'o Decreto-lei 'n 9 1.005 de 21-10-69.
188.947 - Uni nôvo tipo de
protetor para tomada e'étrica ern geral - José Gattolini -- Indeferido,
tendo em vista o ar r . 129 do D:wieto-lei n9 1.005 de 21-10-69.
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N9 188.499 -- Fica Varfeganas 1n-1 ter - sido cumprida tempestivamente a ! .N9 196.980 - Veb Niles Presslufaa
werzeuce - Mantido o arquivamen.t
- dústala e Comércio Ltda. - Cava portaria 37.
E. L do. Pont. ce Iseiliaara i dnametente altera:: a natureza do arg 195.018 - H. H. Seott Inc. , to por não ter sido cumprida tel3tai
t.lompan - Titulai o 1:armo •a- pedido de M. U. para M. I. e ex- -- Mantido o arquivamento por não pestiVamente a portaria 37.
no:e.
ter sido cumprida tempestivamente a N9 199.629 -- F. Joh. Kwizda
alem 171.236 - Apresente iinvos cluir das reiviindleaçaea
.:ortana 31.
'acantos e nas° título, juntando os mero 2.
Arquive-se de aartio cora o parecat
Toyeaoseki Kabu- da
N o 195A78
a. aaita..a
P. G.
N9 . 1813.62a - 1-1 . a •al ,. ,, l
lit
eSM°6 !MU os . 3. ° tén" 1" ' .5",
,para que os mesmos sejam examina- I Sintéticos Ltda.. -L- A recatara-Me-deve shiki Kaisha Mantido o arquivaN9 -199.929 -- Fede:leo Molar° 01adias coMo de aperfeiçoamento, tendo , alterar a natureza do pedido raaa...- mento por não. ter sido cumprida
manca - Arquive-se de acardo com
te de Aí. I. e excluir 1-ks re ivinicacraes
da requeren
rena vis ta a petição
. tempestivamente a portaria 37
cl
.
9
3.
Nt 195.5L9 Hiab-Foro Akaeiao- parecer da P. G.
• .
o ponto n
- Mantido o arquivamento por NO 204.th8n Lataer W Meei -PN9 185.124 ,---- N'ala S. A. -• A
. ,a '-. . iag
Domaiat..
Na 188.827 - Moasas
cump.ada .tempestivaa Arquive-'o de acardo com o parecei
reaatierente deverá restringir o pedido !Awvecio - Deve o requerente
alie- ! não ter sidoria
da P. C.
~ente ao a,parelho. uma vez
que
, o Ir
o eM
M. ti . mente poa. 1-! ,,
d cI d
:
lar
a
natureza
p apaoce-sso vai de encontro ao Caiai- para M. 1. e excluir das rf.ivindiO da Propriedadé Industrial.
cações o ponto ri° .r. •
.
•
SIEChEl Ar-DE MARCAS
- Mar
Te 188- 923 - Aatiatina Yafira
179116.990 .--.- Pilkington Brotheas
ada. - Excluir os pontos as. 17 e tinez - Deve o requerente amodifi . I
por nada caracterizarem de ranja- car para M. I. o atual pedido c ex- !alaaistros prorrogamos ' ao palatal° de 17 a 24 'de maio de 1971
clUir cias reivinclica,;.íes o pont(!.
•
tiVo.
•
-Mero C.
i
•
N O 201-131 --- The Bendix Corpo- N 9 188.937 - Geulnarme Roaamo
- ration --- Apreaa nte tradução do eer- , Neto - Deve o requerente media -.,
Vigências
tificado de deea3sito.
Processos. • Regiatrea
car para M. I. a natureza do atada
N a tur es a
o
ponto
n9
2.
!
até
' NO 188.262 - Gasol s. A. 1114:141S- do das reivinõieaÇões
ttia e Comércio - A requerente deve N e 188.944 - Takatai Maruiallal
41terar a natureza do pedido de mo- __ Deve a requerente //inclinara para
dei° de utilidade para modelo inclua- P. I. a natureza do pecada e ex- .
trial, bem Coam excluir das reivin- aluir das relvindicataaes
o p013 '.:o rul- ,
55.745
.
250.964 : •; aaiulo --- calca Rayal
I a- 5-81
dicações o ponto carac:eristico na 2. mero 3.
4a.a00
252.901
Marca - Docirimac ,ne .
aa- 3-81
55.420
Na 128.3ga - industria e Domar_ N e 188.945 -- Leoradaa A. lahaaali.
2:12.955
Marca - Kriniabe 15 .
7- 5-81
Ltda.
Carlini
Deve
a
requerente
modi55.863
253.5i5
tarca
Três
.
Barras
5-10-81
cio Artepapel Jabarmara
ficar,
para
M.
1.
aatureza
tio
pe55;30
'atai.
Ji
1
Marca
-Fixocalcio
.
.
Deve a requerente alterar a natireza. dido e excluir dag reazindicacões o!
8-.6-81
55.731
aila
ia
3
Marca
Ovarioirat
.
.
do pedalo de modala de Utilidade para
8- 6-81
55.710
253.717
Marca
-Dicaloren
119
2.
e
ponto
P°11tr°
modelo industrial e retirar
21- 5-81
55.711
253.718
Marca
Cliraaan
caractelistico ne 2. Ficho
láI
21- 5-81
, • No 188:946 - Peix!no k
55.418
254.475 Marca
28- 6•81
o requerente moda- 1
N9 188.411 -a Demettio Galai mitada - Deve
55.535
254.536
Marca
Evaap.unaa
.
.
29- 6-81
Deve a requerente alterar a nata- ficar pára M. 1. a natureza do ae-..
55.537
254.537
1
Marca
-a
Evelpluma
.
.
29- 6-81
reza do pedido de modelo de titia_ elido e excluir das reivinclicaçõ o !
55.422
254.287
Marca
Neuroleashi
a
.
13- 7-81
dade para modcelo industrial' e reti- P°12ro 119 255.421
254.968
Maica - Sanarteron .
13- 7-81
rar o ponto característico ne 2.
No 188.954 - Maria de 1.......u;des
55.419
254.989
Marca
Anhexol
13- 7-81
1
Renato vighs„• Vassall Salem - Deve a requerente !
No 188.427
55.519
2.55.123
Calgaucon
Marca
7- 5-81
•
M. a. natureza do
Deve a requerente alterar ,a natal- modcarepara
•
,55.355
255.441
Marca
Elin
8- 5-81
reza do pedido de modelo de utili- Pedid o excluir das reivindicaçhes o
55.712
255.957 Marca
Antaanii
215-81
dade para modelo '..ndustrial e re- Ponto n9 247.761
2.55.1fl7 1 Marca - Forbidden
296-81
tirar o ponto característico ne 2.•
N9 188.960 - -Armações de Aço1
55.708
255.209
Marca - Monsanto. kM1 .
14- 8-81
Deve
o
requerente!
13.
A.
55.373
Probel
256.258
Marca
Iialicanapo
298-81
1
N 9 128.432 Argemiro bioneitc,
do pedido de M!.
55.916
256.476
Marca
11- 3-81*
Deve a requerente alterar a nattreaa alterar a natureza
C°Taiael .
05.917 ; 256.481
Marca
Acire.set
do pedido de M. U. para P. 1. e re- 'CL Para P. I. e retirar o ponte mi11- 8-81
55.753
256.509 Marca -: Sonho de Luxo
tirar das reivindicações o ponto ca- mero 7.
10- 8-81
55.371
256.696 Marca
Grinal
.
racteristico ne 4.
6- 5-81
N9 188.969 •Roacaro Farah 55.478
256.798 Marca - Vedete
21- 8-81
requerente alterar a natiheva
Ne 188.448 - Uso Sheng Chent Deve opedido
55.702
256.875 Marca - Emblemática
22- 8-81
de M. ala - para M. 1. e
Deve a requerente alterar o pedida cie do
55.864
256.883 j Marca
Goiva
22- 8-81
M. f,. raaa. aa. a. e retlaaa dm. rei- retirar das reivhidicacões o Ixaitoi
55.375
256.955
Marca
Myalginum •
27- 8-81
vindicações o ponto característico nal- 119
55.649
256.965 Marca
Avario]
5- 8-81
mero 2.
Alfredo
Benetti
,
Na
188.910
55.655
257.030 Marca
Arctic
•
13- 5-81
requerente
alterar
a
natureza
•Deve
o
55.656
257.031 Marca -D. T. E.
N e 188.471 - Natal Ghetti e Wan13- 5-81
..
55.657
257.032 1 Marca -- Etna .
derlei do Rosario -- Deve 1J.
a .reqlleram
do opedido
de
M. U aara P. 1 e
13- 5-81
para
retirar
ponto
n
9
3,
55.528
257.033 Marca -Ilecla. .
té alterar o pedida de 11.
11- 5-81
55.658
M. I. e relarard o ponte na 2 das rei- • re 188.990 - Indústria • Brasileira
257.034 Marca - Vacine . .
13- 5-81
55.659 i 257.055
vinaicacões.
. I de Instrumentos, Musicais Weril LiMarca - Vactra . .
13- 5-81
35.529
Pinada() I mitada - Deve o requerente alterar
257.036 1 Marca -a Vacuoline .
11- 5-81
Ne' 188.473 - Niceforo•
55.530
pedi_ i a natureza do pedido de M. U. para
257.037
Marca - Velocité . •.
115-81
-do
Deve
a
requerente
alterar
o
1. asãra como excluir das rei55.531
de M. 1.3a para m, 1. e retirar
257.038 Marca - Viscolite . •
115-81
2.
55.520
257.229
Marca •- Levana . •
8- 9-81
das reivindicações o ponto caraeteris- ! vir/clções o ponto iaa
55.265
257.256 Marca - Colurnbia .
25- 6-81
tico n° 3.
Cantpra a exigoincia técnica
••
55.428
257.305 • Marca - Coco Rico .
10- 8-81
Picho
LiSz
Peixoto
188.475.
N9
45.429
257.309 • Marca - Sandvik . .
10- 8-81
mitada -- Deve o interessado alterar Na 161.799 - West Point Menu;
55.610
- 257.332
- Geyer.
6- 8-81
o pedido de M. 1J. para P. I. e Te- . tacturing. Gompany.
55.424
257.714
arca - Perroarte . .
31-12-81
tirar das reivindicações, o ponto carac55.648
258.603 Marca - Superféis . .
25- 8-81
teraitiao n9 2.
Diverso
35.882
•
259.041 Marca - Jockey .
••
16- 5-81
55.660
259.782 Marca ---- 10enalac • •
N 9 11I8.481 -- Artefatos de Couro
'25-10-81
55.163
250.183 Marca - Cominco . .
pi Lt.. - Deve a requerente : Nó 149.035 - Cia. Teperinen de
'21- 6-81
55.886
260.367
Marca - Simplicity
modificar para P. I a natureza do, Estofaraentos - Torno sem efeito o;
30-10-81
despacho
de
arquivamento
(fls.
186)
55.536
261.117 Marca - E'velpluina . .
pedido e excluir das reivindicações o
26-12-81
por
haver
sido
cumprida
tempestiva-1
55.45C
261.125 , Marca -- Clamar . .
ponto n9 2.
26-12-81
mente a exigência e notifique-se o
55.561
261.146- 1 Marca
Cacanar •
26-12-81
Ne 188.482 - Araalatos de vetais requerente para complementar a re55.5.01
261.321
Marca
•
Vilkina .
12- 5-81
tanata Ltda. - Deve a requerente tribuição referente a altexaçaõ lia
55.430
261.419
Marca
Rando
26-12-81
maca - lana para M. 1. a natureza do relatório.
55.837
'261.553 Título - Café e Bar Muriaé
29-12-81
pedido e excluir das retaliada-24ES
46.021
261.615 Marca
Péclié Pernis . .
29-12-81
O ponto na 2.
I
Arquieunvento de orocessos
54.908
262.013 Marca
Laika
•
2912-81
54.905
- N9 128.483 -.- Gabriel Pinto • - -Deve ! I
262.014 I Marca
Laika
29-12-81
a requerente modiiicar para M. Z. Na 156.010 - Laaitut Français du
55.661
262.064 Marca
Cheelox
29-12-81
a natureza do pedido ... excluir das Petrole, des Carburants et Lubrifi55.126
262.208 Marca - Gilda
29-12-81
canta - Arquive-se de acôrdo ,^Olo ,
reivindicações o ponto .ii9 2.
55.985
262.223
Marca
Glimetionil •
7-12-81
ria P ' G,
a' o nro1
55.934.
262.224 Marca
-I
Novapirol • •
--a- uneiaménto
•
8-12-31
NO 188.484 - João Martins For55.93G
262.225
Marca
159.148
érairan.saariat
a.
CETerinolisina
.
31-12-81
mandes --- Deve a requerente faixa- I NR
a5.363
262.304
Marca
Sares
(Santista)
.
I.
a
natureza
do
I
nergie
Atondque
-Arquive-se
de
10- 8-81
ficar para M. .
a5.379
262.535
Marca - Milivit . .
29-12-81
pedido e excluir das reivindicações i aciirdo com o parecei da P. G. - !
b5.373
262.536
1
Marca
Toniplex
.
.
29-12-81
o ponto ne 4.
Eartiond Stokis
. .N9 la3.158
áã.874
262.623 1 Titulo - Casa Haupt .
29-12-81
N9 188.487 -- Maraanhana Alicle' Ax,tave_se cie 211.:,ordo colo leonun_
55.911.
262.746
1
Marca
-•
Cegonha
.
.
Deve
o
requerente
alterar
cia
29-12-81
I'l ICC1 'inento
do P• 0,
'
55.988
252.753
I
Titulo
-!-Casa
Sucena
a natureza do pedido de M. IJ para N9
188.660
__ sa k aa a.aa Ejeta/leal
8- 9-81
5á.862
262.769
1
Marca
600W
.
.
M. I. e retirar o ponto na 2.
8- 9-81
S. A. - .Mantenlai o arnuivaiaento
55.372
262.949 I Marca - Afinca . .
Na 188.498 - jonas Meretaaa - em face do 4 3 9 de ar4. 18.
5- 5-81
01.533
263.323 1 Marca - Cara Verniz Cruz Azul
Deve o requerente naalificar elra
355.749
263.366 1 Marca - Coadivvetin . .
ia I. o atual pedida e excluir tia E N9 ISS:' , 7 • -• al ar.. acua
3- 1-82
5.103 1 . 263.487 1 Marca -: Winnetou . .
--- Mantido o arquivamento por não ,
raiairdicações o ponto ra 2.
5- 1-82
s

/ .
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Processos RegistrosJ

Vigências
a,

ale
1

54.923
.33.037
35.'146
33.349
,o.611
53.938
a3.348
34.1307
33,534
33.374
35.937
54.964
33.377
35.276
35.336
33.337
35.735
35.338
55.962
30.910
34:959
55.502
55.048
4•.895
55.040
55.624
53.752
35.618
35.092
35.091
34.960
35.227
55.111
55.736
55.703
55.704
a3.705
55.867

264:211
aiarea"--: PrO,i.evn'
264.268 i Titulo ---• Visco?. ie Cairu
264.456
Marca •-• Gualáll
1
2414.719- Marca - • Em Oleiro 9. Lir 8
444444 'O"!
264.873
Marca -Amicia-cil
265.0í;0 1 Marca - Guaiba
265.092
Marca - C
285.195
Marca . -.Lacta
265.13» j Marca - P
t
265.228
Marca --e Canforal
;
265.261
Marca - Xarope Thibaut
265.430 f Marca - Lacta
265.631
Marca --.-- Steatosmulii • •
265.632
Marca - Lienteriva
•
2E5.848
Marca -Idealux.
265.849
Ideai•Cor
Marca
266.056
Marca - 'Hypercaicio
266.166
Marca - Mercurio
267,587
Marca - Curso adotai
257.791 , Marca e-- FIõr doa _Alpes,
268.358
Marca-- Saturnia
278.174 Marca - Mamonil . •
283.819 Marca - Vick
285.325
Marca - Betls (TRn
285.345
Marca - Oleo Benedito .
288.033
Marca - Pinto
290.441
Marca - Dorr
292.244
Marca
Mestda Noticias .
.......
.I
302.914
Marca - Mercedes
303.317
Tituld - Moinho Sul-Brasileiro
303.318
Marca - Imperatriz
313,522 1 FraSe
OMO - Paz a Roupa Mais
Linda do Mundo
315.450
Sinal - Liquidação de Alto A...BaiXot4
330.872
Marca - Ferrovermll de Luiggi
't
339.676
Marca - EMPlematica
339.677
Marca - Elblemátlea
.
345.597
Marca - Emblemática
374.101
Frase - Seja Mais Amigo do Seu
Amigo
1

23- 1-82
25- 1-82
29- 1-82
3/- 1-82
8-12-84
8-12-81
31-12-81
7-12-81
28-12-01
4-12-81
ii-12-81
31-12-81
12-11-81
12-1/-81
21-12-81
31-12-81
18- 3-82
14- 2-82
la- 2-82
7- 1-82
21- 1-82
lã- 5-81
31-12-81
5- 3-81
30- 4-81
31-12-8/
31-12-8/
6- 5-82
21- 1-32
21- 1-82
21- 1-82
5.3018101010-

5-81
4-81
4-82
9-81
9-81
9-81

27- 6-81

j

SECRETARIA DE INFORMA ÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
Em 4 de junho de 1971
Exigências
- Mitsubishi Shoji do Brasil Imp. e

R. Garcia & Cia. Ltda. (junto ao
registro 325.010) - 1) prove a qualidade de signatário do documento do
cessão de fls. 9, perante a cedente e
que o mesmo tem poderes para alienar a marca; 2) comprove o ramo
de atividade; 3) declare o número de
inscrição no CGC.
Produtos Wileme - end. e Com.
L tda. (junto ao registro 328.517) 1) prove a qualidade do signatário
do documento de cessão de fls. 10,
perante a cedente e que o mesmo tem
poderes para alienar a marca; 2) preste esclarecimentos, em face da
divergência no nome da cessionário
entre a petição de fls. 8 e a

Exp. Ltda. (junto ao registro n.9
356.338) - 1) apresente a P rocura
-ção;2)declarnúmisção no CGC; 3) comprove o ramo de
atividade.
Max Eberhardt (junto ao registro
n.9 194.179) - 1) prove que os signatários do documento de cessão de
fls. 23 são diretores da firma e que
os mesmos têm poderes para alienar
a marca; 2) complete a retribuição
e
paga com a guia de fls. 24; 3) apre- ção de fle. 9, Produtos Wi frnrt
sente procuração; 4) prove o regis- Ind. e Com. Ltda. e o documento de
tro da firma individual; 5) compro- cessão, Produtos Wileme Com. e
ve o ramo de atividade;. (3) declare Ind. Ltda.; 3) comprove o ramo de
atividade; 4) declare o número de
o número de inscrição no COO.
inscrição no CGC.
Norton Company (junto ao registro
Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.
235.668) - Apresente o origina/ do
(junto ao termo 538.982) - 1) prodocumento de cessão.
ve a transf. do licenciamento do
Fabrique Juvenia Didisheirn et e 3. produto no ISNEMF. - 2) prove o
(junto ao registro ne 250.538) - ramo de atividade; 3) declare o mlApresente nova procuração de acer- mero de inscrição no COC; 4) apredo com o art. 162 do CPI.
sente procuração.
Copymatic 8. A. Ind. e Com. -Poliniato & Mediria Ltda. (junto
ao registro 292.599) - 1) comprove (junto ao registro n. 9 198.478) - 11
o ramo de atividade; 2) declare o apresente a procuração; 2) comprove
o ramo de atividade; 3) declare o n.9
número de inscrição no CGC.
de inscriçãO no CGC.
Confecções Marajó S. A. (junto
Plasticos Seionit Ltda. (Junta ao
aogistro 297.864) - 1) comprove o
ramo de atividade; 2) declare o nú- registro 214.049) - 1) promova a
autenticação das fotocópias de fls.
mero de inscrição no CGC.
28-29 e 31-34; 2) declare o número
Borda do Campo e Com. Ltda. . - de inscrição no Coa; 3) apresente
(junto ao registro 11. 9 318.130) - procuração.
1) prove a qualidade dos signaterlos
Pennwalt Corp. (junto ao registro
do documento de cessão de fls. 13,
239.300Y - Prove a trend. do
perante a cedente e Que os mesmos na
licenciamento
de produto no S. N.
têm poderes para alienar a marca; P. M. F. .
2) comprove o ramo de atividade; 3)
de''-"e o número de Inscrição no C,
Pennwalt Corp. (junto ao registro
G. C.
nP 259.824 P.4 280,3311. - prove a
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trartsf. de lieeeciauienio dG produtoi 254.080) - Arquive-se o pedido de
no T3.1.F.
anotaçã‘ ali. de nome, formula- •
• Corásá - Rio Arfei•atus. de Cear- do com a petição 92.981-f12) rie.r feiereto e Pedreira Ltda. Ijurito ao re- ta de comprintento no prazo legal,'
iffistar) 288.665., - t prove o, do orirninefa pubi'leana no D. O de
ramo de atividad»; 2) declare o n.? 21-8-70.
. de inscrieâo no CGC.
! Westinghouse Air Pa ase Company
Sanral CG"in • r` Ind. Ltda. (junto ejunto ao 7egistro lr. 7131.011) anotação de .
a pedido .
. `.3:<" 'regi stro 362.425) - 1) prove - a quive-se
dafe cio fignssetrio o iocumen- transt.. formulado reite, a peticão
, to de cessão de fls. 14, perante a 87.479-69, às fls. 36. por falta de.
cedente ra mie o mesmo tem poderei cumprimento da exigência publi.e.ida
para alienar a marca; 2) prove o seu no D. O. de 11-11-70.
.Aloysio 11, Se,hundt S. A. Como-ramo de atividade; 3. , declare o
• mero de /nserição no CGC; 4) apre- dai e Industrial ijunto ao registre.).
241.8641 Nada há que deferir,.
sente a procuração; 5) prove a trans- quanto
ao pedido de anotação • de .
ferencia do lic.enciamento do produtransf„ formulado corri a petição nf
to no SNIeltee,
41.780-70, eis que o registro já se
Seleto S. A. Ind, e Com. de Cale encontra em nome de Aloysio Hi
(junto a,o regietro 365.196, - 1) Schroidt S. A. Comercial e induscomprove. -o ramo de atividade; 21 - trial.
declare o número de inscrição no
Perso/ Perfuração do Solo, Poçot;.
CGC.
Artesianos Ltda. 1junto ao re
11.9
296.379) - Indefiro o pedido de, .
Rhodia Iná. Químicas e Têxteis anotação
de transf. formulado eorii
S. A. (junto ao registro 384.844) - a
do em vista"
petição
5.761-7() ien
1) comprove o ramo de atividade; 2) que o preeente
registro não foi pror-e:
declare o número de inscrição no C. rogado.
G. C.
Laboeatorio Enier a. A. (junto ao
registrc, 388,297) - 11 prove a qualidade de signatário do documento

itWiticaedo de Pontos
N" 88.561 - Anerferwanaentos

de cessão de fls. 14, perante a ce- toalhas higiênicas e tampões catarasdente e que o mesmo tem poderes niais - de Kimberly Clark Corpora,

para alienar a marca; 2) prove a
transf. do licenciamento do produto no SNIPMF; 3) comprove o ramo
de atividade; e) declare o número de
inscrição no COC.
Organização Farmacêutica Lu p ar
Ltda. (junto ao registro 389.675) 1) prove a qualidade do signatário
do documento de cessão de fls. 9
•perante a cedente e que o mesmo
tem poderes para alienar a marce.
2) "rovr a transf, do licenciamento
do produto no SNFM1e : 3) comprove
o ramo de atividade; 4) declare o
número de inscrição no CGC.
Condomínio do Edifício Palomar (junto to registro ne 396.507) - 1)
comprove o ramo de atividade; 2)
declare o número de inscrição no
CGC.
Fulvio Paulo Galasso (junto ao registro 40.716) - 1) prove a qualidade do signatário do documento de
cessão de fls. 10. perante a cedente
e que o mesmo tem poderes para
alienar a marca; 21 promova a assiee tura de mais um sócio da cedente, no documento de lis. 10, tendo
em vista que o representante da cedente é o prónrio cessionário; 3) comprove o ramo de atividade; 4) -declare o número de inscrição no C.
G. C.
Deca S. A. Ind. e Com. (junto
ao registro 405.508) - 1) PagUe a
retribuição referente ft anotação de
alt. de, nome de Artefatos de Metal Doca S. A. para Deca 8. A.

Ind. e Com.; 2) declare o número
.de inscrição no CGC: 3) comprove o
ramo de atividade; 4) apresente fotocópia mais niteda, pois a de fls. 21
e,stá quase ilegível.

Diversos
Tire Shemin-Williams Co. (junto
ao registro n.9 291.352) - 1) Arqui-

ve-se o pedido de anotação de transferência, formulado com a petição na
20.180-69, por falta de cumprimento
da exigência publicada na D. O. de
8.8.69: 2) elimPra as seguintes
gênclas: 1) apresente nova procuracão de acôrdo com o art. 162 do CPI;
2) eschtreca a divergência entre o
nome da titular do registro - The
Lowe Brothers - e o da sociedade
que foi incorporada (doc. de fla.
10-17) The Lowe Brothers Company.
Majer Meyer S. A. Inds, Farmacêuticas (junto ao reg istro número
254.080) - The Low0 Brothers Company.
Majer Meyer S. A. Inds, Faanaeattleas (junto ao registro número

tion - pontos publicados cai 3-6-71. .
/V 135.905 - Pés deslizadoxes para
móveis et .., geral - de Natale Rivello
-- pontos publicados em 3-8-71.
' le s 168.873 - Campainha de pequenas dimensões sendo o seu quadro de
suporte montevel por encastramento
numa parede em combinações digo
combinação com outra aparelhagem
elétrica -- de Bassant Slak - pontoe
publicados ene 3-6-71.
N'- 179.726 - Aperfeiçoar-entes nae
conexões de condutores elétricos Pireili &afeta Per Azioni. - ponto?
publicados em 3-6-71.
•
Ne 179.741 - Ligas à base de titãnio - de Crucible ateei Company of
América - pontos publicados em 3
de jimho de 1971 - depositada na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América em 24 de maiode 1965 sob o n9 458.429, em 23 de
dezembro de 1965 sob o n9 516.115 em 21 de abril de 1966 sob o número
544.076, e em 26 de abril de 1968 sob.
o tig 545.246.
N 9 179.758 - Aperfeiçoamentos em
máquinas •de furar, escariar, rebitar
e desrebitar lonas de freio e fricçãs
• usqs correlatos de layotex • Ind.
Com. Ltda , - pontos publicados ene
3-6-71 - lecalizada no Estado de Sáa
Paulo.
N9 179.811 - Nevo conjunto mecânico pulso-rotativo para motores
compressores, aspiradores, bombas n '
outras máquinas - de Peters, ,
Lorenzo es Cia. Ltda. -- pontos pu
blicados etri 3-6-71.
N9 179.830 - Ap erfeiçoamentos em
adaptadores para mancais de rolamentos de vagões ferroviário - de
Standar Car Truck Company - poro;
tos publicados em 3-6-71 -- patente
depositada em 17 de dezembro de '
1965.
N9 179.877 - Aperfeiçoamentos em
cabos de ferramentas - de Roberto
Zamora 011er - pontos publicados em
3-6-71.
le9 179.898 - Uma caneta tinteiro
com bico eet haste porosa e um processo para fabricar o mesmo - de
Scripto Inc. - pontos publicados em
3-8-71.
N9 179.910 - Aplicação de ágatae
em forma de placa para cobertura c
acabamento de mesas e outros móveis - es. Julio Guerra - pontos
publicados em 3-6-71.
Despolarizante para
N9 179:953
baterias re iigáveis - de União
Carbide Corroration - pontos publicados em 3-6-71.
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objetos de adôrno pessoal, '. cle •Mário i- 4eals19 19a .-S7 . ' - • de mola
N9 179.968 - Dispositivo para ali- Monsanto Comp any -- pontos publi- Illesy - pontos publicados em 3 de para óculos e ferramentas em geral,
nhamento e justaposição de tubos cados em 3-0-71.
de Abel Braz Ennes - pontos publide 1971.
para emenda por solda - d Ricardo N9 181.418 - Neivo tipo de melas junho194.372
-- Naivo e original mo- cados em 3 de
'ao de lr'71.
N9
Auller Netto - pontos publicados em para senhoras - de Norberto Gastao delo
de vibrador para guitarra elé- - N 9 195.849 - Tampa para vidros
Toedter - pontos publicados em 3 de
3-6-71.
trica,
de
Irmãos
Horvath
Cia.
Ltda.
com die ace "-ivne en e-t a-se s'a
N9 179.997 - ;Processo para fabAll junho de 1971.
1 - Nôvo tipo de meias para senho- --- pon tos publicados em 3 de junho e outros. de 'Sofre Beeno "de Cem g rcação de anéis :se rolamentos soldados
de 1971.
go - pontos- publicados em 3 de iue de castos artigos - de Th e Torring- ras, caracterizado substancialmente
N9 194.598 - Ornamental placa nbo de 1971.
ton Manuf acturing Company - pon- por ' una. peça inteiriça composto por para registros misturadores de pareN9 1 95.350 - Támuão-relo liara
duas meias (1 e 2) compridas, que
tos publicados em 3-6-71.
de, de Hilário Cuzziol - pontos pu- pisai -e •outros. de JO e re T-weno de
• W 180.000 - Processo de Sispersão unidas na parte superior, conformam blicados em 3 de junho de 1971.
Cemargo. - isolava p a.li cedos em 3
-- de PPg Industries Inc. - pontos uma calça (3) cuja cintura é guarneN9 194.735 -- Nôvo modelo de ma- de ' --h- de 197,
cida por um filete elástico (4) compublicados em 3-6-71.
triz para blocos de cimento para pi195859 - Nii\;0 moaelo. de alaN9 180.067 - Espalhadeira de cal- plementar, e ob ietivando cobrir o sos e calçamen t os, de João Alves caco telescópio hideapheeo
neer eeis
cáreo operações 'de agricultura - de corno desde os rés a cintura.
Azevedo - pontos publicados em 3 cubos em geral. de .Yosera :lai esita • N 9 183.967 - Nôvo e original moCrosara Implementos Agrieclas S.A.
de 1971.
uontos peblieados cai 3 de iimbo de
Ind. e Cum. - pontos publicados em delo para alça de sandálias, de Es- deN9junho
194.850 - Parafuso de madeira 1971. - 1 - Nôvo modis io cie mapanital Ind. e Com. de Artefatos de destinado
3-6-71.
a 'remoção e -afixação de caco relesea.ein
va'selas
IsT9 180.086 Processo para incor- Borracha Ltda. - pontos publicados braeos de poltronas e sofás, de Ri- • .caracteriza-ciao- -se
nor se formar de
porar uma linha de fio separada em em 3 de junho de 1971. - 1 - Nôvo cardo Giovanini & Cia. - pontos pu- uniá
bomba hidrául i ca cani. alauma estopa e aparelho para realizar e original modelo rara alça de san- blicados em 3 . de -junho de .1971.
vanca- c2e- é bracci 'latera l (4) remoasse processo - de Monsanto Com- dálias, que se caracteriza essencialN9 194.997 - Nova configuração víveis, de forma .a eermitir • o neonpany - pontos publicados em 3- de mente por ser provido nas duas su- externa
a rl i cada-a má e ninas nana en- elleionSMento -dessas pecas .ao lado
perfícies leterais de estrias inclina- sacar produtos
junho de 1971.
frigoríficos, de Erwin do 'cilindro -(31 • dei bamba com seu
N9 180.099 - Movedor para carro das paralelas (1) c, e c^dd e m pe- Hsns Reelser nnatiss publicados nista°
(si e base d a !I dei e n 1 Coliferroviário de Mc Dowell - Wel- quena parte da largura e na parte em 3 de junho 'de 1971. •
Vénciónais. •
•
lman Engineering Company - pon- contral possui duas filas paralelas.
N9 195.067 - Arma de brinquedo, .- NO 195.854.
Domi nó ~gráfico da
N9 184.419 - Nôvo tino de nlaca
tos publicados em 3-6-71.
de Companhia Swift do Brasil S. A. brinouedo. de Paulo D l ideck
contos.
N 9 180.105 - Roupa de baixo aper- com propaganda, de Odilon Ramos - pard os publicados- em 8 de junho Publicados mis -3 de iimbo
1071
feiçoada - de Cluett Peabody Sz Co. Pinheiro - pontos publicados em 3 de 1971.
Nôvo modelo sia ralN 9 1P5.904
Inc. -pontos publicados em 3-6-71. de junho de 1971.
N9 195.249 - Original • configura- eado com d i spositiva.° amorteeedise
N 9 186.522 - Nifivo e .original mo23 de setembro de 1965
,Nnn
em pasta, de Ernesto Rothschild chogVeS
Norai PI11 1 ^0 .1 )( i P1/
delo de boneco, de Pedro Mário de cão
1. Roupa de baixo masculina aper- Medeiros - pontos publicados em 3 S. A. Ind. e Com. - pontos publi- tos nu blicados e m R de iiir)ss de 1971.
cados em 3 de junho de 1971.
NO 196.007 -- Novo modad nd
feiçoada, caracterizada por compre- de junho de 1971.
',.1-1,7 9 195.258 - Nôvo e original de- ba para elevaeao de
de I render em combinação um painel traN9 189.674 - Modelo de galocha
puseiro, um painel dianteiro costurado de Manufatura de Artigos de Borra- senho de solado nara calçado. de mãos Pri gieri" Ltda. -a dito painel traseiro ao longo de cos- cha Negam S. A. - pontos publi- São Paulo Alpargatas S. A. blicados em 3 de junho de 1071.
tos publicados em 3 de :paha de
N" 196.009 - NO,r^ f' ( s ".'
^On.
turas laterais, um cós elástico unido cados em 3-6-71.
ornamental adlicada a
às bordas de topo de ditos painéis,
N9 189.962 - Original configura- 1971. - 1 - Nôvo e original dese- hfiguracão
•
r
jr,rwprin
ele
•
•
um painel central parcialmente su- ção em embalagens e expositor para nho de solado para calçados, caracperlotado a dito painel dianteiro es- sabonetes, de Mas! Szs Cia. Ltda. - terizado pelo fato de a superfície da Ind. e Com. - poni Tr
em
3ra 1"71
tendendo-se dito painel central ao pontos publicados em 3 de junho de parte de pisar, internamente /imitada 3 de
••
N9 105
por linha de curvatura uniforme, e
longo de duas costuras geralmente 1971.
•
paralelas, sendo um lado de dito paiN 9 190.169 - Original configuração bem como a do salto, apresentando- figuraria° em acendedor eletr i eo a ni nel central livre ao longe de uma em toca-discos portátil, de Paloma se por seqüência uniforme de faixas lha para fogões' a dás de
uoritr,s.
porção de sua extensão, e tendo dito Ind. de Aparelhos Eletrônicos Ltda. conduladas e dispostas em sentido Pasini Ind. e Com. Ltda
painel dianteiro uma borda livre para - pontos publicados em 3 de junho transversal de solado, sendo que o •-•”)^1ir,r1nr, em
cooperar com a borda livse de dito de 1971. - 1 - Original configuração perfil das mesmas é saliente e de
N9 196.111 - Nôvn medeio d. .11,7.
eonfiduração aproximadamente semipainel central para formar uma área em toca-discos portátil.
ti-panela Para culinária, de aseria
de braguilha, sendo ditos painéis
N9 190.182 - Nôvo modelo de ar- circular.
N9 195.259 - Original de senho de Albertina vil l s ca saaee s reas s e s ne
compreendidos de fio de algodão esta- mação de modular conjugado, de PerMirados em 3 da ilesa° da 1071
bilizado.
eivai Lafer - pontos publicados em solado para calçados, de São Paulo
.N.s . 196 700
N6.570 mnd Ai n elo rp
Alpargatas S. A. - pontos publiIsld 180.118 --- Fiehário Sinotieo per- 3 de junho de 1971. (dol ente exibor comercia l eia
manente - de Joseph Buchaca -N9 190.316 - Nova apresentação cados em 3 de junho de 171.
nonfn'
N9 195.261 - Original desenho de Holdina Seci ata ai-leni/me
pontos publicados em 3-6-71.
em base para árvores de Natal, de
.1 o 41,
IsT1' 180.208 - Nôvo tipo de torneira Metalúrgica Corregil Ltda. - pon- solado, de São Paulo Alpargatas S.A.
umasisaesa
N" 196 2.94
de boia - de Nieolino Guimarães tos publicados em 3 de junho de 1971. - pontos publicados em 3 de junho etões e outros Pit,,s. de Aaasisse
Moreira - pontos publicados em 3
N° 191.594 -- Banqueta giratória, de 1971.
- nontne
N9 195.456 - Melhoramento em gueru Vamazato
de junho de 1971.
de Giroflex S. A. Cadeiras e Polnn
• A•
e1,
•
porta-cadernos, revistas e outros, de doc,.
tronas
pontos
publicados
em
3
de
N 9 1'M R341
i'0.i()
N9 180.235 - Nôvo processo de fa•
Waldemar
nines
pontos
publicade 1971.
rua lenirão al etrônica. de 'T'P l evo'K T.bricação de materiais de fricção - junho
•
dos em 3 de junho de 1971.
N9
191.596
-Nôvo
e
original
sofá
eed 1.;
de Jorge Besterman - pontos publi- sem braços, de Giroflex S. A. CaN9 195..837 - Nôvo modelo de gar- dústrias •l at ei ess enninemal
emiso
cados em 3-6-71.
rafa uara bebidas, de Ind. de Bebi- cados era 3 de i
'
deiras
e
Poltronas
pontos
publiN9 180.264 - Portadores de garradas Samba Rotta S. A. - pontos
NO 196 857
Niót,rt
de ri.,
em 3 de junho de 1971.
fas - de The Cornelius Company -- , cados
publicados em -3 de junho de 1971. tO para cairiaa de remi a alie"
N9
191.838
Nôvo
modelo
ornapontos publicados em 3-6-71 - Fica mental de chapa-espelho para tomaN9 195.844 - Lanterna de bateria renstein - pontas aaaid'arios em
retificada a reivindicação de 27 do das de corrente, interruptores e bo- com fixador enrolador de fio para d e _junho de 1071.
agôsto de 1945 depositada nos Estados tões,
de Alaor Pasehoal Pela - pon- veículos em geral. de Maria Rezende I .NY 19 , 7$ 0
e ori g in e / • A Unidos da América em 1 9 de setem- tos publicados
pontos publicados em sambo neaarnentai rara, tecidos erem 3 de junho de Rodrigues
bro de 1965 sob o número de 484.296 1971.
3 de junho de 1971.
i Casimiro Stlaarira S. a: Ind. e Core
N9 180.309 - Dispositivo automá- 1\1 9 192.067 - Original configurgão
I- uontos publicados coa 3 de jun11(tico de titulação de líquidos - de proporcionada a cabides, de Maria
Ide 1971.
Textile and Chemleal Researeh Com Burger eamtos publicados em 3 de
Ns 198.159 - NU& modela em en,
PROGRAMA
pany Limited (VADUZ) - pontos junho de 1971.
Ibalagein plástica, com uma mi mal,
publicados em 3-6-71 - numa ordem
DE
N9 192.088 - Original configura¡camadas suPeeriostas. de António -net
e em momentos determinados em um ção
proporiconada a sobrecapas para
Vallé - mantos publicados em 3 de
INTEGRAÇÃO SOCIAL
recipientes de titularção.
•
caderninhos de anotações e de che¡junho de i071,
N9 180.360 - Aperfeiçoamentos em ques, de Encadernadora Guanabara
J. NO 198.26a - Nova dis peisicão 01'
DIVULGAÇA0 N • 1.150
ferro elétrico automático -- de Wa- Ltda. - pontos publicados em 3-de
namental em placa cara interruptor
hta S/A. 'Metro Indústria ponto: 'unho de 1971.
j elétrico. de Wilson Venardi - non
PREÇO: C4 I.00
publicados em 3-6-71.
tos publieados eia 3 ri" :unho
N 9 193.580 - Nôvo suporte do pedal
1 - Aperfeiçoamentos em ferro ele- de freio e de embreagem, fixado ao
I junho de iwr .•
VENDA4
trico automático, comp reendendo uma chassis do veiculo, de Alfa Romeo
1 X9 198.448 Itigièrtice fi
nova maneira de aplicação e fixação S p A - uontos publicados em 3 de
PJa Goanabaea
xador e Protetor Para escovas (.4.
da resistência tubular nos ditos apa- junho de 1971.
t dentes, de Romeu Bertho/arni • e Jose,.
Seção de Veada
relhos, com possibilidades de troca N9 193.928 - Nôvo modelo de garBaptista - pontos Miriliendrig
simples da mesma, caracterizados ini- rafa. de Martini az Rossi S. A. Ind.
I de Junho
1571.
eiidc Rodrians Alves o• 1
cialmente pelo fato de a base da e Com. de Bebidas - pontos puI N9 198.578 Um modelo de nono
ferro, moldada em alumínio, e com a blicados em 3 de junho de 1971.
dotado de encaixe res pectivo, pare
A.gènela
configuração adequasia usual.
N9 194.023 -- Embalagem min/ideal
j acionar Maquinas eletrônicas •de desals 180.368 - Embalagem flexível para meias e outros,
de Ind. de
carga de líq uidos. de -FineleeroriaMinisterio da Fizeada
de material sintético - de Mi Gleit- Meias Iris S. A. - pontos publi¡ Brasileira Ltda . .-- Porieos publicacee'
Atende-se a pedidos pelo'
versehluss GMBH -- pontos publica- cados em 3 de junho de 1971.
em 3 de junho eW 171.
dos em 3-6-71.
Serviço à Rcembólso Postas
I N9 20.1..196 -:N- 194.312 a- nabeca de boneca
Configu
ra
als 180.(es5 e-- Tear múltiplo - de com aaracterístleas somáticas partiem gabinete refri gerador. de ger
Ramon Balaguer Go l obart - pontos
rosto. de lan i sa Furga as Co.
Em Brasília
rafas e correi:1.ms. de Roa'
publicados em 3-6-71.
SPA ;lentos pahli ce dns em 3 de
de Refreacos S. A
annt.na num
N 9 180.655 - Aperfeiçoamentos em Milha n 1971.
Na sede do D 1. N.
rados em 3 de junho de 1971
aparelhos para produzir loreimenta Ne 194 321 - Meci nio de tira oratente de pesitada em 22 de julho de.
falso em filamentos continuo a - de namental para artigos de joalheria e
11868.
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PONTOS , CAFRACTERISTICOS DOS PEDIDOS
: DE PRIVILÉGIO
•

J

TERMO Na 188.084 de 28 de março de 1967
Realieren.ies FRANCIS GEOROIS EKILE EOUSSEAU
SIO PAULO
Privilégio de Invenção: ,"AXIMYEIÇOAMENTO3 EK 'ou RELATIVOS A ENCOSTO AR-/
_Trdurou IARA nrcuLos;.

cilíndrica com garatrizea Vertical*, convexa na direg, do interior da 114
goteira.
:
Reivindica-se a prioridade do correspondente p edido g$
posi,tado. na' França, em 25 1. Fevereiro d* 1966,sob o n o 51.064s.
'Nato nO 1 no total de 3 pontoe apreeentedot

111VINDICAÇOEM

/ Aprifyraconierscs WOU RELATIVOS A ENCOSTO . ÁRTICULAVEL PARA /
nrcumos, conetitufdo por fina almofada dotada .na, extremidade, de alças
aa "U" pseefveis de encaixe e retenção ao tapo de bancos de veículo:1.4m

• Fig./

4-

similares; caracterizado, pela fato de oonsiatireM na aplicação de para-.
fueoe 005 •xtremoe superiores'dc e;CoOeto, lendo que no, meemos podem ser
encaixadas os ramos,inferiOree . de peça em . "L".,.mujna ramos sasi.abertoal
*soe ~blefá.: ,Orreepondendo parefueoe . dispeatoe lateralmente em des.;)
..
cang o almofadada Para 4 cabeça; sendo que por man o' plae ' tel descarte*• .4.1%
xe.do em natlira i' Sfsetamento desejado em re/ação sio'sr—Asto.
'^nto ma -1 do 'total .de 2 pontos apresentados. .

