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INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE

CAPITAL FEDERAL

SE011N111: -FEIRA. 14 DE It'N110 0E ind

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Desenho ou niode.o industrial
fluenciados por caigm ácidas de
indeferido
Montecatini Societa Generale per
L'Industria Mineraria e Chirnica.
. N ? 153.494 - Nova modelo de asa
N9 121.614 - PrQzesso para regoDiversos
e encosto de Forma S. A. MJlar o peso molecular de copolimeros sento
reis e Objetos - de Arte. - iodai
de
etileno
propileno
e
etileno
buterido.
Produtos Alimentícios Corsetti S.
no de Mcntecatini Societa Generele
A.
MOdélo Industrial Deferido
,. Ind.,-e OOrn. (no recurso interper L'Inaustria Mineraria e ChiouCumpra as exigênexas técnicas
tosto ao despacho de indeferimento
ca e aCarl Ziegler - Deferido com
N9 189.181
54 marca Perdiz têrmo n.9 278.561)
Goyana S. A. aa
N. 138.713 - Novo tipo de n- exclusão do ponto 11
dústrias
Brasileiras de Matérias Plás,
- 1. Torno insubsistente o despe- dedor para roupas - de Wuo
•
N9
123.580
Processo
para
ore.
ticas.
alio publicado no D. O. de 4.6.71, Onoe.
N9 122.631 - General Electric
parar um plasticef bactérios tatcos
4421a, vez que o pedido se encontra
de Weco Products Coinpa.ny.
Company.,
indeferido desde 8.3.67, estando
Notificação
aguardando
o julgamento do recurso
N9 124.466 - Prozesso para revesN9 136.094 - lhe Anaconaa Cota-.
s ,
uteerposto.
Ficam notificados os intere,3,ada, tir papel de Scott Pa u& Company.
pany.
abaixo
relacionados
para
efetuarem,,
Laboratório Climax S. A. (no pe- dentro de sessenta (60) dias, o reN9 3.24.887 - Proce.sso para a preN9 135.535 - Cioa Societé Ana-'
dido d ecaducidade da marca Ver-, colhimento,
no Banco do Brasil S. paração de papel tendo - resistência nyme.
inine - registro n.9 317.8443) -• A., da retribuição
INT9 138.258 - Agfa AktiengeseWsfina" devida e da aperfeiçoada a umidade de Shel InDeclaro a caducidade do R: 317.848. relativa à primeira
terna tionale Research Ma a tsch a r>p i j
anuidade, cujo N.
V.
Monsanto Company (no pedido de comprovante deverá ser apresentado
chaft.
N9 138.454 - Tile Lubrizol Corivamento da pat. PI têrmo n.9 ao INPI dentro do mesmo prazo, a N9 :136.309 -- Processo para pie- poration.
285) - Arquive-se o pedido de fim de perm
itir a expedição da com- paração de novas e,pamas de liga.
.
cerarti:ca São Cae.
Palvilégio conforme
petente carta patente:
solicitado.
. çao cruzada de copclimeres elastode Shell Internationale Re- fano S. A.
. N. 165.720 - Aparelho destinado meros
N9 122.273 - Roer. &; lisas Coou*
a fazer o arremate dr pintam na search Maatschppij
SECRETARIA DE MARCAS
intercessão de paredes e tetos - de
N9 137.029 - Aperçoamentos em pany.
Galeno Cezimlara.
processo para a produção poliestetes 1 N9 165.857 - Sieinens Aktiengede fibras e pelticulas de sellschaft - Torno sem feito o desEm 11 de junho de 1971
N.9 206.938 - Nova disposição formadores
Imperial Chemical industries Ltd. - pacho concessivo de fls. 35 porqw.!?
construtiva em sofá-cama e poltro- Deferido
com exclusão do ponto 8. á replica á oposição apresentada cal
Exigências
nas-cama - de Percival Lafer.
N9
137.771
Processe para a pe- ' 18 de novembro de 1.9i0 só foi aneNa 109.842 - Processo de molda- limerização de -dienos
Oomplete a retribuição, os requeconjugados de 1 xada ao pedido após ter sido nexaa
rentes abaixo Mencionados, gem de peças tubulares por centrifu- Shell Internationale Research Maats- I do o referido despacho datado de 7 .
correspondente ao depósito da gação - de Compagnie de Pont A chappij N. V. - Deferido com ex- de dezembro de 1970. Na réplica ci;
Moussen - deferido com exclusão clusao do ponto característico n9 11- requerente alterou as reivindicações,
marca
do ponto 5.
e, enfim sendo, é indispensável qua
N9 137.904 - Aparelho para re- as novas reivindicacoes (fls. 30) seN.9 5.381-71 - Editora Artenova
N9 120.314 - Processo para razer cuperação
seletiva
do
residual
de
rão
puWicados.
•
gás
Tala.
sais de amonio de ácido monocarN.9 5.380-71 - Editora Artenova boscilicos e polioarboscilicos de Che- conversor de insuflação superior de Foram mandados de.wryuivar os prei•
de Yawata Iron & Steel Co.
Istda.
mische Werke Witten Gesellschaft oxigênio
cessos abaixo relacionados
Ltd. eYokoyama Engineering Co.
Mit
Beschrankter
Haftung.
N. 5.382-71 - A Cia .Agro Peoutk
L" ted
9 187.671
.N
Societa per
ria Rio Araguaia Capra.
N9 120.388 - Processo de prepaN9 140 .067 - Procasao de produração de resinas de cloreto de poli- zir poliesteres e polimnidas de alto
N9 188.61 - Westinghouse
vinila tipo absorvente e respectiva pêso molecular estáveis à luz de J.
Brake Compa.ny.
composição polimérica de The Gene- R. Geigy S. A.
SECRETARIA DE PATENTES ral
Tire & Rubber CoInpany .- DeN9 189.092 - Ford Motor Company.
N9 140.166 - Proaeso pala a- deferido com exclusão do ponto carac- salquilação
DP 189.492 - Art'nur G. Me l<1535
de hidra carburetos aiEm 11 de junho de 19/1
terístico 8.
guli aromáticos de Uníversal 011 Pro- âi Company.
N9 120.890 - Aperfeiçoamentos em duetos Company.
Reconsideração de Despacho
N9 189.497
Pireili Societá per
processo para a preparação de comAzioni.
W. 182.883 - Sergio Pedro Augus- posições utilizadas como Catalisado- Privilégio de inven2éo indeferidos
N9 189,551 - The Gillette Cota.
to Soccal Schirmer - Reconsidero o res na polimerização de alfa olefipaigr.
N9 160.205 -- Did.positavo univerdespacho que arquivou o termo n.9 nas de Importei Chemical Industries
'C 189.58,8
Mole Schoepe e Faca
182.883 a fim de que o pedido possa Limited - Deferido com exclusão tio sal para abrir quaisquer espécies de deatic e Schinuok.
ponto característico n9 2.
frutas caroços cocos e congéneres de
1,89.861 - lhe Babaca* 4/1 Wila
posseguir normalmente.
N9 120.924 - Processo aperfeiçoa- Pierre Ulmann - Nada a reconsi- cox Company.
Notificação
do para a fabricação de pé e objetos derar. Mantenho o indeferido.
N9 189.862 - Petroleun ReseMatt
similares bem como dispositivo Para
N9 182.366 - Novo tipo de Ju an- and Development õorlimi
Decorrido o prazo de sessenta (60) a execução do mesmo de Artes Ltd. lo
Forjinha Ltda. - Indeferido
N9 189.927 - The UniteS Statea
dias, a partir da data desta publicaN9 121.341 - Compoeição anties- tendo em vista o ar. 8, all-.•2.ar
Time Corp
ção, e desde que não haja interposi- pumante
CPI.
de
Hercules
Powder
Com189.972
Libbey Oasaaa Zaild
ção de recurso, ficam .notificados os pany.
N9 192.'760 - Aperfeiçoamentos ininteressados abaixo relacionados para
troduzidos em arados de discos de G losa comparw.
efetuarem, dentro de sessenta (60)
N9 121.585 - Processo para vul- Baldan Implementos Agrícolas S. 4.
N9 189.982 - Soothwire 0014„ Paara
dias o recolhimento, no Banco do canizar copolimeros olenfinicos sa- - Indeferido por infringir o aat. 59
R9 190.03 - General Steel Ias
Brasil S. A., da retribuição final de- turados Co111 percxidas organicos in- do Decreto-lei ri9 1,005-69.
clustries Inc.
Em 11 de junho de 1971

yr.

vida e da relativa à primeira anuidade, cujo comprovante deverá ser
apresentado ao INPI, dentro do Mesmo prazo, a fim de permitir a expedição da competente carta patente:

N' 165.130 - Processo e aparelhagem para a paeoipitação dos estar
de celulose a partir de suas soluçõs
de Societé Rhodiaceta - Indeferida)
face o parecer técnico em fís. 22.
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1) () expea,ence au.s repartiçoes
pu51icas, destinaai, à publicação,
será recebido na Seção de Comanicp,o)es até ás 17 horas G atendimento cio pálilieo pela 3eção de
Redação será de 12 à . 18 horas,

2) Os originam »atra pubticaM,
devidamente autenticados, tlevergo
sur dacilografadoe diretamente; e,in
espaço dois, em papel, acetinado
ou apergaminhado. medindo 22e33
centímetros, 'sem emendai ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em espeoita quando contiverem tabelas.
Serão admitiaas eópias em tinta
prêta • ¡indelével, a critério do
D.1 .N .
3) As reclaniaçOes pertinentes
d matéria retribuída, nos casos de
èrro ou (lifit4.1440, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente 4 pubIica040.
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(Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OiRIETOR-GERAL

cheque ou vaie postai, em favor
do Tesoureiro do Depariumento de
Imprensa Nacional. 4tianto ao
contrato de porte • aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em BrasOii,

ALURTO DE BRITTO PCREIRA

6) No caso cie porte aéreo para
localidade não servida por êsse
CHEFE Oa SEÇÃO INI
meio de transporte, a Delegacia
emane oe sa peveço oa pueucaçõ'Es
Regional da Emprêsa Brasileira de
FL OR IA NO GUIMARÃES Correios e Telégrafos em Brasília
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
se obriga a oenspieter e encaminhamento ao doeenatério por
DIÁRIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
acréseince no prego.
saçÂo 111
do Doisartawno.lt•
•••No da poliCalciaido d
Nacional da IPropriodado Industrial do Minfoliério
Ca loRliNiirka • de GeimérIGIO

Impresso nes oficinas Oo Departamento lie Imprense Nadem,
BRAStL1A

ASSINATURAS
REPARTIMS 1 PASIECULASSS

FUNCIONAMOS

4) AS assinaturas serão tornadas no D.I.N. O transporte por Semettr• Lft_114 IL• 1,* kju jr11 Cri 30,00 Semestre
ccoce_li Cri *60
via aérea sera contratado separadamente com a Delegacia da gin- Ana •Ne,1111•.
•• • • • n • Cre 46,09
Cr; 60,00 Ano
présa Brasileira de COrreios e TeExterior
.
'Werke?
légrafos em Braellia Esta poderd
se encarregar também de encami- An. CMLWILLarma.u.a Cri (MOI AM)
3,alliAt•• ~p.a • Cr$ 80,90
nhar o pedido de assinatura ao
D,I.N Nade caso, o assinante diPORTE AÉREO
rigira ao .1, N. o pedido de aesio
pagamento
valor
e
natura
do
19,00 1 Semestral Cr$ 1031)0 1 Anual
Cr$ 304,00
correspondente, na forma do item ~mel g.
seguinte.
NUMERO AVULSO
- O prego do ndmero avulso figura na última página de cada
5) A remessa de valores para
eaenaplar.
assinatura, que sara acalcanhada
- O prego do szsmplar atrasada tient acrescido de Cr$ 0,01,
de esclarecimentos (rutin 4 Mit
aplicação, será feita somente por *e do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

7) A Delegacia Regional da
Empresa drailksira de Correias e
Telégrafos em ¡MIOU TO4347/119-89
o direito de realisetcar at seus pregos, no C(140 44
tte tarifas
001n4ftliC48 (1#0041)8
, mier~e avisoprévio aos esesélei:ntes.
8) Os praeoe da ~Matara poderei@ ser semeekal mi anua/ e se
iniciara° sempre no prii ewo dia
útil do Mis subseqleqØ. O pedido

de porte aéreo po4.4 ser Ilêemtal,

semestral Ou Ofiliál. 0 pravo das
assinaturas para O Bf(SeN4er é sómente anual e ndo liatberd transporte por via 'aérea.
9) A renovação devera ser solicitada com anteeedéncia de 30
dias do vencimento eia assinatura
e do porte aéreo. Yffleielki, urdo
suspensos independentemente de

aviso-prévio.

10) Para receberem os 844041..
mentos as edições cias &qdo. Odeie, os assinantes deverft soldeitd-Ios no ato da assinatura.
geweiewl.MB
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• N9 190.06'7 - Pirelli Società Per
Azioni.
N9 190.058 - Pirelli Societik, Per
-Azioni.
N9 10.154 - Eladio Dieste e :e ugenio Rolando Montanez.
N9 190.155
Weetfalische Metall
Industrie KG Huek & Co.
N9 190.258 - J. J. Morant.
N 9 190.5'78 - Luis VIlarrubla Biee.
N9 190.580 - Pirelli Società Per

N9 190.261 - Landbouwwerktuigen

En Machinefabriek 15. Vissers

N9 198.397 - Toyokoatsu Industries
Incorporated.
N9 198.501 - Petroleum Researeh
and Development Corporation.
N9 195.879 - Schlumberger TeohnC-gy Corporation.
N9 119.013
Westinghouse Au
Breke CompanY.
N9 199.568 - TYSV Phartnaneutieal
Corporation.
• N9 191.310 - Wed-falische Metall N9 190.810 - Pujisawa Pharmaceutical Co. Ltd.
industrie KC Hueek & Co,
N9 191.604 - Columbia Ribbon and N9 190.911 - Westfalisehe Metall
, Carbon Manufacturing Co. Inc.
Industrie *G Nuca ir Go.
N9 191.152 - Manuel Estrada VeN° 191.855 - 1'M0 Corporation.
N9 191.884 - Southwire Company. lasco.
e' N9 102.224 Athur G. MC Kee & /49 191.189 - Sedeté Pives
Company.
Cail.
N9 195.312 - Hawalian Sugar Plan- 579 191.207 - Westfalische Metall
. ters' Association.
Industrie KG Rueek ar Co.
N9 195.324 - F. Hoffmann La no- N9 191.231 - Giovanni Pellegrino.
ehe & Cie Société Anonrme.
149 191.234 -- Ruin DrUg Chemical
Company.
N9 195.516 - Paul Auguat.
N9 19i.531
Berpenstall Com- N9 191.321 - Southwire Company.
pany.
555 192:385 - W. Z. Minem Inc
N9 195.627 - Com Products Com- 559 192.442 - Polytop Corporation.
pany.
_ N19 192.619
Deutaehe Adeance
N9 196.470 - Standar Pressed ateei Produktion G 111,11.
•orporation.
25' 192.925
Deutache Advanre
N9 196.638 - Sanfiyo Company LI- Produktion MEN.
•
Unted.
149 182.109 - 'United &ates Pipe
. N9 196.569 - Samuel Vicent Cra- Md Poundry comPanY•
vens.
N9192.145 - Southwire Company.
1‘19 191.411 - Hawaiian Sugar PlanN9 193.007 - Toyo Koatsu
tera' Aasociations.
tries Incorpora
N9 196.803 - The •Gillette Com- N9 193.118 - General Motors Corpany.
patation.
N9 197.639 - landbourwerktiniten
N9 193.214 - Robertshawaw Conen Maehinefabriek H. Vissem PTV.
trois Company.
1l9 197.809 - Hooker ..:1hernical Cor- 559 193.373 - Carlisle- •Cberalae,
(
,
' poration
t." •
Works Inc.
.N9
BendiX 'Wasisbsghealse N9 190.482 j'
Antemotita- •Alr Braka Cerajmny:
559 193.540 J4eo

N9 193.692 - Carliale Caluniou
Works Inc.
N9 193.177 - Samuel Ruben.
N9 194.291 - David Volk.
N9 194.331 - Dymo Industries Inc.
559 194.342 - G-ebrueder Monsberg.
149 194,624 - Société de Prospection
Electrique Sehltunberger.
N9 194.697 - Marine Construotion
& Design Co.
N9 194.840 - .Apaw $.A.
upling Co.
N9 195.028 - Anchor Co
Inc.
559 190.311 - Hawalian Suar Planteis' Association.
1
¥11111 ~b 111.~1

Ifflumess/WWWIFINNOMO

MODICO
VETERINARIO
ZAZIPC/C10 DA PttOFISSLO
Divi.égaçlkt

1 013

POSOU G4 MS
.VENDI'
K. Guanabara
Vehhas
Av Rodrigues Abala
4%5O ide

•

Aêscs 1: .. MtatstW

da tazerea

Ateoue-se5 eül1/410.3, utlia
Serviço r1ç Ret./n4We
Pastai
'
Na

Ele firdsiiia
244 u D'

N9 195.195 - Pirelli Società Per
Azioni.
559 196.796 - Pirelli Società Per

Aetoni.

N'? 196.797 - Pirelli Società Per
AzIoni.
N9 196.067 - Gabriel Fuentes Jr.
N9 196.160 - Shiro Kana O.
N9 196.332 - LandbouwwerktuiKen
En Machinrefabriek H. Vissers N. V•
1%19 196.333 - Landbouwwerktuigen
En -Machinefabriek H. V'iseers N. V.
Arquive-se, de acôrdo com o artigo 145, uma vez que a procuração
apreaentada não atende ao disposto
no artigo 162 do CPI.
N9 219.909 - Caterpillar Tractor
Co.
N9 220.195 - National bead Company.
N9 220.215 - Jakob Messner,
149 220.226 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
N9 2'20.227 - Société Anonyme D.
B. A.
559 320.230 - Beeeham Group Ltd.
N9 220.241 - Pneumatiques, Caoutehoue Manufacture et Plastiques
Kleber-Colombes.
Nr • 220.256 - Burroubha Cor poration.
Caterpiliar Tractor
559 220,257

co.

