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INSTITCTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR
MINISTRO
Em 9 de junho de 1971
Recurso Interposto
Ciba Sec
' iété Anonyme (no recurso
extraordinário interposto ao registro
da marca Doramin requerido pelo Laboratório de Biologia Clinica Ltda.,
no processo MIC 10.487-70) . - Nego
provimento ao recurso, mantendo o
Acórdão do Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial (folha-s 45 e
48).

EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE
Diversos
João Domingos Pacini (titular da
pat. PI n9 81.059). - Mantenho o
despacho de cancelamento de fls. 4.
Meyer Ushkow e David Elliot Ushkow (no pedido de reconsi deração do
despacho que arquivou a pat. LI
têrmo 197.201). - Indefiro o pedido.
Trautomatie - Ind. e Com. Ltda.
(impugnante da marca Tabomatic,
t4rmo 551.010) . - Indefiro o pedido
de impugnaeão.
CBI tYstribuidora de Títulos e
Valôres S.A. (ti tular da marca Divisa, termo n9 596.452). - Arquivese o
de ereistro.
Couros Ofco Ltda. ( i mpugnante da
marca Guarany, têrmo /19 625.240).
- Arquive-se o pedido.
Misieesell' eil•- S.A. Confiança Ind.
e Com. de Móveis (impugnante da
marca Conf i rmes. têrmo 644.2411. Arquive-se o pedido.

-•SECRETARIA DE MARCAS
Em 9 de junho de 1971
e earca Indeferida
NY 899.44:0 - Soberana - Henrique
Bergel S.A. IndUstria de Balas Soberana - cl. 41. - (Indeferido, face
ao disposto no art. 76, nO 6, do CPI.
Diversos
Paulo Antônio de Andrade Stefanirt
ni - titular do registro no 246.P99. (arquive-se o refer ido 1)...dide, face as
disposieeks do § único, do art. 10?,
do CPI).
Pharma S.A. Laincratórios Farmacêuticos
titular do registro 251.713.
- (Tendo em vista que o peticioná-

CAPITAL FEDERAI,

SEXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1971

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

c.9 210.333 Tool W.Jfk8
InN
N9 210.437 - The National Casta
Register Company.
N9 210.438 --- Minais Tool Works
Inc.
N9 212.483 - F. Hoffmann-La Roche & Cie. Societé Anonyme.
N9 212.484 - Phillips Petrolfune
Company.
N9 212.944 - Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company.
No 212.945 - Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company.
N9 213.208 - Ford Motor C::in ny
NO 213.209 - Forri Motor CC.,1/1-

rio de fLs. 13 não apresentou arquiN9 209.224 - The Goodyear Tire
ve-se o presente pedido de prorroga- & Rubber Compapy.
ção, face ao disposto no.! único, do
No 209.225 --- Westinghouse Air
art. 161, do CPI).
Brake Company.
No 209.227 - Caterpillar Tractor
Co.
209.229 - • Donoldson CompaSECRETARIA DE PATENTES nyNo
Inc.
Y 209.231 - Union Carbide Corp.
Expediente de O de junho de 1971
N9 209-.407 Ppg Industries inc. I
NO 209,430 -e- Sem Corp.
Notificação
N o 0J .46O - Rolim and Heas pany.
N9 213.210 --- W. ft. Grace & Co.
Company.
NO 213.211 - Union Carbide Corp
Decorrido o prazo de sessenta (60)
No 209.461 - Robertshaw Controls
Nç 213.213 - Aktiebolaget Nohab.
dias, a partir da data desta publica- Company.
No
213.215 W. R. Grace & Co.
ção, e desde que não haja interposiNo 209.520 - Gaf• Corp.
No 213.299 - Britien - American
ção de recurso, ficam notificados os
NO 209.521 - Ppg Industries Inc. Tobacco
Company Litnited.
interessados abaixo relacionados- para
No 209.562 - L. Givaucian
Cie.
efetuarem, dentro de sessenta (60) Societé Anonyme.
NO 213.303 - Fnic Corp.
dias, o recolhimento do Banco do
N9 213.632 - United Aiecra Ft
No 209.650 - F. Hoffmann-La
Brasil S.A., da retribuição final deCorp.
vida e da relativa à primeira anui- che 8-, Cie. Societé Anonyme.
NO 213./50 - L. Givaudan & Cie.
No 209.733 - Minais Tool Works Societé
dade, cujo comprovante deverá ser
Anonyme.
apresentado ao I.N.P.I., dentro do Inc.
NO 214.104 - Foiti Motor ComN9 209.872 - Sem Corp,
mesmo prazo, a fim de permitir a expany.
pedição da competente carta patente:
No 209.927 - Suo OU Company.
No 214.344 - Union Carbide Corp
NP 209.929 - Pfizer Corp.
No 209.930 - A. H. Robins Com- Co.No 214.345 - Caterpillar Trv•tor
Privilégio de Invenção Deferido
pany Inc.
No 214.346 - Caterpilisr Trac"or
NO 209.931 - A. H. RObins Com- Co.
N9 133.709 - Aperfeiçoamentos no
fabrico de eixos dianteiros para veí- pany Inc.
NO 214.369 - W. R. Grace & Co.
No 209.966 - Gat Corp.
culos Willys Motors, Inc.
NO 210.010 - The Bendix Corp.
No 214.480 - Uner, Carbidecou)p.
No 214.481 -- Dynamit Nobel AktiNO 210.011 - The National Cash
• Privilégio de Invenção Indeferido
engesellschaft.
Register Company.
No 214.511 -- R,ron and Roas
N9 214.595 - Helena Rubinstein
N9 149.389 - Aperfeiçoamentos inCompany.
troduzidos em máquinas de prensar Inc.
No
N9 214.649 - F. Hoflmann-La Ro214.513 - Textron Inc.
rebites, por extrusão - Rebitefiel ArN9 187.771 - The Lubrizoi Corp.
che & Cie. Societé Anonyme.
tefatos de Metais Ltda.
NO 188.003 - Japan Exlan ComN9 214.946 - Eli filly anda Company Limited.
pany.
Exigência
N9 215.316 - The Lubrizol Corp.
No 188.167 - Toyo Koatsu IndusNO 221.072 - The National Cash tries
No 171.839 - Commissariat A. L'
Inc.
Register
Company.
Energie Atomique. - Notificar para
No 188.183 - Union Carbide Corp.
N9
210.135
Kelsey
Hayes
Comapresentar o desenho e que o relaNo 191.366 - G. D. Societá Ind.
pany.
tório faz referência.
Accomandita Semptice di En7o seN9 214.564 - Ppg Industries [no. ragnoli
e Ariosto Seragnoli.
NO 214.565 - Union Carbide Corp
Oposição
197.782 - Automatic 'relephoNo 214.594 - Midtand-Ross Corp. neN9
Electric Company Limited e
NO 214.514 - Economics Le tigra- Her&Majesty'spostmaster
General of
Indústrias Vilares S.A,. - (Mente do T. ri9 164.002.
tory Inc.
Great ritain.
N9 210.074 - The Goodyear Tire
N9 205.031 -e- Schlumberger Tech& Rubber Company.
Desarguivamento de Processos
Corp.
N9 210.131 - Robertshaw Controla noly
No 205.037 - Sydney Edward Tilby
Foram mandados aesarquivar os Company.
NO 205.300 - The National CaS11
N9 210.132 - Caterpillar Tractor Register
processos abaixo mencionados:
Company.
Co.
N9 205.318 - Eli Lilly and ComNO 208.928 - J. M. Huoer Corp.
N o 210.133 - Kelsey Hayes Company.
No 208.929 - Midiand-Ross Corp. pany.
NO.205.335 - Fine Corp.
N9 208.957 - IVIidls.nd-Ross Corp.
NO 210.174 - Union Carbide Corp.
N9 205.358 - Frac Corp.
No 208.995 - The National Cash
N9 210.175 - Robertshaw Controls
N9 205.444 - Paladino, Comlis
Rev,ister Company.
Company.
N9 209.047 - Cateipillar Tractor
N9 210.221 - The Goodyear Tire Gooch.
Co.
& Rubber Company.
No 205.692 - Societé Industrielle
No 209.141 - United States Steel
N9 210.222 - The Goodyeae ?Nrs_ de Brevets et D'Etudes
SiBE.
Corp.
Rubber Company.
No 206.046 - The WheelabratOr
N9 209.182 - Ppg industries Inc.
No 210.294 - Illinois Tool Works Corp.
NO 209.185 - Citroen S. A.
Inc.
NO 206.162 - Union Carbide Corp.
N9 209.222 - F. Ruffman e Ls
NO 210.296 - E. R. Squibb Son•-;
NO 207.449 - Phillips Petroleure,
&
Societá Anonyme.
Inc.
Joinpany.
N9 209.223 - The GOodyear Tire
No 210.332 ---• The . NatiOnal Sasn• No 207.450 - International NiCkrel
& Rubber Compapy.
Register CoMpany.
N
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expettioom aos i'cpai'LiçOCS
públicas, destinado á publicação,
sera recebido )1a Seção de C0111,2Wer:cões até as 17 horas O atenermento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas
Li ()

Lra- P.A.11 MENTO DE 11,,NACIONAL
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oa, taie postal, em favor

do Tesoureiro do Departamento ele
fkOnii,sa : ) Nacional. Quanto ao
cOnti .alb defriorte aéreo, em favor
da .Delegacia Regional da Empresa
'Besilefaide Correios e Telégrafos
railia

Z Os Ofigtna18 para pubticaçao,
ALBERTO DE BF . I1 - 10 PEREIRA
6) No caso de porte aereo para
d
devidamente autenticados, deverão
localidade não servida por esse
ser datilografados diretamente, em
aCÇÃ1 O • cair meespár:Árro "mele) de .-tra»1,..)rte, a Delegacia
espaço dois, em papel acetinado, CHEFU DO SIFIWiçO, C.E/~1114..CAÇ CE S
Reg:onardo Enoré.sok Brasileira de
ou apergaminhado medind'o 22x33
GUNAFGA't Correios e Telégrafos *em Brasília
centímetros,. sem emendas ou ra- J.B.DE ALMEIDA CARN !PIRO
se obriga a econp/eter o encamin :;
suras que dificultem a sua Comnhamento ao destinatário per
preensão, em especial quando conDIARIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
tiverem tabelas .
acréscimo no preco.
SEÇÃO
Serão ciamiucia.s copias em tinta
7) A Delegacia Regional da
•sicio as publicidade do *é padlento do' Ompartama 'to
prêta e indelével • a critério do
Empresa klrasileiro de Correios e
Iliaaárii.dc, dm Propriododa Maloreatiri.c déb
DIN
Telégrafos em Brasília reserve-se
dto indiá•trla do Comércio
. '
o direito de reajustar os seus prehiscicnat
n
Ippeense
noa
°Lemas
Oe
Cepetleirtrit
oe
411P
fte6C
As
ree;a:ataçoes
pertziamtes
71
ços, no caso de elevação de tarifas
de
nos
casos
a ii.atérla retribuída,
comerciais aéreas, mediante avisoSE A 5 Itte
erro ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes
das por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útiI subseASSINATURAS
g) Os prazos da assinatura poqüente à pubdietweio.
derão ser semestral ou anual e se
FUNCIIINA LIOS
REPARTIÇÕES g PsIXICIMARES,
iniciarão sempre no primeiro dia
4) As assinaturas serão tornaútil do mês subseqüente. O peatdv
transporte
por
O
das no D
Cri 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
Cr, 30,041Semestre
&mestra e
ere
via aérea ser* contratado separa45,00 semestral ou anua/. O prazo das
damente com a Delegacia da Em- Ano
6Q,C1111A0
••••••••••••
assinaturas para o Kxterior é sopresa Brasileira de Correios e Temente anua/ e não haverá transExterior
- Exterior'
légrafos em Brasília esta poderá
porte por via aérea.
se encarregar também de encami- Ano **** ***
Cr" 6s,00 ',Ana
Cri 50.00
nhar o pedido de assinalara eto
renovação devera ser so1) 1.N Veste caso, o assinante dilicitada com antecedéncia de 30
IENE°
PORTE
o
pedido
de
assirigirá ao I) 1 1V
dias do vencimento da ass-inatura
natura e o pagamento do vem'.
Cr$
e do porte aéreo. Verteidos„ serão
102,00
&nual
.••
Roo()
f
Cr$
17.00
I
Semestral
•
Cd
.
correspondente, na forma do item. "2"*""
Suspensos independentemente de
seguinte.
NDIWERO AVULSO
avisa-prévio
do
número, aviaso figura na ultima pagina de cada
—
O
preço
10) Para receberem os suple5) A remessa ae valbres para
exempiar
mentos às edições dos órgãos
assinatura, que será acompanhada
co as¡inantes deverão solici-- O preço da exemplar atrasado serd acrescido de Cri
de esclarecimentos quanto cl sua
td-los no ato da assinatura.
aplicação, será feita soiriente por se do mesmo an.o, e de Cri 0.#.1 por ano, se de anos anteriores.
41, ••

&&&&& • • • •
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M 207.490 — The N.ationa) Caso
Re,...;,.te:e Company.
14 9 207.642 — United States Steel
Colp.
N 9 281.644 — wfstern linectvic
Comx,ny Inc.
INT Y 20'i 688 — Union Carbide Corp
N 9 207 091 — Rob,rtshaw Controls
C:o:amar-1y.
N 9- 207.920 — CaterpMar Trator
Co.
N .? 207.921 — The Bendix Corp.
Pfize. Corp.
1%1 9 207.922
N9 208.525 — Steeirtg- Drug Inc.
N 9 2008.926 — F. Hoffmann-1,a Boche tz Cie. Societê Anohyme..
N9 208.927 — United State! &lett
Corp.
— Desarquivem-se c.,ts prwessos.

SECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
EXPEDLENTE DE 9-6-1971

Diverso
Yrúranga A. G. — No pedido de
transferência junto à patente na
80.077. — Arquive-se o pedido de
anotação de transferência, formulado
com a petição ti9 4'7.".t7-70, por falta
de cumprimento da exigência publicada na DO. de 30-10-1970, em
face do 'parecer de fls. 47 e 47-verso
c' g. Procuradoria.
Ti2.1110S DE MARCAS
ExigAncias

James Morno do . 4.ra,3i! S. A.
P.riOT.Oos Farmaceutic a — No pe, (Yen transffr..!ncia junto ao reei.stro n9 215.550.

C24

Jten.....it*

••6111,h_GA

1 — Prove a transierèlacia do li- aido de transferência junto ao re- 2 — Prove que os signatários do
Instrumento de fls. 10 têm poderes
cenciamento do produto no SNFM.Y; gistro n9 239.037.
para outorgar procuração.
1 — Apresente a procuração, e;
2 — Comprove o ramo de atividade, e;
3— Declare. o ritmem de iracriçã
no CGC.
Sir James Murray do Brasil S.A.
Produtos Fa.rmacCuticos — No pedido de transferência junto ao registro n9 217.137.
1 — Pague a retribuição referente
el anotação de alteração de nome de
Laboratório Licor de Cacau Xavier
S.A. para o seu nome;
2 — Comprove o ramo de atividade, e;
— Declare o número de inscrição no CGC.
Sir Jalnes Murray do Brasil S.A.
Produtos Farmacêuticos. — No pedido de transferéncia junto ao registro n9 215.762.
— Apresente a procuração, e;
2 — Prove a transferência do licenciamento do produto no 520^11P.
ah. James Murray do Brasil S.A.
Produtos Farmacêuticos. — No pedido de transferência junto ao registro n9 217.341.
1 — Apresente a procuração, e;
2 — Prove a transferência do 41cenelsonento do produto no SITP(P Sir James Murray do Brasil S.A,
Produtos Farmacêuticos. — No pedido de transferência junto ao regirtro n9 238.013.
1 — Araresente a procuração„ e;
2 — Prove a- transferência do licenciamento do produto no SNFSLF.
Sir James Murra,y do Brasil S.A.
Produtos Farmacêuticos. — No pe-

— Prove a transferência do 11cencian3.ento do produto no SNFMF.
Sir James Murray do Brasil S.A.
Produtos Farmacêuticos. — No peclido de alteração de nome da licenciada junto ao registro n9 270,729.
1 — Apresente a procuração;
2 — Prove a transferência do licenciamento do produto no SNYistiF,
e;
3 — Promova o cancelamento da
averbação cio contrato de exploração
a favor de Laboratório Licor de Cacau Xavier S.A.
Pirelli S.A. Companhia Industriai
araalleira — No pedido de transfe-

rência junto ao registro 233.724.
— Apresente o original do documento de fls. 21;

2 — Prove o ramo de atividade;
3 — Declare o número de inscrição no CGC, e;
4 — Prove que os signatários de
fls. 19-20, tem poderes para outorgar Pu/ti/ração em nome de Pirelli
ig .A. Companhia Industrial Brasi-

Leira.
Pire81 S.A. Companhia Industrial
Brasileira — No pedido de transfe~ela de nome junto ao registro nq
258.403.
1 -- Declare o número de inscrição no COC, e

2 — Prove que os signatários do
instrumento de fls. 10 têm poderes
para outorgar procuração.
Pirelli S.A. Companhia Industrial
Brasileira — No pedido de transferência de nome junto ao reffixtx0 n9
256-M2.
— Declare o número de lavai:kilo

no CGC, e;

Pirelli S.A, Companhia Industrial
Brasileira — No pedido de transferência de nome junto ao registro n9
S86.621.
1 — Declare o número de Inscrição
no CGC, e;
2 — Prove que os sign.a.títrios do
instrumento de fls. 8 e 9 têm podéres para outorgar procuração.
Companhia Swift do Brasil S.A.
— No pedido de retificação do nome

/unto ao registro 248.731.
— Declare o número de inscrição
no CGC, a requerente de fls. 13.
Alumínio Americano S.A. Indústria de Utilidades Domésticas — No
pedido de transferência junto ao registro 252.395.
1 — Comprove o ramo de atividade;
2 — Declare o n9 de inscrição no
CGC„ e
3 — Regularize a procuração de
fls. 9 que não está datada.

Altuninio Americano S.A. Indils-

trio. de Utilidades Domésticas — No
pedido de transferência junto ao regUtro n9 303.623.
1 — Declare o n9 de inscrição no
CGC, e
2 — Regularize a procuração de
fls. 8 que não está datada.
Alumínio Americano S.A. Industrio de Utilidades Domésticas —
pedido de transferência junto ao registro nv 322.948.
1 — Declare o número de inscrição
no COC. e

2

Ragglarisa a

Pneureção de

fls. 7 que não está datada.
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Jolimode Roupas S.A. - (No recur- Perfumaria Phebo S A. - (No re+
Diversos
Indús-,,ria e C..mércio -Carneiro &
so interposto que ind feriu o pedido de curso interposto que indeferiu a impugnaFilhos Ltda. - No pedido de transCanada 'D.ry Corporation - No pe- caducidade do R. 313.885 - marca ção do T. n. 618.348 -- marca Paferência junto ao registro 196.516.
dido de transferência junto ao re. Dubarry) .
erbo) .
1 - Comprove o ramo de,atividade; gistro n° 249.576.
National Broadcasting Company, Inc;
Fratelli Vita, Indústria e Comércio
2 - Declare o número de ~cri- Indefiro- o pedido de anotação S.A. - (No recursp interposto que in- - (No recurso interposto que indeferiu
•,
.ção no CGC, e•
de transferência formulado com a deferiu o pedido de caducidade do R. a impugnação de folhas 18/23, publicado ,Sigriar
3 - Prove a qualidg cle cessa°,
,11, petição n9 19.749-70, em virtude de R. 336.950 - marca Vita-Sã).
do no D.O. de 2-4-7 -- do T. núturio do documento de
não ter s' ido prorrogado o presente Irtatisteia, de Chocolate Lacta S.A. mero 619.998 - marca Bonança Propafls. 19, perante a sociedade cerlehte registro.
"e que o mesmo tem poderes para ali4••
- (No recurso interposto que declarou ganda).
e
Beagle Aicraft Limited - No pe- a caducidade do R. 33.960 - marca • Técnica Industrial Wap Ltda. - (No
near a marca.
clido de transferência junto ao regisrecurso interposto que indeferiu a impugAlumínio Americano S.A. IndúsL , dido de transferência junto ao ter- Frutavita).
Myrta S.A. Indústria e Comércio - nação do T. n. 625.066 - marca
teia de Utilidades Domésticas - No mo n9 520.767.
(No recurso interposto que declarou a V.A.P.).
pediCiade transferencia junto ao .re1 - Torno sem efeito a exigência caducidade do R. 346.041 - marca
gistro n9 325.614.
Litton Business Systems, Inc. - (No
relativa ao cumprimento do Art, 81 Bebe).
recurso interposto q cuconcedeu o re1 - Declare o número ,,de inscriçã?
do CF,I, por tratar-se de processo já
Peizer Inc. Anteriormente denominada gistro - T. n. 631.987 - marca
no CGC, e
.• 8 ) •• o pedido de anota- Chas Pfizer 6 Co., Inc. - (No recur- Royal).
2 "- Regularize a procuração de fl cleferrclo
(fls
2 - Arquive-se
8 que não esta datada.
Air ReduCtion Company, Incorporated
çáo de transferência formulado com so interposto que indeferiu o pedido para
Indústrias Químicas AnhembiS.4, a petição n9,30.-715-69, por falta de ne.clarar sem efeito o cancelamento do - (No recurso interposto que indeferiu
a impugnação do T. n. 638.946
- No pedido de transferência juntb apresentação da procuração exigida ..eyistro 359.864 - marca Imufort).
pelo despacho publicado no D.O. de Alcides Procópio 6 Irmão Ltda. - marca ARCO).
ao registro n9 354.915. .
19-3-1971.
(No recurso interposto que declarou a Unilever Limited - (No recurso
1 - Prove que Medicanálls
caducidade do R 363.281 - marca terposto que concedeu o registro T. niot
Participações e Administràcão ssuPROCURADORIA GERAL
Procópio Sport). - mero IV 646.805 -- IVErca Miralux).
•cessora de Química Indüstrial MechFábrica de Tecidos Tatuapé S.A.
Trol S.A. Indústria e Comércio cinalis S.A. e pague a retribültUo
- Exigência (No recurso interposto que deferiu a (No recurso interposto que indeferiu a
relativa à anotação desta transferênmarca supra, publicado no D.G. de 15 impugnação do T. n. 647.380 - marca
cia ou alteração de nome;
2 - Prove a qualidade -dos ;áigi-ia- Thompson Cofap Cia. Fabricadora de abril de 1971 do R. 354.060 -- mar- Taipe).
cie
Peças
-(No
pedido
de
desistência
tarios do documento de cessão de
ca Litro!) .
Laticios Catupiry Ltda. - (No recur..
fls. 11, perante a cedente e, que os do termo 1t6.121 PI) . .-Apresente Manuel Fernandez S.A. - (No re- so interposto
que conudeu o registro
mesmos tem poderes para alinear a uma procuração em face da diver- curso interposto
gência no nome da outorgante.
•
que concedeu o regia- - T. n. 647.759 - marca Catari) .
marca;
tro - T. n° 362.662 -- marca 103).
Orniex S.A. Organização Nacional
3 - Comprove o ramo de atividaRecursos
Fornex Industrial Farmacêutica Ltda. de importação e Exportação - (No re-t
de, e
4 - Declare "o número de inscrição
- (No recurso lnteri...Dsto que indeferiu curso interposto que concedeu o registro
Sociedade Industrial Silpa Ltda. publicado T. n. 652.690 - marca Orchex).
CGC.
de folha.
(No recurso interposto ao arquivarnen- anoimpugnação
D.O. 6-4-71 do T. 421.059 - mar- Larn,in - Charles Of The Ritz, Inc.
Indústrias Químicas Anhembi S.A. to de restauração para pagamento da
- (No recurso interposto que indeferiu
c. Fannex).
- No pedido de transferência junte 8 9 anuidade da pat. 4.746 MU).
Elizabeth Arden Produtos de Beleza a impugnação do T. 658.819 - marca
ao registro 354.916.
CUE Fastener Inc. - (No recurso
interposto que denegou a patente S.A. - (No recurso interposto que Jean Natê).
1 - Prove que Medicanalis S.A. n
Petroplastic Indústria de Artefatos
a impugnação do T. 438.431
Participações e • Administração é su- e 103.372 - Aparelho para formar indeferiu
Plásticos Ltda. - (No recurso interposmarca My Love).
cessora de Química Industrial Medi brechas em fechos corrediços).
The Gleason Works - (No recurso to que indeferiu a impugnação do T.
cinalis S.A. e pague a retribuição
Minnesota Mining and Manufacrelativa à anotação desta transferén- turing Company - (No recurso in- interposto que indeferiu a impugnação n. 667.305 - marca Petroplast).
cia ou alteração de nome, e
terposto que indeferiu o pedido do do T. 466.423 - marca Formate).
R.T. Vanderbilt Company, Inc.
S.A. Moinhos Rio Grandenses - No recurso interposto que indeferiu
• 2 - Declare o número de inscrição têrmo 113.555 - Processo para pre(No
recurso
interposto
que
indeferiu
a
a
impugnação de fôlhas 7-11, publino CGC.
paração de uma composição adesiva
para fabricação de fitas adesivas sen- impugnação do T. n. 466.423 -- marca cada em 13.4.71 - Têrmo n 9 670.462
Indústrias Quimicas Anhemoi S.A, síveis
- marca A).
pressão e fita adesiva pro- Formate).
- No pedido de transferência junto vida daàmesma
Metal Forty S.A. Conservas Alicomposição).
357.383.
ao registro n9
S.A. Moinhos Rio Grandenses - mentícias - (No recurso interposto
indi:Nria e Comércio Astra Ltda.
1 - Prove que Medicanalis S.A. - (No recurso interposto que inde- (No recurso interposto que indeferiu a que concedeu o registro - Termo
.966 - marca Produtos GranParticipações e Administração é ou- feriu o pedido do termo 163.613 - impugnação do T. n. 468.883 - marca Yandara) •
tfli9no6)8.1"
cessora de Química Industrial Medi- NOvo Assento Sanitário).
Novelar S.A. Indústria de Artefa- Zivi S.A. Cutelaria - (No recurso
cinalis S.A. e pague a retribuição
Indústrias de Chocolate , Lacta S.A, tos de Madeira - (N,.. recurso itterpos . interposto que deferiu a impugnação
relativa à anotação desta transferên- - (No
recurso interposto que decla- to que indeferiu a impugnação do T. do Termo n9 699.632 - marca 3,1arks).
cia ou alteração de nome, e;
Vega Engenharia e Comércio S.A.
2 - Declare o número de inscrição rou à caducidade do reg. 172.104 - n9 514.325 - marca Movillar).
marca Lacta).
no CC-C. .
conceKleinol Produktion Gesellschaft Bril S.A. Indústria e Comércio - - (No recurso interposto que9 842.187
Stella S.A. - Companhia de Res- Mit Beschrankter Haftung. - (No (No recurso interposto que concedeu o deu o registro - Termo n
taurante, Pizzarias, Bares, Cafés, Lan- recurso interposto que indeferiu o registro -- T. n. 520.02 - marca -cmoiaurmeab,iaVeBdrao) adcasting System, Inc.
ehonetes, Boliches, Locação de Mão- pedido de caducidade do reg. 174.502 Brillotex).
- (No recurso interposto que indefede-obra Especializada nos Ramos e - marca Clin).
Indústria e Comércio de Prodrnos Q ui- riu a impugnação do Termo n e 6U3.810
" Afins. - No pedido de anotação de
micos Ninon Ltda. - (No recurso in- ..._ marca Fender).
alteração de nome junto ao registro Indústria e Comércio Atlantls Brasil eposto que indeferiu a impugnação do
Ltda. - (No recurso interposto que
Retificação de Pontos
363.891.
indeferiu o pedido de caducidade do T. IV 524.247 - marca Dermo-Nino).
Termos:
Indústria York S.A. Produtos Cirúrreg. 221.765 - marca Flor).
1 - Apresente nova procuração;
C. H. Boehringer Sohn - (No re- gicos - (No recurso interposto que de- Na 180.061 - PI "Aperfeiçoamen2 - Prove o ramo de atividade;
3 - Declare o número de inscrição curso interposto que declarou a ca- feriu a marca supra "to T. 541.201 - tos em ou relativos a transformadoducidade do reg. 231.532 - marca marca Sanitex).
no CGC, e
res" de produtos elétricos Wilikason
4 - Pague a retribuição referen- Cholipin).
James Munro e Sou Ltd: - (No re- S.A. -.
publicados em 7.6.71
te à anotação referida, tendo em, Perfumes Malibu Ltda. (No curso interposto que indeferiu a impug- - Depositado em 31.5.66.
vista que a petição n9 8.967-69, às recurso interposto que declarou a ca- nação do T. n. 552.851 - marca King N 9 180.240 - PI "Aperfeiçoamento
fls. 14, foi arquivada, conforme o des- duciclade do reg. 237.950 - marca Of King's).
em composição para perfume à base
.
pacho publicado no D.O. de 22 de de- Aquário).
Edima S.A. Comé..cio e Indústria _i_. de óleo de lavanda sintético - de
vembro de 1969 e retificado em 31 Touring Club do Brasil (Sociedade (No recuam Interpof.','12 que inckferiu a Univeral Oil Products Company --:
de dezembro de 1969..
Brasileira de Turismo) - (No recurso impugnação do T. n. 555.132 - marca Pontos públicados em 7.6.71.
_
N9 181.261 - PI Construçáo de
Stella S.A. - No pedido de ano- interposto que indeferiu o pedido de Editna) .
.
• teto para forno metalúrgico -- de
tação de alteração de nome junto Prorrogação do R. 2 ;1 1.912 - marca
Niazi Cohhfi - (No recurso inter- Dresser Industries Inc. - Pontos puTuring Club do Brasil (TCB).
ao registro 379.797.
em 76.71.
1 - Esc'areça a divergência entre Produtos Vitória S.A. - (No recur- posto que indeferiu a impugnação do T. blicados
582.474 marca Titulo Indústria de Cal- N 9 180.721 - PI "Ponteira ajuso seu nome e o que aparece no cioao
interposto
que
declarou
a
caducidade
tável
articulada
em plástico para móçados Niazi) .
cumento de fls. 13 - Stella S.A. _
omicanhia de Restaurantes, Pizzarias, do R. 276.408 - marca Guará).
Rubens M. Tevah - (No recurso in- veis - de Usabra Ind. e Com. S.A.
Bares, Cafés, Lanchonetes, Boliche, Laboratório Legrand Ltda. - (No terposto que indeferiu a impugnação do --"" Pontos publicados em 7.6.71.
ocação de Mão-de-obra Especiali- recurso interposto que declarou a cadu- T. n. 585.123 - marca Tevah).
N9 181.148 - PI "Aperfeiçoamentos
cidade do R. 290.452 - marca Tõnico Construções e Transportes Constran em ou relativos a fio avolumado, en• ala nos Ramos Afins,
2 - Declare o número no de ins- Cristine).
Ltda. - (No recurso interposto que in- cânica
crespado
continuamente
por via
mede
Fiber
Industries
Inc.
c:ição no CGC, e
Orfevrerie Christofle - (Nc, recurso deferiu a impugnação do T n. 610.680 Pontos publicados em 7.6,71.
3 - A-resente procuração.
Merie's
fer S.A. Indústria e Co- interposto que declarou a caducidade do -- marca Tituld '.:c . 'Rr) .
N9 181.424 - PI "Aparelho neu• Laboratório Horbson S.A • Produtos tralizador
de golpes hidráulicos, para
mémio - ''o pedido de alteração R. 296.697 7-- marca Christofle).
Fábrica de Serras Saturim - (No Químicos -- Farmacêuticos -- (No re- Proteção de bombas e tulaulacões de com' ' '-i-`‘ilar junto ao regisrecurso interposto que ('eclarou a cadu- curso interposto que- indeferiu
impug- de Joaquim Gomes Ferreira - Pon! ro 404.E6.
a requerente de fls. 29, c:Jade do R. 299.803 - marca F, tuble- ração do T. n, 612.184 - marca Re- tos pUblicadcs em 7.o.71 - Depositado em 20 de julho de 1966.
,.
• n trone) .
linática).
o ne dc inscrição no CGC.
:
1
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N9 1/11.508 - PI "Melhoramantas5 raoterizados os novos aperfeiçoamen- Rockwell-Standard Corp. -- Pontos sistênchi a a inneneao em tubos de
em cabeça de parafusos para camas tos própriamente ditos em se diépor publicados em 7.6.71. ,• 'raios catódicos -- de Owens-Ilinol.,
IV 188.409 - PI •- Alserfeiçoamen-1 Inc. - Pontos publicados em 7.6.71
e outros de ntônio Nogueira, /Ui- sob o topo inferior do oorpo 141118. aetos
em
hélice
para
motores
propulso-1
Depositado em 3.11.86.
son Nogueira e Albino de Oliveira -- gunela °amara Oil•ndriea, por exijo