T2RMO N2 187.152 de 20 de Fevereiro de 1967..
Requerente:THE DOW CREMICAL COMPNY-1.U•A.,
Privilegio de Invenç'io: • mmocssão PARA PREPARAR UNA ODMPOSIÇXO ba ESPUMA
DE LATEE".
aolvindloaOul • '

TR220 W 2 .187.839'de 17 de março de 1967
Requerente: FARRENFABRIKEN HAVER AXTIENOESELLSCRAFT -.ALIENAM •
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTEWÇXO DE MATERIAS
CAS TRANSWIRsALMENTE LIGADAS"

REIV/WDICAOES.
..,. - . Processo. para a obtenção de matérias plásticas, transver-7
salMente_ligadas, de produtoe de reação -contendo, pelo menos', dois.-:
grupes . de. ieocianato a partir de poliieocianatoe e compostos organi...
coe com átomos da hidroganio capazele . de reagir e etilenoiminas, carao
terizado pelo fato de se reagir o . produto de reação, contendo pelo me
noe doi, grupos isocianato dom uma quantidade aproximadaMente eqUivalente referida aos grupos ECO, de.uma etilenoimina,W-substiltuida,cujo.
aubstituinte a X apresenta hidrogênio capaz de reagir com grupos WCOe de Be 'subttleter.o produto de reação a uma reação de formação de liga
;es traneversaie.
•, Reivindica-se a•prioridade do correspondente pedido, depooitado
ia Alemanha.em 19 de março de 1966 sob na P +8.709 INV 39 c.
Ponto- n2 ldo total de 4 pontoe apreeentados.,
T2RMO 11 12 187.17? de 21 de'Fevereiro da 1967
>quarenta: dENTRALNY NAOUTCHNO-ISSLEDOVATELSKY INSTITUT TCHL493Y META=
LLOURGIY "I.P. BARDINE",U.R.S.S.
Privilégio de Invenção: "LINGOTEIRA PARA FUNDnãO .001421NUÀ DE:SEMI-PRODU"

TOS COM GRANDE Se..ãO:TRANSVERSAL"
• lteivindicaçãas

.
•
-1-Linioteira para fundiçgC dontánua de produtos Semimanufaturados, é . o'ca particular de semi-odutos com grc:nde secçga'trans-/
varsal, duas-' faces parale•m a-'..raits. o . :luss facas parállas
largas, caracterizada 'neld tato de que as faces astraltaa . tem uma forma -

1-Processo para preparar urna composiç go de espuma de
latex, compreendendo uma mistura de (1) Um latem da um copollmero•de'um
composto de estireno, um dieno alifetico conjugado . tendo de 4 a 10 ato.
mos de carbono e um eeido carboxilico alia, beta-otileniuimente insatu.
.rado • (2) uma resina CU; melamina-formalde410 .diepersáVel,eM água; cara
'eterizado pelo adiço á misturada 0,5 parte a 2;0 Partes em peso de um
sulfito solúvel em água. Por 200 partes de sólidos do latem na mistura,.
o dito Sulfito soltivei em água sendOescálhido do grupo.que,Conaiste de
sulfito de sódio, Sulfito 4(4 potássio gn istilfito de amóniCu, opus
raa
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
• -•
.depositadonos E.U.A.' em 21 de..julhode.1966,Seb.o ne 566.752.
Ponto ala 1 nó total de 7 Pontos apresentados.
TERMO No 187.148 de 20 de Fevereiro de 1967s
Requerente: SANDVIKERS JERNVERKS AKTIEROLAG. Sucia,
Privilegio de Invençao: "ELEMENTO DE HASTE DE SONDAGEM*.
Reivindicacóes
tinia-haste de sondagem para perfuraç go poi percusa go ten.
dó uma resca de prolongamento externa de um tipo que e ' apropriada para per
.furação por percuss go e tais' um passo relativamente alto e urna secgâo 1on-/
gitudinal substancialmente ondulada, caracterizada pólo fato:
a. da rasca '1?,pel0 monos duas entradas;
b. as cristas de reaca são chanfradas e te'm uma seeç go lon-i
gitudinal:que e paralela,ao eixo geometrico-da,broca:
c. osfiancos das róseas da vizinhança das cristss tem um
- engulo' de . flange medido á uma perpendicular ao eixo geo.
que de 45-70 2, preferivelmente de *stetrico

•

.502-602.
d. o'engulo.'de flanco cresce sucessivamente no sent.1.do da.
raiz da rósea, de forma que uma parte ess 'encial do flanco inclu9 4,e sua Parta 'grv; tam 1, sanuavz,o se reune suavemente com a raiz da rJJca.
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e. a la làéituainal . dos Mancos e simetrio* e igualmen
ar ao eixo n./
te . inclined a coa relaçãO á uma perpendicul
geometria* de broca atreves a crista da rasca.
Ponte_A2 1.no total de It. pontos apreeentadOs.'

ao.meeno e formando eem o 011:tro um engrenamenie IreadOne
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depOeitede TION

Estados Uni40a da Amésioa em 10 da fevereiro de 3.966 sob mft 926.591e

TÊRMO Ne 168.483 de 12 de abril de 190
Requerente: DR.IUIZ GARCIA PARDO.- SIO PAULO
Privilégio de.InvilaçIos "SISTEMA E PROCESSO PARA CONSTRUÇXO RACIONA.
IIZADA"
TERMO N2 186.954 de 13 de fevereiro de 1967
Requerente: UNITED ENGINEERING AND FOUNDRY COMPANY. E.U.A.
Privilegio de Invenção "PROCESSO DE LAMINAÇXO E APARELHO UTILIZADO
•

pEivINnicActnt

1 - SISTEMA E PROCESSO PARA CONSTRUÇIO RACIONALIZADA, cometa
rizaao pelo fato de se constituir formado por blocos cúbicos Modula
NA SUL

PEIVINDiCACCEL

doe de planta quadrada.
Ponto n2 3. do total de

7 pontos apresentados.

1 - UM processo para operar uma laminadora tendo um par de conjunto
cia rÉlos redutores ou desbastadores de obra cooperantas,que são rotativamente sustentados de forma cantilever ou em balanço, caracterizado pelasetapas de aplicar-se uma força prétensore inne4ial kcada conjunto de ralos
Lura ponto deslocado dm fUça redutora . desenvOlvida pelor ditos conjunto s de. ralos numa direção tal que . a fOrça redutora envia a fOrça pre-tenzora

em pelo menos uma parte da força redutora, e controlando a força pre - tens2
ra seja 'maior que a .fárça redutora desenvolvida pelos conjuntos de raos.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dem.
Sitado.na Repartição de Patentes de Inglaterra are 14 de fevereiro de 1966+
aob o n 2 A44/66.
Palato n2 1 do total de 13 pontos apresentados.

..k>.-"gurco
TEMO /0 186.426 de 23 de áeneiro de 1967
Requerente: MICAFID AG. *• SUIÇA
Privilégio de Invenção: "LIGAM DIFERENCIAI DE PROTEÇA0 PARÁ TRANSFORMA
DORES DE TENSIO cAncITIvoqs
REIVINDICAÇOES

TERMO Na 186.887 de 9 de fevereiro de 1967
Requerente: OAK ELECTRO/WETICS CORPORATION . E.U.A.
Wivilégio de Invenção: "EXTENUO DE EIXO",
REIVINDICAÇOES

1 . Extenelo'de eixo para o eixo de um diapositivo rotativo, caract2
risada pelo tato de um dos referidos eixos ter um encaixe axial com a a'a
perffoie interna tendo uma porção plana e o outro eixo tendo um pino a -/
miai conjugado que entra no encaixe e que tem uma porção plana da superfície que forma uma conjugação acionadora com a euperficie plana do en-/
eaixe do referido primeiro.eixo, .um doe ditos componentes do conjunto de
~eixo e pino tendo nervuras radiaie estendidas em sentido axial que en
granem com a ouperifcle oaaplementar do outro para compensar por varia-/
çães radieis na dimensão entre o encaixe e 'o pino, e dos dois tendo /
~AO superficiaie periféricos Voltadoe com afastamento da extremidade /

3. - ligação diferencial de proteção para traneformadoree capeoiti./
vos de tensão, com dispositivo de amortecimento ligável contra oscila- /
Oca indeZejadae, caracterizada pelo tato 'que uma parte da tensio na pez
te de sobreteneão do divisor Capaoitivo e tel:são comparada com uma /
'tensão proporcional com a tensão do transformador intermedierio, que p0+
de ser produzida num enrolamento tercierio deete traneformadOr, e que
'frequencia e amplitude desta tensão de diferença é aproveitada Para a 11
gação do citado diepoeitivo de amorteciment0.
Reivindica-se a prioridade. do correspondente pedido depõe/tad* na A
lemanhe em 18 de março de 1966 sob n2 M 68.827 IXd/21e.
Ponto no 1 do total de 3 pontoe apresentados.
TERMO N2 186.154 de 13 de janeiro de 1967
E.U.A.
Requerente: 'GENERAL ELECTRIC OOMPANY
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM OSCILADOR PARA UM RELOGIO 0PERADO A BATER'
REIVINDICAÇOIS

1 - Aperfeiçoamento em oecilador para hm reldgio operado a bateria,

compreendendo um motor sinorOno ligado a um oeoilador mecãnioó ligado /
eletremscanicamente a um primeiro circuito transistor, oaraoterizado por
compreender que a eeida do primeiro Circuito transistor é ligado a um /
circuito transistor amplificador cuja potenoia de saída aciona os enrola
mentos ,,,, motor siner:aio, dita eefda do primeirç circuito transistor

eej

do ligada também com um circuito aecociado eletromagneticamente 40a o /
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tilltladOr mètfinioo para nautor regenerativamente ao oscilação* a Oscila
Or mecânico.
Rsivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos
&todos Unidos da América em 21 de janeiro de 1966 sob 10 522,29Q.

qual :ootá separada por um espaço vazia, õaracteriztaldo-se por serem veL
Wiladoe.gasee aquocidoe do combustão ao espaço compreendido entre o mexi.
oionado à"Jrigo e a mencionada câmara, e em seguida à referida amara
combUetão onde os ditos gases aquecidos entram em c:atacto com o material
de natureza orgânica para combuetão do mesmo, sendo que o dito material/
orgânico 6 pulverizado no interior da mencionada câmara de combustão de/
asneira a incidir numa área localizada da euperficie interior da mesma/
câmara de combuetão para desviar me particulas s'écae de lama no espaço/
dr:trrior da camara de combustão, a hm de que ali se PrO00 1384 a Oombus-/
tão, e fazendo com que a mencionada pulverização ee processe repetidamela
te em várioa pontos da dita cápsula, no sentido de evitar qualquer obs./
trução por material não combusto na &amara de combuetio.
Reivindica-se a prioridade do correspondente ~do depositado 2100
Estados Unidos da América em j de fevereiro do 1966 sob A R 324.715.
Ponto AR 1 do total de 17 pontos apresentados,

Roato nR 1 do total de 4 pontoe apreeentadoe.
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0440 Ne 144.431 do 3 de févereiro de 1967
I•ousrontm. 7 D O TACHOMETM UME MON, ~DUNG 0.1.1.1.
ALEMANHA W1,114die.de invonção: EMISSOR 12./4110 MERGULHADOR PARA A ME1011
NUTRIU DO CONIICDO. 10 TANQUE EM YNIC11L01,
MOTORIZADOS.*
1

Bliwa2ac4cow

- eir

1~

1, - liziesop de tubo mergulhador, prdprio para a air
dtfIs olitedoes do conteído do tanga* az vefeulo motorizados • aqui
pado soa um flutuador do medição, conduzido no tubo mergulhador, e
um um tubo aspirador de conbustivol, que atravessa a tampa inc Ie.
eia a absetura do tanque • leva o'snig eor, tubo Use provido com "I,
*Altes . dePonbuativel disposta ma boca de auiçãO,:earaettrimada.P2
In rate de que e fundo do tubo mergulhador exsoutade em forma de
sanara de alugo, ma qual do...boca:o tubo aspirador dispoet• no
tutor de tube'mergnlbador, e,ainda pelo fato de que .o lado inferi-,
kr detelmora de suogór'que formaa"o fecho de tubo mergulhador, 4
40118Wie40 as fermá de . filtre de otkeuetivel.
Reivindiea -se prioridade do correspondente poétide,dt
'matado na Repartição de patenteie da Alemanha em 4 do fevarsis, às
1,44, sob ai 734 298 103e.
)(sate. As, 1.4e 4 penem aproonatadoa.

186.074 de 10 de janeiro de 1967

vrivilágio de InVenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO APERMIQOAMOS MU SEU.
GEM DE MATERIAL GRANULAR' DM COMO PROCESSO E /
INSTALAW DE FABRICAM DE CIMENTO EMPREGANDO/ OS MESMOS'
REI VINDICAÇOES

1 - Procese0 aperfeiçoado de contrOle de um secador instantânee pare
socar materittl'dmido em forma granular* no qual o relfe-eln material 4 /
pleto en contato com gás quente de dimarga em um tubo de; subida, cara*.
terizando polo fato do se injetar, continua ou intermitentemente, um jau.
te de água no iluso de gás quente, sendo a referida lima* controlada/
de aoOrdo com as condiçUe físicas reinantes no referido tubo.
Reivindica-4es a prioridade do correspondente pediu• Xepas/toda SAI
Inglaterra em 10 de janeiro de 1966 sob ne 1112/66.
Ponto ne 3. do total de 14 pontos apresentados.

PIGA

IRMO N e 186.777 de 2 de fevereiro de 1967
E.U.A.,
14eaorente: DORR-OLIVER INCORPORO:Tm
"REATOR
CicIONICO"
de
Invenção:
Privilégio
REIVINDICAÇOIS

1 - Proceew para • inoineração -, de matdria °miolos do despeje num
40"
cliers Malar de em/imiti° situado no intentos de na M4 y40 Meteis!,

fie

Requerente: P.L. mama & CO. A/á • = maemáRák

-
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c
*IRMO• N4, 9 184.621 de 17 de novembro de 196:
Maquereatet IRMiOS SebUTZER 810 PAVIO
Wiviléaio da invenção; "SOVO /MPLEMENTO PARA . MAQUINAS aRITURADORAS E /
SIMILARES*.
REIVINDICAÇO2S

NOVO 1111tabIRTO PARA MAQUINAS TRITURADORAS E STMIIARES, que se/
&rataria eesencialmente por ar provido .da uma base (2) de pearia de
tarro Bravata) na parte superior de mancais de rolamento (3) onde ea acoa
aq a um eixo (5) provida de çolia (6) na e-,araa: 'Ade e neSsa . meema extra
dade apuava mama extremidade se acopla uma junta univereal (i0),
Mo de comprimento varidvel . (11) e urna segunda áunta universal (12) à bafuro. (13) Superior e date eixos
be (2) se fixa braços (1) provido de ma
%ate/raie.
Unido ponto apresentado,

fa G.- 1
IMO XI 164.191 de us de ameywabro d•
boquerentet %ATOR VALE & TOM 14441. a a b.b.A.
bsivlIdgis de ~aças; 91S0ANISMO ME DIRaçãO"
Ninraggiáiga .
1 - breaniama &e iiiraçie de dupla roa", para tranaferir a'retaete
de um valente de direção acionado manualaente para a aluna die ' dtraão do
miolema de dirvado de um veicule, earacteriaado per sampaeander, Caba
ação: am eleauato tubular envelamado parte da ditS calara ta diragrat e /
*tendo a estam:idade aia distante de velara rigidamante ' prera aa valeslot
uma careaa 'analanda e •lacaio jubilar, presa xa outra extraidarale/
nessaau diepeatt partia& d&ti; aa AirefíO radial a volaats afta dia ca
cerrar abetaiaialaante o apaço latarreilirio; tendo a eareage ima aba.:
tura na sua pria,,a aperia . iaeluiado doia recamas dispoalea sastanaiala
Mente verti-cata as a doa lados da carcaça; a aluna de tira& sana do
¥leaento tubu/sm• no interior da areia e tendo uma dan_extraidada. ai -/
tuada dentro dela; um elemento tranapertador cem uma parta estafaria envolvendo uma das extremidades da colam, da direção e unida 1 asma per /
mato'de estrias a fim de girarem Jatas, * * clementemaçar-fada
¡a
coa- /
preeadendo'um flange radial saliente para fita ;aproai& da viria dentes
de engrenagan em tada a eua periferia; tendo o volante da tira& uma su
ção central cilíndrica que penetra na carcaça e'eat4 disporia com certo /
afastamento para fora em relação à para eilladria És diante transportador, tende a acção cilíndrica uma pluralidade de atrialrlanaatudineic
oa sua superfície externa; na rolamento malar tine aati-friação colocado
entre a acção central do voltai* da airaão • i parte cilindrica do ele-.
Dente transportador; una coroa ou •areaagms anu/ar revolvendo a ;moção /
cilíndrica do volante da direção • peSaitia druma . parte radial voltada pa
Xc dentre oca estries lOngituAinale encaixada naa estrias 'ataras da sea
çâo cilíndrica, peamitinde que a referida acre. gire cem o volante da diva
ção e cerra longitudinalmente em relaçãs ao ~ame, crapreandondo a dita /
arca ou enarsnagem anular: =A ranhas anelar voltada para e lado (mar -/
rier e da,terece dentes de eaarenagra 'voltados para dentro, que . eir *ampla:
matares aer dentes de elemento traneportader • engrazai 'lendatuditalwen
te esrai,ea•-las plaialidedó da pinos se loa, da cireanaerinela elamaara
wJ e :eme de. $. 'ires e eeleeed‘e no eatiae lorgitUdinal partindo de flanas

o_ de 1971

de elemento tranilArtado; ea,01-,a3Aajét vç3.ntr demdimaMeoma ongre-4
nega pianotdrie montada raiara* ta , desygaues faapaaaataavaltaaoa pira
114knor.4O wafe.3"40. 3 °.~0~.=0 an:',IkSam.<0,donateda dok
foY°' 1° n5J,"
elemento trnn!pereolt., •eded.R.ee edu.teee deefiedird.ddrgrer.agea pialletíria eos,
pio:acataras ao, denteis da coroa o aagreasado -eep.eu4inalmento vem ee nem
soe; ,derl.g!_alarára dai deni dt cores *A dor. APAu e le ,ge.e4ge!emie idad.
.
.
, • . _ "°".40 '1TI4Icmrtil~ 4a..ffiesate* da Plane t6.ta ^ 1d°

penai l ir 9..' w .Or ' Atrutes da ç:o3r °,a • exi ddra 4. 04a3MAa 4.4"e• d° e'
lf."44.1't!) trer-220"4~1 9.1"..9r•n•nd?. en lawaRal-..laWaitMa.,.Plgta3 do ela
mento ,r3.°°Farta do r, aaraentaadtaaa maagena,laaaasie.gaademaes do elo-/
monta traapertapaaviainkaa dos da a,"kaa dmai1anat4alaaaarta edmieldeder:,
para . dentro,
daeaplaa•tarlaa, para afaaltar:aarassfezincia /a
na..diraçãe
.•,
dos dantes
da
arpa,
ao
aclara oo anta. 6a al~ .9rInaaPortador , *
•
- •
graaareu aom es dentadaa plaaadalaal asaaragraagaz alar a nular fin.
nane* ~atada nua ;morte lategieraa arcas a,envolam640-Para da coluna . da direção, tendo earafarida offigasamem me1a0.de Ut ' ar-1,a~ Para to"'
undran9495-9991 9 9 dentas. ad:mataaa s ed. •lkda a- dia planotaria; um com
jate de mudança destinado a matimaatar,aletite 9.119£4~1inn.inont9 a ai"
'roa catre ama primeira peal0e na kaal atei careta& ate caalamento trans
portaer, • uma aguada paia& na qual a14 eagrarada-ea 55piaaadria,
na,Pr•••"•64# • 94913unt• fak Maikalit ara ;ata em forma de. torto eel•meds/
data da caraça e envolvendo ame pasta da aferida ara, inslaiae • /
garfo dolo pises lateral, e elm altaaamana ne ia& da mesa as amara
dentro da ~bilre analar .da ara • ali aia ~ror; date rasgada ar-/
ticalaa& es eaa lado da nemaa, aae sitia-fera de alinaaente lateral •
trelimadea ea rola& a cise lagitaitaal da garfo; e ica parte vertical
na e:tratado superior de mama ale va faia raeade internamente e pr4-/
pata para peneirar noe rama 6. eareaaa; -tende a caraça doia pines de
articula& veliaaapara dentre • Meada na ratou-Me remes de arta,
ala& • em amaçam rabatanciulamte asar de qa • alearimato da roa
ga, a fim die ¡emitir a artialarbe de darto rm alta ties pine, da arca
ça num eia aidoorionoioloadeo, arpeadillealer ar fia da alma da iiirepla a
pauteis que mijam faalrosaa h rola &me fitada pima sem eana reatara
eialamarle pedalai* ae eia da aluna &a &raie; ama alagada la mudança/
coa uma posta ataaraebada ne fura rena& ee para vertical da garfo • atraveasaa& para *ora da abortara ia arma, tala ata alava*a ao na-1
dança uma bela na siara airemiaaasi ele ;patota flautai • aliais* ema/
Uma atraias& mata& ima arava • a atra na alavaaaa ada mana • um
vinde de protetor *atra a aia& de . poeira ale abertura da carrega; ma .
anel alma& &ata da abertura da loreepte ralado para acilar eia a/
alavanca d. amlaakça prixime ' à para vertical 4. arfa uma mala aspira/ /
co, uma atraias& mata& mo anil • a atra na parte da eareaça quo &fia a surte da sarara mais dimana da ratam para funcionar normal
almits Monde a dita parte vertical de goste data do r ****** em que ti- '
ver si& *oleada.
Reivialta-a a prioridade de eakapeadrata pedida ~raiado ne;
Estudei Unida de rasa* a 19 da macabro da 1965 ab m 9 536.662.
ria afia

as

4144
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C. ti adicionálmentaltte 75%, eis peso, pelo ÁmLOs,:dó outlX. tomo.
nemero mono-etiienicamente insaturado, por exemplo, estireno,ea

419 gê 14 léfinbri ie . 1901

Slquorentot Josumspa, AMO SUPLLY'00. a s:

Lora mxialquiliCo de ácido ' (aeta) acrílico,
meta acrilamida, acetato vinila e outros compostos vinilices

h4rrpta4o do Iayeago: "APERFSIOCADO PARA-RAIOS PARÁ USO COM.UR-SIa?Mkk

DE DISTRIBUIÇIO DM FORÇA Di MIA melga),
RaIVINDICACOMM
+ Ayseroigoaos pra -raio. sura UCO COR um alotem& do distrihui91*

III lenta de - alta topei% caraoterizado pelo *ato de comproonder um par"
es %reineis, diataneiedea um do *atro parÉformar um rifo de continham&
tee ~mando um rio loo/antO •xtoruo, um péra-raioe olètrioamonteailodé
& UR deo ditos terminal% de rio de centelhamento, estando o dito lbeea -

porem, , não mais de 5%; eu peso, de uma 8-(Oxialcoll)- ou Mexe
alco11)-amida . de aido (,ets) acrilico polimerizadOi
t1, um produto de policondensação modificado com ácidos graxos saturados edeu ,insaturados, que 98 COMpUM de poli-álcoois e po-

. tipo de resinas alquidicos •/ou dasliácidos carboxilicos, d o
resinas alquídicas maleinizadas e/ou dos óleos e ,-;raxas nele.
nizadoe:

MIM o o dito rio mormalnonte ligados

Ui

n om oa torra e ~fonte

roottivo diejuntor, sondo

plástico's;
amoníaco e/ou um composta orgânico alcalino de nitrogenio,
I.
v. agua ci je - conforme o caso -contem ate 10% de solvente organic,
nas Uais o valor pH da pintura está entre 6,5 e 9 a relação em peao;d1

Goda explosivamente os

componente I para o componente II 4

biltricaments sa sivie-entre
da fOros extorna,va dispositiva disjuntor 4!
ifrO,Whios t elli.ricaments li g ado a na doa dito* terminais, • um diopowla
tilo oondutor eletrioo que liga o outro doe ditos terminais ao ditoliao

qua o dito dispositivo diíjuntor de'píra-rolOt
ditos terminais do '46 de contelhamento um do qà
por acasiie de um estado de sobretensio, o dito diapOsitlrO diflua*/
*Moo dito diapositivo condutoreletrico indicam Una
falha do pira- .
POLO% • o dito Tio provi proetecio para a tonto de fOrça szterno *pie
/
iiieleleato p elo dito dispoaitivo disjuntor de pira-raio..
Nato n2 1 do total de 8 pontoo apresentados.

um produto de condensação do tipo dos fenoplesticos e/ou omino.

de

90% 1:10% II ate 5% 1:95% II e.

alem disso, arelação em peso da somados componentes 1+II para o come;
mente III (de 95% (I+II)1.5%.I1/ ate 70% (I+II): 30% III,
• Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade do correspol
dente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 31 &
dezembro de 1965, sob o no G145.617 17c/22g.
.
Ponto anico'apresentado.
•
2t1MO N 2 185.064 de 2 de dezembro de 1966
Requerente: Rolf Carl Thorstea g en - Sio Paulo
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM 'DISPOSITIVO PARA A te.
ÃRICAÇXO DE RECIPIENTES DE ACETATO OU OUTRO MATERIAL SIMILAR,
REIYINDICACCES
1 -Aperfeiçoamentos em dispositivo parei o'fabricsçlo fia reei.
plentes , de acetato ou outro materiel...similar,. objeto do -Orao.n4...
177.654 de al. devjaneiro de 1966,.oaracterizadoe por um conjunto-ue •
alimentação continuó, do néolewoperador . do recipiente, de-na lea
çol ou manta de acetato.*(ou similar) constituido . por uma boblia. ode
desenrolamento automático que . dispãe a extremidade avançada de dita
lençol ou manta por nobre a.matriz . zemea do dispositivooperador
xecipiénte, conjugada, dita bobina, com uma unidade , sincroaizada da
guilhotina, destinada ao corte, no formato e dimensZes pri-determinadas, dessa extremidade da citada manta ou lenço/ devidamente apli
cada eBbre a mencionada matriz-nuca .
-Ponto n2 1 do total de 4 , pontoe aPr221.9naUlt,
Á

211RHO N . 185.830 de 30 de dezembro de 1966
Requerente. 0EASURIT-WEREE M. WINFELMANN AKTIENCEsELLSCRAFT - ALEMANHÁ
Privilegio de Invenção "SOLUÇCES AQUOSAS DE COPOLIMEROS, QUE CONTRM
COMPOSTOS. ACRÍLICOS NEUTROS OU FRACAMENTE ALCALINOS PARA PINTURAS E Rã
VEXIHINTOS PARA METAIS OU OUTROS MATERIAIS ELETRIcAMENTE

CONDUTORES"

REIvINDIctaSS
I

. - S oluções aquosas de copollmeros, que contem comPostos acri-

1150e neutros ou fracamente alcalinos, para revestimentos e pinturas PA
ra metaie ou outros materiaie eletricamente condutores submersos em uma
cuba ou em um recipiente para eletrodepOsição, conectando as peças • pintar ao enodo de um potencial eletrico e realizando a . aplicação de ra
vestimentos mediante eletroforese da pintura no recipiente, sare co dl
tos metale ou outros materiais eletricamente condutores, caracterizadas
pelo fato de se comporem de:

,

-Nra?
/--:a

l[wea,

um polrmero da estrutura de copolimerizados, os quais
Is são compostos de 20 a,95%, em peso,' pelo menos, de um ester .doácido (meta) acrilico com um álcool monovalente, que se comp.de ate 20 átomos de cartono, .
h. de

5

í-s--1 ir"

a 20%, em 'peso de, pelo menos, um ácido carUoxilico mono-o,

bivalente, eira, beta-etilenicawente insaturado, que se cospe-

2iRm0 N i

de ate 6 átomo de carbono e/ou pele menos da um semi-ester de

Requerente:AMOMEID.WELLMALENGIVEORING comm =
privi usto de iumna dt "DISPOSITIVO

tal ácido carboxilico bivalente

com um álcool monovalente, (N e se comp8e de ate 10 átonos de carbono e - Se.fer o case - con -

185.702. de 26 de dezembro da 196L
UR* XMOIPW490 DO )!.4"" 4
014'

-2976 1"a-,,ai

D\

G:At_

.ktnho de 1971

2EIVIRDIC4C0a0

material a grer1 campre'andendo
Ja na dita nranEe/
ume armação, usa ascavadeira deo fl.m motoriod
o uá transportador soa fiN'inter-acoplados para remover matarial da dita
•ocivadeira, earactariaado pelo fato da dita essavadeira ser uma roda ro
'bati" am mi z'sntatida tendo um mimara de elementoe escavadores montados
ma sua periferia externa e voltadoe na direTdo de rotacia da mesma roda,
• dito transt;ortador sitaando-se ,,t,bdtnclmenta aa vertical e acudo /
provido coa Un nómero dc . caçambas que .se apresentam dirigidas para cima/
toando dbeime.
' Raivindict-se a prioridade do correspondente podido depositado nos
lestadoe Unidos da &adrice, am 2 de favereiro.de'lq65 sob n 9 54.404.
Ponto n9 1 do total de 7 pontts apresentados.
1 - piasoaltivo para manipulação

-

de

E2
com um ãcido carboxilico de fórmula

ou com um dos seus derivados funcionai:Á, fórmula essa na qual Z
róprosentat Um radion/ da r6rmula

ou um radical de fórr,,l'

oe 4 rinprswenter um radical de fera-ala (v), do adicionei. UM
compoeto de fórmula

e,

*Obre o produto

Olowo sim

184.492 de 11 6. novsmbre de 19661

lecímerentet

amos

MENTO It6./CANAD4(

Wiviidgie de levanç ã et noc3M.111 PABRIOAQ10 11.1 MARTE& W.
(1,18 ININCOR DE eRUPORRULPREIC08./

"ladinr&SAÍ
1111.L.....1 - Processe do 'tabrleao¥e de *amaste* Urde** laia 'toa de 0,4,0 allfInloes,

do Iftweala

A requerente reivindica • priaridade doa correspenbn
tos pedidos de patentes dopoeitadom ne Repertiçio ' de Patentes /
da Suíça, em 12 de novembro de 1965, sob no 15.665/65, e em 8
da ivvereiro á. 1966, seb . 20 1.754/66./
Ponto me 1 do tete). de 3 pontes apresí,ntadole./
TRU° Nd 184.118 de 27 de outubro de 1966
Bequereüte: VALDEMOI Wrav ra e ALiONS0 ERANCISCo MIRRAM a. SANTA Ci...
TARINA
Yriviligio de Invençie: "PR0CESs0 PARA MENU() DE CELULOSE DAS FIBRAS /
DA CASCA DO COCO DE BABAÇU',
REIVINDICACCE8

J. . PROCESSO PARA OBTERÇO DE CELULOSE DAS PUNAS DA CASCA DO COCO/
DE MOAO, caracterizada por carre gar um autoolave de fibras de ama do
•ice babaçu: jd devidamente ~radas de faximha'de oco e reduzidas /
fiW
" S rsnalem e tria ookivea * ional , Pelo, procéano que conotai* On timtar ai
Wall ta tutoolavea reveatidae de tijolea ridratáriom 11 Acides com bia44

itt‘ 9,4v1

representa u• boi!, de bidrea$nia e% Weradieál ai.
001100 oLeloPrelealle • are109810 41,9ntUa1mente
Sotituido,
R2 representatia Atemo delaidregOnio ou um na690ál el.
collo eventualmeate wutetitu4ie; 9 094e um gaa

títO de 941410 au ~Adio.
Ponte md 3. 6G total de 4 . pantes apresentado*.
tti(1,10 Nd Walo a, 27 do Outubro ao 196,
Ilaçtnarents: 12 3: 2 CH4MICATS INC-E.U.A.
PriVitegio da invarugso:' "COMF,YSIÇXO APOWEICCIDA URA EIWRocnApEAMWO
DS DIÇUCL 2041-5RIL5A5TE".

dicaie

e R6 representa um die** at bAdveginti, um átomo d4 ha .
logIneo ou um redita 008Ao ea ' adooxilo amima.
mento eubatituides
P. repreaenta MAU= 84 U3e/04o et um eatetatuda.• lato bidromielltsUaanta.
4G reprementa um Mau da Marejai% um átomo 44 Mi.
logeneo eu Isn'radioal Mona OR Maen g a IVOWM.I.unte wabititaidoe
l' " representa um Wien** elgivaloatévh,x 001910 O IN
rant%
r

al O

delee 11 pode ser ainda eutitituide,

448449er$90d0 pele ;tad*

a,

(manear

um

cOm99910 64 aramill

1- CompOsi0 aper/olgo4a para elótrochapeaMWO
de atual semivor1lhnte,uoasíttindo u3e1eiA1msnt4 de Ma Eolujo miuo
ca Àcida para niquelagem ou depod.çRo de biquei '
InClUi um cempoCto
do nilas1 capaz de prover ions níquel para a aletro-depool21 .0 de nflUel
2a128 11:1 akodo le metalde base, caracterizada polo fatO da inadir; c2
x0 aditivo semi-brilhante, de 0,01 1 le lo piperonâ.1 por litro.dr. ditaSolugU de elotro-deposiç go a de 0,01'n 0,2'g por litro da dita solução
de um composto acetilÊrUco l .hidrocsoltivel, escolhido ao grupo que con-/
31sta do bis(beta-hidroxi-eti/ ator) do 2-butino-3.l diol e do etor bete
Aladroxi-ottloo
Zeivindica-se a prieridude do eorre'spondente Dem.
GO l t/ da 2Ovembrode11965,sob o n0106.006:
nos
LU.A.
44 AOM001U49
Ponto UnitwaarotentadOe

TêNa-feir a 1 ã

Junho de

Giiitft40 •MIM. (tilotko

1971

297?

doce, N o 164.504 3e 1,1. de Mer:arebrs de lerd.
0,4 c'r4

Privid4lo de . invenção: ,1 PC1,20m6Sa l Ds PaapARAÇÃO DS l.Nek

~ates (E) e munidas cada

çç DO 2MOURgUMIIRCD, POR GálUISE À jIat,

VtM RaRCLItaiè=

)I3 umk witn&

WId-Ltikijafteass
1- Processo de praearecáo de uma espuma raaeltaate do
aniuraettenze , per dutálisa ácida, de dua resina tertoendureefvel, como produto da condeneuçáo de pot
moi ' com um fenol, se derivado ami 'nedo ou uma eleture. doe deis,c;iraoterisedo por consistir, quando de. esputaçáo da dita resina termoendurscável-

preendendo, .dotao conatitninte essenciel,

em soluçá*O aquoso ou orgánica WIE solene volátil, centendo. ut ugew,e depumnte e, eventualmente, adjuvantes •,.g.114iS, em utilizar um uatelisador
ácido de trAureciaanto 4e
toro aeieez e volátil á temperatura da seu, -/
gem n1 ;taror,serear a esplate a nfurecide,assia obtlea, à uma temperatura
de 100 atá 14-09C., de prefar;ncie 100 atá P0a C., durante cárdia de 1

3 horas, dera wapuisar s água ou o solvente vo1át51 e a.parte meter do *1
co
át dontidos
no espame,.e neutralizar, ee seguille, o cido resida..sal'par

eoinados

pe4,044or qp.~. e414u tWIR aWds 'ONS. d1Ws' 10
uéla de uma de um caraOáa para distrbulqão 4*
4

Re4derenta: Pbs8TUOIL- França;',

ada4 (*) e am eilinae0 etestejXiced0 palghaata2 a SeMatibt . (Ng tBRIO ata
to of.4341dt:a duas car2dEffie tis Paro, 14111. 42Bbnada áè EPMel'OP4A8 12114É0
Mo54e
.a . ¥0 dPo'saée ,, sOl,d4e twit4 s earReot sous e atlAmémOdited4Co?de tátm
pulltteei'pe4 m (G) que Condessa 0 24dba B as decletes Atío llaw de dm
~só,. 34e4-ee es
oras Wuao (29,41 aa dpCS -.5.7, ,him40,ó4ete2, fiei
vnulkefo nu
das no queda° parta fersnnentas :Jedas de prefundl4ade
aanti44.• vemtaei,4, cet.da con eacren4em sue 9cr , meis de ccr.veaCe -:raneJAL
o
qi,x) (04 demande a diseeibui4o de adubo a Muni:**
3omp,letan4o a liana ao ;Jdntio existem lois'discos (R) e () para unlfomw
a4see4o é :eotamemto dó sulco' e um 4ra4o pá de pato (5) com dUisè 1451:1UB.
sa.lo.aderas (dr) resta4veio 'vertloalmente.
2a8a Uniu de plansl y podendo ser dos -Locada torizontalvente de Int

de's rort4 teeretawnt as (à) de atárdo com .e trabalho a exectur.
Pente na 1 4o total de 5 ben4oS aP"esentad9s,

mulo de aw agente alcellno gasoso:

letvIndlea-se a prioriàqle do correspondente paelíde de:cns.tado na PrarF;e, em 12 de novembro le 1965 e 21 de :Rabo de 19661505J
os n 5 s. 3S.C7 e 70-.21W,respescivaentes'
Ponto n a 1 no total de 9 pontoe apresentadaes
1'19.1
tude
(1)
Vci..lo repsYluel .
•
/
,

25

St'SMO R a 184.364

de

7 de nov.:v.1,r° de 15.60./

Requerente: TEXAS INSTP=GMEVSS INCCEPOSATED./R.‘j.././
PriVildgio de Invenç'de, PROCS.S. S0 E 4P.AREZ140 PARI, zuàmiçIe CONTI%

MA EM COQUILEAS,(
{2)

_________=,.1..cidt,_

e

Tcrpo (flore)

TERMO. Na 195.954 de 25 de outubro de 1966'
Requerente: PPS INSUUTRIES, INC. -.E.Ú.A.
Privildgiq de InvenS:O "PROCESSO tARA R0M0GENE1'2AR UM LIQUIDO VISCOSO, .TAL
CktMO VIDRO FUNDIDO, NUM RECIPIENIE"
REIVINDICACW

1 - Um processo para homogeneizer um líquido viscoso, tal como vie
dre -duni , :c, num recipiente, caracterizado por projetar, pelo o menos, uma. torrdnts de gás centra a superffcie , do liquido viscoso, hum ponto diotan -,
te das paredes do *recipiente, cot re'rça suficiente para criar uma.pertubu
o

visível. dá surrficie do liquido viscoso, na área imediata à que recg

Le o jacto de gás.
Reivindica-sea prioridade do correspondente ppdido depositado naRe p erUçgo de Patentes dos ,Rstadts Unidos da Am4rica-j em 1 5 de novembro -

Reivindicatdes.,/
1 - Processo cc ísmo , para fabrices de pcdaeos /
contnuOs de um material de nUleo revestido, carau.,eri.tcdo por
eomprsender os estd6ios processuais da: Torrear um banho de fuso
do um materiel em fuso, em um recipiente que tem uma abortara/
de sai'dn maior do que 'a seer3o do dito material de ntic1e0;..moVer
0 mearia' do ntç.c1e0 através do . banho do fusão e através da dita
abertura; forçar o material em fuso através da aludida abertura & ao'redor do material de nécleo na mesma; e esfrior o_materia1/
ora fuso, na adjacencia da dita abertura, .a fim Ca solidificé-l0
ao redor do material de n4c1co./
depositante reivindica a prioridade do scrr•opond%
te podido', depositado na Repartic 'do de rateadas dos Estodoa-Uala
doe do Aredrida do rorte, em 8 de novembro do 1969, sob 0 né ise.
506,743./
Ponto né do total de 20 pontos apresentad044/
ss '
25

.de 1955, sob'n 5 505.839,. em 11 de maio de 1966 seb o ;I P 554,270 e 7 da ou
tulro de 1966, sob n 5 583.201..

;I P 1 do total de 17 pontos apresentados,
FIG.e

1111r3L
r1-7-

TERW NP 184.1,90 de 11 de novembro de .1966
Requerente: INDUTRIi. DE MX(XIdaaS AGRICOLAS w ucEs a/A. - RIO- SRANDE. DC SUI
'írivilágio de Invenção 'PLLWCADEIRA
É-

de seja e

SOJA 2 MILMo"
- ta a 'tvrer, plantar com .4

eabaí: ric'e caPiner, earecYeriséoto ar pc,cuir 00 ,,tladro torta .forresmata)r

e. ta.

2978 Terça-feira 15
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Ni 183.991 de

25

MÁ**, 01404,AL ( Seção 111)

Junho de 1971

de outubro de 1966

Requerente: TOSHINORI.KOBARA . SIO PAULO

Priviligio 4e InvençãO "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS ER MAQUINA PARA 4D,2
an,
'A/VINDICAQUEQ

3.. "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS. EM MAQUINAS PARA ADITBAR'',..caraa
ferlEado pelo fato de os reservat6rids para adubo (1) terem na sia parte.
Inferior uma aiertuia (26) provida dom rebordo saliente para dentro e cost
•Etremidades revurvawd0,,OUrvaturAt estas que são Pro1onim 4 1 par chapas:

(27) interiores que, praconjunto com o rebordo, formam uma carcaça éujo

INSLAffilfr; Goma int iole sieirieler .bipe/araii berlsaatalr•da sanem
olotrádloo (por exemplo, carbono Dr:cosido), ene levas, um revestimento 4.
eimmialo *Ela! sermo is levar um reveetimomto do ~feio abro sua ti
le'eatádiem seperior a •adio dieras011 a' alaa certa dlattualaua d o ladram
A rogar:alta rolviadloa a prioridade do-eorromppondente:pedide.
dopositairma: Yopartiggo de Pateatea da Itália 1m21 Ao outubro de WS s
40 é ms 1q040.
vAmte ab 1 do teta). da lf pemtes arroseatadelo
PA

.Werfil conforma uma circunfer:ncia não completa e oonc;ntrica . sm relação.

411.. x0, .(3) . do oodoS (Li) da máquina; e por ter alojado nessa carcaqa(27)
•distribuidor dc?;adUbO.(18); e por a carcaça (27) ser inferiormente pra.
.91da com uma, abertura interligada 44 bica da,saida (13); e as chapas (27'3'
da , carcaca' 'dão ' dobredae'convenientemente e presas em suporte ou mo prOpil
o

6

z

ao

Varar

nuasee1:
211111

=2-4eseggát,

toàO~
Ni a 2 wiat
kte~oe.,,.
_

•

so,chassi (2) da.máquInave por ter sobrepOsta,aos.bordos salientes.dos
fundos, ,oeservaterlos,(1), tampas(15) 'Para ContrOleda abertura de aaidt
para o adubo.,
Ponto n o 1 do total de 5 pontos,apresentados...