559 220.293 - Corning Glass Works.
N9 220.259 - Seppic.
N9 220.260 - Ford Motor Cempény.
N9 220.261 - . B. S. R. Ltd.
pie 220,305 - Bukflex Processes
Ltd.
Dante V. BagnaseQ,
559 220.342
Petraleum Neuarch
559 =0.409
and Development Corporation.
Nd' 220.420
Pirelli Società per
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N9 220.447 -- Uss Engineers and N9 221.158 - R,..2,ane-Poulen,c S.A. SECRETARIA DE INFORMA ,
da Siiva (jan.
-* sé Moreiran9I3ocks
Consultants, Inc. ,
•
N9 221.176 - Joseph Bancroft &
189.875 n .
ArqurÇõES E TRANSFERÊNCIA B)2
Co.
pedido
do de anotação de transf.
N o 220.448 - Wellman-LoM, Inc. Sons
N9 221.181 - Arioli & C. S.r.l.
formulado cOrn a petição 22.914-68
TECNOLOGIA
N9 220.457 - Taiyo - Shokai Co
por falta de cumprimento da exigênLtd..
N9 221.184 - Pirelli Genral Cable
cia publicada no D.O. de 28-7-70.
Em 11 de junho de 1971
No 220.458 - Braun Aktiengesells-; Works Ltd.
ch a ft .
N9 221.212 - The Goodyear Tire
REPUBLICAÇÃO DO D.O. DE 8 DE
Exigências
JUNHO DE 1971
No 220.459 --- Braun Aktiengesells- ' & Rubber Company.
chaft.
N9Spiritu
221.213 -, Scovill ManufactuFuerte
Sancti
S.A.
Inclusa,
EM 11 DE JUNHO DE 1971
N9 220.477 - W. " R. Grace & ima Company.
trial Y Comercial (junto ao registro
Co.
N9 221.214 - The National Cash n9 228.702). - Prove a transf. do
Notificação
licenciamento dos produtos no órgão
N o 220.498 - Ing. C. Olivetti tizi Register Company.
competente.
C., S.p.A.
N9 221.215 - Carding Specialists Brasília Tenis Club (junto ao re- Ficam notificados os interessados
No 220.505 - Hayashibara Com- Co. Ltd.
gistro 298.745). - 1) comprove o fd-Áitixo relacionados para efetuarem,
pa ny
No 221.216 - Carding Specialists ramo
de atividade; 2) decl are o :V dartro de sessenta (60) dias, o recoN e 220.516 - The Broken Hill Pro- Co. Ltd.
de inscrição no CGC. lhimerito, no Banco do Brasil S.A.,
prietary Company Ltd.
N9 221.227 - Mitsui Toatsu Che- Fisons S.A. (junto ao registro mit-- da retribuição final devida e da reN9 220.542 - Dulmison (Austrá- rnicals, Incorporated.
mero 303.698). - Apresente a tia- lativa à primeira anuidade. cujo coroha) Pty Ltd.
.
N9 221.356 - Union Carbide Cor- dução do documento de fls. 9, e pro- provante deverá ser apresentado ao
mova a legalização da assinatura do INPI, dentro do mesmo prazo, a fim
1\19 220.564 - Sulker Unie, Holding poration.
Cônsul-Geral às fls.- 9v.
a expedição da compe, permitir
N. V. e Stork Werspoor Sugar N. V. N9 221.358 - Chester William Mi- M. D. Pereira Produtos Alim.enti- ci.(
Unik
carta-patente:
cios
Ltda.
(junto
ao
registro
ráchatek.
'
N9 220.565 - Suiker Unie Holding
mero 307.146). - 1) comprove o
Privilégio de Invenção De ferido
N. V. e Stork Werspoor Sugar N. V. N9 221.375 - The Goodyear Tire ramo
de atividade; 2) declare o n9
No 220.570 - FMC Corporation.
& Rubber Company.
de inscrição no CGC.
N9 155.880 - Aperfeiçoamentos em
N9 221.381 - Braun Aktiengesells- Metalúrgica Nova Estrela Ltda.
N e 220.589 - Société Anonyme D.
chaft.
(junto ao registro n9 311.589). - Saboneteiras - Miguel Abujamara B. A.
1) comprove o ramo de atividade; 2) Com exclusão do ponto 29
No 220.593 - USM Corporation.
Ne 221.390 - H. Visáers N. V.
declare o n9 de inscrição no CGC;
N9 220.594 - American ' Tractor N9 221.391 - H. Vissers N. V.
N9 169.396 - Aperfeiçoamentos nos
3) apresente a procuração; 4) regula- Processos
Equipment, Corporation.
de Afinagem do Ferro Gusa
N9 221.392 - H. Vissers N. V.
rize o documento de cessão, de fls. 28, e Dispositivo
Execução dos MesN9 220.595 - Suam Progetti S •P• A., N9 221.440 - F. Hoffmann La Ro- com a assinatura, por extenso, de mos - InstitutPara
de Recherches De Lá
Juan José Samos Rodrigues e com a Siderurgie Française.
No 220.622 - Borg-Warner Ltd.
che & Cie. S . A .
N9 220.627 - W. R. Grace 8i Co. N9 221.473 - The Gillette Com- assinatura do outro sócio, Antônio Sa.•
mos Rodrigues, de acôrdo com a cerPrivilégio , de Invenção Indeferido
N9 220.629 - Snam Progetti S.p.A. pany.
tidão de fls. 20.
N9 220.630•- Snam F'rogetti S.p.A, N9 221.477 - charles Greenfield
Malharia Scandal Ltda. (junto e,o
No 220.676 - Borden, Inc.
No 195.871 - Composição Para ReN9 221.500 - Rohm and Haas Com- registro n9 317.825). - 1) prove que
o signatário do documento de cessão moção de Impurificação ou SujidaN9220.683 - Société Industrielle de pany. 221.515 - Harnischfeger .Cor- de
fls. lb, é diretor da cedente é que des Gordurosas Ernest Huber Brevets et D'Etudes S.I.B.E.
N9
o mesmo tem poderes para alienar a Indeferido de acôrdo com o parecer
N9 220.696 - Farr Company.
poration.
marca; 2) comprove o ramo de ati- emitido pela Dro• Solange de Moura,
N9 220.699 - Federal Mogul Cor, No 221.527 -- The Goodyear Tire vidade; 3) declare o no de inscrição de fls. ns. 81-v e 82.
. poration.,
no C9C.
& Rubber Company.
,
N9 220.707 - Illinois Tool Works N o• 221.528 --, Midland-Ross Cor- Rio Roupas Com.319.754).
Trans f erências e Alterações de
- 1) Nome
(junto ao registro n9 e Ind. S.11..
Inc. .
do Titular de Processos
poration.
prove
a
qualidade
do
signatário
do
N9 220.708 - The Bendix Corno- N9 221.565 - S.A. D. B. A.
documento
de
cessão
de
fls.
10,
peration.
Foram mandadas anotar izos proN9 221.567 - Pirelli Societa per rante a cedente e que o mesmo tem cessos
abaixo mencionados as seguinpoderes para alienar a marca; 2)
N9 220.711 - General Motors Cor- Azioni.
tes transferências e alterações de
poration.
I N° • 221.583 - Francis Beatty Fish- declare
comprove
ramo
de atividade;
inscrição
no CGC.-3) nome do titular de processos:
o noode
119 220.725 - Sanyo Chemical In. burne
e Clarence H. Hinnant, Jr.
Organo Química Nacional Ltda.
dustries
Ltd.
Borg-Warner Corp (do Estado de
N. 221.600 - Aktiebolaget Elec- (j unto ao registro n9 338.653). - 1)
(Alteração de nome do tiro
prove a qualidade do signatário do Delaware)
N9 220.731 - General Motors Cor- tdius.
na patente PI n9 59.534) -.
documento de cessão de fls. 10, pe- tular
poration.
N9 221.601 - Texton Inc.
- Transferência de
N9 221.614 - W. R. Grace & Co. rante a cedente e que o mesmo tem Anotem-se: 1)Corp.
N9 220.739 --- Gestetner Ltd.
( do Estado de •
No 220.763 - Union Carbide Cor- N 9 221.622 - Albert James Stam- poderes para alienar a marca: 2) Borg-Warner
Ilinois)
para
W,VCO
Inc. e 2) -- Alcomprove o ramo de atividade; 3) deporation.
mers.
para Borgteração
de
nome
desta
o de inscrição no CGC.
'
N9 220.764 - Universal Oil Pro- N 9 221.639 - Waldes Kohinoor, In.. clare
n
JoséoAmâncio
de Lima & Cia. Ltda. Warner Corp. (de Estado de Dela..
No 221.657 --- General Motors Cor- • (junto ao registro n o 340.230). - 1) ware).
duets Company.
poration.
comprove o ramo de atividade; 2) de- Gebruder GRUN K.G. MaschinenN9 220.788 - FMC Corporation.
o no de inscrição no CGC.
- Transferência para seu
No 220.789 - General Motors Cor- N 9 221.671 - Ing. C: Olivqitti & clare
Dietricia S.A. Produtos Dietéticos e fabrik
C., S.p.A.
' poration.
Nutricionais (junto ao registro ma- nome da patente PI n9 62.246).
No 2,20.794 - Union Carbide Cor-- N o 221.694 - Yeda Reserch And mero 383.224). - 1) prove que o Borg-Warner Corp. (do Estado de
signatário do documento de cessão Delaware) (Alteração de nome do tiDe.velopment.
i poration.
N9 221.695 - Snam Progetti S.p A. de fls. 17 é o Diretor-Presidente da tular na patente PI n° 75,361) -1
No 220.795 - W. R. Grace'& Co. N 9 221.696 - Juan Cesar Ayla Cruz. cedente e , que o mesmo tem poderes Anotem-se: 1) Transferência de Borg
N9 220.7 96 - W. R. Grace & Co. • N9 221.700 - Konishiroku Photo para alienar a marca; 2) comprove Warner Corp. (do Estado de Illinois)
o ramo de atividade; 3) declare o n' para BWCO Inc. - 2) Alteração de
No 220.797 - W. R. Grace & Co., Industry Co., Ltd. •
de inscrição no CGC.
N9 220.833 - P. R. Mallory & Co. N9 221701 - Veb Arzneimittelwerk Equipamentos Industriais Jean Lieu- nome desta para Borg-WCO Inc. Alteração de nome desta para
Dresden. taud S.A. (junto ao registro 399.1651. ;2)
- 1) comprove o ramo de atividade; Borg-Warner Corp. (do Estado de
No 220.840 - Uss Engineers anl N 9 221.711 - Union Carbide Cor- 2)*
declare o no de inscrição no CGC. Delaware).
aoration
Consultants. Inc.
Equipamentos Industri ais Jean Carus Corp. - Transferência para
• N9 221.712 - Union Carbide CorN9 220.841 , - Borden, Inc.
Lieutaud S.A. (junto ao registro ml- seu nome da patente PI no 7 9 .513) .
mero 400.468). - Comprove o ramo North American Rockwell Corp.
N9 220.842 - Caterpillar Tractor roration
Co.. No 221.747 - Centre International de atividade e declare o n9 de inseri- Alteração de nome do titular na paNo- 220.843 - W. R. Grace & Co.., •D'Etucles Technigues et Architectu- cão no CGC.
tente PI no 165.504) - Anotem-se
No 220.844 - W. R. Grace & Co.' raies.
Equipamentos • Industriais 33•ar. a transferência e a alteração de
Lieutaud S.A. (junto ao registre nú- nome.
N9 220.845 - W. R. Grace & 0. N 9 221.778 - The Bendix Corpo- mero
.405.133). - Comprove o ramo
ation.
No 220.878 - Société Industrie)
Dragerwerk Aktiengesellschaft de atividade e declare o n o de inseri- Alteracão
de Brevets et D'Etudes S.I.B.E
de nome do titular na pa\N9 221.779 - Polytube 'Inc.
cão no CPC.
PI n9 184.729)
N9 220.915 - Drew Chemical Co.- N o 221.805 - C.T.A. Compagnie Confecções Standard Ltda. (junto9. tente
Bata Shoe Financial Corp Of Caregistro no 405.166). - 1) prove
poration.
Lindustrielle de Textiles Artificieis EU ao
qualidade do signatário do decruam:, nadá Limited - Alter2eão cie nome
N9 220.947 - Midland-Ross Cor- Synthet'ques.
to de cessão de fls. 18, perante ce- do titular na patente PI n o 204.506).
poration.
N9 221.822 - Owens - Corning ri- dente. e que o mesmo tem ponl:res The Falk Corp - Organizado sob
oara alienar a marca; 2) Jomprove as leis do Estado de Delaware) - AlNo 220.948 - Midland-Ross Core- , nrerglas Corporation.
ramo de atividade; 3) declare o teração de nome do titolar na patenNe 221.441 - Union Carbide Corpo- n
poration.ration
n9 de inscrição no CGC.
.
te PI n9 201.266).
CNo 220.959 - The Gillette ComNo . 221.442 - Ihe Goodyeax Tire &
Diversos
Noranda Metal Industr i es Inc. pany.
RoVer Company.
para 500 oome da paiN9 220.962 - Pielkenrood-Vin
Sociedade Gêneros Alimenticiw Li- Transferência
No
221.443
riextroninc.
201.518) - Auete• •,e a
tex N. V.
ao registro no 329.224). tente PI no
mitada
(junto
No 221.444 - F. Hoffmann
--• Arquive-se o pedido de anotação transferência para Noranga Metal InNo 220.989 - Phillips Petroleiur
& Cie. S.A. -• •
ile transf. formulado com a petição dustries Irpi.
Company,: -•
& r"!raN9 221'.493,4-..Nlannesmann Aktierr 77.514-67, por falta de cumprimento Dragerwe:k Heinr.
'
ger- Transferét?c i a para seu:. rimo.
- (Arquivem-se 0.s pr(;) integral da exigência .publicado
119
Societ.é
daTlaa`tente In ir 203.276)
D .0 . de 26-81.,
Rhone-Poulenc •§.A."cesso)
N9 221.157
•
'7 '-'"

.aaa-te.ia 21 • j

WARD OFICIAL (Seção Hl)

Jundo de 1971

1.),a . ,easeair a .. . Laia...ah e :aia - Saibra
.
Sociedade Annticaira do Derivados itransf. para seu nome da
Indústria, Comércio e Imp. Jan de
lie numa do titular at) pa- i:ordesle Brasileiro S.A. (ah. de marca Cardinal 011 nermo número Wit Ltda . (transf. . para seu nome
tante .i.J1 ri': 203.276).
acara co titalar na maca Saum
782).
i da marca KI-Ki termo 286.0681.
353•2"'• • •
•
Boig-Warner - Corp. !do Fiar:tida ae n?Mala
Coaeven
S.A.
Bama.bé Agro Industrial Ltda. (alComercial
de
Peças
de' Almeida Ind. e Cond;acio e Veiculas Nacionais (alt,
Delaware) - (Alteração de nome do
de nome i teração .de nome do titular na marnome
da
titular
na
S.A.
(alt,
de
76.674!
9
titular na patente PI n
j, do titular na marca Copeven têrmo ca Barnabé termo 617.308).
á, marca 0 5:ario-Frenina IV 276.159).
.notem-se: 1) Transferência
ri" 584.736) --- Anotem-se 2 altera' Viação Minuano S.A. (alt. de noXorg-Warner Corp. (do Estado de
Hércules Inc. (alt. de nome cio ti- '
de numa.
do titular na marca Emblemática
Illinois) para BWCO Inc. - 25 ál talar aa marca Hércuies fla 24C.963).
Ibrol Ind. ale-sitiara de Refinaçad me
t ração de nome desta para. BoagLaboratórios Upjohn S.A. ?anua- de óleos S.A. (alt: de nome etc) ti- élan() IV 601.5301
*amar Corp. (do Estado de Dela- trial y Comercial (ait. de nonie do tular na marca Cardtaai
tanno ' Drogaria Afamo S.A. (alteração
ware) .
titular na marca Pedigree na 243.311 a 602.701).
. Lia nome da titular na marca Droga- Minavita 243.310) Ano.em.): (érrno 593.2a8).
Enuae
Finpréca
Nacional
de
PennEtrigêneias
se: 1) alt. de nome de Laboratórios e() S.A. Ind. • e Distribuição d e aAGGS Lida. Gráficas S.A. (alteAnodia S.A. para Laboratórios Up- tivados •t.ranc.f. para seu nome da
j raçâo de nome do titular na marca
N9 195.544 --- Cia. Viajaria S•111
jahn Amelia S.A. 2) alt, de nome m
s rca CardinaMit i-êaryin 602.781).
. Jato:arar/Ia termo 636.717).
bt Marina - Pague a retribuição -re- desta para Laboratórios Upjohn S.A.
ritiva ao depósito do pedido.
Industrial y Comerciai.
Enttóra Iara:Ancila ; Rel:a.ões pó- J Ind.,. Elétricas e Musicais Fábrica
Trie,o-Folberth Limited --Junto à
Conteki Developmenta Li riu ited e.iells Ltda. (transl. :.ara seu nome Odeon S.A. (transf. para seu nome
tente 14I n9 82.407) D -- Atenda (transf. para seu nome da marca 'da marca Revista Brasileira de Rala- da marca Regent tèrmo 628.280).
è rolo o ' 559.983).
s aineasi "a" e "b", do iteni 1, da Cuprit n9 404.946 - Cuprex número i ções PóbPcr
S.a. (ah. de noKartro
Calem ;Imo. e Distribui-- j Vindo Minuano
rtaria 1).9 30.70 de 17.9.70; 2) - 404.394 - Coveral ri" 404.393 -- Dyj me do titular na marca Viação Mir.presente um aditivo ao anexo con- ..ate rir 403.775 - Ladello.y n' 403.385 j dera S A. (alia de nome do titular mano Rirmo n 9 630 710).
trato de fls. 48-95, incluindo o núMie- - Degaser n9 403.384) - Anotem-se j na marca Raridus tarmo 6,15.138).
Freios Controil Ltda. (alt. de notp e o título da presente patente; a alt, de nome e a tran.sf.
Cadinho 'Aços F'ino S.A (alt.
9) - Preste esclarecimentos, ies que
Fiação Esperança S.A. (alt,
nome do titular na marca Super me do titular na marca Controil tér632.2151.
J
4a cláusula 3 do citado documento a nome do titular na ir es Eanerança Wear tedrito n 9 647.7011.
tiltular ooncede a Eletromecânica nC 392.7151.
Tintas
Coral S.A. (alt. de nome
Rowe Internationa.I Inc. (org. sob j
Dyna S.A. (licenciada) urna sub-liConteki Developments Li in 1 t ed as leis do Est. de De l aware) (transf. do titular na marca, digo e eressão
aença; 4) - Declare o número de
ttransf. para seu Mane da marca cera seu nome da marca Ftme e Rd- de propaganda Tinta é Coral termo
inscrição da concessionária no CGC.
a
679.721).
Mixad n9 387.424) - Anotem-se a mo na 623.215i.
Oposições
alt, de nome e a transferência.
Cabat Corr. (org. sob as leis do, Frantz acianufacturing Company
Norton Company (transf. para seu Est. de Delaware) (transf. para seu ait, de nome do titular na marca
Daimler Bens Aktiengesellschaft nome da marca Blue Bond número nome da marca Haynes Stellit
'numa tenni() 672.2761 - Anotem-se
Opoente da patente PI n9 167.342.
mo 597.8335.
Metalúrgica Heleny S.A. Ind. e 386.851). .
;ránsf. e a alt, de nome
Com. - Opoente da' patente PI
Confecções Wolens S.A. (alt. de
Conteki
Development.):
•
Li
m
it
e
a
• 179.661.
Exigen(nas
nome do titular na marca Wolen.s W (transi. para seu nome da marca
noiciiie51e0 ;212t7r)an-sferAénnocti ea m-ae a
N. V. PhilipaGioelLampenlabrieken n9 358.872) - Anotem-se: 1) transf. laBiriii.x.dteerm
,org.
acordo com
-- Opoente da patente PI na 179.772. de Abram Goldsztein pari Abram
cio
Estado
de
Minnesota)
Protin Equipamentos Individuais de G 1d t ' & Cia. Ltda. 9 • lt. de
Toray Industries, Inc e Teijin Li- Juno ao registro 250.7901 - A preProteção Ltda. - Opoente da paten- home desta para Abram Goldsztein
& Cia. - 3) alt, de nome desta últi- j natted (alt, de. nome das ceaaionarias sente nova procuração sem referénte PI n9 180.962.
na marca Tetoron térmo 448.640) -- cia ao IkeIP: n- lei n" 1 005-69).
Confecções Chester S.A -- Opoen- ma para Confecções Wolens S.41.
Arrotem-se as alterações de nome daa '
te da patente MI n9 181.157.
Ibrol Ind. Brasileira de Refinação i cessionárias para Tcmay Industries. ' Witco Ciiemical Corp. (junto ao
registro 359.419) -Apresente nova.
Foram mandados arquivar os' pro- de óleos S.A. (alt. de nome do ti- J Intee e Teijin Limited.
; arocuraçao de ac iórdo com o artigo
cessos abaixo de acôrdo com o Arti- tular na marca Cardinal 011 têm° •
- Atlardic Richfield Campany (transi'. i 162 cioCPI.
go 145, urna vez que a -procuração ri9 602.782).
para seu nome da marca Hyvis .... •
apresentada não atende ao disposto
Enape Emprêsa Nacional de Pe- n9 280 .328) -- Anotem-se 2 transfe; , Ypirariga Comércio e Indústria de
no 'Art. 162 do CPI.
i Bebidas Ltda. e Vinagre Castelo litróleo S.A. Ind. e Distribuição de rências.
mitada (junto ao registio 233.258).
N9 217.309 - Standard Serew
1) provem a qualidade dos signatáCompany.
rios, do docilmento de cessão, de fôN" 218.023 - W.R. Grace & Co.
lhas 13, perante a cedente e que os
Caterpillar Tractor
N o 218.121
mesmos têm podêres para alienar a
Co.
marca. 2) promovam a autenticação
N. 218.184 - Glasurit Werk e
da fotocopia de fls. 23-24.
Winkelmann Aktiengesellschaft •
Arquivem-se as processos.
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira (junto ao registro 392.583). 1)
Diversos
comprove o ramo de atividade. 2)
declare o número de inscrição no
DE
CGC. 3) promova a autenticação da
Na 193.132 - Walter Roberto- Hee
- Arquivado por não ter pago a refotocópia de fls. 9. 4) prove eme os
tribuição relatava ao claraliann do pesignatárias do instrumento de Mihas
dido.
10 têm podéres para outorgar procavação.
Panalrold Doias. Inc. -- 'raiai sede
em Miami) (Junto à patente PIa
Brasquip (Ind. Brasileira de Equi .
termo n9 193.509) - Anote-se a mu- j
pamentos) S. A. - (judio ar) reaisDO
dança de sede da sociedade depositio n.9 360.104) - 1) apresente
tante para Miami, Esta ria da. Flórida.
curação constando j os poderes etrqpdos pelo art. 162 do Decreto-lei n."
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
1.005-69; 2) pague a retribuição reTransieréncias e alterações de jto)ne
lativa a averbaêão solicitada; 3) do titular de processos
atenda a alínea "b", do liem 1, da
Portaria 30-70, rtiativamente
Foram mandadas anotar nos proVol. 56 (Págs. 295-600) maio de 1971
contrato de exploraolo junto do processos abaixo mencionados as seguincesso do R. 206.523 (fls. 1048-; 4)
tes transferências e alterações de noapresente aditivo ao mencionado dome do titular de processos::
PREÇO: Cr$ 10,00
cumento hacluindo o nilmea'o do re
Conteki - Developinents Limite d
gistro e o nome da presente marca:
(trang . para seu nome da marca
5) declare o número dg inscrição da
Stelotol n: 399.440) -- Anotem-se a
licenciada no CdC. o6) Comprove
À VENDA
alt. de nome e a transferência.
, ramo de atividade da mesma.
Zbrojobka Brno, Národed Podnik
Sul Fabril S. A. (alt. de nome do
Na Guanabara
(alt, de nome do titular na marca
titular na Mama $1.11 Fabril - reZeta registro 142.999).
gistro 398.814) - Declare o número
SeçAo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
de inscrição no CGC e prote Md?:
Confecções Wolens S.A. (alt
recimentos, em lace- da divergência
Agência 1: Ministério da Fazenda
nome do titular na marca Modas
a entre o nome da titular - Socieda*olens n9 358.671)
Anotem-se: 1)
de Sul Fabril S. A. e O que crinata
transf. do titular para. Abram GoldSzdo documento de fls. 11-14 - SocieAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postas
tain az Cia. Ltda. 2) alt, de nome
dade Sul Fabril Ltda.
a/esta para Abram Goldsztein C449,
N.9 665.548 - Tintas União Ltda.
Ltda. 3) alt, de nome da últirm
Em Brasília
- Pague mais aois periodos de prôrpara Confecções Wolens S.A.
rogação de 68 a 71 e 71 a 81.
Na sede do D.I.N.
Mala de Almeida Ind. e ComérSperry Rand Corp. (junto ao re(aio :a A. 19.1t. de nome do titular na.
gistro 245.192) - Promova o recomarca Litoratório Bloagan numero
nhecimento da assinalara de Nornian
-Goóelman aposta às fls. 16.