l84.776 -- PI - Aperfeiçoamena
Pontos publicados em 76.71.
tope/ e centralmente se dá a ligação res - de Libanio Duarte da Silva'
(Carolina) Maranhão Pontos pu- to 'alia' dontrôle de •sôbre-temperatura,
com
o
corpo
principal
do
ciclone,
colei
la° 181.834 - PI "Composições de
blicados em 7.6.71 - 'Depositado em de 'cobertor elétrico - de t General
poii-tereftalato de etileno refOreadas ingresso dos materiais pesados, sendo 5 de outubro de 1966 -- Fica retifica- Electeic Company - Pontos publica.
para moldação - de Teiain Lirnited que uma entrada de fluido lateral e do o 1 9 ponto: 1 9 - Aperfeiçoamen- dos 'ells - Depositado em 92
superior, promovida tangencialmente, tos em hélice para motores propul- Pontos publicados cari '7.6.71.
de novembro de 1966 - Fica retifica.
•
181.893 - PI "Nova modalidae determina uma segunda operação ele sores, caracterizado por ter projeta- da a' prioridade: "Finalmente a rel.
de ;-in maiôs --- de Jorge Gilberto Fi- classificação dos materiais, sendo os do do cone central que serve de ,eixo, qiierente reivindica os favores
publicados em 7-6-71. mais pesados lançados contra as pa- três abas cujo passo apresenta e. al/l- Convenção Internacional, visto a pralhePontos
-senta invenção ter sido depositada
"S" 181.947 - PI "Composiçao de redes da câmara e finalmente des- primento revelado pela fórmula:
ha Repartição Oficial de Patentes
revestimento em partículas normal- carregados da parte inferior da mesP
IIxR2x11)
dos Estados' Unidos da América do
mente sólidas e quebradiças, estável ma por conduto de saída..enquanto
que os mais leves esgotam-se por esNorte, em '80.12.65, sob o n 9 517.570
ao armazenamento em prateleira
L•
,. --- Fica retificado o 1 9 ponto: 1 de Mhuiesota Mining Aiad Manufac- coador central e elevado para o inteturing Company - Pontos publicados rior da câmara ligado a conduto de onde "P-, é o comprimento do passo, -Aperfeiçoamento em contrôle de só"li", a raio da pá, "li", o ângulo ou bre-temperatura de cobertor elétrico
em 7.6.'71 - Depositado em 8.8.66. saída.
que há sôbre, o cônico, "a.- •comnreendendo primeiro e segunde
a 182.340 - PI "Fontes de sinaa
N9 183.281 - PI "Composições ade- inclinação
de amplitude padrão a salvo de fa- sivas para unir elastómeros baseados a largura básica da área da. pá', e Pelo aqueceerores elétricos que estão CM
fato
de
ter,
em revelação ao setor ,-correlação de transferência de calor
lhes - de Westinghouse Air Brake em terpolímeros de etileno-propileno
com primeiro e segundo elementos
Company - Pontos publicados em dieno a materiais têxtes -- de The "H", o ângulo de ataque invertido pêlo,termicamente
re.sponsivos, primeiro e
ângulo
de
entrada
:
e
r
ter.
-com
•
,
Po
.
7.6.71.
B. F. Goodrich Company - Pontos retoca° à largura (,L - ), Deduzida:, a segundo contatos interruptores nors
Na 182.525 - PI "Saco para im- publicados em 7-6-7Depositado área total das pás, resultandoaum malmente abertos que são móveis pafúsões e processo para a sua produ- em 29 de setembro de 1966 -- Fica 1 perfil de perfeito apoio no liquido' ..j encosto entre si através de ditos
Processo para elementos termicamente responsivos
ção - de Adolf Rambold - Pontos retificado o 19 ponto: "1 -- Compo- , N9 183.432 • PI
publicados em - Pica retifi- sições adesivas para unir elastômeros •produzir um copolimero elaetOrnero quando dito segundo aquecedor forcado a prioridade: "Finalmente, o baseados em terpolimeros de etileno- , por estados e processo para produzir nette urna quantidade predeterminadepositante reivindica, de acôrdO com propileno-dieno a. materiais texteis, ; unee estrutura moldada elastómera - al a de calor a dato segando elemento
a Convenção Internacional e de con- particularmente a cordonéis de pneu- 'de Rohm Sz Haas Company -- poen maior que a que dito primeiro aqueDeposi- cedor fornece a dito primeiro elemenformidade com o art. 21 do CPI, a máticos, selecionados da classe con- ton publicados em 7.6.71
, to, ditos aquecedores sendo ligados em
prioridade do correspondente pedido, safando de cordonéis de raion ou teclo em 6 de outubro de 1966.
série com dois condutores sendo esdepositado na Repartição de Paten- nailom, caracterizadas por compreenN9 183.447 -- PI
Película Cine- naçaclos entre si por um material
tes da Alemanha, em 31 de agõsto derem um terpolímero de 1 molde di- metográfica --- de Tevera,ma
S. A.
A
.,:ensive ame tem um coeficiente de
de 1965, sob o na R. 41.438 VIIb-81c. ciclopentadieno com 5-20 - moles de Pontos publicados em 7.6.71 De- impada:cie
negativo, dita camada
Depositado em 31.8.66 - Fica reti- poli-alfa-olefinas, sendo ditas alfas positado em 6.10.66 - Fica retifica- se
pswel ou sensor sendo também lificado o 19 ponto: "1 - Saco con- olefinas selecionados da' classe con- da a prioridade: "A requerente rei- gada
em shunt apenas com dito setendo uma substância a extrair por sistindo de poli-alfa-olefinas tendo vindica de acôrdo com a• Convenção
gundo.
. aquecedor,
pelo
um liquido de infusão, em particular 2-12 átomos de carbono em suas uni- Internacional e o Art. 21 do Decruo- lado
cie
que um caracterizado
de dissipachá consistindo em um tubo, cujos dades monômeras, particularmente lei n9 7.1.)03, de '27 de agosto de 1945 cari de calor esta, membro
em
íntima
corretaextremidades se ligam para forma- etileno e propileno, em associação a prioridade dos correspondentes pede fanSferência de calor com direm um fecho e que é sub-dividido, com uma resina de resorcina-formal- didos depositados na repartirão de çao
to primeiro elemento termicamente
por inflexões entre as extremidades,. deido, as taxas de sólidos de terpoli- !patentes na França em 6 de outubro responsivo,
para
aumentar
o diferenem dois compartimentos de prefe- mero para a resina de resorcina-for- de 1965, sob o n° 33.956, em 25.-de fe- , eia! térmico
entre
os elementos
terrência de tamanho igual e uma par- maldeido estando na faixa, em pê.b. ivereiro de 1966 Eot, o rig 51:219 e em ; micamente responsivos quando eles
te média, caracterizado pelo fato de de -2: 1 até 8: 1. Fica retificaria a 13 de maio de 1966 sob o n 9 60.089 - '-ao aquecidos pelos aquecedores.
Pe- ,
a substância ser distribuída saibre a prioridade: "A Requerente reivindica Fica retificado o 1 9 ponto: 1
PI - Procesão e maparte média e os compartimentos de acôrdo com a Convenção Interna- tícula cinematográfica do tipo com- , N 9 184.876
portando uma ou várias fileiras de j quina para moldar artigos plásticos
acl-;acentes.
cional, e 'o Art. 21 do Decreto-lei .. i imagene
intercaladas
ou
imbricadas
.'espumados,
espumados, bem como processo e préNa 182.652 -- PI "Nôvo modelo de n9 7.903 de 27 de agasto de 1945. a pertencendo a seqüências diferentes,' eepumador para expandir parcialmaçarico com funções múltiplas - prioridade do correspondente pedido sendo as imagens destinadas a serem mente partículas plásticas espumáde Ind. e Com. Guarany S.A. - depositado na Repartição de Paten- projetadas sucessivamente e sepa- veis - de Crovai, Machine az Tool
tes dos Estados Unidos da 'América radas por um intervalo contendo ao Co. -- Pontos publicados em 7.6.71
Pontos publicados em 7.6.71.
N9 182.931 - PI "Processo .para em 29 de setembro de 1965 sob o .... menos uma imagem de uma seqüên- -- Depositado em 25.11.66. .
.
eia diferente, caracterizada por ter
modificar as características de um n9 491.400.
N9
185.549
PI
-Dispositivo
sium
prolongamento
de
película
onde
substrato . polimérico - de Pleering
9 183.337 -- PI "Aparelho para vituador de fios de trama e redutor do
Milliken Research Corp Pontos rar cigarros - de Amf-Sasib S.p.A. são praticadas perfurações em inter- percurso
do inseridor nos teares --iguais ou vanavels, diferentes
publicados em 7.6.71.
Scipione Innocenti Bolonga - Pon- valos
do passo normal, de tal modo que, de Ramon Balaguer Golobart -tos
publicados
em
7-6-71
DepositaPon
to
183.011
PI
"Processo
para
coe'
i
publicado
sm
e 7.6.71 -- Fica
Na
após passagem de um certo número retif
cado a com
prioridade:
Reivindicalheita de ar em alta altitude e dispo- do em 30-9-66 -- Leni do requeren- de tais perfuraçoes, se encontra de- se de acôrdo
a
Convenção
Intersitivo para sua execução - de Com- te: Itália
tosada
da
altura
de
urna
ou
várias
nacional
e
o
que
dispõe
o
art.
21
do
missariat a L'Energie Atomique N9 183.348 -- PI "Cabeçote termo- imagens.
CPI, a prioridade do correspondente
Pontos publicados em 1-6-71 - Depo- impressor do tipo empregado para
N9 183.551 - P1 -a Processo de pedido depositada- na Repartição dc
sitado em 20 de setembro de 1966
imprimir em papel termo-sensitivo e
um minério de asbesto - patentes da Espanha sob n 9 321.302
Fica retificado o início do 1 9 ponto: dispositivo semicondutor -- de Texas concentrar
American Smelting anda Refining em 21.12.1965.
"1 -- Processo para colheita de ar em Instruments Inc. -- Pontos publica- de
Company
Pontos publicados em 7 N 9 185.620
alta altitude e dispositivo para sua, dos em 7-6-71 - Fica retificado c 19 de junho de 1971.
PI - Mecanimo aia
eeecucão, consistindo principalmente ponto: "Cabeçote termo-impressor camentador de pregos para instrumer
N9 183.575 - PI -- Máquina auto- tos de impacto de • funcionamente
em dispor de meios ascensionais de racterizado por incluir: uma camaalta altitude corno aviões, foguetes, da-base, um agrupamento de mesas mática para a blindagem de pilhas pneumático -- de Signode Corp. -ou balões, caracterizado porque se le- de material semi-condutor, alteradas elétricas, com coberta de material Pontos publicados em 7.6.71.
plástico - de American Products S.
185.665 -- PI - Máquina peie
va à altura da colheita'".
em uma superfície da dita camada- A. - Pontos publicados em 7.6.71 - processamento de latas - de Th(
base,
ditas
mesas
estando
dispostas
de
183.066
PI
"Novo
aparelho
9
Depositado em 11 de outubro de 1966. Stolle Corp. - Pontos publicados eu.
eletrônico de contrôle de tempo de maneira tal no dito agrupamento que
- Depostiado em 23.12.66.
N° 183.605 - PI - Aparelho con- 7.6.71
N9 185.799 -- PI -Ueta Ind. e Com. de Aparelhos Ele- várias das ditas mesas, podem ser
para
de material - de Natio- a depuração de águasInstalação
trônicos Ltda. - Pontos publicados selecionadas de modo a definir uma dicionador
residuais - dc
forma de representação de um infor- nal Engineering Company of Cana- Degremont - Pontos publicados era
em 7 de junho de 1971.
me; um resistor dentro de cada uma dá, Limited - Pontos publicados em 7.6.71 - Depositado em 29.12.66.
EF ld" 183.213 - - PI "Aperfeiçoa- das ditas mesas e meios para produ- 7.6.71.
N.9 185.962 -• PI - Aperfeiçoamentos em ou relativos a ciclones se- lima corrente nos resistores de meN9
183.629 -- -PI - Serra circular mento em detetor portátil de núcleos
paradores -- de Máquinas Ikemori sas selecionados das ditas mesas, com
de General
ElecLtda. ---- Pontas publicados em 1 de o fim de aquecer as ditas mesas sele- mecânica
GMBH. az- de
Co.Keuro
KG. --Maschinenbau
Pontos publi-de
triccondensação
Company - -Pontos
publicado
junho de 1971 Fica retificado o cionados. Fica retificado a priorida- Ca os em 7.6.71.
em 7-6-71 - Fica retificado o fina
19 ponto:
de: "Finalmente, ' a depositante reia 183.855 --PI - Dispostivo de do la ponto: "sinsultâneamente com
.19 ) "Aperfeiçoamentos em ou rela- vindica, de acôrdo com a Convenção incandescência para máquinas de dita abertura do conduto de amostivos a ciclones separadores", èstes Internacional e de conformidade com combustão interna, próprio parti- tra e para abrir o conduto de
constituídos de corpo vertical alonga- o art. 21 do CPI., a prioridade do cularneente para arrancar motores de purgação simultaneamente com o
, do, com secção tranversal decrescen- correspondente pedido, depositado na Diesel - de Nippon Denso Campa- dito bloquearnento do conduto de
te em direção à base, sendo que a Repartição de Patentes dos Estados ny Limited -- Pontas publicados em amostra".
entrada do material se faz por con- Unidos da América do Norte, em 1 7.6.71.
Na 186.063 - PI - Aperfeiçoaduto superior tangencial e que deter- de outubro de 1965, sob o número
N9 184.067 -- - Processo para mentos em ou referentes a uma chamina correntes descendentes ao longo. 492.174.
melhorar as propriedades físico-qui- ve de segurança para uma faca ou
alas paredes do corpo mencionado, ara 183.375 - P1 Aperfejçoamen- micos na superfície de substâncias
mecanicamente acionada
rastando contra as mesmas os mate-. tu em mecanismo de comando de químicas sólidas - de Victorino Laso -ferramenta
de Scovill Manufacturing Compariais em suspensão de maior densi- freio de Rockwell-Standard Corp. - Martinez - Pontos publicados em 7 ny
- Pontos publ icados em 7-6-71
dade, formando-se corrente central Pontos publicados em 7.6.71.
de junho de 1971.
Na 186.277 - pI Equ'ramentoN° 184.285 - PI - Aperfeiçoamenascendente de materiais de menor
N° 183.401 - P - Tirante de codensidade em suspensão e coi salda mando de comprimento ajustável e to e método de medição de tensão em seleclonador de ovos - de dtto- Clacentral pelo topo do aparelho, ca- fixador de mola para o mesmo - de tiras de refôrço para aumentar a re- rence Niederer e Herbert Otto Nie#
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derer - Pontos publicados em 7 de , N.9 15.8.291 - Pi - Aparelho e Gestion. Et de Controle 0.G.r.e.
biológicas - De Dr. ala aritano
ninho de 1971. - Depoeitado em 17 !processo para . confeccionar continua- Pontos puhlicado.s em 7.6.71. - De- . eeões
Rodrigues Ferreira
Pontas publitle janeiro de 1967. 7-- Fiça retifica- ; mente corpos cozidos e/ou grafitadoe ; positodo em 4.2.O5.
• cactos em 7-6-71 - Depositado em g
o 1.9 ponto.
; - de Great' Lakes Carbon Corri N.') 167.131 - PI -' Dispositivo de seembro de 1965.
1 - Equipamento selecidifadór de Pontos publicados 'em - De-• • Semi-Hictraulico que permite regular
Ne 173.022 -- .PI "Adaeeino e• paiautomaticamente os faróis de um
ovos, caracterizado por ineorporar pesitado em 9.4.64 - Fica retificado . veiculo
em relação a estrada - de cesso para tratar ma teeiais, por .meio
inicio -do •1.9 ponto: "1 -a Um praum número de dispositivos ; cie pesa- -. oc:es•so
paraeorodução contínua de uni Projecteurs eibié - Pontos publica_ de uma descarga eiénectu -- De Jon
gem espaçados longitudinalmente caLaboratories, Inc. -.- Pontoa te i ma-artigo rígido, eletricamente condutor, ; dos - eni 7.6.71.
da dispositivo tendo . uma Viga
caracterizado por comportar as eta- ; N.9 .1a9.452 - PI - .Novo trinco cados em .7-6-71 ---- onee. retifaideo o
lança pivot,adamente amovível,
dois elementos de recepção dos ovos pas de 'Moldar e consolidar conti- para portas de folhas duplas - de l. 9 ponto.
espaçados fixados a uma extremidade nuamente uma composição emule- Moacyr A. Maffei & Cia. .Ltda. - 1 - Aparelho par; eratao mateda viga; e uma barra transportado- -lindo dá um' agregado substancial- Pontes publicados em 7.6.71..
riais, caracterizado por uma cantara
ra dos OVOS, amovível. el.:Uca/mente mente ; -granular e um aglutinante
N.91614.522 - PI - Equipamentos de reação, um par de eletrodos eoem inn plano vertical entre os ele- carbonizável.
de controle para motores eletrizas de cados dispostos na dita câmara. e
mentos espaçados fixados à dita viN.° 160.127 - PI - Novo enrola- ; duas velocidades - de Allis-Chal- mostrando um espaçamento de ar ene
ga, para cima e para baixo dos ditos i dor de cabelos - de Aster Ind. e mera Ma,nufacturing • ComPanY tre porções adjacentes dos mesmos,
elementos, para fazer. , avançar os Com. Ltda. - Pontos publicados em Pontos publicados em 7.6.71 - De- um conduto de entrada para estitceovos de um dispositivo de pesagem 7.6.71.
•
positado em 7.5.65.
lecimento de um fluxo liquido entre
para outro, a dita barra, transporta!
N.° 169.774 - PI - Aparelho de os ditos eletrodos c através do dito
dora tendo uma superfície voltada , N.° 162.798 - PI - Novo tipo de suspensão funcionando como dispo- espaçamento
conduzir o material
para cima, 'provida com disposições poltrona - de Helio Tagliere - Pon- ; sitivo de carregamento, como guin- a ser tratado,para
um conduto de entraque se opõem ao movimento longitu- tos publicados em 7.6.71 - Deposi- daste e como escavador
(Mciété
da de um fluxo gasoso fluindo entre
dinal dos ovos com relação à barra tado em 21 de setembro de 1964.
j dite: "Yumbo" - Pontos publicados os eletrodos e através do citado espadurante o movimento longitudinal da
N.9 163.01(1 - PI - Acoplamento j em 7.6.71.
para purgação continua do
mesma barra; as ditas disposições po- para tubos -- de Seamark Couplings
N.9 169.920 - PI "Novo tipo de çamento
mesmo espaço, uma capacitancia lisicionam-se em registro com os ditos Limited - Pontos publicados em calçado para' crianças com impuleo gada
entre os ditos eletrodos e uma
elementos espaçados sobre a viga
dinâmico -- De Caoçados Petry Ltda.
7.8:71.
de alto potencial para carregar
lança durante o movimento vertical
N.9 163.053 - PI - Aperfeiçoa- - Pontos publicados em 7-0-71 - fonte
a dita capacitância o suficiente para
da barra transportadora dos ovos mentos em máquina de tecelagem - Depositado em 25-5-65.
entee nq ditos elementos; os ditos de Veb Webstuhlbau Grosse pLaein - N.9 189.921 - PI '"Anteparo com causar uma' descarga do mesmo por
elementos espaçados têm a forma de Pontos publicados em 7.8.71. -- De- intercomunicador e radio para fogõee meio de uma centelha entre os ditos
trilhos paralelos, um dos quais sen- positado em 30 de setembro de 1984. - De Metaluúrgica Ming S.A. - eletrodos e através dos citados fluxos,
centelha libera eletrons e ions
do sa bstancialmente uniforme , em
publicados em 7-8-71 -- De- ecuja
N.9 163.609 - PI - Conjunto óti- Pontos
radicais livres e gera radiação elediâmetro próximo da sua porção cenpositado
em
25-5-85.
e energia sonora diretatral e, o outro tendo uma pdrção co Iluminante para exame e diagnósN.9 170.281 PI •"Novo tipo de tromagnetica
mente nos mesmos fluxos para tracentral com uma cavidade que a pre- tico em cavidades - de Dr. Nelson calha
De
Antonio
Marques
Boasenta riois pontos es paçados do con- de Castro Monteiro - Pontos publi- viagem - Pontos publicados em 7-6 tamento dos materiais trazidos pelos
mesmos.
tato com •os ovos depositados nos cados em 7.6.71.
de 1971 - Depositado em 9-6-85.
trilhos: os ditos trilhos cooperando
N. 163.958 - PI - Novos aperfeiNa 176.380 - PI "Processo de funN.
171.818
MI
"Suporte
para
de modo a apresentar três pontos de çoamentos em máquinas de lavar prateleira desliaante e regulável
dição contínua de aço - De Padercontato com cada ovo suportado sai- roupa - de Prima Eletro Domésticos De Ind. de Refrigeração Cônsul S.A. werk
Gerb, Benteler - Pontos pubre os mesmos, dois de mios nontos S. A. - Pontos publicados em 7 de - Pontos publicados em 7-3-71 - blicados
em 7-6-71.
si toe na o -ee em um dos trilhos e junho de 1971. - Depositado em 5
Depositado em 4 de agosto de 1965.
sendo especados de uma certa dis- de novembro de 1984.
N.°
176.786
PI "Procasso para a
N.9 171.900- - PI "Aperfeiçoamen- elaboração da mistura
tancia do pivô em torno do qual desreacional da
tos
em
caixa
para
calçados
e
outros
Na'
168.724
PI
Processo
apriloca-se a vi ga balança, e, o outro
oxidação direta de ciclo-hexano em
objetos
;
De
Cartobox
S.A.
Artemorado
de
fabricação
de
polpa
de
dos ditos pontos situando-se no oufase liquida, com bases contendo oxitro trilho e sendo estimado de uma madeira para produção de papel - fatos de Papel - Pontos publicados gênio - De Vickerszimmer Aktiendictancia, diferente do pivô em rela- de Rayonier Inc. - Pontos publica- em 7-6-71 - Depositado em 6 de gesellschaft Planung Undbau Von Inagfisto de 1985.
cão ao qual move-se a viga balan- dos em 7.6.71.
dustrieanlagen
Pontos publicados
•
ça,,.
N. 165.575 - PI - Mecanismo de N.9 172.984
PI "Aeronave e. trem era 7-6-71.
• N.9 191.893 - MI - N'ovo modélo assistência para um pedal de em- de pouso De Seul Aerospece Corp.
N.9 177.325 - PI "Processo aperde anarel ho misturador Para lavató- breagem ou de freio - de Rockwell- - Pontos Publicados em • 7-6-71 -a feiçoado
para fabricar aços estruturios - de 'ossatt la Cia. Ltda. - Standard Corp. - Pontos publicados Depositado em 9 de setembro de 1965. rais de baixo
'de carbono, conPontos publ icados em 7.8.71 - De- em 7.6.71 - Fica retificado o 1.° N.9 173.018 -e- PI "Aperfeiçoamen- tendo nitreto teor
- Istukawajima-Hariponto:
preeto a e em g de seeato de 1967.
tos introduzidos em recipientes para ma Jukogyo Kabushild Kaisha"1. Um mecanismo de assistência receber, conservar e distribuir solu- Pontos publicados em 7-6-71 - DeN.° 133.882 - MI - Novo tipo de
laminado de madeira composta - de energia para uma embreagem ou
positado em 23-2-66 -- Fica retifica-.
de Codega S. A. Ind. e Com. de pedal de freio, o dito Pedal sendo
do o inicio do 1.9 ponto' "1. Processa
montado
para
movimento
giratório
Madeiras - Pontos publicados em 7
aperfeiçoado para fabricar aços esq
de junho de 1971. - Depositado em em arco entre as posições ativa e
truturais de baixo teor de carbonq,
inativa compreendendo um fluido
3-1/-61
nitreto, os quais, por análise, contéra
N.° 134,069 - P1 - Processo para motor em conexão operacional com o
até 0,25% de carbono, pelo mente"
dito
pedal
e
sendo
operável,
quando
a neutralização de um hidrolisado
0,012% de nitrogênio total".
ácido - de Societá Italiana Resine imantado. para mover o dito pedal
N.9 177.326 - PI "Processo para
- Pontes publicados em 7.6.71. - para a dita posição ativa, uma alestiramento de Mamemos de poliésmofada de pé levada pelo extremo
Deposto em 10.11.61.
1 teres - De Monsanto Company
do dito pedal, um conjunto de
N.9 153.539 - PI - Aperfeiçoa- livre
Pontos publicados em 7-6-71.
válvula levada pelo extremo livre do
mentos em suspensão de semi rebo- dito
por baixo da dita almofaques Para suportar pêsos elevados - da denedal
N.9 177.638 - PI "Processo e apapé para ser em Conseqüência
de Fruehauf do Brasil S. A. Ind. disso atuada,
relho para estirar uniformemente
meios
ligando
a
dita
de Viaturas - Pontos publicados em válvula ao dito motor e a uma fonmateriais .em forma de inibas - De
7.6.71.
"Iladurier & Co. A.G. Pontos' pute
de
fluido
motor,
a
dita
Válvula
N.9 157.026 - PI - Vela combus- sendo aberta por uma ligeira presblicados em 7-6-71...
tora de querosene - De *raso Rese- são
na
dita
almofada
do
pé
para
N.9 177.875 - PI "Máquinas eletroarch Engineering Company - Feri. imantar o dito motor, movendo o
dinâmicos De National Research
tos publicados em 7.6.71.
dito pedal para sua posição ativa.
Development Corp: - Pontos publiN. 157.410 - PI - Aprimoramencados . em 7-6-71.
166.812 - PI - Processo para
tos rel ativos a placas metálicas, anó- a N.9
regeneração de catalisadores conN. 178.079 - PI "Processo e disdios delas fabricados e tubos eletrô- tendo
- de Dllied Chemical
positivo para- a fabricação de peças
nicos dotados de tais anódios - de Corp. paládio
Pontos
publicados
em
7
de
formadas de fibro-cimento - AmiN. V. Philips'Gloeilampenfabrieken junho de 1971 - Depositado em 1 de
- Pontos publicados em 7.6.71.
cim Lnternationale Versvaltungs Und
fevereiro
de
1983.
Pica
retificada
N.° 157.608 - PI - AperfeiçoaPatentvérwertungs-Anstalt. -- Pontos
prioridade: "A requerente reivinpublicados em 7-6-71.
mentos em correntes ou braceletes adica
a
prioridade
de
idêntico
pedido
extensíveis - de Henri Prançois La- depositada na Repartição de PatenN'.9 178.387 - PI "Liga a base de
verriere - Pontos publicados em '7 tes norte-americana em 31-1-84 sob
cobre capaz de resistir, substancialde junho de 1971.
O na' 341.754. - Fica retificado o 1.9
mente, a oxidação e Lendo, sobre sua
N.° 157,977 - PI - ?Moo calcinha ponto: 1. Um processo Para a regesuperfície, um óxido complexo de,
higiênica - de Shiau Mataugaki - neracão de um catalisador contendo
pelo menos, dois metais aditivos liPontos publicados em 7-6-71 - Fica paládio, que foi usado na hidrogegentes e processo para a preparação
retifioado o inicio do 1.9 ponto: "1 nação contínua de um composto orde um liga, a base .ie cobre capaz
-- Nova calcinha higiênica, que se gémico nitrado, para dai a amaina
de resistir substancialmente a oxi- •
constitui de corpo convencional, em correspondente, caracterizado porque
cloça'o a De Olin Mathieson Chemitecido leve".
o catalisador de paládio usado é lacal Corp. - Pontos aublicados em 7
vado
com
água
fluente_
nreferente
de junho de 1971 - Fica retificado
N.9 158.194 - PI - Nêvo condi- mente numa temperatura de 80° a
o interior do le oonto: o dito
cionador de ar portátil e sem com- 1009
C.
óxido complexo ter A uni ponto de
pressor - de Ge ooe Koenig Ponfusão superior a 1.3009C' dast monoe
too publicados eia 7.8.71 4. DepoeiN.9 166.926 - PI - Dispositivo
de 5% de solubilidade solida, eia
Mo em 7.4.84,
elevador - de otiice
, Central de