-~-~

—

.47 Ar/~~4~16~/~

.4"
.003"
'
,' NNS -§1/4
N`el • N",1 • N'Nk

3b a
dflHO NO 1E9.104

13 ri.2

p

110,3

de 22 do Setembro de 1066

lhquerento: XO W PIL-CHOI E . CHU SONO 0UN4310 Pault
prlvilígio de Invenç2o! 0HOYAS DISPOGIÇOSS COMPRWIVAS 1PLICADAS
Á CAIXAS PARA WSFOROSa
acivindioack

Fia
2111RX0 X* 183.631 de 13 do ititubro de -1966
liquorentes MORA/ CREMICAL COMPANY . E.U.A.
Privilegio de Invonqão "POLIRMOS DE POLIURETANA APROPRIADOS PARA A MC%
RAÇA° Dl FIBRAS SPANDXX POR IXTRUSIO, 11 ?ROMEIRO -PARA à PRIPARACIO Dia
Mons"
2ALVINDICAC84

1 . Polf.mroa

41*

poliuretana apropriados para a preparaçao age

•sirnaão, caracterizados pelo fato de compreender** uffl
ma mistura mooenica do 1) mm polfmero do poliuretana aubstancialmente lim
fibras

3.-Novas dlopoSiçíes oonstrUtivat splieadaa a caixas pipe
ma !teores, conteociodadae em . cartolinas plástico ou outro material
qalquer ointl eniente, caracterizadas pelo, tato de se ipresentar com "/
Ocupa proíia d. mortes: pardais que delimitam aba passível de Se •
deslocada por 'Osculo:untos psiiitindo a ozpoidgio das cabaças de dão
loco alojados preforivolméntemi pás , aendo que mas teces laterais 041*
embalsam ao aplicadas camadas de materia1 abrasivo aproPtlsas
$041Amaç2o dós tásforos por atritos sondo que um tais* dos moamos 11
gmicialmente miatido no seio, doa domais, amarados por coma forma*
411 utvallquOta co similar.
routo . ms I no total de 2' poht0s apriasmtadcae

*pando: por

mear, preparAdà por reação do na dia polia:rico, tendo um pnieo molecular
polo menos, c;rca de 500 e um . glieol, tendo ncr¡e g o'moleoular de mono
4. aIroa de No som nm diisocianato orgenico em proporção de NCO para '01W
di c:rci'de 0,95 para cerce de 1,02'e 2) do cerca de 1% a e:rea de 10%,
de,

por pe g o, baseado no pe g o do dito polimere de polluretAna de Um pollisol£
inato bloqueado.
Ylaalmonto, a depositanta'reiviadie, a prioridade 40 carreou.
denta pedido dapomitado as Rapartigio da Patentes, dos lotados Baldoe da:4
meriem do Norte, ao 15 de iratábro_de 1965, s ob o B° 496670,
,ent l me 1 ia total do 5 Pontoe apresentados.
:TE5140 Na 183.799 de 19 de •utN4re de 1966
Requorentel RONTECATIN/ XDISON S.p.A. • OIUSEPPE DE URDO ,. ITÁLIA
Privilegio de Invenção "FORNO DE ELETROLISE POR BANHO Purpuro PARA iPBy4L
DUÇEO DA MBTAis DE Pls0 EsPECIFICO MAIOR QUX O BANHO X PROCESSO PARI à Xe
INTROLIs4 DE dxin^ NNTILICO NO NONO"
RXIVINDICAÇDX4

eletrOliao por banho fundido, para a produção d•
Ir do peso espeoftiee maior que o banhos em particular para a produção 1
letrolitica de alumínio •m uo banho c o nte n d o se is do ficar, com um recIRL
1 f. Forno de

ente catedico o cem Amodo:em afiodes de carbonó,precosido, ligado, direta
mento • barras portádorme do corrente ("enodoe oncasquilbedoc") e com o
mecanismo respectivo de subida • deso:de, caracterizado 1,:rone ' entro e enodo •ncsequilhado

e entre cada mnodo •ncascuilhado e o fundo catídico dm

•

TARMO No 182.097 de 16 do Ag gsto de 1966
Requerente t COMBUSTION ENGINBERING,
Privil .;glo de Invançko: "SIEM% DE OONWHeng ne'snramocuodu

Iteivindicac4
A . Um aistema de contr6le AS qttelm2dUeS SUU1S68318
para cesirolar 1. operar queimadoreS de um gerador de vapor de uma sai
trai t4rmica, o dito sistema compreendendo uma pluralidade de quotizo
dores arranjados em grupoS e_situalor em , •levaçUs
Wa da fornalha do gerador de vapor, e meios

espaçadas na qtalm
que operám os qubirnadOrSO

rua cada luelmkdcr, Csrap tePlzado ,por prImeIXOL icelos 11~218
•

T:
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_

ra 'Indicar Ru9-g-Q4rce.lr, 44M-A2n,t;I:ggUL"ntfou,,para,nlveiS._
.pr5-âeterminados, sogundos meios indicadores para Indicarem quantos
grupos de queimadores esto em serviço, e terceiros n410S indicadoras
para indicarem, quais os grupos de queimadores que estão em serviço, e
solos de contralei'd~40;' ,0~
61 12;P°14"-400.51°,3:
que c ontrolaM,o s lneioa cinka„- aperaa;;PrnuarOpoS de quoilm410r0P ;olo. r2iséraO4.
suma sequahcle2. pr4,4otarminatdai,...-,Raivind1oa-so-4triPridade dR o 0=-00P0Senta.PodidO 4%22 .
citado nos Erti...4..-am-3g. da.:44to4e196j. 0.012 0 Me italt.0614
Poto nO.1' ..no4otaldó 9:tontos apresentados".

na i
TO No la2.63 '2' de 11 do ÀO:SetO de 1966+:,
Requerente:'BOBÓRTO SAGASTIBERRY, WALTER p.GRECOO VAZQUEZ-S ANTONIO
XIII° PARAO-Uregual.:
Privilegio'de-invençao:"PpRAMENT A PARA FEDUUR COURO°.
'Reivindicageo

:via de eafda em ato-polvilhamento equiWrado, nisso consistindo a sneÁl
lnovação.pirouliar.
Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresentadom

..4
iifuns

.e

TIMO N o 181.461. .de 21 de julho de 1966
Requerente: IWZRIAL CERNICAL INDUSTRIES

'ara,
Privilegio de Invenole "PlOCrass0 PÁRA Á PRODUÇXO 82 MIRIM 120 /18IDON
COR MON'
ftEIVINDICACON4

1-Ferramenta para fender courovcaracterizada por peia
ssuir um cabo de formato adequado Para ser operada mannalMente, provido num liderai de uma poça articulada sare a sua porte central, segus
do umeixo paralelo mesma e.que'possIll,'nmma'dawaxtromidades,
rafuso que 'a vincula ao cabo dó com uma mola de prosaão, na extremidan
4e oposta ao eixo de rotaçrío, um parafuso de espera para dita peça ,
siado q ue dito cabo possui uma cabeça da formato adequado para ter 10.
,lidariamento fixado uma 1;mina q4e fica num plano intermédio entre a
„dita cabeça e a extremidade da dita 'peça lateral e, alam disso ,possua
Urna. roda dehteada, que gira segundo Má eixo normal ao plano de couro r.
tendo um parafuso e uma mbln quo a deslocam no pleno do desenho, e- ou.
tro parafuso que . a fixe, e tambím possui outra roda lisa, que gira ma
plano' perpendicular ao do couro e se . apoit nÊste.
Os requerentes reivindicam-se aprioridade domorréS
ppndentapedido depositado no Uruguai, em.29 de Novembro de 1965,sob o
AP

2J.657.-

Ponto nP 1 no.total de 3ipontoo apresentados.

1 . Processo para a produção de . saterlais aoltecides, ea tufes'
caracterizado por compreender a formação de uma proporção fibrosa nio-tea
cida, contendo pelo meuás uma proporção de fibras compostos-v-0i centão:o
um componente potencialmente adesivo, o alinhamento de uma proporqb dl
fibras da estrutura, de tal mo4o que se estendam ál.fm da supertioie da.ej
trutura, como tufos de fibras, .a formação de adesividade no componente pj
tencialmente adesivo de estrutura com a fins:idade de fixar as fibras all
nhadas na estruturo, depoie, a elevação dos tufos dl fibras amue pelo.
na znperticie da estruturar
Á requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depra.
'Oitado na Repartição de Patentes na Inglaterra em 21 de julho de 1965, -e
deb no 30986/68.
Ponto O 1 do total de 10 pontos apresentados.
TERMO NO 178.770 de 15 de abril de 1966
Requerente: ' BURROUNRS CORPORATION
Privileg ie de Invenção: "SISTEMA, IMICIPIIOAnOr
REIVIRDIOACONS

FIG.1
TIMO 10 1ra.i.ess. ue 28 de julho de 196w Requerente: BATSUTA INDUSTRIAL CO. LTD. e. JAPIO
kinikto ao Invenção: "DISPOSITfT0 ALI13:42,008 =um IX 20 MIMO/

POLVILHADEIRAT:
REIVINDIOACONS

2. DispOSITIVO IIIINENTADOR à'DROCA. Et P N JATO rormarantt,

OáraOterizido pelo fato de a abertura aspiratIria do Rapas ser voltada/

Qaríbaino, demandando assim a via de desouga da ventoinha para o luteVirar do resèrvat6rio de droga ea .,pd: • adrega em p6 do Interior do ri-!
Servatdrió, suo oad..mo ImediagNem do fundo Interno domingo reservat&/
cio e. imedia98és da abertuka aapiratdria do capuz condusida .à abertura
ettesainEws
sipiratfris 4
pela ourtais 4 tla nadas/

I Sistema multiplicador tendo dispositivos para armazenar dois/
fatoree deaultidigitos de multiplicaçãoa para produzir e tomar um.ní.
mero de produtos parciais de multidisitoe de multiplicaçio, cada produ.
to parcial contendo o produto formado pela.:tultiplicação de todos os d.0
gitos em um doe ditos fatOree começando com o oca dígito menos signifi.
cante por um dos dígitos no outro doo ditos fatOres, è tendo um acuaulgi
dor de produtos de estágios: m4ltiploo incluindo um naero de eetágios
substancialmente menor do que o ndmero míximo de dígitos de produtos /
form6veio pelo sistema, caracterizado por compreender:.um diapositivo/
para serialmente interacoplar anularmente os estígios do dito acumula/
dor de produtos, co ditam eet6gios acumuladores de produtoo intera4p1.1
dos serialmente começando de uma posiçh variavelmente pr6-selecioníve/1
O dito ndmero de *litígio, acumuladores tuusN pelo manos 18us/ mo admera
de dígitos de produto finalmente armazeiados pelo sistema, os ditos em.
:Aston acumuladores sendo cada qual adaptado para cumulativamente arma.
zenar Um digito de prc -aroial do cadoura de um adure de produtor/
;arriai', de maneira que após a Troando de dum. doe ditos palatos,
ua digite do prodato
um
parolaiihaimrí semitonado nos ditos es
de aultillteaele; *e rfigatrador de ~•riço de aGuaralador 4 ra Tr415
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40 tendo um ndmer0 de .posiçbes serialmente capacitdveis correspondendo/
aos estegios de acumulador para endereçar a qualquer tampo apenae um /
aos eatágioe de acumulador, as poaiçães do registrador de endereços sell
do serialmente interacopladaa anularman:4 um aparelho -transferidor de
yroduto final acoplado entre cada eatágio acumulador e um diepoeitivo/
sie saída para 'traneferir 0 produto final para o dito dispositivo de Etat
Cal um gerador de auleaçães acoplado a cada °ateai° de acumulador; e /
carcuitoa de contagem e de capacitação de pulaaçãoe acoplados ao gera-/
Cor de pulasçBes para capacitar a transmieeão de um ndaero de grupos de
guleaçSee para os estágios acumuladeres e para aceira gerar certae pule
Oes de transporte, os ditos circuitos de capacitação incluindo um cir.
omito limpador de estágio acumulador aooplade ao gerador da'auleaçães/
suara sucesaivasentà esvasiar cada ua ' de .a nt dado raimero de eatígios sou.
Esuladorea temporlriemente armazenando os dígitos de produtos de menor/
Wi gnifioado 'pés gerar quaiequer puleaçea de tranaporta sumociadas aos
atamos' afim de que dígitos significativos de maior oram possam ser /
anbae q uentements armazenados noa •etegioa aoumuladorea eavasiadoee
Reivindica-se a prioridade doe coaraepondentes pedidos d•pomitadel
aze Eetadoe Unidoe dg América em 16 de abril de 1965 o 7 de outubro de/
3465 aob ne s 448.711 e 493.729, reapectivamente.
Ponto •nf/ 1 do total de 22 pontos apreeentadOt

a

i

TERMO Ne 176.185 co 3 de Janeiro de 106
requerente; THE PROCTER & GAMELE COKPANY - E.U.A.
PrIvIleglo de Invenção "COMPOSIQU'DETERGENTE4
pEIVINDICAÇOn

Mbla coMposição detergente,caractarizada por compreender de
cerca de 30% at4 çerca de, 70% de , componente A,. de cerca . de 20% ate,cerca.

41'
EITUM 00
M4,71P,104 000

no g arrafas de outra parede da embalagem..
Ponto ne 1 do total de2 pontos apresentados.

1

co

de 70% de qomponeate B e de circo. da 2% ate cerca dá 15% de componente C

Sendo 4ua
(a) Alteacomponente A .4,uma mistura de,isemeros de posição.de du
.yla.ligaçãó de sais hidro-sollivelvale ' ácidos alluenol - sulanices, conten
do de cerca do 10 ate cerca dp'24 átomos .de carbono, dita mistura de isSa
Meros de :posição incluindo Cerca de 10% ate orca da 25% de uM.istmero:a/
,a-beta'insaturado,.cárca de 30%.atá. orca de 70% de,um,isSmero beta-gama
.insaturado, cárca,de 25% de, min IsSmeim gama-delta insaturado e cerca de

áZe-,
i'ERM0 NO 178.288 de 30 de março de.1966
Aaqueente: AIR REDUCTION COMPANY INCORPORATED ..E.U.A:.

Privilegio de Invenção "LATEX DE COPOUMERO DE ACETATO -ETILENO DE VINILAP
REIVINDICACDES

1 - Um latex de do-polimero de acetato de vInlla'e .ettlene estíte/
caracterizado por ter um conteudo de sólidos de ate 60% ',compreender tia
melo aquoso tendo, nele coloidalmente ea suspensão, um co - po/mero de aoa.

tato de vinila e etileno tendo 5 a 40% de etilenq a e.. 0 gP olime rci, sendo.0.
altado co-polimero,'earacteriZadd¡.aindapor ter amaciscpaidade'intilna
"Beca de 1 à 2,5 decilitros por grama, Oomo Medida e m b eaio n/ a 30no
Reivindica-sea prioridade do correspOndente pedido depositado
Repartição de Patente" dos Esatados Unidos da Am4rIes 1 lior;3/'. de -mergo de
1965, sob n É 444.376e.
Ponto n É 1 do total de 5 pontos apresentid04.,.
SISMO Ne 177.667 de 9 de março de 196(
Reluerente: ALBERTO DE GASPERI = = BX0 PAULO
Privilágio de Invenção: "NOVO TIPO DE EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DO/

BANANAS PARA EXP4.TAÇA0s
RETvINDICACOES

1 . NOVO TIPO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE BANANAS PARA

IVORTAÇXO, caracterizada por assumir forma p aralelepipedica, sendo que /
duas das suas quatro parados maiores aio tornadas de duas tábuas, cem /
vãos entre ai, e as outras duas, de tres tábuas, igualmente com vãos en./
tre as mesmas, guarnecidas com Sarrafos nas extremidades mais estreitas
catando essa com tebuas conectadas entre si por meio de tris arames reco.
'idos, retorcidos nas pontas e que facilitam a amarração da tais pontas /
dos arames; nas duas .mtaeaidades, de ittfil Ias paredes 1.terais prendem./
ase duas láminas de latão e em Pada uma se prende *ama tampa de madeira, /
Cada uma com uma abertura num dos laterais, Sertínd ,., ee RIca;
er - /
tremidada de cada taipa, prende-se outra lamina de latão, que vai afixada

9% ate cerca da 10% de nm 1sec/era delta-epsilon.insaturadol
(b) dito,componente p uma,mistura decais Ilidrp - soláveis de coma
postos alifáticos,Saturados, contendo.enxfre,,btuncionalmente substitul
dos, Contendo de cerea.do 10jte ceis roa de 24 átomos de . carbono, as unida,
dos funcionais g eado radicaiahidroxi e.sulfónato,,estando o:radical sul.
, ronato semp re no parbono terminal,e,estando o radical hidroxila ligado A.
tim átomo de carbono que está, pelo menos, dois átomos de carbOno afastada
do átomo de carbono terminalre
(c) dito componentaC 4 umapistara quacompreendadacerca de 30
até 95% de tais hidro-soleveis de alquepp-dissulfonatpaque contem de cer
ca de 10,attece'rca de:24 4tomos de carbono', e,4e orca (10.5%.atá ce'rca.de
7R% O sai s Bidro-aolóveiade hiaroXiadiasulfonatos.que contem de cerca..
de,19 ableerca da 24 átomos, da carbono, ditoaalquanoadisaalfonatos contendo umkrupo-au/fonato ligado.aum átomo . de carbono interno, afastado
por não.mal.a do que cerca de,sels'átomos de carbono do dito. átomo de car.
torMinal, a,dupla ligaçáo.de alqueno.estando distribuida entre o etg
IM de carbono :terminai e,aproxigadamanto o sígmo. átomo de • carbono, ditos
. s,,tendo um radi
bldroxl - dIssulfonatos eendo,compostos alifíticos aaturad o
cal sulfonato:ligado ra um carbono terminal, ,um segundo grupo sulfonato 11
gado a umátomo de carbono interno, afastado por não mais do que "cerca da
ono do dito átomo de carbono terminai, e um grupo
aeis átomos de Carb
XI ligado a um átomo de carbono que não esta afastado por maie'do alue 4n
da de quatro átomos de carbono do sitio de ligação do dito segundo gruposulfonato
Finalmente a ,depositante reivindica a prioridade do correspondentt
podido depositado na Repartição de Patenteados Estados Unidos da America
do Norte,, eco 4 de janeiro de . 1 9 6 5, ,sob nÉ 423.364.
Ponto n e 1 do total de 9 pontos apresentados
IIRMO Ne 176.038 do 28 de dezembro de 1965
Recuerente: F,TEREONETTE ELETR0NicA LTDA ao PAULO
Modelo Industrial; "NOVO.E APERFEIÇOIDO NOVEL PARA RÁDIO VITROLA.

1
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DIÁRIO OFICIAL

REIVINDICAÇOES

1 - NOVO E APERFEIÇOADO MÓVEL PARA RADIO VITROLA, 4uo Sé CaraCterl,
ca essencialmente por ser o móvel do toca-discos provido de aberturas
terais ocupando tàda a sua extensão, .de profúndidade conveniente onde m."."
encaixam cal gas sofisticai (2) que ali se desloca por meio de guiai •,rool
lhas adequadas podendo as caixas (2) serem, totalmente retiradas, 'se fOr

desejado, e na parte frontal lateral do 'nivel há um painel de tacido.olt
:similar (3) provido de frisos verticais ou de qualquer outro tipo e na /
parte central superior se localizazo painel de comando (4) que se articu.
là base inferior

(5) • na parte inferior, colocado em gaveta (é) esPe-/
cialmente projetada à encontra colocado o toca-discos, sendo o mável to.
do fabricado com madeiras dos tipos mais convenientes • com acabamento /

julgado , mais conveniente, e as caixas são movimentadas por motor adequado
• Por meio de cordas e rodilha ficando o botão de comando no painel
ou em outro local conveniente.

(4)1
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Silelea de cobre, níquel e auà ligas, pelo derramamentp assem met:É
ia em estado fundido dentro da lingoteira, earaoterizado'porque
posta na fingoteira metálica uma oompoeigão fte gel, que compreender.
em Ude -t ina (1) uma substAn'tia química carbootalica contenda.* hidra.,
gânio que queima para depositar carvão *Obre as paredes - da lingotes
Ta e gereis uma atmosfera não ocidente e não oorro g iva, (2) um liqui.
do inflamável e (3) um agente gelificante, o metal fundido 4 derrua
do dentro da lingoteira e a composição de gel é inflamada para gerar
o referido dey6sito e a ça&a atmosfera, n. istágic não ulterior
vele da operação de derramento.
Reivindica-se a lirioridade de identià Pedido a e13 0aitada na
partiqão de Patentes britânica, em 2 de novembro de 1964 40b
44.596/64.

Ponto nR 1 do total de

16

pontoó apresentadoo.

TARMO N O 173.093

de 13 de setembro' de 1965
Requerente: :SOCIEDADE INDUSTRIAL'SILI1 LEDA *
Privilágio de Invenção: "NOVO PAINEL INDICATIVO"

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
f. I
4

Seco 111)

5

PAULO

RaaINDICÁCDES

,,

1 Novo painel indicativo,, destinado a cor rabileade te oári•,
caracterizado por ser constituído da chapa metálica est 'ompada formando
conjuntos de eanaletas destinadas a reeeber letras, ou milmorOs ou figuro
e suas combinaçâes, que 'poder ser alteradas com . e maior ficilidadó:.Subee
tancialmente como descrito • ilustrado nos, desenhos aMexoSe
talco ponto aPresentadO.

4

.,

:
t.F '
..

.Jr!U

FIG.1

if '''

T8RMO N o

174.541 . de 4 de novembro de 1965

Requerente: JOSÉ TROEM FILHO
Privilegio de Invenção: "NOVA E

SIO PAULO
ORIGINAL TRAVA DE SEGURANÇA PARA AUTOM6../

VEIS"
REIVINDICAÇDES
1 NOVA E ORIGINAL TRAVA DE SEGURANÇA PARA

AUTOMÓVEIS, que se eg

49. raoteriza essencialmente por ser constituído por um corpo formado

pela

u-

nião de duas partes cilíndricas perpendiculares (1) e (2) sendo no trecho
perpendicular (2) colocado um tambor giratório

(3)

que deve girar aciona-

do por chave própria e tal tambor possui um cilindro exc;ntrico
se 'encaixa em canaleta

(5)

(4) que /

existente num eixo (6) que corre dentro do cor

po (1) havendo na extremidade de tal corpo uma tampa (r) e a mesma parte/

TERMO NP

(1) é provida de um trecho de menor diãmetro.

Requerente: NELSON DE MENEZES -

Ponto .

n5

1 do total de 2 pontos apresentados.

171.941 de 9 de

agaste de 196
SIO PAUTA..

Privilégio de Invonçãot ?NOVO SUPORTE

F.

PARA GLOBOS"

REIVINDICAOES

2

1 j )(Ovo suporte para globos, caracterizado poi compreender
inicialmente una base ;na formato'aUbstancialmente trondo- eOni40 a
qual é provida de uma irem 0a.tral e reentrante de euperficie liea
ái, ea esta em formato circular e provida de um pequeno orificto cen
trai, no qual por ronteamento á . aplicado um :Joguete para lâmpada,
e sendo previsto ainda na referida área, dois curtos :magoe trans.
ver g ais e opostoe para fixação do suporte.
Ponto 212 1 do total is 3 pontoa'apreaentadoe,

TVRVO 10 174.467 A , 29 de outubro de 1965
Recuerextet POSEOu TRADING A.O. - INGLATERRA.
Prvilegir de Ineenç;o: "PROCESSO PAR/ A ?RODOV.° DE LINGOTES, PLACPI E BILJTEC COMPOSSÇIO DE GEL, PARA USO NO TRATAMENTO DE LINGOT

T n3 METLLICA3"
1 - Um processo para a produ9ão de lingu~ 1e a90 • pisoas •

FIG.,

Juni:o ue

[MARIO °MIAI (Seção 111)
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lio .,15 d* 30 d* temems de 1965 .
Maca
Asque.Wenket w moma. - otuto ZeCOLAA14 INDeaTRIA 3 00h14010 Wei.-~14
ORNADIM
yrirti4ois 4. Invealle "PM enium MOLA/ DaSMONTIVNL'.

du
glinuan
'I - Carteira •uolar doam:Ma-o/, em Wbe meteliee, ocienerimada
pe: lu estritas* o* monobleo*, sendo tida. *erma* vaida* pele adotem(
de wfteadmo.
Tolo n e 1 do total de 3 ~tos aPromniattea.,

gee eostim doido feefdrise, soe condigam( capas.* do produzir cristaliza'
0* de ¡atoai (ti-hidrate de sulfato de odlcio), g eado o dito gisoo (di-/
hidrate de sulfato de eálcie), ousia Remado, separado aa nollnío mas •
levado, waracteriaade per formar dito so ftwoo 1fquido . por re - cristalizo* pia de bami-bidrate'pela !azede de pala =noa uma ;creio da 8*i/te3o de lavagim da dita laraaam ' da . oiletal eo gimes (41-hidrato e. ,raifato.eo'oil
ail) lisa dello malfirial em quaatidad. aafieleate para manter wm
4. deita
doias indfdrien litre ma:dita •rintaiiaação da gi go* (51-hidrate de inadato de odiai.) e formar dito primei** líquido para reage com rociado fosfate pela danelm ~ele monos uma porei* de oolalio ai. -da dita
eriatalleaaa de dano coa :aia doia. suiriri** em uma quantidade til que
o ‘Uldo ~Iria* eotal ma dita reagi** 4 , •proximadamante, • quantidade,
mitoquiemdtaries oziaidapula reagi* oma.eileio em dita rocha.
• teiYiadisa-ae a yrs/n.1.41.0 áto oorroopoadoato podido dopo,

sieade aia 1411.à. ma 6 de alargo de 19440web e ad 349.972.
Wat• tad 1 me tett' da 4 pontos apresentada*,
:mamo n . 151413 de 12 de fevereiro de 1646
$IO MIO
Requerente: /F ORD-MIM/ DO BRASIL S.A.
Ausonocars PARÁ 2033I310113
taro
ps
ritmo
2/1111$110 de lanceio* "NOVO
OU UNIU"
RIMIINDIOIOGS

211.0e3 . 0.161410 de 31 4. dalienbre de 134e
buiu:mentes LUIZ /St:~ ORTNGÁ n 110 PÁV/0
PRIVILMIO Da Iiriaw.4.0" APIRY1IÇOA)3MO - 0M TataledRIXOr

$ • Nora tipe de nolo. auto-blecante . para pertiahelem eu tampa*, ea,
recterieedo paio rato de apresentar apenas trio pegas, a Babara ema do./
nela de forma retanoaier, e ma imobig4
medita,
Ponto ma 1 de total de 4 Poete* •lrombniedf

=Sal"

~arme Jikpuvia0g1303' 1 , do tP0 eenegtage peç Pesa
114rada d e *gás * MA024 #e 141, 14.14449.e 40M:98mieTéleeta,..POOVido pg.
pa dem_facem,ois_em (pasas,.diuma reentçonl eia" concavidade anatam!" papra
13a.egoapAa0À.51.a agbpsaj ,tiedo ao medidas •mÉernas, bem como altera o
varievels,.como
ainda
de
formato
variava/
SpOldadefia_eitada_raent .rAtekla
mapg das Teses circular ou arredondada em sua parte traseira • aberta e
MMeon9eAhLrelaad kparje diantairkmikfrontal do.traceseiro, caracted
liado,Melo rito

dunts.matrul gamr preeoChide_co p_aatftgiel adequado

elístiao,.com.refist;pga_kdatereack asibetancialment e menor do cai o •
~tante do.corpo 00 tramessairop
?coito na 1, do total de Z postos apresentado".

nago Xe 165.60 da 28 de daieabro dá 1914./
Requeréntet'TRIpiEDIX CORPORATION~./

Privilialo de Invenclies
Paliandicaase./

de tambor, coa rapar dtakebea de-freio
1121 diapteitivo aoionador colocada'análl Orn par. de •xtreaidedea/
adjacentes de sapata, e Um diapositivo de áncoramento preso a(
suporte fixo O •010011d0 !nitre o outrd'par de extremidade. exija.

FIG.1 2 —b
ffig400 de 147.510 de 5 de marga de 1965.
SONERVILLE-D.U.A.
aetzereate! 3.01.0 aallanrX 1033/2
1Privi1dsio da /avena*: "PROCESSO DE p;cas Melo108 PiHL 110DUCZO PS
ACIDO rugimo 3 Gtee0
30474120 73.0110I0)r
NeivindleakeZai

I. Prcoesee da deis *stdsloe para prodoolo de doido .roe
Serie* 9 . 41a4k ( di.thidrato de sulista da edloio) no qual ei.famUreagirNoeba do implato . de eileie **ama primeiro Ui:imito qaa tioutdm doidos doa
011401.11 aelfirinea sob eendieeureapazei do produsir'oriatalisaqío de litei.4144à411 de evis%eihe do ;01:lede ., kOrmande. guete, *aia doido folorírieo
e •oiugio lig0 doida. aio **paradas, sondo tua
• enodeis-d. liai -hidrato
,
mae.i.rétirada ea foras da doido foefdriec; • ditem cristais,• a 'elegia
:
4141 beet+10,40~, ie. dielolvidoo *.re.oristalisadoe e* um 'evado' liquide

cantes de espeta, dito freio inoluindo um membro de ajuste pi
'totalmente montado sia írlacíra de ditara sapata derfreio
Meie de uma mora, má das extremidades da qual esti tenaioN
Monte impinido a fazer presido de encontro h outra de ditas aa.
patas 'de *elo, e a outra de ditas extremidade' vendo empe.
81010 de livramento de freio, estdpreseioneda contra dito nem.
bro de. ajuste 8 adaptada para girar dito membro de ajuste na di
reao da mitra de ditas sapatas de freio desates espanas das
empatas, estando um aulÁbro de lonalimaao adicionalmente incorg
rad() na primeira de ditas sapatas de freio, parmitind0 dito nes
br e de ajuste girar unioenente em urna ddeioo, mactagnado P9
io fato de possuir um diapositivo para permitir cinema %mui,
dade pra-determinada de expando das ~tele ocorra patos do aí
vigilante giratdri0 de dito membro de ajuste para Uma DúvapOsi
çlí0 relativa:a dite affiabre de . Iocilitaao, Onerado ajuitartax
a poeição do

• ao tambtr,i

•mrpmente 4, ditmit wiwateal a,

tem courela"
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Reivindica-se a prioridade do pedido corrcspondente 132
pai:fiado na RepartioÉ0 de Patente. doo Estado. Uniddi da ArAfri,-.
ca • em 6 de Janeiro de 1964, sob nC 335.962.1
Ponto 01 do total de 5 laontoa spreaentadded

Seçào III)

• Junho de 1971 2989

pleleàie. MI 'ambira 3d8, pus paeálkitir ~TM' abaula 40
alumiaa' imacipitíval, soado, pele ames una pite ft bilra* bati
aiaa praoipitado racielada ao alleueo *Maio da 3»s$04901 gets
imboulaste d* nitrato de alumias limee
Iteiviadioa*mea prieridade 50CariFf~ ~de
poeitada *a Repartição d* patenteia das lietadad
Verte, eu 6. de meie da 1463, eob ne 2784884
Reato 30 I at 4 patos oputeheiel

T.NpN0 Nâ 1g2..598 de 11 de setembro de 1964
Requerente: RUY. GODINNO RAAD MINAS .GERAIS
PrivILIgko da Invencão."APARELRO MANUAL PARA FAZER PINOOAS,..TORRAR AMSEP3
IR t: PARA USOS SIMILARES"
ANIVINDIOAOES

.,Aparelho manual para fazer pipocas, torrar amendoim e para usCH
eiMi/ares, caracterizado por um recipiente com cabo. inferior, provido de.
uMa't6mpa com duas engrenagens aceplàdas, respectivamente, a bma manivela
eterna o a uma haste vertical interna, sendo esta terminada por um mist2,
üàor em forma de liaste horizontal com as extremidades'dobradas em aetidd
Opost6ew
Ponto 119 1 do total de 5 pontos apresento--

H1HHO de 158.906 de 5 di:malo de 1964
Requerentes LAUMIRÉDCLAMORATORIES IIMITZD - URUÁ

,II*0 ai 10.611 do 22 de abril de 3414
Requerente: ALOew WaSEAROXAOD DOVII,OPMIR Mi/da *e Mei
Privilégio e * iavonçiot M 11002800 PARA MOURXINAR COMUM°
~ume la 1.44 TOMOU

~MO
1 - C* precita/o Para medra composição de usa admia"
as de sal fundido itielnina0 tat cal 45 neta eienilto e um met de
um metal mano'', eletronegativo, caracterizado por compreender a, tar
torpo*ição -dessa mistura entre um primeiro eletrodo e um lado de
uma membrana de vidro, atrairia da qual os iene dome-tal mlcaliA0
Rodem ser traneportados,.proporcionar um segundo eletrede ea GOalue
são *14tiica com o outro lado da membrana de vidro; medir O Pito%
cial catre os dois eletrodoe mama temperatura determinada; &sei
potergedal com uma curva de ealibraçdo dbtida medindo o potencial lk
tad° na mesma temperatura Com adotaras doe doia saia ala proptaÇOIO
tewhecidax.
Rei;indica-se prioridade do oorreepondeate peeidepçt
yeed4Sdo. na Repartição de patentee dos lotados Unidos Ra Aldwiegi
ee PC de akr61 de 1963, 41b aro 274.4241;
Ponto, ne 1 de 15 pontoe epreeentaiom,

Yrivildsio de in.iongilo: " iPHRYSIÇOAMENTO EU PROCHSSO PARA PRODUM
UM PRíOIPITADO DE HIDRATO ME SUMIRA
)1/1OINDIOAÇO4

1 -.AperftiçoementO eriprocesewpara produair um pra.
,cipitado da kidrato de alumina de grãos grogeos a partir de uma me.,
1ação carregada de aluninato de Sadio. *adiante ixoculação da
ção da agnação com aidrato de aIumina inooulanta, caracterizado At
le fato da precipitação g er efetuada.** doie . eitígioe, mando a eat
afe carrogàa de.alsiminato.de mddio'tratada nua primeire-set4i0 doe
jpreelpitaçío . ces. hidrat'o, de alumina , iaoculant., grega% do geai, At
19X mio parearío *a peneira 325, .para precipitar ama par.
preponderante
de,aluaina precipitível como hidrato d* alxmina ele
te
eando
e. hidrato de alumim de griot grossos sóparadO
gríos grumou, g
como
produto
e sendo una fração inoculante, grossa.4
de tal'aolegio
aeparaim . da solução- • reciclada ao primeiro •*tdgia de preeipitmeirs
sendo a •oluçío, antes . 1 dapoie da soparaçâo da fraçie inooulante
pteaaa, da anern't ainda, tratada nua segundo setdgio de'preoisitaeio
ari.lateFatti, guina • deolulaate, C iao, do aval, pala . mano* 60%

IIMMO I* 187403 de 28 d* tevereiro do 190.
WiNIN3
Requerentes MIMOS PUNHA N3ll0 LebroWL MON e MIO
aálaaa -,7020
Priviliaie d. 'avante N otemotwoota aiileavbaftives Adia bakaafflail
AMMTCR mIQUIMAA DM PIAÇXO coM soinhe ibak4 ~MI 00140 *nate
140 Xm A IP
daI011~231.4
em dispositiTee Pifa iNiallOatia a OBBer*Wa
~da amai" am
maquinam de flaçio cole :aterias primas fibrosa g eewi o
racterizadoe por compreenderem um conduto, *travei do anal O MO4044 ame
broco 4 conduzia° paz seio de corrente de ar, • um bloca de11010 raiamo
. to nos pontos de datavas ao reagindo eenduto date vão a ~meg Mio"
Tom regítiorem , cara distr ibuir O Marial e-os' diW03-.21VMS, Yitafieft**
-

Apc:INiçalimoritOs

'cato no 1 do total de 6 pontoe apresentadas!,
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DURO ONC1AL

(anã*

IM)

4140419 Ck* 1971

RRIVINotel~
1 -Espallà.dor de cera, cacaotsrado pelo es.;:o Jia
co:IJtá - ,
.Ror recipiente aecente sabre sapata de material oneervexite• coe
qual se comunica por orificios existentes no furdo do depdeito, este
dotado de recereo.inferior et que parcialnerte ce aloja a gensiorxdu n

alopata, enquanto que superiormente ne ancorna aberiOlra para rtrodr-vio de cera e, certraimente, 'um recer,e-

..rn ernajxefl , dalo.

Ponto n5 1 do teta:: ie 2 pordwu arroadc,s,
78n2G N 5 155.513 de 19 de dezembro de 1965
Requerente: TRAPO s/4-Imike5eie DE ARTEFATOS DE P4PELE0 - RIC GRANRE

11.

ZO RUI
Wivilégio dl Invenção: "SUO TIPO DE Etcflurcs( PkvnA :til9.e4 RE GERAL"
-REIVINDIC(:OnE

1 - Novo tipo de euvdlucro pare gorefas ea geral. cal:ao:e/int
do Int comueender, como matéria prima. papel Corrugai° simples .;1) do'orado internamente, ficando a parte corrugado (2) voltada :ara o flteri

rtG. 1

or: A face externa é oonstituida por papel liso, sendo dito envitucia a
pl.:cedo sóbre a garrafa (de qualquer formato) e fechado por melo cie cola, ammpo, du qualquer . outro meio de fixação, aplicando-se sóbre a fe-.
ce externa lisa, por meio de impressão, gravação, cola ou qualquer
outro meio de reprodução, oe rdtulos das bebidas nela aeond4o1ona4a4,
Ponto n5 1 3o total de 3 pontoi apresentadoe,

•

Tlefueo 55 154.295 de 31 de outubro de

1963

.Requerentet DIFERIU CREMICAL INDESTR/PS LIMITRE - INGLATERRA

Privii4gio de invençãos"PROCESSO PARA A ESTABIMIEAÇIC DE METII-CPGROFORMIO CONTRADECOMPOSIÇXO nurunt roa
NEPAL"
REIVINDICAÇOES

1 - Um processo para a eetabilização de metil-cloro £6rmio contra a decomposição induzida por metal, caracterizado por
eompreender:a incorporação nele de um composto de 113-diemano, particularmente o prdPi,io 1:3-dioxono ou 0 O,2nmetil-1:3-dioxano.
Reivindica-ee.prioridade do correspondente; pedido, depoeitado na Repartioio de-pateotee da Inglaterra, ma 2 de novembro/
RequerentetREERIGRAÇXO SPRINGER S/A-INWSTRIA E C0NÉROI0 -B.GSU4
Privilégio

de Invençãot "PURIEIOADOR ELETROSTÁTICO DE AR PORTÁTIL Ma

RESIDRNMAS, HOSPLTAIS, INDUSTRIAS, LOJAS E SIKIIAREC*

-

.1 - Purificador eletrostítico de ar, portdtila lora reeidln~
U4 filtre ele •

trostátioo formado por um ionizado r e por placas coletemos levados a n
yotenoias d-o de golaridadee opostas, em uma unidade em forma de caixa
por um filtro de carygo ma forma de placa e por uma caixa-maleta com n
:ventoinha elétrica, na qual se adaptam, duetapostasa o dito filtro elk
*roet4tioo e o dito filtro de carvão.
Ponto n q 1 do total de 6 pontoe apreeente800:
_5)

Ilequerentot MOTOREN-UND TURBINSN-UNION PRI:MICH:EILEEN 3X3R-Zemahha.
Privilegio do Invenço: fi EM0RENAGa4 HIpaom,;c,çmicâ DE MUDANÇA.E Dl

REIVINDICACCES

eia, inddstriae, e lojas 0 similaresr caracterizado por

1962, sob n5 41.525 e completo em 18 de outubro de 1963.
Ponto me 1 de 6 pontos apreeentadoea
•
TES/10 N 12.128 de 21 de AgOsto de 1963.
de

EtIR:0 N5 154.539 de 13 de novembro de 1963

SXO,PROPRIA PARTIcuLARMWTE PARA VAMOS FEUOYTIRIOE AUTOMOTRIZS,COMO,
POR EUMPL0,I000N0TIVAS DIESSL - PARJRUS F1):LIDAD23".
Rejvirdienegus,

1 -Eagrenacom hidromeca'nica de nul;r1,-, o c!,:.
monos, quatro velocidades, prpria partluldrnento pnrd v,21culoL,
aUtomotricos paro. vicem lenta o ou . vicgem rápidc, com), pw? •

exemplo, locomotiv::s diesel paro yriaii finalidaOesi cuja pari:,
¡ice consiste em um grupo de circuitos rCntincer isolaU.xsate monobrr, - /
Veis, contando um inversor cor grande aunento do mc,rrent e, oalo m.uommaià um circuito Attinger (iwasor ou er:ureageau) ,i/ao po3:_'.= um

de reás de bcr3a.a donjuniam,ate
e .u.7. 9iX0
nas comum, a cujo parte mecÁnico consisa o. una _:r.rrew.:eul ci“ - d - "dade inversão : com um eixo da eq trada no ocorrer do,; saros

grupo Actinger,com ri par

2DLV..2 de

nais, , bem cOmo, ' coax1o/mente-com

rcu do-

ièuais co Ont:e
2GM

SI

joro'../

um por da roc:

iguais e no enjrsnadas ontre'si, mas sim , ax. tuda :sua aD 1:.:!(;n de
engrenagem de inveso, bom como

55,
de 20 de agosto de 1,gg3
17.eq.lw . e: JO52 wiLu, ,À LINE - C. PAT.,10
'52.o89

dc

nE3PAIVA= Dl:02RA"

Jal

,a£1,1asm

uillnárie, ruo

seçaes fio-semente ecoplveís, ou seja, or ar as veloaida.da, da 1,1,r.:Uo
lenta, o a outra pata as 1oi3 rararah. rg.u:da,
a) por um cálcolo aixansi,anauen .,:c 2.00 ciamen,os
isto e , doe circui,oe

d

dr.:-

-/

t5is:v.1e, no Zraje90 a, Irenanisao da doer,.;,.a, nanás do 5, '3:111d FOttinzer
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de 1971 2985

_.

.aabeja deepoeto aaaas WE par de r*.41as da Ukâ SnT0,,z000 ume roee LOAt2de sObre o ei*e de rodas da turbina, prolongado coo eexc de enefe.ui;,eede'mudença, e com a Outrocroda montada sabre um sendo eixo da engrena,
geme muesaça, no correr do segundo eixo .a engrenagem de inverso;
b) pela disposição 4e uma eesencialmente oonhecida embreagem de garras de recuea para ambas as seções iststrit o par de rodes de mulança eas dees rodas de entrada da emprengem de invers:o, cujas garras apresa2
tem, em uma . diragio 0ércumferenciel, faces frontais obliquas e, AI arabesco lado', flancos transmissores mais ou menos axiais, e que podem ser manobradas, durante a viagem, com o • uallio de om dispositivo equilibrador de enaeros de rotação . Reivindica-se a prioridade do_ c orrespondente pedido depositado na Alemanha, em 23 de Agiisto da l962,sob o n
5 M 54.005 XII/47h.
Pente n a l mo total de 6 pontos apresewcedeo.

F,1 G. I
TEMO M a149,030 de 10 de maio de 1963
Requerente: CIA. - TE PERMAN DE ESTOPAMENTOS n•s.A.