rO

RE-VISTA TRIMESTRAL
JURISPRUDÊNCIA

Segunda-feira 21 •

Junho de '1971 3137

III)

DIÁRIO OFICIAL (Se

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
DO

ESTADO DA GUAN'ABA NA
DIVULGAÇÃO 983
Preço: Cr$ 0,30
A VENDA
Na Guanabara.

NeçÃo de vendas: Av. Rodrigiies Alves, §
Agência 1: nnistèrio da Fazenda
. Em Brasília
Na Sede do DIN
Atende-se a pedidos pelr Serviço de Reembedso Postal

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
DO

ESTADO DA GUANABARA
PREGO: 'Cri

0,40

VENTA
SV(:.‘() l)F,

AGENCIA 1:

1)A.q. A N '

i.1

Pr‘r`"r"^''-'"

1:.,K, 0 ii

A I VF,S,
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIV/LÉGIO
Igual

2E040 NO 175.955 de 23 de dezembro de 1965
Mequerentei ETAUPPER.WAORER BILICONE 0ORPORAMON EMA..
Yrivilágio de Invenção: "OOMPOSIÇDES HIDROREPBIENTRS, 00NOENDO Afiken
Mli.A100XX.EILAN1 S E ROOESO OA PREPARA.00 DESTN
nEIVIN0ICA0E0
Compoeiçãoa hid‘ro -repelentes, adequaoas pare revestimen.
mtOs bidrorepelentes, oaracterizadas por oompreenderem uma mistura
det (A) um composto da fórmtúa z8 ( O11 ) 4 _, em oue cada 0 d um Wact
mal hidrocarbonetado monovalents, inaaturado, oom 2.4 átomos de eag
'Sono, cada R. é um grupo alouila, contendo 1-2 átomos de cartono o St
.tem um valor de 1 a 3; (X) um composto da fórmuia 81(011)4,.em gme
ceda R é como aolma definido, catando A e 11 precentea numa reuação#
em volume, na eecala de lt 3 até 3: 1, sendo a concentração total •
em volume de A e 11 na mistura variável de 1 a Orca de 70í e

oa..

Me 99 a 30% em volume de égua.
Peivindion -se a prioridade de correspondente leitidt dellusedà
nor, E.U.A. em 28 de dezembro de 1964, sob n2 4a1.1"1,1*
Tonto no 1 do total de 12 pontos aPresentadf"'
litf690 No 175.967 de 24 de dezembro de 1965
Requarentet AMEN GENE laTTNAN E WILLIAM/MIEM WAREET rafai
privilégio de Invenoão: "XR0cESSO DE PROWEIR DM WIER 0010IDOMMOOP
MJIVINDIQW5Ek
- bombo °

de

- NEMO Nd iki(h§90 de a q de luodxo de 1462,/
Emanta: 022À 60~0.009MEN/OSTQA,/

1~2,4gdo de Wien" JardaPRIMMEIRO 4 nome° EWA A HOW° IDE 0024POROG /00030~00,743-3%033ICOOV
82031,à8dkadhld
3, • ápertedçonmento em processo para R produção
deopoe$04 51 -twomail - eté1.tnioori de fórmula.

produzir Iter £110101100 ~acatado a ao..

e>

t rucure
0

O
uta .
3-0-R
e

em que oe R Ré° bidrogbio, halogeneo ou grupos alifáticos substitg
4doe ou`insubstituidos,.sendo pelo menos dois dos R fluor, corneta.

''143

de

o OH a fE • ‹W‘:,
o!'"

za Goi à adendldeR a no100 benz;nico ao qual dois Atemos de
por
~buo vdshihoe ev 00nrtituintes de um c.el OãneólicO,
bsolonamento do da a partir de:
00A0
tte . misturas de orto-oxi-amino-benzenoe com acido /

adeldeo t .11
de composto de fórmula:

Ttl zado pelo 'fato de cOmpreender proporcionar um fluorocarbinolato
de metal tendo alestrutura

x-Ô-2

[

‹:

:-/-mon-1

- o o yr
21..0.11
#8 SI* 68

Na soa e inuma: o . significaao mencionado, OU

(0 de compostos de fOrmuiat

R e;o como Selma definido, e °ondeai:ar o . carbonilato com

Maa epi-belo-nidrina4
Reivindicam-5e a prioridade do correepondente pedido depon
Oado noa M.A. em 24 de desearo de 1964 eob nt 421.128
Tento no 1 do total de 34 pontos aprwientados.

2ramo fe i73.635 de 30 . d. setembro de 19.65.1
ibiouerent e , BANDOS S/À. INDOsTais DE IMPLEMENTOS IARA O TRANS .
OOORTE./ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL./
Xrivildgie do Envengiat APERPnrg AMENTOS EM ENGATE PARA SEK1-RE
XOQUE OU Jsmssal./
..lperfeiçoamentos em engata para semi-rebo cioo ou
peulante l ~az-•ri:lados pelo fato que em uma chapa de base nerla ido agoniados: no centro Uma pleue71,gNI.I V e l COM UM pai
~
. ~reoiçoe nas quais óesliaa na guie-latente, aubetancialmap
ê4
nrbeaanler, com uma reentrância circular na extremidade an 1114~ . *Cedo ;etc regulado por meio de um parafuso rozausedn'i
$0 laca nemvurt 00, iaci-base/
Ycnto O 1 Co to.14' de 4 ,',onts aoreeentadoa./

.5 /Dl

\A

11

HO
Cn11
na quel A possui o significado menoonadO, ear goterisado pelo
fato de

SI

efetuar a dissociação de égua por aquecimento de

quantidades pr6ximas he equimolarea Ndo . componente de reaçU aci
mo definido, em presença os uma quantidade em excesso de um dei
do oefórico contendo oxigênio da formula:
tn+21.12P3n+1
em plIC L, 4 um número inteiro maior do que 1, a temperacurse euira 1,.0 e 20050.,
A deposita; e _eivindica a prioridade do correspon dente pediCO 3 depositado na Repartiço Petenies da Suta, em
28 6k anet y:o ée 1960, sob o ndmero 918/60.1
Roàto n 5 1 do total . de 5 ponom anresêntados.,

-1(.1a-kira 21
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PARADORA CENTRIFUGA PARA A PRATICA DO IdaSMO"
REIVINDICAÇOES

Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA $LIMINAz 1?S:PROBLE MAd D$ TEÁNSUDA

processo para a introdução, sem impactos, de um liquido nume
.aeparadora centrifuga proveniente de um XX,Coo de admiseão eetacionério./
se abrindo para o interior do rotor da centrifuga e cloaxial com o rofor,
O tubo de admissão sendo mantido cheio do líquido até o ponto de sua a-/
3: . Um

no'so ESTANHO EM LIGAS DE ALUMINIO-ESTANHO".
~galã

de

11M l/QUIU0 NUMA SEPANADORA ORNTR/FUGA E UMA dg,

TERMO N a -188.232 de 3 de abril de 190
Requerente:.:CLEVITE CORPORATION -

,I

.1unho

.

Processo par/. eliminar os problemas do tranalidação do,eatenho:;4
•
em ligas de alumínio -estanho, eicacterizado:pOriompreender os:estegiOg.
de passar a liga de alumínio-estanho iitravis . de . tuubanho ,de metal .m fusiP
eacolhido.do grupo que:OOnsigt 'e de. Ça),-chumboi..antlánio,lbiaMoto:mligs
de quaisquer.de:dge. .0 tree doi mesnos,.ei táeg as P ro Porç õ n a; (b) it
g aia 4: areenico com um eu dois ou . treme entre chumbo, antimpnie e bismuto,
nas qbaio, o.are;.fiio esteja munia quantidade tal sue , * p on .e' d , 'fulge de II
sa seja inferior ao do aluMintoe Finalmaite airiquórente reivindica apeloridadà.do .orresperndense.
Pecildo'doPositade.142Tt44.P. .de Patentes doa Estados %ideai da America
do Norte., mi .11 . 4e abril. de 1966 e .24. de Janeiro de 1967, sob os not.....
541.684 • 611.316,',respectiVaminte;
,"Ponto n'1. dó total de 12 Atos apreeentados.

bertura, caracterizado pelo fato do líquido ser levada à fluir ouso uma
camada imediatamente à partir da abertuNa do tubo na direção.arial no /
sentido da extremidade de:admissão do tt.bó ao longo de uma superfície de
rotação lisa (desprovida de palhetas),' prevista no rotor, para sabre um
nível líquido formado no. rotor, a superfície da-camada líquida estando /
em oontacto com um espaço de ar.sentral.
Reivindica-se a prioridade do correapondente pedido aepoeitsdo na /
Suécia em 23 de maio de 1966 sob n2 7003/66. .

Ponto 112 l'do total de 4 P on too aPreseatailos•

rgREO O .188.358 de. 7 de abril. da 190
R:querentowIRSTITOT DE 'BsimERcgWimc LÃ BIDERURGIE PRANÇAISE - FRANÇA
Privilegie de Invenção "DISPOSITIVO APBRFBIÇOADO PARA A FUNDIÇXO CONTINUA

DM UN,METAL"
JNIVINDICACOM

1 . DizpOsitivo aperfeiçoado de fundiçãO continua de metais fundi .
dos, fio qual o metal . : vertidO em uma lingoteirí com eeeção transveral,
quadrangular,.comportand ó duas paredes opostas Á, formadas por cintas me.
Veia • . fleziveis sem , tia que circulem sObre .rOlos,*bem como clima paredes...
B perpendiculares is primeiris.paradea mencionadas . , caracterizado o dispa
antvo pelo tato do que'as'ditas paredes perPiàdicUlares B da .lingoteira
tem uma largurastransVersal, malor . doAtie a dl/tineta entre as duas tiras
eleveis, sendo separadas,Por uma distrincla'sensfvelmente igual 1 largura d
das • ditas tiras, 'sendo cisas tirai móveis dispostas perpendicularienti e¡
' troais ditas paredes perpendiculares B, com elas estabelecendo contacto'.
ao longo de.wma linha, de modo a poderem deslizar lateralmente em relação
se apoiam 'Obre o Metal em vi.
ás mes el a s y sendo que ai ditas 'tiras móveis
as de Solidificação mediante meios de aparto, que a Mantem em contacto
C
' om o metal Oolidifloado, não' obstante a contração ou recuo'dá'ese Ultimo.
dompoeitante'reivindica . a prioridade do correspondente
pedido depositado na,Repartição de p atentes da França, em 8 de abril de .
LO66 sob n2' 56.981.
Ponto: n2 1 do total 'de 8 pontos apresentados. G
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22.1d40 Na 188.222 de 31 de março de 1961
iequerentet Áml -seyea, às m a NEWS

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PÁRA I imanto, BEM IMPACTOS.

/

Is
-dam° N II.,i87.564

de '21 de março do 196.1
Requerentiã,CONTINENTAi; CAN cpáásT INC
Privilégio de Inv 'ençãoe "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA FABRICAM BR MI./
• P/ENTES , D0 TIPO ARROSOI"
RRIVINDICAÇOES

- . Prooseso aperfeiçoado para fabricação de reoipientee . do tipo ed
toso', caracterizado pelo fato de compreender a operação de reunir ama,.
camisa interna lium membro tubular, aberto em uma de suas extremidades(
tendo uma abertura restrita na • outr^ extramidale, definida pOr . uM beiço/
que se . projeta para dentro na direção radial, tendo a camisa uma parte/
interediárig com :noção reduzida, a qual define um rebaixo . deetinadó CO
recebimento do dito beiço, e dotada de uma salienciá em uma do suas ex-/
tremidades, na adjac;ncia do rebaixo, operação essa . COmpreendendo os est ios processuais de: introduzir a eclaza4. n? membro tubular por . via (1%
inrleira das extremidades do mesmo, 'até que sua saliãncia passe através/
Ca abertura restrita; e sacar depois a ~bisa através da aberturarestrA
ti, mediante utilização da. dita saii4CiEn, até que o beiço assente no, rã
destinado á recebe-1o.
Reivindica-se a Prioridade do c‘rreepoLdente pedido depoeitad0
los Ilnidos da América em 25 de março de 1966 nob,n 9 537.570.
Ponto ' 2 1 do total.de 11 pontos apresentados,

31 =;:..)

ta

ei a 21
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Privilégio de invenção: "NOVA MOLDURAS

Privilegio de Ini,taçí'.ot "SANEIA, PORTA OU SIMILAR OGM CORTINA EMBUTIDA'

-

1 - ;anele, porta ou símiiar, com•cártina embutida, oaraota..
rimada por ura cortina de correr, fixava/ em qualquer poeigão-por
do de molas e fA,ho
peedãoembutida,satre dei; vidroa¡-dom quaE0.3

SLIDES'

EEIVINDIC!GUrS,

REIVINDIOAÇOEs

o interno pode ser deslocado

de 1971

TERMO N çi 162.205 de 15 de saio de 1064
ReauereRte: WALTER DF. 01,TRO - SIO i"iijI0

TERMO N O 152.4,15 dê 8 de setembro de 19t
Re q us c : SEU Whi.dSluS2SIM 'E BBAROISOO AA VIER A OVA ES GUANABARA

is

Jth)he

relação ao externo para dar acul-

eo à cort'

Novas molduras para slides, aus le.caracterisa essencial.

mente por ser constituido por uma chapa (1) aJts . dividida em três -quadros l2) (3) e (4) sendo o (2) superior e o (3) central e no

qUe

.dro (2) é feito, no seu centro uma abertura retangular (5) de dimea
ates adequadas ao tamanho do slide que será colocado na moldura e
no quadro central (3), é feita uma abertura retangular (6) provida.

Ponto nz 1 de 5 pontoe apresentado,.

de um rasgo horizontal (7) com comunicacão . coM c abertura (6) eu ija
dependente e o quadro inferior (4) é provido de uma abertura (8) de
altura e_larguras maiores que as das aberturas (5) e (6) sendo o -quadro (4) girado para dentro ficando ebbre o quadro (3) o mesmo .
se dando com o quadro (2) que fica abre o quadro (4) sendo todos
os quadros colados convenientemente entre sí ou fixados por qualquer
o
outro meio.
Ponto tinico apresentado.

5

1:ERMO N A 162.275 de 31 de agÉisto de 1964
Requerente: MILTON APARE= - 3ÃO riamo .
Privilegio de Invencio"APEREEIÇ OAMENTOS NO3 ORGIOS DE DIREÇA0 DE RODEI.
RO DIANTEIRO DE VEICOLOS TRACIONADOS POR VE/OULOS TRACIONADOS_POR yEicy
LO REBOCADOR"
........