. 3106 Sexta-feira
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•
piso, para óxidos de cobre; e (C) ma- tos publicados em 8-6-7. Depositado em compreendendo um ciffidro oca de pignieritada de - Marcação e 9.pa.talianas de 2+ de solubilidade sólida, em 2 de outubro de 1964.
duas secções, de encaixe por ajusta- gem próprias para execaçao cio propeso, para os óxidos individuais commento, com extremidades fechadas, cesso. De Minnesota Mining And
N.
163.011
PI
«Carro
motor
ferponentes do óxido complexo; e c)
formando um recipiente hermética- Manufacturing Company. Pontos pucada um dos aditivos ligantes ter o roviário para transporte de automóveis mente fechado, quando unidas as blicados em 8-6-71. Depasfado em,
máximo de solubilidade sólida em co- e seus passageiros e sistema ferroviário duas secções, caracte ' do por ser a 6 de outubro de 1964. Fica 'c:titicabra maior do que 0,5% em pêsa.
combinado para possibilitar o dito trans- secção que constitui sf tampa do ei- do o inicio do 1 9 ponto: Uni processo
porte - de General American Trans- lindro provida de nervuras, preferi- para marcar pistas de Jud9.-...ptrn pala1.9 178.565 - PI "Aperfeiçoamen- poriation
Corp. - Pontos publicados velmerite em número de três, CiiSpOS vimentadas, que compreende aplicar
tos em máquinas de costurar por
tas a partir da extremidade fecnaaa às pistas uma composiaão de marca8-6-71.
dentro e por fora para calçado - De
da dita tampa e longituilnalmente, ção termoplástica, pigmentada, conind.. de Máquinas Fekima S.A. N. 162.465 - PI «Limpador para em larguras decrescentes, e com suas! tendo resina enquanto esf a num esPontos publicados em 7-6-71
persianas - de Jorge Erdei Pontos extremidades opostas chanfradas, cor- tado aquecido fluido e, então, deixar
N. 179.051 - MI "Nova e origi- publicados em 8-6-71 - - Dep 'tado em respondentemente com as bordas do de se solidificar a composição 'de
marcação, caracterizado pelo fato de
reservatório da carga esferográfica.
nal sola para sapatos - De Fábrica 9 de setembro de 1964.
de Calçados Michelangela Ltda. - N. 159.294 - PI «Bucha Tubular de N9 169.682 - PI. Produto de Ta- se aquecer temporárianaalte a superficie da dita pista pavinraitada a
Pontos publicados em 7-6-71.
Expansão, Aperfeiçoada feita de mate- baco. De Philip Morris Inc. Pontos unia temperatura pelo menos acima
N.9 179.554 - PI "Aperfeiçoamen- rial sintético termoplástico -- de Max publicados em 8-6-71. Depositado de 659C e de até 2609C, o maiierial
to introduzido em bomba cilindrica Langensiepen Kommanditge sellscháft em 17-5-65. Fica retificado 'O ir-N:1A' de marcação estando alicialmente
para água - De Fiorezze Tomazella - Pontos publicados em 8-6-71 - De- to: 1. Produto de tabaco, aictai-- em forma de partículas pigmentadas
& Cia. - Pontos publicados em 7 positac,o em 19-5-6a - ica retificado zado por conter tabaco eadd 0.42rM.
:de uma granulometria capaz de pasde junho de 1971 - Depositado em o P ponto: 1) Bucna tubular de expan- 5,0% em pêso, baseado sôbre o ta- sar por uma peneira de 20 malhas,
baco,
do
produto
obtido
pela
pirólise
18 de maio de 1966.
são aperfeiçoada feita de material sinté- de uma mistura, compreendendo de ficando pelo menos 80'a
N. 118.298 - PI «Aperfeiçoamento tico termoplastico e munida cor__ um furo 1 a 30% em pêso de um taram-1(31de N9 163.913 - PI, Uni nôvo conjunem Redutor de Velocidade Universal - central para a instalação de um parafu- oxigenado e de 70 a 99% de tini ter- to para trilhos de cortinas. De Max
Eberhardt. Pontos publicados em ff
de The Falk Corp. - Pontos publica- so, caracterizada pelo fato de que do peno.
Depositado em 31-3-60 lado superior da parte central tubular N9 164.079 - PI. Crivo ada,ptavel de maio de 1971. Depositado 'm 3
dos em 8-6-71
partem lóbulos, distribuidos por sôbre a a torneiras. De Indústria plásticas de novembro de 1964.
Fica retificado o 1° ponto:
e que se afastem da par- Opalit Ltda. Pontos publicados em
N9 164.410 - PI. Nova e. original
1. - Aperfeiçoamento em redutor de circunsferência
tampa de abertura automática para
te central tubular em espiral na direção 8-6-71. Depositado em 9-11-81
velocidade universal, dotado de dispo- da
do parafuso, mas que po- N9 133.523 - P1. Apec'leiçoament o garrafas térmicas e similares. De
sitivos para a interpermutabilidade cias deminstalação
com Ls suas faces in- em ou relativo a processo para pro- Yoshinobu Yamada. Pontos publicaengrenagens e para a montagem de dis- ternasserà ajustados
doa :em 27-5-71.
superficie na dita parte central, duzir
uma fôlha de laminado de ma- .__k
positivos auxiliares, e, inclusive, de uma
modo
que
a
parte
central
e
os
lóbuwr- 168.287 _2 MI Uni com p emendeira.
De
AA
Ronson
Bros.
Limicaixa ou carcassa tendo uma secção su- los ajustados cobrirão, em conjunto, a ted. Pontos publicados em 8-6-71.
to protetor estofado,' para paineis de
perior e uma inferior, cada uma das reigão do diâmetro do furo da parede,
De Eduardo de Lima. Ponquais compreende paineis laterat, opos- resultante na prática do desgaste dos N9 160.690 - PI. Alça para toalhas veículos.
tos publicadas em -27-5-71.
material
em
lençol.
De
Rexall
to:, reunidos pelas suas extremiaades, inrtrumentos de perfuração e da variadaou
Drug And Chemical Company. PonN9 168.321 - PI. Meio chifre supor meio de paineis extremos opostos e
para proteção coatra descarde uma pluralidade de engrenagens re- qualidade do material da parede.>> tos publicados em 8-6-71, Depositado perior
em 7 de julho de 1964. Fica ietifi- gas elétricas. De S. A. Eletro Mordutoras cooperantes montadas, respecti- N. 176.995 - PI «Aperfeiçoamentoscado
o 19 ponto: 1. Alça - para toa- setterie Volpato. Pontos publicados
vamente, sôbre urna série de eixos para- em placas de cobertura tiara telhados ou matéria, em lençol, caracte- em 27-5-771.
lelos e espaçados, caracterizado peio fato de Eternit do Brasil Cimento Amianto lhas
rizada pelo fato de incluir um memN9 178.243 - PI. Ernoal qgcni para
di que os referidos paineis laterais apre- S.A. - Pontos publicador em 8-6-71. bro flexivel alongado, um botão inobjetos frágeis. De Plavifan Ltcl,a.
sentam superfícies exteriores, substancial- N. 148.746 - PI «Laminadc de uma tegral e estendido transversalmente Pontos
publicados em 27 .5-71. De•
mente, planas que definem - quando borracha e um cordonel
eforçado., pneu, ao referido membro em uma primeireunidas - paineis lateriais opostos e processo de ligar um elemento reforça- ra de suas pontas; uma abertura na positado em 28-3-66.
N9 179.927 - PI. Aperfeiçoamento
não interrompidos, em coincidência um dor à borracha e laminado de The Goo- outra ponta do referido membro;
con. o outro; pelo faio de qUe cada urna elyear Tire Cl Rubber Company - Pon- sendo a .yeferida abertura adaptada em aparelho de separação. De Gulf
receber o referido botão; uma General Atomic Inc. Pontas publidas referidas secções define uma super- tos publicados em 8-6-71 - Depositado para
pega de dedo integral com a referida cados em 27-5-71.
ficie continua destinada a orresponder à et 29-4-63.
'primeira ponta e uma saliência para N9 164.654 - PI. Eleiacntaa para
superfície de uma secção oposta e dede dedo integral com a refinidora de um plano de separação entre N. 179.099 - PI «Circuito de Pes- previsão
ferida outra ponta, a dita pega e sa- formar cadernos de fólhas &latas,
as mesmas; pelo fato de compreender quiza e marcação de central telefônica liência estendendo-se transversal- Indústrias Reunidas Irmilas Spina
dispositivos para reunir, separàs ehnen- & Standard Electrica S.A. - Pontos mente para fora da aeferida tira S. A. Pontos publicados em 8-e-71.
te, as referidas secções, sem interferên- publicados em 8-6-71 - Fica retificado quando as ditas pontas são, destaca- Fica retificado o 19 ponto: Elementos
para formar cadernos de fiilhas &hlci com as referidas superfeies coinciden- () 1 9 ponto:
velmente, mantidas unidas.
caracterizados por can elemento
tes dos paineis lateriais; e pelo fato de 1. Numa rede telefônica que com- N9 161.481 - PI. Conefor amorte- tas,
Composto de uma multiplicidaaa, séque a referida superfície cooperante de preende uma pluralidade de centros com eedor para árvores de transmissão, rie
ou pluralidade de ganchos ou e-acada uma das referidas secções define co trole centralizado onde os ditos cen- De Twin Disc Clutch COmpany. portes
em forma de "U" au similar
porções em forma de setor dispostas de tros são de tal modo interligados que Pontos publicados em 3-6-71. Fica e diapoátas equidistantemmf e lado a
modo a coincidirem umas com as outras exista mais de uma via entre quaisquer retificado o final do 1. 9 ponto: "atra- lado, com uma das extremidades Elo
nas porções de painel lateral opostas das dos dois centros para o estabelecimento vés . do
ramo do "U" solidária á unia secção
referidas superfícies, para a formação de uma ligação entre os dois assinantes
gOirete:c1Canagiraritte nanimeeroilIC: em forma de régua laminar com curaclaoa rotação
relativa
através da vir- vatura, ideal para o inter:or . do "U"
de aberturas circulares espaçadas e, servidos pelos ditos centros; cada um ngculação
do liquido
entre
as câmaras e com a extremidade do outro ramo
exialmente, alinhadas, cada uma das destes centros compreendendo 1 9
uma dos respectivos pares, a fim de coei- do '"U", também com curvatura ideal
quais proporciona um suporte ou mancai unidade de tráfego para a qual são
liga- colar a vibração torÉonal à remo- para o Ulterior do "U", sendo que as
para o seu respectivo eixo de engrena- dos todos os troncos entrantes e saintes nfincia, abaixo da
ve/oeidade de mar- extremidades em curvatura, da régua
gem paralelo.
e que tem as funções de deteção de cha- cha lenta. (idling) do motor.
laminar e do ramo do "U" mantêm,
entre si, uma abertura ou espaço con.N. 175.699 - PI «Nova e Original :nada, registro, estabelecimento e inter- N 9 161.817
PI.
Novo
041,
sawás pa- ~lente para a introdução das fôlhas
Lâmpada Pisca Pisca - de Fernando rupção de ligações...; em 29 lugar um ra chave de onda de rádios.
De
Alcaraz Martinez - Pontos publicados circuito de pesquisa e marcação para Traneceii Eletrônica Imo.. pomes aditas e o encaixe, deste elemento,
segundo. elemento constituído
em 8-6-71 - Depositado em 19-11-65 pesquisar e identificar um assinante cha- publIca,dos em 8-8-71.
• o awi numaula
régua plana provida de dois
- Fica retificado o 1 9 ponto« ai, Nova mado e para marcar a via entre o dito 17 de agõesto de 1884. ea retifica- por
e Original. LâmpadaPisca PiscL que se assinante e o assinante aue chama, O dito do O 19 ponto: 1. NU° ~eis para ~046 longitudinais na aia espessarasgos &ates diametralmente oposcaracteriza essencialmente por se cons- circuito sendo ligado em multiplex de chave de onda de rádios, ~OCÉ- m
tituir de um fio condutor (1) ligado ao tempo, a um canal de serviço por leoa- zado por compreender unta piau, tos e em forma de trilho.
389 1•6 .?98 - PI.- Pkrulise promopolo positivo e a resistência incandescen- co entaante e sainte e em 3 9 lugar um plana e retangular, provida de pete (2) terminando ma um fio suporte acumulador de identificação para deter- quems orifícios, Prtedroos aos cax- vida cie o4e41~. De The Goodyear
Tisae & ~bar Company. Pontos pufixação,
do °E.,
(3) fixo a um disco (4) e, fixo a êsse minar se um assinante cujo códigodito
dotada internamente
te 1: 131.4ea cata blicados em 8-8-71.
número
fôr
conhecido
é
ligado
ao
mesmo disco (4) hu uni fio condutor
tunra retangular e exciseniea, ladea(5) de adequada resistência à flexão, e centro para obter sua linha e número de da por três orifícios cireula.res dia- N9 177.481 - PI. Processo e apu
concentrador,
a
operação
dos
ditos
10,
postos em alinhamento paralelo a relha para resfriamento brusco
na sua extremidade se fâa ama lâmina
5
de aço e barra pulverizadora
•bimetálica (6) que, quando em posr4o 29, 3 , circuitos sendo controlada pelos um dos laterais maiores da,quela e chiwa
Pára unidade de resfriamento brisa*.
normal, estabelece contacto com o fio -Mais do circuito de controle comum'
mais um quarto orifício circular e De Caterpillar Tractor Co. 'Ponte&
suporte (3) e o fio (5) está ligado ao N9 173.759 - PI. Aperfeiçoamentos igual, proximo a um dos :laterais publicados em •8-6-71. Depo:itado
em alavanca de câmbio. De Antônio menores, todos eles de localização pa- 1-3-66. Fica retificado o 1 9 ponto: là
polo negativo da lâmpada».
Dequech &' Irmãos e Abraham Sa- ra as 'bobinas da chave de .onda. • Processo de resfriamento brusco do
N. 179.676
PI d‘iláquini, Aperfei- lomon Politanski. Pontos publicados
N9 162.362 - PI. Nôvo modal° de chapa de aço, cartecterizado pelo ata
ç_oada para Fabricar MO .-- Espirais de em -8 de junho de 1971.
to de compreender as operações do
Totin Corp. -- Pontos publicados em N 99.492 - PI. Um recipiente máquina para ralar quedo, côco e forçar a chapa a assumir uma confioutros.
De
Orlando
de
Andrade.
8-6-71.
para carga de esferográficas. De
guração planar, sujeitá-la a mod..
.'.aexa-on Inc. Pon5os publicados em. --oritos publicados em 8-5-71.
men g alternativo de vaivém gila
N. 163.140
PI <Processo dc Fa- 3-6-71. Depositado em 7-5-65. Fica
N9 163.184 - PI. Processa para que.está assim forcada, e 84/91
brica.cão de corantes reativos ludrosolu- retificado • o 1 9 ponto: 1) Um recipi- marcar
pistas de rodagem pavimenacamente fluido resfriaaat b11
veis
Sandoz Patents Limited - Pon-;ente para carga de esferográficas, tadas e composição termoplástica siam)
supei.icies opostas da ..;haa a.

Junho de
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A VENDA

Na Giudnabara
Seete de Vendas: Av Rodrigues Alves
•

Agência 1: Ministe r ', da 1--azen,id

-

Atende-se a pedidos pelo Serviço de 'Reel 'imoiso Postal
Em • Brasilia
Na sede do PIN

3108 Sexta-fez

OF:CtAt.

Ser?-:cn 01)

Junho de

n••n•se JIMENWIEW,

1971

•••nn•n•••

PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
.10...n••nnnn••/1.../.•n•n•

nn ••••n••n•

.1.11.1.1•nn

Y=NO,

TERMO Na 137.207 de 16 te março de 1962
Requerente; ALAOR PASCHOAL PEEI(

SÃO PAULO

jee

Privilégio de invenção: " APERFEIÇOAMENTOS E MAQUINA INJETORA DE
FIASTICO

44
02 26o
40 42o 39 232 20 32

51
37.

324

mar 9;
,

pEivinDicAÇOIs

4111~~EM 7
430 43 43b 24 II 22

4.9 52

r•

1 - Aperfeiçoamentos em máquina Injetora de plástico que
se constitui de mesa dotada lateralmente de manopla reguladora e de
duas alavancas euperioreo, uma de comando do platô mavel e outra de

' 30j 1

'5i81 34

FIG.1.
TERMO Na 188.138 de 29 de março de 1967.1

injeção e caracterizados eísencialmente pelo fato de sôbre a mesa
Requerente; ASAHI RASEI KOOY0 MUSEUS RAiSHA./Jd/a0.,
ter duas placas verticais (platOe) uma anterior alava' e outra poste
rior fixa, ambas porta-matrizes; pelo fato ainda de entre o platô

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA PRIPAR410 DE

MATRIZES LI

, VÁS DE ALTO PESO MOLECULAR, DERIVADAS DE POIIMER038 CONTENDO DIO.

naval e o suporte frontal da máquina, ter um cabeçote reguldvel sus
DEPINAq CONJUGADAS E DE RESPECTIVOS POLIMERO'd
tentado por tree colunas cilandricae horizontais e paralelae sendo
Reivindicaçãea./
que as colunas laterais suportam os dois platee e a coluna central/'
1 - Processo para preparação de matrizes ativai da
tendo passante a haste extratora; pelo fato de ainda deste cabeçoalto peso molecular derivadas de polímeros contendo diolefines,
te ter articulado dois braços a
' lavancas de forma angalar, os quais

conjugadas, caracterizado por compreender e reação de

um

bashr0

tem centrados, de um lado, dois braços retilíneos incorporados aos
selecionado do grupo consistindo de um homopolimero de mo:apostei
•fulcoroe do plata mavel, e de outro, dois braços retillneoe,incorpe
de diolefina conjugada tendo

4-8 carbonos,

um

copolleiero do dite

rados aos fulcros de uma placa transversal corrediça em colunas gui

e

composto de diolefina conjugada e composto de monovinila,
as; pelo fato ainda de tangente à face posterior do platô, ter a
mistura do ditó homopolímero e dito copolímero com

Um&

no menos. Uft

câmara de aquecimento, e finalmente pelo fato do alimentador da mámembro selecionado de grupo consistindo de metais alcalinos
quina, ser dotado de um dispositivo de rosca reguldvel,.aue controcompostos organo-setaie alcalinos, em presença de
la a injeção do pldetico.

no menos

um vs

membro selecionado do grupo Consistindo de aminaa tercidriaa
Ponto ne 1 de 2 pontoe apresentados.
/*bicas tendo ao Menos um grupo amino com ao menos um

grupo me

eicloalift
ao átomo de ni

tila ligado ao dtomode nitrogenio, aminas tercidrias
ticas em

que , todoe os

grupos hidrocarbila ligados

trogenio estio ligados una aos outroa para formar andie,

e CGR m,

postos de organo-hidrazina para introduzir metais alcalinos &ti
voe no polímero, preservando aubstancialmente o teor.em dupla,"
ligaçies originalmente existente no dito polímero,
requerente reivindica a prioridade do oorrespOnm
dente pedido dipositado na RepartiçSo de Patentes no Japa0. an
30 de ag8ato de 1966, sob o na
_

TERNO N9

66.854/66./

Ponto ne 1 do total de 19 pontos Bpresentsaosi
178.237 de 28 de março de 1966

Requerente: iIONALD HIRSCI1 MARKS Privilégio de InvengiO: "PROCESSO E APARELÚ0 PARA PABRICYR TICIDO# Dt

DE MALHA FRANZIU0S"
:PIAMO N o

188.978

de 27 de 'abril de 1961

REIVINDICAÇOES

requerente: RGTARY HOES LIMITED = = INGLATERRA

ia.ivilé. gio de 4hvençao: "PROCESSO PARA DIMINUIR O ESPóRÇO NECESSÁRIO PA.
RA O TRATOR ARRA3TAR UMA MÁQUINA AGRÍCOLA TRAAA
/1iia.D0 DENTRO 80 SOLO E APARALHO PAR.8
EXECUTÁ-/

ser convertidos no tecido base, e uma pluralidade de materiais de bj
na, que se destinam a ser convertidos nos folhos ou franzido, que is

.L0,1
oftsivIEDIcACOMO

tor

1 - Processo para fabricar tecidcs'de malha franzidos
a partir de uma pluralidade de elementos de tira, que se destinam a

clu1 a alimentação de uma pluralidade de elementos de tira is agulhe

- Procetso para diminuir o esftirço necessário para um 'Era./

de tecer, caracterieado pelo fato de compreender as etapas de alhear

arrastar uma ferramenta agrícola t
rabalhando dentro do solo, caracta

tar simulteneamente uma pluralidade de materiais em tira ês agulhem

rimado em fazer oscilar e inclinar a ferramenta dentro
do plano vertical

de tecer e apanhar, em sequência, por meio da% agulhas de tecer, In

que contem

dos referidos elementos de tira e uma parte de borda de um dos refe-

a linha

do curso,

com a finalidade de criar uma pequena folga

mn espaço

na terra acima e abaixo da ferramenta, diminuindo desta maneira
I o arrasto da ferramenta.

innto

mA

1 do total

de 9 ponUs d5resentadca

ridos materiais de tira, para formar os elementos de tira noa laçOs
do tecido de malha base, com,a parte de borda dos referidos ~tett....
ais de tira retida no laço formado pelos elementos da. tira.
konto InG 1 do total de 15 mnntne aores'eatados.
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tos

" TtRMO

59 187.332 de 27

de

separados ; formados individualmente em convoluçéee, coMbinâ

da com uma etapa ge consiste . em sujeitar o fio a um meio de inchamen-,

fevereiro de 1967

to ou aquecimentt,a fim de desenvolver as ondulaçOes potençiaie dos-

Requerente: HALCON INTERNA2I0dAL, INC. - E.U.A.