71

' Privilégio de _lavei-19We: "MOLA . DE ARAME SIRGO* PARA ALMONADAS DE ASSEM
TO.
REIVTEDICAGtES

FIG. kr

.33

FIG. 2

.1

ThRMO NO 151.532 de 8 de agóato de 1963./
neguerente: IS"DrISIRIATROMI Sa../SÃO PAULO./
Privilégio de Invenção; DISPOSITIVO INVERSOR DE ROTAÇlp, UTILIZÁVEL 'ai MfieSINAZ MEEALRIZES Em aERAL./
Reivindic~

DespoeiAivo inversor de rotaçõe, utilizével
mteeiras operatrizes em geral, caracterizado pelo fato de in
2 ..

cieir,

au .

combina;,210:- elemento acionador, o que' 4 provido de

elemento de treneraiss "áo giratériamente apoiado em meiOa de sue
teete30 adjudicados h caixa oontinente; órgão geral de supor-

te, 'c,s,-.:_lautemante adaptado aos referidos meios de austanta ,Jãu, e dotedo, dito órgão geral de suporte, da clemente. intee
medieries de tranzmissZo, Capazes de entravamento seletivo com
o órgc
transmissãó de faie-A de saída; elemento atuador em.
eecenceicamente, eM órgão condutor cilíndrico adaptado
a elemento intermediário aos meios de comando; elemento de
guie.

firmemente adaptado ao referido elemento intermediáriO. /

dos eeies

üe deraendo, e em cujo interior, aloja - se, dealocdvel
eeialraente contre' a teesão de meios resilientes, um elemento /
de locelizae:lo, de um lado dotado de extremidade encaiNtvel

peribrações localizadoras, e, do ou0.b lado, passante e deelecevelmente adapteat a parte central vazada do tampão do meneio
nrkdo

eienento ao guia; e elemento de empunhamento ancorado ao

termieal do referido elemento de localizsoção, que contém, no
teu interno vazado, o mencionado' elemento do guia./

A requerente reivindica a prioridade da Garantia d.
?riçnii
,sooaitad& em 10 de agOsto . de 1962, sob na 141.977.
Ponta nO 1 do tete]. de 7 pontos apres'entados./

1,- Mola de arame sinuosa para almofada de assentos, farsada
de usa extensão (laica de arame de mola de diâmetro uniforme e original:,
predeterminado, caracterizada pelo fa.Jde Consistir em mmn a grie de
voltas, nom volta alternadas abertas lateralmente e em sentid0 *Poeta
consistindo ditas voltas em barras laterais paralelae.ve servem COZO
barras de torçiiv na mola do ,sento e estendendo-se em_ângulos•retos
com o eixo longitudinal de dita mola de assento, sendo as extremidade*
fechadas de ditas voltas barras de espaçamento retas, senda o arame de
dita mola, deposi dela formada, substancial e axialmente não esticado.
e com o mesmo diâmetro uniforme como era originalmente o comprimento er
do arame ainda não formado, e sendo a tira sinuosa, depois de formada.
encurvada- em târno dos eixos geométria(Ne de barras de torção seleciona
das, para proporcionar, nas extremiddes opostas, estruturas em V, a
bertae em sentido oposto para o exterior, tendo a estrutura em V, Sel
Ursa extremidade, uma barra de torção de comprimento completo em seu
vértice e em cda lado de dita estrutura em V', que compreende duas soa,
çães de espaçamento e de barra de torção, sendo as barras de espaça -+
mento no lado terminal de dita estrutura em V, mais curtas que as bar+
rad de espaçamento no outro lado e havendo uma porção arqueada interm
diíria de dita tira sinuosa atendida entre ditas eetruturas em V, esz
do que a seção terminal de 'dita porção arqueada, que &conectada - ia di+
ta estrutura em T, compreende uma barra de torção conceetada nas extr&
midades opostas, a barras de torção maio curtas, por barras de espaçar
menta . que leão similarmeata inolinadae em relação ao eixo longitudinal
da rola,

Ponto fraioo ai:assentado.

2t4M0 Ne 142.155 de 16 de agasto de 3.962
Requerentml SUBEE MAClEAS EXVELICIDADE LTDA. • GUANADIARA.
Erivilígio ia Invenção; MU. Can& COLETORA nu npriaw
REavIÀDICAr""

1 ... Uma caixa coletora para lapidei Uraottrizada pelo fato de 4*
compreenderam caia" de formato lubstateialmente para1álop4Iíái0o naa
sente por uma das fuá menores abre tema CD1UMa ou'pí subotanolaInten
te em forma de tronco de pirãmide invertida, sendo aberta a facada •
caixa oposta à face de apeio, e dwelooível artiouladamento a faca frO2
tal ou tampa da d1ta7caixa, e prblouganda-aa a face posterior da ditem
baixa acima da abertura coletora Iara formar um anteparo angular, diç n
losto,a guisa de cobertura, suaPenee sOinie .a dite abertura cOletC,
sendo aoSuae Paredes laterais perfuradas parcialmente:
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pokRja OFICIAL Seção Ui)

Junho de 1911

erosto se 1 do total de 5 pontos apresentadOee
45

X3
TERMO NO 142.865 de 11 de setembro ae 1962

FIGA

'Requerente: FÁBRICA DE PASTAS GEKA LTDA. - GU6NAAAEl

agam xe 110.202 do 17 de agEsto de 1941

2rivi1égio de Invenção: ."UMA PASTA DOTADA DE MEIC...S PRENDEDORES"

Requerentes JONFROBRRIO COSTA DO LÁCIRDA 30 PATN)

..EEIVINDICACCES

PrLvllialo de Invanalo "UM VISOR anon,'

1 -DMA pasta dotada de meios prendedores, formada por uma falha
Tetangular de cartolina, .dobrada em charneira, caracterizada pelo. fato

NIVINDICÁCSMO

1 - "ok VISOR OIRAWRIO", caracterizado pfr sal O 1811111~8 ia*

das sUae bordas transversais serem reviradas,- . formando tubos achata .

lho visor dotado de movimento alcatéia a grande veloeidade # "Ia HIP.R4
centrifuga expulsa qualquer goidomIa de liquido OR VaOff 030~49 11 wit

dos, os 'quais eão atravessados' por hastes metálica, cujas extremida
de e são providas de cursores. , estes por entalhes bloqueados,. que permi

-ai deposite na sua superficia

tem com segurança, pendurada a pasta, desliee ' esse sebre os trilhos .

Ponte 212 1 do total do 3 P PA4*# 08'risea41401*

longitudinais montados em armaçees diepostas no interior das gavetas .
dod.arquivos.
no 1 do total de 2 pontos apresentados.

TERMO Ns 188.758 de 2O de abril de 1904./
Requerente: FÁRBWERECE HOECHST AK T IENGOSSLLSORMPC vaca. Meterisal
Inclue ÉrUning,/ALSMANHA./
?rivildaio de-Invengio:

?Roma°

RARA 4 osTiercIo

OtkeáLlake vil

NOAZOICOS soLdnis M ZGa./

2ERMO N 2 121.098 de 11 de julho de 1960.
Requerente; IVIGI PAOLI S.PAGLO
2rivilég10 de Invenção:-"APERFEIÇOAMPXTOS EM ÁRVORE -DE NATAL"

;

Reiviadicac7500./
/ ?roceiro para a Obtencio de. corantes. menoaadloes/
hidroesoldvele, cara oterizado:peio feto de te diazotizar 1 moi.
de uma amina da /émula geral:

'REIVINDICAOES

j -Aperfeiçoamentos cee ÁtCUP9 de natal, totalmente desmont&-.
vel, embalada em uma caixa de reduzido tamanho, compreendendo trem.

(4)

ou mais peças tubulares, 11gadae entre si por meio de encaixes ode..
quedo!, caracterizados pelo tato de que estas peças sio dotadas de
Uma pluralidade de grupos equidistantes, de oito orificios alongado;
lOngitudinais, senUo quatro superes e qe.atro inferiores, dispoe.
tos perifericamente, em direçees cruzadas e os . inferiores ligeira o
•
Mente devasados em relação - aos superiores; sendo ainda encaixado
Tio eTtremo livre da peça tubular superior, um cabeçote dotado de
tubular inferior provida de ...
MO a colocação da 'conteire; e a -.2ea
flenge que será fixada por rl efusos em dois b , ocoe encaixados um
ao ouro em cruz, formando a base do conjunto.
Ronto n q . 1 do total de 3 pontoe apresent.adoe,
•

onde A repreeenta um radical da g éis benz4nia o g naftelinic.,
ml um ndmero-inteiro de O a 3, P, O ou'3 e I um agrupaMento dei
/émula
(N) a - so2

.(§),
Ia
,!(N jw.

CS

(2)

2202 - 3
Sça.-,: gw2

el f 2 -

(3)

(5)

,-Têrça-fera 15
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onde R2 reOresenta um átomo dw hidrdginio ou um radica/ ;depila
de 1 a 4 áomoa de carbono, Z um' radical inorgânico, ou orgânico capaz de ser dissociado :por meio de 41Cali e n o número O ou
4 e copular com 1 mal de uma componente azdica da fórmula geral
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bertura para a salda do gás.
Finalmente, a depnsitnate reivindica a prioridade de corres
pendente pedido depositado na Repartição de P atentes da Alemanha, km,.
10 de março de 1966; sob o n o, M 68.714 IVc/12 e.
' Ponto n o 1 do total de 7 pontos aprosennedose

(6)
@o39---)-(5.;
onde Ra representa um grupo . alcolla,,cerhori eu carbalcorl, 1 um agrupamento das fdrmulas (2), (3) . • (5) acima citidea, a 2 e
p2 oa námaros O ou 1 onde o núcleo beAzinico )3 pode ainda cos.
ter outro. aubatituintee, encalhando a'componente diaediea •
azdica de tal maneira qua . a lona de ma
• a2 4 O a3 e a
• p2 1 ou.2 e, quando una daa componentes eUntém o agrupamonte/
da fdraula acima citada (5) tranaformar ãete agrupamento ao gra
po de . ¡ater de doido aulfirioo correspondente sob formação de
cOrantes manoaadicos hidrossillivaia da fdrmula geralt
II

Walta

-delta

MO ---2

TERMO Ne 214.128 de 12 de novembro de 1969.
' Requerente: MASAYOSRI - TÁKAHATA- São Paulo

Modelo Industrial; "NóVO MODELO DE MOCO PARA CONSTRUÇXO".

Rir

REIV1NDICAÇÓES

1 - Nevo Modela de bldco para construoão, compreendendo, um

Onde 1 repreeenta o radical da *irl. benalniCa ou'aeltalimica
X é um ap-apemento liaado a 1 efeu 3 dee firmam. cltadea (R)
poeaui o valer-acima citada,
um Muro inteiro 4. C
a 3 op pripreeenta'o Onero 1 ora 2aondeleo betadniee 7-pede/
conter outros subatituintian,
A depositante reiVinsitimta'prieridade.de aorreapendea
te pedido, depoaitado na. Repartição de Patenteie da Alemanha,eu.
hO de abril, de 1966, •ob o na 7 44. 969 XV/22a./
Panto. ne 1 dO .totalAbh 4 pontoe apronmeadea,/
T16100 N ° 187.714 de 10 da cerco de 1907
•

Requerente:. META7.LMILLOW172 AXIINNIGBILLWEAFT - MAMAM&

Privil;gio de Invenaão ,"DItPORITI70 DE A7.90%70 DM . 00WOMISTIM oemiaaa
IIMDAD7 FOR MIO 041 D114 L/Q111D0,10AVNItTE"
21;(rUggiedmin

1 Dispositivo de ablargão, prdprie para abzerver gases da meios
gassiformee por meio de agente. líveidoe • paia secagem de ames, paa.
ferentemente, para a absorção de 00 3. , por maio de ícide publdrieo, bem
COMO para
eaoadme d e .das os ou ar contendo 002., dLepoaitivo 'Use oqk
posto de cia tubo Venturi instalado em um recipiente, de um ddealekiávo
de injeção no tubo Ventúri, de um banho de, líquldo no recipientes, de .
um tubo adutor pe ra
. a ramoção do sie e uma abertUra no recipiente pari o escoamento do ;eido, caracterizado pelo fato de que o tubo Vente.
ri acha-se instalado, em pohição vertical, Com &Mu abertora de Rada
voltada para baixo e atravessando* teto ou tapo do recipiente Itob VS.
; proVa de giz; no *abegote do tubo Venturi daselboema o tubo adutor de tis e a linha.adutorm do agente liquLdo; en.tarno da parte Ia
feriar...3o tubo Veaturi,eat; diapoeta uma chape pernekvel a0 dia Que oo
estende ate a parado do recipiente; no fimdo do recipiente micte mm
banho do agonia liquido; entre a enPorrítil do b anho e a da aPtP urnalfvel ao giba he um eelpaço cheio de g4a; abre a chapa perca:vil ao ale .
"1" ge"41 4 0 advat , líquido.qui,i.postà em. movimento a. .
•fervesc:ncla pele tis oure atravessa a dita chapa; o banho comunica .
com a canada do agente liquido atraWs de drgRos de ascensão; l'elturg
da ~arrieis da canada ealste uma abertura para o escoamento do anon--

bldco retangular e paralelepipede,,dotadd de vaamaentos longitudinais /

caracterizado pelo fato de apresentar a :face superior lisa dotada de /
duas canaletas meia -Gana :Unto as margens, tendo ,as paredes laterais//
dotedee de estreitos frieos horizontais; apresentando " o carlo do bldoo/
'casamentos longitudinais, sendo trIs ma yarte superior com a formaftyd ide dois na parte,inferior, junto as paredes lateral:s . :com a forma oblOs
ga; sendo que, entre estea doia últimos 4 prevista uma grande abertura /
em forma de trapézio, abertura esta ladeada por extreitOe 'trechos pia-!')
nos ' que foram a face Inferior do Ildco, tendo cada oma centralmente my.
ma .canaleta mala-cana, disposta am poeiçãO'coincidene com as canaletas
da face superior sendo que, o carpo do bldco é ainda dotado de pequena /
vasementos circulares, distribuidas simétricamente :unto aos centos e /
entre os vasamentoe s naiorea, tudo conforme descrito na memorial e ilua.
trado nos desenboa anexou.
Nnico ponto apresentado,

A

4

gen te ll gul40, e l na Parte sup erior dei reei iants'est4 disposto una a-

II 122.133 te 26 4s mate de 1948./
. T2RM0
.

som/Ar g uta: Di7718.1 A(A. umeeraLL:a ¡Ouse

=nen,/

go.

Inumo./
Utile Industrial; 7.0V0.711:06/IDINAL 1~ 1* cazi n d• leivindiãoãead -

la1 - maddla de cadeira, and arcana Nevo • oriais
caliTe' previda,dlip anela.
- -., nate poremer tarjes set
ta (1) qui ocupa ata.iss superior da cadeire, 44 Sermos eapv,
-

4 2074
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Seção 111)

snotatmeo zebro doir caos (2) -„;,ertencentea h aruaç,lo e ol
4141ra, sendo tais convs fixos aos pám . c,)na'.j.tuidos pvr tola tu
WIN (3) dobrados em Puma de ume letra C e soldados na parte
I~trai defazadoe de xiovanto graus o ets.a. e ta13- pés se fixa
Rir maio de parafusos (4) • assento (5) estofado, de formato /
Nowdrais e lishas ratai./
Wm5e. mal do total de 2 pontes sprosentadoed

4

TERMO Ne 188.221 de 31 de março de 196(
Requerentes FULLER COMPANY
E.U.Â.
Privilégio de Invenção: . ug APARELHO PARA REGULAR À ISAMENTAÇXO DE
RIAI PULVERULENTO*
REIVINDICAÇOES

1 — Um aparelho para regular a alimentação de material pulverulento

a partir de um receptáculo para um condutor, caracterizado por coapreenrn
der um alojamento arranjado entre dito receptáculo e dito condutor, uma/
válvula rotativa colocada dentro de i dito alojamento, levando dito aloja.
mento uma entrada de material comunicando—se com dito receptáculo sendo/
arranjado de tal forma que o material introduzido no receptículo .flua /
14#.417 de 6 de junho de 1968
(

uareatab AMUO R0DRIO8SS MANSO - MINAS rARAI8
E44.4440 dm Imveneão "NOVA T8EBINA PIS70E8?
REIVINDICAÇOIS

o No!a Turbina a Pistãeb,, caracterizada pelo fato de . utilizar .
03kiNkika e cilindros giratárlos.

Ponte

1 do total 4e 6 pontos apresentados.

por gravidade para dita válvula rotativa, tendo tambám dito alojamento/
uma insista de material situada abaixo de lita válvula rotativa e peio menos uma porção de uma Emoção de fluidifioação disposta sob a válvula ro.
..tativa para proporcionar comunicação entre a °afeia de material e o condl
tor; tendo dita válvula rotativa uma passagem exposta.
Reivindica — se a prioridade do Correspondente Pedido depositado nos
Estadoe Unidos da América em 22 de julho de . 1966 sob n* 567.122.
P onto n0 1 do total de 6 pontos apresentados.

TERMO N a 188.210 de 31 de Março de 1967
Eettterentet AMSTED INDUSTRIES INCORPORAM

19.519 8. 84 . 4e Abril et 12479
Requerentec NOSO I81., n E.U.A.
rkriviligIo dm Invenoão; "MOINO ME ACANÂNWHO VIERATORIO E main
!amuam UNI ~E 318 IH( MEIO DE ACABA" VINEA2bRIO°4
ZEIVINDICACOER

In Moinho das acabamento vihratário, caracterinado pela,
ela% &O COMpeeendert uma bace, ua reoipiente para receber meio e pad
toe a sereia acabadem formando .o oitado recipiente um °anal meios pra!
Matioamente =atar o referido recipiente na oitada base, meios vi-/
gmatdrlos pmra cotio!~ vibragãee de fraquenoia relativamente alia.
C* Citado recigents, e ainda caracterizado por meios de tarr agem /
lEssociados ao raiaria* recipiente e dispostos em geral perpendicular..
MN. nte eia relação ao‘oitado canal!
Eeivindica•ce a phoridade do correspondente pedido /d
Inglaterra
, em 4 'de maio de . -1966,sob o n* 19653/6Só
NeceitaU rie ,
l'o-íztozAa no total de 16 pontoe apresentados

Yrivilágio de invenção: "APAREM DE CONTROLE PARA UMA INSTALAM DE /e
ilÇa0 NA QUAL O LANÇAMENTO E PEITO SOB PREMO"
REIVINDIOAÇOES

UM aparelho de contróle para uma instalação de fundição na qual
O lançamento 4 feito sob pre g a% compreendendo um tanque de proseio an/
prepriado para colocação no sem interior de uma concha contendo metal em,
fueão, um tubo de lançamento associado com c mesmo e apropriado parti colocação de um molde eóbre o mesmo com uma passagem inferior se comunicaa
do com o tubo de lançamento, caracterizado por um conduto de ar levando/
ao dito tanque de premiei°, dispositivos "(não ilustrados) para forçar à /
ar atravás o dito conduto e acue modo produzir pre g a° pneumática no .d1
to tanque, um criffoio doeificador no dito conduto de ar, diapositivos /
detectorea para detectar o diferencial d pneumática em ladoe Oim
patos do dito orifició, diapcmitivos 4k-tilvula no dito acanto de a..r
e um controlar atuando atrav‘z os d't e r-':`tvoe etectorea em resposta 1.
detecção do diferencial em prlwao pneumática em ladoe oposto@ do oriff n
3.-

•

•

•
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Gad, pa ria entro/se

e dito dispositivo as iètivults e sentar tis pastas est
sazão de ar pré-determinado para o interior do dito tanque.
Reivindica-s. a prioridade do correspondente pedido imp4sitsso

gatedOs Unidos da Ararias em 13 de ma10.d. 1966 sob 1.
0 5544276.

.4~r:O 2. do total de &pontos

14ivinaiesg3ss.,

Adie

2 - Yes^cosso de fabricação de corMatee de fdraúlly

apre5e:tad:4h

2B

26

ir)
\R4.
na qual sl

6 .2 ,-.4.14,contam grupos a1c0x110 1.fflint1008 On dift•

rentee,

•
RIRMO NO 188,208 de 31 S6 março de 1967
SUIÇA
Requerente: ATLAS COPCO NOT AB
lriVilá gi0 de invinçãos 2 PROCESSO E DISPOSITIVO PARA REGULAR A no2.14G

MOS TAMBORES PORTA-PRESAS E DO AVANÇO LONGIT1T
MINAM PARA MXQUINAS DESTINADAS 1 ABERTURA Dis
PASSAGENS SUBTERRINW-2

E3 representa um grupo acilamint
R4 representa um átomo de hidrogeni0 onUnBadica/ ala
cofio,
R5 representa um radical alcoileno
1O 6 representa um radical aoilexilo UM:radical deter
do ácido carboxilico,

O na qual os átomos de hidrogenio aos Cubstituintes maneio:Ia 49
dos podem ser substituidoe por substituintes não hidrossolubia'
Lizantee, caracterIBRRo pelo frite de dlaaoter uma amina de Oa
aula
NO 2

(In
es•—•

'0.EIVINEICACOES

Processo para regular a rotação e o avanço linear
dos tambores porta-freeas em adquirias destinadas à abertura de passa+
gene subterreineas, caracterizado pelo fato de que, visando kobtenção
de um avanço mAximo, correspondente de condiçães de rocha que prevale
Derem em cada caso, a , velocidade de rotação do tambor que suporta os
tgregados de fresae, e seu avanço longitudinal na direção do *lio did
Sita passagem, são comandados mediante impulsos reguiadores, deriva:40e
ta solicitação on carga imposta aos motores que acionam is freima.
Reivindica-se prioridade do correspondente,pedido,dea
positado na Repartição de pateates da Suiça, sob o n2 Ai 68989 de 31
de março de 1966, de acórdo com o que estabeleceu a Comer:Ação Interai
oional e o Artigo 21 do Código da Propriedade Induetrial.
Ponto nri 1 de 12 tontos apresentados-

• os a copular com um composto de f6rmuln

1 -

(ZIP

requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
de patente depositado na Repartição de Patentes da Suíça,
11 de março de 1966, sob me 3.578/664'
Ponto no 1 do total de 5 pontos apreeentadOeor

A

TÉRMO ND 167.689 de 9 de março de 1961./
Requerente: SANDOZ PUERIS ITD./CANADA./
Privilégio de Invenção: PROCESSO DE FlçairwAÇRQ DE C0RANTEg Q.
NO-AZOICOS.'
Reivindicaços./

1 - Processo de fabricação de corantes dó férma1G

N

N

25 - 6
(2)

NE

4

E3
-na qual R1 representa um átomo de cloro-ou de bromo,
R2 representa um radical alcoilo ou um poro IIHromil9
ou mercapto eterificado,
R5 representa um átomo de hidrogendo ou UM em() Eiletit
lo, alcoxilo ou acilamino,
R representa um átomo de hidroseado caS sm armro meg
lo,
R5 representa um radical aloollene

TERMO No 187.713 de 10 de março áé 1967.
Requerente: SANDOZ PATENTS Ltd./CANADA./
Privilégio de Invenoão: PROCESSO DE YABRICAÇIO DE CORANTES MO,
No -ezbicos./

R6 representa um radical aciloxilo ou
A o ácido carboxilic0,

um

idte1.

date

ne Qual tedos esses grupos, reepectivamente leSea radie:Uai
ça ti=er outros substi'xintes ao hiarossolubil4a11.4
tes. caracterizado pelo fato de diazoter uma emina de Orago,
t

•
2990
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na (Ingá R representa um radical naftalanico ligado ao anel da triazina na posição-1, o qual contem um grupo tidroxila na poeição-2 . e que
pode conter tambím subetituintes adicicuais e I representa um radical
alcoiIst, oicloalcoída, ar:tico/1a, heteroeiclíco ou arils, o qual, des
de que seja um radical benzenico ou nafteleníco, não deve conter um
grupo hidroxila na posição - para em relação ao radical triazínido,,/

a de a copular com um :empesto de fdrmula
115 R6

nas, de outro modo, pode conter quaisquer outros substituintee, cara

(Iir)

o

terizado pelo fato de condensar-se uma triazina di-balogenada, da f6r
aula:
Ea1 .4f

\\

-ffaI .

A requerente reivindica a Prioridade do correspon
tente pedido de patente , depositado na Repertição de Patentes/

to Suíça, eralleta Margt de 1966, sob n2 3.578/66.01

em uma razão molar de 1:1, na presença de um catalisador de Friedel -

Ponto ne 1 do total de 2. pontoe apresentados./

emito com um 2-hidroxineftaleno, que pode ser adicionalmente substi-

inUtiNY ga 187.583 de 7 de março de 1961
$eqUerente: TBE DO/ CHENICAL COMPANY - 3.03
Privilegio de Invenção "CONPOSIÇIQ DE RESINA TERNOPIXÁVEL E APERFEIçOA.
HP.1170'81( I PROCUSO ?AU. PREPARAR UMA coyoopmo DE RESINA SPOEI TERKQ
//WEL°
patyjnicAcNiaa
, Composição de . reina terpofixevoI, c aracter izada por conter 1.99.1)4MteS.QM.P9: de. Iffia.e eine e. PO4 e. deO,5a5 P erta s de UK ,codi
cado r.p9UM41CO.termoplestico, s que.sej&compatIvel com a resina epo,-Si

zi

9. ciust a p ia.eeape ete. dmlA g e.meap e,..45%, em P;50 : de.4etev.e1-Vcd1(
▪ .edidO aerí l1O4i.P0140 1..B edM, Otaitenó dela 4 etomos,de.darbeno nc
POnstitninte alC0 f.1404.(LnelCWer.naterial. restante sendo_doastituido
por um ou . mais comonOmeros Monoetileni,camente.insaturados,
?inalMente t. e.depositante reivindica a prioridade do corresponden
te pedido deposita4.na,Repartiç90 de Patentes dos Estados_Unidos-da A-

rica deAlarte i. 014 .1.7. de. marco de 1966,_spb_e_na- 535.008;

talieador'de Friedel-Crsits com um 2-hidroxinaftaleno e um composto /
arílico livre de grupos hidroxilm na posição-alia.
Reivindica-oe prioridade do correspondente pedido, de
positado na Repartição de patentes da Suíça, em 1 de fevereiro de
1966, e 19 de dezembro de 1966, sob os nímoroe 1398/66, e 18 126/66,"
respectivamente.
Ponto n2 1 de 5 pontos apresentados.
Tfilmo Ne 186.015 de 9 de Janeiro. de 1967
Requerente: PIRELLI SOCIETA per AZIONI-Itília.
Privilégio de invenção: • ELEMENTOS DE REFORÇO PARTICULARMENTE ADAPTO
COMO RR73RÇ0 PÁRA ARTIGOS DE BORRACHA VULCANIZADA E PROCEDIMENTO
REVINDICAÇO23
Conto

tenção de tal material, compreendente borracha vulcanizada e fibras
'RO..

particularmente adapto para constituir a estrutura de refOrço de ar
tigos de borracha vulcanizada, caracterizado pelo feto que o mesmocompreende um estrado de suporte de borracha não vulcanizada vulca-

REIVINDICACGE4

1.. Aperfel c oame ntos.eM.Mdesed de proteçãe.de,artigos.metelisos
DeVestidos com lacas • e no processo de Sue produção, que incluem um artj
co metendo, especialmente,nme tampa.de.redIpente ou.lita, e.qual: temObre' g mesma umg.lada.do Opoxirfenelico ou.eleo-resin07
era Paraater~ Pélo:.fatO da laca de revestimento .conter d e .l A 15%,
etn peso de um polletgenade alta densidade, pmAdado, am.partfpnlas,
OOM tear.de_grepos.carbonila de:De 19.Menos O mill-equivalent e s/E vema-

nizível e um estrado de fibras eetívelmente aplicadas sabre, pelo
menos, ume parte da superfície de dito estrado de suporte.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Itélie, sob o n 2 15263 em 11 do janeiro de 1966.
Tonto n2 1 no total de 40 pontos apresentados.

FIG.1

de partiet~ Abaixo de 500.microns.
A requerente reivindica a prioridade do oorrespondente pedide.dar.
p‘leitado na'RepaUção de Patentes br1t;n1caS em 3 de março de 1966,sob
0'9394%66.
Ponto n a 1 do total dd 7 pontos epresentadOse
rERMO gi 186.725 de 1 de fevereiro de 1967
200IRTE AXOSTME - su/ço.
Requerentet
Privilegio de invençiok t PROCESSO. PARA Á FABRICAÇXO DE.DI-(HIDROXINADTIL)-TRIAZIKÁS n

TERMO No 186.198 de 16 da janeiro de 1967,
Requerente: N.V. PHILIPWGIOSIIAMPENFAMRIEKEN./HOLANDA./
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CIR
CUITOS DESTINADOS A PROMOVER A CONVERGENOIÀ LATERAL
ReivindicaçSes

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos destinados a promover a convergência lateral dinâmica de pelo menos um dentre três feixes eletrônicos, emitidos pelos três cenhaoss eletrônicos de um tubo de imagem de televisão a °Ores

Za...12.12ana
VIN

witreMeinar#

n Wooesso Para ,a

da t6stattlat
...242%12-1
:

•

•

ji

re-

farço para artigos de borracha vulcanizada, e procedimento para ob-

Dugo DE ARTIGOS METÁLICOS REVESTIDOS COM pansu

3.

PARÁ

on~x^ DE TAL MiTERIAL".
1- Elementos de refOrço particularmente adapto

Ponto. n2 1 do total de 5 pontos apresentados.
TERMO Na ,187.529 de 3 de março de 197
Uquerentet W. 11,GRACE & CO., - E.U.A.
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO DE PROTEÇIO

tuído, exceto na posição-1,0u pelo fato de condensar-se uma 1,3,5-tri5
mina tri-halogenada em una razão molar de 1:2:1, na preeença de um ca

i40.enlo de di-(hdroxinsftil)-

compreendendo dispositivos de deflexão cod um transformador de
saída de linha, destinado a promover a deflexão comum dos feixes eletrônicos, no qual o dispositivo de convergência lateral
compreende . pelo menos uma bobina, a qual; quando percorrida por uma corrente, produz um campo magnético que, no sentido de
raq. -:1 arfbre pele
usa .71.nbt, , ^rovoca o 2xercíci. :.
manos um dos três feixes eletrouicee, ca..ad..,c1t;ado pele face

Têroa-fe:ra

15

DIÁRIO trACIAL l(Seção III)

-da referida bobina ficar ligada,

MI sírio Com UM indutor, CM.
prendendo um núcleo saturável, a um enrolamento - do transfor
mador Ó& salda de linbr

requerente reivindica ap.a...a:At:de ao corresponder.
te pedido, depositado na Repartição do ?atentei da Holanda, em
18 de janeiro do 1966, sob o ne 6600602.7
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentadOed
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onde
'Z representa um oubotituiste meivel, que noo g ibilita.a subetituietá
oiedfile e onde os an4is A e B podem possuir Outras substituiciies

•

podem estar condensados com outims . anéis, com um composto mercapto da
tSrmula
RS j. R
onde
R representa nm radical alifdtico, eicloalifdtico, carbooiclico-arom4
tico ou heteroon?lico eventualmente oubstituido,
eventualmen,e um sal metdlico de um composto mercante da fdrmula
e. um

corante nitro-acridnico da fórmula /IT
o
s h
I
N,

(III)

It
H
B0 2

ande A,B e R representa o:citado '4fic . f6rmu1as I, respectivamente, ir.
TB;MO N e 186.231 de 17 de janeiro'de 1967

Requerente: METALURGICA IBEROS IDA,

SX0 PAVIO

Privilégio de invençao: " LU. sevo E ORIGINAL PROTETOR PARA A$ ?RESTAS

WNDIRIORES DM PORTAS "

Reivindica - se prioridade do Correspondente Pedido,da"
amoitado nc Repartie g o de patentes da Suíça em 21 'de janeiro de 1966,

00b o número 849/66,

Ponto número 1 de 5 pontos apresentados.

22REO . NO 186.405 de 20 de janeiro de

1967.11

Requerente: CREMISCRE WERICALBERT./ALENANHA./
dEIVINDICAOn

1 - Nevo e originai protetor tora as frotas in2erio4h
mos de portas, que se caraoteriza eosencialmente, por co conatituir,
• I
de uma base (1) de comprimento pouco menor que alarem. da perta e
ser adaptada provida de furos (2)

Privilégio

COM OS MESMOS,. OOmPOSIOES X BASE- DESTESPOLIESTERES, mAsSAS

MÁVEIS CONTENDO OS MESMOS E PROCESSO ME PREPARA00 DAS MESMAS./
ReivindicadOe9,./

e essa base ma articula Um corpo (5)

provido de uma lâmina de tecido borracha ou outro material qua1qUe2
(4) e na parte lateral e provida de uma alavanca (9):001 a nal1/12.(6)

Invengio: PROCESSO APERFEIÇOADO PARA TORNAR MAIS/

MIFICIM A INFLAMABILIDADE mE POLIESTEREs E PRODUTOS PRODUZIDOS

Procesoo aperfeiçoado para tornar mais difícil a

dnflamabilidade de poliésteres e• poodUtoo produzidos com comes
nom, Por adiço quimica efou mieturaçião de compostos orgânicos/

na extremidade G que, quando a porta estd fechada, corre obre uma

de fdsforo, bem como, eventualmente, coMpostos de halogeneo nos

chapa (7) sendo o corpo (2) provido de molar interneer

polidoteres e/ou nos massas moldáveis contendo poliésteres, os-

rnico pont() apreeentadOew
t q.

raoterizádo pelo fato de se aplicarem, paro tal fim, deteres de
doidos do fdsforc cíclicos halogcnados, (isentos de grupsmento4
bidroxila e carbozila) da idrmulo

i

Éal ) j.....R .
2-2 "

C -, , Ri. .:)
0-R i 1

'`.,,o-iii"

e

•

n

or.

rt)
em que m e p significam números fiteiros e, polo Mmo, 1, p de
preferencia, no máximo, = 4, n O ou um número intel)?opm ride
O m aior d o euo 11 , de nefordncin a p e, caso u = 0,,de preferep.
3
TtS g° 10 186.383 de LO de janeiro de

SeqUerente: J. R. GEIGY VA. ,-

1467
OIÇA.

Privilégio de invenceo: " PROCESSO PARA A OBeENCX0 lf CORARTBS MUÇU
Caiei SERIE ACRIDONICA E PODIFIOAMO 3PRODUZIDAS NO /IMMO
R.EIVINDICA9CES

1 - Processo Para a obtenção de corantes nitrdices'da
série adridUica, caracterizado por se reagir um composto de acridona
da eérsula I

Cio, 6 maior do qUe 1, e A representa nm . radical hiarocarbone
todo, cujos pontos de ligaolío livrem esto atuados no mesmo ar
Cm átomos de carbono diveroos, cuja sequencía de carbonos tom.
Um pode estar interrompida, por hotero-átfmoc, Re preferOncie,
30.3 átomos de oxigenio Coxa) ou nitrbgenio (aza), e que pode et
ier eubatituid0 por kotero-átomos gue ão sejam suscetíveis o+
sejam difíoalmente suséctivels xendilo de Nichaelis-Arbuson
eignitiOa um radical bidrocerbonetad0 quO pode conter grupos
ter e/ou deter, e/ou tazUm'conter hologeneo no caso de ser art
sktico, *iii significa um radical 5# ag, 09 que representam m
iceis tivaiiânicos, de preferiincla i metileno ou grupos aluga
Wan g) substituídos por radicais alquile, alquenile, cic/oal
quilo, eielo-equenike, selta, belégeno,arile, alcori-alqulle.,
2[ significa um Momo depeg.Onco com =pão° atD
rico de, pelo manos, 19, Copra/Neg ueis, oloro's/ou bramo, Mal
4 um átomo de hologeneo ieUel, suscetível tt raa 2to de acklais
drbusow, e em que, os radicais de ligEuEo tríplice ( -1/1 ) 3 .C.11 02
A.
dem estar total eu pana/sente sdatituetwor Un ra2ca1 :14-

2992 Terça-feira
15
-4./.••n•,*

Junho de 1971

DIÁRIO OFICIAI. (Seção

111.11.1".

6.(cH2 ) b _ég_(cR2),,

re'ex, as a some dos nxImeros inteiros a, b, c-... 2 ou 3 e. no mári,,iime, Ia% desses variáveis 6 zero, e em qu,i, rl lugar de átomos /
hidrogenia podem entrar os e l,:bet1tuintes indicados para Rl.

ri, em qualquer forma que afete prejudicialmente a molda.
'Reivindica- so a prioridade dà correspondente Pedido d ePeeltad() nos E.U.A, em 6 de janeiro de 1966, sob n9 519459.
Ponto n e 1 do total de 16'pOntolsaPreeenta4os.

08

L3• 1
..

depeeitAnte reivindica a prioridade dos correepoS ...

Elbut4 P edidos , dePositadea na Repartição de Patentes da Afemz
Ws sor a de àanciro de 1966, 5 ' de fevereiro de 1966, e 12 de
levere iro de 1966, sob ez A go. C 38 002 IVb/12q ) C 36 130 IVb /
.4, e C 38'203 IVo(39b, reepectivaatente./
lento O 1 do total de 17 Ponto s aPeesenveace./
URRO EB 296.668 de 31 de janeiro de 196'e

1

aseueztlebtai ERITED 3TATEN RIPE AND rourrem COMPANY -21. 176.
SetneWsie de invengie: • " APERREIÇOAMEMe0 Ma mamo PARA nmun PE.
i

lá& ' MABULARRO z1 mwell" .

inyeallUala
n Aperikeigewmeeto em prOOesso para fundir pegae iate,
1 0.i1aree de metei, por fundicto retrativa me molde nubletZncialaente
i. leiz ontal, caracterizado por compreender: poitioionar o aolde cAe oalb,
ee modo offle eata.fique dentro do molde l .dotar a extremidade de molde
adjacente a bica da ealba.soa uma °amada de revuetimento líquido peur
,Perizado, lamas:, len elemento formador da extremidade do tube ma ektra
ali dade do ' melds adjacente,a bica da calha, fazer girar o molde, agir.
eRr uma aspirai helicoidal de aetal fundido ao longo do comprimento /
áo molde, e mo neen0 tempo, oem a ajuda de um bico pulverizador situa
do prdxime á eitremidade da mata onde fia encontra a bicar pavoneai,
,Uma camada de revestimento lige:Ude sabre . 0 amolde adiante da borda ime,
Oial da espiral helicoidal de metal fundido pra:Levando movimento lon n
gitudinal relativo entre a calha e o ao/db. 9 extrair do interier irá

tolde o cano depois de solidificado.
Eeivindica75e prioridade de oorreepondente pedido, ft
positadd na Repartição de patentes dos letadoe Unidos da Wilea .89
%Torto em 7 de fevereiro de 1966, sob me 5ZI.436e.
Ponto me 1 de 4 pontos apresentada/h

w•re
..

94

10

WiRMO ne .185.952 de D de janeiro de 196N/
Reveients: ALFRED PITNER E BADELLA 30CIETE ineme./m4NÇA./
ltivildgio de Invenção: bIW20SITIVO DE VEDAO10,'ESPECIAIMENTE r#

•

MANCAI NONTA00 EM UM EIXO./
Reivindiee'gee./
...Diapeeitivo de vedagio, compertandO um anel elaa
tordreeo cuja scopeo, tendo aproximadamente a forma de um "Tires
fine trio zonas de contato com, respectivamente, um eixo c duae/
auperfiCies laterais, formadas ela um mancai dentro. dO qual ro
'volve esse eixo, e cm um embro que 6 soliddrio com o dito eixo .
Caracterizado pelo fato do anel elastomdrice ser combinado com
uma peça anelar relativamente rígida, centrado em relego ao a .
•
o cuja sucção comporta uma parede circular, que protege te
Mínimo 'nados beiços do anel elastomdrico.'
•
Os depositantes reivindicam a prioridadee . de corres,.
pendente pedido, depositado na Repertiçeo de Patentes, da Yrange#
sio. 5 de janeiro do 1966, sob ne 44.933/.
Pontoe 1 do total de 11 ponteei apreeestadow

Fig.1
n n••••

FIGA
:TERMO Ne185.977 de 9 de janaire de 1967 .
nequerente: THE milcoly ELECTRIC COMPANY . 2.V.Ae
Privilegio de Invengeos "ELETRODO TARA HOLDAGERX PROOESSO pans 2ongha
O MEM"

municlebn
Eletrodo para a soldagem, compreendendo um. membrO da
go tubular alongado; provido ao seu interior, com uma compoeiglo 00fl.
tendo ingredien±es, fundentes, caracerizade pelo fato de que a dita
COmposigWo está em combinao .ão com, numa quantidade dentro da faixa de
Orca ' de atÇcerca de 100, em peso, do eletrodo, ',i Paulificado
,do fundente", 0.4ual é . qualquer materie1 argenico (que no eejelepo4
liddro y.1 alOidoe e p1:...liidroxi cetonae e elAbetânCiae . que originem lia
ses comportem por 'hidr,Sliee, Jato 6 carboiárato;), que seja (a) liquí
do ou liqnilificável ou . durante,a fabricação ou durante a operagio de
soldagem, () capaz de revestir de partículas dos ingradientee funde
tes, quanÇO. eM seu eatado liquido, (c) decomponlvel lis temperaturas -.
g e eclaagve cum arco até produtos gasosos, e (d) substancialmente 1ivre ' de Gll

otol ou' compostoS, tuia 'come nitrognio, enieUre OU. f43f9,,

li

II

iE
eea.,

1

jel

22sso se 185385 çe 3 de janeiro de 1967.
Requerente: ROTARY IRO/FILE AWSTALT-africa do Uul
Rrivildgio de Invenoão: d PROCESSO E APARELHO RARA RERFILAXARTIn
003 CIIINDRICOS SOLIDOS POR IAMINSÇ10e.
REIVINDICAÇOEI;

Proceseo para perfilar artigos cilíndricos einidea
poi laminaCãO, em que um pedaço de metal el beliscado entre roletes.
justapostos e puxado para e interior du garganta convergente definr.
tida entre elee e, durante sua permauenoia na garganta,, 6 deforma.
do para receher o perfil das superficiee com as quais entra em COE
tato, ceracterizado'pelo fato de que a expe.são longitudinal, do Pe
go de metal 6 fantroladde

lê'
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Xeintai311 . 34 4 pieridAde de COffleptEammxa graarve
16g444#2do na Africa do dul, em. 3 de j. enei,ro de 2966 e 59 de aba*
de 1 966.0011 Om M eg . 66/13 C 66/2361, respectivamente.

$0210 70 1 MO totalde 14 pontoo apreeentedos.
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9WAW
• do *Local do mOinha e uma espete A4 mkaréal • eadhl
medida do nivel de carga no moinho, o nêen ~ai a ser
do sendo alimentado a ume' propoes'amualaente admetada "moa
manter a contrapreosio da película hadedultsa mire dedos 34a
noéedmej
mitee, mantendo assim 11 pire ou:e nível da oftié
Os depoeitaatee reivindicam, a priomidwde dee'eewrag
pendentes pedido*, depositados na Nefeeiridede de ia44~1
Oanadé em 28 de ~ombro de 2955, 1001 14 148.,We 44" "I" doa Unido, da kareieei de Neste, es 1 At deerieNwe de l446,

, 41
Ponto at 1 do 001 de 4 pakete eps•eenieddeoif

'2E5~
8,415 de 28 te dezembro; de 196f,
Requerente" XESTA21/d1.1dramearea
Wrivilégio de iavenodei # 7E0E0 ME 006dEN EREaRiVeh Já abOOPOW
WARA A 3VÁ PONTOAM
luivindica;des 4
Wecho.de correr separdveli que compreende duas fito
que suportam: oada uma, uma fila de elementoe de acoplamento, ua eur9,0
cor para ligar e deeligar as referidac filete de elementos de acople-vi .
mentos, e um aceeedrio de extremidade aberta,numa extremidade dai ria
feridae filae de elementos de acoplamento', oaraotorizado'pelo.fato
de o referido aocasdrio &extremidade aberta a compreender ma slen/
manto terminal em feria de Canal fixado koada uma dez referidas 'ti.
ras para forcar ume terminagio da respectiva fila de elementos de
acoplamento, tendo esse elemento de canal a sua penda de fundo 1001
Usada num lado da reepeotiva fita, e que 4 dotado mas •xtrealeadeem
Uvreo das suas ati1hsc lateraie, de'dentee dobrados premiados de&
íro da referida fita em oada lado da mimas, *em um doe referidos ga
xentoo terminals possuindo um elemento de oevidede para receber d da.
tio.
Reivindioa-ee a prioridade , do orr~danie pedido dopa
peitado me Dinamarca, ela 28 de dezembro de 1965,10b O MA 6638/6.
Wonto a* no
1 *a1 de 11 pintos apresentador'.