4IVIND1CAQOES
-

Apefeiçoamentos nos orgãos de d4reção do rodairo.dianteiro_da

reiculos tracionedos.por veiculo, rebocador,:cono.por exemplo,uma:carreta
o

rebocada que seja provida ge um rodeiro dianteiro compreendendo um eixo?
Fixo a cujas extremidades se articalam . As i PAP tasrdema iXO eles rAd AA Pendo
estas pontas-de-eixo . sollderias a braços cujas extreaidades.aão,articals
dsmente,ligadas d UNA barra paralela so , eAla fixo, na. maneira .conhecida,
Caracterizados pelo Lato d e . se dispO' r convenientemente no . centro dc_eixc
fixo .um pino vertical A9 Alla1 4A A 01,4-der i0A AM In'aço.Pr o i94 0 .Nigg•a
dita barra a:cujo centro é articuladamente , ligado, e um_engate_ccjas du,
asparnas, , stm plano horizontal, projetam ? se para-a frente, para,a introe
dução, entre as_ffiesalsas da.extressidade popterioi da lança de tracão.
Ner articulada ao engata por um pino horizontal.
tonto n A 1 do total de 2 pontos apresentado.

a .

TERMO N i 1Q. 5.996 de 10 de janeiro de 1964
Requerente: METALIRGICA EELENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO - SIO PAULO
Privilégio de Invengiot "APERFEIÇOAMENTOS EM TAMPAS PLÁSTICAS DE SI
GURANÇA PARA FRASCOS DE SORO E OUTROS CONTINENTES"
REIVINDICAOES
1 -

Aperfeiçoamentos em tampas plásticas de segurança parn

frascos de aliro e °atroa . oontinantee, caracterizados pelo fato que
uma oápeula cilíndrica e boa, fechada de . vta lado, é ai fortemente .
vincada, formando assim um oampo destacável que se prolonga em uma.
lingueta radial que avança horizontalmente, alée do rebordo da cap.
aula, em coinoidohnoia com um entalhe previsto na parede lateral da
dita oépeuls.
Ponto nz 1 do total de 2 "contos apresentados.

DIARIO OF1CIAL
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TERMO N 2 161.186 de 5 de agósto de 2.94
Requerente: MO4=A"J2INI EDISO g S.p.

Junho de 1971 3141

(Seç5o 111)

Estalos Unidos da AmCrica e; 18 da setembro de 1963 sob n 2
eutto a Q 1 do total de 19 pontos apresentados.

•

3,)9.485,

Privilk5gio Oe Invenç7•.o: ".Ç-CE30 ?ARA A POLIMEáNA00 DE 01,FINAS
ALEI, ••
=VIUDICAÇOE's
3. _ 1.r0C,.333 para e pollmerização de o ..efinas-alfa, caracteri
zado por a polimerizao ser executada na presença de dissolventes/
orgânicos, a temper=r3 baixo je ?.10 C e pressOes abaixo de 200/
atmosferas, e na pre33-•a. de um- 3i3s1a catalitico obtido pela reação de fluoreto de cromito com um veiculo contendo compostos de silício e subsequentements ativado por aquecimento numa corrente de /
oxigênio ou de um gás contendo oxigeaio, ou de gases inertes.
Reivindica-se a origridade do co:•,-respondente pedido deposita.
an aa Itália 4m 9 de agósto de 1963 sob n g 16878/63
Ponto n 2 1 do total de 12 pontos apresentados.
TERMO 8 2 160.865 de 14 de Julho de 1964
Requerente: SOCIETE ANO= ANDRECIPRÇ - FRANÇA
Privilégio de Invenção: "TRANSMISSÀO RIDRIUIICA.
REIVINDICAOES .

primeiro órgão normalmente gerador acoplado ao motor do veículo e um

n ide R. 159.693 de 3 de Junho de 1964.
Requerente: NORTOR S.A.INMSTRIA E COMERCIO - SIO

segundo :órgão normalmente motor acoplado mecanicamente àe rodas e hl
dràulicamente ao primeiro órgão por um canal de entrada e por outro

Privilégio de Invengãot *NOVA ALMOFADA PARA LIMPEZA , DE ToDNI 09 U'01
DE SOALRJS E OUTRAS sumulo=

1 - Uma tranamienio hidráulica para um veículo comportando um

de ratara° do óleo, podendo ser utilizado como 'freio ao inserir no a-

PAULO'

REITINDICAOOES

circuito de retarno do dleo uma reeistância hidráulica progressiva -

1 - Novo almofada para limpeza de todos oh tipos de soalhos S

mente regulável pelo pedal do freio, caracterizada pelo fato de dita
resistência hidráulica .estar colocada em um circuito auxiliar deri-

Outras superfioies, , caracterizada por ser oonatituida duma textura .
não trançada, oompoata de fibras vegetais, tais colio fibra de aso-.

vado entre dois pontoe do canal de retOrno do • óleo entre oe quaia,no

e oorrelatos e do or-e animal, a qual , 4eguir, é cortada mar.dts

canal, é colocada uma válvula agindo em "tudo ou nada" e comandada -

coe ou noutros perfis.
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apreeentados

de modo a provocar a inserção ou não o dito circuito auxiliar no oir
culto de retórno do óleo, segundo o veloulo catar ou não em periodode tração.
Reivindica-se a prioridade do correepondente pedido, deposita
do na França em 15 de julho de 1963, sob n 2 941.490.
Ponto n 2 1 do total de

8 pontos aprew,atadoe.

5

,30 6

6-

daí

0 wenn,
• E)

33

1110
.00 "1:1;

o

7."

.£10
4 .# •

11". .6".1d'AN
7

ar

TgEMO N O 157.927 de 30 . de março de 1964

TERMO El 157.464

Requerente: W. A. SHEAFFSa PRN COMPANY = = E.U.A.'

de 11 , de março de 1967

Requerente: Ja0TOROLi,INC., -

Privi14gio de Iavonção: . IMPLEMENTOS DE ESCREVER.

de invençãot * 8I8Ink4 REDUTO DE RUINS.

Rsimpinc088

1 - Implemento de oacrever, caracterizado por compreender uma soa
ção de resarvatOrio fechado numa extremidade, uma válvula de contrOle de /
fluldo disposta dentro da dita secçáo do reservatório, adjacente à outra /
extremidade da mesma, tendo a dita válvula um dispositivo mOvel numa direçao.para , efetuar a abertura da dita válvula e permitir o movimento do flUí
do atravs da dita válvulz,, e meios elàsticamente forçando o dito dispositivo na direção oposta para fechar a dita vil yula, uma secção de agarremen
to, una ponta de marcação montada para movimento axial dentro da dita' secção de agarramento, e meios aoltavalmente iater-ligando a dita secção de a
garramento e a dita sanção do reservato.rio, de modo. que a valyula de con-/
trOle de fluído acima rufa-ida posa ser aberta pelo movimento axial da

pSIVINDICÁÇOIS

3. *. Um alotemos eliainador de ruído., para uso reosptOr
de onda poi-tadora, wl.racterizado por incltkiruma primeira porção na.

qual pode aparecor uma mOdulada onda portadora, acoapanhada,por XnÇJ.
soe de ruídos 1 uma segunda porção seguindo a primeira pOrÇãO para
repetir a modulada onda portadora, e de que ei segunda ?torção adag
tada para sar' inte.Yrompida pela aplicação de pul sos à 2100 * s t o ror*
rido eistema'incluindo dieposítivo acoplado à primeira porção do ra

captor para gerar puleoe tendo uma primeira amplitUdo • em respoetn

(.12

ta ponta de marcaaão na dita direaão, e a liba seução do reaervatOaio nom'
válvula possa ser desaigala da dtia sacção de agarramento para s-DaLU:m1--,

ruído da impuleoamprido mesma, o primeiro diepoeitivo de cirovitt
constando diapoeiaavo gerador da pulso à eegunda porção

ao receptor

para a aplicação do* au.Seaa aliminadoree atesas para lev:arrogipn,:•:t.

7ão.
8oiv1ndicaaso a aalovidade do corra3pondenta paaaao depositada nos

negunda porçio, o. primeiro diepoeitivo eircuito incloando iatarmaoa,
tor de p roposção para reduzir a amplitude doe referidos oalaoa elt»,

POMO 0/401AL

3142 Segunda-fehm

*inodoros da referida primeira aaplitudaa uma eagluela afflitude

/

dO acene, e dotado de

guando os pulsos elininadoree excedem uma. predeterminada proporei'

Reivindica -.e prioridade do correspondente pedido, dl

poeto central e :miai:Sente no interior do frasco, sem atingir o fundo
do mesmo.

em 12 de março de 1963, sob . no 264,546
Ponto n 2 1 de 8 pontos a¡rnoontados.

., 1 N.
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Ponta n 2 1 do total de . 4 ponto. uPrmmenisd***

r;--"--6

a
-4-

o

laterais de respiro, pescoço aste que

Pia de vedação, a extremidade euperior'de um longotubo retilíneo, die -

positado na Repartição de patente. deu Estados Unidos da América do

rig 1 i- .

aberturas

Soma internamente, t Próxite i sua entrem -ida-à -inferior, um ligeiro degrau anelar, onde ee aplica, com intercalação de um pequeno disco filai.

de . repetição de pule°. por ta tempo pred,terminad:

p orto,

Junho de 1971
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TERNO 8 2 158.024 de 51 de março de
lequerentet REPISA

-

1,64

suiça

1q t. 1
TIMM N 2 157.067 de 25 de fevereiro de 1964

Privilégio de Invenção: *DISPOSITIVO 013915ÇOAMO DE IR410 DA 01.3...
IETILBA DE UMA MÁQUINA DE

comam*

Requerente: PANDIMPABRIKEN SALER AETIENOESELLSCHAPT - ALEMANHA

REIVINRICAOES

Priviligio de invaneio: * PROCESSO DE PRODUZIR A30 CORANTES ME

1 . ~positivo aperfeiçoado da ,trado da zarretilha de mma

CCM-

II= MISTO DE CROMO *

MáqUina de coetura, fixado à cabeça da máculas • destinada a parei -.
tir a retirada ta carretilha do •aa alojamento, onmeneterizadd pela -

liEllaNDICACOE3

feto de compreender um dedo destinado a penetrara* furo central da
1 -

Proceeso de produzir azo corantes de complexos mistos

ca--etilha.
de cromo, carecterizado pelo fato de que abre una sutura . de 404i
Peivindica-se a prioridade to correspondente pedido, depoeita

ano corantes das fórmulas

do em Suiça em 26 de juno de 1963 sob n 2 8070.
Souto n e 1 do total de 4

po nt oe

aProseuVa602..
•

onde A e I repweeentam radieais do diazo compostos nos quais oa "ar
tituiztea Is se. achea respectivamente em poeigio -o- com rola*
ao grupe azo, re 1 1 representam grupos *formadores de complexos metílicoe eu cubetituintee os quale, nas eondiçães de metalizaçio,eio
transformados em grupo, de complexos nettlicoe, R 4.um grupo alquil
-sulfonila ou arileulfenila • Rieignifica Um radical adila diferem
te i. E, eventualaente em almtura com outros metalizáveis, se fazem
atuar agente, doadorea de cobre de modo a 'formarem-se c

.

3to de

complexo da cromo 111 de um dos doia referidos corantes reage com o
outro cOrante, livre ae metal, para a formação do composto de com .plexo de cobre 21.
Reivindica-se

prioridade

do correspondente pedido dancei.

Medo na Repartiçio . do patentes da A/emanha, em 28 de fevereiro de
1963.-mM: o n 2 11. 39137 11%/22a.
Pente et2 1 de 5. pontoe apreeentadoe.

f
TREZ0

8 .2 157.678 ta 16 da

MOA E 0 155,910 de 7 de janeiro de 1964
*arem de 1964

Requerente: monunto COMPANY E.

peo-neenter REZO JIDZA TRIPOLI - SIO PAULO
Tr.ivilégie de Lave: 114ot.

PriVdlágio de Invenção: "PILAIBETO T2IL °SUDO POR ranio im

dOW2á PARA LAVADORES . DE CERAARIdAS

E *LACA DE PIEIRA PARA USO NA nAçÃo com /ousio

EgIVIDOICACUS

REIVINDICACU8

' 1.- Uva zomba pana levaterme de- perabricaa, caracterizada por cem

preander iniealmadte um
valquer

rcznirta,

2:4340

•a n

1 - iiIemente tintil obtido per fiagic em fusão de um mate.

reaereatárilo de *aldeio da limpeza,. tende

e.proxid,. k r ume: tampa aupewlev . raeveedee Tode forma-

eentro1a•n5a um peiceço-oentra *u04:a t*..:bular, avençado para

pafio

mo MESMO"

4

Intimior-

ria]. termopléstico ",- cuja necgão transversal tem
•

tree
dado pelo fato de que o filamen'A tem apenas Orâe nremos

es

Segunda-feira 21
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"tão dobrados substancialmente ae igual roma em uma dada direção axial e estão igualmente espaçados em tOzuu da porç g.o central, e do
que o filamento apresenta uma simetria axial tripla e não apresento
plano de simetria.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposite
do nos E.U.A. em 7 de janeiro de 1963, sob n 2 249.822.
Ponto n 9 1 do total de 12 pontoe apresentados.

e.
TERMO X* 154.154 de 29 de outubro de 1963Requerentes RóKUS WSZÁSZI GUANABAR,

por uma caixa com feitio qualquer adequado para conter no seu interior/
um relo formado por urna tira suporte que tem aplicada na face interna /
as etiquetas adesivas,'umes ao lado das outras configurando tamisem uma
t!,ra continua, caixa que tem numa das faces, preferi-cimente na superio
o dispositivo destacadOr automático caracterizado por um plano com uma%
das bordas livre, borda essa preferivelmente arredondada . e que serve de
enlinha de Volteamento da tira portadora que penetra folgadamente num
caixe do tipo macho/femea, formado por dois planos paralelos, um superi
or e outro inferior lufe Se,nnem • de gu4a para a tira pr:trV,na enquanto /
que o plano Inferior possui uma projeção externa que se confunde com' a
lateral da caixa e que por sua vez configura guia de saída para as eti-

quetas; pelo fato do plano de volteio da tira portadora de etiquetas /
ter a borda oposta àquela onde a tira portulora descreve um giro de 180
graus usual serrilha para corte.
Ponto 110 1 do total de 2 pontos apresentados,

8011414ft4o de Invençãoi "TAMPA HERMÉTICA PARA FRASCOS'

3.

REIV1NDICACUEE

2. - Tampa hermética para frascos, compreendendo uma tampa eiras
lar o0i abas perpendiculares, de diâmetro pouco maior do que o aro de
booal AO frasco, dita tampa sendo metálica, caracterizada por apreeen-

tam, , auperiormente, duas extrusâea punoionadaa paralelas, com Vasa!".
too, e uma massa extrusada central, e inferiormente um disco de materi

retidodo material elástico, formando uma pequena boles.

ai eletreto(' e flexível, alojada na concavidade interna, onde é
por contraelo

Ponto n9 1,..4p tatal de 2pontos apresentados

r- 4

i 3 á
1
TERMO Ne 150.923 dó 19 de julho de 1963.
Requerentes CARLISIE CHEMICAL WORKS,INC.,-E.D.a.
PrivilOgio de Invenção: "PROCESSO PARA ?REPARAR THIALCOIL FOSFINAS A
PARTIR DE POSP/TOS DE RIDROCARMONETO E COMPOSTOS DE ALCOIL SÓDIO*
peivindicacães

A.- Processo para preparar trialooil fosfinas, tendo a
tármula ?R' 3 ,caracterizado por compreender a reação de um moi de um •exposto tendo afármula.(R0) 3? com, ao menos, 3 moles de um compostoA-A

TÉNMO N 9. 151.965 de 19 de Agasto de- 1963.
Re q uerente: DONNA, COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA.- São

'Privilegio do

Peult

de tendo a fórmula RUN, em que R 6 escolhido do grupo que oonslate
alcoila, olorealcoila, fenila, p resida, clorofenila,fromofenil a e bensescolhido do grupo que consiste de alooila e alooxi ante,/
zila, e R'

'INOVA ESCOA PARA LIMPEZA".

rior fenila.

geivindicaeSes

positado nos E.U.A. em R(' de

2- Nova bscOva para limoez a,caram.erirado por se conátituil
de um cabo plÁsti,o, madeira ou similar dá lombada curva ou cilindrica e
base rata que obliqua para cima projetando-se frontalmente em forma de Á
duas hastes rotas paralelos', destinadas a se en2al2:avem ' en: nOs ou tubo
de fazendo que Se dobra em .11' ficando
extemidades junto ao cabo da.
e2cova e ,e onde se projataá inferiomon1e talla.m
ultip/ictilade de franjas
des ána das a varrer O pO. •

Reivindica-se a prioridade do corespondente pedido dedo 1962,sob o L. 2:4..435

Ponto ne 1 no total de 8 pontos apresentado*.
TERMO le 9 150.780 de 15 de julho de 1961
Requerevte: PHILLIPS PETROLEUM COMPANY Irivilégio de Inve-,)o: "VOLIMEROS DE DIENOS comurims'
REIVINDICAÇOES

1 - Um processo para fazer um polímero de . dieno conjugado na
wasença de um iniciador Organo-litico com reduçHo da tendência do-.
polímero a deslisamento a frio, e sem produção de gel caracterizado
e 1,0
por adicionar h mi-tuDa Ct polime_ n zação, de cerca de

Unica ponto apresentado.

parte, em peso, de um composto poli-vinil-aromático por 100 partes
- 4e moftêmero.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositd.
do noa E.U.A. em 16 de julho deI 1962, sob n e 210.21G
Ponto n e 1 do total de 7 pontos apresentados.

Th40 N9 153.952. de 20 de abril de 19'0
R equerente: MONASCR MAREING JUSTEM S.A. INDCS£RIA E Cale3CT0 = S.PAULP

Privilegio do Invenção: "DESTACAOOR AUTOMÁTICO DE ETIWETA3 ADESIVAs'
REIVIN0ICAOg8

configura embalagem para rolo portador

Requerente: FLAIR PLASTICS CORPORATION = = E.U.A.
ascuitou
Privilásio de Invenção; op Renssso R APARiLSO PARA Pl'nDUZIR UM
PLÁSTICO
1REIVINDICACE3

1 DESTACADOR AUTOMÁTICO DE ETIQUETAS ADESIVAS E que ao mesmo /
tampo

VIIRMO N Q 150.366 de 2' de julho de 1963

da3

etiquetas, constituído

- rrOCI333u para

produzir um recipiente em plastico ou semelhante

3144 —efgibioa-fetra 21
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tendo uma extremidade

aberta

circunacrita por

MME1

orle, caracterizado pe-/

2a5 etapas de: formar-se uma forma preliminar-substanealrente plana, de /
espessura não uniforme, ancorada pela sua borda màrina/ que define a dita
orla; flexionar-se mecanicamente ua porção da forma preliminar a partir /
do plano no qual foi formada para definir uma empola inchavel por sopro de
confiTuração convexo-cOncava de espessura mais uniforme do que a da forma/

(Seco III)

Junho d. 1971

últimomenoionades. ao ,aMeit-es e* ohooa com O dito dagratt . antes
da outra- 'parte da dita vilvula se acoplar.00m a outra paris da di
ta cavidade para empinar O dito disco de víltula para proporcionar

um feito venturi para O fluido que ali pacas.
' Ponto no 1 de 4 pontos apresentadeS.

p:eliminar qdando moldada, e sujeitar-se a en.o;le a uma pressão 3asosa dl•- ,ar,cial para moldar a empala com a . configuração do recipientr
Ponto n 1 do tta'al de 13 pontos ees.entado,

Fie
?ESMO lu 136.05a da 13 de abril de 1962

Tf:~ e . .c..x.(13 de 7 de junho de 1963.