. ;APLIÇOAl20 PROCESSO
Priviléeio de Invenção: !

oito

Junho de 1971 3109

bato

ICAÇ-SO OX

Cx1o4

referidos Mame! •os compostos.

De ETILENO'

F

't 0Q 1 do total de 10 pontos apresentado*,

OEIV/MDICAÇOES

1

.. .Aperfeiçoado

processo de purifloação de

f

gxIdo

de

etileno, caracterizado por compreender a seperaçao do Oxido de eti.
lano como um vapor de fração de cabeça de uma mistura de formalder.*

_

1

do com Oxido de etileno enquanto se extrai dito vapor com égua,sex
do substancialmente

todo o formaldeído

À

removido como uma fração de

cmuda anuosa.
Reivindica-se a prioridadp, flo correspondente pe.:11*k
depositado nos E.U.A. em 28 de fevereiro de 1966 sob ne 530.635.
Ponto 1W 1 do total de 6 pontos apresentada.
'RMO N4 188.037 de 27 de março

de 1967

CAMADA
Requerente: ATKINS, MATO{ A ASEOCIATES,
Privilegio de invenção: 4 PROCESSO PÁRA A RECUPERAÇÃO DL UNOPRffl ELEMEN
TAR DE MINER/OS

DE ENXOFRE m
#

REIVINDICAÇÕES

7
Processo para a recuperação de enxéfre, consistindo de

mag o N 9 184.966 de 30 de novembro

de 1966

um tratamerto com estégios de leitos fluidizados, nos quais o minério

Requerente: AMERICAN ANUINE PRoDUcTS, INC.

é inicialmente tratado numa primairazona para decompor o sinério,sendo

Privilégio de Invenção: N ieak com2oenla CORANTE'

a seguir o minério parcialmente decomposto e testado num leito fluidi-

g ado

numa rena subsequente para produzir gases quentes contendo SO 2

REIVINDICAOES

e

1 - Uma composição corante caracterizada

calcinado de Oxido de ferro, caracterizado porque 6 introduzida na di
ta primeira zona um redutor de preferência diretamente na massa de minério sob tratamento; e os gases quentes contendo SO 2 gerados . na dita
zona de tostação . subsequente, pelo que devido 6 presença do dito redutor na dita primeira zona, o 50 2 6 reduzido para enX6fre elementar.

80% em /Aso

por conter (a) 5(te

de cr pura de um componente•azul consistindo essencial .s

mente de pelo menos ma corante mono-azo de fórmuln:

o
,o2/14-o-C-R3

OR1

'W o2

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, dep9
sitado na Repartição de patentes da Inglaterra, em 30 de março de

02/14-o-o-N.

1966, sob o 1W 14.068/66.

•

o

Ponto 1W 1 de 16 pontos apresentado*.

3HCOR 2

do grupo consiso os kmun e broa*
Ri é um radical alcoila tendo de 1-4 átomos de carbono, e R2, R3
R4 são radicela aloolla tendo de 1-8 átomos de carbono, e (b)2(5_5078,
ia p4so de dr pura de um componente laranja consietindo essencial .s
mente de (/) fo,sog os 3410 de cr pura de pelo menos um corante
onde X

é um membro

selecionado

,nazo de arstula

aR

1440.""

Xi
Onde ri e íi az, seleolonados do grupe consistindo de itidro~lo,clas
re e bromo, e Ri 6 um radical alcolle tendo 1-4 átomos de carbono 4
Itg é um membro selecionado do grupo consistindo de hidrogenio e
ya
tais ploo ila lure riorot. t (a) N-99f6 em anuo de pelo mem%
te 311911~ da fórmula%

medi*,

cortne

eaNn.
TtRMO N4 188.052 de 27 de março de 1967

421T

Requerente: KANIGAPUCHI BOSEKI KABUSHIKf KAISHA E SNIA VlscOSA SOCINTÃ
NAZIONAIE INDUSTRIA APLICAZIONI VISCOSA S.p.A. - JAPÁO E ITALIA
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA TRATAR FIO DE POUCA On muNHUMA,,

onde XI e 2:2

ao

selecionam

dO grupo

aonaiatindo ele ilidrogefilo, 0£5

dUrá, e que compreende uma pluralidade de filamentoe compostos, onde-

grupo consistindo de hidrog9nio,clor3s
MO
Pão selecio p adoS de
e bromo e redicaWalcol7A inferiores e na, e
Anio
e
radicais
adila
tendo de 1.8 Átomo5.
grupo consistindo de hidro g
ele
de carbono; dispersos e padroni ados paru propereimur de 10- 6051'.

dois polímeros sintéticos diferentes, formadores de fibra: são dispos-

p4ao de base corante ativa.

TORCEDURA'

e bromo, Z 6 selecionado ao

PE/VINDICAÇOES
1 - Processo para tratar fio de pouca ou nenhuma torce.

tos numa relação núcleo-bainha excentrica ou lado-a-lado aderente,
longo da extensão dos referidos filamentos, caracterizado pelo fato de
compreender uma etapa, que consiste em fazer passar o fio através um
jato de fluido de alta velocidade sob unia condição tal que ps 011amen

Reivindica-se

a prioridade ao corkeãpóna:e pedido,
1966, soo ,; 525.812.

Iede non E.U.A.
2'onto n o 1 do total de 2 pontoe
em 8 de feirereiro de

apresentad:t.

_re

W2'&10, KW 1:86„16d, de : 13 de janeiro de 196T
Ne.!DepéL,'Ges THR 8UNKER-R4R0 CORPORATION
Um IaYenção: .REVESTIMENTO LUBRIFICANTE. SACO 8 PRDC1540 LIRA:
.PREPARI-LO"
WYINDICAÇORS

1 = Uls.revestimento lubrificante seco caracterizado pelo fato
de compreendcre uma superfície de metal anodizado tendo pardculas de um/
lurificaate s1Jdo m/stuados com a porção anodizada.

Ponto Ag 1 do total de 9 pontos apresentados.

da deAlm matevtal condutor de calOr I ZO- 48I iliodo que o liquido reagen-te é espairindo ,Átnvís e Superflele . noMo e stRa 9bellcula de movimento
pelas fórçacent .r£fUlás getiRtaVpeU Movi:dento impresso ao 11.
guido reagente pe14 aàaitamento3 frieâlonfil'dó ,disco , ficando a película liquida exposta a Um réagente'gásOso para'levar,o gas e o liquida
a reagirem um com o Outro; e'rplandi'i"pelicula se escoa através o dis n
co dg oate0.41 condutor de calor, wealor exotérmieo da reação ó 'reme:140R o4 o eg lor elidetítMed4c""teação suprida da eu a película, atra
vís o disco de material cendutór ' de calor.
WarltO n91 de-10-pontosaprea4ntados.

de 1,966
de
TPPMO RO 183.727 de . 17 outubro
Rew.lerente: J.P.STEVENS

Junho de 1971
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CO.INC,- E.U.A.

PrIvilêgio de Invenção: "UM PROC E S SO DE PARRICAÇXO DE TECIDO DE MALMA"
REIVIRDICAÇOES
Um

processo de fabricação de tecido de malha, tendi.

pelo menos dois elementos ou fios de urdidura e uma pluralidade de ele
eitos ou fios da trama, caracterizado pelo fato de compreender as a plicaçóes de pele, menos ume, ptÁmeira série de guias,. pelo menos umase.gunda série de qeàaa paraoaier ditos elementos; o-mi fim de urdidura,
Srposição eu de Volteio de ditas guias., •

o contrOle do .movimanto, 4
de rorma que a primeira

série

tenha um movimento de volteiro por baixo

'msior que a segunda série e empreste Aos ele ment os OM Zkea, de urdidura
aí guiados lin v 4JJkokib Pi9X 44 5,S 0 0,3 ), 4449X q,ue o vekte4 q . por baixo dado aos elementos ou lios d• usdAdasa (14), guiados por dite segunda aíris de tias, e a introduçãe, dg e1eMe4~- 00, f ios de tweee (15) atrás4 19 10444,4% W:+4: ipa4n9, eaa 41444~, Q4 4144 4s 14:41,44xi, f Q4mado S . Por,
ditm v;Amei.ra 'Ari% de gs4aw pelo completamente de um ~imanto Mi. Ycl
te?
Reivindica-se a prioridade do oorrespondente pedido depositado nos E.U.A. em 24 dm outubro de 1945, sob n9 5q4443
sontso, /7,92. duto4,41 de 1% pontos apreeenradon.

TERMO 10 les.u§ ao / do lulho 4. 1$46.
Requerente: ZIMBRAR° G.RENSCH - ALEMANHA
Privilégio de Invenção; "PROCESSO E ELEMENTOS PAPPAHRICADOS DE EDIFICA
IIRIVINDICAGOEk

1 Elementos prafabricados de edificaçao, compreendeu
do uma estrutura composta por colubaS 4 vig as herieentais caracteriza
da pelo fato if que as cglunas conotam de diver g e% peças perfiladas que se estendem por cima da altura das colunas com encaixes para as -

TSRMO

vigas horizontais dispeitea em forma triangular, de preferáncia ,com

lf"4

At.

o módulo de 609 e que podem ser fixadas por moio 44% parafusamentp ou-

N9 180.799 de 28 de junho de 190

Raquerente: COMPAGNIE DiSAINT-GOBAIN, - FRANÇA
Privilégio' de Invencão: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO AR ESPUMAS DE REST,,
N.43; MAÏ.1V‘9'

por outro proce044 de fixaçãO rornando um corpo de coluna.
sReiviadica.se a prioridade do correspondentes pedido!
depositados na ROpe.rtiÇie de Petentee da alemeana Sob n9 5-42.270 v/
37 b em 21 de deslumbro de 1485 • a9 R 40.422 v/ 37 a de 9 de junho-de 1965,

ZnOePaSo Raga, a obtenção de espumas de resinas fe,
nOlicas, caracterizada pelo fato de se misturar a resina, em solução
na Agua, um óleo de selicona que apresenta propriedade tínsio-ativas e
em assegurar a espumagem por meio de um agente espumante introduzindo -

MIO 49 4

do tOtal de 8 pontos apreeentedes

na mistura
Reivindica-se &prioridade do correspondentg~ido depositado na França egb It dm julho de 1,945 sob n9 23.921.
Ponto n9 1 do total dg 10, pontos Apresentados. •
,
etPUP,WR v9,..4k1 de 2,8. ask 4,d,i1. de 1968
R4,4444~~ waiwux, 14, - ug4MR4
EQpIpAMENTO PAPA REAGIR QU3M.PCA.'
1~4.9,ft % de, isven%Ão : ARACWRO. E
,IAMT,E. UM GAA COM UM LIQUIDO
BRIV/NDICAÇOES

•

9 r 9F ee eP p4X4 re404 QUIm,l,camnte um On QOM ¡UR Ilquid
óalimmetAde
sZiars6 4 r•RotraOie dg um disco em rotação répi-,
I c - 9 cn = e

2192.
T2180, ni 17,.920 d. 22 de desularo de /96,
Itequarentes MUT a COMER (OVERSEA5) LIMITle 114GLATERid
x.11,11404 de Inveng;st "0011PO3UCES ARPOOU PlitA LIMPEZA Dr POMOS.

M519"4-95"
2. - OnoadçU ivere.sq/J ovihweemadendo um pintalgai* ma
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AferiPsaig 'ád.de limpsz a' f oarsoterizada pelo fato ,463 conter, como ia..'
aredientes de limpez a, d eAo5A:7,514 em peso, de . umi ,eurfactánte está:.
TS1 aoS álcalis e d“,e 7%•, 2 24,0 5 0, de álcali, Cáustico, Berilo CO o
eee percentagene baseadge no,pesp,da,ppmposição, de limpeza que é uma
COmposição squesag_centendo Pele!men•41,:50,5% emhpêso, de águave, op.
Cionalmente'um inibideride • corrosão,pu,um,removedor pia eliminadOr
ec oxigenio como álcool4pril1ço.,
Ponto n2 1 Aci,total de,,p9ntes,pproson2acesi
ERMO Na 175.291 de 29 ,de noY2020)WM,
Lquerente: KEYES FIBRE5 C9MPANY =
j
'Privilegio de Invenção: "Tm, REcIP.IENTE NOLDADO DE MATERIAL DE PULFA
laROSO E PRoCEW E APARELHO PARA 4OLDÁ4LOy
REIVINDICA0bES

Um recipiente moldadol;de material de polpa MbroSO é pro.
Cesso para Moldá-lo, com ume bandejade ovos de polpa moldada do espessa
ra substancialmente uniforme 1.wgitudinalmente caracterizado por Compreej
der paredes laterais e paredes de exremidade ligadas entre si e a uma I
vereda de fundo, uma pluralidade .de filas 'pe.:raleias de h•stes espaçadas/
CStendendo.se para cima e unidaintegAlmene a dita,parede de fundo é/
_Varas de Membros de parede, •steildendo-se para cima unidos integralmente/
a dita parede de fundo e ligando postes adjacentqs:una aos outros para /
yor conseguinte dividir dita bandeja em uma pluralidade de receptéulegf
2eceptores de ovos, sendo ditos membros de parede lateral de cada par rn.
tidos em suas extremidades superiores para formar nervuras e sendo ditoa
tembroS de nervura cOmprimidós 'juntos nas suas extremidades superiores /
Vara formar substancialmente maiode almofada 'de espessura Unica no pone
to de di gmetros meximos entre os ovos acondicionados em receptáculas de/
OVOS adjacentes.
Beivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositadi
atados Unidos da America em 8 de dezembro de 1964 sob n2 416.740e
Ponto n 2 1 do total de 18 pontos- apresentadosl
-

Seção III)
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eartima do pro4te que eai da citada plataforma/ recolher C

material granulada que raaiata à corrente de ar, febre uma outra plataforma inferior; fazer cair novmzonte • meteria/ rerelbide na dita plçtaferma inferior, ao longo de uma
borda dia posta horizontalmente na extremidade da plataforma inforier,pa
ri formar uma seguida eortins de material granulado que
°eira/
pe.:, gravidade de dita borda; e pausar

através delata segunda -

cortina de material, via outra corrente de ar, independente da

primeira • de menor preseãe, para separar ao partículas de /118,
terial de menor piro específico que tenham. permanecido, dopo.
'da primeira separação./'
Reivindicam-na os direitos de prieridado, depositada/
na Repartição de Patentes doa Netndoe UnideJ da Amdrice do Ner
to, sob At 520472,ta 17 de janeiro de 1966./
Ponto m e 1 de total de 17 pontoe epreaentadoa./

• .n

56
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e 1ERMO E2 171.302 de 15 de Juno de 196
tequerentel REONE-POUIENC
- FRANÇA

'Privilégio do IalmeagZet 0PROOES3O DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS MANO.
SILICO3"
REIVTEDICAC5ES

3.- 12000990 da preparação de compOstOs Organosiiicicos pes
reaçg o entre um compoato organosilíco comportando xamw ou váriaa

gães ailicio-hidrogenick e vá composto orgânico possuindo um ou víriee
radicais tidroxilac eu grupamentos funcionais .4mportendo um gru hi

Cano I 186.260 de 17 : da janeiro' de 1967./

droxtla, caracterizado pelo fato de que a reação á efetuada em Pr2225
ça do uma hidroxilamina substituida ou no.
Reivindica-so a prioridade do correspondente pearao deposí.
tado na ?rampa em 16 de julho de 1964 e 18 de Maio de 1965, eob

ltesiOrente: TER WREELABRATOR CORPORATION./R.U.a./

981.903 e 17.464, respectivamente.

Privilégio de.invonçãorPROCESSO E DISPOSITIVO PARA SEPARAR

tiSCANXCAUNTE; OS CONTAgINANTES EM FORMA Dá PO OU DE PART/CU
Lu PIRAS, M03 MATERIAIS GRANULADOS./
Reivindicaílta,/
Processa e diapoaitive para, separar *.cenicamente
.
SI eentaminantes em forma de p6 ou de partículas finas, dos me
Serieia granulado., compreendendo "e•Precesee para aeparação e
OV, de material granulado, com o objetivo de remover do mesmo,
SI 1811!e contaminantea, da .piao sapadifice diferente, caracte Insado . per compreender as seguinte* '?asea ou oatagios: carro .
ume•plataferia disposta.de maneira substancialmente hori
Natal, com material granulado da maneira que 1e venha a cair
ft dita platareraa formando Uma cortina; passar atrevia da dl
da cortinar em diregãe aubetancialments perpendicular ao meu
Uma corrente de ar, para que o ' material foríado de parlib g as de 1341w eiptoitic, :temer, ;eia desviado da' orientaçie/

Ponto n 2 1 do total de 7 pontos Apresentado'',
TERNO N 2 155.090 de 3 de dezembro de 1963,
Requerente: COLUMBIAN CARBON COMP2 .1NY = = E.U.A.
Privilegio de Iavençáo: "APERFUQOAMENTO NO PROCESSO PARA TRATAMENTO Da •
PIGPMNTOJ COLOIDAIS PULVERIZADOS
;IEIVINDICACOES
1 -

Aperfeiçoamento no processo para tratamento aé pigmentos)

asis pulverizados: com um fláo de r.r,-.4 por Isio do que são obtidag
características do superfície quimicamente alteradas das partículas de
pigmento, pujo método de efetuar o contato íntimo entre as partículas de
pelo fato de compreender os /
pigmento e o gás de reação caracterizado
e
estágios de manutenção, dentro da câmara da tratmmento, um corpo relati.
vamente'quiescente dJ . gtis de rena°, o es-çagiC e obrigar o pigmento 9
em estado disperSIVO I a calv por 6 rAv4aUe através do carpo de ,117.0 quis,
•
unte.

311:.
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Ãeivinlica-se a prioridade do coirespondente pedido depositado nos Matados Unido. de Anerica em 28 de dezembro de 1562 sob 09
247.912.

Ponta n g 1 lo total de 14 Pontos aPrea&""°s n
FIG. 1

(Se-:

Jurà:o do 1971

Ui)

me nte
variando t~tidadel de vapor
injetado na suepeasio, em reposte a variaçáee /
na temperatura de raação.
Reivindica,ee prioridade do correspondente pedido
depositado na Reparti:y.4A de 'atentes doe Entadoe Unidoe da América do Norte, ate 24 de feVereíro de 1966. sob o ntIMero 529.874.
Ponto ne 1 do total de 3 nontos apresentados.
.

•

•

I
...:T de'
...
é.

}f 3.

111
'ARMO N9 162.219 de 28 de agosto de 1964
.
Nequerente: M/LTON APARELLI - SÃO PAULO
PrivilégioInvenção: "ORIGINAL TRAVA DE PEDA2S DE VE/CU/06 AUTOMO.
TORES "

1-

I.

: 1,

.

” 4 1

3
t';$

3,43 •

-

,10
„
,

REIVINDICAOE

Original trava de pedais de'velculos automotoras, carac
'aeriza - se pelo fato de , as hastes em que se apoiam od Pedais, respectivamente dt. .s...tomando de fretas, e de mudança de marchas, serV total ou
parcialmente revestidos por uma trava metilica resistente ccsposta de
441a chapa, dom abas laterais, e articulada nua dos lados, através de

junção em charneira, ou outros tipos de dobradiças, e, no lateral opos
to ditas chapas possuem dobras ou bordos em "L", cor furo, em que á'
passante um concencional cadeado.
Ponto n9 1 de 4 pontos apresentados.

/7°

TZRMO Mv 154..500 de 12 de novembro de 196.'''
Requerente: YAWATA IRQt 5 STEEL CO., LTD. .

-

Privilêoio de invenção: " APERFEIÇO"ÁTO EM U4' DISPOSIÇÃO DE ALCARAVIZ USADO EM FORNO DE FUNDIÇÃO
REIVIND1CAÇGSS

N-6.1

1 - :Aperfeiçoamento em uma disposição de alcaraviz usddo eis um forno de fundição, tendo uma superfície de forma esférica de
uma alcaraviz, a qual contacto com um bocal, uma superfície de extrema

9220 Re 186.39 8 de 20 de janeiro de 1,67
Roquerentes STEELING D/UG
CM PROCINSO CONTINUO
Privilég io de inveação: * APERFEIÇOAMENTO la
PANA A OXIDAM PARCIAL co M AR, A OXIDO;
Eng LAMA Dl ESGOTO "
psiviwpIcAçois

1 - Aperfeiçoamento em um proceeso continuo de oxida
Ite parcial oca ar, • daido, de lama de eed2o a uma teaperatura
Inbetancialmente constante, ao qual uma corrente Continua da ait*
Lama ou aluspenaio..de volume eubetancialaente conetante, 6 pra o.
a por transaiseio de calor indireta ca contra-corrente OOla

Ageesid
j a corráite contínua da suspensa° ortiada e,.entio, 6.peroia1m*A
ta oxidada a uma'temperatura euperior . a .15 080: coa um volume subo'
tancialeante constante de ar, muna quantidade suficiente Par a man

dado ao referido alcareviz a qual inclui a referida superfície de contacto de forma esférica, e una superfléle afunilada do referido alcei.
raviz, caracterizado pelo fato de que a referida superfície afunilada
faz contacto citai uma carcaça d.e resfriamento, tendo também a dita diga
posição de alcaraviz uma parte de superfície afunilada de alcaraviz,.a
qual não faz contacto com a carcaça de resfriamento, formando um aspa
ço vazio entre'a . referida carcaça de resfriamento e a parte da super4
cie afunilada que não faz pontacto com a carcaça de resfriamento, pelo
toe a superfiéie em forma esférica do alcaraviz pode ser livrada de
ser afetada pela deformação da carcaça de resfriamento resultante da
carga e da expansão desigual da parede de tijolo refratírio do corp0 /
do forno e pode ser assegurado um vedamento é prova de ar entre o aloA
raviz e o boca4..
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, dep0
sitado na Repartição de patente p do Japão, em 12 de novembro de 1;62
sob o 09 37-67.506.
Ponto 09 1 de 2 pontos apresentados.
FI.6.1 'las\

comprem'
-teroxingas ltr()Adoa,ceizpr
fiar

(a) o pri-aqueciaen te da *imitara de lama e ar gala
transig i...ao indireta de •aler a uma temperatWra
aao exoedende 15010;

ea) e aqueoiaentO da,adatare prdaqueeida de lama e
. arame -temperatura supee' droalS OCC , injetando
, vapor digo* diretamente aa miaterat
. #10 a mannisme&e-da dita ea.aonsão a sma temperatura
' emeelbAda, &avante ta parlado de tem po auo radas
• 5 e. 45% . a Demanda Omimimm de o'Mig&mim . ( 03D4, imelemoge ver rAdmaie oom ar, a emite, não-am

Tbia0 N e 186,256 de 17 se janeiro de 1967
TROÇA
Privilégio de invenção; " ROLKA niviorivn

Requerente: VOREAL

IRIVINDICACOES

te&imitieat e

de reaoão sulista cid!
ié lémmwil eme*0 d a temperatur e

1 - Ralha

de Abane a fechar uma garratae

•
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oaraoterisada pele fato da ser formada/por usa 2:aça moldada
nem
material pldstico queb'isdiçb, tal como p oziaatIreno, viça arma eog
portando . uma luvá'ciiiidrieS que vem atarraxas...4* • colar-sa no.gar
galo da garrafa, .bes . comO
bapós obsto,- Ceaportando na rebordo
saliente alía aa /uva, coa catragem •tatuada por uma junta tis vedamão ordindria que vem aplicar-se ao gargalo da garrafa, sendo seca*

J4,41-4-v, de 1971

1118

ea

duas partes retinida* antr.; ai per duae P equena* goianas
alametrl'alua

retlficador eatti ligada uma r eeiatencia, cuja extrelmidedo:Onosi-a
ligada a Uma ;arte estabilizada da teneWo da bateria dO voicUle,
destinada ao regime da inatalação reguladora.
Reivindica-se a prioridade do correeponden tO.PedidO, daPOWN
do f Alemanha em 27 de janeiro de, 1966, nob n e e -55.561 II/63g,
lonto n Q 1 do total do 31 pontoe apreaentadolG.

to opostas,. do:atinado:a $ cerca qaebràae pela aplicação de na *atar
po *Obre ou 1101) rebordo do dito chapeiu.
R•ivindicei-a n prioridade do correepondente pedido.~
positado na Repartipio der Ostentes da Fraaç a, . ffla 17 6.Janeiro di
1966, nob ne 46.188.
Ponto &alie apresentado.
1:1