WRRMO O 185.672 de 23.de deeembro de 19dtS

1g

g

.

Requerente' TNE CARSUKUNDUM COMPANY -.
7rival4eia de invessdet a U'A MiWPWIE GOSMA Tale 1,41AR le PC.
IgER

111ZIMIggl
. t14, m g(qUelma de of~mola para lixar e poiír, que
empreende em armação; um par de peitas' •epaladas montadas eia dóa
ta armagtoj uma correia abraziva levada por ditam poliam pare mem'
tiramento mi um trajeto orbital e tendo uma paseagen atival meia
de preeedo:nontado em dita armado para aplicar praceio centra ates
Lia correia abraeiva, caracteriseda pelefato de que uma folha fleakte
lii eztd eveAeatada por dito meio de prosado e tem um acolchoado
¡ajustado a um lado da nesta' e inclui um meio para deslocar !malacia
Udu de dita folha acolohoado na dirão de dita paeeagem ativa o
e afaataatento da mesma de dita correia abraeival um meio q ue cid
, disposto no outro lado de dita folha para permitir flexibilidade ,41
de dita folha e dito acolchoado an uma atroei° enquanto se mantem
tilidOe substancial eu una atroei° normal à dita direglo.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de
pesiiado na Repartieio ' de patentes doe datados "Unidas da América
em 26 do rovereiro de 1566, eet leg 527:670,
onto . no 1. aeao pontoo apresentado •

TERMO Ne 185.728 de 27 de desembre de 1966./
Wequerentet TERRY R. WIRNET E KUer w. RITSCC./E.U.a./
Privildaio da Iny en;io, MOINHO aPEREEIÇOIDO, TEOCEUD

'A D13r2
81T1 VOS DE CONTROLE DO NIVEL OU PESO Da Mai I PROCS.920 PARA'

. MANUR UMA PROPORÇIO DE ALISINT4I0 UDU $t) E2810./

Reivindiescieed
1 - UM precioso para controlar O n.4,./ eu e Orne da
carga num moinho de minério, caracterizado pelo fato de que e
melena na

centripmeeío da pelloula hidráulica entre IR mnakk

PS. I
TER'o0 Ra 185.292 às 12 de dezembro de 196'd./
Requerente$ YINCL14Z0 CALUDA DI 'Tiomr.a3T,100 DA GUANÁBÁRA../

Yrivilégio de Invençííos ÁPERPEIÇOAMENIOS EU INDUTOR .Va9I4YEI,,
.
Balvindicacilaeg
á
1 - aperfeiçoamentos em indutor eariévei, parelculaz

Têrça-feira
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essm.

em cirouiteireiatenisados de alta fi.equinoia,
CeraMtariaadoó per ma rotim deo matorial candutor domai-nate /

Mate aplio&vol

Nea

contate olétilee sabre

mm condutor

elétrico emular, dite/

g ator cobrindo uma parte variávol da área limitada melo ditei
Cendulter •létrioad
Ponte 1 2 1 do total da 15 POntoa apreaentadoe./
1 -or

40',e

"Par
•
,giNfir

• -

TSRMO N2 185.261 de 9 de dezembro de 1966

Uquepenta: AUGUSTO GSWIL1SI Privilegio de InVenção "MÁQUINA FATÁSTS PORTXTIL"
SZIVINDIC4O6

1 - Uma Joulna portátil, caracterizada pelo fato. de que se compota

6 0 um luv4uoro, 'uma I'oca da introdução de disco -a. ser reproduzido na parede do dito invOlucro,'um prato sustentado de Modo a ser livremente gim
trio no dito invólucro, um motorzinho elétrico de . movimentação de rota .
gão do dito prato por intermédio de uri ralo de fricção, meios de ali'menta
Tdo do dito motorzinho através de um interruptor, um tambor de Apoio e um
Cilindro de centrageal a.emly>cadura c,Snica para o disco a ser reproduzido,
Co-axiais e unidos ao dito prato, una placa madelada de apoio provisOrio.
Vaca O disco antes do inicio e depois da fim de sua reprodução,. sobrepdsta
GO prato e afastada do mesmo, a dita placa sendo sustentada no dito invO2x.cro de modo a podar aer s,proximada do dito prato, Meios eléaticoe_ten
.9entes a manter a dita placa em uolla.posição afastada do . prato, um braço

(SeçSo III)

Juk)ho

TRaMO Ift 184.763 de 22 de novombro de 1966./
Requerente; CONEINC FIOTINTO be AUSTRÁLIA LIMITED./AUSTRiLIA.
Privilégio de Invenção: PROCESSO s .r.asi.ao PARA • FUSÃO E COR VIRSIO,CONTINUA DE CONCENTRADOS DE COBRE NUM FORNO DO TIPO as -

VIIRBER.003./
Relvindicaçãos./
1 Processo para a fusão , a conversão contfuua de/
concentrados de cobre num forno do tipo roverberador, caracterizado pelo fato de compreender; formar, no forno, uma zona dt
fusão, uma zona do conversão e uma zona de eaparação de eecó -

ria, sendo a zona de conversão localizada entre a zona de fu são e a nide do cobre e ficandoa zona de separação de escória
diapeeta entre a zona de fusão e a saída de escória; alimentar
ooncentradoe para o interior da zona de fueão; formar uma puaaageM estrangulada, na zona de fusão, antre a zona de conver não e a zona de separação de cacaria; injetar gás oxidente pa.
ra dentro do material fundido, na zona de fusão, da modo a pro
'rocei' turbulincia na mesma; fundir os concentrados na zona de
fumeis; fazer cem que a mistura formada na zona de fusão flua /
para dentro da zona de conversão; injetar gás de oxidação para

dentro do material fundido, na zona de converso, a fia de com
verter a mistura em cobre; fazer com-que a escória formada na
zona de convereão flua através a passagem restringida na zone/
'de fusão, para dentro da zona de separação de escória, em contracorrente com o fluxo de mistura; separar a mistura da asco-,
ria, na zona de aeparação de escória, e retorná-la h zona de/
bonveroão; remover o cobre pala salda de cobre; e remover e/

CooM pontinha de reprodução de sons instalado de' modo giratório em volta..

escória Pela caída de escória./
A depositante reivindica a prioridade do correspondem

• um pomo a eixo paralelo ao eixo devotação do dito prato e limitadameau

te pedido, depositado na Repartição de Patentes da lustralia

te oscilável em volta de um eixo perpendicular a seu eixo de TopteçãO4.meA

Re

loS glástieos atuantes sOpPe o. dito braço e tendentes a afaitar.a ponti

de 1971

22 de novembro de 1965, sob o ne 6682Q/65./
Ponto ne 1 do total de AO noutos.mnn...m.rà..

lha do plano do,dito prato, aberturas na dita placa Pare a Paisagem d 9 44
49 tambor e do cilindro de centravam assfm como do braço .de reprodução.de -

aOns quando' a placa entra em, posição aproxiMada d o Prat a . um Srítio ';18 Pra*
sWo com mola, instalalo da modo livrimente . giratório. na ,dita placa 9 doai
Mando a dita abertura da • passagem para 0.tambor de apoio e ,o cilindeo• de
4?entragem e ;ripa° a cooperar com os mesmos para manter um disco em poal
gRo de execUção quando aplaha á aproximada do 'prato, moio° a moia de .rehenção da placa na dita posição aprotimada do prato, MOUS de lig ação entre o bralo de rewi)daçãá fe sons e os ditos meios de retenção a fita•*
Tio fim da execução de um disco os ditos Meios de , retenção Venham autemista
'Umente a serem 'desenganchado° parg . liberar a placa ePpermitir a sua Tal.
ta na posição afastada do prato Ountamente com o disco e meios para feaha
O Interruptor,e alimentar o motorsinho elétrico 'meia c omo 'para Permitir.
• deslocamento do rad ed fricção em contato com o dite prato 0141140 a.
• placa entra em posição aproximada do prato.
O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido U.
'Deitado na Repartiaão de Patentes da Itália ele 11 de desembro da 1945,
asb o DP 26%498.
Ponto a* 1 de total de 10 pontos apresentados.

58

401

56

46
51
30 49 48 ISM 27 11
37

;;oX'M
C.
23
I3 24 2040 b
15 16 A
17 ' a
Med0 2 2 179.071 de 27 de abril, de 1966
Requerentes EMILIO CLOT CAMPA E CARMEN SERRATET PERRATER - SX0 PAULO
Yrivili g io de Invenoâól "NOVO E ORIGINAL SALTO PARA SAPATOS"
REIVINDICAOnEE

W5vo e original salto pare sapatos, que na oaraoterisa es.
Ondialmente por ser ele totalmente de borracha, pelo fato da parte
recambiável não sirvam pregada nem coloda,.Ilon se constituir do uma'
parte posterior a* 1 provida de aba ooa ealihnoia e en gate, havendo
aa parte complementar nt 3, fixa ou pregada ao sapato ne 2 a cavidade
pela qual desliza a and:laia e Que nela se encaixa, fixando um
00D:unto Cabal as peças nee 1 e 3.
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados.
3.
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1
Wamo No 185:05 de 6dó Janeiro de 1.9v7.
•

Requerente: MIGUEL SAMPOL ALBARRAN • JOSt BENIGNO suRRoo SANCHEm-uurivIca
Privilágio de 'Invenção: 1 v843UINA VERTICAL PARA DBSDOBRAMTO DE 1316COS
DE mismoo, osamiwO E OU2RAS PEDSASeo
Pgivindi_catEe0,

TERMO Ne 123.283 #o 29 de eetambre ab ?Requerentes THE R.P. GOODRICH COMPANY. E.U.A.
Privilegio de Invenção . "APHRPEIÇOADO. PROCESSO PARA A CDU U VULCANiZA.*
ÇãO DE COMPOSIÇOSS POLIR:RICAS, BASEADAS EM AIPA OMINAS E 338PECTIVAI

corwosioas cualmam
PIVINgelCUS

1- M4quine vertical para desdobramentodebl000s 'der:Ume.
re, grinito e Outras pedras, a car a cterizada pelo tato de se constituir*
em um'quadro mOvel. VerticalMente, provido em ambos es'ledos de•guias
corrediças que se':deslo'cam ao longe de encalmes fixos eMídunas de Sus.
tentação', 'tendo ainda um vagoriete desloclivel hori.zontalmente, no qual se
_colocarão as pedras Á:trabalhar, as SUO" serão traCionadas de encontro.,
ao dita quadro estando ãste em movimento alternado de s gke -desce.
'12;anto. :O 1 no total de g ponps apresentados.'
/

Aperfeiçoado processo para a Oura.OU 'vulcanização dg compoin
sues polimãrigas, baseada; em alia-olefinas, caracterizado por comireea
der o aquecimento de uma composição. contendo uarcopolimero de **signos.
um; alfa-olafina, em.presença de =agente de cura mexido org:nico
um sal metelico de doido acrílico ou cido netacrílico, &Uma temperatis
ra na escala de 950 s2600ó.
A requerente reivindica aprioridade do eorreepoadente pedido.

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amerida em.
E9 de setembro de 1965, sob o mcI49.376.
Ponte na 3. do total do g poetai aproaehtadeeá

22smo me 181.861 de 4 do adoto te 1966,/
Requerente: J082 DE ASSUmPg10 MARQUES./SX0 pAno./
EGREArtn
Yrivildgio de Invenelio: ACESSORIO PARA
FREIO DE P2./

Man

/

•

`‘.

TIRMO Ni 185466 de 2 da Janeiro pe 1967.
Requerente: 1NDUSUM MUTUA WARTSFÁ/02 D2 MAL O/A.-34forisonte
Privilegio de Inveação: "NOVO PROCESSO O YABRIOÀ00 DZ RALOS PARÁ'PIA8
8 Ar188%
AliviagAgC59.1
, 1- Novo processo de fabricaçlo e ralos para pias 0 similares
caracterizado pelo fato de que se obt4m por extrusão uma pega nothica
constituida do um anel circular horizontal ao qual se segue uma parie
tubular sendo colocada, Por pressão, na parte interna do tubo uma chapametãlica furada com as bordas viradas para baixo, tubo Subetancialmente
como descrito no relatOrio.
unico ponto apresentado.

Reivindicae5e.1

-

I• Acessório para pedal de'embreisem e freio ao pó,
compreendendo pedal e braça 'convencionais, do embreagem o do
freio de pó, e caracterizado essencialmente pelo ' fato do rafo.
rido pedal ser • dotado de ama sapata ou plas..1 sobreasslento. o
removível, substancialmente de maior superfície que apedra,/
prevendo-se meios de irava 0 de fixagão perafueos ., e fina/'
mente pelo fgto das extremidades dianteira.; traseira da sapa.
ta disporem de bordas de ajuste, podendo, ainda,-tbda a (sapata
UMA capa eventualmente de betracha./
Ponto ne 1 do total As 2 pontos apresentados./

ZriK. . 7.47

rça- &ra . 15
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•

orfc;

Junho de 1971

L (Seção til)

,••••••!7••~•~2,1.,

2P210 No 179,909 de,29 do mtiNa oc 1966./
Requerente,: OGULOS E EQWPAMENTOS:DE ,9 -E qunAN-

lO DAULOW
Wrivilágio dc invenção: LATW1
errhtta0/

A RIMPAC MA./
OcULOS Com VF,g,

•ràzi.vinULac:Oe:;./

.5aterals protetores de 6culos, com ventilação 0
Usractorisado pelo fato do, na faca ir-te:cila de cada lateral
protetitr e de ventilação, ter várias aberturas 2etanguIares,oa
:Outros contornou, de modo que, era deis bordos opostos' do caoa
da
Cbortura, M ta:roda:parede projetada para o lado externo
:peça, com dupla inclinação em 'angulo obtuso, ou noutros perfis
' Originando dols.vãos 'externos opostos, comunicantes com a dita
Ogrtura; agj aberturas assharealizadas podem ser dispoetw . em
2222Agnoles longitudinais, transversais ou noutros sentidos"
Ponto n2.1• do total de 2 pontos apresentados./
fartMO Ne 177.413

O= 10 175.683 do 19 do demi= dc-19650
Requerente: ANTONIO CARLOS FELICIO MUIno./aisIRITO num./
Rrivilág io do Invengão: APARENO ME PROPAGANDA VISUAL Eg FITA.
ReivindicaçUs./
t Aparelho do propaganda visual caracterizado/
por sor constituido por uma caixa provida do um visor de vidro/
ou material similar na face frontal, caixa osso contendo um me.
cenismo composto do motor eldtrico controlado automdticamente
quatro rolot str=ido um movimentado diretamente pelo motor, meios
de transmiosão do movimento tio motor aos rOlos e uma fita onde/
ee acham impressos, em quadros distintos, sucessivos, motivos /
yropagandieticos entremeados ou não com outros motivos de comu n
nicação útil ou define recreativos/
'Tonto n2 1 do total de 4 pontos apresentado:./

ao 2 de mayço de 19661

Requerdntet NO-DO COMERCIO E INDUTRTA DE NOVIDADES DOMÉSTICAS
ZTá./sIo num./
Privilágio de Inveníío: UM NDVÓ Dung, INFANTIS./

Raivindico.oliesj
r.Um nOvo modDlo de urine]: infantil, caracterizado
pelo'fato de se apresentar sob a for:UI de um recipiente d . 1,0.
ea elíptica o c= os faces extremas do perfirligeiramente toa
bade@ para trás, pendo que presta° h extremidade anterior os
%rasa configuram ilango gradatiVamento crescente e ascendente

TERMO 112 174.961 de 4 de novembro de 1965
Requerente: METALFRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
Privilegio de Invenção: "NOVO E

AO Sentido posterior./

Ponto:121 do totd/

dd

REFRIGERAM LIDA.-

310 PAULO
ORIGINAL FILTRO PARA SISTEMA DE REMI

GERAM'

3 pontos apresentados?

REIVINDICACCES

1•

' que se
caracteriza ess6ncialmente por ser constituido de um corpo central (1)
cilindrico, metálico, provido de duas tampas (2) uma em cada extremidg
de com bicos de salda (3) que permanecem vedada i com tampas plásticas.
(4) com parafina quando não estão Instaladas e entre as tampas (2) e
no corpo cilindrico há filtros sendo um deles (5) plano .e.apoiado ela
&soo metálico (6) provido de uma serie de furos (7) regularmente dig.
tribuidss e 0 outro filtro (8) á cônico apoiado igualmente em disco Ra
rmlbante ao disco (6) e no interior do 'cilindro (1) são colocadas aarsg
ras de elemento desidratante (9) o junto pom o filtro cánico (8) init um
outro filtro .(10) plebe ou semi-plano.
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentador
"NOVO E ORIGINAL FILTRO PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇXO",

Mo MO L61.73 dal. de &esbato do 1966.t
Deegerentel 28TAMISUURINIXONELIZSTADO L GUROARANI frivIldgio dejnvonglios MOVOWDELOMIDMINUJUNUILLJNI

are

momo"
RolvIndisaceoa4

3. m Mv* modko de desenrolOdeird de tio, de *abro
Offirmeterlanda polo tato te mar oonatituida de ust anel' dotado de

c:g

entro raios que no nentxo do Met ee as eu assoo miare
Se no outro./

Youte nt a do totdl i do pese opeeedatedouf

=MO Xe 171.123 de 9 de julho del965.7
Requoronte: PARKER-HANDIFIN CORFORATION./E.U.A./
YX1Vilégio do Invongio: ELEMENTO DE CONEXXO PARA MANGUEIRAS,
Roivindicaç'Oeit/
Elemonto
do
conexão pare mangueiras tundo uma pa
L•
expansível,
o qual t'em um niple projetado do
rede e/detidamente .
uma extremidade de modo a prender-no no interior da mangueira
cujo niplo apresenta uma pluralidade da ressaltos anulares ar raniados consecutivamente o tend p diâmetros máximos substancial
mento igualo, tais ressaltos anulares formando saiidncae anu lares do face para . a extremidade da mangueira e situando-se s.
cudo /
,ilion.eitamAnt. AM nlan04 ~iole; o na outra extremidade
,
. ."2!

Jt,nkto al a 1 *II NO

DfARIO 0,101AL 040 Pli)

Tirça-faira 11

Weioadiieaseento 13"U:o3G; pd., utee auper2ioit 4o trono ai eoeee
• menor dihmetra da qual earreepondt aubstancialmente ao diineliro nominal,: eie,mauzuoira, caracterizado polo feto da dont -de
Wada140 catre o thpo ' do voicalto, adular e a malliAncie anulatV .
•e:face rerO e extremidade da mangueira aer meia nitidamente wk
radonlada no primoiro reesalto anular arranáado me extemidadef
Atvueído niple ao que Ao rdemaltd ou reecaltoe anulares, di gloottoe waÃtreoWda exireatd 'p ae livre da mangueira,/
' 10 oute a* 1 do 'tate' de pontoe aprceentadoo,/

Sb para veiculo g de duas on qUatro Isertde t do tipo dota4O de
naco de :reio .nanual central, banco estofado coe eetotaasató adt
*pado e oonveniénts, dotado de aro on suporte tambÁm ~vinte,
, ranta,s adequai°, preferiveltento do tipi de quatro suportes 10.,
.geriorpol, dotado de avango ou vo go mediante agias entrilhos sol
enodoe por ,slavanum de regulasem a de dispositivo da imaclinagaeg Dosterior' para 0 . engoste inolinogao qus polis anilem o aLa tso da;s'
de 180 0 grbs, coo os referidos encostos dobraveis e SeslinbeimO'
tambám para a frente no sentido do canto externo pooteriorob3.i4
caimento, para o centro da assento, encostos contateasiss se3as4
do plano vertical central, e carecterizado por ter o ~ente fori9(
aado por corpo' clnico eusezIa, por uma clnica almofada qua vai doaíS
a borda lateral de um dos encostos at4 a borda lateral do outrO oí
Peto :cobrindo paroialmenta a olavanoo do freio de doi pelo fato*
da parte inferior do assento, ou seja a sua face inferior sor doi&
da ' fie.uo tunel que fica abbre a alavanca do freio de do de molde
Sonfieuraruo Vio livra para acionamento G movimentagb da menakta
polo' fato do referido tonel configurar uma abertura na £aea
tal vertical inferior do assento, ata qua di;to tuna Cate G, feral
e ou estrutura da flue snporibr horizontal 010b1Saus clrrit4E44@
assento,
?onto n g 1 ao total cle 2 pontos agravara:abs.

MI de Xoco da Igeg,
Ravereatet NADIRWAÇANO ORANIII.NUaaalaed. •

*0~ d$ 168.345 de

a4 inienglot "UM 00~0 M/ 'IMOD. ?A MO. Min a um.

1,.eiv&ad&oao3e,
1 ,23a ()calou* do lenooi. pkeà 24'imè ê reSit~
w,bbilav135, dai. 'anona Cair:atoe, atado • 11Pêffibiffla destrosIS I
roeu colgRo e C segai* a asrvtv a* coberta ta lampa da visa, qi$

earecterieedoe„ respetivemeato, o . 1eeng°1 ás 28rro1. pelo 4444 44 mar@
sentar ou teace e perPerZe, abse.isterli4adas 4* lesagessaker aM4
*Rumara do colcha° * providas, nas extremidades eu /Idos adffseN
den.teo4 eabecetra e 03A Vim dia , came,tira* de •lístis* ontvittes 444
/nSdas ao% dite* aba de maneira que we apresenter-Mosaino par .fit
100 detulAll tir4e. a O lenool-de-vira por apresentar, WMAN MffidA ed
ao* extromidadeo, oolitiguraçeio oemelhante 4 IMA (211 40~144444 44e
isnool - 4s Zero, 45 1060 á, ebee intevIig4dem 0 p0004,4100 M40,U4M 044 4
~me tíres de alÁlttoo.
'Ponto no 1 no tot7.1 do 3 ponto. ar:44$444104,

a 165.0j. 4, za o dezembro de lp‘k
ãaqUerenté: PR0DNUE3 MUSICAIS LEINA NU. m
ffediào Industrial "202T4.DI3C0 COM CAPO
tRaid

.2=20.1.20AL
1. I'PORTA-DISCIO CO)( Opa", caracterizado por ao osaantati g de
raddriiXtero formado por uma capa, uma contra-capa e tendo ae IMITO
lesta, opa as suas um:malas e colada pertmotrateante em tas ladolgro
(n %trina, firmando, ante, uma &Lite" para introdugh do 4ise0:
Ponta na 1 do too: de 2 pontOs upresentadoce

eram 99 1G6.599 de 3 de Nov0mord oe 1964,
Roquerentet REDECAR REDECORApEs I AUTOS LTDA.-SÃO P.Asl
!, r/vil&nio de In7ene. %1 o rtvc E ORIGIPAL MODELO DE ASSOMWO
METOIÇO AD4PTAV3L A VEt6•OS COM SAUCOS INDIVTOws”,
•
ReivUdicAdZell
1 -Ne.vo e c.rf,áinal modelo de c,Imento inteiriço cdao-Ável//
4..yeiç .,11 0] Qo Uaacoa
7idaIi, oonatiW40 por bOn4, cRiaetelg.

•

-

2998 Têrça-feira 15

D'ARIO OFICIA
"

I,

) f

-*

•;_

3 ¥2 2.F •

33

iá e 3 5.3
. r1.á.
r ,, , p
351,2)23- 1,73 - 166,4S2 de 22
:
.
• (
419'.?-9613W.
'
3••
Retluerentet LAJDS EADAE ./DID PAInn
)3•
)5•
4.)
í s. i .. )t
Wiviltgio de Invengão: RESERVAT2RN,A :,nDEOIYOVPIeMoeLgiildb/
VARA ALJKONWAGBE DE CALCADOE /

It

ralo de 1971
-:e:ezteatia.

2 .).)

3.-4)5

•

: t 44

(Seco III)

JI ddeq 4,1bpimxr0 : 3. 1964 o N
PM()
Req,..3 e:vAtt: PERUO Pi2.3r...00 E siLVA
4A3COS
(MUI."
Priv-11glo de Invetniio
TERIO - Ed

1 - Tampa para frascos ek geral, pretelsta para ser feito da Praia
r4uc/e “là materialol:ts-tireb; Co-rOc-terinadá . 'por 'Cotal4reendar cas quina) ee

LO

Reivindicçoies./
—
1 - Reservatório 141104 i, 0o8raelruX-4,anuo pyr uer In
Mato de recept4cu3.6, conjugado a' o sístema de montagem do calca-

manca uma a;.Psula'41.4:ndliCa, , de , peo,ufria'alttira,- odes a earede.lateril,
do•Ltda de uma p1oroli:3 'e de delgados rasgos, dispostos segunda as War

do dito recepteculo dotado de pistão interno, curaável numa et%Iara paesivel de mar enchida de cola aquecida assiiji que o pie •

as gerstrizes, ou

eatio de sulcos de enfraquecimento, obtidoaior poro
ção de espanam:a, ditos ráv., gos ou sucos sendo ainda interligados est •

tão se elevo, morientoeeM que há, na dita câmara, livre admissão
da „cola aquecida orinda dg abertura duma vólvulo de esfera, co-

tremamente por uma estreita sob contornnte; e a!nda a referida capeai
sendo provida d• um curto pescoço axial e inferior, entalsável Ittent

emnicante com o aludida câmara em quo eeJjado Opistão; ao abe'

rente ao gargalo do frasco.

turas de salda desta câmara são comunicantes com uma ante -câmar lra de ' pisteio, 'conectada g um bico de injecilo do adesivo, quo 'd

Ponta n o 1 do total de 2 pontos apresentado!,
"•-•"

ejetado aaaim que ae baixa o aludido pistU, °casa° em que par
maluco vedada a válvula de esfera./
Pontd u 4 1 do total.de 4 pontos apresentados./

TERNO NI 164.625 de 26 de jur.o de 1964./
Requerente: RAFAEL YERRETTI./S10 PAULO./
Privilégio de'InvençSo: NOVO DISPOSITIVO PARA PROPAGANDA./
ReivdndicnçOeal
1 - Novo diapositivo para proptganda - que se carece
'coriza eseencialmente por podar ser removido h hora que se de mijar, • ser conatituido por uma chsq,a (1) metAlico, ou de pape
lio ou outro material qualquer con“:niente, plana de formato /
qualquer, em cuja face powterior aio fixrdV:a ventosas (2) por
Meio de parafuso* (3) ou por qualquer outro meio sendo ttio vsê
tesas de forma qualquer e colocados em número qualquer coava /
niente, e, ns face postarior da dita placa rato pintados • ou 4

proaaoe em dizer.. • desentoe propagandiaticoa sendo o diapositivo asada oonatitoido fixado por meio das ventoaae (2) à lota-

tEMMO N a 165.904 de- de 30 de dezembro de 1964
Requerente* SOARES PRODUTOS DE BORRACHA a/Á. - GUAEABARÁ
Privilegio de Invenção 'WERFEIÇOAMENTOS EM SACO DE

PATA

ria d• um veículo qualquer; ou a qurrlquer outra superfície com*

QUENTr

venieate,/

FEIVINDICAÇOEQ

1 Aperte4oamentos em saco de água quente, substancialmente

re.

tangulat, de cantos arredondados, com os 4vios menores ligeiramente e

projetados ao centro, tendo af, em um dos lados

o boçal e no opdatO te

Ponto no 1 do total de 2 poatos apresantt,issi

F

olhei, caracterizado pelo fato de estar provisto ao lado do referido 0

bocal uma prta maciga com uma larga.a'mrtura formando uma alça.
Ponto n o 1 do total de Z pontos apresentados.

f%/V//,/,',.//

TERIO Na 164.638 da 23 de noraizbro co UtrO../
Requerente: CARLOS AISEY,TO DE AWIM

PAno.i

. Yodelo Industrial: NOVO TIPO .a FLUIU./
ReàvluietzZes./
1 - Novo uipo de piteira, ri.rF-rterizeau por ua /
ssnula soa, cem bocal de sue.gto, dotréE, noutra extrsmidsde, de
;erminal tulwiler, com ,isp:Jito de tr...;a7ol ou out! . o tipo de ¡gniliente, re
yn de tJbete, com aberure n . .:ma das p ontas e

0, jau

0911~Y)Wen"ft/

1
atbrattelatt*oorta crasessits egalibre essmease~ "
a
Gd
. Isroseigs.dO
49a9V10°
tom!~La lingsme,
looso %ft%

444 44 NOW fil~r~

,

s. , e

,

pkVtaill000:69j
àa

õffittiaai. diaposidie orbes§ Iara Orwsélõ de 4

eaã a ~gaga curaste% ceraoterteewee.per á atua Man
&hW* a* *Ui* quadra4o. cirwler., ritaastd.ar
ea ostra% ware
-lufa§ aleadrattee ia ale, cies uma cav'idade entrai para a Moa
Ntgg t trema da densa de aatel:/
.
'
vadt‘ so do teta]. de 3' Peno* •oreiontog

Jskág 1Iits,
caTai 344.41) 41.2 LÃ
ter./
314 moi
ID
uno;
edil
Moer
jyilgLi Li lavmairtÇ ZOVO L ORIZIM g~ergi ItUe e
Game á CUM/
Ulvisidicsataid

ssm é originai. sposfelsemwaii:st idi~eldt

4

'0,e'vta. Tos Na matarias esee g ota2aaate ger 8i9 ffilt4"iie
e sabida oes,vsmoiom4 (1) ast&o'as Nua leais Aseriateri*
O/tintada ama espada baste (3), par mis de tua Nweiata tft
(ik
'tão ma attlia tetrasideds na fixa per nele as tu fikoba,
ima szjia Es. alagam 41.894145 fign sg
%nus oftudititai g
insula se °arpe do. Cabide e . se anoaiis ea iene,
dAseeatee as oxeremitade da hoste (3) s edei Mi ied0q 1M dg
I% ~Mo paute p4W daaWs da hasta (3) as 3fir Mexid
2onfm te# 1. do total. de d patos so-daoosiaUg../

Wtata 14x,er14 de a9 di outubto as 3.964.(
Retaterealare oamiWrana g rrEn./ao paute./
@matai@ at zworgiloa Morim; 3:asPosloUP etriffaii 44
-?471~17N MOIO/ ‘11 GO23341203./
ivindio9Nae.#

drisiaed. `diapeeicle Ata pedestal as issiiiii69 é
caraoteria-se per a {lel= e ia le o
igitichl
a
correlato%
*.g
'. 9irsla da gess, seria aoldadao ou proasade • na* deles blefar ao
axatfluelateraie. rd% tsabts, Nes afixem pesterieralaãolf
eriusa Torneai por colagem ia outre re000sOe O matai% (g
Maur, bela Nome of laterais, podia rer Imoorieratos sa eatliap
ÇAsedeato isa enosia*, numa base ft* asilas
asfigair
1,0_0 da aesentemouts Kern
Watt I (Dr Vita/ da 3iggãtg e ftbniirriet~e,

got) Jra 134.§41. te 9 lá seetaabei te 1944,/
enaereatée 76/13 Rei ZIONWI DAM 77.1611aa aow4/44iet
Sa 15a, antairai:f
Htsiale NOVI ZOANDO AN liffrdIDON Nik 04~7:
%ate Talae
tvindi oitanj

Mor make de enxusader de .21-kets, dt.~.6
4,4a1* ai base aetiLloa Nu de lualuuer asterdea atapetas deaftr
tItuida pi uma barra de comprimi:11• earldrell e osuatterZaalet;*
ple Nes parida embale as extremidades de aba 'Miai* a ~Me
@ara paimitir suafl.:tapeia aa peitoril das 5ai1e11 O 2001 dLt
ta barra, doba; de uma ?irmandade da . estadas leme:~
44a2eetas treateverial e souidiutomteseate se leni é*,1~15 *
tOft vaie desli g am, livremente, igual dans Is lumMil anda%
ise eia asilas extramidedee Nenelealaent• dilatada e IrásadSli
A g ata ii 7. de teta]. de 4 pontes koweaentsisod

•

~O 20 . 163.81.5 de 2g de outubro di 1964./
Nelaeroutes JORGEN Malta IMSA./810 ARMO./
9aLri1e gia de Invenç'áot oainum, Diu gg ial0 Lat
ENALL Witkaraal Andll.MON,/

4A4.4 4itikon

3,4 outubro de 1964:
the2 163 $ 692.
Retworontes Uniu' PUBLICIDADE LTDÁ./113T00 153 aza URINO ria
bale Industrial, NOVO NODNLO iiiro922 INDIOHIVO AZ /ORADO& 1
q404 Minn* Má Vaicupg russzarrozol
vsmdi o atlas/
4 £84232.# da paute 'indicativa de léesedéorea
ISVando para viloa* publicit grier ampreenderde tesa USW Gle
Qabg. fir ettalluer ~ate, de feres, ou, wialgaer outra aeterie71
ditava" fiasitds firmemente ao sole, das salgada e s mais assf
Sai e,aii4 de rua, coa altura &cutilada para se Yeta(isis
golada as destina, e oarksterieedi per possuis, aa extreattede
~eller, ¡lana, *atinou de formate retangular (pesa a rege
ele das amem das tias riblioas) çue :iode rottelea.ma dias 41
searldèradas, e troes etatéltoes agui radeatea•plae
du
dag farsolaras eii sinetas aos ente as agloarts, se agoi ai

4i****0 yallitetalbe• cogroloili pintadas oge Wein £00944641*5A
-eet ** %talai/abe luminosas/

reaia ai 1. da beto& da 4 guiar elarataatadelei

1.1

Ychil

t

I 1'4)0~1030k enapdaltliNt kaantsoiddeSe ilesitintrOld'd4Nleit4;

•

eartolUa recortadas em forma pleati da caixa a *Sr. a:atai% (31
1,dzo útiiised,onn entrada de inrenaerea autemdtlees.
)
"
• 4
. oriente, tendo superiormente regulador dá elite
yor• correlato inf
btiOiedoi•es- e ' tine' Se prelensi a' mm maquina Me h
piamente caracterizada por as conatituirs,de earred.W transpor*
tadoraqu tioàfigura s fica sUperior eaerativa da MaqUine e 303
Lia por rolet•s •aoionadas'por eixo Matar, dotado de estictlarela
sendo iates triz elementos situados sob a base da mdquinag go
apertador configurado por barra pesada, /origitudinal, dateee
série de roles mm aos inferior, que giram pelo movimento ite
correia, onde se tipolem, e que ocupa pragas:lente dóis peralta de
Um lado da superfície da niquins, disposto paralelements se SI*
c; longitudinal da mesas; duas calhas acataias, borizentale
que ladeiem o apertador, junte a borda lateral da correis tran3
portadora, is que depois de deteminado ponto, descrevem Olarell
eu torso, de forma a ficarem verticais, e que confiavae . tr;
lhos de deslizamento lateral dae calha*, configurado:por rolai:
ai a elas convenientemente conjugado, mala. ou monco ma altura
tranayereal da base abaixo da faca superior e dispositivo contra
leder da quantidade de cola; de Colarolos, situados junto me
termino das calhas, cujos 'eixos 'Aio ortogonais a auperficit tte
aorrele transportadora, e por onde são piesentesecorreles dote
dores, uma de, cada lado, que vão ate a extremidade oposta
mdquina, quando então passa* por entre dois roletee auperpoitte4
Ortogonais aos rolos, de forma a inverter a poeição das cor •
roias, de modo que as mesmas graças a ma obliquidade e amima
eação fecham as paredes laterais doe cartuchos, obrigando. ar
suas borda' a O* Contatearem comprimidas que ficam entre CO new
lias correios e a transportadora iniciai, que configura o'tempo/
Cu superfície da máquina; por outros quatro roietes paralelos i
•superpostos doia a doia e tambAm paralelos aos roletas iniciais
o que jogam o parafuso dobrado, em faza de colagem, para dispo.
altivo transportador, horizontal, usual, semelhante a *Aquista/
dobradora, formado por base horizontal as nivel'inferior ao da
máquina onde tambda ha correia' transportadora /Abre a qual fai
Xtto roleta), tronavaraaia que apertau Os cartucho'', seu iam, de
secagem./

,
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MIMO N a 3.205 da 29 de abril de 1964
Requerente: ÁLBERT A. CHALREM . 3/0 PAULO
Privilegio de InvonsÇo "NOVAS DISPOSIÇOES CON TtUflA H 1300 PIAJI
PEVIDES OS cAPEL03t1
-

VINDIcACCIE4

3. . Nous Ditp onçUs CONSERUDIVAS E ARCO PÁM P1RENDBa 08 UM
',Os, que ee caraoterisa ass;ncialmente por ser quadrada, retangular*
ou qualquer outra, rena com um metal de elasticidade convertinete G
qual i; introduzida sta tubos (2) de pliatico flerfvel 011 outro 011114110
bateria1 adequado, com aras quaisquer, e alia, Intercalados coze tale
tubos (2) pode se co.looar na 'barra (l) contaa (3) de termas e eOress
quaisquer podendo alada a barra "(3.) ser recoberti por UM eStuo eom0
(2) e pada' ainda 3 er adaptadas vrists barrai rocobertas, (1) 8 e
moi pontas da barra (1) ao introduzid .os com uma Certa press'ea, dolga
tubos (4) para fixar o conjunto todo'
Ponto »e 1 do total do 2 pontos apresontedos.
F11.1
<1,

•

•

;

Ponto né 1 do total de 2 pontos spresentiidoad

TtO It s
ft 30 de denenbrá de 1963,/
gtequerutet REATO earrazz" ~ANDO DARTatiDI Z Muno 10004.
2./do uno./
Pririlliple de Itvandlot aott ZclEE7IPEIÇOADÀ zÂl1ÁDasTisADÁ

,flUmic25à58./61

Ru= nretToRos Z

Requerentes MULA SUSAN/ - SA0 PAULO.

iliOdalo Industrial: TEROMETRO, PR OVI DO D E CA;A PRO MORA AMO VI TEI E ,Ba
TERI;JZÁVT1 MAMAI:M:2LS E FRASCOS".
REIVIND1CA^OES

cAdwaan./
Reivindi

1. • ROVIL •

196.742 de 5 ne fevereiro de 1963

1 - "TEECTLETRO, PROVIDO DE CAPA PROCECRA AMOVIVEL E EsmuLIEL.

00.44 7./

• aperfeiçoais maquina 3ee-ti/N .4 ' a /achar

eettuoSee de cartolina, corcetiar ci por ala is.o me te-te u , de .4
1Is ttzont e
egiosasote reforçada, fundamentai. 4
da
eo-',ede

WegMeal is comprimosate, largura 4 tltura ideai.. tendo Dura d•r

VEt, APLICÁVEL À MAMADEIRAS E FRAS(OS formado de um ter&tastro bisetáltoo (1), convencional, agora erraspa (2) oaaulive, a feita de MaIerlaa

• is

tuia

ea~iii,:1.1,

fechada

7-or

/9na-feira. 15

DURO OtriCIAL

'4,:w4g#VIR
t8O4 aU . i.;034114 eaktbilaa difiC1642..,
MI
11P
'30spo bát..-4 a aanadolma *a ima'' '. (a) e do ap&40 bea&-Ç~ggelike2de
tumbestra
kty.
ip4(w1 44 1 poatto
Ponto e4

gisçao III)

Junho do 1971 30et

4ginãfg (4) eiewinaledm sktearitlgt (3)*e épdadddll
ocztaga alavanoa (6) e na parta anatara
da Corp. Cip ati
DUM (7) LI OUG e Gene to% atattiowe c tomem tara etez!
cuk03,4*.?'
kt,

3al 3,@ 3 kddte ikiRentddedd;

latta0 2.94.221 dê #. a junho de iãs7if
Woquovoatoe EILEZE20 DE1D./310 PAULO/ •
19408,l r'W.'i4trie1i Um MODELO DE Exeoszt* i2Lusi&W
nominal eacZetq
2ChNO No 201.612 ae 19 d o . ag h to do ¡Se,
jaquarentet CINDIDO ROBERTO PAROLIN - 8E0 PAUL

Wadlo Induttrial "NOVO MODELO DE EMBALAGEM DE rbatora WOOffpvK.,"
OV 87PER Fdaf0R04
PEIVINDICAÇOE4.

r.mt.

.1 - NOVO MODÉLO DE EMBALAGEM DENOMINADO MINI OV BOM ~0~ 1 e
Cauterizado por se formar de (1) corpo que tem formato oirou/eo ou 40
liptioo, oonstituido de trIs paredes, sendo duas que de forma a uma efflf
Alga essas duas e descreve 180.0 , sendo 1800 aberto (2) g aveta que det o.
4re gire o mesmo formato do oorpo, sendo esta ~ida de duas Pontas (1,M4
7ibmeione de 180 0 . (3) fite da riscar. (4) palitos 404. 041,43,
Ponto tnioo Douto aprosentadoc

•

-, tamo 1' .190.371 de 14 .4* junho da 1967./
iloquerenteenTALUGIOA OLVALLOYS I2DA./SIO RAULO...
Módllo Industrieis NOVO E ORIGINAL EODEDO DM GRAWWWW
i

içaQ'Oe e

-

Novo driginel modèle de grampeador, ano na có
2Beterica-se oseencialmanto por sor conetimuido de um Oorpe(l)
1

•

provido de trecho 'rato (2) o do um trecho curvo (3) em tOthat
Gerouha havondo entre trecho reto (2) e o *acto ourat O)

A • Zero Dadilo de eapultor pare o6.44 feita leen
tVut '; minute motAlica'tmbular, de pequena urda tranavoraa/p.
auraeterisado por dompreendor inicialmente ansearma04 plena dEl
iàaoa l em formato de Cangulo ovildtero, lue gata de oujo ptí
0 mediano de um de seus lados deriva-ao um curto amamento ricp
égfneo e popumar um ela, pordm voltado ortogonalmente para§
*outro, dito aumento dobrando-no °Atroamento se Ingulonotoci
@toda prossegue ea longa trechb retillmoo, Ortogonal ao plano,
a have, poopondo uma coluna vartioals e how= diatlnola
~cuidado livre e superior da referida 0~1 vuticale sande
àmovisto o ouporte de eus/maio prfprienente'dito para esmola()
00,rmado por uma haste horizoutel, de ramos almdtniou burel
;
•
Lo "A. muna, haste seta que se reourra a* ouse utruidedea
: §'ormando dois ramo* arqueado*, si coa ela °aplanares, voltados
3444tricanoMe pua !rente e para dentro, g eu auri ga trecheaP1
:Zeraincle Imante auendentem tudo stA otCoLkáteilte 09/0 dwe,
4 ilailiradó nos desenhos anum/
nilee 'peatO apreaentnd009

FIG. t
~bit Inala de Si de lado de 1997o
glooterodtoo tiotitaTze ccanrt4.V.L.
~lige de ;aninhe • ~rad rudwào2d0.

awaamit.

Junho

11

:1 5

IDOU2

í
Uáquir, fundidore„ wakre endanda , un- ma)M 2eTYVI0Or
•iii)-1; 'Canelura perifirica numa rodaxkundidora,,que gire mu . t rno 04
eixo 'una tiro l que i se , ajuste . ciperiferia ¡a dita?rodu fundido
".1A

por Um meio de eupte :para suaten'air a qta tira,

1,

adjacen.

te á dita periferiai if,;dite 'la- fundidorn, para prere_er a dita
tira contra e dite periferia da dita roda fundidore, compreende*.