Requerente: DkRT INDUSTRIES, INC., -

Requerente: THE STANDARà OIL COMPANY-E.U.A.

Eg.vr.

Privilfglo de invenção: PROCESSO DE raRICACIO DE POI/PROPILEXO *

Privilégio de Invengst . "PROCESSO PARA A CONVERSIO DE OLEPINAS NA
PRESENÇA DE OXIGÊNIO, E PROCESSO PARA : PREPARAR UM CATALISADOR QUE

pRivINDIcAçO23

CONTEM DAIDOS bE ATTMONIO E URIN10".
Reivindicaçâee

1-

Lhe

processo para a c:ouve:raio de definas na pre- /

sença de oxlganio, caracterizado por colocar u'a mistura da olofina
genit,

em tnee de vapor, e em elevada temperatura, em contacto com uma -

composicio catalítica que tem a fdrmula química empírica:

1 - Processo de fabricaçâo de polipropileno que compreende a polimerização de proppileno liquide em um polímero normalmente
saldo, numa zona de polimerização, numa temperatura na faixa de

presença de um catalizador que consiste eeeencialmente de uma coam/

8b2Vo

sido de 'T1013 e cloreto de dietil-aluminie, a dita composição dó

na qual a tom valor de oeroa de 1 a cerca de 99, b de seroa de 50 a oiro&

da 1 e o um máraero eacolhido para satisfazer as valem:ias médias do antimónio e urânio, non estados de o x' idaoão, nos quais eles então no catalisai

fdraula 3TiC1 3 .Á1 g 1 3 , -o aperfeiçoamento caracterizado poporque a °conceição de TicI 3 tem um tamanho de partioulae da
pelo menos 150 microns, de modo que eâo produzidas plaquetas distiA

Tiel 3 tendo a

dor. Recindioa-se a prioridade do oorrerpondente podido -

tas e grandes de polímero, e

depositado noa E.U.L. am 11 de Junho d.1962, BOI) n 2 1.201.279 • 201.329 eia 26 de dezembro de 19.62,sob o ne247.331.

de depdeitoe na zona de polimerizacio.

Ponto ne 1 no total de 27 pontoe apresentados
TERv.0 N e 139.300 de 24 de maio de 1962
RecUerente:NORTRINGTON CORPORATION. -

é

eliminada eubetancialmente a forma

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depoel
liado na Repartição de patentes norte-americana, em 6 de julho 0,
1061- sob n o 122.233.

imur.

Ponto ne 1 de 6 pontos apresentados.

Yrivia g gio de invengo: ." CONJUNTO DE VALMA PARA COMPREMSOR "
REIVIRDICAÇ_ORS.

FIG.

1 - Um conjunto de válvula para um compreeeor compri

andando uma carcaça tendo um cilindro formado
'
no' eeu Interior, um
diepoeitivo de fechamento montado ebbre o dito cilindro, uma abertura de sueca ., e uma abertura de descarga na dita eá r caÇai um Pim
-1:aomntdeiravlnodtfeck:ULhparlofui
do para dentro e para fora do dito cilindro e atravée a dita abertura de deeearaa, o ' dito conjunto de válvula, caracterizado .polo .
$ato de tompreender várias oavidades na dita carcaça e formados /
Yeepeotivamente em relaçâo espaçada d .cm aá ditas aberturas de suoOo e abertura de descarga, diecos de vélvula montados de maneira/
SÁvel ir

°Nd&

go

a 902 C, e sob uma prestei° na faixa de 10,5 a 48,3 kg/cm 2 abs., e*

uma das ditas oavidndee e respectivamente associados

ser a dita abertura de suegeo e a abertura de descarga para regular
rateio de fluido p-ara a do dito cilindro, e dispositivos para re
~ir o Wepidar da válvula compree0m444 , 1-11 degrau formado numa
POrt e de polo menos uma das ditas cavidades, em coneequencia do /
skaike umm
paria da dita válvula incluindo co ditos ',apoeitivos por

-7

ao

:
8}

10
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'TERMO N z 132.556 de 14 de setembro de 1961.1
Requerente; METALLGESELISCHAPT AKTIENGESELLSCHAPy E THE STEEL
COMPANY OP CANADA, IIMITED./ALEMAffiRA/CARADA./
Privilégio de Invenção: APERPEIÇOAMENTO EM OU RELATIVO ) RIDO
00-DE MINERIOS OX/DICOS DE PERRO./
ReivindicaÃes./
1 - Aperfeiçoamentos em ou relativo A redução de miaé
rios o:cíclicos da ferro no forno de tubuladura.: giratórias, com
preondendo um processe efetuado com auxilio de combureni/:,
áfle. acatando carbono. mediante suprimento de, pelo menos, uma

Segunda-feira 21
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parte do calor neoesaário k redução por alio d* contbarenaas lí-
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pia parede afim de se criar aa segundo espaço âco readiaelor de temperatura:

quidos, gasosos ou aalveaaIentsaaavadaakimante mediante edição

sendo que o espaço entre o rotor 0 o estator ocupado por pelo menos por/

de cal, dolomita ou conaa gerSa ai-afeado la•fixação do teor em en-

Uma barbatana helicoidal como membro interrompido em vários ponta e fixa.

xOfre apreaentado pele comaarenta, -a6 ocoarendo a adicto do a a

da ao rotor de tal maneira a realizar uma pluralidaaa de sucessivos. condu-

gente redutor sólido, ceatando carbono, aepoie do aquecimento /

tos helicoidais prOpriol par: trareladar a a-- mesmo tampo manter numa teaa

dos fragmentos de min4rio, de proferencia a tempertaaira de ri -

peratura pre-determinada o sabão a er tratado, sendo qae em tada zona der

dugio, caracterizado pelo fato de se fornecer o mirario ao for-

interrupaão da barbatana helicoidal inserido um par de rodas dOntadaa

no de aibuladasale , giratariaa, sam a ada ii3 do aaPate redator 36
YidO, contando g ara p a°, sob a forma de fraga:atoe com tamanho /

produto e fixada ao estator is a para baixo e fixada ao rotor, dito par de/.

de

grio

igual a pelo menos 6 ma./

jacentes e coaxiais, em que a distância para cima em ralação à corrente da
-rodas circulares dentadar sea10 providas com o fim de Atetuar uma mistura/

1 depoeitante reivindica a prioridade dowcorrespen lentes pedidos, depositado. na Repartigão da Patentes da Alema-

intensiva do produto (sabão) quando este passa atraves da zona som a barba
tana helicoidal st ocupada pelas ditas rodas dentadas.

nha , *a 15 do setembro cas 1960, 17 de setembro de 1960 e 13
da abril de 1961, sob os nanaroa M 46 572 VIa/laa, M 46 591 Vila
18a e 1

48

Na

683 aIs/laa, respectivamente./

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Itelia sob no 6.984 em 29 de **Leabro de 1960.
Ponto n o, 1 do total de 12 pontos apresentado..

- Pon t o ne 1 do total de 12 pontoe apresam:te:dos./

TERMO 11 1 131.497 de 7 de agasto de 1961
Requerente: CIA. REPRIMAM DE ESTOPAMENTOS - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PITAS DE MOLAS SINUOSAS E O PROCESSO E O AMURO

2

•

PARA PaBRICÁ-IAS"
REIVIND/040aS

,
1 - Um processo de fabricar uaa fita de mola siauosa em que os
Segmentos sucessivos e alternados eia hastas de torção e hastes copa
çadoraa de iam fio substancialmente reto, de estensão predeterminada,

/

mem 32 127.575 de 15 de março de 1161.
Requerente: TREPAREI 11/S - NORUEGA
Privilégio de Invençãat ARRANJO EM OU REPENTE A 13t3iOaTiss PARA 0 In
IO DE PRATELEIRAS"
REIVINDICACUS

substancialmente igual ao cumprimento do fio da fita de mola acabada
1 -

caracterizado por compreender as fases de restringir uma piare:lidada

Arranjo em ou referente a suportes para o aplio de pratelaL

de porçOes espaçadas sucessivas do dito fio, iguais em comprimento -

rae, caracterizado pelo fato de que as extremidades das prateleiras

'a sucessivas hastes de torção da dita fita de mola, sendo nada par

teces:sérios fixados aos meemos são provido. de entalhes para 000Pap94'
com elementos correspondentes de fixagão localizados aos suportes.
Ponto no 1 do total de 6 pontoe apresentados.

adjacente das referidas porpOes restritas de tio espaçadas ao longo
de tal fio numa distancia igual com oomPrimento da haste espaçadora

0u

Ia dita fita de cola entre as hastes de torças, a que corresponde —
'til par de porçães restritas, e einultâneamente dobrando parçOes _-

..esaritae, em diraçãee °poetas, num plano comum em relação subatan_
sialmente e mutuamente paralela e mais apertadamente congregando a_
Longitudinalmente as referidas porales restritas para manter o dito
tio substancialmente livre de aensio.
Ponto n o 1 do total de 24 pontos apresentado'',
7
.151/110

ta

474

Titaxo Na

•

123.355 d. 14 de abril- de 1961

aequerente: CaRLO MARIA JACCRINI = IIILIA
Privilegio- de Invenção: "M.4.,11INA PARA A aafailaa0 ISaláRaalA DE 3ABa0 2 DE/

Ne 12!.357 de i de julho de 1969./

Requerente: CDiÀ SOC)STE ANONYME./SUIÇA./
Privilagia de Invençia; PROCAS3s0 .PARA ZA3RIC,40J0

xo7oe pOull

TER A BASE DE ÁCIDOS -TALOIL-2IRROCOLINO-CARBOXILICON./
Reivindicaziteld'
4

a - Procasai pare a fabricação de -corantes, caract*

SU83T2,NCIA3 SIMILARE3

rl/aaJ pelo fato de as condensar duas proporçãoa moleculare.-as

aaaVINI:laAaaaa

um aalogna~ de um

1 - Mequina para a extausão lactermica de sabia) e de saoratncles
g iallares, caracterizada por compreender um ratar teu!a a aarasaa selido/
ou um corpo da revolução, provido de sim espaço Coo interno pura a circula.
ção ai de um fluido preprio para permitir a transmissão recíproca do calar
entre o conte jdo -a ser misturado e o liquido termica-regulador contido no
dito esnoca ano_ ani estado coaxial coa o rotor interno e provido ale uma aa

2:3-ftaloil-parrocolint as-cartas:cilia,

da farmalas
pa,

(>)

a _a. ..----(a4)2
a
s
I,
( 2 ) 11 --ÇaaLa5----Ca°°°Ii

•

YR-) a

•
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Ponto na 1 no total de 4 pontos apresentados

xn-quel Ra, E 2 , E 3 e 14 0 , cada um, representa um átomo de hidra.,
génio ou um eubetituinte não comunicando hidro-solubilidade •
Oca quais quaisquer doia eubetituintea na posição-orto reloti

ti 2C -- C H2
1.
1

temente um no outro, podem conjui,tapente com os átomos de cor .;

H2 C O
\r„

benta vicinais de eetrutura básica formar uma cadeia,

e 5, a,

5,

oH.

• 5, cada um, representa o número inteiro 1 ou , 2, com umo.proni
porção molecular de um,diaMinobenzeno livre de grupos comuni cando ' hidro-solubilidade efetuando-ae a reação em presença de/
solventes orgânicoa inertes., em oelv anidro, eventualmente em
precença de agentes fixadores de Acido • a temperaturas na es cela do ponto de ebulição doe solventes orgânicoe./

FIGA
'tato N a 186.897 de 10 de fevereiro de 1967.
Requerente: SINCLAIR KOPPERS COMPANI-M.U.A.
Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA TORNAR OS GRXOS DE Pol.Tralic
ESTIRENO EIPANSIVEIS RIO =ROLANTES DURANTE A PRE-EXPANSX0".

J. depositante reivindica a prioridOde do correeponden

REI VINDICAÇOES

te pedido, depositado na Repartijão de Patente. da Ruíça, em 23

1- Processo para tornar os grioe de polímero de estireno

óe novembro da 1959, sob no 80-935-1
Tonto no 1 do total de 5 pontos apresentadoe./

expansíveis não embolantes durante a pré-expansão oaraoterizado por

TIRE() N o 187.790 de 16 de março de 1967
—
Requerente: DURE & COMTANT-E.U.A.

100 partes, em pieo, e de um silico-aluminato de cálcio hidratado amo:

aplicar do 0,01 a 0,25 parte, em piso, por 100 partes, em peleo,por
fo finamente dividido á superfloie das citadas partículas.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
.
positado nos E.U.A. em 16 de fevereiro do 1966,sob o n a N 527.723

Privilé g io de Invenção: "UMA SECADEIRA DE AIGODX0'
BEIVINDICAÇOES

Ponto na 1 no total do 4 pontoe apresentados

1- Uma eecadeira de algodio , na qual é previsto um aloja-/
mento exte 'rno com compartimentos dianteiro é trazeiro separadoe por, um/
painel -perpendicular espaçado do chio do alojamento para definir una -/
poeeegem entre os compartimentos, e ee-Jdbum dos compartimentos de aber
tura para dentro rara receber casulos de algodão ceifadoe e tendo o outra. compmrtimente um meio de saída da abertura para cima, e sendo a se-

da-,

TERMO N a 186.776 de 2 de fevereiro

1967.

Requerente: OGINE.KURIUNN_Prança
Privilégio de invenção: * PROCESSO DE TINGIMENTO E DE IMPRESSOES
PREPARACOES DESTINADAS X APLICAÇXO DESTE PROCESSO.

•adeira caracterizada por ter um continente de material adptado para -

REI VINDICAÇOES

receber e conter casulos de algodão, residindo o aperfeiçoamento em um-

1- Processo de tingimento e de impreeeão e preparações

tenti]edor na segadeira, meio de conduto em uma relação de passagem se-

destinados á aplicaçio dieta processo, para tingimenito ou impreeeío

cundária como o ventilador tendo ume extremidade de entrada em comUniel

aa poliamidas naturais ou sintéticae por meio da corantes metalizá-

çie

COE e

saída e uma extremidade de descarga em coxunicaçie com o reei-.

Vaio,

caraoterizado pelo utilização como mordentes de misturas oon-'

pi4ea4 de material, e uma junçio de saída do ventilador ligada • em com

tendo, de um lado, fluoreto de cromw, e, de outro lado, sulfato d.

riiceçio com o meio de 'coo duto entre a . ei'rtremidade de entrada • a •xtre-

cromo ou um cromato ou bicromato alcalino.
Reivindica-se a prioridade do correepondents pedido ao.

midade de deeca4k e ' dirigindo ar na direção de extremidade de descarga.
Reivindica-et a prioridade do correspondente pedido depositado aço E.1..5.

am

~tad* na Trança, em 3 de março de 1966, sob o n a 51774.

29 de agiste de 1966,sob o n a 575.650,.

Ponto n g 1 no total do 2 pontos apresentados.

Janto 72 9 1 no total.-34. 8 pontes apreeentadoe.

•

22210

N a 186.767 de 2 de fevereiro de 1967

Requerente:LJUBERETSIT ORDENA LENIU I ORDENA TRUDOVOGO KRASNOGO ZNAMENI
ZAVOD SEISKOSROZYAISTVENNOGO MASHINOSTROENIA IMENI IDOBTOMS_./
XOCO =• U.R.S.S.
xriviiègto de Invenção: . CEIPADEIRA PARA CANA DE AÇOCAr
REIVINDICAÇOES

1

Uma

ceifadeira para cana da açúcar na qual os cortem de hasteio/

de cana de açúcar cortadas pela máquina são limpos das folhas a odtrae/
mietnrae por um fluxo de ar crieJo ,-r um ventilador rigidamente ligado/
com um transportador de descarga montado numa plataforma da mesa giratde
TERMO N o 187.435 dr la de março de 1967.
•equerente? A.V. PHILIFS.GLOEILAMPENFARRIEKEN-Holenda.
Privilégio da Invençio: 2?R0CÉ47.5) PARA PREPARAR UM

VERNIZ YOTOSW

EITEL",
REIVINDICAÇÕES

1- Processo para preparar um verniz- fóto gensivel que
eeztém, come sistema: fotosensivel; uma solução aquosa de álcool
palivinilico e

um

compoata bricroms...o, caracterizado pelo fato de

aoe ditts-eubataiiciaa sio dissolvidas em um solvente que consistede uma mistura fic água e de uma subtincia apdotica dipolar, que mão reage eu
•

nio reage essencialmente com o composto bricromato, fácilmente solúvel na égua ou v kvcivel com a agua á temperature

ambiente, e tem um ponto de ebülição superior aquele da água.
Reivindica-ee a prioridade do correspondente pedidodepositado na B.:blenda, em 4 do março de 1966,sob o na 6602796

ria, caracterizada pelo fato que o ventilador 17 fica disposto na plataforma de mesa giratória 15 na proximidade imediata da seção receptora ft
transportador 16, inocento a saída do ventilador 17 fica orientada de /
tal modo para dirigir a corrente de ar que sai para os cortes de hasteg/
que caem num plano quase perpendicular com o sentido de and---- ,to da st. •
ção de transporto do transportadov
Unica ponto epreeentado.
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TERMO N .2 . 186.722 dei de Fevereiro de 19dY,
Requerente: HOLLYMATIC CORPORATION.-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APARELHO DE MOLDAGEM IARA rATlRLAl NO ESTADC
PASTOSO",
Reivindicacãese?.

1-Aparelho de Moldagem pare , material no estado pastoso, caracterizado pelo feito de compreender: uma trmonha destinada aconter uma alimentaç go,de material moldável, sendo a referida tremo2"
,La provida de uma secçgo de fundo; um molde Mdvel, adjacente í referida tremonha, provido de uma 'abertura de molde; meios de paesagem de acesso estendidos da refeçkda e secção de fundo da tremonha até
d referida abertura de molde; um alimentador, na referida tremonha,-,
deslocível no sentido e em sentido contrário aos referidos meios depassagem de acesso, para moveremo referido material para dentro dareferida abertura; meios destinados a moverem, cielicamente, 0 o-ele-.
rido molde, entre uma ,posiç go onde a referida abertura de molde secomunica com os referidos meios. de Pa ssa gem de acesso e uma Posição
de descarga, fora de comunicaç go com os referidos meios de passagemde acesso, e novo reterno; meios, fixo a no referido mole, destina
dos a moverem, assim, o .referido alimentador no movimento do referido molde, que indluem meios para moverem e alimentador para fora doe
meios de passagem de acestio, enquanto a referida abertura de m4olde
se deeloea no sentido di referida poeiçgo de deecarga;'e meio.; destinados a reterem o referido alimentador em posição fixa, adjacentee aos
referidos meios de ' passaged e acesso, até a referida abertura de mo
de se deslqoar para fora de comunicação com os referidos meios de passagem de acesso.
Reivindica-ee a prioridade do correspondente pedido d2
zositado nos E.U.A.em 9 de:Setembro:de 1966,sob os Ne 578.234.
~to nA 1 no total de 10 pontos apresentado*.