2,1

TÉRMO P a 186.412 de 23 de janeiro de 1967.
Requerente: SUCIAM LABORATORIES. INC., -Canadá
livilegio de invenção: ApERPRIÇOAMENTOS EM PROORSOO DE OBISÊÇXO
POLPAS 'QUIMICAS"
.%IVIRDIOACOED

1. Ap erfeiçoamenton'es:procermo de obtenção de pol. /
paa quamices com material celulósico, por-diger:tão do dito material
Cell-WrirMare, solução aouosa que contém uma pubstinoia química ou/
dóidaa, a temperetVnAlevada, caracterizado pelo aperfeiçoamento que
compseenda a incorporação sa- ..eta solução aquosa de uma composição que
tompreende uma N,N-dimstilamide,de um doido carboeUico de cadeia •n•
reta, contendo 18 átomos de earbon -o-,-en_qu9ntedade suficiente Pa ra "I
lhorat; o processo de digestão.
Ecquerette lir:vindica-se a prioridade do correepOteerre%
Pedido depositado non E.U.A. em 27/6/1966 sob o ma 960,976
.
Ponto na 1 no total de 10 pontos,apresentadol.
TERMO N2 186.501 de 26 de janeiro de 1967
Requerente: ROBERT BOSCH
. ALEMANHA
Vtivilágio de Invenção: "INSTAIAÇIO REGULADORASLTEICA PARA . 0 AOI.
OSIMENTO AUTOMÁTICO DE ENGRENAGEM DE MUDANÇA DE VELOCIDADE DE UM vi
IMO MOTORIZADO"
REIVINDICACSES:

Instalaoão reguladora elétrica,: de funcionamento automáti
co e própria para manobrar a engrenagem de mudança de velocidade de
UM veiculo motorizado, em OU@ BO diversas marchas são engrenadas
por meio;de uma Orca auxiliar em sequência dependente da velocidade do veloulo, e em que asa° previstos um gerador com tensão de sa
Ida dependente da velocidade do veículo e vários sistemas basoUlan
tem, cada um provido CO2 UM transistor,de entrada e com um -transiscr de sarda e reagindo et valhas preestabelecidos da mencionada _teUeão de saído, sendo que O coletor de cada transistor de aaida eg
te: ligado, para oonandar a fiirga auxiliar com a bobina de um de vá:1.9,0S eltotroSsas pertencentes le divereae marchas e ligado, ale, -,
OUSO, com ' a baga clO traneig4or de entrada, ligada por sua vez com
Ihteneao de. saida do gerador, caracterizada pelo /ato de que, enf34 O 00/etor de transistor de saída e a resletêncis de.reação. em
t‘ previsto UM retificador que, com o transistor de saída bioaueafie, 4 solicitado na direção de bioqueamento através da bobina de
IR2014. 4, Olnds, pelo fato de que coma resiet8acia de rtneio e

FIO

TUE Ne 186.552 de 27 de Janeiro de 1967
Reluzente:728E WHIST DOMPAWYEaMITED lkgiare~
Yrivilágio de invenção: PROCESSO DE 2E1TADENTO DA SUraRYICIE ME WiM:ffil.
TEEIAL SINTETICO TERsOPUSTI00 WEJ. TORN644, 6116 *. SER LIGADA À DK /
COMPOSTO EikST0Y2RICO.VIIIOANIZIVEL"
AlIvieDicAvOES

1. Processo de tratamento da superfície de um ~termos!
sintítico termoplástico para torná-la apta a ser ligada a um composto
elastomírico vulcanizdvel, caracterizado pelo fato de que compreende j
- .uma aplicação á-super/fole do material termoplástioo de um líquido que
solvente para o material s6mente em temperatura elevadas, o líquide
sendo em temperatura abaixo da qual torna-se solvente para o rataria,/
e uni aquecimento do dito liquido atd'uma temperatura na . qual torna-st
solvente para o material, sendo todavia abaixo do ponto de fusão do n2
teria/, durante um parida° tal que, se mn seguida ger livre do liquide
a superfície terá uma aparbeia /Uca.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido 6epoS1
todo na-Repartição de patentes na Inglaterra, em 1 2 de fevereiro de /
1966, eob o n2 4287/66.
Ponto n2 1-210 total de 4 pontos apreseatodoe;
TU40N 18 6. .515 4. 30 de Janeiro 'de .1.967.
Requerente: EARGARIA BiamANOJ 2:COWANIX,ACCIEDÂD ,AWNIN 110,18T.galk
cOmBlicIAL, 1711,1=M, MOB/IIABI4, AGROPECUÁRIA:. *DE TRUSPOETEd*
A-gent.1a.
Prlvil;gio de Invenção: e DISPOSITIVO TEANSPORIADOR- 1~08, Ogdga
leiviadt23=a
1- Dispositivo transportador-limpador de . grãos, apteffieft,
s.: ac-Olado a maquinas prodeSeadoras de grãos, caracterizado por Campregt
der, em combinaç go, uma helice trnsportadora acoplada a maios motorea asa
pazes de raz;-la girar, disposta em forma substancialmente vertical a OU.
xialmente . dentro da um primeiro tubo provido, cm toda sua pari/seri-SI de
abertdras laterais e em uma de suas extremidodas. de primeiros maios Mak
zadoreS capazes de 'conduzir o -grão limpo para 'um lugar prgimb-do; eatandã.
dito tubo localizado dentro de um segundo tubo que:IM Sua exramddsáa,Sa-/

3114 Sexta-feira 18
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Wrior esta Provido de snundos . meios canalizadores capazes de dirigir a,
Corrente de 'partículas que passaram pelas anteditas perfuraçõeá

Ponto na. 1 no total de 4 pontosjapresentados,
.37

Junho de

1911 P

ficam previstos magnotode
v
comando nos ponSoe;d4 peleçWo para a rétliladt:
dos ganchos para fora. 45s r ecort oe$.9e.SeP t,?Weg a,Pe le dito fato que .ficam
prevista uma 6cora (6y)emcadayareta,da5 -mOlejo,,pelo fato que no.seritim
do da . circunfer4cla do,ollindro . de agghaa ficar dispostas incoraatque
encontram umas ao lado das outras em Favete'de.altura diferentes, m que eal
cada ponto de imisção-fica proviato um mamara de pagnetos uns por cira dela
outros (8o, 8u) correspondento ,ap . nâmero dos }Fivela de altura.
Á requerente.reivindica a prioridade docorrespondents pedido dopes
soltado na Repartição de.Patentaz Alemã, em l&de-teveroiro de 1966:lob •
t o m 68.419
Ponto na 1 do total' do,j,pontos apresentados.
«Mb. 1~3'1,

-31

if
I

i'AV.

LaJ

TáÉMO No 186.76 de 30 de Janeiro de 1967.
equerente: MARGARIA WMANOS Y . COMPANIA, SOCIEDAD ANONIMA,INDU'STRIAL.
C0MMCIAL,FINANCIERA,INM0BILIARIA,AGR0PAMARD 1 YDS:TRANSPORTE-Argentina,
Privilegio de Invenção: . "GERADOR Dál AR Qpnefr.""
Reivindicações
1- Gerador de ar quente do tipo constituido por uma casara de ar em uma de cujas'extremidades esta instalado uMa turbina de •
asys em Cujo interior h uma baca de um conduto de admissão de ar para •
a

combustão e a camará de combustão alimentada por dito conduto,caracte-

rizado porque'dita camara de combustão está lateralmente fechada e

aber-

ta por suas extremidades está coaxialmente dis 'posta eá mta . cámara de ar, aprsentando ais sua parte mais distante da dita turbina, 0..queimadOr
de combustivel e o acoplimnto para o conduta de ar para a combustão,cuja outra ponta estio localizadas am j ita °amara de ar perto da turbina
de ar e,perto da outra extremidade de dita camara de combustão que, em e,
Suas vizinhanças; apresentl uma pluralidade de furos na parte da periferia aos quais, mais próxima de Cita turbina, estão soldados correspondo

T2RMO N o 187.621 de 8 de Março de 19(
Requerente: DEUTSCHJ GOLD . UND SI1,810.
e
Alemanha.

'CUANSTALT VORMALS ROWSLER*

Privilegio_deaSven“o: ' PROCáSSO PARA:. ORAR A ADERZNOIA DE Mal=
U -DDRRACHA A TECIDOS".
Reivindicacões

ter ferros angulares dispostas Com uma ligeira inclinação em relaçõo a .
1- Processo para melhorar a aderencia de misturAS de/

Uma perpendicular ao eixo do conjunto passa por Seu ponto de;sollagem
de modo' que aresta de seu diedro olhe para dita turbina e sua extremid
liVre zsteja mais distante dela ,ue a soldada.
Ponto na 1 no

de 7 pontos apresentados.

ie"14

borracha a tecidos, 'particularmente de misturas contendo cargas ativas
de borrd.cha natural ou sintática sabre tecidos preparados ou /FUI prepa
rados, mediante produtos de condensaç ão de fenáis elou timinas e alada
dos, capazs de formação de resinas, por meio de vulcaniza0o das :Um

taras sare o material de suporte, ou substrato, caracterizado pelo $a
to de se' adicionar s misturas de borracha, ácido'sillcico ou SI/loa ae
ativa, e/ou silic.ato de altiminio, o/ou silicato de dado, ou ãarbonce
to de nálciO, finamente dividi das 'de per si ou em conjunto com Rapp,
de

fugi, Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dee
pOsitado na Alemanha em 8 de março de 1966 e 6 de julhO de 196640); o.
xes,.D 49:$30 XV 'd/39' e t(50 489 IVd/39b, respectivamente,
Ponto nct 1 no total de 10 pontos apresentados,
6. •4'0
WM II 1116411 6. 32, de Janeiro de 1967

entterate. TRUZ NOW tbabk •aLIOURRA
Iftivillgie .6 Iárahetio "MOINA tTAItOUR MODO COM AMUÁ pt IR/COUR
IIIITROMÁGICICARVITR MEOANICAREMOOMMUO
AltrINDIUOVAR,

n
para tricotar, redondo oom cirando elatreragnitice-aac:nico
'46:saulkaa do tricota, na qual ce empurradors g previstos para o comande .
dai' molhes de cilindro faou xerourao,auridoe sob pra ga° de .16J% apse
sentam recortes nos quais angitam ganchos aplfeados em varetas d. molejo •
pare A peraillegkU Oca impar:adorei na aua aeri g ko Mala baixa, e na qual

2RMO Na 186.726 de 1 ao Pevereiro de 1967.
Reogorentet 1MO.00RPORATION-E.C.A.
Privildgio de Invenção: ',PROCESSO DE PURIFICAM DE CID° MUDO UDZI.
MO ROR AOIDITZAW COM ACIDO SULPURIO0 DE MINEMOS P0SPLTIO02".
,Peivindicacães...
1-Processo de purificaçro de doido dmido obtido 3AR
icidulaçãO com doido suifdráco de-p inírios fosfdticoe,caracterlead0 0
pelo fato de par .em contacto o dito doido &ido com uma soluço ergo
Rico de extração, tendo solubilidade lixdtria na mesma proporgaeo zum
ficiente para extrair ate 85% do ter:,' : ,t-tido no dito dcido -/
tímido, a dita aoloção orgânica de extraiao - conendy um fosfato USW

OF C . 1!
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icos escolhido do grupo, que consiste de foefatós de alcona, fofa
to de arilo e fosfatOe'ae^a3Aal'A tils , dildidos têtnie solVente otgenic0; . recUperar .UM eit r. aW,S611;Wiio. tá imptiretee to que ó áitt
ácido dmido;.pOr em contaCtO'b tão'i::tratod'om ágttaem proporções.el
O do dato citrato e formar á.
ficientes pára separar o c 'oraexidcP ` à
cido fosfdrico; separar üilaso1ução .'Wqâá 50d'de'deido foefdrico da so-i
lução orgânica residual tia 'extraçÈ,'W re6Wrar,'como um produto,usa
lrdõ que o dito àcido
eolução de doido fosfdriW,tendo UtteZ
'dmido.

a

Reivindica.sea prioridade do?oorrespondente pedido de
ai l'de Fevereiro de 1966 e 1. de Junho de 1966, .

positado
sob os n 5 s.5241.272 e 554565, respeotiVeMenie:.
p onto mo 1.mm total de 11 pontos apresentados,

Junho de 1971 3115
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sinuNDICACUS_
1 - Processo de fabricação de silos, ou recipientes similares, que
conalste em propOrcionar um recinto de forma cilíndrica por meio de palnl.
is recurvados, prefersatemente de :Olha onduladas, cuja:: ondulações sejam.
3iapostas to Sentido vertical, reunindo-se pelas bordas na direção das geratrizes do circuito formado, provendo Sato de pelo menos uma cínthextera,
or horizontal de . refOrço, situada ha parte mais alta, e eventualmente Ee
ema outra cinta colocada na parte inferior caracterizado .pe lo fate de se
few-tituirem as cintas de referço por duas series deseleméntot recurvados,
cada um dos quais 4 fitado to meio de mi painel, sendo tais *lamentos 114
dos uns aos outros per sistemas de talas, ou elementos anélegoa, peemitindO.
o deslocamento desse elementos em relação uhs ' aos outros,e, finalmente, ed
só fixar os meios de junção esses elementos depois de tha Olheira opera
qio da enchimento do sileassim constituido, de maneire Aus * P arede die.
te tome consequentemente uma forma pseudo-trundinicas
0, requerente reivindica 8 prioridade db correspondente pedido dispa
eitado na Repartição de 'P atentes da Fratql, eal de retordró de 1966, sOU
o ha 481E06.
Ponto n a 1 do total de 4 pontos aprèSóntedels

t

TERMO Na 186.755 de 2 de Fevereiro de 1967.
Requerente: GENERAL DYNAMICS CORPORATION-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO E DISPOSITIVOS
CONTROLE AUTOMÁTICO DE BITOLAS E SIMILARES".
ReivindicaoSes

1-Aperfeiçoamentos em dispositivos de contrõle,parai
uma instalação na qual o material em movimento é operado por meios que
trabalham o material no sentido de causar-lhe uma redução em no mínimo
uma das suas dimensões que sãO transversais ao sentido dOinovimento dO
material, e podendo o grau da redução ser controlado por meios ajustd.
Vais, caracteeizados por compreender meios oomputadores, 09 qUais ree.
pondem aos respectivos sinais, representando a divergenoia efetiva da.
dita dimeneão,relativame nt e a um valor nominal, no lado de entrada doa
ditos meios operadores, e representando a divergindo efetiva na maga
de estiragem relativamente a um valor nominal da mesma, diverginciaa •
essas que definem o dito material durante a aludida redução, AO senti*
do de derivarem dali, para controlar os menoionados meios ajUatftela,?
um sinal de correção, do qual no mínimo uma componente representa a da
vergencia deduzida 'na dita dimensão, no lado de Balda doa referidos
meios operadores, relativamente a . um valor nOminal deaaa dimenhio de •
°2-14a
Nivindica-se a prioridade do correspondente pediao
depositad0 40810.4. A. em A . de Fevereiro de 1966, o* O tA52.5.036.
tonto na 1 no total de 18 ponto? apresentados.

-s
de revetelro de 1967
TERMO 2,1 2 186.775 de
lequorentes ANDRX REIMBERT - FRANÇA
Privilégio de Invenção "PROCESS O DE Fa8RIÇAQX0 Dl OILOS OU MUIRIENTE3 01°
MILAI;
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Testo Ma 183.146 de 23 de asteMbro de 1966
Requerente)) iNDMISTRIA,E COMERCIO MURAM! S/A. . SIO PAULO
DE RECIPIENTES E COR?
Privilégio de Invenção *XOTO PROCESSO DE FABBICAÇEO
RESPOWDENTES FERRAMENTAS"
REIVINDICA0E3

*Non PROCEss0"ps PAPP,Ttnio bt RECIPIENTES E CORRESPONDENTESFERRAMENTAS", cujas ferramentas adaptadas a una ínica. méquina, por exem
pio, um d'rrio hiddulloo, earaoterisamm . se por serem constituídas primordL
.

almente de um mandril principal dotado de uma contra-plada que serie de a
ptio para o recipiente e que teta movinento.longitudinál.dentro do dito .c
mandril, recebendo pressfo . de urna mola taabím alojada no dito mandril; e.
pelo fato de 'o mandril' receber Movimento de rotação pelwtransmissio,d o m
. por veri.
tOnsuue dispie, taadAM,.de um movimento lonitudinal acionado
n os métodos; e por um mandril menor com movimento livre o concentrico ao'.
mandril maior, tendo dito mandril mcvitento longitudinal adonado.por.prÈ
cesses cothecidos; apele fato'de o . mandril menor ter no seu interior um
pistão aoionado par Verça hidréolica ou mecenica, é que se movimenta em •
sentido longitudina l , independentemen t e do movimento do mandril menor; e.
cei
pelo fato de ó pistão ter função . de segurar firmemente em sua.posição
°
pelo
fato
de
t
pistão
pode
empurrar
.
.
ta o recipiente a ser trabalhados
para dentro do:Mandril maior o recipiente que esté sendo trabalnado, cos.
ee
primindo tombem. a contra- p laca, quase 'aloja dentro do mandril maior,
mola ai. .altjads; • pelo fato de o pistão, devido ao seu diiimotro Menor, permitir a reducão do dieoetro do recipiente. formando o gargalo; o pele-

116
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fato de ser o recipiente estirwio e reduzido no seu diemetro pela AÇU .
toncentrica de dois roletes atuo recebem, contemporneamente, movimento transversal e longitudinal; • pelo fato de ser o recipiente eztraide auto
Nitidamente pelo retrocesso simultint, do pistão interno do mandril menor
pelo retrocesso do mandril maler e pela ação da contro-placa e mola intez,
j . do mandril maior.
Ponto n o 1 do total de 2. pontos apresentadoa,

Junho de 1911

(Se(9,03

WIWIO Ne 184.37 1 de 8'de :MevembrO de 1966.
Requerente: SILVE YNITTING MACHINE CO.W1).-Japão
:Privilégio de invenção: .".!.gquipA. PARA TEÇER TWLDOS DL' MALHA"

Reivinidicac5es
a-Maquina para tecer tecidos de -malha, do tipo em que/
cada agulha de tecer tecidóe dtina/ha 6 guiada por novimento dee11sante horizontal, assim como para movimento deelizante vertical e
descendente et sua extremidade traseira ffln direção a um'aáejamento - /
de agulha, e tem um ramo dobrado que se estendé através de uma.ranr.;
hura para ejuetamento com os excentricos do suporte, -caracrberizada-../
por compreender um corpo Provido de uMa projeção estendendo-se em ••/'
sua parte traseira e tendo um banco em -oujo tópo ou ao longe do meg/
mo as extremidades das , agulhas possam realizar um movimento de des14(
sarnento; uma ou mais chapas de Pentes inet 'aladas dentro do dito corpo
c . formadas ao longo de oeUs ?. conternoe Superiores ' com super'ficies de —

•

ZNAMO No 187.287 de 24 de fevereiro de 1967
Yequerente : STANDARD ELECTR1CA S/A. - GUANABARA
PWPille g io de.Invenção "MÁQUINA DE ENROLAR FITA'
-REIVINDICAOES

Nota *quina de enrolar fita caracterizada neste por compreendei
UM rolo de fita disposto de modo adjaente ao 'abo, um prendedor de fita que inclui um enrolados' de guia e meios de fretar controlados pela tensão.
da fitas o dito prendedor sendo montado de modo a girar o dito rolo dm toa
Xio do eixo longitudinal do dito cabo e sendo ajustável num plano paralelo.
ao Plano do dito cabo para envolver a dita fita no dito cabo num ânmlo •
Oredetereinad o do leito sem torcer a fita.
ilnalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondent
Imerica
peado depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
o 140114 sob o ia2 161.846, em 25 de janeiro de 1966k
Ponto ne 1 do total de 7 pontos apresentados.

chapa do alojamento, e servem para manter as agulhas, que são comprimidas para as superfícies cancavae para nelas permanecetà,deeajuetam
das doe excentricos do supoete e consequentemente inativas, efflervemtambém para manter outras agulhàs looalizadati -nas superficied oonve-i
mas projeIadas contra a compressão, exercida por um compressor monta..
do noa extremidades frontais das agulhas e feito de um material elastico tal como esponja ou semelhante, ehre as agulhas; meios para selecionar as chapas de pentes simples ou em combinação; Meios articula
doe por um mecaniémo operador com , os meios de seleção das chapas de.r
pentes que foram selecionados por um operador e eetaã ou devem ficar-.
em uso; e meios para guiar eutomdticamente as aguilhoe assim aelecio"daa'

Ponto me 1 no total de 5 pontos apresentados.
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~O Ne 1.44m g . as 7 ao meeentem me 106
theenexemee 8007,06320%1011Am m TROÇA
PROVIDA J3 CRIP/Olef WideR0480
ikkonilai o do larmolito; "UMA 1ZIRÀ
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REIMISM211.

d a pelei f
leaka fee4ma emas Orif:SW.os qUaSeadOs earaOtertsa

Noa. Sabia corós diapeStON de teleaneira que oada um deles apresente)
eu.
O raio da fieira

amem Amena icemammao ia30014tator6o r 10 coa
Ámmom mm mem omarlso.
lio1vio3le1mais a Matada as ettoreapoaaeato ~me lepowslao nal
Ihmmem mi 8 ae *ombro do 1943 /02 1%, 37.664
Ponto me 1 de bate. O 3 ~toe aPreSeateilos*

luxa xe 184.413 de .9 de novembro de 1966
Requerente: XEROX CORPORATION . E.U.A.
Privilegio de Invençio "APARELHAGEM E PROCESSO PARA TRANSNISSIO E RECEPÇIO
DOPIAX DR RASOS ORIFICOS"
REIYINDICAOSa

& . Aparelhagem para transmissão e recepção duplez de dados gráficos
tendo uma estação transmissora incluindo um elemento de varredura para con
verter informações em um documente a ser transmitido em uma serie de trenode sinais de'vídeo correspondentes pelo menos • porções sucessivas de linha
da:informação ao longo de uma dada disposição ou condição de varredura elementos para acoplar os trens de sinais de vfdeo, na sequencia da geração dos eifflos a uma cadeia de comunicação, e uma estação receptora que recebeos ditos trens de Ideais de vídeo e elementos di gravação respondendo aos 4
sinais para efetuar um registro ao longo de similar condição de var114/1101
redura, no sentido de recriar o dito documento original, caracterizado porcompreender um dispositivo multiplexador para gerar • transmitir um nUmerc
de sinais dd supervisão de avanço e de inverta° durante discretas subdivl •
Góes de peio menos uma porçãe do tempo de transmissão intermediária de tal
diacente .dos ditos trans de sinais de ',Ideio.
requerente reivindica e prioridade ' do correspondente pedido deposl
tedo na Repartido de Patente. dos Xotados Unidos a. America, 27 de desembl

FIG 1.

de 1965, sob • a o 516.94,
Ponto a p 1 de total de 11 sentes apresentado*.
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A:~ ffié 10.845 de 17 de Março de
Reverente: A:ATOS:AU & 1VWNyi
Privilegio de Invernal): 4PARd'11l0 E PROUSSOVP RA M~M~0 POR W¥N,
•

DE ARTINS DE AÇO"
Réavícdaecedel
14TripartIlho para marte1amens0 por lensarb de srlides de apy#

AM',

~O /R 167.711 de 10 Wien° de 3.967 .
Recúerentet MOUR SOOIEDAD DE azumeninina ramiTipt .ARGENTIn
WiVilorrad0 de invengic: 0 APERFEIÇOAMENTOS EK TURES USUAIS

usanao modos de disparo, caracterizado pilo Paio de wet ama soda gimen-,
tada para rotaç4o; meio da ajuste para ajustar um arbigo ns, roda; meio. -1
de deflezgo adjacente ao trejeto ratativo de dita roda pesa ~mar todo
o artigo eleehicamente . para se conformar coo O cont4so da Poda, sendo 0,
cieis de disparo disposto mdjacante a dita roda paca leawac imada . a sapsiodí

EIVI2DICAÇOSS

3. - Aperfeiçoamentos em teares manuais, do tipoT doo
que compreendem una pluralidade de agulhas, paralelamente dispOstaa

em uma placa-guia sabre a qual de desloca uma'oorrediça porta-camOS
para o deslocamento das agulhas, caracterizados pelo fato de que a
placa guia apresenta; e/11 , 1ms aresta frontal, uma pluralidade de ta.,
biques diviedrioe, emtre.os quais estão definidos os correspondem ge
tes extremos da guia, sendo que esses tabiques situados acima do
plano superior da guia, formam um pequeno dente retentor, cuja ares
ta frontal tem uma superfície curva de deslizamento, enquanto a arai
ta interna forma um ângulo agudo com o plano horizonta1 da gula,
Ponto na 1 de 13 pontos apreeentadot.

n

—

cie de dito artigo deformado contínuamonte medida coe pea perateles
meto p4a.selier dito maio de ajuste para permih4r 4as elâtO Avirdgq
acama sua forma normal não deformada.
Reivindica-se a prioridade do correspondei*, Fehmo dmpoed4dft..
nos .(4U.A. 'em a5 de Abril de 1966, sob o na 544.860.
Ponto e0 1 no total de 12 pontos apreee~
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T6040 N o 184.109 de 2,7 de Outubro de 1966;

9/

Requerente: REMES FIBRE COMPANY-E.U.A.
TERMO Ne 188.801 de 24 de abril de 1967
SIO PAVIO
Requerente: PLÁSTICOS COBBLANIT LTDA. •
APERFEIÇOAMENTOS
EM
BOLSA DE VEDAM nk.
invencEo:
PrivilÁgio de
R& TUMULAÇIO DE VASO SANITÁRIO

UMA

peça quase que independente da parte intern,
Ponto'n. 1 de 4 pontoe apreeentadoe,
AP

POPA

Fiffloson
2elíainflieacce.
1- im recipiente moldado de material de polpa Woroe,cave.e.
terizado por compreender um fundo (12) tenco uma parede lateral (18.)d4a&

rinemicAçon

I - A parte de fora abraça melhor por coMetiftv,..