SERMO N O i88.996 de 28 de abril' de 1967. ,,.À '.
Requerente: INDUSTAM „IliDtSTRIA DE ARDEFATO8tDE iMET4

..111t ,

SALielo

-Horizonte.
t,
t
'Privilégio de invendgo: . COMPLEMENTO PARA EgGIAT110 2 TGEN2IRA til.
£ÀEaSAO”.
REIVINDICAÇOES

eo o dito meio de suporte uma roda suporte que gira em tOrnd de

I- Complemento para registro e torneira da presa° fie•

um eixo nubutanciamente paralelo ao dito eixo de rotação da dita.
'Poda fundidora, colocada para receber a ditatil'a sôbre sua supernf

restarizado por 5er constituido de uma parte fixa, o castelo que sOs.

Ecie perifdrica, earacteleada pop possuir meio de moliion'tação

tem um furo centra/ de diâmetro variável no qaal se encaixa Uma beee
te metállca cilíndrica cuja extremidade superior 6 dotada de estria

inear, para movimentar a dita roda-suporte ao longo de urna linha.
aubstancialmente pernlela ao dito eixo de rotacío de dits roda £aR
didora.

• Reiv.inidica-se e. prioridade do correspondente pedido dopo.
noe E.U.A. em 9 de maio de 1966,sob' o no 558.531.
Ponto ng 1 no teta/ de 8 'pontos meeentados.

atarrvei)a por meio de rOsca ao corpo da torneira ou registro e que e

v, rticais ás quais Se segue um anel rel'aixado e logo apds existe
me 1 , arte de diâmetro maior com dois sulcos ou aneis rebaixadde *nan4
sê encaixam dois areje de borracha e a extremidade inferior da diia
haste aendo a haste m61 fixada ao castelo por meio de uma arruelas
indomPeta que se encaixa no primeiro sulco ou anel rebaixado da
te superior da haste, tudo subetencielmente conforme descrito I anã
trade do desenho anexo.
inieu ponto apresentAo,

ORMO N a 289.143

de 4 de maio de 1967.

Pequerentet SO0I122 REODIACETA-Trança,
Nrivildgio de invenção: "PROCESSO PARA CUMU1AR 110M2NT1RAM2Ndl
nO CIRCULANDO RU CONTINUO".
REIVINDICACOES

PrOoeXso para acumular tem p orariamente, e c a He
queno volume ) um fio oirculando em continuo, caracterizado pelo Satoe
de se transformar momeCineasente a forma sensivelmente xetilinea dem
tio exuma forma curvilínea compacta ) por acumulação sob a ação de Ire
Sluido que introduz ) dobra, acumula e faz avançar* fio num recinto).
*Sudo O dito fluido inerte oom relaç go ao fio puja eztrutura aparente
* aspeoto se mantWinalterados no ratOrno à forma linear apda 218
hzer a 'aoumulagEo.
lielvindica-ac a prioridade tio corresponde* e pedida dell
'CUM na Traça, sob c zA 60.987 sa 10 de nado da 1988.
Ponto ànioo apresentado.

•
ir

e

Timo 85 138.219 de 31 de março de 1967./
Reqierontee CIBA 80èIRTÉ ANOnWR./SUIÇA./
Yrivillgio de Invenolos PROCESSO PARA J. li9,B6IC410 DE CORA4T4

*p ANTRAQUINONA./
ReivindicoçCas./
1 Processo para a fobricaçU de oorenes de entra,
VIDOAte 41160 misturas isomériOas, ou quaie corrspondem
~mula:

1,a qual repreaenta um grupo

UN:lflo t

onde O ndoleo bensbnicim'

está substituído por um grupo carooxila e um grupo de doido/
sulfOnico nas duas posicSee-orto ou nas duas posicZes-meta ea
relaçZo ao subatitainte 2, e o n6c1eo A podo estar substituld0
por um grupo de ácido sulfônico, caracterIOUdd pelo tete de a,

ás Umas;
me antrequinona,

'atido t tçZo de Uma serra circula, gra serra a periferia de ui
tO a ser foráado da Gema placa, poloa movimentos de deal000mentd
taial • rotativo da dita placa./
''
Ponto 211 1 do total . d; 7 pontos apresentadoa.1
Ao
is
aba condensado am Uma prOparaão mOlar de aro de 14 aGa MarV
¡Mina da tdrmulas
•

e 3 tem os aignificadoa &Mos acinte./

aio amiais
1

~tintam' :reivindica a prioridade dos °arrugam.

Mates pedidos; depositadoa na Repartição de Tatentea da dafga
Sal de atril . de 1966 e 7 de . feverairo de 19671 Mb fe 114860".
4,057/6d• 1.611(67, respectivamente./
Monta ne ido total de 17 pontoe apreaeatadaSe/
•

5 nal
22110 NO 187.841 de 17 de março de 1967.1
Stequerenteá CIBA. SOCIET2 ANOBYmE./aU/ÇA./
Priviligio de Invenção: PROCESSO PARIA z unanio MB CORA6114/
ESTIRILA máo-Insounms./
Rtivindicte;08,/
- Processo paraa fabricação da corantes de eatirita
bvidre-insoldvelo, da fdraulat

'W'RMO E2.185.1" de 11 de abril de 1967
'2equerentei GOMMIMSÁRIAT A . LMINERGIE ATOMIQUE!'
9r1v11420 de Invenção"PROCRS30 DISPOSITIVO 02 SOLDAGEM MEDIAdtk
4.11402I0 ELETRONICOw
atEIVINDICACOU

./Tt,

1 . Processo de soldagem mediante ' bombardeio eietrOnico, oaraatda
aizado-polo fato de consistir em que, previamente preparadas I diquLmea,'
peaois à Serem soldadas, de maneira que as Ma gnas apresentem, cada
qual, Pelo menos duas superfícies de contacto, e.00mprimida uma juntam,
de vedngRo . ao vicuo, da encontro a algumas densas supe.rdale;foanstitit
9e um espagO fechado estanque acima da junção das' ~atanada@ pegam Ot..o
solda-se mediante bombardeio eletrOnico a linha da operação entre ia) •
pegas correspondentes I segunda saperficie da contacto, sendo rine um a.,
Doaratãoft' de soldagem ma movimenta no referido espago fechado' ao lanam
.
g essa linha, ficando a junta retida apOs a soldagem.
A requsrente reivindica a prioridade do correspondente Pedido de
¡panado' na Ropartigão de Patente da Piarmo, em 13 ae abril de 1966a ma
aob o no 57.796.
' Ponto 11 2 1 do total da 7 pontos apresentadoa.

C=FC
\22

ga qual Ri represa... am radical piridilaleoflea piridilaloolla
A1008100119 ou piridilalcorialcoila, 2 2 representa um grupe ta
cofia, o qual pode estar substituído, X representa um grupo aí(
ano, deter de Acido carboxilico, aloofla, aaaloofia ou a/114111e
baila nu um grupo da farmala CONR 4R5, ra qual 24 e as represett,
tem, cada um, um átomo de hidrogânio ou um grupo alcofa ou esq
Cofia OTi• Y2 representem, oada um, um átomo de hidrogenia 01
balogeneo ou um grupo sacana ou aluai, oaracterazado pelo fite
do fazer-se reagir com Una vinilpiridina a) um alateido . da faa
balai

CA qual Ra, 2 2 , ti e Yà tem os significados dados acima, ou tak
Oldimina do mesmo, ser condensado com malonitrila, um deter alem
ooilico de Acido cianoacétioo UMQ alcali., arrama, ou arlieu/
foailacetonitriaa ou coa uma amida de Acido eianoacdtico, es
.0) um derivado estirilioo, da farmulat

RI I

=TIMO:N*188.26a de 5 de abril de 1967.,
Requoranaet PEREIRÁ SOMAI INDUSTRIA-DE MADEIRAs S/ A./ S1O nulo.
, Triviiagio da Invonaãos : NOVO PROUSSO E RESPECTIVA MÁQUINk 'PAXÁ
DDTENal0.DE DISGOS DE KADEIRA OU 12 OUTRO MATERIAL sima./.
. . RevindicaçZuji
1. praceou para.obtençâo de discoa co aadeitma
.
autro material,. caracterizado por .00r a placa de madeira ou Ou .
roasaterial ndequado, fiaada num (lixa dotado de uma parte roa a 30da(em,carreapondencia oom'ae . Teaces-anternae . de mimaioe•seUel
fla4ç aia. , maacal eate.aaacetive1 de aperto ou ta gapârto para ai
axial.Iivre_to dita(
taanativamaata .modeíbiiiaatac deslizanento
_
Oixo ou o seu enrooramonto coa as Teocae internas de que d pro
vida o dito mancai, vinco c dito eixo provido de novimento me
de lento
movimento do deslocamento Gaia;
câriico rotativo
_e ,
.
. _
. 09gael
(aoasAa
aab.
p,
l
eoN
G
)
aata
auaaa ee tranemitom aen.:elmeaaea

Ta
I

CaRC—•<:::),•—n <
7
•

Rà

to qual Yià,, X,. e Yà tea os significados dadoe acima O Z ré,
pareaonta um &tomo de hidrogenia ou um grupo hidraxieloolla./

• À depositante reivindico apirarigade do correapom m
late adido, depositado na Repartição da Pateatee da auiça
3.974/66./
• ia 17 desarço do 1966<
Ponto ne 1:do total de 11' aontos apregentadosi
•
tERMO 111 3.87.840 do . 17 -do mera° et .9671
Regi
n`es PARDWERIZE 1:0ECHST Arrunt3 LusVIAPT vara. Eleleter
- &acima ft Crunina./4LEMIZ1k./'

Têrça-feira 15

D.R10 OF1C!.AL (Seou til)

Junho de

1971

imitado na Alemanha em 3 de março do 1966, sob os nes O 11.484
Privilégio de Inveno'áo: PROCESSO PARA A PRIPARAÇXO DE P01101 EEI.
NAS COM AMPLA DISTRIBUIÇXO DE PESO ULECULAR./

VI1a(446 • O 11.488 VIIe/440./
Ponto ne 1 do total de 13 pontoe apresentados./

Livin511:211
_4 . Droceasal para a propw-uç -án de poliolefinas com m
diatribuição prticulareute ampla dos pOJoa,moleculores e alta
Capacidade de escoamento, pela polimo 'rizaceo de etileno e copo e
Ilmerizadáo de etilena . 1,m até 5% , em pOno, de buteno-1 ou pro.

•

pileno, pel^ gorou,: sob presa°, em solventes inertes e,
COm O emprego de catalisxdores,miztos de Ziegler, constituidos

de compostos reduzidos de titânio o monocloreto de dietilalumi
ale como ativador, regulando-se o 105'so molecular por meio de bin
drogenio, e caracterizo-o pelo fato de se empregnr'como compostO
de titânio leduzido ume mistui.1 de coru , ostos de titânio consti •
tuída de;
a) 1 parte do produto sólido da remo de Tiel com com.
postos de alluil-aluminio clorados, e de

Fig. I
SUMO N o

cloreto de Oletilaluminio ou sesquicloreto de etila e

lnainio./
A depositante reivindica a prioridade do correspond%
Is podido, depositado na ReportiçU de Patentes de Alemonnft,
3.9 de

março de 1966, sob ne. F 48 707 IVA/1(,c./
Ponto n2 1 do total de 3 pontos spresenteaos./
de 14 de março do 1967./.

WEIMIÔ NO 187.757

de 24 de fevereiro de 1967

Privilegíci de Invenção "PROCESSO PARA DESTILAR CLORETOS DE METAIS DIVA
LENTES, PARTICULAMENTE CÁDMIO, CÁLCIO, CWALTO, CHURRO, MAGNÉSIO, MArm
°ANU, NTQUEL E ZINCO"
REIMDICAO:S

- 0,4 parte 125 produto sólido da reação de Ti(OR)
4-nCln (n=1.4, de . R . isopropil ou isobutil) com mono

18/.288

Noqterente: ALUMINIUM LABORATORIES LIMITEI) . CANADÁ

1 - Um processo para destilar cloretos de retais divalenteS, pra
ticulerMente, cádmio, cálcio, cobalto, Chumbo, aagnesio, tanganes s, 2i es'
quel ou zinco ' , caracterizado por compreender o aquecimento de um tal e

florete de metal em uma temperatura abaixo de seu ponto de ebuligh
Mal, rx. p resença de cloreto de aluminio . ou cloreto ferrico gasosos.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de.
positado na Repartição de Patentes nes Estados Unidos da America, Ma
Os fevereiro de 1966, sob n a 550.193.
Po” , o n o 1 do total de 10 pontos apresentados.

Meguerente: MRUNSWICE CORPORATIOX./E.U.A./
10-2
8
6
4

Privilégio do Invençâo: COMPOSTO APERFEIÇOADO DE rATERIAL
220 ILETAL./
ReivindicaLóajit/

2

3. Composto aperfeiçoado, caracterizado por com e.
pendes ua corpo de meteria/ pléstice; O uma pluralidade dê
librem metálicas, tendo uma superfície áspera não-uainada, C 1;11)

4

Mil:astro mddio inferior a 0,0254 mm (1 mil), aproximadamente •
titee fibras 50ndo embutidas no dito corpo, a fim de reforça-10%

C.J

2
4. o,. 10
O
8

o* depositante reivindica a prioridade do.correepone

6
4

Mente pedido, depositado na Repartiçâo de Patentes dos Estado/

ide' CA ár,drica do Norte, em 14 de m ar ço de 1966, cob no
N4.08./
Ponto no 1 do total de 29 pontoe apreeentedoe./

j.5
-4.

1 4?

(.1

08 0 . 9 10

1 .1

12 1 . 3 14

w3/r (v)

TERMO N* 187.125do 17 de fevereiro de 1967
Requerente: IMPERIAD OREM= INDUSTRIES LIWITED-INGLATERuA
Privilégio de Inven4of "PROCESSO DE TINGINERTO"
REIVINDICAÇOES

1 . Processo de tingimento em massa de poliésteree ilnearte
nintéticos, caracterizado por compreender o emprego como moteriOlo
vexante de um ou meie corantes da térmula:
1/

_____F:__ I- Y

RUMO R e 287.464 de 2 de março de 1967./
Nesgerentes UtTI-ROLDING AO./ OIÇA I/
Wriyillgio do Invençllot APERPRINAMENTOS EMIMORO DE DODREEI
ReivindicaçZes,/

em fecho de possuindo .0
eite* de suporto omaMbertures. em adrie longitudinal, pelas e
tualo se introduzia „Zs elementos de fecho opréatntando cabeças/
ie ligagIo de cadeias de elementos de fecbo . continuss, por exes
510 térmadso a partir de um arame da material •intitico que dl
ill e rfe iç oemeatos

. estende substancialmente em empina ou aob a foras de meandros,
deraeteria1)o . pelo falo de as fites de suporte serem constitUI
9fie por material encoIlivel, encontrando-se encolhidas ebbre
ehlomentOe de feoho./
requerente e vindica a priCriaadO do-,dado dopo e

-

em tua

é um radical corante policiclicc contendo no menos 4 anehe 4004e0
•
sadoe, e isento de grupos ácidos sulfânicoe;
X é. ume 1 iga çZo direta -0-, .8_,
-COAR. ou . COO.;
13

R é um radical alquila inferior ou hidroxi alquila inferior;
4 um radical hidroxi alquila inferior ou hidroxi alcoxi inferia am
alquila inferior e,
w é um némero inteiro de 1 a 3.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido, dependa
todo na Inglaterra em 17 de fevereiro de 1966, sob n e 7027/66 • edi
a de maio de 1966, sob n* 19.210/66 e completo& em 16 de janeiro 41d$
1.967.
Ponto I? 2 1 'do total de 5 pontoe apresentado.,

Moa-feira 15

300a
===~~e"..
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• )ammamessems

ORMO Na 187il14 8, 12 8.2aVOILTO'ilaWee
Requerente* PACIFICO SOARES GrIIIIMARA
*rivilígio de Invenção: "AWIROAMENDD8
31=18,~
COMNIO PARI sPERAS9
REIVINDICA sa
. Aporfeiçoarlogoa em ou. referentelld jati"? &muge)
' Pra feras, caracterizados pelo fato de corapreender a conjugação 601.
Irma jaula de contenção espeoial, isto 1, tendo uma parede Oval *lomat
daslooavel, com uma axmação dasustentação, um dispositivo de nua me
pensão e abaixamento da dita jaula. no.aentido Vertioa1 $ 49 domine!
Capazes . de permitir a movimentação gà 44as m igre dâmbtffiGgialY
•
*VA paohilizagão no Ligais desejado.
ãnta na 1 ao total de 8 Inato apreamtatoRã

~O 1M 1E6.724 la 2. do ffirporelre 89 x07 .
%vomites CENTRE DE RECHERCHES DE PONT-A.~8CP. MINO!
Yriviligio,de Invenção* o CARDIPHO ponu.cosurat TARA, *maçã° ONT.à
WOLip a goma, EMPREGANDO o MESMO"

minoltm529
Cerrinho porta.00quilha para dquina destinado a fundilitaaa'
Canta uentrifugação, com auxilio de, alternativamente um e degole as
Outro de . dOis canele de arilada paralelos, Caracterizado por tal., ia
'cada lado, direita e i esquerda, um conjunto longitudinal de ~amo
' les em alinhamento, para receberem o correspondente canal, direito rrit
mequerdo, que estiver inativo, sendo asses dois oonjuhtom de suporte@
aparados por uma distánoia transversal, igual ao Miro da distanciam:
ou colada.
1224 'repara os referidos doia canais de fundiçãc
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depooitak
ZO Vrança em 7 de fevereiro de 1966, 'sob n a 46.631.
Ponto na 3. do total de 7 pontos apresentadas,

fig.1
3

E
Affrad R a 185.374 de 14 da dezembro da 1966.
Requerentes RENDI' HOME APPLIncES DO ERASIL S/A-Sio Paula
Privildgio da Inv•nçios "MECANISMO TROMISSOR DE MOVIWEVO",
Reivindica4ea

Requerente* TURRO MACHINE COMTANY./E.U.A1
Trivildgio de Invengães aFERYSIÇOAMEMS Td COCEL * -

1oigeCIUlirm0 transmissor de inoviadate através ao loa
azoeisr.inta rotativo de entrada ií convertido em movimento angular alteais
*ativo de salda resultando em una forma de ossoilaçZo ou igitapio,oaram
aterAzado por compreender uma carcaça de aspecto global da qual as pne
jatam um eixo rotativo acionado de entrada e um eixo acionador oirdagle
Iodar de aaida provido com um movimento alternadamente, oscilante dewaã
volvido angularmente no plano transversal coe respeito lio eixo UIVAR"

ROmsomPos =Alua./

dinal central respectivo.

,p;qJ
*1010 Na 187,01 de 15 at ,pv.reire de 1967./

Ponto ne 1 no lotei

Rera...aadicacàrks./

d.

3 pontoe aprnalintadoso

Aperfeiçoamentos em eanealadad neetereiortlea~

*Me estames, caracterizada:polo:iate de compreender ~pura."
lidada de oomportimentokalengados atertoi mui reapeotivao amas
eremidades dianteiros, e Uma pluralidade de portadores de.enrise
talantes de •staae, cada um desmamem amovivelmente amam& Ga
Vel tios referidos c/:empertigara:toa, *lua:lu/Mo cada um dos oktalik
portadores uma pluralidade de meios de Importe diataiolíd0000g
em um disposto para suportar ta enrolamento de eatoet Gek'd1Oln
ao peru rotação lia tarai do cem eine geomÁtrladide
Ponta ne 3. do total ao 8 postos apreaentedee.,

ore."'"
0.•"".""

1.71G.1
uriX0 Me 1852.51 de 2 de Zaneirõ de 19(37
Requerente: GENERAL ELECMIC COWANY . E.U.A.,
'
•

Privil4glo de invenção "AnilsrÁt IÇ O A MEN TO EM CIRer-k0 DE CONTkOLE'pg
PADA"
REIVINDICAC(SES
- Aperfeiçoamento ea circuito de contrôle de

'Z(0

lítapada, comprem.

dando um circuito para cJetroler a potencia aplicada em uma carga talar
CoMo um ybo de descarga de gás ou similar, caracterizado .por compreen.
der uma ponte de corrente alternativa, um retificador controlado ligada
entre dita fonte de corrente alternativa e dita carga, dito rehfleaffil

•
1

.

Iiaiviat4iO42;1414,
•

a • EosaRee de adesivo, caracterizado por ser amapesa$
#t'W Mei-0 de um estribo, na alavanca que se ,ap oiainmigarfe.da cai
za de cola, em posiçXo quase 'sorti:cal' , a aol a
,deotedirpositive /
doeador Oaid &fixada no estribo, atr 'avds de parafuao de regulagoit
e zsapeativa perca de re gulilgemjna parte inferior do eatribe,eio
dmaa autos paralelas, atravís de lua pino limitador./
Nato ai 1 do totil de 3 poMtio apreeentadoa.'
I

IMMO No 17.4 dos 25 da jU.414 44 1963
lmea*reatet 01714 100Texa ANONTal
2020.
amivilitio de imweea4ot * 421OZIÇOAMMITO3 3/ ~abato lataa ~414
001 /10421f00 001/41112, 311413~ AM44mapad4
33 al20 PLC MOLANa wo R

MitaM~at
1. Apeefe4omesa9O ea ppOseeep Mata asEa.r ema 1.1.-~i.
msmameemi, prOdutos oretaieoe 44 alto piloso malemstar, emale keess apq
steiqoammato efetuado sob ao ooadistee oporvadada, ooavamadeisomolo DaM4
úal tipo de proommemeato,..aseeterieado pelo dato de as baued~
~1.produbee g soem ~Moo, ua CIMA44 am amare tomaaa.1
Ok. da Hatmdelt

1:1:"

•

• ~434~4

4,
osit'eaat 1 • morfemac . um madieal emailee livre dm amacia4044eamoces
'
441a, *repos ~imo e wupoa emida de &ide eambragaime, eeiramM4
~te mi redima boadmieo, 1ft sopraras*a um maddeal. smEta~,
*mel ao papos aos, /iidroasolla e cela., da ~e emebemtAd4s0 ematoo
'3~1407. 1,1,3, 23 suspraoea*a ma ~leal laadiludoo, qMe peaa eaktaa 4adasit'adda e 14 rapreeoata ma wflà•eit' amatliae, oemaledo~ ma ?ont
@miest rasokioo ou msétalimi**,
R etotadams-oe , pretaeLdedo da asaorapeatami4e y
, IhroPãxks
Wel ma /*partia/e da pwite~ 1. Waa, ma mm de kmda 4
q1" rOdi
n

NEMO 2 9 143.149 da 5 de outubrO de 1964.
Rataareato: PLUIDOR-IMPEMERIl E OOMEdeLo 1,234.32o ?ateu
ate~riiiitie do favoniai * APERPNIÇOAMMNTOR 79X PORTáS amiroat~.
WINEDIGUOMâ .

mperfeiçaamentos ' es portds 0e4Louneee,
04 Mtei440 a* ambientes', feohomesto de armirlos, jaholae e outros
/das. oaraoterimades per oompreanderen uma plaralidade de aleavanao
edlimaism de madeira moolOa ou comptinsada, ou atida de outro mais;
•
rfplio •quivalem**, atado aaturalaente o miemo oeápriaeato,o
âaftwome iguais e colleimateo, •lamiatee Gates intorAieados, dois a
414440 ao leamo dos lateral. maioral" longitudiaraia, por !slides fle
EdealLe,tormadas por varri', ou tira. da maierial pldatioo eisirudads.
44 tape cloreto de polivinila Ou equivalente, •pondo assim a pio.
M amadonada propriammatiaita, a qual &eine& diota4a de rokivios.
lama 4*ol4eemoato ao longo de trilhos fixos.
?emas n9 1 no tat.1 de 3 poÀtos apriseneadQs.

MIMO.
Watts adi I doa dpOrLAkn

me 166." da m a. tffffell, a. YPS
herwreabet metumks Oid) ommammomo um" xmemoimet
~do de AteemOe "rot410600C

Wato

1111~4~M
nWaa ~dada de coadeSoOm cioks~a 144 erdp~Ma Mais ot
WeNt de re
' mela sbaód*Lose satssamia ase ffamai 4* váss e ame **mode 4a.
~sala/ peeLmeomas ao foge.
A ~ao.a4* oatitaxaea a porlemrstdo da domammoirlaagm poS44* das&
*Mede ata asparei* do Beameaa ma Imaimberes, em do a*****4ao de .
Wék, ecé á* 51.49
Pelo ad_L de tostal da 55 pomMos at,,reoéeS~
I

tWam0 wil166.1ií de ad d. á04445, oi 4-Effa
Imessormatet mitos imaGago mal
0.4.at4i. de tatmajoe 209010% DB ADJUIVO . ANándai. A 71411*À*/
ihm eaum emono 11 0414001 laa 120endelYss msam,t5mlie.fi

I FIG.1
11000 'a* 161.114 de 24 de julho de 1964
leoureatex Ma,ad COMUM) R MUTUA DM- PU215%8 LTDA. d. 340 Pane
xacOu DR CáBZLO"
Paloilt g io de-Invon;Zo *Nous Disp osiçVàs
táSIZS ZIPLULL •
1 ... Tona DISPOSICAE3 EM 4SCVÁ L2 cAnNLO, caractarisaes ror iro
e se pliatico, eivado que awee ihrie eme* ia •

ft44a moldada preferenteoent
oec4i-sa e, ra faca
coa tea articads seç.teàciee da cardas, forrsndo ume
a reallo mediana e
oppeela, dtta peça acame. To.itio de pente, sauí* Que
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Têrça-feira

"tt

• :5
,t 4
t
serva. pêra táparlinue a asava, pà ját 'abb'ea as I;osi 'Oes de 4jo.Ponto m2f /' do total de 2 pontos apresentados.
- , o ,t 4

ta fora da namora, Ilispositive nefinind0

o

.pluralidade de estie

de vácuo em lados opostos de tambor a'Sa arando o interior e o exte4
pior do alojamento po tambor, o disPoSito:d'é bombeamento continuu4
te evacuando sucesà.vos ewÃgios de vácUL sõbra ' a periferia do tambOgm
!L pai‘ xvp-a^wr os grfus_de vécit sCbre.a p' fii.li.feria do tambor para amue
ter os gréus de vácuo do exterior 'parao'interiu2do alojamento par
manter o vácuo dentro da oãmara quando 'o'material - depoeitado a vapor m
d transportado da camará/ aãbre o tambor.'
,éol Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depa*A.%
do noe E.U.A. em 5 de junho de 1962,sob o u2 200.157.
Ponto 11 9 1 no total de 10 pontos apresentado*

21=0 X2 154.887 de 27 de novembro Oe 1963.
Requerente* CIMA Sooldtd Anonyne (ra Alemão:Cila AITIENGESELLSOITArk)
• Insliss OIRO. Liaited)-Suiça
Privildgio de Invenãot " PROCESSO PARA O TINGIxENTO E RSTAXPAGZX DX
AlTERIAIS DE ESTRUTURA FIBROSA, CONTENDO NITROGE810",
Eeivindicaçõea

I- Processo para tingimento e estaMpagent de &ave-run g 0*
setruture fibrosa, contendo nitroginitr, com corantes que são ládroi-/
solíveir ou -dimperetveie, na presença„de auxiliares teneo-ativos,-/'
• temperatura ambiente, caracterizado pelo ftto de se par em contato
• meterá), para sor tingido ou estampado, com ume proporção agucem,
contendo 4 a 30% de doido relativamente ao pino do liquido, depois,.
ma armazenar o material, assim tratado, durante pelo menos 10 mime,/
low,-4 temperatura ambiente e se acabar por lavagem do mesmo.
leivimdioa-se a prioridade do correspondente pedido ~pot .
Ude na Suiça, se 27 de novembro de 1962,sob o m i 13912/62

TERMO N g 148.682 de 25 de abril de 1963.
Requerente: CORNELIO CRIAR HAURE & CIA.PTDA.,-Guenabara.
Privilégio de invenção:

NOVO PROCESSO DE FABRICGRO DE UMA VIGA•

CALHA DE CORCEETO PRA-MOLDADO E RESPECTVO PRODUTO'.

• Ponto o 1 no total de 15 pontos aprecentadoe.
tERMO NI 146.989 de 14 de fevereiro de 1963.
Requerente: INDOSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO 0.7.X,

REIVINDICAÇOES

1- Novo processo de fabricaçao de viga-calha de concreto.
pré-moldado para coberturas em geral e respectivo produto, caracteri.

LTDA.,- Sio Paulo

Privilégio de invenção: PROCESSO PARA EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES, PAROTAII
PELA APLIOAÇIO DE ELEMENTOS VAZADOS',

sedo easencialmente por apresentarem_ditè.s vigas-camas, em corte, at
forma substancial de um V , constituindo-se porém de doia tipos dien,
tintos, sendo um deles dotado de uma sonância s6mente num dos

REIVINDICAÇOES

381184

lados e o outro lado, desprrvido densa' seliincia, permitindo enciúme
em outra vige-calLa de idintica configuraç g o e assim sucessivamente
até a última, na outra eztremidade, que, entretanto apresenta Bano,

1- Processo para execução de vadações parciais pela aplicação de "elementos-vazados" pré-moldados, caracterizado por oonsietirna aplicaçio de massa conetituida por material granuloso, triturado ou-

cia dos dois lados para assegurar um perfeito encaixe a viga-anterior

natUral, e Cimento com égua, a fôrmas adequadas, aendo a superflole da-

mesmo tempo proporcionar um acabamento simétrico e funcional dib
série de calhas, pezeitinde ditas vigas provi.les de pingadeiras; pon,
Sendo ainoa ditas cahas variar de espessura, sendo providas de um e.
reforço interior que se destina a dar normal caimento de águas,mesac.

e ao

peça subsÁtida á ação de um abrasivo de granul ometria adequada, quan-/
do a massa etinge um certo grau de endurecimento.

Ponto n e 3 no total de 6 poptos_anresertados.

quando aplicadas a coberturas planas, reduzindo-se ao mínimo a
nação destas.
Ponto ne 1 no t,eal de 3 pontos apresentados.

FIG.1
•

TERMO N e 149.511 de 30 de mair
Requerente: AIS REDUCTION COMPANY, INCORPORATED-E.U.A
Privilégio de invenção: * APERFEIÇOAMENTOS ER OU RELATIVO A AIÁ9tE=
PHO PARA DEPOSIÇÃO DE VAPOR"
EEIVINDICAÇO1

• s*
TERMO N2 148.335 de 9 de abril de 1963

1- Ararelho para deposição de vapor incluindo um aloamen •
to definindo uma câmara de vácuo, dispositivo continuamente evacuando.

Requerente: HILLS EROS. COIT",!'22.

cémara, e uma fonte de ve-pêr dentro da câmara produzindo um vapor'pa
ra deposição, caracterizado p elo feto de que pelo menos um tambor à

PrivIgic de Invenção ."PROCmSSO -E AP.Ii -JIRO ID0, - DETERIORÁVEL PELO 04
LOA"

montado rotativamente com u:, pro.;ão da periferia do tambor se esten•/
dando dentro da câmara de vé .uo e uma outra porção da periferia disnoe..

REIVINDICA:OES

1 - Processo para secar
•

poc

congelamento um mx .:erlal tisido, deLr

• 01/ •

1.11noeletre. •

15

r
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diemelo."

=Cierível pela calor, como =sejam alimentos, aementes , pcongeneroos ""=2
!tornado por compreender, em conjunto, o congelamento rpido do materi.
a uma temperatura abaixo daquela em que ocoi . go. o descanga/mim:
,ho'em qualquer perta dele; a uanutençãc; do material congelado eia ' un dia
13011t9x0 .1sG ale em ar na aproximidade e em intima correlação com um c'ea
= dansaffig innoplaca enquanto se supre energia ao dito material para w
causar a subliMação em vapor d'agua dos cristais de gelo nele contidos
o, a oaagangagao do dito lupord l agua senro o condensador de crioplaca,
aendo as condighe condutencia do dito dispositivo maiores quX ta.
a* es que se forma o vapor d'agua pela sublimação dos cristais de gelo*
0, a pressao. senda mantida suficientemente baixa para impedir o descaia.
plamento de qualquer parte do material congelado, agitandorse dito Ma.
terial de modo tal quéna p resetkee sUpeff::Jles variadae para abeorção da.
ata energia.
Á requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido den
Citado na Rapartigeo de Patentes dos Estado2 Unidos da Miau, em 9 ds
abril de 1962, 29 de agesto de 1962, e 6 de mano de 1963, sob os nos,.
185978, 220328 a u3284, respectivamente.
Ponto co* 1 do total de 16 pontos apresentados.

TEMO No 146.450 de 2C de janeiro de 1963.
' Reverentes V/TTORIC TERRACINI-í g o Paulo
Privildgie de inviançãot CONJUNTO DE EIEMENT03 E RES p EcTiva PORAU
ZE amuamo PARA COBERTURAS ISOLANTES, PAREDES E OUTROS"
REIvINDICACCEs

1. Conjunto de •lemento e ' respectiva forma de eempeeieko
'para coberturas isolantes, paredes e outros, caracterizada por com./
greender iniciaiaente um elemento perfilado de ligação, com muge° W
transversa/ formada por um trecho centra/ em T, tendo o ramo borizon
tal superior prolongado simítricamonte em ambos os laterais finando.
trechos revirados reourvadamente para baixo, terainando em trechos
teviradea para fora a para cima, e o raao vertical do mesmo T tarai.,
Mando inferiormente Gm um trecho aberto em V invertido, oom abas bo./
mjzontaise em suai extremidades, para aplicagão • tintai° aebra e ee.(
tentara portant..
Ponto
i me zotal. de 5 Po nt oo apresente ao.
'

tammosee 14.4.k8ó d. ei d. :anoira de 1943.
Itievmel-Antet 00.J: BEYEE mANBEAcTUR/WOO.,-X.O.L;
'eravildgio as itiviçaoV* BISPOSITIVO . IARI 'eopreOlf DO ed40.94RT4
PC adaliaPee /Meai LIMPABOI E 0.3aCamD0a4.=

1áivzieu4cow

,•

1- ',Uiepo p itiva para deatrelm de

1,;•faaaf ar Y a doe 1111WM.140.0.10

•mAee • limpador * e •nekador, adaptaet para • mandoeía O. ans'9(4.14

da garrafa' nua op ondutor, earaotariaade pe. Piemerliamedae gari4,.4~
Os aatence panto para a disco • diaamvitteta as *Work. padm ackeeddhoe4
Ode traseira, ce respo p taat aommulagdo trarei" me 6iepIré48941 81
carepa de aparelho da igspeette, dando 44 6iado**84004
4i4e:
40 404444.e
1. aaeamoddoa para modular a y eactidt do 40* di.aii, peee imawha Mik44
mar a passagem de girrafas no aa...2he 114 inneehe, "Ag reeeelimes.,
ama **analgia traseira,
20ivindient-s*e priemidada Ope . ? •.00~4431., ?*31.44
,pexeme mas X.U.A. em 30 de abril de 1901 aeh é 14 101."•ht.
lento m o 1 g4 tolud 41141 14 pen404 aPc4¥4044.4*4.

&9210 d o 141.019 de 31 Se je/hal da 1969.
&guarantee WOOLIEMMEWR MO*. ¡adita
8.ivil40.0 da invearlet n OAIIIIKO PLI g.00I00 aARÁ revraa $00101Amelkor-•
In/VINDICAM

1. daimilho ta glistig para portal 911101od4ffleadà 480.4444
xlmaao pela fato dam ~iram e 4* veraa da esbata. eeMpdgara4."0/
(Pada, um ganal ~bre de pldetiete cuja* asse elo ~dam§ thsWaffo~
4.a.. 'abrutar* de timagle iluda ma cadela daperta, .
a,prieridads do o ppresaaandemt4a pádá 0.~
hada na ltília, GA 30 às adiete de 196100 g ttd 19909/81 /(49004 0
pente. ememoteristiees 7 e 8), em 10 d4 janeiro 4, 1994 eel; •a#,~,
W, e ( pare • pente merseteriego 9) se-18 4* umpetr, 6.9 «449e4e4
• ne 303/49.

'eeeco ao 1 ee 1~1 de 9 poete*•erebbeleeee,

FIGA
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'44660 JM 144.ffl ág d.a j,20e4 WONN
*111.1. ~et lintrati&ÀWDOili

00ReoRatobt4 .41..

weirildai. e* terançãoe eireCaeiemo em lisniellá~
Or010 94 SIA1444* V0101290I0dito

1.414. 211414

647114izoAcócz-

•

1-.4.~61.96* asaNaa....ftm 4. kiammeoltist, 1,4"3149'. I •
yo adammetel. em* regoOMet
~age, e gemente
do am.....***oe eers,
ammegeo akela4armase44 eatemieeéria de meamel uedm" dam * edind • "
somkalge d 1444~414, omapreendema* . pma endomoarese de 0,10~ Do owlea.
me,g0g agome g zweika144 e g amaça*, madde om ~0 44 4*
dgr mm edrimemie de md., um lkspedrev. de ~trilo moral ma apue" a mg MAN •Mooma de mela para memaal a eltalmormwpwa ealtd de pamettiO
tra49.a o respalde a.a magia ati vma ~O* ~cias
$911~
~a de imelemeembe do IMegalim, awasimhtae4o pele date 'de idamaaltavore
Omege461e4 itneeteeeilemrã de tartilaeokbe gerem de talado ~doi odre g*
Wegmerdea ea bkon**Crán de naswale 04 o ~batata 64 resgehlie pire 'e
Og4ate.~.44144aente taleu4a a *marearem 841* e* n‘dides 444.8*444e40
Wifflaáles•ewa taratoTuaim cemoweeaderma ema devim* sati.~* um e=,
ifOode44t, vm aiaagnao orts nekk tme fome& a "unem ea 410.44 epeas44a
sã asm idaspaubin, ia **atrele 4 me *mima em iastagff Peepeffedo Me,
Molesta em ~teto coem &diga *61ffeeee 44**ife e vespeado eetst og ame
~e egrègr meamtemade..
Itetetaliaa-eaa riarillate 1, aerressramemars a: 4A-4, Ao4.• )4.k. We 14 46 me46 46 3444 6§ al 144449.
>amo Nig a

-da ' 44,14

iffikkia

Imito Oi 10.71'

UI)

•

'4 40401 de 101 4 2£ 44 Ight* es 10&t. si
ák4, Mi44
reepeetivamenter ,
- ,Ponto ma 1 de total da e pontos ápregentego9.

WOHO de : 139.8d1 de :e ;e junho de lot
2449erentes ROOMM-POULENC d/À.
.Orivildale de Invensia "MOTO punas() Dg 10040004051C na eiZedeMese
ONMOD, DO matzxop
JOIVINO10~

1 a 'toemo de ttmelenamento eaec4r8pic0 de ma hirtara da.ebe
Met e de *atuei eventualmente aquo goe, caracterizado pelo tato de de
adielonar À mistura, como arraetador de metano4 oiclohesece et( Met41(4,
Olóhemance
Finalmente, a requerente reividAca, a prioridade do correepede.d
as pedido depositado na Repartição da Patentes na Frença, 44gera 870.570, em 10 de agáSto de 1961.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apreaentedos.

.9f#49~.014.4.

$4k0 Na 137.215 de 14 de março de 19a.
Requerentes J. R. GEIGY S/A.
30IÇA
frivilógio de Invenção "PROCESSO PARA A FABRIGAÇãO DO. Co. fd$400 iNeeT,Z
708"
REIVIND/CAcdgi

~mo wf 141/4441 da , 5,J da abri140 196e
gessumerntal WAL90* INWANATIONAL, 'KC. = n.r.s.
~dela d* lavanção "APORPOIWAmend um muno PARA PPOPAsse sIope
WOOD4O4448°

1 Processo para a fabricação !e corantes monoeyo, caracterizada,
;ata fato de que se liga o composto diazóico de uma anilina aromíticg que,
pode conter na posição O para o grupo amina diazotAve/ um grupo metílt.
&rei, som um componente de ligação das cadeias benzeno, naftalina o%
pirazolon, escolhendo-se os componentes de tal forma que contenham, eM
conjunto, ao menos um raC2cal arilureido, eventualmente substituldo, g.
ala Manos um aubstituinte .N
, convertendo , - eventualmente, corante

arIVIRDICACOMS

aperreic1amento em processo par prepal'ar nidroml-bansenoa, caracterizado por conyretneer a reagi° de axidav70 ae int, ciele-baym.
eae te% a £61411111:
.

getaliztvele com um agente doador de metal pesado dos nómeros Wincogo
sf!
Rtá 29, para formar corantes azo da fOrmula gera/

C6R(12-n)(II)24
.et que 1/ i 5 ndmero itteiro de O e 3 inclusiv •, e R e um grupo ,loallatenlo do 1 a 10 ítomos de carbono por molà'eula, coe oxig4Inio !Raleou/aro
a una tempe ratura na e mala de 75 - 300 2C, em presença de ui ooMposto de
.oro capes, de durante a reação de oxidação, reagir com oe'ciclo-helming
I* formadost eventualmente, ahldróliee . da mistura reaéltnal formada, a
re2uperação de Um: frC¡• Zo Contenda cielo-hem'anois e. outros precursoresde hidromi -tensenc da nisturil de reaz go; e a desidroger'açao e uma nana
ratura entre 250 e 425 oC, de pelo %enes usa parte da dita fração, para-- .
formar hidrozi -beilzeno.
*requerente relvsd!xe k rricriesét do corre2pondente radie° da.
peaftdoo n, pepartiçao d. Pat,,ntes dos Estados Ilnidop d e I mírice, em P7

(Y

e Me a.

Y ) -

(1

V
•

ma qual

N =

x V-1

significam

á 4 1 independentes um do outro. nada um um radical benzem°, narra;
Una ou priasolon;
tYarila a um radical fenila ou naftalina, eventualmente substitutdo,
ár
z • Y um oxignio e o outro tambem oxigg nio ou então um grupo caft
leno ou latido.

DIÁRIO OFICIA)._ (Sel,lo 'tf)
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Junho cie

#

è4
i.et metal pesado dos numeres atai Os de 24 atí 29, eventua/
Sée
coordenado cOM foro:aderes de complexos não tingia
Mente
dos,
hidrpg
.ni.laaLe-r2110'.5ti~."'"*.aelmo=pas0 kecuaar, seca.
t
i
tna1ke.24e SubStitóickw
!
r
!
t orgWcó,],queca+am cce4 n on su attí'uin 'tes atg
im
fr !
,
•
, jrpp "10-44givels4
.sociíe jrs M6v44,111
.• •
.1
R,m e p cada unikun numero inteiro por, tivo de no maximo e t-nuMera
Inteiro ueltivo de na mínimo Z.
7
'Finalmente a requerente reivindica a , prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dá Suíça, em 17 de mareie*
de 1961, sob o n a 3234/61.
Ponto nP 1 0.='s total de 9 pontos 0pm:sentados

!