(gf.

e.e171

:7

espaçados longitudinalmente, caracterizado pelo fato de incluir primeiro
e segundos eixos de saída contra-retativos, ligadoe por junta universal,
destinados a transmitir A. potencia procedente da caixa de transmisnic'e
eendo o primeiro eixo de salda conectado operantemente a um dos eixos do
'truque e sendo o segundo eixo de salda conectado ó perantemente ao outro/
eixo do truque,s fim de acionar os respectivos eixos na mesma direção •
sob a mesma velocidade; um mecanismo de reversão destinado k inverter
rota00 dos eixos; e Jeios de desengate, destinados a. desembrearem selei;
tivamente os motores de turbina.
R eivindicase a prioridade do correspondente pedido depositado noa
Estados Unidos da América em 7 de janeiro de 1966 sob n a
519.368.
Ponto n 2. 1 do totel d) 8 pontoe apresentador

TERNO Ne 185.677 de 26 de dezembro a. 1966
Requerente: RODOLPHR EOZZOUN - SIO PAULO
Privilégio de invenção: " NOVO REGISTRO PARA TANQUE DE

usam !I

RE/VINDICACCES

registro Iara tanqae de gasolina, caraoteri
DU bloco fundido, dom
tado de guarniç go de borracha especial para ~solina, preferIvelm
mente de acrilo -nitrila, um limitadór de mola de ao% e uma baste
met:aios, tubular, para ligaçáo com a alavanca de acionamento
Ponto n2 1 de 5 pontos apresentados
1 • nvd

F1C=

zado por . compreender essencialmente um corpo

TERMO Ne 185.663 de 23 de dezembro de 1966
Requerente: RHONE-POULEN0 S.A. . = FRANÇA
Yri...ilégio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAM) DA BIS(PENILISOPROPUIDE
NO-4 PENIL)AMINA"
REIVINDICAM:a

I - Primes** para a preparação da bie(fenilieopropiliceno-4
Rifla (ponto de fusa° = 97 2 ), caracterizado pelo fato de comportar a rea. 0o do .alfa-metilestireno sObre.a difenilamina em presença de ácido euj
fárico diluído, num solvente inerte nas condiOess operatáriae.
Reivindica-se a prioridade do Correspondente pedido depositado na 7
'rança sob n2 43.844 em 27 de dezembro de 1965.
Enico ponto apresentado,
URRO 101 186.008

de 6 de janeiro _de 196i

Requerente: UNITED 1.11101:02 CORPORATION = E.U.A.

REIVINDICAÇOI2

NiviligiO de InTe800: "CONJUNTO- MOTOR PARA VAZO"
REIVINDICANE0

1 0oulue.01Metor. para vdião, para um veículo ferroviário leve,
lue 0,2Àeende uma pluralidade de meteres de turbine a gás montados • o /

meioulo e acionai:de Via eixo que se aoka conectado operante:Rente a uma
caixa de tranomisolo, a tia de traummitir pot'Onoia i meema, ' um truque
ROrtudo 41i:eticamente o-Te(0mlo 0 inciuidO nm Per de

TERMO N 2 . 185.492 de 19 de dezembro de 1966,
Requerente: SOCIETn ARMEE' FRANÇAISE DU PERODO = ._FRANÇA
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM DISCOS 550 EhICÇRO"

'LM 40i9dad90

Aperfeiçoamentos em discos; de fricção comportando asertarae
nas quais eão montadas mole amortecedoras de torção e das quais, pelo/
menos algumas delas, aão realizada* por talbo de, por as lado, tm
Cio principal sensivelmente re ,nnsular, dolimitab em suas extremidades
por dois pequeno* segme,Nosi de linha reta, tes. e3v-almele radiais o
tos, reunidos por dois grandes ;segmentos retilineoe ou'arqueadU; p•:r/
outro lado, de quatro pequenos furos alrollieres e, depois, pelo rebaisTs
acate, ca'forma de lábio', da aatérla delimitsCa :pele* gsa.Ides segmerMa

5148 565iurtda - fe'xa
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_Ntê 19'41,

t per dote doa furos auxiliares, caracterizados pelo fato de que, pc/ó/

111

Penes, uma doe operações pelas euaie eao realizadas as ditas aberturas
$.0W or ta usa talta forrando fendas, cada uma das quais . 4 proveniente d(
id44lo .,wrincipa1'am um polo Titilado entre 0v J 4e4aen de UM ledo Pe -1
yelle e flue se estende até um furo auxiliar.
Voivindiea-ee a prioridade do correepondente 'MU* dtP061tadt

3

Ymna .,ca 24 da dezembro de 1965 sob 21 2 43.664«a 1

AO

Ma qUal R representa um grUpO OH ou 80 R, O o nicla tensilniC0
pode estar substituído por átomos de holog8ni0 9 arunoa ellgl

total de 6 pontoa apreeentedON,

0•0 FIG.1

ZR, alooxi, nitro, ZnilionamidO, al quileultonila,

trifluoroms
tilo, ciano, amino, acilamino ou liddroxi, podendo os grupos EL:4
quilo na posie go l ' e 2 ser identicos Ou diferenteu.daractorim
izado pelo fato de se fazer reagir a hldroxilsmina sõbre os sola
de dialquil-1,2 halogeno-3 indaz6li0 OU abre OS dia1qui1 - 1,2/
indazólios nos quais o nado benzenico pode estar(
Sulf0

r

•

substituído como indicado acima. perdendo Os grupos alqUila

nosição 1 e 2 ser identicos ou'diferentes./
A requerente reivindica a prioridade do correspondes2
te pedido depositado ma Repertição de Patentes da Pronna •
24 de novembro de 1965, sob O ne 39,544../
Ponto ne lido total de 4 pontos apresentadoeht
CERRO E S 182.228 de 19 de agOsto de 1966.
Requerente : IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LUME-Inglaterra .

.

Wrivildgio de Invenção: " PROCESSO PARA A NADRICAÇXO DE CORARN Mó",
Neivindicacges

I* Um processo para a febricaça0 de coroais. aso, Coruta.
Picado porque o corante da fórmula
~mo fio 25,399 e.ê 15 de dezembro de 196b

*

2 A-""

Requerente: CIE NEWDALL COMPANY= =

R 1 )-- E

r

a

o._1ffla-7

DE
em,e;-,i14gia de Invenção: "UM PROCESSO PARA PRODUMR PAIOS WAO MIMO,
ELWADA RESISTENDIA PfiNSIL zarInan ga MeTkPea

(5‘..1312m -I

aio lí"

DADE PLANAR"
REI VINDICAÇOES

Ires

Uni processo para produzir Um pano a g o tecia°, de melhorada ..ite

/ e 52repreaente radicais benzem ou maitalen0 que
de grupos hidrozila, ias que podem levar outros substituintes,R1

Nilidade planar, caracterizado por compreender: reunir UM conJunt0 de 121.

presente uma radical 1,4-fenileno ou1,4-neiti1eno, que pode lavar eubet?
tuintes, m e A representa inteiro. som o valor máximo de 6, p repreeentat

liras não fiadae e não tecidas, de comprimento t;xtil, por o dito conjunp
to do fibras sabre uma película termoplágtica, nh ' estirada o nEo Orienm

Zoa 2, Z e 21 representa o mesmo ou diferentes grupos aoila reativoss oa
radicais 11,21 2 e 21 sendo esoolhidoe de modo que o oorante azo contenha

liada. e submeter o dito conjunto fibroso e a dita película a calor
Mrnseão, sendo a temperatura aplicada k superftoie da película sadioienn
te para amolecer a peliculr, elas não para. fundir a dita película, senda/

pelo menos dois grupos de aolubilicao o em égua e doido, aío obtido. pe.
la relego de, um oompoeto dismino-azo da fórmulet

c efeito combinado de calor'e preseão,suficiente para fazer com Wie a AL
ta substância de película flua em târno e encapsule a maioria du ditaal

1

•

•

kftbras.
Peivindica - se a prioridade doa correspondentee pedidos depoeitades/
une Estados Unidos da América ei 15 de dezembro de 1965 sob nP 914.079,/
om 28 de fevereiro de 1966 sob n g 530.734 e em 6 de Julho de 1966 sob nP
te,.3.238.
lento ng 1 do total de 5 pontoe apresentados.

Z-1-

g

°X

*

'

•

P -)
CAn,
,H 2A

1 H2m-1

Coa doie moles de halogeneto e'doido ou anidrido de um doido que eontenhe
grupos capazes 4. reaç g o com os grupos hidroxila da celulose, para formem
rema uma uni g o cavelente.
Ponto 210 1 'no total de 3 pontos apresentados.
TERNO NO 179.721 de 23 de maio da 1966./'
.Requerente: MEEHARITE METAL CORPORATION'd X.E.4.?
Privildgio de Invençãot ' PROCESSO PARA DETBESISAR RAPIDAMENTE

O

TEOR DE CUIDO DE PERRO DE UMA ESCORIA DE FUNDI00./

,

g r IG. 2

!WIAMO Re 184.807 de 23 de novembro de 196.6.,
Requerente: ETÁRLISSEMENTS KUHIMANN.(FRANÇA./
. /
Trivilégin de Inenção: PROCESSO PÁRA A• p REHARÁCIO DE NOVOS

ReivindicacOes./
1 - Um processo de determinam racidamenió ó teor As

deido de ferro da uma eecorie de fundige utilizada A* fusão dl
ferro e aço, caracterizado polo fato de compreender ae etapas

do construir uma curva de calibragem selecionando uma plurall

~OTOS RETRaCCICLICOS E DE CORANTES A PARTIR DOS MESMOS./

dado do diferentes amoetras de escoria de calibragem e, para/
cada amostra, medir quimicamente ó toor-do óxido do amoetra e

7. Proreeso pnra a preparaeão de novos comeoetes

medir também as temperaturaa verdadeiras e aparentes das amoletraz de escoria • representar os valeres do teer . do dride dok

terocieliç:a.de

5ere/3

forro aibro am erimeiro eixo e ea diferenças entre ao tempera-

Se..--kirl da-feira 21
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2

tura* yerdedeiree e . a* temperatura. 'aparentes a&bre_outrs laxe

para /ornar a curva de calibragem; Medir a temperatura ~da .
r'

eira , e a temperatura aparente da s000ria de fundiçãe; prOf

O (CP

ter a diferença entra a temperatura . verdadeira e a temperatura
aparente, a partir do segundo eixo • em kngule roto com.e ci

todo eixo, até sua interaeção com a curva de calibragem íroile
na qual

mento conatruida; S então projetar este ponto &abre . a , cUrve p2

R, significa um grupo elqulla

Pa o primeiro eixo e em ume direção on engulo x, oto com lote si
ne, para determinar o teor de óxido de 'ferro
itio4

tem

e

Ga

Xanto

1 da total de 2 ponto*

ko 5á1im9 113.efire

.R, significa , as grupo alquila com, no máximo, wa440

(mearia de Palk

necessidade do alcali.* qui•ica./
it

Com,

átomos de carbono,'

átomos de carbono, ou um grupo aral qMila 4051 Z4 JUIW
- mimo dez átomos de carbono, OU

•preeentadea./

e 0 2 formam conjuntamente com O átOMO dd

214r00.('

isto 5, se qual estão ligados, um grupo beter0C10115,
co o qual pode comportar um ou mais

(CH,) significa

substitUutea 4
ffik mdtio

um radícál alquenila contém;

dois átomos de carbono e que também poae . 48t33.' Me&
lituido,
R 3 a 8 4 signiicar alquile ou aidrozi-alqui lla l CU
R 3 e R 4 formam, conjuntamente com o &tome
ao qual estão ligados, um radical

4e . al4108WAWD

heteratieMo

•

eventualmente substituido,
R 5 significa alquila ou aralquilat
1

eigaifice um átomo de hidregini0 OU U5014(1401

6045i

grupo alquila ou alotai,

T, e Y2 significam, cada qual um anion de um

ícide.

Reivindica-se a prioridade do oorrespondentepaig0
5
e
2
s. e
W
"wt0c4ivooper~ow.44-34o,o4e,

M

incei-caco na Alemanha, em 8 a$ ma'v de 1965,erb O 11 , X 56061

41.1 PeRee1WW604

44)

ponto apresentado,

OEMO R e 1E0.365 de 14 de junho da 196(

Yeçuereate: MObSANTO

TtftMO !CÊ 179.623 de 18 de maio de 1966

OOMPARY = E.u.g,

Requerente: IMPERIAL CREMICAI INDUSTRIES LIMITES" INCLATERRft
a7"14,p0,16,0,0 de Invenção,

"FILAMENTO TEXTIL TENDO DMA SECÇÃO TRANSVERSAL /
ao invenOio: APERMÇOADO PROCESSO DE COLORAM/ 191 MMO

ME CINCO LOBULOS E PLACA DE FIEIRA FARL ' USO NA /

EA DE POLIÉSTERES SINTETIOOS lINEARSGe n

FIAÇÃO DOS MESMOS.'

lEIVINDICAÇOEJ

ttINUNDICAÇOIP

a - Pilamento

têxtil tendo uma secçÃo transversal de cinco,

sete

ou
1 n Aperfeiçoado processo para a coloracío em massa ao AI

Ws lóbulos, os quais cão subatancialmente espaçados igualmente em tSrno

ésteres lineares sintéticos, caracterizado por compreender a 1)013~2

Ge seu centro e to g o aubetancialmente inclinados uniformemente em uma dirA

Dação dos componentes formadores de poliéster, a temperaturas de &Mil

ego, caracterizado pelo fato de ter uma simetria axial múltipla correapqa
tenie e rto

apresentando

300 P C e eob preesEes reduzidas at4 0,1 mm Re, na presença de. VA

simetria planar nem simetria radial.

mele corantes

:Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposit-A.

CSI

fórmula:

-tados Unidoe da América em 3 de agosto de 1965 sob n e 476,952..
Ponto 71.9 1 do total_de lt pontoe apresentados.
COOR

11
0
em que X representa um dtos o de kidrogenio ou um grupo -CCOR.

Wea,,
yT e B eoio um dtomo de hidrogenic ou um radical alquila, iiidroxia1ed.114
alcoxialquila ou hidroxialcoxialquila, e

0

ndoleo antrequidnic0

é

eubstituido pelo Menos por um grupo hidroxim amino,.alquilamino, Mi*

,

Pasmo, alquilmercapto ou arilmercapto, e 6 opcionalmente aubatilftvie0

11B1e0 t e 179.315 de 6 de Maio de 1966,
Requerente: XAILE AKTIENCESEIISOHAFT-Alemonho.
Frivilégio de invenção; 0 -CAMADAS APERFEIÇOADAS DE MATERIAL POTOSEENSIs

•

/or átomos de cloro ou bromo ou grupos nitro ou ciam), sendo o

poli%

ter, colorido, então, fiado em filamentos, co O dito corante em atado

WS, A RASE DE DERIVADOS UNILATERALMENTE DIABOTADOS DA 1-FENIIENO , DIA-

finamente dividido, eventualmente disperso num liquido volátil,

M3NA COMd SUBSTÃNCIAS FOTOSSENSIVE/6°.

aplicado a massa'do poliéster efe tuando-se a seguir

MEIVINDICAÇOES

g

é

fiaei0 da M41g.

aa colorida fundida em filamenton.

1- Camadas aperfeiçoadae de material fotdasensivel, 6 bem

Peicindica-se prioridade do coreepondente pedido, aoposi"ti

me carreados unilateralmente diazotados da p ,fenileno diamina como suba.

do na Repartigu de patentee da Inglaterra em 19 de maio de 1965e (

tincime fotoseeneiveis, oaracterizadae pelo fato de contarem abre um -,

11 de fevereiro de 1966, sob os ” g e. 21.223/65 • 6133166, respectiva.

suporte e diepersos em um material formando 'camadas, pelo zonOM UM OM

tante:

mele p-amino-benzenO diaza- ,compostoe, Ao f6rmula gera?:

7onto

de 4 ponto. presenteamo.

31 C9
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T,0 N 5 178.652 do 12 de abril de 1966
Requarente s C5VRON RESEARCH COMPANY vil

o ris

DE
Inven9aot *reocEsso PARA O DE' SFC1 tannuro

cai

nous,

semelhantioi %a G1A4 44 '4 44Y44 lie a garradas par ma blatrsimisarregadam

E APARELHO 2/ P4 REALIa-re
Is como O ALGODOEIRO '

coluna da suporte v•rtiOalaffinta alternativa ~dada aa um cario
aula 4 adv.]. par Pina doa orifíolos da ~se, oaraOtari•
Por um c:arriaW° 'abro O carro diatribuidor 141 :4 140 Y1044M 24,1

por uma

RnI4iNDICAOES

distribuidro, O

%aio como 4 al.
1 -Processo para o desfolhamentn de plantas!
godoeiro, para preparação de colheitas, oaraoteriza d

4- *par g lho para renovara substituir aw tampam saiu..
ou oritíaioa de carga sapa aaaJant0 44 tornos da . 00qui, forno:44;nm

sado

o par oubmeter.

rizontal e no qual o OolUna da suporto aala . aantada pana dito a44114ate.

da de radiaçáo infra,vel
as folhes sa , planta a ' uma dose predetermina
sendo dita re
aelha ateie:dente para matar as folhas da dita pis :1U,

alternativo vertical, maahroa'da parada fixoe ao carro dietribuidor a m
uma distá:lois predeterminada para angataaaatO -pala !urro, Pelo 04 e amg

diação aplicada a dita planta sem contacto das folhas de dita piam*

vimento . horizontal limitada, e dispo gitivo, de aoionamante ~era:1Te1.

ta com chama. •

para iéver primeiramente o carro para engatamento com qualquer um doo et

dents pedida depooi.
foiviadica :so a priorida do do ooreeS pan

membros deparada e para, apda leso, *tatuar 4it0 moviaante alternativo..

sob.0. 447.41:t
todo me* E.V.A. em 12 do abril da 19f5

vertical da ooluna de suporte.

~Á* apresentados.
:au to 0 .1 do total do 14

Reirindida - se a prioridade do oorr'espondente pddida

depoaitado nos E.V.A. em 26 de março o• 1965,sob o n 4 449.043,
ponto n z 1 no total de 8 pontos apresentados.

TERMO N5 177.890 de 16 de março de 1966.

Requerente: xa gp - moD numuuo unox ral.EDRICHESRAERX GMBH-Alemanha
Privilégio de Iuvençao: " ARTICULAM UBIURSAY
TERMO Na /70467

04 5 da abril

1'06

REIvINDIcAÇOES

Raquerente: ANTRANIG GUEREEMEZIAN - ,SlO PAULA

1- Articulação univireal provida cem cruseta com quatro ,-

Mãe, Imdustrlas "1flV E ORIGINAL ALÇA PARA SACOLA DE FEIRA E SIMILA -

nos d e ap oio, Pontada em duaa forauilhaa
articuladas, amido GU4 c ada

DEO

dom 'PtA904 P9.4 8 4 UM furo para o lubritioante, furos :soes ligadói

A2I7INDICA43

Ui

4WM

si a. a limentadoe com lubrificante por ontro .fUr0
axistaate na crnaetav

"NOVA E ORIGINAL ALÇA PARA SACOLA DE FEIRA E SIMILARES", que.

car a cterisado p or las cursor de vadação a g
iota:4e mo cramaneM0 do o fusv
roo para o lubrificante o oomposto de uma canal adutor de lobrifioanta

Se caracteriza essencialmente 'por ser.feita de material rigido e resis.
tente cos plástico ou similar tendo a forma de uma letra (1) com uma Pj

p referentaments situado mo eixo cantral da oruseta, •
de um :abolo que

, quena saliáncia inferior (1) e alotas de reforço (2) possuindo nas ex.

por uma mola é levado d po,:iç&o de vado q do, am

tremidades furos (3) onde se 'encaixam grampos metálicds,

QU4 0 .44AMO

veda os qua.

tro furos de lubrificação entro
Ponto n 5 1 do total de 2 pontos,apre'sentados.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposi..
tado na Alemanha, em 17 de março de 1965.sob o 0 5 M 64.555 x11/47e.