Privi;gio de Invengio: " UM REG/FUN/E MOLD4D0 DE MAT8Polin

st

tedo-para fora e para cima ligada em terno da periferiado fando,Sormanda
a conexiio an'ora o funde c a parecia 1l;- y511 um canto (as) MSPOS,;à0 8121 um e.
plano sutstancialmente chato definindo ,4 extremidade Inferior do recipie&
te para custentá-1a'am uma suuerflcie (,O), rendo uma perg go (8) do fundo espaçada aclla do plano substancialmente,estendendo-se ta 'abertura a,
drenagem (34) atrvé' s da por2a7o do fundo lue ei c/apagada ac&ma do plano m
&lato, meios de suporte (40) contornados' para beAtO £stiados.no fundo pZ

ra antander-sa da adjacente e abertura, a extremidade ~dor do meio.
do suporta diopostA no pleno substancialmente chato para memer c aberta.
ra a g paçada 4cima do pino cubstancialmmte chato, ME010 de canal (36) co
torn4ndo para cima fce,. no funo pO osteutor- S e da pont) do dando eg
pavad,k acima do p lano substancialmente chatompara a pe~eada dO Alatelos
formqndo o Moio da canal uma breve igterrupçio(36) no Cante 9510 ded&ma a •
extremidAde inreriOr do recipiente..
Revindica-se a Driorid r,da lOcorrespond,s0 peôádeJlep~ade
no A .E.U,A. em 3 de /icrero o 1, 965,sos , n 0 506.223.
Ponto na 1 no total de 7 pontos apreentVege.
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Ttun N5 189.055 de 2 de

PRi0

de 1967

Requerente: A. B. PALKER CIA. LTMA. - SIO PAULO
Privilegio de lavencão: "APINiPEIÇOAMENTCS 32 VACINA ~SURA DE
NATMIAL TIREOPUSTICO •
,MTINDICACeM

.4

1 - Aperfeiçoamentos em maquina eztrueora de material
TERMO

se 283065 de 4 4. outehre d. 1966

Requerente:MAM:TU COMPONSNTS LT5,
Privilíeto, *e lameção. * *NtIODO 2 SWIPASIASTO PARA PRODUZ/R NA:RAIAL FIBROSO

AnvispicAan
-

Processada Tirar material fibroso, incluindo um constituinte do

lf.gação,ativmde, ao* calor, pare formá-lo numa varota contSua incluindo as
fases de alimentar continuamente o material fibroso, • transportar • mesmoatrauão.de una cínara de aquecimento por meio de uns fito am-fim. do forma
a aquecer o material fibroso e ativar e agente do ligação, caracterizado em

termopldatico,caracterizados por conpreenderea.ceoencialeente é fo
to de der-se à niquim um ...atido totalmento vertical e deocedeate
para o, trabalho, atravee da dioposição coaxial da-rOsca. transportadora • aoesm de alimentação, na direção única e vertical, e tende
ainda. ao nivol da extremidade inferior da referida-Taoca a derivação lateral de atida, dita diepoeição permitindo que o diimetro do
núcleo a rteom.neja maior no -lado de maior torque, dando maior'000
pressão à melPA.
Ponto az 1 de .à pontoo apresentador.

qué a fita permeável a rant:ido de aquocUento, que 4pasaado atearás da

•

f,:ta durante a sua paisagem &travei da.oimera, de maneira á contactar o material fibroso, e dessa forma ligar aquilo material fibroso numa vareta.
Ponto n5 1 do total do 25 pontos apresemtado,

1-7 -•
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TNRMO N5 188.350 .de 7 dm abril de 1967
- PERNAMBUCO
Requerente: ROBERTO MARTINSBARRETO • CIORGIO.NICRELLZ
CONTINUA
DR
TUBOS CORRUGA
PARA,23TAMPORM
Privilegio de Invenção "mlwrsx
DOS TERMOPLÁSTICOS"
AlIVINDICAC$ES.,

1 - Maquina para estampagem contSua .ds tubos corrugados termpp1ãit1
s, compreendendo dois aneis formados, cada ta, por Iole flezfvel de erten
elístico-no qual estib fixados elementos de estampagem sentidos forçada
um contra o outro pela reação elástica do referido meio, caracterizado, pe-

-itatio No 197.685 de 18 de Março 4. 1960.
Requerente! PARANAVE LTDA. INDUTRIA S COMERCIO . Curitiba.
PriVilegio de Invenção: NOVA DISPOSIÇXO PROPORCION ADA AO SISTEMA Da
NARCAÇXO OS CONSUMO DE 'COMBUSTIVAIS".

Peivindicackies,

lo fato que ditos anais são montados sabre duas Wries as polias de maneira
que tenham pelo menina protensoa e, prensados contra os elementos da outra .

1:- Nova disposição proporcionada ao sistema de marcaçãc'

s4rio, &formar um. estampa edlculas paredes oí constrangido a aderir. o tubo.

de consumo de combustIvel, caracterizadà pelo fato de consistir em um,

a ser cornugado,, agindo. dltaapoliaa sabre ditos elemantos • sendo movimerg.

sistema de acoplamento de uma bomba de gazolina convencional,. de qual.

tadas para fazerearodas,diton anela de Maneira. que teremos movimento coa -

qu'or Up4 que permite o isolamento do computador, ficando" Gste suspen.
00 do sOlo por varões 'ou Suportes do metal que o sustentarão a uma sal
guise, por exemplo, £inando os . domais componentes com plet .--"- isola.

n- rde no referida trccha,, no:qual percorrem adjacentes.
Ponto of 1 da tatal da 7 pontos apresentados.

•••
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r-vir

A

rom,-~_rf~,~,

dos o em locais de f;c11 acesso.
Ponto nA 1 no total de 3'pontos apresentados.
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SiRmo to 183.240 . ' de 28 de setembro de 1966
Requerente: KELSON'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

GUANABARA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO DR FABRICAÇÃO DE El
VO TIPO DE VINIL EXPANDIDO COM APARÊNCIA DE VEL1
DO OU DE CAMURÇA NATURAL, ' Á QUE Sr REFERE O PEk
DO DE PATENTE DE PRIVILÉGIO DE ,INVENÇÃO DEPOSITk
DO SOB MIRRO N g 183.239"
REIVINDICACOES
1 - APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO DE FABRICAÇló DE NOVO TIPO DE

•

1

-,:iamo
'1)3. ;7:3
ao thrtutiio de 1.9464
Req uerente: • GLAV'ERDEL. 23;lgica.
Pr'lvilegle• Invengo: Pra corás() E,
1401'01-22.efú Ma a PARRIOnto Dr; CG
:PITA DE VIDRO POR "ESR,DEAMENTO
DE 'VIDRO MAMO . segnti %Kg° DE IAM

VINIL EXPANDIDO COM APARÊNCIA DE VELUDO OU DE CAMURÇA NATURAL, A QUE SE
REFERE O PEDIDO bs PATENTE DE . PRIVILÉGIO DE INVENÇIO DEPOSITADO SOB MIEMO
'N g 183.239, caracterizado pelo fato de que para a obtenção do vinil expaa

dido com aparencia • eficiencia dó veludo- ou da camurça natural, submete.

EM FUSIO",

.se uma bobina de vinil expandido a um processo de separação que compreell

gaivina/cinge%

de a colocação da referida bobina de vinil expandido em um aparelho a/i",
mentador pondo o referido material em contato com a faca de alimentador
qual, em movimento cortante, separa a película superior de vinil expandi.
do, da parte com base de tecido de fibra de algodão ou sintática de.qUttl.
quer •specie, sendo as duas partes enroladas separadamehtee
Ponto no 1 do-total de a pontos apresentidos.

•

J:..Processo . de kabrIcaqUó de 111120
ara 281be de MO GOe etc. ó
preende etapa op eratOria de :tomar o uma parte de
:ridrapor empalbamento.45
de vidro fundido sObre a superficie ae vy.
aailke9 de metal gUndado.peractell
Sado por 0 0tpreender d. etapa
da operago iíSiona2..5e5noorporarpeloMe41
nos uma parte do citado .banho matá
liCo Uma Dinozoo'llaantide de'de pelo =14
nos ueelement6 capaz de modiflosr a i)eneao.sup
éfiediadoinete/ fundi-84w
a s elecionadó do
srupo que.compreendealudnics.anbimUcp aranio pe nom
boro, carbono, galio, germani% iddlo, èiigenier liztorepolusab000lia
fio, selenio, sillolo t enxOfre, tkurio o tolic;
Noa modállem à inggks
de unigo do vidro fundido sObrè ó banho metgIlcO.
Reivindica-se .a . prioridade do roirespondeeke.~0Vidodelà,
do em :un emburgugsa em
Saneire de 1966,sob MO YO.We
ionto.me p. no total de 11:pontolt.éprekenOdege

F16.1,
6 17 27

16

TlIkb N g 184.496 de 11 de Novembro de 196E4
Requerente: HELLENIC PLASTICS ANO RUMEM INDUSTRY N.AND M.PETZETAKIS
Iene.

fIe
py I

.SOCIETE ANONYME-Grácia.
Privilegio de Invençg o: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO XIAPARELHO PARA

36.35 ;":

PRODUÇãO CONTINUA DE ESPUMA DE POLÍMERO, EM FORMA DE 8LOCOS COM TODOS

34

u _, u

1

,

ARMO' N a. 185.249de 9 . .de Dezembro 'de 1960,
Requerente: FRANZ MONA G.m.b.H. ALEMANHA.

OS LADOS PLANOS t
ptivindicacOes

Privilágio de Invenção: "PROCE8S0 E DISPOSZEIVO . PAA4 A tes5A45 20 !C
PANA , A CONFECOO DE UMA PITA DE-OGRANDO":

1-Aperfeiçoamento em processo para produção conanua de espuma de polímero, em forma de'blocos com todos os lados planos,a *parti*
de uma mistura de reagentes,caracterizado pelo fato de compreender, Ora .
conjunto, os estágios de Passar os reagentes ao longo de um transporba.
dor á medida que reagem e se expandem para produzir a espUma pelimárioa.
e de confinar os reagentes ao transportador por meio de superfícies lam.
tarais que se movem com o transportador junto com os reagentes e de intre
duzir, entre os reagentes e as superficies laterais, tlhas da Um delgado.
material flexivel que, inicialmente, são levados a uma primeira posiç go
(V

4

linha A-A , da fig. 3), ao longo do transportador, dentro da regido On.

de se efetua a espumaç go (isto e, a região eespnmação) e, subsequentemon.
te', mover ditas folhas a jusante do '. :ransportador, de uma segunda posiçgo
(V.linhas C-C , da fig. 3), adjacente pa extremidade a jusante da'regigo
de esPumação 4 mesma velocidade e numa direção paralela á parte superior.
da espuma expandida e entre as supra indicadas primeira e segunda posir/'
çges, de levantar tais folhas em cont a cto com a espuma de modo que ngo
haja movimento, ou nenhum substancial movimento ralative entre a superaCie de to‘po da espuma e as áraas superficiais contíguas de ditas folhaspelo. que a espuma expandida forma uma superficie superior, substancial-,

mente plana.
Reivindica-se a Oioridade do correspondente pedido depaitifa Orácia, em 12 de Novembro de 1985,sob o n g 31.732

*Ponto no I, no'Setal de 12 pontos aprteentadoa,

ISAqindicuta(se,

l-Prdcesso. Poro a Imploração de um padrão para a conftelio im
exemplo um /lime com uma eultdpitoidade de Deirn,
ouros s de comando encontrando-se Uma AO lado das, outros, sendo se
adettga,
,14oa aolonavel a partir de cada pertJ,eso do comando P eao Gene UB late1504
tiVo meagnico ou e1etromagn6tico-mecin1co, de modo eletrOnizei
Yespeoti,st
mente meognicol de ao8rdo:com o padrio, sendo gge por meio c/4es'; piorogwa,
zos, em mitguínes de 4mi.dootagem ou de tecelagem que produzem
esteires de Gg
pano tricotado ou Ude% .ottb oomandados'oe ogros medmicos, que, por
# 200 dipèrene.iel e/ou pela escolha de dos diferentes
no material erlaa ea!
ver, produzem na *abeira de pano a amostragem prescrita'pela &Ma de oOtÉV
*ando, oaracterizado pelo Jato asse oondscoftenado um deeen4o Mura ikeóre as
de desenhos com* pelo moad! duaa ares, gize reprolgz g padrEd
deseledo,
pelo fato qtze elete,padrgo4 explorado ip to-eletwAoareepte
com.palomeeos
doia oomprimentes de onda da luz (oS comP rimoStoo dO4 Gadde0
eállgore
240), sendo q128 nisto a be ge de delo
Mbó sod"1°00soa "km."
da onda de ex p ioreç g o ut grande foto-einel, ó 04 diversas Áireirforseemee
cada vez sOmente com um comprimento de onda ne pende 'foto-elnal,
e com e
ow.;ros comprimentos de onda ,penas um ..,Amemo fofp4lua1,
Reivindloa
a.px1Or2.104e do p orreepondeate
doPOeitadl°
Uta St& de comendo, por

droào, OPIC1AL (0,edge

)120 $eeta., ;eite. leb

na Alemanha, 15 de Da'zembro de 1965 sob o a o M 67647 VITs/a5a. ét]
0 ..:tubro do 1966 nob o n a kf 71331 VIII3/25a.
Ponto nD 1 no total dó 10 pontos aprosontados.

d,

4.141h0 de 1971

À rosquesemte meimindtea a prieriAsse do correspondente podido dtposl
telto is* leasettlbe *e Pateasse 'in
beceslavaquis ia 2 ai novembro de 1965 20i1
Ye4 2,442 .46VoiLló:dos novembro de 196. 5 sob os a r s, PV 6704-65 e
67o4o-45,
Pea4. ft* 1 do total de 6 pontos aOrozeztodoe.
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IBMNO R. 184.062 de 26
outubro de 1966
Raquerentet THE CARBORUNDUM COMPANY •4 E.U.A.
Yrivildgio de Invenção "ARTIGOS ABRASIVOS ISGAIvo, Apsartmouos 1 PRo.
CESSO PARA F0RM1-108"
REIVINDICAÇO10 •
- Artigos skrasimen llgadoe, anerreiç~os, oaracterizadoe pelo/
:ato de compreender grau& abraeivoa e um aglutinante de resina polibenzj.
midaaole unindo dito* eram em um corpo integral.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado noa/
Botado,' Unidoida América em data de 8 do novembro de 1965 sob n2
506.746.
Ponto n a 1 do total de 10 pontos apresentados.

is

At\

_

\J."

Tbrnso Ri 184.412 1. 9 de novembro de 198e
E.U.A.
Requerente' MAJLESI CORPORATION
PR0ONes0 Dl FlaÇA0 Dl PILA. .
"APPRFZIÇOA2ENT0
?civildsto de Iaveaçin
MENTOS A SECO"
IZIYIPDICAÇoES.

1 - Aperfeiçoamento an processo de fiação de ftlsmontos a seco, cog

preendondo as operaçOee dei eztraaar uma solução em solvente, contendo /
um material formador de filamentos, aravés de uma fieira ou "spinneret"
em uma zona fechada, formadora de filamenzoa; parar oe filamentos resul-.
tantee atreveis da mesnm coxa é remove-lei em um local embertaineialnente /
afastado da e em posiçao oposta a fieira ou "spinneret"; caracterizado /
pelo fato de ce, introduzir um meio erraporative do solveste na dita zoam/
em um local intermedidrio ao eixo planar de "srptnneret* e o local de remoção dos filamentos e se remover O dito meio, carregado com salvente, /
da zona em locais adjacentes ao "spanneret" e dito local de remoça() dOsi
filamentos.
BeivindiCa-.e • prioridade do correspondente podido dopeditad0
Esteiem Crddoe da Amíries em 12 de novembros de 1965 soa ns 508.193,
Ponto na 1 do total do 8 pontos anreaentadoe.
s

200

400
600. elo
tEMRENATUNS PC)

TERMO . XI 184201 da 31 do outubro de 1966
•ignerentet CIO PRAHA, 013080V1:PONDNIK. • TOZZCOSLOVAQUIA
erivilísió de'InvmnçU a fiZàNISHO PARA ELZVAÇO DZ LANÇAS i)
ZILUERIZZLILI

Pa .mesanisne para item lanças de guindaste, etápreondéndo dtt.
es, partes soiponoMes priaelpalas luxação e lanças no qual * lança os4111.
olmente untada slbre A arma¡Ro •..4 levantada por una corda disposta aintn
• *rugi* e a calasça;d* lanças partlonlarnente eisuindastes moais, nsanao
•lnaltineamente um UI*" de pOlittoompOsto e mi il2inditt146roinlies com a
hastade pletio¡ caraoterliads pele fato da corda, d. qual Anbas Mi extrahL
dades t sb tutoradas as qual.quer .usia das Partes tán & indul tas ser Jaaada $6br * piam amua uno polia Priiia polo mence usa das partes componentes do guindasbe. e saia* pele manos um bloco de polia Compost5, cuja .parte rixa
e una das partes principais do guindaste e Cuja parte dasloc;val
perua s'ung haste
platIo de Um cilindro hidr;ulico nus ; tambím
uaa da3ïipart principais do guindoste.

Vrlatffif

JQ 184.544 de 14
Requerente: C...A.V. InCtED
Ttamo

novembro de 1966
laGEATRRRA

de

'Privildgio da Invenodo: "alURIZRO 2*Rd 330454R ocOMOSIMIAL DOWX**

D.

c

o W)

t:e ;5 i

REIVIRDIOMUES
combustível liqmido do tipo especificado,
para
bombear
1 - Ararelho
um
trajeto para o combustível controlado /
caracterizado por compreender
pelo elemento estraugnIador ou acelerador, uma restrição no dito trajeto
adiante do eatrangUlador, sendo aplicada precisão num ponto intermediário
entre o elemento aatrangulador e a restrição abre o dito elemento acionado pela preseão, coracterizendo-:se o arranjo pelo fato de que as varíg

. Ponto nP 1 no 'cotai de 4 pontos apresentadoà.
r
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9

2
0

8
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Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na /
Inglaterra em 15 de novembro de 1965 sob n s, 48.372.
ponto ne 1 do total de 14 pontoe apresentados
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T.,:RMA Re 185.038 de '1 de Dezembro de 1966.

Requerente: INDUSTRIA DE MÁQUINAS AGR/00IAS rJelis
Privilé.áo de Invenção: "brATLTI-CULTIVADORA COM DISCOS".

10 ;40 41

k'r

se -......di,wAilp

Fic.I.

TtrtMO N e 185.298 de 12 de Dezembro de 1966.

Requerente: FARBENFABRIKEN BAUR ARTIENGESEILSOBART-Alemanha.
Priyilágio de Invenção: . PROCESSO DE PREXARA0.0 DE CORANTES'ANTRAQUI0'
RICOS TÁVRES DE GRUPOS DE ¡SIDO SSLFONICO".

ReivindicacUs
1Mrocesso para a preparação de corantes de antraquinci-

Grande

do Sul.

Rei

"Mill" ik
agoi

o,

Z.'D

çõee da posição do acelerador ou estrangulador produzem variaçãee,na /
pressão naquele ponto, fazendo variar • posição do elemento acionado pela pressão e, por meio dele, o tampo de injeção do combustível para o mo

s-wirlif.,, !. -

3121
_

vindl o a c &e k3 -

1-Multi-cultivadora coei discos caracterizada fundamentalmente por ser constituída por um disco montado; na posição hori-/
zontel, na extremidade inferior de um eixo vertical que gira num man
cal com dois rolamentos de esferas colocados dentro de uma oaixa metálica que, nor sua vexo Â fixada d barra -inferior, horizontal de Um
conjunto ondulador em forra-de paralelogramo com barras articuladasCom rima mola ligando as barras obliquas e sendo a barra horizontal dãete donjunto soldada a Um suporte que, por sua vez, é fixado a Urne
barra quadrada de sustentação com um supN-te soldado em seo,cenlro.
05nto n4 1 no total de 3 pontos apresentados.'

na livres de grupo a de ácido sulfonico, caracterizado pelo fato de se
reagir uma antraquinone, que contém em pelo menos uma posiça6-beta um
grupo reativo, que se dexprenderá, com um.fenol, álcool arnica ou Mer-

captano aromático ou ali:Táticos, que contém um radical'arila.substito
ido, por, ao me . 0,9. UM grupo acilamino-metileno
de
Re jAárdiCa- se a prioridade do correspondente '.pedido
tNrei
ne
E
48,003
portado na Alemnha, em 24 de Dezembro - de 1965,sob o
Ponto nz 1 no total de 23 pontos apresentados,
22b.
TZREO N P 185.036 de 1 Dezembro de 1966.
Re4uerente: FRÁNZ MORk2 GmbH.,-Alemanha.
Privilegio de Invenção: 'P200E650 &DISPOSITIVO PARA A PREPAR4X0 DUMA
FIA DE GOMANDO SEGUNDO UM MOD .2L0 à REPRO;UZTR".
eivindicaç.3eq_
1-Processo para a preperaçãO duma fita de comando segUnia

g0 ao.
mm rsda' lo a repr.)duzir, caracterizado por transform ar a distribuiç
cal dependente da claridade ou de cr Chim modeilo em informaç g o numa .fita
o.a padres de superfícies de com a ndo, que numa máquina para a produça.
r os linais produzidos por sondagem individu al ponto o
er've p ara forneee '
andO, caracterizado
por poW,0 á máquina 23 com andar com impulsos de co pj
ainda pelo fato de se sondsr o modlo ponto por ponto a determinaçã'o da.
lel e de
toir ou claridade, e de se ordenar esta informaç go segundo uma
Ie ap licar a mesma á fita de comando.
Reivindi ca-se a prioridade do correspondente nedidodeposi
.do na Alemnba, em 11 de Dezembro de 1965,s0b 0 n e M 67609 VIIIa/21a1.

.flgura , 1
?MO N e 185.774 de 28 de dezsabro de led% •
Miquerestea OMS MON ZANDHal •GANADI
Priviliole do mvenglp UPA#480 DO FlOMONTO Dl POçosf,

ginti~a,
- Zoar:lho de fechamento de.poeot dia:lura is./^s a ~OU Idto
ro do poço está concebida para ter colocada em posigio DO Sete do pega o •
dispositivo formando'canal t constituído por 'metal melietente.1016;
ácidos, firmado caixa • alinhamento com um foro fraudo na parede da'
caixa, sendo o referido dispositivo formador de snal copal 'do prolongaras»

Aem Wh o
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DIÁRIO OFICIAL

(Seção li)

Penba

to lateral a partir da . 'caixa para ir Contactar Cem uma ftrMaço preduteral
caracterizado pelo fato de o dispositivo.formador de canal . compreender UME
Manga terminal que é bloqueada e fechada por. um bidão de metal solúvel
écido ca manga, se disso1 ,4 pelo monos:
écido, o qual, apés a introdulão
em parte para se desllojar da manga com éle aswcieda, e'pelo Pato de, te
extremidade do dispositlVo formador de canal que mais prOxima'fica
xa, estar firmada uma tampa de segurança, estando a referida tampa funda
Itentarmente ao nfvel da Parede da caixa e fundamentalmente localizada dene
tro do referido furo ou buraco.fresado na ca!Xa e tendo a màs.4 una passa.
gem estreita de contra, valvular, 4 qual - poisibilita o.fluxo de fluido ke:
de o interior da caixa na direção do referidobujão mas impede o 'iluso de
fluido através de manga e para o interier da caixa, sendo a referida tampe
de segurança feita, pelo menos em parte, de um metal solúvel em cido.
,L requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depk
sitado ha Repartição de P atentes' dos Estados Unidos da Améri ca, em 5 de
neiro de 1966, sob .o n 2 518.884.
t'onto n 2 1 do total de 21 pontos apresentados.

Junho de 1971

3.G total de 6 pontol aProsentadoge
2

1Y /3

62 4,..34' .5 44, 8'

26

/
T$RMO Ne 186.133 de 12 de janeiro de 1967
Requerente: SOCIETE ANONYME ANDRE CITROEN :RANÇÁ
Privilégio de invenção: " PROCESSO DE FABRICAÇXO DE REsERvATdiii08
DE FLUIDO

SOB PRHSSIO

NIVINDIOAÇOES

% - processo de fabricação de reservat6ios de fluido
sob pressao, e, mais particularmeitte, dos aparelhos do tipo acumula
dor, caracterizado pelo fato de que o invólucro resistente do reser.

vatdrio d ' obtido numa , sé peça por deformação, a frio, de um disco /
de Chapa em doia tempos primeiramente, abtenç g o de um esboço eilin4
erice. l_mm fundo convexo numa extremidade e cuja parte eilindrica é
em :seguida, levada a uma forma de retração até a obtenolio . de um ori
ficio axial de diámetro mínimo, ligando -se a um elemento de adução/
do líquido, por exemplo. Reivindica-se prioridade do corres p ondente Pedid2,de"
positado na Repartição de patentes da França em 13 de janeiro de
1966 sob n e 45.814 e em 4 de Julho de 1966 sob ns 68.060.
souto ne 1 de 4 Pontoe apresentado*.

FIG.(
wfamo Ni 185.946 de 5

de Janeiro de 1967.

Requerente: BUCKAAN LABORATORIES INC-E.U.A.

Privilégio de Invençá..0: " PROCESSO Dei' A 0BTEN00 DE PAPEL PARA IMPRE.
6SA0 OFFSET".
tp.IyiniLlu3e2
1- Processo para a produça de papel por impressão offsetl
no qual e formada, com um fluido aquoso que contein pasta celulesica

e 0U.

FIG.1

troo ingredientes pra a fabidk^ão de papel, uma falha sebre uma oorreit
sem fim de tela metelica; caracterizado por compreender a adição ao dito.
nutris, aquoso, depois da Ultima operação de separação da Ugua e antes de.
entrarem em contato as meterias primas com a dita correia som fim de tel.:
Met41ica, de uma composição que compreende '80-98 partos em peso de um O.
leo mineral e 20 -2 partos em peso de silise bidrofoba suspeLVas no dito.
óleo, em quantidade suAciente para reduzir o acUmulo de barra nos Panosdo cilindro empregados na dita impressão offset.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depe"\.
.et

tado nos E.U.A. sob o n" 560.875 em 27.06.1966.
Ponto n o 1 no total de

6

pontos apresentados

TEP!W 152 186.037 de 9 de Janeiro de 1967
Rez=nte: ALFA-LAVAL AR
PrivilSgio ' de Livanção "FULSADOR AUTOMÁTICO"
WEvINDICACTIZ

I.-

Um pulsador Qatomático- compreendendo ira alojamento, duas casaras

L'RM0 Ni 182.874 de 15 de Setembro de 1966.
Requorentet MINNESOTA ' MIRINS AND MANUFACTURING COMPANY-E.U.A.