)

. ;

+ 4 • ,è

p08,-Aa, conpo#4.1,do,se.li- gonk,atnrece; ums. 14 im e irs 4MOUPgR4
determlUagoredk!condutiVidads,Mi-: cpmede e 4e.i.umo eo6nnáa,lrooatilant

ciajapartids,vam,forma de imper.-gut eo p erra,cm~mpoet0 deeompealc
telidw.semi.00ndutor com:uma aegunda impureza.ativa, eeteretieedoram, .
da ponduttvidada, tendo oondutividade *peba-W.14a primeira impuresaa---,
aeivae, do , elamanto:de.partida entre.a.precipitageo,Ca p camadea,alIC.,
Eelvindiea-se a prioridade do oorrespondento ~Ude depois
tudo nos E.U.A. em 9 de Maio de 1960, e 24 de a gaste 11. 1960 rel'OG,
27.938 • 52.578,reepectivament•.
Ponto 10 1 mo total de 5 pontoe apresentados.

RUÃO N a133.259 de 9 de outurbre de 1961
ReqUerente: WETAILGESEIISCHAFT AKTIENGESEIISORAET E THE SIEIL
COMPANY OF CANADA, LIMITED-Canacli
Privilégio de invenção: PROCESSO PARA RECUPERAR COMBUSTIVEI. CAREONOr.
SO, SOLIDO RESIDUAI /14, REDUÇÃO Dg MINE-RIO DE PERRO°,
REIVINDICAÇÕES

1- Processo para recuperar combustível carbonoso sdn/
lido, residual, na redução de minério de ferro com combustível carn/
bonoso sólido, da cinza e escórii: remanescentes após a remoção de
Minério de ferro reduzido da mistura reaoional, obtida por ooasiãon/
da redução do minério de ferro com o combustível carbonoso sólido n/
• Caracterizado por compreender: ionizar as ¡articulas de ' cinza, es-//
Cdria e material carbonoso sólidogesidual, ligar aterra as partin/
Cuias num campo ligado á terra, carregar estáticamente as partioulae,
ligadas á terra, num campo estático que se opóes ao campo ligado á te..
pra para desviar seletivamonte sómente ao partioulas Carbonosas daa

particulao de cinza e de escória no campo ligado á terra, e reoupeaW
as particulao carbonosas, assim desviadas, do campo estático.
Reivindice=ãe a prioridade do correspondente pedido dopa.
•
• sitado na Alemanha, em 9 de dezembro de 1960,sob . o n2 11 47 358 Yia/181.,
Ponto n2 1 no total. de 6 pontoo apresentadoe.

TEMO le 2 121.790 Oer 5 de agBato de 1960
Requerentes AMELIS nulo DÁ COSTA WACRADO • 3XC NJOA
Privilégio de Iavençao: "POVO MICO DE MAMADEIRA'
E2IlINDIOAC5ES

Á Novo 'Moo de mamadeira, compreendendo usa Odb164. &Idiotice
eubstancialmente cilíndrica, para adaptação ao gargalo ia aaandelx*
Caracterizado por ta •épto perfurado, internamente, ftmeleseekdo Oco
ao regulador de passagem do alimento liquido, e cu4c corpo forma em
também um reforço para tm estrangulamento externo, a partir do Via
expande-se o bico extremo, destinado a penetrar na boca do leeterrin
Ponto ne / do total de 3 pontos apresentados.

TERMO No 129.020 da 8 de maio ie 1961.
Requerente: NERdt CO.,INC.,-Eig.A.
Privilégio de invenção:"PROCESSO PARA A PREPAR#,Ç O DE UM CORPO
DE MATERIAL SEM/-CONDUTOR, 3101C0.CRISTALINO°'
IEIVINDICACÕES

erocceto para a prel?a reçãr de um corpo de material semi

condutor, monocristalino, no qual uma pluralidade de camadas estão
Separadas entra si por uma região de transição e em que uma plural
de camadas de material g emi-condutor, monocri .stalino foram deposita
dos numa amam de reage, sébre um elemento de partida, substancl-,
emente mono-cristulino, aqaett3, desse material, efetuando.-se aformação tzs camadas, altermadamente pela precipitação de ume pri-/
meira eubstincia de partida, eo forma de vanor. sue encerra um com-

ZERAO
11.o.393 de 3 de ualio de 1959.
Requerente: 1RE RENDAIS, COMPANY-E.U.A.
Privilégio de invenção; "EMBALAGEM DE FiOd PAPA diffURA E PROCEa°
PARA FOR,AAR A mEsnán
BEIVINDICAÇOES
pa , a s,tira de catgut,caracteri.
compreender
duas
sec.Res flexíveis superpostas,ve.
macia pelo fato de

I- Embaragem de fios

dadas mirmicamente, em relação plana de face a face ao longo de suas
periferias para formar um

aómp9rtime!Ito

entre elas, uma bobina de eu

' tura de catgut, disposta dentro do cortimento e ai retida.perma-/
tent-com/1-u enquanto ma asa forma bobinada, uma abertura em uma das e.

bemembeNNI.J1

UNINWIMINMMMOWEIMEMMIN

,

• 2

ost:;5e g

NO

aomanicaCke aem A dia~llianáa, aedief tee

.11 Xcioina SeRmino tn Nea ponta na a.Átz?a •Ue
•rra4
o
por; ;:r an. me-Jnire'?'!oroadfa odWo lb secç8ea U4

•

• !`

Mer446

4£44,

4

-•
áo? •481'Cf -3.9Ç6'e a-alf o K1117.4764 ' " ' • •?apto Nd i* tetal de y psii4 b9 sp.rèàiakzeoz4

4,2
st5WáAêái_...

qte. ww›
MO104 '

Max.:: • somde-a , s~s geralmentá •ra -Jadm delatrO dâ 001f91~
terutnundo na outra poro4 teratiAal, cene,o lute a odtra porgIO CoV~m
otouvés na abe.ar, peÁ0

oà!,ra.:oodo 4WRwri

progrése,:valseate'oe longe 4Q oompristemto 4%, : eI,orturá soo Martplhamantl'
!t:
Oas'OOAvo luç íja0 da L'Jbiva, pe1R. ponta oca: r..1OpPaan,:o 4b Y9V0
tOm..putimasao A sendo mue voi-20à00 ic~iete4 5,,oado 'ftRWOORW '
N

u.Aiãoa tm foas robinseA.
MeiviCitoa-la ,74,:lovÁ0414 40 w.m,•spmades44 mali,de
DA,U.A. em 3 ot áunho de 1956 ,e1O b t1
yessaa
ronta tO) .1 ta t;1 1.4I 44 9 yorits, bbrabY,;,Ab44.
&A

nem*
.44.744 da 20 de - atrzl ta 1961.
Worentes CáRL03 unau 5 EUMBERT . OWO LÀtni rapto
uy en 9=471 ,. $01rJ 5,50GICUO DE

osi,A

lA dgivO iersioh0 de igUbi oaesoberivade JPOr
4MMIX4, toado cometituido de una ba ga metálica • forma dl ideNdikM
a4 *ando a* contro uma peça semi-eseírIoz com a parte ifflarzaddRe
(266 de círios ta forma de caracol e possuindo um erigia/4D ealateag
Naida d'íua a Nutro lateral, para entrada 'e onde sea aerouGÇE
tabe para peraildr mar ligado o eaguicho d aaaataira f teAP ilm~s
4114921ffiiatt 00A4 demito e mostrada mo demeho ame.
'nide Pente aprosentadOe

latimo do 2, O. Abril dm 19s7.,
Uquorantmtlanursanantitscurr-aunthouttieS~1-10~
relv1141. dm Invemo¥4. 31103Pd20 ?ARA Ant04wwwwwwww
n*YAWO 34333 PURO 3 nom

"mamo at

4

agIvIaincecUe
/-2rooasoo ;para a mplioaç,TO do ~reatamentos ét MN
khré ftwo a ag000st auxílio de soluoSes da desiste da Kft edP o
aquosa., doidas, oontenáo ocidente, doido bdrIco C fimOrét4p9~
)Pisado polo fato de se ?oram ai auperfloios de 2ihrr0 aRQ9
fit310k*
to com soluçaee, que oontdm fosfato
tttâníG
aía1174 Att,704PV
4wantidadem de pelo , menos 3 mg/litvo,
Reivinaioa-se o prioridade do correspondente sedidé.a

depositna Alemanha, tha ZZ de julho dis 1966~ b 2 k It 79 12 Q
4%1.
Ponto no 1 no 1:ote2 de 3 o*DIS# IL7'"$4""°**
wYmko RI

288,5e2 da 13 de mbril da 1,67./

lequorentet

JEAN MARIE

ANNIC ERIZON./PNANÇA./

Priviltgio de invençâo: MAQUINA DE MCW APSMIÇOAle.;

.0
mmo N2 188.191 de 31 de mano da 1961

Reivindic

a-

Máquina de moer, com oeforso, comi.ortando polo

peno. uma célula chata ou pl g ria formada de dois fundos subo-Ou•

In

Imante verticeie e de ama pzrede com a forma ce uma

cie do .ravoluçZo

sup"erf4-

ãaquerente: FARBENFABRIKEN BAYER AKTUNGSSELLSfflAn . ALUME&
Privii4t5o, a. Invenç g o o cceçosi9mas DE 43GAN94NUIX/ILOW44 C P, e

v¥11 sm.lgái0:11EROS 03dFdIÇOADAg'

em redor de um eixo horizontal, ásgando o qual

jgal&PIcArOZ-rt
1 . doxpeeigíes do , orsamo-polisoiloxallmo oonvorof014 ee.0.48411%

parem uma arvoro ou eixo provido da agitadores radiai. quê gi
ram dentro áa célula juntaaente coa o eixo, caracterizada pele
x#3',

Cato de que os aEitadores estâo dispostos no mesmo plano radial
• tu 'Repescara própria para que é yoluze por ale. movieeiltedo/
sio decorrer da rotaçâo fique distante dos fundos venicaie da
cdlulc e da sua pareae de revoluçâo de um valor igtlal a lm p. -

guano

mdltiplo do diámetro das •afirmo./
A requorerte reivindicc a prioridade

60

corrompo. -

1

&ti 154 p or Ofle

anio ou aludnio, sendo o dito composto complexo um que í obtido, Mijo

dee misturaçao de un alcoolato ou fenolato do metal supracitado, acha
lado de u1 41cool alifático ou cicloallatico, evontualmento amimo. oe
Xidroxil-substituido, mi de um fenol, ou um bít)olleado parcial. do MGRG

comuna alta- ou beta-dicetona, ou um alta- ou beta-coto Á1Oc016
goXdo olfe ou beta-cetanico um (fator alquilico de doido alga cubata GD

nO,

dente podido depoolis.!o ma Reparticio do Patentes 6N ?ranço, em

a perfeiqoadas, caracterizadas por couterz da

(em relaçío. oomposigão total) de un conposto eomplexo de titíde # stk

3016 -fé.Na-feíra 1

'

MAIO 'Met

, t)

'

.

L.

eSeçâo

•

oetis "dompe4te y•Or` . értm4o

p'sdpe 'rçl:rd":.

raia do metal.
Finalmente, a depositante reivindica 'a prioridade do corresponde
▪
defPatan'tes 4:1 Aiemanha).omPl
1 W ipedtace'd0Waltade Ati
de ;11R66 `• 11:. ti N BW3'530'
4'd/l/t rt0: n 0: 1 dototeI 'de 11 , 15bratGD , alidi.4',,à4t=adOS‘
t
;
)- 4
: 1 : 1s 4 á t
jyl8
zet
:de
março.
',de:
•
i
;
)
s
1957
8
4-12
áte
: 2 6itt
Requerente: UTERNATIONAL BUSIYESS ,dACnII:SS CORPORATION PrisiltigiO de Invenção "PROCESSO PARA DWIFIGEÇA O.LE METAIS E PRoDU30

UM Ou asin'outros elastOmeroa, Contendo de 10 3 35 Port e em St,
00 de tripolímero era 100 partes em peso dos asstOmeros totais
.
Reivindica-ao a priorldaie di Tm:imponde:ato redido dgrog
toao aos /AÇA. em 4 de matvi` de'1986,1? A2 531,726.
com

Ponto na 1 de total de 10 pri t. da Apreen4d08 n '

RESULTANTE."
REIVINDIOAES
Processo para preparar um material da liga auteetCide, ettle

craã
1.
preende nominalmente em peso 76% de zinco .e 22.% de alumfric, caracterie
-zadoprcmenst
gcloa de.
'tratar a quente em solução o dito material a uma temperatura Impa
sua temperatura euteotOide e coa temperatura de sOlido, durante
am período, de tempo adoquad o para obter uia estiutura uniforma
travas de todo o material, resfriar repidamente o dito mategal,O
. • elaborar, a seguir, o material a uma temperatura abaixo de 2052Ce
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do corresponde
tP pedido depositado na Repartiçâo de Patentes dos Estados ~os da A.
vIrica do Norte, em 28 de março de 1966, sob n 2 537.939.
=. onto n2 1 do total de 13 pontos apresentados

F13.4

ER

/00
•

11511- A —
PPDM-6
iP1)414
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-

0111.•

th94.1-4

toei- g
IPAW - 4
TERMO NA 187450 de 20 do tevoreiro de 1961./
Requerente: soniar CIII./BELGICA./
rolvingio do Invenção: arzeratçoantiro ad PROCESSO DE min •
CAgo 3E aoágtszs aq uosas DE inamalio DE Humouluoj

TLJ,:o No 167.920 de 20 de março de 1967./
Requerente: WIGANT GISBERT OSTERNACOESTADO MA GUANABARA 41
Brivildgio de Inven ç' 'dos APERBEIÇ0AUENT03 EM OU REFERENTES J.
TUYAS BSTBRILIZADORAS./
ReivindicecOes./
1 Aperfeiçoamentos em ou referentes a estufas seterilizadorae, caracterizados pelo fato de compreenderam a so34

darizaçao dee prateleiras,. usualmente internse, tt tampa as na •
bufa, a inclugio de tuas chapa mêvel interna, o a realização da
una pluralidade de fu.4. 011 nua superfícies de contacto da estuSe/
t de tampa./
- pente A2 1 do total de 4 porás& npresontadoej

peivindiençgletr.e
3. . Apor/algosas:do em processo para a parifiençãO

uma ?Caução aqtioaa depor:Saldo de hidroginio, contendo laFe
tezes orginicas, mediante contaoto da solução com earvEo voga.
tal ativado, para mediante isto, adeorver às impurezas m8bre
Carvão vegetal, e, subsequentemente, recupera4o da soladio a.
ggOsa de perdzido de Uldroginio, aseis: purificada, °erecto:riem
ES pelo tato de compreender: antee do dito contato e ditara
euperaglo $ pOr .0 dito carvão Vegetal ativado em contacto Gelai
IRA solvente orginico, que ê inerte ma relaçZo ao pearia°
de
bldOoginio • imisolvel com Agua, para, mediante lato, impres.
Sag D eavão vegetei cora O solvente e, assim desativar parole/.
R2

Unta 0 earvío vegetal./
Areou:mente reivindica a prioridade do pedido dopo
Citada na ?range, em 24 do fevereiro de 1966, sob na 50.944.1
Pontona]. ao total de 5 pontos apresentados./

URRO • Na 187.060 de 15 de fevereiro de 1967
. bique:rentes POUCO INTERNATIONAL LIMITED - INGLATERRA
de Invenção "PROCESSO PARA PROTEÇXO DE SUPERFfeIíS NETALIMI
_CONTRA INCEUSTAÇCEs DURANTE TRATA/e:NT° TER:a
pRIVINDICACOES

4

5eor-S,,oef.-1,1;r

Pir

187.530 de'w de maio de 1967
haus:ente: DEIROYAZ INC. ..
&Urinol° do Invenção: "00142031U0 V2IDIZÁVEZ,WRA FORMAR A PAREDE
• """-", ME UB 111218ATIC0n
• 121U0 14 2

wrINDICAcCa

Composição utnizÉvel pare formam a parede 1st-cru da
FOUChico, caracterizado por co,npreenaer wa mistura de um trie
Mame 49 dUa2 OlfaeCOno . olefinas diferentes - e diciolountadient

3. ..'Um processo para proteção de usa superfície met:Taloa tontrs.
EllOrUstaçees durante tratamento tiirmico quo se caracteriza pelo fato at
*0 caracteriza pelo fato de ser aplicada à superfície, previamente pra.
parada, de lama tinta contra incrustn 6. es que compreende aluminio
CO imp.r ; e pelo menos um Oxido refr jtário de um metal divalente ou UR
COMposto que fornece o mesmo mediante aquecimento, e em seguida o aoa.
(atento da superfície assim tratada, pelo menos et4 a temperatura-do ta
.mação de um 05pin11o,
41 reverente reivindica a prioridade &) corresp or.dete P edido de.
positado na Repartição de Patentes 1 . rirínicas em 24 de fevereiro de
1966 sob no 15.578/66.
Pont° no 1 do total de 12- pontos w,,resentados,

Junho de 1971 3017

• MANO OttNeeski. (-444ão

761Na-feira 15
•

waáRi; alio-v.09e de 14 dó fevereiro dê 167,4".
eleguerentes J. E. GEIGYA/A.I.SUIÇA./
krivildgie de inVenáct PROCESSO DE TINGIR E TURXMIR MaiD6",e
kis BIBEOSOS suar:zoo,'
Paivindicaaes.t

Z Prema° de tingir o imprimir material fibrosas!
Sintético% caracterizado polo fato de se tratarem estes com c,w,
rentes disperadvaie em ígUe, do dissociação Acida em 11164%.,
•A4a de grupoe hidroaeo/ubilizanteá, da.fdrau/s
-

sie quel X 8 um resto bivalente, wie complata o anel mittessuatiP
8rpara formar um anel pentagonal e hexagonal de cerater aremlÁ
Mco, e Bi 12dependentemente na do outro aignifice, rege,
octivamentx;, hidroganio, um grupo al quilo eventualmente subi ea
Inuido ou um grupo oiolóalquile, ou R/
e. B2 podem formar. :M e+
Memento oom o Étomo'denitrogAnio, eventualmente com incluWel'
do moia um hetero-átome; um hetero-anol./
&requerente reivindica aprioridade do correspondaft..
te pedido-de patente depositado na Repertição . de Patentes
aufqa, em. 17 de fevereiro de 1966, a0b 4 9 2.438/66./
Ponto no 1 do total da 10 pontos apreoeotsdes,/
e1ts0 No 187.112 de 17 de fevereiro de 1967.
Jequerentes THE /001.Y1ER C0RP0RATI0N-E.U.A.
Privileigio de invençios "PROCESSO APENTEIÇOAN DE *PUXO à •QuY,,,TiT
RARA O REVESTIMENTO n5 UM SUBSTRATO*,
REIvINDIcAÇOES

posto ao iiL48oio) de iorraa ratas, em dois setd4oa, akyartIr da tmetiggil
tura inicial contendo trio o outras terras raras, para ebtento de ugh
.SoluvTo contendo neiõ altiments,prvo l dito processe pada eagretorieffi
- 90 pelo fato de compreender oa •stdgioe doi (a) dia golver a, rgetnra
Sdal em pelo menos um, de dois solventes parcialmente imisoivélo; prootaf,
Mar estas soluçães em contra-corrente, 'Aguo tua sistema da *atração c:
31quido de est agios milltiplos, e retornar qualquer soluto que deixa .6
eade erforemidede do dito sistema i oxtremidade 40 alatoas a partir doas
quql dit0 oluto foi derivado; O continuar 8ate proceementeAttlf umac
goparação muliciente ter sido obtido; (b) parar o fluxo de ambos oa esek
lentes que ceco= em• contra-corrente; •avasiar as unidades do sistema &É
Utração de smiltiplos eeteigios que eentemyna aoluçie de um eorsontrade
ls ítrio; recuperar esto concentraen,de d'isoolv4-10 empolo ~ao um c
talante Pc nalegundo par de toivente s' parcialmente 11180i-reis; um doí
guie pelo menos diferente dos eolventea do primeiro per;(c)prooessaÇ
1.3 segunda ou aegwadae sio/upiiea resultantes de concentrado de.itrio,
doutra-corrente, num segundo sistema de extração liouido-liquido dew
oetígiee ;antigos e reeanviar que/quer soluto qu deixa eada extremidac
:da de dito sistema extração líquido -liquido de a4lt41oe ostdgioe, •
oontra-corrente, a extremidade do sistema a partir do qual dito solutt
lei derivado; continuar ;ate processamento ati obter uma separação suê
SiCieiente; e (d) parar e fluxo de ambos os aolventes que !se gam em cone
/ra-corrente e esvasiar as unidadea que contem uma aolunio de itrio
ãpropelademente puro.
Beivindica-se e prioridade do cúrespondente Pedido dom.
inglatr.rra
em 4 /2/19660ob o n e 492.
d
ose
904ito
Ponto me 1 no total da 10 ponte apreusatadOee
flUX0 i4i# 156.510 de 26 de Janeiro de 1967
Baquerentet FARBWERKí HOECHST WIENGESELLSCHAFT VOAR, MISTER LTICIVE

Bugie . ALEMANHA
Privilegie de Invengão PROCUSO PARA A CBTENNO DE CORANTES HOW ta
.17444T co s , JNZOIPEIS EM ÁGUA"
ffirvINDICAC559

/- Processo aperfeiçoado de rusde a quente par., o re',peoula
Mento de um'aubetrato com uma composição es revestimento de resina
MD qual a compomição de revestimento em-forma pu1veru1en18
diertribuida sObre o referido substrato, o . qual pede ser yti-equeeio
do a uma temperatura aoima do ponto de fusão da leniu., e sondo 4 gi(,
do da resina completamente efetuada ou oompletade mediante p6*-.~
@imanto, caraoterizado pelo rato de se distribuir uma 000Pealego ia a
Revestimento compreendendo uma resina viaí 2ioa a um eetabilitedet
AO indutor de areia, para esse resina.
Reivindica-se a prioridade do correspondente ;adido d4Wli
ee4o nos E.U.A. em-18 de fevereiro de 1966,Sob o ne R28.306
Ponto ne 1 ro total do 6 pontos apresentadoe.
_TrEHMO Ne 186.826 de.3 de fevereiro de 1967./
8equirentes THE MON CRER/CAL mráNy./r.u.e4
Privildgio ,de InvonoÃo: ce:esiçao DE RESINA ZPOY.; Ut gOENDoNE-

1
I ê Processo para a obtenção de cOrantee nono. 8 disadicet, inaã
/15sels em egus, caracterizado pelo fato de que amiaas aromáticaa da foã
nula geral D ZR, onde D representa um radical da sárie benzánica 001gzo-bonstnica, que pode tstar substituído no viole° aromático por grupos
hidrossolubilizantes são diszotadas e copuladas eoM derivados de pia
4a anulo. gerale

gãie o adm. benzenide A rodo offiter ainda outros 'grupos não iddrossee
Itibilizantro, sob formão de Corantes mono. ou disarlicos da armula

MVEL./.1
Eo:.virdieeçOen,/
I

Codt;caiad Ce resina epozi tormeemcurecivel

oeracterizada por -eer um eito fator do perda dieldtrics e oca
preender uma mietura.equimolocular da um dter diglicidince
tiobierenol e um agente endarecedor,.qoe compreendo e Mut. e.
Uma poliemina alifdtica • um dter digIiclicol •
. Ponto ne 1 do tetal.de 5 pomtoa aprseentedo.„,
/212:0 No 186.799 de 2 de feveretvo de 3957.
Requerente: RU= II=D-Irfleferre:
Privi1ir de invenão: " =EVO um s2rÁn..:0:o
CONPOST0 DO Al !JMO) IY !LE;Ri,S

ITRIO.(Oj DE vt

uErvm:uc:EE:

i-

iJa

,. % 6 0

;P:4:

ge¡raçi't! do Nrio

ge 0",

1:0 0",

•

r

3
3R60 t, possuí t valor 1c-tida& citado O w gclorbens:nico A pode estar sã
glatitufdo como acima descrite; efetuando-se o processo em meio transe.%
bo alcalino, eventualmente com a digo de agentes fixadores 4 icida.fR
tolperaturaa entre 3 a
anelante, a depositante taiv! ./Çiea e prioridade dO"correapandee
*polido depoeitap na RepartiçTo. de Pataatal, da anuo. em 27 da je
agn . dO 1966, sOi? rm P 48 278 Ilreagge
Nco mate aptedeatedcd

a 2 "4
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•

"1:§ti..

1-11:).-

, Junha de

4.01r~

rje•••..i.rq px967.., 4 a
t=
gate,v!uattaxusgrot urgi. 411 55rigNEPA•A•n- 151prfaiúj•
Essio
FAR#
pisuoy;ps
p
.%;.ffp,,eRgA9
i
'gip
Iam-1;0w
#et
P102.404
1II ./1,BAÇEa
34.1~003:,.(ea.,szTnetwo p E . 01A/ F;CD S
inaUSX M ) Ãob,:tbd iáe f

RgivIp.pieUí.4s

1- PeOeg soo .psrg g preparação de com,-,satas v-tr; gzo1i1nU .1~04434 a

da fdagia:

X1

12

et queRI 440-,¡fier, coro od ga mrupid do,t1C14.Z.4 livre, esterifioadol
emidado, R2 um rsUiral asila e:e .clar.u4e subatituídaxl e 12 - /
um de eutro'repre gen:am bioro3kie, um grupo culto lis
eaterífdeado ou andado, um grupo aluileIfenila ou erileulfe,
4 •
151 1e . Ual &topo carboxila livre, esterifiezdo ou asilado ou ciam e
Wít represeaba hidrogenia halogenea um xrup4 aollamino,
liventualmente substituído ou pirazolila •ventaalmenta auhatítmida
Goreottrisado pelo P .,ato de se diacotar coapos s .:1111411es* da f6t..
IMMte

490...

tdP d4zerebr.' /Ze., /90(i n:4
m;A.,LWAYAA.
dajevrdC4oA IsPOsIgVo P44 4Ut4 R,A. 14af.ÇÃC Dy: 1RILIOS/4
, • go¥

2(t, ; 1 5' .?-?-55 §36":;: 02

; RequVenite : R1,21 44,WHE4 ITIG.m. P .H.

.

MIIVINDICAÇOES

1 - Dispositivo, próprio para ligar trilhos por meio de soldagem,
Nrticularmento soldaduras aluminotérmicas de trilhos executado° na via
térrea, caracterizado por um chassis rolante, equipado com rolos e estas
val com os trilhos, e que deixa os setores de trilhos limitadoe pelos rk,
los em direção longitudinal dos trilhos livremente acessiveis por toden,
os lados na tegião das juntas a sereM soldadas, serio que no cha g ai:a MG
acham montado, dispositivos para alinhar as extremidades doo trilhe°, el
portes para os cadinhos de reação necesedrioa para a execução da solda4
ra aluminot6rmion, e um dispositivo bidrdulioo para remover os azemos,
de material de solda, que funciona em consequencia de uma anica emana*
de um depóeito da liquido comprimido, carregado com energia de preeeki
acumulada.
Reivindica-se a prioridade do corre g rondente pedido depositado oiti
Alemanha em 5 de janeiro de 1966 sob n 2 E 307E5 V/19a.
-, ,onto no 1 do total de 5 pontoe srres""A"

R
YetWaggis aidrogUio, huogíseet
EruPo saiu*, thol.m420
CE nitre Monversível no grupo ecilamina um grupo.v-triaselils
-Ithalmaute wabotetuide OU piraxolila eventualmente suhatituida com as
*nownes de ~Int

01% NU0 ¥4

.offee-g

.1

ss 53

II

-II-

Una*

I Ot) ira 14»..-

memem&imear

ff 1 %UNI

2

35 W 2115 Z3 W
44 se ccpa3cr com suas oetimidse taUtUérae, 114 oouverter oa compool.
.4tea obtidoa nos complexos de cubro, se treArforidet entes por emol.
Mento ma °amputem v-triazs1l1.(2)-eatilhenicos e, casa ao pacto dem
Ur:poetes estinicos nos quaie X representa um grupo nitre, se 04k
'Verter aelm por reducao e acilitção nos grupos senembu),
Reivindica - 0e uriorldade do corrispondente pedido
;p0SItado na k;.,,s/sanha, em 18 de àaneiro de 1966 e 17 da fevereiro de .
1966,sob os n 2 s, P 48 193 IYo/8i C Y 48 452 IT0/81,respectivamente
?
Ponto n2 1 no total de 6 pontoe apresentado*.
qICE0
181;069 ae 7,de 'julho de 3.966
Sneouerente 1 WILLIAM JOCE111 DRADLEY E.UiA.
riNt- itUit) dein-te:W-4; ut72.RITIÇOADIENTOSairlIOCLISOPLItinA2A3
SUPERPICE :42 1.711k EITRUMA, A 71M DE =mu; SUA cordosIQzni

4.

02,1-ingnizOLAT,1:77;IÇOAMIROSRMEOMPOSIÇnMEIME",TTENNTOPIOTI

• ,..7.41g-4:1--5:1
Lig 37 M
T2
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TLIMO N o 185.588 de 21 de dezembro de 1966
Requerente: ICIOOKNER -HUMBOIXT -DEUTZ AKTIENGESEILSOHAPT • AIIMUOLL
Priviligto da Invenção: "DISPOSITIVO PAg A TRANSFORMAR LIXO MEMMOUP§./.
COMPOSIÇÃO EE ADURO"
WEIVINDICACOES

1 . Diapositivo para transformar lixo mediante decompoeigio GM
1
be, caracterizado por uma cuba com introdução superior do lixo e inferl
,rdio0o mecanioa do produto decomPosta e com dispositivos para ini4r¥Qt
ar nó interior da cuba.
lielyindica -Se a prioridade do correspondente pedido aoDu5te4.me
nemenba em 15 de Janeiro de 196 sob nst X 58 149 ITI/16,
Ponto ne 1 ao total de 13 pontoe apreeentadoa.

k. /

c

irO i

TtruMmonn
1 . Aperfeiçoamentos em processo para tratar o-superfície o
5rA estrutura a fim de impedir sua corrodg o e deterioragZo, O Qual o
compreende n seleção de um veiculo 23gante'3.lauído da polímero orem
uico a misturação com o mesmo lerma quantidade de fl000s aft.14,43roz,
ticroscripicauente finos 'pern proporcioneruma.eempoeig‘ão de :apatia
pente protetor e aplicaçito da, eotoposigilorle reveatimeuto protetor

.3

Ore a superficie da estrutura a ser protegida, oaracterizadoo pelo
fato de, mates de serem os flocoa de vidro isicroscOpicamente fim*
misturados comi o ligante liquido de polihero °nanico, serem %leo 1C.
pre.:reveatidoe com um agente selecionado tenalo.atiVO aderente, Q Em
qual tende a resistir a misturação com o vefoulo ligante, de todo N.
(lua os flocos de vidro tenderão a se re-oxlentar para flutuarem e 6.
fluirei),em direçSo suporfl2f4 do ve1110 ligante, afastando.oe J4
auperficie da estrutura 1 ser protegida pata se concentrarem em la.
nindo go ettestw,cçalmente paralela adjacentell superficie do reyeetlm
reato 'Pretetcr
SOTI C ni 2. do total de 7 poleos ap';e0ntollos4

G11

CIMMO /4,/ 185.360 de 14 de cleicelebri) de 1966
Requerente: AITIONOESELISORATT BEM MOvERI &,012
SUIÇA
Yrivildgio de 1nveneRat "UNA PeRA OMR 3U8OS YR0VAIDO00

66164/~1 6a ma leasiN
¡Ma-brocam aparafusado a a• de óleo sob prefira* axial, paractsrke'
.fiada pelo fato do que a Ifflte (3) ~remata, na SOU twateiteguats&WW
MIOU PARÁ nazi rum rEmsErai,

al ao porta-brocas (4), =mancai de prenoto galai de dlee (3a)* eeneinf

adução do óleo de preesto da superfície do mansal feitio eaaenateted@
:tee atravía de diversos *anais radialmente disposta%
Reiviadioa-Se a prioridade do correspondente ?elide damositase
@M/9a ea 29 de dezembro de 1965 itã ne 18012/65e
Ponto ei 1 do total. de 4 pontoe apresentadOes

101tepoeitIvo peramontaPeaa arreou/sob univorool l quo ditem*
doia *ima, bifúr,:adoa na ma extremidade, por meio d g

apela unto de

Uma *mota, cujoe'pinoé Si° abrigados; sob Intercalação d&mancal.S2vp.,!
dial e axialánte solloitdveia, em furos dos braços da forquilha,oehdd ,
;que vliembol0 para introduzir sob pressão itm.° Tinir Sada mancal,Os'aN,
Oba ligado comuna instalação que produz a terça de compressão e d:nód
%ui com relação ao braço da forquilha, instalação essa, entre a qual siP
O braço da forquilha estão diepostos elementos para transmitir a terça,
de reação, satando previsto um batente regiadvellue limita o trajet0
de deslocamento da insta/ação em sentido owntrdrio 1 direoão da 00mPro.t'
demcerdo com o t3rmo de patente brasileira n2 162.131, caraoteri.
Medo pelo fato de que a inetalação colabora, independentemente da sua/
goaição momentenea com relaçto 1 articulação universal, para formar tal
' lwitents, com uma parte de tal Modo que seja poesíva2 um movimento da 14
'Sanação porem valor ?rd-determinado contra a direção ia somPrftionoe
Reivindicam*e a prioridade do correspondente pedido depositado na
Alemanha em 10 de dezembro de 1965 sob ne 3 29.563 1b/49
Ponto A2 1 do total. de 6 pontoo apreaentadoe,,
,2
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EL 1111111e

519M0 M d 183.272 de 12 de dezembro de 1966

requeranto, UNITED STA2E3 STEEL CORPORATION m
21rivilígio da Invenção, "PROCESSO DE PERMUTA DE OMR Rd UM VÁCUO PU/
CONTATO ENTRE UM TAMBOR Ema 1111 4V1 O It0./
DEIL E APARELHO MA REFRIGERAR á nita Nula
O PROCESSAWNTO EM UM uCgo w P.RIVINDICAÇOE:3

Prooesso da permuta de calor em um Timo, por contato nitra 1419
¡sabor e uma tira que pausa em tOrno dele, oaricterizado pelo tato do/
Se manter gás sob baixa pressão no dito tambor e de se . introduzir gás,
do tambor ao espaço entre o tambor o a porção da tira eieontato aiadP
he enquanto se faz, circular fluído refrigerante para doutro do tambor,
O do tambor para fora do M09M0e
.Reivindioa-se a prioridade do correspondente Podido doPoeitake
4tados Uaidoe da delírios em 13 de dezembro de 1965 Sob rP 513,320
Ponto na 1 do total, de 3 pontoe apresentado*.

10

1

2un
&V% figt

o

0

10

ag-

145,271 um 5 da dezembro :. dt,
ASAKÁNil.,
.Reglierentel INDvsTR:EWERE SORAEFFDER OHG.
'DXSPOSITIVO PARÁ KOPTCAP
14 416 r , •
EÁTS'

•

10 .11,
512M0 N2 183.151 de 7 de descaro de 1966
ELO PAULO
9Squarante, T. MAKAERIMA a CIA LIDA
Priviligio de Iavenglos "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM DOTIJNO Mi/
• OIS lawrrEITo rad LUO EM MOTORES 1 REP108102
REIVINDICAÇOE8

1 ...APUPE:Md/CENTO INTRODUZIDO rd M01I310 PARA 010 DIQUEFEITO PAZ
de/
(2).‘a segurança (3), dispostas na extremidade anterior, gaarneok
•
ice por. um chapa protetora (7) oilíndrica saliente,' ligando-se as vil.
Valas (2) e (3), internamente ao botiáto, a dois tubo, (4) • (5), cuáad
extremidades estão encurvadas para baixo e para cima, respeotivamente"
em angulo reto som o nível (6) do líquido, tendo o botigo, na estreai.e
iode posterior uma base (8) circular saTJUntA e uma tubulação (9) geei
liga a válvula de secais, (2) ao carburador do motor, oaraoterizado pogP
chapam (10) • (11), fixadas, duas delas (10), 1 chapa protetora (7) di.
satura do 'botirdo e duas outras (11) 1 base (8) denesmo, dispostas
radial e sialtrioamentS, ' em plano paralelo ao do nívà do líquido e pog
tanto perpendicular I lintà formada pelas extremidades doa tubos (4) e
(5), apoiande-es e fixande-me as referidas °lupas a usa base (12) por-,
teaoento ao alojamento do volculo.
Poató a* 1 do total de 2 pontos apresentados.

NO 21 MOTORES 1 3721.08X0, em que o botigo (1) diapde do vilvalsa

•

3020 Térça-fefra 15

OtÁRIO OFICIAL (Seção 19)

duo d e 165.202 do e de &Membro de 1966
Pequerente: DEDDIX-WESTINGROUSE AUTOMOTIVE LER ARMA AGIRAM', e JWV."
Priviligi'o de Taveaçg0; opisposiiivo AJUSTADOR MANCAI PARA AJUSTADOR AU.
TOMATIOO DE FOLGA*
EAN.VINDNAÇOES

1 . ljuatador automdtico de folga, para freio de 'dna°, que innI
alui um corpo dotado de um braço vertical adaptado para ser conectado a
um acionador de freio, um furo central no corpo, uma engrenagem de sem.

-fie internamente ranhurade em dito furo e adaptada para receber um sim
co de emme acionador de freio, um eixo em dito corpo, um cem-fim
rio carregado por dito eixo e que engata o perativamente dita engrenagem
de eem-fim eecundeiria em dito corpo, um sem-fim secundário operativaman
te engatado com dita engrenagem de sem-fim secundária e diepOsitivo ca:
regado por dito corpo e automItiesmente venetal a movimento maior do/
que o normal de dito corpo, (times direção aplicadora de freio, para 22
tar incrementalmente dito cem-fim 'secundário, caracterizado pelo fato!
de compreender die p ositivoe libertáveie que ligam normal e operativameja
te dito eixe de sea-fim primário e dita engrenagem de cem-fim secunda./
ris, diapoeitivoa para acionar seletivamente diapositivos libertávaie/
para das conectar dita engrenagem de cem-fim secundária e dito eixo de/
sem-fim primdrio, e, dispositivo para xotar manualmente dito eixo de /
cem-fim primário para efetuar a rotação de dito nem-fia primário e cum/
g renagea de sem-fia independentemente de dito sem 211a secundário e enmJ,
grenagem de sem fim por ocasião da operação de ditos dispoeitivos /
berteiveie para deeligar dita engrena g em de eem-fize e'eeunddl'ie de dite
eixo de engrenagem de sem-fim primária.
Reivia.Sida - me a

prioridade do correepondento pedido depositado nas
IstaJos Unidos da América em 13 de dezembro le 1965 nób na 53.432.
a oc rY' 1 ao total de 7 pontos *Pr.' ,"
•

Junho do 1972

ter prbpriamente dito,

uma

janela praticada

s.

num,a

das paredes eid ZOO dai

frente ao citado detector, uma diafragma que permite vedar aquela :azei
14 e um dispositivo permitindo afastar o- citado diafragma no MOMant0 eid
40/00at e

conjunto de preeneão na câmara de admissão, a amostra

dentro do poço, mi nível
inbo a fonte de radiação sob

ear.

da janela, encostada sabre um esporte.*
•çio do dito cilindro corredia.), a e

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depeel200-"N

)'' run ç a em 10 de dezembro de 1965 sob 10 41.863.
1'0u-ta e f ). do total de 8 -c. or.to g aureser . 'ou.
go

13

nato RI I64.7,1 as 21 de noveubro de 1966d
POW RE NWOURe AND cOnarr./SMape
trictidaia em Drenado* MIA Aos posn10 P3 BanIRTMISTO Mel .
Requerente; 14 1,

MU

AeivineieeqUe,f

coartudvie do reveetimante 1144i0e,
á poma eommeeender,

(e) pelo asna. um de
(1) poli-(metacrilato de estua),
(2) poli- (aetaerilato de atila),
()) poli-(metaerilato de 'reptil),
(4) poli -(setacrileto de leopropi14,
(45)um eopolfmere de metacrilato de
estila coa pelo nenen um de, *ornato de IA m
Vila contenha de 3. a 20 átomos de carsonoM
mataorilato de alquila cujos grupos allmillt/

contenham de 2 a 18 Como. do °sebos. ma ff;
tirano, em
misturem dile.,

AMOSTRA, PARTICUARMENTE DE ME VIDEO D02311142104

vivintacAçoas
1 plopOoitiVO para examinar a cintilação de uma enastre, carecia
misado por ser conetituldo, por um lado, de um conjunto 4e premeie de/
'mostras que compreende uma caixa oilindrice, dentro da qual 4 alojado/
apdeemee, po. intermidlo de umainola,
um cilindro corrediço ars,Na/
no fundo da dita caixa, e uma pinça oilindrioa qge pede dentear Obre'
e cilindro corrediço, teta pinça eer leindp.a apadiar uma =cetra a geri/
~minada, e muniam de ust área() de propelido qge lhe permita &Alizar/
dita caixa, e, por outro lel°, de mo, ttenjunte detector qui oempreenr
de uma azam do admiseãO do dito njunte da preenedoe ma peço eMe/mea
gando axlalmente a dita câmara, Ina'slojament0 a extremidade domenelemB
Ao poço, ata toste Ao rodius g o colfladane ditado tio)sesules U0 AMA,

aLti

ia pinça sendo afectada ao mesmo tempo que o diafragma.

IN Una

IlAmo N4 169.097 de 5 de dezembro de 1966
Aequerentet COMMISSARIAT A VENEROU ATOMIQUE m wEEARÇA
Yrivildeie de 1~100; *DISPOSITIVO PARA ERAILIWAR1 OINTIZAÇA0 DL EMA,

ageleIR

11X8MillAaa segurada pela extremidade da dita pinça eendo maetida MS 3n4

U) pelo roma um de
(A) tua copniam de mataoriialo ds
estila coa pelo asnos um Neer*.
late de alquila cujos grupos a/
omita contenham de 3 a/0 Atemos,
de carbono, ou um metaorilado da
alquila cujo grupo alquila conta.
Ala do 4 4118 átomos de turbou.,
011

mieturee doo di.tos copolimeroe
e
(o) um veiculo
radu um toa componentes (a) e (B) estando premente

~na de "elo

masca 5%

oat

de seu pio total; a alie:range OtZtel4

are temperaturas de trane1g4 da vidre doe componentes (A) e
'04 kr,S Ie Ws letehee 3040e,

Tôrça-feira 15

DIARIOOFICIAL (Seção III)
-

rmedermte reivindica ati prioridade& dos 0Orri6pe1
dantes peddies depositado, na Repetição de Patentes dos 5 *
tidos Unidos da deldrics em 22 de novembro de 1965 sob ne ##8.
509447 e aa 24 de outubro de 1966 sob nc 588.699./
Ponto n* 1 do total de 9 pontas apraeentado9,/

Dente i pokSDC8 extremidadee oUperioree 8

a que são influenciada fib
uma 4; outra para manter um re presament° do material dentro dome
tro, nao que .podem cabalar em afastamento intuo, Contra á influenciai/
Nb O peso do materah.aa para permitir que uma corrente do materiallaaw'
NO atravie dm válvula, enquanto se mantém a vedação de gtie.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoited0
Znglaterra em 4 de novembro de 3.965 sob aR 4672545.
Ponto no 1 do rw.1 de 8 pontoe apreeented0s.
21d0

n
TERMO R o 184.736 de 21 de novembro de 1966
Requerente; EDUARDO WOERTHER ARGENTINA
Privilégio de Invençio: "DISPOSITIVO DE CONTROLS DE TEMPO

Junho de 1971 3021

DE ESTAOL

ONAmENTO DE VE/CUI0Sa
REIVINDIOAOES

1 . Dispositivo de contr8le do tempo de eataoionamento de vai
cubo, caracterizado pelo tato de consistir em uma caixa sabre cuja
parte dianteira está disposta uma manivela de acionamento vincula..
da a um eixo que, no interior da referida caixa, se relaciona a Ma
braça airável que em uma das ame extremidades apreeenta um gandhoa
normalmente travado por uma peça basculante cujo prolongamento fica
intercalado no trajeto dás fichas de pOr a unidade em funcionamen.
ia, estando esse braço relacionado por suavez de maneira funcionala
tom uma alavanca oscilével a qual eatá incorporada ama lingueta ..
~calada a uma roda unida a um mecanismo medidor visível atravás
de um visor de incidencia lateral da caixa, apresentando a parte di
inteira dessa caixa um visor atravéo do qual é possivel ~roma
parte de. um disco indicador do tempo de funcionamento do aparelho,.
tio qual estio indicados claramente os períodos permitidos de eataci
onamento e as de bontravençia, matando esse disco unido a uma roda
dentada que, através de um pinhão, conectado a um mecanismo de re.
lojoaria, se relaciona a uma coroa vinculada 1 corda do referido m&
cantam° ae relojoaria, apresentando essa coroa urna parte saliente.
que fica normalmente situada'no trajeto do braço girável, de maneira
* permitir o arrasto da ealiancia e da coroa 1 qual está vinculado.
mo ver girado o referido braço 4.
V nne n g. 1 do total de 5 pontoe apreaentados.