Unico ponto apresentado.

•

TERMO N it 178.122 de 24 . de março de 1966
ie quaro at o s EOPPERS COMPANY'
Trivildgie to iavonçãoe " APARELHO PARA REMOVER E SURSTITUIR AS TAMPO
DAS MOCO OU ORIPI0105 DE CARGA EL UM COOJUNTO DE FOME DE COQUE, POR.

ux ELE2R0Iza •
menADA,
DOE ORIFICIOS DE CARGA.

NOS OU SEMELHOTRS, EM QUE ÀS TAMPAS SIO AGARRADO POR

CARREGADO POR UMA COLUNA DE SUPORTE YERT: ,,c it - Wn'M 4n7i11.11&TT y
Na ¡X CARÁ° DISIXIOIDOX, O QUAL 1 Mi•JY41. :CU-CIM A

Segunda-feira 21
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TERMO N o 177.576 de 7 de março de 1966.
mina contra o pino me paraaa, a rouweto ua semana comove sob con4~0
moviaanto descendente da biela da pregueadeira.

Requerente: LONZA S/A - SUIÇA
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PABRICaÇãO DE ÁCIDO METACRI

Reivindica-se a prioridade' do correspondente pedido depositadomi

1100 COM ACID00() -OXI1SOBUT/RICO"
REIVTNDICAÇOES
, -

Processo para a fabricação de écico metacrilico a partir

Remsridçio de Patentes dos Estados Unidos da .*rica, ea a de mano de
sob n c 436.58b.
Ponto n 5 1 do total de 7 pontos •apresent0do:4w

de acido-oxiírsobutirico, caracterizado pelo fato que acido oxiisobutí.
rimo é adicionado ou como fusão, ou como solução, preferivelmente como solução alcoólica, num banho de reação inerte aquecido acima de,160 2 C
¡weferivelmente acima de 250 a 320Q C que é composto de líquidos pela .res fervendo acima de 200 2 C, que além de átomos de C e H, ainda contém
heteroatomoe como O, N, por exemplo derivada,' de 6t1dos de polietilen0
com ponto de ebulição correspondente, 'como éter de trieti1enog1icold1.
butilo, éter de tetraetilenoglicoldimetilo, éter de pentaetilenctlicol
éter de pentaetilenoglicoldibutilo, além disto quinoleina,
eridina e composiçOes reagindo basicamente por exemplo óxido, hidróxidos; carbonatoe, carboxilatos e Ulacoólatos de metais de alcali e álea
/1 terrosos', alia disto ominas fosfinae, especialmente as com átomos tercierion de azoto ou fósforo por exemplo quinoleina, isoquiloleina

kIRMO N o 177.042 de 10 de Fevereiroee 1966,
Requerente: COETZaWERAE FRI3DRIOU GOETZE ARTIóNOSKUSelleen-haffielake.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO O DISPOSITIVO ANWhIÇOADOS RIMA A 149
AUTOM;IPICA, PRINCIPALEMSE-ELdTE6NICA, DE SEPEE ,EURAS D£ OWNINW, a
SM PARTICULAR Dó óSPEs QURA DE UNA CAMADA DE CROW DE WM ~DO NOHiWíWk

trioetilamina, triferillofosfina e substâncias de atrazamento de polime

fieivindicaeSes

rização por exemplo indulina, pirocatequina, hidroquinona, éter de hidroquinonamometilo, azul de metileno, sendo o ácido metacrilico que se
forma seguidamente eliminando do banho de reação.

Flocesso aperfeiçoado para a meelçao sweumewc.I
principaamew.a eletrÊneea ) de espessuras de camadas, em parteou&ar da if

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depos/tado na Suiça em 12 de março de 1965 sob n 2 3495/65.

aapessura de. uma camada de , cromo'existente na superfloie de desMçamentO
de um anel de segmento, caracterizado pelo fato de que duas barras de m

Ponto n 2 1 do total de 4 pontoe epresentados.

cantragea situadas em abas os ledos da sonda de mediç go são lendas,

TERMO NO 177.535 de 4 de março de 1966

juntemente com a dita sonaa, para junto ; peça

Requerente: PARBWERKE HOESCHST AKTIENGESELLSOHAFT VORM MEISTER UCI.
ES & BRNING - ALEMANHA

Oo esta untes do processd de medição.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A PREPARA..

realtadn ia Alemanha, em 6 de Maio de 1965,sob o na G 43 5E2 ~tab.

a

ser examinada, contereis

Reivindica-se a prioridade do correspondentd pedido

ÇãO DE COPOL/M2ROS DE TRIOXANA, ÉTERES CICLICOS E ALQUILGLICIplI-P01

Ponto n o 1 no total de 3 pontos apresentados,

REIVINDICAVES

1 - Aperfeiçoamento em processo para a preparação de copolí..
meros de triozans, éteres cíclicos e alquilglicidil-formais, em presença de catalisadores, a temperaturas de -50 até + 100° , 0, caracterizado pelo fato de se polimerizar misturas de 97,9 e 88,0% por peeo
de trioxana, 2 a 10% por péeo, de um éter cíclico e 0,1 a 2% poi."Péao,

de um alquilglioidil-formal.

Reivindica-ee a prioridade do correspondente pedido depoeiit
Se na Alemanha em 5 de março de 1965 sob n o Fa45.425 IV/d/39 o.
Ponto ónico apresentado.
TERMO N o 177 . 333 de 24 de fevereiro de 1961
Requerente: UNION CARBIDE CORPORATION - E.U.A.

MG, /

Privilégio de Invenção "APARELHO RARA FABRICAR INVÓLUCRO TUBULAR FRaNaj
DO PARA ENVOLVER CARNE"PEIVINDICAÇOES

Aparelho para produzir um invólucro tubular, compramloc, Lean
rido, com furo interno substancialmente reto e fecho em uma extremidade
1 -

9
IIRMO No 116:001 de 28de dezembro de 1965
Requerente: FARBENFABRYPIN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT . ALEMANHA'
Filvilágio de Invenção "PROCESSO PARA A PROVO DE CORANTES DEA,UVO,EM
REIVINDICAUES

caracterizado pelo fato de compreender um copo cilfndrico que tem .uva

/ .• Processo para a Produção de corantes reatives, caracterizado.

passagem ranhurada em suas paredes laterais e terminais, achando-se Oi-

P3 a introdução nos corartos, Cu Intermediários ge corantes, por preto*"
ees conhecidos, de Pelo menos um anel.heterodclico de 5 Membros, qUe

to copo montado em uma cruzeta ma.el que traz o copq a alinhamento com
um mandril no qual o invólucro franzido e. comprimido, sendo que as para,

contém pelo menos um substituinte sulfonia reativa ligada et um &too de

das laterais 9 terminais superiores engatam ' a extremidade mals . ã frente
do Invólucro e a extremidade desbastadora do mandril, uma lamina P re

carbono do ene/ hetecociclico a, no caso de serem asados Intermediírlee
do corentes, a conversão destes nos corantes finsia desejados.

-gueadornqmóvletonadcruz,mebildpga

Finalmente, a deaóealante re.andica a priostdade $‘oorrespenNill

ara que controla o movimento descendente e ascedente de lémiala preguea:

te aedIdo depositsdo na Repartição de Patentes da 41cma!ies, em 2P de 3:11
2e " ro de 1964, sob n c F 44.827 IVe/22a.
Ponto n c 1 do total de 10 pontos apresentsdos
IIRMO N i 175.512 de 7 de dezembro de 1965

ra para dentro e para fora dá passagem ranhursda, sendo dita lémina.ro:
tati vamenta montada tm um pino de fulcro, um pino de parada posicionado
Gel UM&

dietsincie predeterminada da extremidade superior da 1;m:

:a

arm -

Pc-J
.na é

zel'uuneuó pua soe..ee oc atae,aaente

Ob

eaaresaaace sopeeior da li

CRUCIBLE INC.-E.U.A,

ar:elite:o de invenção: " AÇO mOsTENITICO IavA4~
RictiRhiCZCOA;

0 4 AR'0 ::f!CIAL

21

352

1- Açu ,stesities inoxid4, , co rcterisaio pelo foto de
COns , stir se:

1.,'; II)
Jromo

l5 . 25
O S' r20

..a(guei
Ma».genés

3 a 10

Nique/ •/ou marigaaée
NiObio

7 á 20
0,02 es. 1,0

Cn rborto

a.15 a. 0,40

Silici•

O.

Boro

a,0G005 • 0,04

Junho de 1971

Sac?to III)

t o quer sob a tersa da
mento oonvenoion al a, a seguir, ao enoolbiaen
em uma eatrutUra testi] panar,
prdprio fio, quer apds sua elaboração
ou- ação da ígua fervente ou vapor degra aquecido
Finalmente reivindica-se prioridad e do correspondente
de
da Alemanha, em 1*
pedida, deposita do na Repartiçã o de Patentes

agóloto de 193, sob e5 F 40 387 VIlal7G,,
Ponto linico apresentado

0,4

Nitroareen,

O e 0,1

lassOfre
perto • ympun.0.,..s inrr.,deasaie

O a 0,3
• restentek

tendo dito aço bom limite de rasi5tincia4 flu-ncia,
à
boa teeietincia
corrosão por óxido de °nona°. • propriadades a perfeiçoadas aoe rea
.peito a pelo menos,.uma das propriedases, tra
balbabiliaede era Quente
*solides doe lingotea • uainabilidada.
jrioridads do corraspoudento pedido cuoposi•
nos E.U.A. as 9 de desambro de 1964,sobo o n12 417.240 e 8 de ee'reabro de 1964 e ob 9 MI 14.485.905.
tad*

•S'onto a* 1 ao total

iiamo

No

do 4 pontos sproaentadoa.

17.){23 da 3 de dezembro

de

1965

Requerente: PAULO LELLE m' 3E0 PAULO
Privilhio de Invenção "NOVA DISPOSIÇXO ER od gENPENADEIRA PARA ACABAMEN
TO

os ruswn Fino
REIVINDICACOSS

1 . °NOVA.DIsPOSIÇX0 EM DESEMPENADEIRA PARA ACABAMENTO DE MASSA FL
NO, caracterizado, inicialmente, por uma base plana, de matarial
do apropriado, cuja Superfino provida de uma lega, enquanto que a 84
perneie oposta, en tkida a sua ;rea, ; revestida com material esponjoso
de espessura relativa, fixado por melo de coiceara op outros meios adequa
dos,
', canto únioo apresentado.

Requerente(

4,11 12 de março da 19,55
FRANCISCO LINDNIR 4/1. INDÓSTRIA a 00W4M1I0-5ANTA

Privilligio

de Invenção "APERFEIÇOAMENT O S EM_JENXADAS ROTgIVAS"

~MO N9 10.798

AVVINDICACUE4

1 - Aperfeiçoamentos em enxadas rotativas, caracterisad
lo Fato.dai faca. serem suportadas' por cubos de bordas altas ou
retal que ao conjugados lado a lado por meio dos. parafusos
rei dae faca..
único ponto apresentado.

' URNA N* .177.477 de 2 de Março de 1966
SLECTSICA S/A. - GUANABARA

Requerenter-STANDARD
bUSCADOR PARA CENTROS Ttr
Priviiégio de Invenção "MtTODO DO FIO

emmo #§ 161.046 de 22 de .ju1lx0 de 196

00S"

Requerente: TARBENFABRIKEN MAYER AKTIENGESE1LSCHAFT ...ALEMANHA

centros telefOnicos,. com
1 - MÁtodo do fio bUSCad O r para
de captação, A
diaposiç;o regular de linha intermediíria.e contatos

Privilégio

d.e. invencie: 91 PROCESSO DE PRODUZIR FIOS-FI2ROSOS E BsítrTURAS

TÊXTEIS, .ELASVZOOSE VOLUMOSOS

REIVINDICACOW

lEIVINDICACCES

intermadUrias, caracterizado neste, -

cueutlando condiqíes das linhas
da . r;de de flgação
por sSmente a condição da linha de uma parte
ser
tomada
por uma ride de fin •
,;ão desejada
siderada

.1- 7r00eaao de 1,rodreinir

fibroe.fis e eatzuturka
Laia, elíeticos e volumosos, a partir ae fibras bifilares, caracterizado pelo fato de compreender a submissão da a fibras bifilares, corta
ela de fios encelhíveis, estirados e secados sob tensiop.conetituidos
és,uva com,e_ente elas :tom4rica avr4.'s outramcZe ou . nadia, de par' si
mie r=adas com fibras naturais ou sintéticas convencionais. à Cafe.
çP :'es:pectivamente panteadura. então •à fiecío se gundo o nr~oni

para

uma liga

na ride de fio buscador ser feita urna
buscador centrlisa de , e
d(
poSsfveia
vias,
e que, dependen do da parte da vide
çp entre RS
selecionados na rede do'l
)1ga::lo participante e das vias canertoras
nto
A

5
2

estabe acida na ride cOnertora'.

ligao

fio b,iscador,

2

n* 1 do tota'_ de 7 pontos apresentados.
C
8
2

22

2

Figl.

o
4'
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TÉRMO NO 181.942 ' de 8 de agéeto de 1966
Requerente: S*ORZ-KONEAKT GmbH. - AlEMANEA
PrivJlégio de invenção: " INWERRUPPOR AUT0MATI00 DE INSTAIAOC COM
WUNTOPES 7I00 E MAGNÉTICO
XEXM1HRICA0OISE

1 Interruptor automdtico de inst..avaç,
juntor térmico e dap euttor magnétioo,oarectericedO pelo fato de q
OS disjuntores térmico e magnétiso oOnetitoiem, juntamente oom o ma
tema de engate,um elemento de conetruçlgo independente em forma de b
oo, que'apresentlrum único lugar de conexão mecânica oor as demede
nartes do interruptor automático.
Pento na 1 de 5 pontoe apresentados.

Um eiet,nra co descongelação que tem uma superfície crie
!ora de gãlo, caracterizado por compreender um dispositivo para criar
lama fonte de .oressec diAadce de fluido, um dispositivo injetor para
dirigir a citada lonte de pressão dinãmica de fluido de encontro à dl
tada superfície. tendo o citado dispositivo injetor uma extremidade
de salda espaçada da citada superfície, uma estrutura de detecção de
preseg o para detectar a pressão no citado 'irispo3itivo injetor, e um /
dispositivo aquecedor para descongelar a citada superfície quando é a_
1 -

tivado o citado disPoeitivo aquecedor, sendo o citado dispositivo ave.
Cedor ativado sle1a citada estrutura de t ectora quando o acúmul
o de gao na cidade superfície adjacente à caida do citado injetor restringe

da uma quantidade particular a citada PreeeR0 dinâmica de fluido que '
eai da citada extremidade de :saída.
Reivindica-me prioridade-de correspondente pedido, deposita.
dose. Repartição de patentes doe Estados Unidos da América do Nocter
em 23 de outnbe.... de 1965'. 00-0 AR 503.301.
Ponto )212 1. de 20 pontos apresentado.
-10

; .A•-/

T2RR0 - Ve 183.403 de 5 de outubro de 1966
EE.VU.
Requerente: THE WHITNET MAU COMPW
Privilégio de invong&o: " PAR.D1 H06EIMMOOR RIGIDAIM'eÃO01!IAD06
0616 06 N11101"
CABO DE COMUNIOAÇOIS
R/LIVIEDIRADOIS

1 - Um par de fios sare uso ma comunico:40w, ecomPreavdeuda
doia condutores elétrijoe esperados entre si, cada um doe quais tí
envolvido por um revestimento primário de material isolante elétríod
earaeterizado por um flange rígido feito e integrado oOm o refer*do
material isolante elétrico e possuindo" resietenoia meoinioa para
manter ditos condutores espaçados entre eim a uma dietelnola prederaa
minada entre eles, de forma que o espaçamento intercedei dos 00a6a‘a
res é perfeitamente mantido pelo referido !lenge tanto quanto O par
é utilizado isoladamente como quando o tç grupado CQZ pares eemelbaw
tes em um-cabo de comunicaçães.
Reivindica -se prioridade do correspondente pedido, deponde,.
' lado na Repartição de patentes doe Eetados Unidos da Améried do Now4i
te, em 3 de dezembro de 1965, sob n 12 511.372
Ponto no 1 de 11 pontos apresentados

TtMiC a o 183.818 de 20 de outubro de 1966
Fcc:zerentel RORERTSHAW CONTROLS COMPANY - ER.UU.
DE DESOONUMMO
Privilégio de invenção: SáTEmA APERFEIÇOADO
TIS PARÁ thE 00 PARA RUMAS oneweimee P

so
LS..

TRINO tse 157.0e7 de 21 de fevereiro de 1964
Requerente: sleto-ckalros IIHMTED - INGLATERRA
Privi14gio de Invenção •""IPARZLHo PARA AERIFICAM DE ilWIDOW
RZIVINDICAWES

1 Aporelho . para é:or./ri:cação de líquidos earacterleadoTer:eol
c=eandar U rpa.PaCka"rifiçad ora. 34'At4 r14.9 m..4:444 PAgeWm.meyel
Ap_14pcom_meng ona49 eixo, e . dispósit1vo pare govimentar a p e2a At
rificadorA,AA Xongo do,pixo, quand9.em.rota*p
.A,requerenteXelv4dIca a Pg0gdade ..40 90PrAWIWIAtelefida0
depositado na Reparti* de Patentes da InSlaterri, em 22 dA *MIM;
ydde 1963,, sob nAi7460.
Ponto 42 .1 de total de 15 pontoe apresentado,
.0°' •

"

DidÃáO OFICIAI_
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Seção 11I)

pod410, dopOWNWO na Raparet" ae ~MORE cm Momadbly
ft de
zombe° de
oob o no P 44 799 XD44",

T2RNO Wit 183.832

de 20 de outubro de 1966
Requerente: ERIEe MANUIPACTURINO COMPINY - E.E.UU.
:Privilégio de invenção: " SEPARADOR MeGeitTICO

2"

.19onko al 1 do total da $ port40* Rpr0000koloo,

REIVIRDICAÇOES

lo

4!

I"
tioas e

2. - Separado," magnético destinado a se parar misturas magné
um
nso-magnéticae: caraóterizado pelo fato de compreender
'

iTaneportador superior e um transportador inferior, suportados um 3.0.
bre o outro e estreitamente espaçadoe entre si, ficando uma extremidade do referido transportador superiro disposta intermediária às ex
tremidaded do referido.transportador inferior, ficando uma extramida
de do referido transportador inferior disposta intermediária às extre
idades do referido transportador superier; meios magnéticos espon..
doe ao longo dó referido transportador superior, adjacentes ao referi
do transportador inferior, tendo os referidos meios magnéticos poios
estendidos de um lado ao outra do referidostransportadores e com
a polaridade alternada ao longo do referido transportador ' superior;

le

alimentador destinado a alimentar material sabre o referido trent
portador inferior; 6 Um receptáculo para o material magnétioo, adja

1.

tia

oente , à extremidade rio referido transportador superior .
a
Ponto n2 1 de 9 pontos apresentadoe.