' dentro do alojamento; um embolo móvel entre duas posições . nas respeCtivas
eZmaras, oi:Ombelos . astando positivamente acoplados um ao Outro, 'formando .
dispositivo de embolo; um membro de válvul ,, arrajdo para ser acionado pelo.
J: dispositivo de émbolt, a fim de ligar alternadamente um ou mais tubos Wes
tima fonte. de vácuo e uma fonte de pressão', respectivamente, e um membro de
onle adotado para ser acionado pelo dispositivo ' de embolo, 4 fim de ligar o pa g ador com a - fonte de +no e a fonte de pressão, respectivamente
de ms.lo que os mbolos soja4
aracterizado pelo fato de que- n
,
•o ombolon dividom suan mamaras em dois espsços, dois dossea e seaeca estais,o completamente vedados e ligados um com o outro através de um canal

Privilegio de Inveáção: "PROCESSO . PARA A . FAERICAÇXO DE MATERIAL EM ..F5LIM
SEMELHANTE A COURO E com posIÇOEs UTILIZÁVEIS COMO
SUCEDINED OU SUBSTITU
TQ DE.COURO",

Reivindieacges
1-Processo para a fabricação de material em fOlha some.
Ln a nte a Couro, caracterizado por com p reender (a) • depoSigio . de uma -/
suspraaão, contendo Água e sólidos sustensoa, tendo uma consistencia, de
faze'r papel, os ditos selidma om suspenAo compreendendo entre . 50 e SO,
. por .cents, em peso, de particulas iloculcdas, essencialmente globulares

à
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DIÁRIO OFICIAL (Senão III)

do po1iuretiano:Olaitom er0% re OgO um. tamanho MC110 se partículas entre.
1 c 100 microbs, e entra 20 e 59 por cento, em pisd, de material fibra,to pelo menos 1/3 do dite taterial . iibroào Sendo fibras de couro o o.
restante sendo essencialmente fibras sintitica4 flexl;reiS, Re alta . re.
siatideia, pelo menos 10 por cento, em Piso dós ditos taidos . sendo fibras de"coldro,de preferi n. cia, fibras de couro.curtido, Sendo uma'fahaformada pela, deper.;qXoda dita suSpens go aquosa sObre uma euperfície -/
torturada, para'formar uma falo:depositada com 'água, tendo um índice de porosidade, quando medido em um densimetro de Ourley, de 5 á 2000 se
SundoS Por 4e0 co de 'ar, Por 452 mm de espessura de amostra;(b)secagem
.da
. dita tOlha;(c) aqueelmento da 151hae de uma temperatura elevada de belo menos 120 eC,por um teMpo suficiente para causar o;escoamonto das ditas partículas de Poliuretano, sem tornar uma fase da poliuretano iapermeável a vapor e sem degradar as. ditas fibras'.
Reivindica-se a prioridedé do correspondente . pedido de,
positado nos E.U.A. em 16 de Setembro de-196,sob cla 487.69e
Ponto A t 1.. no total de 13 pontos apresentados.

Junho de 1971 3123

Requerente reivindica-se a prioridade dn correspondente pedido depositado nos E.U.A..em 23 de Abril de 1965 sob o AO 4.5C
499.
Ponto Unido apresentado.
ARMO Ne

175.902 de 22 de dezembro de 1965./

Requerente: JOTO PEREIRA DE CAMPOS, CLECRA aná
Juni RITA DE CASPOS./ESTADO DO PARARA./

DE OAMPOS

do Invencão: MAQUINA PIRA ABANAR (SEPARAR IMPUREZAS)
DE CAPE E cuzszis EM GERAI./
Reivindicacges./
1 - Máquina pera . abánar (separar impurezas) da café e
ceieaie em geral, compreendendo um conjunto rígido e °Araste •
rimado pelo fato de realizar, automática:Mente, aucaasivos ,pe neirameztos dos cereais nela introduzidos, e, após a .elimina cão de todas as impurezas e corpos estranhos,' guid-lem pare
os pontos de descarga nos quais situem-se Bacon para enchimento cum cereais limpos e selecionados./
Ponto ne 1 do total de 14 pontoo apreeentadoad

TERMO Ne 182.910 de 16 de setembro de 1966
Requerente: ABI ANTONIO EBORISOLI elo PAULO
Priviligie de Invensio !APERFEIÇOAMENTOS EM esmoa confim VERTICAL PA.
RA CATE, CEREAIS I PRODUTOS mizmuzosn

ggIvizz1Ckce¥5
1 - ! APERFEIÇOAMENTOS EM iECADOR cçoeftex *VERTICAL PARA . CArt, qg
REAIS E PRODUTOS GRANULADOS!, caracterisado por uma moega lateral inferl
or, que, atravís de elevador, transporta o produto a ser despejado de n tio do Corp. de socador paralelepip4dico ou ellimdrieo, formando de cale
das alternada, de calhas emborcadas, aeb as quais bi moega um tubo de ra
t ino, dotado de registro':
Poeto mo i do total dó 4 pontos apresentados.'
TERMO No 179.494 do le do maio de 1966
Requerente: J.O. UMAS JÚNIOR - $10 PAULO
Privilígio de Invengie "NOVO PRENDEDOR PARA RADIOGRAFIA"

ggiuminalzg
1 - Nevo prendedor para radiografia, ntilisível para manti-la em
Waspensío durante as fases do revelação, fixação da emulai°, lavagem e
secagem, caracterizado por sor tornado a partir do duas LsiiaSs ratiliem V,con
noas, feitas em aço inosidevel temperado para rola e diapoitan
justapostos
eu
vértice,n
~lentamente soldadas entre ai pelos entremos
ma delas prolongando-se ainda para abásdo referido vírtice, onde forma
um terminal recurvado em gancho, 'para auspensãe
Ponto ne 1 do total do 3 pontos aprosant

—
TEMO Ne 177.000 de 8 de Fevereiro do 1966.
Requerente: W.R. GRACE & CO.-E.U.A.
Privilegio de Invenção: "LI 1 PROVA DE ENUOLRIMENTOH.
Deivindicacges
1 - Lí prova Ro encolhimento mas de toque não suba.

sancialmente depreciado, compreendendo 7, g impregnada com 1 à 25%, em •
peso, com base no piso total do te.xtil impregnado, de um material poli
merico de alfa-olefina emnlblonavel, seledionado do grupo que Consiste

de homopolímeros de eáleno, a copolimeros, contendo pelo menos 50% de
etileno e outros moneieros de alfa-olefina e sionemeros de que conteM carboxila contendo pelo menos 50 moles por cento de etileno, os álti-/
mos hOmolimeros e copolíméros contendo pelo menos 0,1 millequiValenta:
de carboxila/g .de'matorial polimirico de alfaolefina,

COEI,

apreeentadc

no pldido Brasileiro no 165.185 ',. caracterizado porque os homopelime-/
coe e copollmeroe'contem atí,3,0 milienulvalentea de Oarboxileit do

material polimerico de alfa-olefina

FIG..1
TERmo ne

179.664 de 20 de maio

de

1966

RUUOVION COMPARY, INCORPORATED
Requerente: LIR
CONMOIONAIS PARJ
Petvtldgio de Invençaor, "AFERIEMÇOAMENTO la PROCESSOS

00.:1,0LIREBTUR OICZETO DE VINIL/. cém Ivitum or
DOR D7.1 Int
?ROMEN O NA zusszçz DE UM CATALISA
RERIZAÇAO"
AZIVINDICASOE

. - sperfeiçoamento em proceeeoe convenr1:closto do vinil' com *tilem ou proplieno um

ae saa caÁLlie . . ir
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de poUmerização, para preparar compoeiçãea rigi,Zaa particularmente para
uao 1m moldagem a quente, extruaão,teimoform ação e outras operaçães eimj
lares le formação a quente, compoeiçOne ~as que tesa aperfeiçoadas propriedodes ffeipae e caracteríatica a de proceeeamento, em que os ditos pre
ceiem eão processos de um estágio, usando-se osmo tempo global, temPeratura inicial e cataliaador, caracterizado pelo fato da a operação de
polimerização ser realizada em dois eatágios ou periodos., no'primeiro /
quais a operação de polimerização se realiza numa temperatura de /
dos
302 C a 502 C, durante 5 a 20 horas, e é seguido pelo segundo estare° da
rante o qual a operação de polimerização se re-lj.za numa temperatura de/
502 C a 752 C, e que é pelo manos 8 2 C mais alta que dita primeira tampa
ratara de polimerização, durante um período de 1 hora a 20 horas.
Beivindica-se a prioridade do correepondente pedido depositado toe
letadJ e Unidoe da América em 27 de maio de le55 sob n 2 459.446.
Unica ponta apreaentado.
TI,..FIMO N9 180.682 de 23 de junho de 1966
Requerente: H.A.PERRET & CiA:lTbA.°GUAkBARA
Privilégio . de Invenção; •,~PEIÇOAME...10S EM SUPC1TE MIENSIVEIS PARA
TAMPOS DE MESA ARMÁRIOS E GAVETAS.
.REIVINUICACCES

2 - Aperfeiçoamentos em suportes exensiyeis para tampos de mesas,
armarios e gavetas do tipo de moldura-cana central com cantoneiras ex
tensiveis, caracterizado pelo fato das canton,iras extensíveis, caracterizado pelo lato das cantoneiras dos suportes extensíveis serem pro
vidos de dispositivos cursores formados, cada um, por um ressalto cir
cular situado na face externa e vertical dm cantoneira, onde se monta
um pino provido de uma roldana ou disho, ladeado por duas arruelas, dm
modo que se encaixe e tenha moVimentolAvre, nos 'limites das travas,na
face interna da moldura 'calha, tudo conforme foi aubstanoialmente deg.
crio e representado no relat6rio e desenhos anexos.

Ponto único apresentado,

o

o

o

TtftMO ' Nt 180.840 de 30 de junho'de 1966Requerentes CARLOS /F ERREIRA BERNARDO - SãO.PAULO
Medáló'Industrials "NOVO MODELO DE CABO PARA mictem FINALIDADES°
REIVINDICACOES

.1 Wien modilo de cabo para diyersastinalidadee, careaterizado
por um corpo feito de dum, matadas. encaixadas Uma na outra, sendo atlas quatro. faces, suavemente abailada a e,. atando, finalmente, o „seu

Junho de 1971

os :signa-bola de granulowtria inf.rior a 65 malhae, o restante sendo alamina-_calcinada finazente dividida; 50 e 70% da carga sendo retido em moa peneira da 65 'n:Sis e 30* 50% passando em uma peneira de 65 milhas:
a fração que fes re ,. :ida na peneira de 65 malhas sendo constituída por uma :Cragio de 2.5 a J5% abaizo de peneira 3 e sendo retida sabre A peneira
10; e aquela fração e,,e passa pela peneira de 65 malhas sendo constitufda de pelo menos 70% que passam pela peneira de 150 malhas e uma parte des
ta passando pela peneira de 325 msihas; e porção que passa pela peneirado 325 malhas contendo pelo menos um:total de 105; base de pe' so total da carga, de alumina-calcinada e argila-bola; a alumina calcinada e a argila-mola passando através da peneira de 325 mallas a estendo presentes em quantidades substancialmente iguais, sendo que o dito conduto tem meti
rial refratário rico em alatina, relat:veeente grado, e afiles amorfa 11
gados frouxamente no local por uma matriz de mulita, tendo Um retieulo de
rachas em mosaico,
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondent(
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidas da Amánica
do uorte, em 12 de julho de 1965, sob o n 2 471,1.06.
Ponte n2 1 do total de 5 pontos spresent.idos.
TERMO N2 166.050 de 5 de janeiro de 1965
Requerente: TNE Bricaz CORPORATION a a E.U.A.
Privilégio de Invenção: "FRIJO COMPREYNDE24D0 UM PAR DE SAPATAS DE MIO'
MONTADAS /M UM SUPORTE MIO E COOPERANDO COM UM
TAMBOR ROTATIVO'
REIVINDICAÇOES
1 - Freio compreendando um par de sapatas de traio montadas em um/
.suporte fixo e cooperando OOTA um-tambor rotativo; tendo ditas sapatas I
paradas por um acionador em forma de ounha transportando um guita, no qual
são montadas doia membros anti-fricção localisados nos lados opostos da/
citado acionador em forma de atinha e que cooperam com duas :superfícies /
de como opostas formadas nas extremidades adjaeentee de um par de embo-/
los ligados respectivamente s citadae sapatas; e sendo ditos membros aj
ti-fricção projetados para rolarem sôbre as referidaà superficiais de cimo na ooaeião do deslocamento em trabalho do referido acionador e para /
solicitarem as sapatas para um contato com o tambor, 'caracterizado pelo/
fato do guia ser formado com um par do pernas elásticas a cada uma datil
quais é preso um membro anti-fricção para deslocar-se lateral • longitudinalmente coa a mesma; e solicitando ditas pernas Os referidos membro*,
az:ti -fricção para um contato com as referidas euperfloies de osso.
Tsivindioa-se a Çrioridade do correspondente pedido depositado
litados Unidos da América em 10 de janeiro de 1964 sob mM 337.068.
Ponto nIt 1 de total de 11 pontos apresentados.

acate transversal, *substmicialmente'retanguímr.
Ponto na 1 do total de 2 .p6Ototi-apreeentadoso

MOIO MS lua.049 de 6 de julho de 1966.
Requerentes DESUNE INNU8TNI66, INC, E. V.A

304v1líg ioM InvonoRo "APZOBIÇOeME NToS

1514 OU REL4M08 À RETRATIRIOr

RE/VINDICACUIS

'especial WO
..'115erfeijOameat0e 01M ou relativo * refratárloa, em
fato
de
ser
feitO
coa ums
06Edlit0,refratítIO queimado, oaraoteritado pele
de
Material
refrátari
- refratísiavoonsiatindo de-A5 a 75%, est páeo,
eggs

escolhido, rico em alumio*, o qual dá por análise pelo menos orca
ce. rca de 10 a 70%1
50%.de Al203 ,em pSso, base de uma análise de áridos,
CA 65 malltma,
4M pre go, de sflica amorfa; a . eual'el retida em uma peneira

Opostituindo o total. do uaterial refratário rico sa alumina e da sílica
morfa de 75 w 85% da carjpa, cerca de 5 a 15%, em páso , .de plastifiçaSiste

Wh& Rd 167.129 de 23 de Fevereiro de 1965.
nekUereotat REKALE DRUG AND CHBVICAL COMPANY-E.U.A.
2eivi16gio di Invenção: "PROCESSO DE PREPARA:AO DE NOVOS CATALIZ0e.
MORNO DE 20.171U2124X0 E PROSO DE PULIKE9IZAÇXO"5
peivindicaq5ea

.1 -Urn orocesso para prepsraç

de on ce.:talizader
de po,
!
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o liMerizaoão. earaoterliadCoPor coMpr ee nders . (a) .
oèfuzir paroia1Men4
OattU-,ologeneto . de , metal de transição', oon .uid metal, como
ke redução;AUe tenha um o é/et o on e gatiVidade.delo g _a 2,9, am:premen,
dd:tua pequena quantidade de um halogenete de aluiftio; (b) recue
mar os odliaoe . 4a misturoode noodu:tos'de_reação.reaúltanteeO .(0) lo-/
ver oà . edlidoo Oecuperadoe com um hidr ocarboneto'Solvente: (4) secar-

os Olidoq lavados, e (e) atioat os sdlidos moídoe resultantes oom ow
compoeteo orgono-metáiico, páraoobter o dito catalisador de polimeri-'
ussOão./
Reivindica-M a prioridade do correepondante pedido depo
,citado neo E.U.A. em 4 de Março de 1964,sOb o no 349.468.
Ponto nol nó teta/ de 12 pontos apreOettad000
TERMO NO 167.460 de 24 de Févereiro de 1966.
Requerentes BORDE & SOLE? LTDA.São
Privilégio de Invenção: "NOVAS,DISPOSIOOES EM SUPORTE PARA "SLIDE"
PROJECDES FOTOGRÁFICAS".
.Reivindionoeo
1-Novas disposiçães em suporte para "slide" de/
projeçães fotográficae, constituido do dois suportes convencionais/
aobrepoetoo em um ao outro e providos de janela central convencio-/
nal, e caracterizado por um dos suportei possuir em volta da janela
e na sua superfície interna um frizo ouyebaixo periférico para en..
oaixe do ilme e, ainda, por ter circundando o referido rebaixo e o.
em cada vis de seus. lados uma série de g anâncias ou pinos, e maiioinda por diepor nas adjacências aos seus vértices outras salien-/..
elas ou pinos, e, finalmente, por dispOr o outro suporte de uma série de fusos coicidentes com os pinos, para adptação e encaixe doa..
mesmos.

trile° ponto apresentado.

Junho c:e 1971 3125

tal revestidor fundloo e um ponto acima da zona de controle do pese dél
vestimento,
(c) meios de bico, tendo dois meios dê saída estreita do tu, 11*04
mente estendidos, tendc , cada meio de saída de sois um oomprimento ielor do
que cerca'de 58,4 cm e, pelo menos, igual e largura da tira, estalada ea4ê.
meio de salda de gás enformado para uma corrente concentrada da g a, Sebo
pressão, de feitio. e massa ao longo do comprimento do Mie de saída de SP
giz tais a dar um peso de revestimento uniforme através da Urrara ia lètffil
ra metálica continua,
(d) meios para suprir gás sob pressão aos meios de bico,
(e) meios de suporte para Postar os mo i ó s de b ico no zooa dê e dn ;
trela , do peso do revestimento, com cada meio de saída delíd, limearaent4
eatendido, paralelo a e defrontando uma superfície planar oposta da tine espaçado acima da superfície superior do banho, com cadaZsoio de saída.
de gás postado . para dirigir uma corrente de gás sob pressão contra e tir,
e através da largura da mesma, com o componente principal de movimento di
corrente de gás perpendicular superfície planar apostada tira,
(f) meios para controlar continuamente a massa de osás sob prois14.
suprida ao meios de ida', e
(g) meios Para submeter o metal revestidor fundido do vamo, mas .
proximidade do trajeto de deslocamento da tira acima do primeiro ralo, a.
una permuta de calor com, um meio-de transferancia de calor para controlar
a temperatura do metal revestidor.fundido, levado sabre a tira para forado banho.
A requerente reivindica a prioridade'docorrespondOnte_podido dept
sitado na Pmpartição de Patentes dos Estados Unidos da Américo,. de 5 de.novembro de 1964, sob n‘t409.053.
Ponto no 1 do otal de 6 pontos apresentados.

TERMO No 170.905 de 30 sso :unho de 1965
Requerente: NATIONAL SIZEL CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção "APARELHO E PROCESSO DE REVESTIMENTO COM METAL, POR
¡HERM, A QUENTE, DE UMA TIRA METÁLICA CONTINUA"
JEIVINDICACOES

1 . Apar;10 de revestimento com metal, per imoosão, a quente, 4»
Usa tira metálica continua, caracterizado por comproendert
(a) meios de banho de metal revestidor fundido, tendo a superfie10
superior do metal revestidor fundido dos Meios de banho exposta a una ai...
mosfera gasosa,
(h) meios de reles, definindo um trajeto de deslocamento para ã
St Metálica continua g-través de uma porção do metal reveatidor fundido doi

meios de banho, dai atraves de uma zona de c ontrele - do'peao do revesti:mo
to e ascendentemente até um pontcronde o metal revestidor fundido, apliog
do 'à tira no banho,ficou solidificado, sendo que a tona de contraio . doopi
ao do revestimento se estende, ascendentemente a partir da_superficie *mo
posta do metal revestido r fundido, através da porção do trajeto de dealsoe
mento em que o peso do metal revestidor, ainda fundido, aplicado e tira no
banhe, pode ser controlado, sendo que os /elos de 'releu e Compreendendo
um primeiro ralo, submerso no metal revestidor fundido, e um segundo rib•
poetado aeima'dos meios 'de banho nua ponto ondd o natal
tidor fundi;..
do; aplieido tira nos meios de banho, ficou solidificado, eendo que o 0,
trajeto de desl000.onto da 1-A.r,
rshum p eio meuico que . entra em
contacto cem a tira'entre . um ponto debaixo da euperfície superior do
ae

TERMO -No 171.142 de 12 do_ julho' de 1965
Requerentes. PERSTORP AIS
SUOCIÀ
Privilégio de Invençãos "PROCESSO PARO A FORMLOX0 DE PORMAIDElle 000be"
REIVINDICACOES

1 - Processo pára a produçRo de formaldeido gasoso por absorollo doi
formaldeido'num álcool ooliohidooxilico, formando,assim, Um semioacetal
sujo, g emi -acotia á, em seguida, termo-decomposto, oarac4oOrisado por feto/
ser passar u'a mistura gasosa dmida que comida formaldeído e ar vindo de

um primeiro reator de formação de formaldeído, num primeiro ' sátágio, mi/
contra-corrente com u'a mistura circulante relativamente dmida de formal
doido álcool, numa temosbtooim ke . 80,-Ook:AC, • preferivelmente 90.420 1 0, og
guia*, num segundo estágio, de absorção do formaldeído de mistura galsool
, eao em contra-corrente, por u s a "tintura de formaldeído e álcool, *ale 4.
mida em menor temperatura, e, finalmente, num terceiro estágio, de *baeM
ção do formaldeído em.u'a mistura gaeoea, em contra-corrente coa delas
Reis:A/alua-se a prioridade do correopendente pedi è- doo:Oito:a° ma i
Suecia ar 27 de agorto de 1964 sob n 9 10290/64.
Wouto n9 1 do total.'. de 6 pontoo apromentados,
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le8.943 de 13 do abril de 1965
Requerene: . C=Inr, BS rui LTr. - mins'atáus
Privilegio de Invenção: 0 110VA4 Distos4013 at CALÇAS"
TMOlil

pRIVINDICACOES

Novas disposifeeo marealo gia, caraoterimando-se por em incluir
na rega° dianteira de cada cano:da calça, na altura do Joelho, um. a/
cenoo de tecido, ou eleja, uma tecido coa uma . ociaa frsatal vartical
franzida ou sanfosada, roendo oLuog'oa guatro.lordcafteote tecido 'aço cai
turadoe nos bordos de uma abertura Praticada numa regiía de cada maL -

no da calça.
Ponto na 1 do total de 2 pontoe

apresentado..

ARMO N R 1.O3 de t2 de marco de 19t5
naqUerentet irottn-wnts's Ó 2eusIt. , 11A- no tAnio
Privilégio de Invenção: "NOVO ia ORIGINAL DISROSITM PAIA A Pinga
O OUreraDoximq
/tronarciOss

o hm e original dispositivo para a fixacWo de acumulatotaa
OOPOOIalmente mn:veicultia automotores, caracterizado pólo fato de apreeentar apenas duas pegas principal, a eabers um itaporte para o aotmuladór, com dois manoitia fixados to oentro do eixo longitudinal do dite 'suporte e providos do um furo cada um na sua porclo tuperior
e um grampo retentor confeccionado de argent de aço.
Ponto na 1 do total d 3 pontos apresentador

fi6.1
timo

36 164.41t te 1r4e Juni* do 1964.,
Requerente: IDSRINOBU YAMADA./3i0 PAULO
Privilégio de Inv.:melai 201 3 ORIGIWAI TAMPA PARI GARRAFAS Ti!
NICAS./
meiiinditaçieSN(
- Nova a original taipa para garrafas tirmicas
que se caracteriza aeeencialiente por ser conatitutto por ui
lindre (1) prevido, nas proximidadeorda Noa base, de um duos /
"(2) inerente a Ale que tem um fure (3) e no eantre, ui manoil /
circular (4) e ui pequeno furo (5) ali extremidade ()poeta; é .4
cilindro (1) é ainda provido de um Taro lateral (6) alialuala /
com o furo (3) e, na . alttira de ateei (2) aztarnamente ht
canal cit. lea acopla uma guarnicie.(1) te barrida em matarAaA,

semelhante./
Ponto ne 1 do total do 3 poatsa apresentados.fi
TERMO NO 161.917 de 19 de oeste de 1964
Requerente: ALBERTO MIIIANO DE LACERDA - aramam

Privilégio de Invenoãor "NOVO ABRIDOR CONJUGADO
NNAS*

À

GARRAlus . cott tUAPI-.

EBIVIND/CACONS

abridor conjugado a garrafas com ohaPinhas, caracterizado
)0r possuir um elo de metal laminado retiatente, cuja distância entre:o diâmetro interno e o diânette externo, seja suficiente so apeio da +
deddo polegar, uma flange (pequeno Prolongamento) no diâmetro internodo JEC 'citado elo, as bordita 'inferiores do elo so de forma bolsou (ar
1 n Novo

rendondada), de acerdo cóm a fig. 2,1etras 2, t e d.
Ponto na 1 do' total de 2 pontoo apresentados

Mn N O. 164.310 de 13 da novembro de 1964'
Reqterente:„ETANDARD 21,2CAICA 2.A. = =GUANABARA
Trivilégie , 49 Inasn00, "DISPOSIÇOiS DE LAMINAS 141 MOLAS DT CONTATOS"
arrrhOncitoss

1+,:priepo0193eS para laminas de molas de **Quietai umpolita CW
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de contatos diepostas em filas lado a lado, pari- a rompore 6111 a jaGna
lidada de molas de contatos, caraoterimada por haver pelo minou doai Si.
las de contatos (17, 18, 19) . diepostae uma atrás da oatra na guina de
face de contato (16) em paralelo com a borda da outra lindam e A* dtm41-/
ção de inserção,
Reivindica-ee a prioridade do correspondente psaldo ~ad io" ad
Alemanha em 14 de novembro de 1963 sob A 2 Si. 21.324.
Ponto 21 2 1 do total de 4 pontoe apreaentados.

Uai& S g 162.299 de 31 de agasto de 1964
Requerente: JOSE MÂNIE1. MARTIN BARRAU - SX0 PAUU
Urodilo Industrial: "NOVO TIPO DE TESOURA PARA TECIDOS EM GERAL"
REIVINDICAÇOES

NU.° tipo de teSoura para tecidos em geral, formado'de uma te
soura comum, porem 'caracterizado por ter, um rebaixo em cada uma da*
.1gminas de corte, junto ao ponto, de articulação delas; de forma . que.,as
."

Sa p as para os bo-caes são cortadas em comprimento varidvel, ' e distancia
mmo pi 144,41118 de 1B da suo dd WelM7

das da : margem do tecidwconforie a :; pa maior ve venor penetração nos
referidos rasgos,
Ponto n'› 1 do total de 4 pontos apresentadoa.