/5" /O
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TERmc Na 184.425 de 9 de novembro de 1966
E.U.A.
Requerente: AMERICAN ci COMPANY
A
MAQUINA
PARA INTRODUIR AS aXTRZMIDaDBS r4.3
f
Privilégio de InvençRoJ "U
ALÇA DE IATA EM MATAS"
DEIVINPICAORS

U'a máquina para introduzir as extremidades de uma alga do ia
ta aae orelhas de uma lata,. caracterizada por compreenderam Par de 21.4
troe de preeeão dispostos em relação-espaçada entre si, e meio para:moa:
Ver simultaneamente ditos membros as pressão um contra 0 outro e para
encaixe de introdução de alça por pre gai° coa as extremidades demasia
aquando usa lata tendo a dita alga temporeriamente encaixada em IAS.orelhas de alça 4 colo qoda entre ditos membros de preeelo.
Ponto no 1 do total de 6 pontoe apreeentadoe.
1 .

TERMO Wa 184.260 de 3 de L oVatabro de 1966
Requerente: Re Z. SMIDEd ,a CO. A/ 2 . = IMNAPARCA
Privildejo do Invenção: "APPaPEIÇOAZENTOS ~NOS I VAIIULAS"
Imprmag,

Aperfeiçoamentos relativos a vélvulaa, do genere que me deatitilt
a ser montado num dato para impedir parcialmente um fluxo de material/
pulverizado ou granulado através do dato, de modo que O material fica/
tepresado e forma uma vedasio de Êh através da válvula, caracterizadoa
Iv.lo fato de que a vélvula eeté na forma de um membro em cone Ou em pl.
râmide Oco, que fica montado com meu eixo geométrico estendido numa dia,
•
ração que te destina a ser a direção de fluxo do material e com sua extremidade mais estreita de face virada para jueante de modo que, MU"'
quando a válvula esta montada num dato, o material entra pela extremides
demais larga do membro e fica represado para formar uma vedação de adoe
Sendo o rerbro dividido simetricamente por meio de, Pel o menos , um Ama
no axial .num mdmero da acodes almilapee 94.4 iicga sonteder Articulada^
.

FiG. 1

125110 N o 184.239 de 1 de :membro de 1966
Requerente: JACK NEVIIIE MINN . a $do

Privilég io de Invençio: "MECANISMO DE ACIONAMTO DE PLACA ME COBRO, 1N1
TADO DE SISTEaA WICICDOIDAZ DE ENGRENAGENS'
REIVIatICACO55

1 a Eacaniaao de acionamento de placa de tOrno; dotado de tiatema,
eaicialoidal de engrena g ens, caracterizado por incluir em combinação:
ama placa; uma árvore 0a acionamento; Meios planetários de acionamorta,
que interconectam a ;Uca em w414ão de transmissão com a árvore, 00
Zeice planetários de acionamento incluindo elemento anular deelooáveli
de acionamento:1i
para colocar seletivamente a placa em reltção reduzada

e

7i.t

= )
)
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. n/a., para rotaaele a talooldade mate baixa • torlin UUm iirinel4, ia
' a ;1:11CionadO 4£;In-snS,'S pluialidade da 'mAii.Ua bidráts1".W4 duplicada."'
E*parando aa apuágoia para dielooarem o elmaonto de. Miou
:, .,,,,,
• ,
de ealoaamosta.
- Ponto al 1 de total de 16 ponto n avreaCotaccu
•

L

juidho de .19t

,

goto de estrado, c para dentro dai acaras acumuladora*. durante G sogi.,,
curso de extrUeão, ao pecar qui.'ole pilhe auxiliadores podem extradar 69,
metal doce para dentro do cabeçote deaxtruedo, durante o soa ouras às/
extrusto l 'eneaanto a vd/oula de. xeteução . veda a câmara que p ont@ a barra
bruta ou lingote.
Reivindica-.e a prioridade do correspondente pedido depoillitado nog
Matado. Unidos da América em 2 de novembro do 1965..ob n e 506.054.
Ponto nç! 1 do total de 9 pontos apresentado,.

ti
~MO Ma 144.t de 31. do outubro de 1966
%quarenta, WATIONAL-82AIDARD COMPAgyp.u.a.
%Aviligio da %areinho "APWRUMO PARA 3ITRU800 00E1INW.
% AparálhO para entrudo contínua dastimade a ligar oontloosemcatg
ama copa oxtrudada de metal doce a um ndoleo de metal duro, mo contido
ja, prover um arame revestido, oaraoterixado por compreender, em °cabina.
qOal um porta-matria, incluindo uma câmara para conter um lingote ou Ima
Rabruta de metal doo, uma primeira e uma segunda c:osama mumuladornal
Opostas, um furo interno trespapeante no porta-matriz, cujo eixo d per./
3mndioular a um prolongamento ou projeção da liaha do centro longitudif
eml da oleara que oontám o lingote, Rendo aituado no meio entre ao alma.
gas aoumuladorae, una oàmara de válvula esférica, na extremidade intorno.
a câmara de lingoteo, um par de, patiouns de elsooamento, oomunioandol
°amara dê válvula coa ai colmaras acumuladoras e coa irias diametralman
te opostas do referido furo interno trespaseanto um pilão-mostre ou
prinoipal, na oámare d.e lingote., e um primeiro o um ofegando pildas anal
tiaras, coa respeotivas doara! ammUladorae, sendo que oada um doe
Çbas pildai ex.outa um ousio comprosaivo:or de Intrusão, na dtrePto, as/
tdreoto do dito furo iaterno, n um eureo de ratárao ou remo, ea aflauta.
junto do furo internos uma válvula de retonção na dita amora de Tílvala,
dita válvula deixando s 'air o material oontid. na *Lura de lingote., por
amando do ~ao de extracto do pilda /^1.14/1Pal., vedando paria a Girara/
te lingote* durante o ourea de ostrAmão doa pildo* auxiliarem:ma cabia/
sete da enteando dentes da aludido fure interno, dite otabegot n toais
liembro-maoho de mata*, através de qual tua adelo do metal dera per Wori
Maatir penotra a* oatwoet* ao longe de eixo dn rara tatua., ammeedorol/
et;mea de *atrigo mimado ma reboto. ee ate aembro-maoho, para morte
Cr o motel doo* no redor do Metal /aro. ggaade-e ao acamo, e uma pomo&
, gem do estradados, atrar4e'da qual e metal doo: pro pedante dei ditas pila
leagene'do eivooemoato, penetra nn oapaço entre mi nentase ta matei*, / /
iteioe bidrdaltair
e de alta•premsie, prnmo avançar o liVA.-Mestri ma tua ame
se d e ' Sxtranlok le.o t et pura reaumie dite pildo-mostraiseise bidrdalioem
Is alta pesado, lar* manearia 04 pildas emaillarmr.al ima Caro. de
\étueXii • wa mote ta . oaateStow 'ara teuataav e .oario de amtrasMo despi/8

no-mestre saimglboasamembe loAdar o oraras te aatroolo don pilies sant
iteres, boa amo para teratami * * Ournn tla ataaublo doe pilão. ~atam
eimultamameatajnioiar
• oarie d* e:traste de pillo-aeotre, mediante/
_
' e zoa s &O* ptigeiseebre beba isWas motel ~e posa leiam la ookts .

rrot 184.19, de 31 a. outubro de 1964
Mequerentes /OPINA 8/4. . RUÇA.
Privilégio de Invenaãoe 9KXQUIA DE COSTURA"

REIVINDICACt558 •

3. ••• áquina de costura capaz de fazer pontos ornamentai% ooa
preandendo uma série de excAntrioola de comando justapostos sabre .
um eixo de acionamento, um apalpador ou seguidor 000ilante eadooti
lel de entrar em contaoto com um ou outro exoentriOo . atandendo ao
oomando de um dispositivo seletor, estando o apalpador Ca oeguidOr
- aOlilário - em angulo com uma calha oscilante Oontra • qual se apoia
um dedo que transmite °a movimentos' da coalha para um bArgo oacilan
te onde cerre a barra da agulha, uma alavanca de regulagem de aa

plitude oca uma extremidade fixando a posição do referido dedo ao
longo da calha- e tendo na outra extremidade um botão de aciona
mento, caracterizada pelo fato de que o dispositi¥o aeletor
um meoanismo que permite deslocar a série de excántriooe de comamdo ao longo de seu eixo de acionamento a fim de levar um ao outro
della para a frente do apalpador ou oeguidor, sendo date MOOAUie.
lee oomandado pelo deslocamento angular do botão de acionamento quê
*até montado no prolongamento do eixo da alavanca de regulagea
amplitude e que atua sabre o citado mooanismo.
Reivindioa.ee a prioridade do correspondente pedido dapogitaak
la Malga em 8 de novembro de 1965 sob n4 15.372/65.
Ponto IPA 1 do total de 5 pontoe apresentado.
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fraMO N 2 183.887 de gl de outubro de 1966
ER :COMPANY ...:3.1bA e .-..
De g,né rente i T
.
PrÈvileèlb dê 111-bnição1 .0 eozp061ç1 a la TINT/. pz.1,0,4-avga x.1,10.4qugse.4!
\
ê REIVINDICACES a e
,
-•,•.
alma tinta Ta0 evaporante de. 09one-era inatturtanee, tcoo NagGe , ,
vescosidade não acima de 100 centipoleee, caracterizadas por compreen
der, uma maior proporção de um liquido não aquoso, associado moicano
lar tendo moléculas capazee de união de hidrogenia polifuncional, @
uma menor proporção de um agente corante presente em uma quantidade.%
pelo menos suficiente para prover uma coloração aceitável Par, finam
de marcação, quando usada em um instrumento de escrever.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido, depositai.
do nos E.U.A. em 22 de outubro de 1965, sob n* 502.288.
Ponto n2 1 do total de 5 pontos apresentados.
TERMO N 2 183.83 0 de 13 de outubro de 1966
Requerente: XEURO NASOHINENBAU GmbH & Co. ER. . ALEMANHA
Privilegio de Invenção: *SERRA MEVARICA i'ARA CORTAR NA MEDIDA EXATA,
PEÇAS DE TRARALHO. COM GRANDE SEÇXO TRANSVERSAL*

MEIVINDICACES

Serra mecânica, prépria ¡era cortar na medida exata peças
de trabalho com grande acção transversal, caracterizada pelo fato
de que, no plano de um quadro rígido e mével para cima e para UI
xo, se acham enanetadas duas falhas de serre com os seus' ladoe
Ortantes voltados um contra o outro e tratando a peça de trabalhe
simultaneamente a partir de ambos os lados, e, ainda, pelo fato
de que, para o encantamento das felhne de serra, g atão previittoe.
Carros transversalmente desiobáveie sabre as travessas superior e
inferior do quadro, e, finalmente, pelo fato ie que os pares de
carroa, cada um dos quais mantém engastada umafelba de serra, po
dem ser afastados independereGmente entre si através de dl:e:pot:Ui'
voe de deslocamento quando do curso do quadro em vazio, e ser aproximados, no eomeço do curso de :trabalho, atravaa doa ~moa -dispositivos de deslocamento.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido, deposita
ao na Alemanha, em 14 de outubro de 1965 sob n2 X 57,191 Tb/490.
Ponto n 2 1 do total de 7 pontos npresen1'ado.
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troto mecanico para Veiculo anotar, 00m piatda 00 Cilindro-metro
, OpeMiva a ele ligada e um aerv0-.recanismo operado per
por Una
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1"9%,1-" Prf E 4R 1.3,Mdse°P+4!eaM'te,4,°,1y)
entre ditoPí""
"I
biela,..com , diepoeitivo de contrele tornadoaeper_Àve
ocas
2.por. .:
kat'
,. " iita.st;
.
mento inioial de dita biela meu= diregao para =sor dito Pistas 1.Sj(
pendentemente de dita liele,.sondo dita artioula0o , nealnica ceracte ,
da por uma primeira alavanca arqueadamenta Mével em terno de tal pia ilff
ma. em uma extremidade, uma segunda a1avauccmanualmentilm6ve1 que %mil
uma ligação pivotal fixa com dita primeiro alavanca e.que seta eperatgl
umente ligada a dita biela, diepoeitive de movimento perdida entre didj
ta; alavancas, permitindo um movimento enteado limitado entre alas de 4
oada uma relativamente à outra, dispositiva de fOrça móvel substanoliamA
mente linear para mover dita alavanca manualmente nóvel, e dispositillIÁ(
Ir
que liga operativamente dita primeira alavanca a dito dis positivwde oCal
. trOle para movimento do ditas alavancas e biela per dito dispositivo r1
contrele subsequentemente ao dito movimento inicial de dita biela e.* I
mento de dita primeira alavanca relativamente a dita segunda alavanca
biela suficiente para tornar inoperíval dite oonexão de Movimenta perda
do,
, Reivindia-se a prioridade do oorrespodante pedido depositado
ratados Unido: da América em 21 de derembro de 1965 sob LR 515.404
Ponto nR 1 do total de 15 Po nt o o aPro2outade2.

TRAMO Na 185.19 et 30 da setembro de 1966
Requerente: DYRAWIT NOM AKTIENGESELLSCHOT ÁLIMMOU
PriVil4gio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO BK PROCESSO PARA O aCONDIC0NAW4A9
DE XAIERIAI qux$70 •
REiVINDICACOEZ

1 . Aperfeiçoamento em processo para e aaandiconamenta de materialt/

quente em folhas ou recipientes de clorato de polivinila, caracterizado
pelo fato do material de acondicionamen 'to consistir de Cloreto de paiol",
Dila eatericamente ordenado contendo 55 a 85% de átomos de cloro ma diapa
olgIo sindlotetlea,com valores dei X entre 50 e 90, oo copolimerimados o
respondentac, com 05 a 201 de oo-monOSerON alfa-olefinicoS, ser dlssol
do com subatánolas adicionais em um'stiivente apropriado, ser fundido a
temperaturas ' aolma
100 2 0 ate aproximadamente 25020, ser laminados ene,
tratado sob condigdes opeiatOrlas convenolonals para ;ate tipo as elabon
gRo.
renalmente, le depositante 'di visais& a prioridade do oorraspoadia4
te Wide depoeitado na Repartiçlo de Patantal da alemanha, *m2 de outti
Iro d* 1965, sob o a g D 40.359 VIIb/dle.
Ponto Ueo aptesentado.

tram me 183,593. da 12 de outubro de141.966
Requerente: PORO MOTOR COMPANY * E.U.A.
:Privilégio de I nvenção: "ARTICULAÇVO VECINICA PARA . IR/CIAR À okbRAÇ/0

DE Um mECARIamo DE FREIO MECINICO PARA mono/
VO/OR"
REIVIRD:CAÇOF2

1 - A r ticulação recànica para 1W.oiti,r a operação de um nedaniew Ri

URSO R* 183.204 de 27 de setembro de ISCÇ
Requarentet 3IE6EBS.21E0TROGERITE Cala
A.M'UMMIS.
Yr;v116glo de nveneEee USPIRADOR DE Ylji

miumentEs.
1 -Aspirador de p6, caracterizado por aat perto da p aira, ao4
tendo o agregado do ventilador aspirante e provida oca pro1onge

meato, despe:14o rio ledo (13 emoção,. contendo ui tubo de euegh om.
vonelrJído mEsim d em formo de :tubo . de sucção, bem como por uarea4
peente de pé que contém um ce g o de fileração 0 repousa no.proles.
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lampa% Ao artoira olefradvil. • tradval„ oeatamirea, Roa aaaa ta'a
eartsaa...“ oba a oal abertura de mapas sob vided. 0Ma aba&
:Sal da saída da tubo do ~pio, ao ImieS ga ga tas eaviriaaadoOto
êneas da reoipiaats de 26, deetinadam ao moapaaaate da aer4 da
R,9
i etemalaagb sem a amara do venti/adera
ONO* a
• lalrinettoa-mo a prioridada do oorrespondeate addida 4$8Wel4m
the ia ileaanba oa 10 de outubro de 1965 sob na 11 100a** 104m.
Pontmna 11, de total ale,12 ponta* apremaadaea

:J

(anão 19)

de 1971' :à

kg entre pele moa ta valtr mIntao e pele Moi umvalbr adiam*
dite corpo tronco.ctaioo prolong ando-ao com um oorpo oilindrioodea
tro do qual I montado giratdrio um parafue também cilindrice
oca dito parafuso trono° -atraco e na extremidade cloqual as,
id previeta uma abertura de descarga para o.material trabalhada',
Ponto n1 1 do total de 9 pontoe apreeentadoe.

•
fiG,C
TERNO OO 181.171 de 26 de setembro de 1966
&guarantee GENERAL BLRCTRIC COMPJarI . E.U.A.
Primil4to de InvenoZo "APAAPSIÇoAtENTOS EM DI6YQ5ITIY0 COM IPOLGa Da VIM
DISEIRLYNV
jaIVINDICAG0Z4

aala3 g* Z85.07, do ZI. de setembro de 1966
OaTIRREICRISCRE EISENAJID ariniabta istrata~
gaquerantat
(aCNOT.. %MEIO
Plrivillgio do lavando '1.1.01 DA NETAt ÂNII-PRIC193 t IL 953 altIted
4111C0*

ZW1114.1=i.
Liga de natal anti.friegh beue dé Odiariata atam ~gf.
31,e1 de Al 0% a 5% de Ca o 0% a 5% de ii, earaetsriemda pele lata de fal
lar come oompOitenteleadiaionale, ' de 0,1 a 3% da Um% oita 114Mai a4d4q
9 restante para ~atas 100% eonstituide de ain000
doato na I. de total de 3 pontoo apmeatadoes
•

3. • ipérralgoalentos em dispositivo coe folga de violo. disparftet
compreendendo um InvOluero evactuivel, um par de •llotroSdol da arem primi*
rio armados dispostos dentre da dito invélacrod *tinindo nua folga peia
ia conjunto de •letrOdi disparador oolooado dentro de uma eavidad5
em na dei ditos elatrOdos para ajustar um plasma altaaente ionizado de dia
ta folga principal, caracterizado' pe7o faie de que dite conjunto de ellaa
trtdo disparador inclue um catodo disparador central filamentoso olongadE
O IML anodo disparador conc .entricameate tendo um orifício otnloo truncadoa
4co
terbinando exuma desaOntinuidade anular potuada cercando o oitode ff
disparador amua ponto afastado da extremidade de folga primíria de ditOti
Oatodo disparador e constituindo com o' mossa uma Solga.disparadurs.
Yinalaente a requerente roivindica a priorididt do oorrespea (1.
denta pedido depositado na Repartiglo Oficia de Patentes dos Estado/ trg,
doa da 44riba do Norte em 28 de de r. ambro de 1965, sob na 516.943.
Pontona 1 do total de 6 poptoe apresentados.

9220 i a 182.750 do 3.2 do ~entro do 1964
Pegaarantee .PIRELDI GOOIENt TER AZIONI .. Urina,
Privilégio da Inrénobi IMMO Z MAQUINA M& 100511d 5* TORWee
0ONTING.93awdr4n 114821C09
FRIVINDI01C532

04018 e aturam& .kara trabalhar .% forma omites% haariammat

otite reivindicado na patente principal, earaaterLaada.a
wor coapresalerua oorpa tendo tala cuidais lateral tronésowstkd
amovida sa extremidade de maior diâmetro de um abertura pias a €.
liment404, dita abertura de aliaentagão sendo prolea~ amainam
alo de emarmadade as descarga; um elomento ti. tutananto nem&
Tal tendo a mareias interna de forma tal quo oonsttbst irebtee2
Dente a osattnasolo da superfioie interne dó dito ooaps, apto a a
ner monta/lavara laohar dito prolongemente da abortais& do Atual%
gIo auseatrauto e uniria:ato de *racho Atil para o trabalhes um pk.
. , alojado dant& do dito ~idade, Usa O min
tafuso tronoo.ollatoo
tro materna extremidade de alimentagh, ouses espirada debaraima
pelo mma04 ma omeal.balisoidal coa semi& traaarersal. daorsioentae
Aos% a alfimeataqãe at4 a desoarge, dito parafuso leate d4$.t6ggs
dentro da eavida& de turma age a sua aaportioin de envolviam% a
delimita oala a adornais Interna de dita eavidada;pslo meus una .
ritmara ou apresenta, em cada lasoogO noraal se eimo do parafuse €
medida ~alma%

Nt

rolada ao pr6prie pararam% Una alta% ve*

22W0 a o 182 J1 9 da 9 da setembro de 1966.1
taatearoaten UNITED STaTas'easell'CORP0RATIONN/E.G.a.;
,
Privilégio d. Invenallae raocisso n8 pesnrgo contem/
Reirtndteaa.o./

3. Processo para fuadiolo contfaua de ao, tentie es
pripriadadee aaoinicaa de aoo eferveacente de uma oconposiglick,
éra aqe *X dado ala efervewoente, ~satirizada pele Cate At

MARIO OFICIAI: (Seção In)

ffbrça.fetra 15

.
tu), doi sladm4s 6.4rOgielv-ter-100170 , exhinAla 15etnten asaeldr.Ueml
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papa* ~pie ír4 fio rIMSS0
droen de ¡Oda sula COAtOUWE4

.tampo, ao cense doe
r

t" 612. , 1 1 1:

meios

Old00
C#080

Ask afio- adnid . da -

-

t 44;34éleatiad,

09418)/nrediteino1derbst

tranzferidoree, em onde, ciclo das linhas da
.
.t
44

retaOello+Fkoin,.4. ?
ippgtop,8Pl Avrioxi.844,1 .4if soiwoMPerAenteuiPtaia* dePeette.0414i1O
1,44;
riallekOka - 9 Firkftzabgo: da . ”Pd,,nol, m30,.3258. t
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Reivindica-se a prioridade do yeamito torrespreirdesdal
eadéitadO na Repartlito de Yatentes dos Jatados Unido* '4.114rus, Sm 2t do setembro da 2.965 1 sob na 489,0601
POMO AI 1 dO total, de 6 yOntes apreeentadded
899X0 Nd 18£.550 de 1 de seeenbro de 3.968
aloncroAM4 00amOS11142LA, 209NEREZ ATOMIQUE ar 'sag
bkcildelo de Zavanaota t'APE1UIÇ0AKEW103 2tat RECLIBTRIDOWd. MiLIB45~
OtT ORONO-BEZETORSS InPULSOS =M20 C2111
MUSUCEMEX-38 CO INIERitIOS 12:1$184~211

o

eosn

,trivinmeiudEN
.3. .ilerrsiecsuentos e regletradoraa, aualleadorea ctcrono-salem
tem,

capazes de retaeberemal olaesificarem impulsos !nítricos 011:4

distânoia t nO tempo, 8 superior a um intervalo de tempo is earacterisayt
doe pelo fato de compreenderem, em oombinaçãot
• Uma unidade pertiladora, transfaamando cada Inalo entraste ar
Una m orena* e16trica l comuna largura compreendida entre k • il
no mínimo duae linhas de retaadamento;
• uma unidade dietribuidora# com uma entrada, ligada à bafda &a irm
Midade perfiladora', para dela reoeber aa orenaa eldtrioaa, e com no "AI
no duas saídas, /igadae, cada qual, à entrada de uma das pichas de rates
demento, e deecarregando odolicamente # em cadadeesas linhas, durante O
período de retardamento deeea 1ltiu.a, as arenas recebidas;
meloa sondadores para revelar, a intervalai senelvelnente ignate
a I, o estado de cada uma deu linha* de retardamento;
. elementos de memdria, ligados coe ditei meios, de ~duelo, e aps
tos para estocar os .diferentes eetadoe das Unhai de retardamento uai*/
Wondadae;
r e/ementoe oomparadoree, para compararem doia elementos da mond/
ria sucessivos, a para descarregarem um sinal de presença de crena, e por
conseguinte de um impulso, tOda vãz que o primeiro de dois elementos dae
mamaria sucessivos guarde um cotado correapondente à existencia de leia/
crena, no instante de sondagem correspondente à exietencia de uma arenas
PO

instante de sondagem correspondente, e seja precedido imediatamente /

de um número par (eventualmente nulo) de elementos que estejam estocando
1m tal estado;
• umwmemdria-tampao, com uma pluralidade de pontos da registro
inscrição,cujos pontoe

sucessivos

correspondem a intervalos

ou

do tempo 9,11.

'Coesivos, quantificados de i;
- meios transferidoras, capazes de transferiram à dita memória, o
conteúdo dos elementos de ;lancil-ia

assim

comparados;

- uma unidade divisora, capaz de desviar coletivamente se saldas /

doa meios transferidores, dirigirlo-re aos grupos suceoeivos de

pontOS

'e registro ou inscriçào da dita memória; e
- uma unieede de ,,ontróle, apta a comandar, por um ledo,

a

unidade

distribt_idora, os meios sondadores oa elementos de memória e os meice /
transferidores, com o fim de realizar ciclicamente, para cada linha de /
retardamento, sucessivamente: o envio das drenas a essa linha de retarda
mento, a sondagem da dita linha
nos elementos de memória
transfer;ncia,

pelos

meios sondadoree, a mezorizaçgo,

associados a asam

linha de retardamento, a.

/

pelos meios transferidores, à rezdrie-tampo, e o redondil

ca.amÁria associados à dita li
zero, d,:s
Ou, de retardamento e, por outro ledo, apta a comandar a dita unidade dt

elosamento no errJado

TEMO Ne 161.929 do

5

de ag6sto de, :066

Requerentes MENUS JEEIERGESELLSCHAFT • ALEMANHA
Privil;gio de leveeçie "PROCESSO DE FABRICAM DE CONDENSADOBES ELÉTRICO
aglaINDICACOEI

• Processo de fabricsaão de condensadores elgtricos# em partia)
atar condensadores de alumínio, tantalc ou MAI°, cujos corpos de &oda
eventualmente preparados, são revestidos por moldagem com uma eamada,de4
Sido para servir de diel4trico, aPés o que sãO P rodaaldaa , ma camada de 4
rido, mediante decomposição temias de nitrato de mangar-1;s, canadas da bj
&ido de Mangants, ou banganita, para sea'Irenade cittodo, camadas casaste
is quais 4 eventualmente aplicada, no mínimo, Uma camada eletricamente ta
Oondutiva, servindo para alimentação da corrente, caracterizado pelo feta
de ser aplicada aos cOrpos de ;nado, manganita com condutibilidade reclusa
da.
Finalmente, e depositante reiv'tnalwa a prioridade do correspondem
te pedido depositado na Rapartição de Patentes da Alemanha, em 6 do as8s.
to de 1965 .0 4 de julho de 1966.
Ponto na laro tiatal de 28 pontos apresentados..
TERMO ac 180.112 de 1 2 dó junho de 1966
Requerente: THE SUNNER-MAMO CORPORAION., E.taA,
Privi14gio de Invenção 'MOTOR DE CICLO simacNO"

pivIspIcAdzq
1 - um motor de cilco, síncrono, caraaterirado pelo fato de comprem
dor a combinação, com Una bobina de acata e ama motor de imã permanente Si
partindo e trabalhande em qualquer uma de dras direçães mediante energiga
gãé da citada bobina, de um dispositivo de alternação tendo uma primeira.
parte retro acionado aom um eixo rotativo e uma segunda parte fixa, da á
qual uma parte tem em tOrno do dito eixo uma contínua
m'an 1
do extensão aa
superior o 360 0 com batentes em duas exMmidaaas opostas., atua elemento.
tendo um acompanhador sabre a citada pista o -sendo montado sabre a outra •
parte para movimento com seu acompanhador atraWs da dita pista, meio pa •
lo qual, mediante acionamento do motor, ditas Compaahador aboca-se com og
"mencionados batentes t respectivamente, com tala 'aaaaate Inversão da referi.
da primeira parte e do motor de acionamento em cada um desates impactos aa
alternação da dita primeira parte de um lado para outro em um intervalo.
substáncialmente da extemão da citada pista..
A requerente teivInlica a prioridade da cataespondenta podido dopa
Sitado na Repartição de Patentes dos Esiseca taiaoa da Am4rica em 12 de junho de 1965, sob o no 460355.
Ponto n o 1 do total de 19 pontos aprozientados.
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IMO Na 370,376 de la de abrilde 1966
%luarento& COMPANHIA UNITED SUOR MACNINERY DO DRASIL $A0 ama
1:Privilegio de Inven0o "APERFEIOAMTOS MÃQUINA =CORA PARA
COLDAGEN D SOLAAM
REIV1NDICACCES
1 . Aperfeiçoamentos em máquina injetora

p ara moleagek de solexN

Vara moldagem a alta velocidade, por exemplo de solas sere fundos da
sapatos, tendo uma ou mais fases de moldagem, plastificador para inát
Qar o material. de molde, e em cada fase de moldagem uma cavidade da ff
Molde, compreendendo uma peça de molde no fundo em diversas pegas de*
iLOlde laterais G mevels e una pluralidade de pegas de molde no tel;o
Contadas rotatigamenta s'O'bre um carregador mevel para alinhamento In.
(g ividual com az poças de molde laterais e do fundo, e dispositilme ff
Vara Mo'vera poça dd ,.molde laterai g e do fundo para a sua posiçeo de.
eechMento da cavidade do moldes caracterizados polo fato de comproaq,
gcr dispositivos (104 1 106) para aquecer externamente o fundo do sant
,40 localizado na peça de molde do tOpo em desalithamento com 5 cavid4.
Ge do tolde.
azequarante reivindica a prioridade do correspondente pedido dA
Rasitado na Repartigio da Patentes nos U.S.A. sob o n a .492.213 em ..o
,).04.1969
Ponto na % do total de 10 pontos apresentados*
AG, 1
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IZ

I77.3id da 1e dm tevérsiro dm 1988

2ÈtMO

Requarentet STAMP% MYRSEI doWEffit /IMITEM r a 1/Ntrátneo.

.Privilizio de InvençWot lrecuresão LPERNWIQOAX, 2 ADAREUWO 'Age elf/Pat

28 DE 110d*
ptviNDICiteNI.
-, amasie para tingimento da tio*, a intasvaioot Witate.Arest.

do par imprimir uma uráidurn

formada oom fio*, tom °the** difamai,* aí

diferentea partes de seu comprimento manda um perda ia dee*** ente,
miamonté •atabolaoido, por vário* diapositivos aplioadoree de ooramtei .
a pionadoe

oletre.pneumEtioaments, sendo e oomprinento doe taiffla“ .

e dança* da* enmasivaa aplioagZes de dr pelos dinsonitrins ap/ioadk
reg determinados por um mecanismo de contr2le que inaul, lo ctrouitd, .•
de alimontaeão da oorrente para ao menos um diapositivo apbdoador de
coruta duma chaves ligadas em nide que parmitam tornam ooremta,
pena* quando se encontram em detotainadaa poale/sa ligada ott hallgooda

para o dito . aplicador de °omita imprimir a urdidura, e que ode 114adig
de aotrdo com ema a g lutina ofolica pri-eatabeleeida * da ;arfado, dbe
tarantas, incluindo oada ' seqoAnoia se manei uma 11(00, e um inters

orie da contaoto.
Weivindica-aa a prioridads dos correspondsaie* pedidos depeeitd.
dos As Inglaterra em. 23 de favereiro da 1969,-4 d. *aro do a44. de

de mosto de 1963 kob n!it 7717, 9273 e 34680, reapeotiva gatts e°NO*.
.2a Ga 10 da fevereiro de 1966.

'Poeto ng X do total. de 16 pontos apróminkadoa.

dIZMO5 5 177.103 de 11 de reverei", de 1940
Inteeeentotildid,5.à. IND IMULLE 005t1d0I0. . sie rode

Irldligio dg 1nvonedoc c OOKPAOTOOd Pd noxposi
@ERMO d a 17I.411. de 28 do fevereiro de 1966
Requerente& VISOU POTE CONTROL LIMITPD /NOMEARA, .
1.
Rrivilegie da Invenç ga "EQUIPAMENTO APERBISDADO PAU I DISOOKOL 01 Mtfea
'ptent ORAOWL020
auszazurAa

1 • Woripaiento aperfeiçoado para a descarga de material* granis
ges, internitentomate caracterizado pelo tato de compraender QUORUM
as suprimento, mm recipiente regulador e um tubo de descarga 'sabat:mole/.
:Unte ifildo* sondo e dito recipiente regulador aabatinoialmenta
-

pungincions

2- Lper1lhe para compactar lua toido, oaraoterizada pelo tate

dt/4

enagrender duas correios eenXin de mataria% empaaefre/, mi/lente,.
. tende uma pondo do oada uma unida ma oontatomítee face a bm, a poiso
tis de ta poete de unido at4 lua ponto de meparagdo, diapowitiva paro go&
portar e acionar ditas corroiam az igualo velooidadle, pele quê, para 10
**bar o %solde no ponto de unido • descarregar dito tehoido no ponto de /
moRtgaçdo, dite diape•itive *apertadas • acionador, goe é adaptada ¡mei,/

--
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Manter Be PorOe e d e dital .49r e!ht 5±..i ttPTP4.gke , e.i.49.,0
1.1241i0110,
,,00n0aolorfitUdinal.mpnta..itecadat9?Omytra.09,as,pqr0eSZMaba/

Ponto n 2 1 do total de

/..

ponta apresentados.

do a altura e enei velmentePrederainante.etervae..demate dimana/eco
caixas estas intexli sod a s ticulardaxent.h plag iasse yOeteriGIEW
que são compeatas por f8lbee".8alini O 6Pla, 'vincada 2. àtddisa/882
te ao meio, fioan , crada metade: lera Coda Sci;la, tona . aglgat ag ...
caixas a face lat a/ interior proVida.de '2anela ext
'inferias',
extendida por,teda à sualargura, tinqüanteqsó as 1.41118 amara
Comportam em correepondência lueltada.a p ertur4 prolongamentos amo
teriores em 1,, interligadoe por faixa frontal,' sompond0 afala mai
10jamento para expoeigão e retirada do produte aciondicionadop O IN
faces laterais posteriores de ambas as calma, va do provida8 G
cada qual, de abertura os janela retangular, para aa8ga de ~Ltd

formada por lingueta recortada e revirada reourvadamente para 40Em
tro e para baixo, aerem equipadae com Ima aba de posictionameatem
formato subetaxv:alments de um triangulo isdcs/es, eem UM recorta.
Oentral extendido.por quase toda a 1~ altura, dita aba sendo tina
da, com:ligeira abertura_daquele recorte, mediante colagem da ae..
bas as metades de sua base, segundo um alinâamento *manual. mj
bre as faceto poateriorea daa caixas, ficando o ~tico eolto, Ude
substancialmente como deecrito e ilustrado' nos desenhos anexai,
Ponto no 1 do total de 4 Po n tos sPresontados.
Tt1lY0 N Q 176.244 de 5 6e janeiro de 1966
LUA.
Reqverent'.e: oU/GLEY carriarr INC.
ecnsso
PÁRA
PROLONCAR A VIDA DE RErnsli.
pp
Yri,n4ec de /nvencèo: "DK

=Tos tr prATÁRIos ET FORNOS DOS TIPOS DE 001
vERon DE ÁCIDO, KALDO, LINT-DONOWITZ, mamn
OU EAICO E APARELHO PARA REALI2Á-1,0" •
PEIV:NDICACrSES

1 - Um processo para prolongar a vida de
rios em fornos dos tipoe de conversor

Co

revestimentos refraW

ácido, Kaldo, pinz-Lonowiti

leMay ou básico, caracterizado por compreender

e

etapa de borrifar

Me,

"bre o revestimento de um férno récem-revestidO, enquanto o ferno - we eft
cha a sua temperatura de operação normal, uma série de coberturas pio..
teto'-as sucessivas compat"f.veis de material refrotário a intervales dal
duracU suficiente 'ocra permitir que a primeira caberturs segue, se a4
juete e se funda ao revestimento de férno e que cada cobertura /obter,/
quente seque, se ajuste e se funde è cobertura precedente até

TERMO No 172.564 de 26 de agasto de 1965
Requerente: MINNESOTA MIRINS AND MANUFACTURING COICANY - Z.V.114

qUe

pessura do revestimento refratário tenha eido auficiehtemente aumentado

Privi3egio de Invenção "APERFEI;OAMENTO EM COMPOEIÇOES ADESIVAS SERSfVE15

para suportar a detarioracRo que ocorre durante os aqueOimentos de

IL PREMO E PROCESSO APERFEIÇOADO PARA PREPARAR AS MESMAS"

pnit

dução aumentados.
Reivindica-ee a prioridade do correspondente pedido depositai* /
nos Estados Unidos da América em 7 de janeiro de 1965 sob 111? 424.07be

- -nto n r 1 do total de 13 pontos apresentados.

REIVINDICAÇOE

1 - Aperfeiçoamento em composição adesiva, sensivel À preso, es
forma liquida espalhevel l e incluindo um adesiYo sensivel à pressão 8 Vil
veiculo liquido volíti/ para o dito adesivo,uuma quantidade 5'ir1048Atiew
para dar esp alhabilidade, caracterizado pelo fato da dita.composiçeo ceai
ter pequenas particulas esferoidais Ocas, rigidas., de pequeno peso, rd,.
geie e de paredes finaie, tendo um tamho de particulas dentro da faixa •
• do 20 a 500 microne, musa quantidade de 1% ate 40%, em volume, em rola *
Oto ao volume total doa esferoides e do &derivo.
A requerente reivindica a prioridade 'do correspondente pedido éls!
positado na Repartigeo de Patentes hos Estados Unidos da America, em26 is
agOsto de 1964, eob n0392.184.
Ponto nO 1 do totaI de 3 pontos epreeentadoe.
TERMO N o 170.819 de . 28 de junho de 196,
Requerente: jOSIAS ARAUJO DE ALMEIDA'. SIO PACIo
Privilegio de Inv(m0 9 1WAS DISPOSIÇQES CONSTRUTIVAS EM CAPACITOW
prilnicAcOEs

TERMO N 2 174.413 de 29 de outubro de 1965

.

Requerente: CHOCOLATE DULCORA S/A - SX0 PAUL,
Mod2lo Industrial: "NOVO EXPOSITOR PARA BALAS CHOCOLATES E OUTROS
PRIV:RDICAORS

1 - n y e expositor para balas ., chocolates e outros, oaracteri.
zado por compreender duns caixas subetancialmente prismáticas re.
tangulares °e iguais, feitas em papelão ou Material similar, e ten.

1 . "NOVAS DIMOSIÇOES CONSTRWIVAS EM CAPACITORES% nareoterii4
das pelo fato de consistirem no fato dei apresentar a pastilha ceremica ta
bular rosca inierna diretamente cm suas parole,. 1821M como meou mais e
salienelas ou oreihed nam.dos.topos, em correspondencia a alojamentos dl.
postos no prOpric chassis, operando em tal pastilha parafuso comuns Aspa*
priado.
P o nto n o 1 ao. totel de 3 pontos apresentadoSe

•
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c) uma pluralida*4 de peou laminares, de perfil interno ao 41,0
'werti.do a perfil externo oca entalhe de bordos paralelo, dcalgualmente/
de usem borde ~riu, alojadoi Mas fendas radiais
do tama
aalSnoia superior interna &modo de dento apoia
'bOr XotativO
• dá; ilaandd oa rapOaaó, edatra a superildie'sitiarior da caixa oilicdrioa(
"ttpular Oomprossful, e suauptiveis de acsumirém, em conjunto, sob a a.
cao dama poça Compressora de conatruZo adequada:com entalhei ajusta.
doe ao deslocamento necessário a obter de cada uma . deatas papa, uma po.
aio3o de desloaamenta relativo na qual seus reopeoti voo entalhei coind.v
dast com o sulco perimetral do tambor rotativo;
a) dome meitie.corOas circulares do encaixe nó entoo periMatral do
tambor rotativo providas externamente de pequenas canhotas de batente.,
• internamente de recortei coinoidUtu com ao fendas radiai.* do tombos,
rotativo:
c) um bocal oilindrico de alojamento da eeUio eaparior dO tambor e
eixo parado interna anterior da fechadura, e provido de entalhes aa
sem lado livre para alojamento das salifIncias perif4riou das geai-0040

o anuiu no cubo pertmetral do tambor rotativa;
f) um largo anel ollindrico, escavado interiormente pari anvolvar
rotativamente o bocal oilindrioo fixa do tambor rotativo e conter *a
anue alojaaentos as salienoiaa perif4ricas das aami-doiSaa dando paaeazi
gim pala sua abertura oentral 1 porco emergente da g o ra* inforior.dot
tambor rotativo • de suas protuberanciaa radiais aludo de dente., provk
do externamente de um largo chanfro adjacente ao encaixa dê dito* dentei
8 a, dois pequenos oilanfroo a 120 5 do primeiro, co quais todavia ao aunou a bordo inferior ' da peça, deixando asai* uma aba continua ato tilda
O sua extenso perifdrica.
g) um oorpo de lingueta, recortado pouteriormente para conformar um
14o de alojamento do conjunto operativo da fechadura, *que 4 provido eia
aeN Urdo corrupondenta de uma aba de guia para a porçao azarou-tê da"
Afeção posterior do tambor rotativo e cujo prolongamento P oateridr 4 Prã
vido de. entalhes para o angranumento das protuiffrImoiaa radiais de dita
porplo inferior do tambor rotativo:
11) tinalmentil, 'uma chave tubular para ncionament0 adequadO das
ta, de perfil entalhado alojadas no tambor rotativo provida de corresPR4
dente* recortes radiais, ema profundidade individual 4 estabelecida para
comprimir a lamina de perfil entalhado respectiva at4 o ponto de ulcera
00incidanoia do aeu entalhe com o entalha perimetral de tambor rotatifo.
fundo ademais provida de 'se ressalto de'guia para encaixe no rebaixo rae
dial do bordo 4o tambor rotativo e delimita4o do profundidade 0* listro.
àugao da ohm no local do tambor o consequentemente das 1:minaa de par
til entalhado e. acue respectivos alojamentos radiais,
tonto rke 1 do total de 3 pontos apresentados.

mbooe 0404Leaado %vem aa ias wiAiid mediana poetem fatalie pote4s4a4,

sie Mias ma mamara aos lista do uma parede latam de askolv(maw.
24 de osieCota acta, asado a santo inferior provida da doas joatakeeka
Gdam ~atm amolo da damas% *a pa g ada a. 45 2 , e a suPerlor dotaN
2011~00 Mata de aprsoidvel protaadidtde, Ooluidauta aos us dom *sua
kabOten. ai ~dai radLaim
ta um atra vestiu/ rodeado baealoente por Uma oaixa oiliddrica
aa0O501.á g vertion contra a POIO de ume mola disputa Ow sou/
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