Requerantis MO11118 1140IEL/EXO POSO,/

Imiviadeio . Woomatioa 34N.48 DWoewieti 14kOMOR tile CM

•

E.o./
WiimULSUMUAW

1•'amos dia/30.408a om onm01114M da imentW,
se ca'ractsmilaam earoneMedmemkt par se Somam o eomoladom ofmdm
ma mola •apierl 41) armavas por uma makka MA* ltdoitdoetan
lorido ou nl'4) e me áltifffi~ de tol adia sé Gelem uMa
(4.) . oalimdrien Dom %Nom da diamante malodivemanba lesse
comprimentos tade que, umd . ves oelaordta no Interior GOMOU!~
seus $44pO8 me adareogéma £ammeM44
414454bSek03 MIME '10

11220 :4 161.823 de 17 de agasto de 1964
,cquere nte: sIEL1 XRISTIAN.YRISCH SXO.PAGLO
Yri/i1egi0 de Invenção: NOVA TAMPA PARA GARRAVAS ISM GERAL

noa Elos aaarienteeN,
2en1o . mt 1 dó tate O 2 paa*ea Armax4edatti

RRIv/NSIcnOrr,

s

4.

o

...Mova tampa para garrafas em geral, caracterizada pele fato de

:apresentar, internamente, e cem solução de continuidade de

materialo

de que í Confeccionado preferivelmente, ma projeção centra
ay.krow.a'r, resultante de vn sulco realizado de fora para dentro em sud
Sarte superior, originado duplas paredes paraa dita projeção é tend0
nexivel

23 atas aqÃierais da tampa ressáltos internos à guisa de rasca ou apro
tentando-reisOs para fixação porr, pressão.
Ponto nS 3. o total de 4 Pontos aPreceutOos.

meMO Me 184:097 de 10.6e noveakro de 100
Èequereat e : J030 Aosamodolto

Uno./

OO 1141444W 091~ált* IN
Pivilimio de luvençãot ¡M
PORMS EAEA ~1140E04 EX 2410,11424 ,/ .
ugamikai akia
Ia Nopoileet
1 - atoam e4so ppi0Se e elouts100111
vtatteal
pagem
haste
ra ref1ater o a do lempidea, comproomdendo
ISWOMm
beOte
ii4.
lenmitudin sie,
rivelment e dotada de ACA1NO4
eu/fadem
4
II
imgeon
to de calota redleiern waaa setramddade
pomo ao Um" e edpm
provida de degrau pema sacada' entre a
am lavará ddotooddloo oteadme
ta que o eerounda, oareoteriattaa

do ooamo da 1me1lie me-ammefami
t*vaa pele . Seto d. que X 00,4aea
uma ltikina qga lha 41 0,2141
ter 'solidari a cem :a beata vertical
e de ?laca datada da abdatmefai
dieÁlar e premida na extremidad

(WEItãteddsto fo ~galo do lemptio,/
OglesootWoL,
Wats 101 da tate& de 1 430494

41.qz.-1 .
PilMO n2 161.936 ab 21 de agOstocle 1964
laquerented WALTER, AMIGUES ROMA , - SX0 PAULO
.Trivilggio de Invenção "NOVAS DISPOSIORS cONSTRUTivA5

J;S

3. AVIOS'
,IDIUNDICAOss

1 . !MUS DISPOS/OES CONSTRUTIVAS EM VOLANTES PARA AUTOS"voleU
lies iam f o r m ados P02 PÇaa• d e madeira ou, de o:tro mataria/ rilie.ciusi,
sonveninete que , encerrim anel mediano solid,Ério ca oa rálma internos
a ao ,, nfeior
40 volante, caracterizad—'pelo fato 3d que coa:
2e:LtIC0
ostas',
in2fustae!as
no
p
'Volante se w=esentareN 'dis
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eftVidamente esíaçadas, cunhas em emia-luz, ecÀr a rarte circular saliOnte mm relação

superfície do volante.

Ponto n a). do .otal de 2 pontos apresentaíos.

.kilk415 d.e 1971

pliatiooz, earaótèrisada pele rato de consistir ma tts as rn
• mujo funde i pesai
porto cem a formato aprosiaado de Um CD*
ao e tuim) patetice recebendo dito mupérti alsttrodnçí n do na
pino que vai coapriair o dite tabo.páfatico./

Ponto

212210 2* 161.038 da. 2 de julho de 104
entlereates JAGOB BePaNZOK $10 PAULO
O0* D& coLge
11W49t141gm do InYrogiN 'Sdvo .TIPO
REIVIspIciplde
& • $00 71PO Pd CORT£ DE CALÇA, Oaracterisa-ao em utilicar-mi
644 pedagoe'de tecidos (1 - 2), que são costurados ao corpo da oalvt,
dads'
toada a resido eittO se inicial nos dois bordos (3 .4) * ettal
paéte pastora-superior da calça, *ti os bordos (5-6) da g abertura
dntorioros do cano da mesma; pelo fato de os outros bordos opostos.
doo tecidos (1-2), serem costurados nos bordos (7-8), podendo se Oe.
taram ser do' tipo trplice (9) ou outras, oue sirvam a,mesma fina14-

1 de total dó 5 pontoo apromentadoo./

radad O 158.01 de 30 de abril de 1964
daquerente$
41212111Z
810 ri0l0
WOUPERÁDOX
DX COM2US11/11. Pad VIXOUL04 2W.014.
Priviligio da Invenclet
ael,"
ISITIRDIOAOM

1 - MIOUIldUaNUI DE 00au3TIVEZ.TÁRI:VE1001,0a Ea OadAN carateniam
&ó DO10 fato do se apraeentar fundida em alumínio oa outro eurberia/ cOda
mientemente adequado qualquer, A. 1110410 • constituir Dila ao" aai
reeervatdrie cilíndrico verticallecoado inferiormente • muremionaltattc
recebendo nua tape roàquedve/ que possui aaida , coneetada i oca to3nasidt
oR, que se comunica ema o tanque do combustível do veículo.
Ponto et 1 do total de 3 montas arrefentados.

5tdoy
Poste n) 1 do total de 3 ponto* apresontadots

,#4.
nua,

ei

oe janeiro de 1964,
22220 as 155Mt dm
'acqutromos Tais II.. magma COMA NY a *
Prjill¡Aio a. Invengdot o dOMPOSTOB GOMOU Da MORMIQ"
Mala=
orgInteee de usekeetet 04-1
3. - ttat. proossao para preparar composto
nésio. =uma atsooferaW
coa
ma
g
"Marital. Por compreender a reagdo,
Uldromarbenéto ativo) como aqui definido, UR
Web% delta kalogenoto de
solvido amua solveria que 4 una trilá:MO* ou blefados clorada.
Reivindioa. at a autoridade do corrasondente Pedido
aiWAN Unidos da Satírica est 31.1.83 sob mo 269.190,
;oito no t da taifa d4 1.1 p ontos aDfolaputa602.

dcoositodo noa

ORNO 14 1"504 de a, de âtilts de 1964%
?tinte/ato; MARROM 1113ORADOCION 8/A./22T1DO ti 0012ADASA.i
DDivild gis de Iumenght ru WrDIA MUTUA MO 15,220 D2 1,4

4VIDOR as TUBOS fDA6=08./
Meivindioécles./
I . táa Válvula rotontora do fluxo de liquido*

T2RMO Na 157.094 de 28 de teirereiro de 1964,/
Requerei MIM URDIU 0ORPORÁZION./39.17.1./
Privildsio de inveneZot PROUSSO.:RMA-Amleassanzugo DÁ
Wa r liantrop
litirtmalszo, lit.TOPO P:Adi A PEGLIandad , na
D UO ZraltOlia00/
•
RoLsrindicsoIes./
2, • Uit Moto Para a raseacennQío de wo leito
:atoo da
relines_ p ervitederas de lona do tipo
eletrolite aloaeN
que
ricoit carrsaado l •Lua estágio precodente do
adoento. ~do
) dito 'Modo caractorisado pela •luiodo do ;leito nisto dok'
educo acua ddull Ou com uma soluo *LULA a uma tesperature/
aporior Ique1a omprosodo
durante o •itígio de *agoniar/
aoivindica-so a prioridade doe pedidos
earroopODMAtios
e pooitados na Repartição de Patente* da Austrália, eatll
io.
,rco de 1516 sob na 2

8.189/63, em 30 do setembro de 1963 isob
'n • 35.691/63 , e em 24 de janeiro do 1964.,
Ma

ta

Ponto at 1 do total do 14 Pontos apreoontadoo.t
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TtRM0 52 157.973 de 4 de dezembro de 1963
'Requerente: TOKIE ISEJIMA - 32(0 PAUL
F'riviléglo de Invençâo: "ORIGINAL p ismITIVO AIAPTAM Oo Li'LZ DE a
ZFITE, DESINFETANTES -E OUTROS PRODUTOS PERMITINDO A SÁIDA DO OONTErW
REIVIMC.40EZ

1 -.Dispositivo, caracterizado _por ter feitio de umm emapa.lanunar
em alça, e sua regido superior dobra-se para um doe' lados e apresentase reta, e aextremidad.; desta fiaaliza amarra; a zona de conexão entre a alça e a •parte reta, 'Jibém é dotada duma , dobradUr;., em darÉa, am
bas para prender.-se nos tordos superiores opostos da lata.
Ponto n0 ido total de 4 pontos apreBentados.

•

rtEmo No 157.865 de 25 de março de 1964
Rewierente: RIGESA-CELULOSE,PAPED Z EMEALAGENS ZTDA. - DO PAULO
Privilegio de Invenção: "ORIGINAI misEosroxo Em caixas I PAPELX0 ON4
MULATO E MATERIAI3 CONGENERES, COM ACESSLIRIOS PARA TRANSPORMA-IA.
MO8TRU4RIO4
24E/VINDICACC5ES
- Original disposição em'oaixas de

papelão ondulado e m'ateriais

cong à
. neres, com acessórios para traneformá-la em Mo9trdStWádt oaracte.

rizada pelo fato de, numa das paredes s verticais da caixa, haver um
tu dois recortes trapezoidais ( ownoutraa configuragOes para a mesma finalidade), de maneira que cada reoorte',possue lateral livre, em.
aba, e o lado de maior largura de dito recorte permaneee ineerPOradc'
e fazendo parte integrante da parada da caixa
Ponto n2 1 do total de 4 pontos apresentados.

TERMO , N 0 126:648 de g de fevereiro de 1961.
Requerente: EXTRACTION CONTINUE DE SMET - SELGICA
Privilegio de Invenção "APARELHO. PARA A EXECUÇXO DE UM PROCESSO PARA A DBS2
DORIÁAÇXO ps 6ino E mATtRTAis ANÁLOGAS'.
REIVINDICAC8ES

1 - Aparelho, para a execução de 1,12 processo para a desodorização
de Liso e . matériais análogas, caracterizado pelo ,tato do mesmo coMporter Ule
Mato, apresentando em sua parte superior unia abertura central, pela qual RR
' de ser U.Eado parte inferior de unia coluna e aberturas laterais, pela. ¥.
qUaiS pode comunicar coro a parte superior de diferentes compartimentos, 114..
rios compartimentos pelos quais um primeiro comunica com'a parte inferior.
00 dito tubo, no qual cada compartimento intermediário comunica com os doi9
compartimentos adãacentes e dm qual um ',terceiro comunica com uma saída dea

iTEMO Ne 177. 935 de 30 de ,marco de 1964
Requerente I Alkg14E ¡E SALDES PENTEADO - . SX0 PAUMw

Privilágio dó Mivenção: "NOVA CLPSUIdt. DE 7ECHA5INT0 22 URRAM 1 , RIM
MENTES CONOÈNERES"
•REIUND/0A028

1 - Noa cdpsula de eollamento de garrafas e readpientes congeneres, comp reendendo . uma'atapalsobreposta ao aarga10 ardo o ;reatamento.

evacuagío, um ojetor na parte idferior de cada compartimento e um conduto o
de iluido Para cada ta dos ditos ejetores.
Yinalmente, a depositante reivindica a prioridade ao correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes da Bálgica, em 12 de fevereiro*
de 96O, sob 0 0466.274, para a qual foi concedida patente n? 587.534 eatv,
ag de rOtereire de 1960.
Ponto mA 1. dó 'total de 4 pentes apresentados.

fig.,

som a-Olha ou simular, caracterizada pelo fato de possuils iiiternamjite
arda pluralidade de ressaltes au forma de
cunha ou dentes. Os quais oe
liepãem em altura que corresponda aos ressalto WilateUtee ESega'rga.m.
yomo /12 1 do total de 3 pontos apresentados.

e

200 P a 163.817 dê 30 de IST5Tore de 1964

41_9,4

Leverentet AMERICAN HOSPITAL suElly,coa051420

Ptiellfgló de Ireleacht WEIN0à.1%4%/00

0 r.;:;:eu.!
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"IYM,

REIVINDICAÇ5E3
7. Seringa hipodármica, caracterizada por compreender um bar
rilete termoplástico com paredes finas expandidas no sentido radial,a
travessado por um furo que parte de uma extremidade aberta e. vai até
uma extreindade , parcialmente fechada,. uma ponteira de vedação de mate
Tial termoplástico com diâmetro maior do que o diâmetro do furo do
tarrilete, a qual deslisa axialmente dentro . do .barrilete que sofre .
flexão pare fora a0 mentido radial formando um volume atr -aves da qual
fl

ponteira de vedação Jorre longitudinalmente,.e embolo que alcanca,a

tado na Repartição de patentes da Alemanha, em 29 de abril de 1964
e 28 de dezembro ós 1964, sob n o s. F 42 743 Itrc/8 i e F 44 817 IN
ds/8 i , respectivamente,
Ponto nO 1 de 3 pontos apreeentados.
TERMO N o 163.763 de 27 de outubro de 1964
Requerente: FARBWERKE HOESCRST AKTIENGESELLSCHAFT VORM.MEISTER LUCIUS BRDNING. - ALKLUTHA
PriVilegio de Invenção: "PROCESSO PARA 'A OBTENÇXO DE CORANTES ANTRA.
uiNONICOS ÁCIDOS, AZUIS"

24m da extremidade aberta do barrilete unidos h ponteira de vedação;

'

REIVTNDICAUS3a

Ponte n2 1 do total de 17 pontos apresentados.

' orantes antraquinânicos, Á.
- Processo para a obtençuo de c
cidosvazuls . da fcirmula geral

O

I

2

(>.'")-so311
I ,
(I)

11

I
O NH -

Ctamo wgt 169.299 de 29 de abril de 1965
Uquerenie: FARDWWERKE HOECHST AKTIENGEsELWOHAFT vorm.Meiste'
Iuicus & Bruning - ALKMANHA
" PROCESSO PARA 4 PREPARAÇXO DE NOVOS :BENZO
ivilégie de inVençio :
ZÁZ(1IS E cOMPOsIÇOEs DE MATERIAS ORGINI -

S02-0q2-cfl2-0-30311
onde'R representa um átomo de hi,2rop;ânio ou um grupo carbowila, cara
terizado por se r•agir compoatos da fórmula geral

OAS 0TICAMENTE, AVIVADAS À BASE DOS ''ES -

O NÁ 2
N I
,,..)-S03H

MOS

•
RnIVINDIGAZOES

Li
2. - Processo para a preparação de novoe benzoxazdis

da
80 2 -CH2
-CP' 2 -OH

tdrmu1a geral I;

onde R possui os calores acima citados, atuí íoino amidosstilfônico, em
presença de solventes orgânicos a temperaturaelevada. •
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 29/10/63 sob n o F-41.130 IV c/ 22b.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados,
em que R I e R2 pedir ser iguais ou diferentes e podem representar ./
liidro-genio, um grupo alooila, um grupo fenila, um átomo de haloge
peso
me° ou conjuntamente um radical alcolla di-valente de baixo

TERMO NO 164.996 de . 2 de dezembro de 1964
Requerente: Olá. SOCIETE ANONYME - SUIÇA
Privilegio de invenção: " PROCESSO PARA A FABRICAÇXO DE NOVOS PRODN

molecular condensado em anel isOciclico, de preferencia com 2 a 5 4

TOS DE POLIMERIZAÇXO A PARTIR DE ESTERES

f omos de carbono, caracterizado pelo fato de se efetuar a) a reação
de ddcloreto de ácido naftaleno-1, 4-dicarboxilico com 0 -amino- fe-

MONOMERICOS DE ÁCIDOS CARBOXILICOS ALFA

Meio da fórmula III

ALIFÁTICO NO RADICAL ÁLCOOL "

RETA-INSATURADOS, CONTENDO UM ANEL CICIO.,

REIVINDICAÇOES

f IZ

Tara dar diamidas de íciaos naftale0 -1, 4 - dicarboxilioos da'fOrmu.

1 - Processo para a fabricação de novos polímeros, cama.
te.riSado pelo fato de se polimerizar (a) esteres monomericos de ícA
doe carboxilicos alfa, beta-insaturados, contendo um anel ciclo-all
ático no radial alcoólico e correspondendo fórmula,

o

1N:?

2
valores acima citapossuem
os
III
e
'Cla IHS 21 • 11-2 daa fkmulas II
' dos e de se oiolizar posteriormerete composto obtido por aoueciwu
em 'presença de um catalisador; ou b)
Imu em UL' B Omente OrgAtie o ,
aica rb o xilico com Oamino
TO na* direta do ícido nattaleno -1,4 aluecendo-ae Os componentes em presença de catalisadores ,4120 - )0'
a nolveutsâ °nanicos inertes, ou C) aquecimento, a '

i

B-1 °

OU

Álaos

t m Pre g enç a de ícic10 polifosfdrico.

--o-=,--cv.up--1- %
RI. o
-4)}{ O

Y'''

ReiViaddoa-00 prAcridaAs de correspondente pedido, depeal
OU é

A

fórmula:

,

2009C, Sb 0-amin0 »fenois com o',4oido naftaleno-1;4-dicarb0xf1100,/

Ho--, ( 2 )

fermu1ai

Y,
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Ponto n e 1 do total de 2 pontoe apresentadOW

Y
/

(2)

II '

pa O

ize

o

À
.231\

12

2
nas quais Ri • R2 representam átomos de hidrogenio ou grupos :utile,
A, conjuntweente com os átomos dikarbono numerados ( . 1) e (2), forme
um anel saturado-ciclo -alifdtico ou um sistema em anel com 5 a 10 átomos de carbono endoctclicos, sendo vicinais oe dtomme de carbono i
endoctclicos numerados (1) e (2), snas quais e radical 7 1 represen.
ta um grupo hidrozila, um grupo da férmula -CR2 0 -Z, -em que Z é um
tomo de hidrogênio ou representa um radical záifdtico ou aromático /
ligado 'eto grupo .-0112 - por uma ligação éter, acetal ou éster, um grupe -CO ou um radical da fórmUlat
2,

na qual Zi e E 2 representam, cada um, ou radicais nonovalentes alifd
ticoe, ou conjuntamente representam um radical bivalente alifdtico
ciclo-alifático, e nas quais o radical 12 . representa um dtomo de hi+
drogenio ou um grupo da fórmula -0:2 0-Z, ma qual E tem o soamo eigni
ficado dado acima, ea certos oaeoe oonjuntimu;te com (h) out r' os 'ema
postos monoméricoe etilinicoe insaturados, capazes de serem co-pol.1.aerizado..
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, deposi+
tado na Repartiç g o de patentes da Suíça, em 2 de dezembro de 1963, /
lob ne 14695/63.
Ponto ne 1 de '9 pontos apresentados.
Na
TERMO 163.003 de 29 de setembro de 1964
(01/4..
Requerente:. NEVEA S/A-INDÓSTRId DE PLÁSTICOS . SXO PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVO MODELO DE RECIPIENTE EMPILEIVEL.".

TERMO Ne 3.69.93. de 29 de ebríl da 3.965
Requerente: COMIAGNII D3 SAINT-COUR om REARg
Privilégio de invaução: • COMPOSIÇOS DE VIDRO ADEQUADAS, ER PARTI+
.CULAR DARÁ À WRICAW DE PEGAS DE VI
MR0 "

PRIVINDY040121
3. ComposUães de vidros adequadas em particular para a
fabricação de fibras de vidro, earacterieadae pelo fatO de ponderai
mente estarem compreendidas nos seguintes limiteet
a

60% a de 'preferencia 48 a 50

a 8%

a

3 a, 8%

12%
a 5%

*

8 Eik2%'
2s 4%

a

ZrO,

REIVINDICAOCES

203‹

1 - Nave modelo de recipiente empilhável, earaoterizado pelw

fato de ser provido, 'Re parte weimerior de três de suas bordas, de
encaixem, sendo dois laterais e um na borda menor oposta, nos quais
se ajusta, perfeitamente. a parte do fundo de cada recipiente, de
forma-que o'fuado de um recipiente se encaixa nas bordam superiores
do recipiente que lhe serve de suporte e •noalze, eendo, meei*, dl.'
tos recipientes empilhados une.sObre oi outro..
Ponto na 1 do total de 2 pontoo apreaeatadott

b) mai

teor Ime Mg0'. 0e0 4 tal que
et2<,45-

Reivindiea-se prioridade Au eerreepondente pedido,' deposl
tado na RepartiçÃO de patentes da:Prança em 29 de abril de 1964.eob
o número 972.775.
Ponto énico apresentado.
TERMO Ne 162.526 de 10 de setembro de 1964
Requerente: MOILIMOVEIS . PARA ESCRITÓRIO LTDA. r GUANABARP
Privilégio de Invenção: "ORIGINAL SISTEMA DE CONEZIO ARTICULADA DE
UMA ESCRIVANINHA COR UMA MESA DE MIQUINA DE ESCREVER"
RMIVINDIOACÓES

Fleiff
TERMO Ne 162.603 de 3.4 de setembro de 3.964
Requerente: FABIO LEITE - SIO PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVA misrosiçIO ER ÁLBUNS PAHA POTOGRANIAS
E SIMILARES"
REIVINDI0AC5ES

disposiçRo em altiune para fotografias e eimiláres, do
tipo de album em que o quadro para colocação das fotografias,.interiço ou com subdivisOes, é sobreposto a um fundo comum, de cartão ou ou:
tro material de um sé lado ou de ambos 08 lados deste, caracterizada esta nova disposição por uma capa plástica, transparente, formada por
paredes justapostas, ae^hada em trile lados com a qual, no ' lado aberto
se veste individual;
as falhas do album, de modo a assim proteger
as
fica d "
:to manual, contra a a9Xo da luz e ainda impedir á fuga e a parda das fetegrafiee.
1 . !ova

1 - Original sintoma de gonezlo articalada de uma esorivani..
nna com uma meaa de máquina de escrever, caracteriaede- pelo fato dg
consistir na uni:ímpar meio de umwartioulação especial, de.uma
crivaninha estável G uma mesa de máquina gireatt na referida artiou..
laço lateralmente a eaorivaniaha.
Ponto n2 1 do total de 3 pétatos apresentados.

3182
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TERMO Ne 1452.713 de 17 de
Requerente: ARCAIR COMPANY
l'rivilegio da Invenção

"APERFEIÇOA TOS Em JUNTAS PARA CONECTAR EIECTRO.

(:n s E APARELHO DE SOLDA ELÉTRICA PROVIDO DE TAIs JUNTAS'
REIVINDIcACD-

1. . aperfeiçoamentos em juntas par- coràctar electrodos contíguos di
carvão grafitado, num apare4lo de solda, ..ndo um electrodo numa extremidj
de sua uma bolsa cOnica na qual se adapta uma ponta de configuracão com-

J:;111:o de 1971

114.LviEhicAçO,S
A - uma composi.:n de acabamento, de base aquosa, resistente a tu,
cali, solável et ácido, adaptada para formar uma pelicula brilhante 41;94
do secada sabre uma superfície, caracterizada por compreender 4gua e um a
copolfmero solável em ácido contendo de 5 a 25 por.cento de um monómero •
substituido com arnica, escolhido de vinil-piridina. aerilato de etil-pig
Ail-etila ou compostos da estruturas

e1-,

1n3
11 .CR2CHz -0-G . G.CRá

plementar, correspondente ao terminal-macho na outru extremidade de um e.
lectrodo adjacente,. análogamente configurado, caracUrizados pelo fato de
•=furada por um orifício tte
•
V41441e,s en on ascaps, 4114 06e,nlee o interior da bolsa com a atmoeferas
n o 1 do total de 4 pontoe apresentados,

os que R e A são hidrogenio ou alquila inrerlor, e n 3 e hidrogénio ou.
1 2
netila, e de 75 , a 95 por cento de um comonOmoro polimerizáva insaturado.
em alfa e bota.
1. requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido doas
;atado na Repartição de P atentes dos Estados Unidos da América em 30 de.
Janeiro de 1961, sob n2 85494.
Ponto m e 1 do . total de 16 p ontos apresentados.
TERMO N Q 196.75D ae 0 as fevereiro. ae 196d

Requerente: ROBERTO ATIQUE
SIO PAULO,
Modâlo Industrial . " NOVO E ORIGINAL MODELO DE ANTENA PARA RECIEPÇA0 DE
SINAIS DE TELEVISIO".
TERMO Ne 159.068 dell de maio de 1e64.,
Requerentes MANOEL CARRERA MARTINEZ./SãO PAULO./
Brivildgio de Invenção; APERFEIÇOArENT08 EM PORTA -2,4" GAGENS PARA/
VIAGEM./
U1215dicacães.(
. Aperfeiçoamentos em Viagem:. porta-bagagens pare
Caracterizado por um cairão de madeira ou'materlais correlatoe
fechado por tampa superior; em doia laterais oposto da tampa, 01
seja, precisamente nas duas arestas superiores, há encaixes tra.
yezoidais e nos bordos inferiores da mesma, hd recortes rate:nau.
lares; nos bordos superiores do caixão, enrcorrespordância a Ie.
tes recortes, há pequenoe pinos verticais; na face interna da .
tampa, há e'spIlho ainda disse la interno, adjatente h zona.
le articulação, há compartimentou; com pequena tampa, que se moi
tém, fechada, sob ação de trinco; ainda na superfloie externa de
t'ampa há doie furoe para adaptação dos suportes de rede de spia *
gue4ongue e Um faro central, pira encaixe de haste de guarda

REIVINDICAÇCES

1 - "NOVO E ORIGINAL MODELO DE ANTENA PARA RECEPÇA0 DE SINAIS DE
TELEvIsk", que se caracteriza a nova antena por se constituir de dois
conjuntoe paralelos e sobrepostos em níveis diferintes sendo cada eonjunto composto de uma haste horizontal (1) sendo a sexta parte dessa /
haste provida de hastes (2) perpendiculares a hastes (1) e situadas /
num plano p erpendicular à mesma e logo após asse conjunto de hastes(2),
antes do meio da haste (1) há um suporte em forma de borboleta (3) que
es une por meio de duas hastee (4) ao suporte inferior (5) e, em cada

um désses euportee se fixa uma formação tubular constituindo um loaIn..
guio (6) dobrado no vértice (7) e um trapézio (8) ligado ao vértioe(7)
por uma haste (9) e na extremidade oposta da haste (1) hl um suporte /
(10) eemelhante ao suporte. (3) e (5) ao qual se fixam haste, (12) que

es entrecruzem formando um R,
Ponto ne 1 do total de 2 ponto, apresentados,
to,

l'ohto út 1 do teta/ de 4 poli** apreeentadoOff
28 27

II

MIAM, Ne 156.047 de 25 de janeiro de 1962
&quarenta: MORTON INTERNATIONAL, INC.. E.U.A.
- erivilísio de Invengo °C0MPOSIÇA0 DE ACABAEEYTO DROCEDDC DE PAUPÂRAR
122410

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,30