48

TÈRMO No 184.057

de 26 de outubro de 196e

DINAMAROA
Requerente: DANEM A/S.
Privil6gio de inveneao: " DISPOSITIVO DE ARRAS OB PARA UN MiltOR Addil
ORONO MONOFÁSICO m
pEIVINDICACOn

/G. 1

TERMO Ne 184.931 de 29 de novembro de 1966.
Requerente: FICHTEL & SACHS A. G./ALEMANHA.
Privilégio de Invenção: FLANGE DE ACOPLAMENTO COM VÁRIOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES, DISPOSTOS EM SERIE.
ReivindiCacões.
1 Plange do acoplamento com amortecedores de vibra .
çães, préprio parti( darmente para máquinas do emeAustãO interna e
equipado com um primeiro centro (cubo) , com um corpo de flàngo leVedo por um segundo centro e com amortecedores de vibracócs i situa
aos entre o primeiro centro e* o corpo de flango e com molas elásti
Das em direelio circu pferencial, sendo que as . 'goles de um -doe amorteos
cedores consistem em molas'espieais, dispostas de tal modo que

Dieposiiivo de arranque para uM moe.or asetnemorno mono4
sico com um dispositivo para reter o interruptor de arranque na posa...
ge aberta, de acórdo com outro pedido de patente tãrmo no 180.657,
caracterizado pelo fato de que a diferença vectorial entre a tendia
da bobina principal e a tensão da bobina auxiliar alimenta qualquer cutt
positivo de retenção eletricamente influenciàvel, que produz ou favo!.
rece, em umdispositivo de arranque de qualquer tipo, a reteL9io'04a.
te interruptor na posição aberta.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depoditik
do na Repartição de patentes da Alemanha, em 26 de outubro de 1965,eob
O na D 48 506 VIIIb/210.
, ,Ponto /12 1 de 6 pontos apresentados,

6

meus eixoe se estendam tangencialmente a um círculo, situado no plano do corpo do flange e cujo centro está localizado abre O eixo do
21ange, e, ainda, que os amortecedores , de vibraçães apresentam uma
' Constcuç"éto diferente para várias rogiães de „enem,, e "iam, pelo
menos um primeiro amortecedor para a região da marehe era vazio e um
ec,J;ndo Nnortecedor para a regillo normal, e com uma instalação de
transposição para o primeiro amortecedor a fim de passar da marcha
em vazio para o roà,e we norma1.( caracterizado lel .' ".4s Se que, como
elementos amortecedores para c pi..imeiro amortecedor de vibraçães, es
nohrm Previstos elementos elásticos de borracha, situados entre dois
Un'éis metálicos, ligados comAstes mediante vulcanização e solicitades por esfôrços . transversos, e, ainda, polo fato de que o segundo
da
centro oroanda o p rimeiro centro p se acha apoiaao slibre es;te_
maneira n'irável em tOl'ao do-sou oiro.
A deno.3itantO reivindica a prioridade do correspondente

'R)

9

Fig.1
184,093 de 27 de outubro de 1966
eequerente: TRIVEILATO S/A. ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMLECIO sle PAULO
Priviléqio ' de invencão: " APERFEIÇOAMENTO NA RODAGEM DE SEMI-REBOQUE
CARREGATUDO (CARRYALL)"

Amo 17 2

ESIVINDIC:ACO.ES

de semi-rsbcqua carregatudo
1 - Aperfeiçoamento na
izado
por
dispor
de
um
eixo escamoteável (2)que
Urryall), daractex:

Segunda-feira 21
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ta posição de traego á fixado ao conjunto por meio de dobradiças e
pinoé , de trava transversal (3) e quando voltar vazio o referido eixo

Junho de 1971 3155

O /viole° magnético apresenta uma estrutura tubular cilíndrica, de

. que as superfícies polares são igualmente cilíndricas e de que um

mediante basculamento se acomoda sabre a plantaforma.

parte ao menos do circuito magndtieo fixo é, para pelo menos uma

Ponto :Is 1 de 2 ' pontoe apresentados.

parte do curso do núcleo magnético, alojado no interior desse nú-

FIS 1

cleo.
J depositante reivindica a prioridade do correepon dente pedido, depositado na Repartição do Patentes da França, er
17 de novembro de 195, sob o ° 38.798.
Ponto ne 1 c'e Ital de 35 pontos apresentmdeo.
fig.1 •
—1 2a lb 25 -111;

b

TERMO Ne 184.276 de 3 de novembro de 196.
TERMO Ne 184,414 de

Requerente: ERICH W. GRONEMEYERY

9 da novembro de 1966

Requerente: EMIL MOILETER./SUIÇA.

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA A PASRICAÇãO DE REVESTIMENTOS

Privilégio de Invenção: PORTA ROLIÇA.

PLÁSTICOS MOLDADOS PIRA PISOE.

Reivi»dica,-Sea.

Reivindicaçãee.

- Porta roliça, especialmente para armarias e mO

1 - Processo para a fabricação de reveetimentoz pléeti
coe moldados para pisos, caracterizado por cordas unitérias muito fi»

veie pequenos, caracterizada polo fato que a sua parede da frenti
é composta de uma estrutura flexível da duas dimensOes, enquanto

na, sendo cerdae distribuidas em um dos lados de uma placa relativa »

o seu lado trazeiro fica munido de nervurae decorrendo transver

mente pouco espessos, sendo o outro lado do ladrilho provido em sua

salmente em relação ao sentido da andamento.

superfície de pequonas ' reentrancias , , sendo o. ladrilho e as cerdos in

Ponto II I 1 do total de 22 pontes apresentados.

tegrelmente formadas, com as reentrencias dando ferça de fixitção para
firmar o ladrilho no interior . dd molde, com suficiente fôrça de fixação para retirar 'as cerdos formando cavidades, cada cerda sendo ' for moda de quatro cantos agudos e com todos os cantos formados na junção
entre as cavidades formadores de cardam e lima parte adjacente do molde.,
Ponto mal do total de 7 pontos apresentados.

FIG. I,
TERMO Na 184.581 de 16 de novembro der-1566.
Requerente: MAURICE EUGENE'MARIE DARTHALON(que também me assina
MAURICE WRTHÁLON) ./PHANÇA.Privilégio de Invenção: MÁQUINA

auno-msextuu TRANSPORMADORA

ENERGIA, DE REMUTANCIA VARIÁVEL.

TERMO Na 184.534 do 14 de novembro de 1966.

Reivindieacãme

Requerente: HENRIQUE AMBROSIO.SIC p:Ars,o.
Privilégio de Invenção: APER2EIÇOAMENTO EM MACRATA0 PARA PECROS

..-M équina eletrb-mecehica transformadora de ener .
eia, comportando pelo menos um circuito magnético fixo, compreen-

Reivinalea,zes

dendo um enrolamento alimentado por ume fonte de energia elétrica
e-um núcleo magnético, relativamente pouco condutor, se deslocando em um campo criado entre as auporlíciee
nético e transversalmente. em relaçio e U-te cc.
tendo animado de um movimeu-Za retilíneo e dirC:'

DE

TOTAS DE VAGUS DE ESTRADA Dl nRRO E OUTROS FINS.
1 - Aperfeiçoamento em laoraçao para fechos

dO

yortro de

vagoes de Estradae'de Ferro e outroe fins ,caracterindos pelo seti

do circuito ma
00 es

m e to 'de fita de pequevo porte com 2 furor, em cada extremo O pela exi2
thIcia de' 2 ilhoses que, rem:abades, comple-tem o.fecho

::splado a

Ponto ne 1 d total de 3 pontos apresentado..

um guia ou cursor de Solenemente, ofratterizedo peli fato de que

1

ri • 21

315E

(Secç.:to

_s--.

Ára.4.rica em

III)

6 de

Junho

1965, eob

dezembro de

112

de 1971

512.585.

Ponto ne 1 do total de 11 pontos apresentadOS.

-dj-)

c . P. o:

55

fY 9 2

TERMO 52

184.749 de

21 de novembro de

1966.

Requerente: NOVACEL SOCIEDADE ANÔNIMA _ FRANÇA,
" PROCESSO E DISPOSITIVO DE FABRICACX0 DE

Privilégio de invenção
PELES ARTIFICIAIS".

T6RUO 1.(a

REIVINDICAÇOES

1.N.540 de 14 de nove,„bro ie J9'56.

Requerente: MOLETE ÁNONWE ANPRt CITROEN./FRANÇA
Privilégio de Invenção . : APERFEIÇOMENTO

Processo de fabricação de peles artificiais, em ce-/

JUNTAS AR1lLuLA1':,3.

lulose regenerada, tais como as imitações de peles de camelos, por//

ReivindicaçUes.

fiação de uma pasta viscosa; adicionada de matérias porosas e de fi-/

- Protetor de fole para junta articulaoa, raracteriza.
da pelo falo

de compreender pelo menos um anel interno prolongando u-

ma dos dobras reentrantes do fole.

saída de fieira a um atrito transversal sabre duas faces , sem dimi-/.
nuição da espessura ou derramamento e assegurando a dyorientação dos

Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente de
poSitado na RepartiçU de ;Patentes dás França, em 29 de novembro

1965

bras, caracterizada pelo fato de que se submete a peça extrudads d //

fios incorporados na . paeta, antes do tratamento de coagulação e de /

da

acabamento.

sob n 2 .3.243 (S&O).
Ponto nS 1 do

Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido

teta]. de

2 pontos apresentados.

dello.

39.272 de 22/11/65 e 57.763 de 15/4/66.
total de 2 pontos apresentados

Citado na França, sob os n a s.
Ponto n2 1 no

149r1

F1G 1

TtRAIO Nt

184.754 de 21 de

novembro de

1966

Requerente; JOSLYN MEG. AND SUPPLY CO., - RE.UV.
Rrivi/ígio de invenção: " RETENTOR DE RUsIvEl, o

REIVINDICAÇOn,
TERft,.. :IR

184.976 do

30 de novembro de

1966.

Requerente: EATON YALE & TOWNE INC./E.U.A.

1 - Um tipo

de

conetrução de fusível, caracterizada por Com-

Priviléaio de Invenção: UMA JUNTA UNIVERSAL,
preender um tubo ou cartucho de fusível tendo uma estrutura de temi Rlivindicaçães.
nal em uma extremidade; uma ligação fusível capaz de causar interrup7
3. .

Uma anta universal, V":1 . 0 prile0dro e segUndo mem -

0Yea em momentos de falha provocada por aperagem anormal, atravessando

OVOS adaptados para serem acoplados a elemento rotativos e ligados
o tubo do fusível e provida de uma cabeça que assenta contra uma das
liE som O :nitro por uma unidade transmissora de torqge, cari:eterizada
extremidades do tubo; e um retentor que inclui uma luva presa na dipelo fato de 'que um mecanismo de centralizagão para a junta univer
Mal compreende um supprte.eaféríoo antaSr no primeir0 membro, sen..

6.0 O suporte eSférico cercado pela unidade transmissora de.torque esendo disposto entre_SUas extremidades tendo o suporte esférico ume

ta estrutura terminal, e um pino transversal que atravessa a estrutura
e fica apoiado contra a cabeça da ligação fusível.
Ponto n2 1 de 4 pontos apresentados.

aupergola de suporte correspondente a uma seclião de uma esfera, ani
nhando.se ' um membro de suporta esférico na superfície de suporte e2
ídrica . e alí articulado O elementos lic.-ndo o Membro de suporte Cs arleD e0el ossagundoe membros,

incluindo os últimos elementos ume

coma° para proporcionar Movimento relativo entre o segundo membro
do

extremidade 9 ó membro-de suporte esférico ao longo, dos eixos dá

unidade transmiesoralrg tont:e.
A requerente reivindico, a prioridade do correspondente
colido decositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
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Jcwilo de 1971 5157'.

lInm0 Na 154.8 4 0 de 24 de novembro de 1966,

FIG. 1

Reuuerente: COMMISSARIAT Àl'Ei'I7JJE ATOMIQUE./7RANÇA.
Privélógio de Inver,; "eo: DISPOSITIVO PARA REOULAR COM PRECISIO A POSI010 DE UM ORGIO.
Reivindicaçoas

de

I - Dispositivo para regular . com precisão a posiçZo
um érgio, compreendendo uma haste móvel de comando provida de duas

s

uma .
remoas de passos diferentes, estando uma delas em contacto com
tranelação,
e
a
outra
em
GM
porca imobilizada tanto em rotação quanto
contacte com uma segunda porca imobilizada apenas em rotação,
,

cuja

haste serve para levar um órgão a uma distância correspondente h soma
geométrica da trarslação da haste e da translação da segunda porca

TERMO NO 195.00 de 29 de dezembro de 1966.

caracterizado pelo rate de inc2uir um estribo sustentando a primeiro

Reouerente: FUJI MANUFACTRING COMPANY LIMITED E TAREI AgADA./JAPXO:

porca, um motor que serve para comandar o deslocamento da haste e cu-

Privilégio de Invenç -élo: PROCESSO PARA COLORIR ALUMIHIO MUNAM° 205

jo eixo rotativo está solidário com a haste e com uma calha de trans-

.- DEPosiçlo ELETROLITICA.
Reivindicaçãos.

porte presa no motor e que corre sóbre a primeira porca quando o deslocamento da baste acarreta o deslocamento do motor,

1 - Um processo para a produç 'èo de revestimentos prote.

.

A ' requerente reivindica a prioridade do correspondente'
pedido depositado na Repartição de Patentes na Prança em , 3 de dezembro de 1966, sob o nk 40.925.
Ponte nç 1 do total de 5 pontos apresentados.

toros coloridos sbbre artigos de alumínio, em que, em uma primeira 1

'fase de tratamento, á formado um revestimento de óxido andalco C
em uma segunda fase de tratamento, é depositada um composto metéliCa
no revestimento . an6dico de óxido, por passagem de cor rente alternadi

entre o artigo e u-k contra-eletrodo, enquanto ambos est g o Imersos eS
um eletrólito ácido que contém um composto de um ou mais metais¡
ra comunicar cer ao revestimento anódico produzido pelo

tratezexiii.

da primeira fase, caracterizado porque, nu tratamento da segunda ftt.
se, o contra-eletrodo é formado de níquel, cobalto, cobre, prekta,c4
mio, zinco, mangnAo. ou teldrio, e o eletrólito cont4M UM compostO
do metal do qual é formado o contra-eletrodo,
Ponto ne 1 do total de 6 pontos apreeented0S,
T2RMO NO 186.872 da g de fevereiro de 1967.
Reqãerente: ROEERTSHAW CONTROLE COMPANYJE.U.A. Privilégio de Invenção: SISTEMA DE CONTROLE E PARTES PARA O *ES •
MO OU SEMELHANTES.
leivindicaçães.
- En combinaçã • disPoeiti-0 acionador, programa

móvel para controlar a operação de dita acionador em uma lieggán
eia

predeterminada, um primeiro,dispositive para mover dito pre ei

grama em velocidade predeterminada, um dispositivo de sohreposi •
âão para mover rápidamente dito programa a uma velocidade
TERMO No 186.422 de 25 oe Janeiro de 196'¡

sai*

rápida que dito primeiro dispositivo, sendo dito dispositivo dl

Requerente: ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIR N.V. - HOLANDA

sobreposição mével para prover movimento de sobreposição durante!

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOADO EQUIPAMENTO PARA ., EVAPORAÇA0 DE

O , movimento de dito dispositivo de sobreposiçãO em uma áireçgo

UM COMPONENTE GASOSO DE UM LIQUIDO ALTAMENTE VISCOSO'

nenhum movimento de sobreposição na outra. direção, e dispositisft

REIVINDICAÇOES

• Controlado pelo mcTimento de 45to disposi g:áo de sobrepoeição.pa:.

1 - Aperfeiçoado equipamento para evaporação 'de um componente
gasoso, compreendendo um , vaso horizontal substancialMeote aIongado,c
qual está ligado a um sistema de vácuo, e compreende uma entrada e m
Na sana para o líquido, e um certo niimero de_rodas rai a
d RS'oa r o ao
menos um eixo de acionamento que se estende na direção longitudinal-

ra causar dito movimento de dito dispositivo de eobrepoeiggee
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondentk
depositado na Repartição de Patentee dos E/Aedo*. Unidos da .1440.4
ca, em 10 de fever$iro de 1966, sob na 526,42.
Ponto na 1 de total de 12 pontos apre.sentadok.

do vaso, caracterizado pelo fato de que, na direçãO externa, os ra los ias rodas raiadas são curvados p referentemente em sentido Contrí
rio _ ao . d a.r9tação, havendo 1ig 3d9 13
3o. f.anO.A9 vaso eel
'lado
qualquer

de cada roda, pinos fixos colocados oblíquamente com relação ;:t.pasaa
gota dos raies e se estendendo preferentemente na direção . do eixo das
rodas
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da ' Holanda em 26 de Janeiro de
1966• sob o 4 5 66.00964.
Ponto n 5 1 do total de 7 pontos apresentados,

o eL
27/46 37

'ONTINUAMENTE 'MA TIRA METÁLICA.

os,

FIG-r."

TERMO Ne 186.869 de 9 de fevereiro de 1967.
Requerentes UNIIE1 ;ttle.:76 STEEL OORPORATIOW./E.U.A.
Privilégio de Invenção: PROCESSO E APARELHO PARA IZETROÇAVANIZÁR

DIÁRIO OPCIAL (Seção til)

3158 Segunda-feira 21

Jun n io de

12/1

Raivindicagãot
Ua , aparelno para elootrogalvanizar &sentina:ementa
uma tira metálica Ativei, guiando a tira atravis de um eletrólito
1

contido nua tanque, caractarizedr por incluir uns pega rotalriva
rolo, guiaa diepootaa nos ledo, a,kestas dm citada . •
pega
guionde
a tira sob tensão em urna da uma parte ms-er da cirounferineir
da citada pega as oca:tato com ela, sendo a cilada pega montada em
relação ao tanque para eubaergir a tira no eletrólito enquanto
percorre a citada parte cirounfarc.lcial, um dispoeitivo para for,
wheer corrente do galvanizagão b parte na tira em oontáto
coa
citada pega, e um eletródio que se estende paralelamente k ci..
tada perto maior em relação de •apaga:malte , coo esta
Reivindica-ao a prioHtdade do pedido corraapondonte
depositado na Repartição de Patente* das Notados Unido': da ámári
ca, ,em 11 de fevereiro de 1966, cot ne 526.730.
•
Ponto ne 1 do total de 13 :puta& apresentados.
,7171:4k 1.
42

SISMO Ni 186.874 de 9.de fevereiro de 1967.
Requerente: ROQUE RUBI° CUESTA 4/ 510 PAULO.'
Privilégio da Invenção: ORIGINAIS DISPOSIÇOEs na INDICADOR DE FUSI
VEZ INTERROMPIDO, EM

4

TSRMO Ne 187.055 de 15 de fevereiro de 1967.
Requerente: TERMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL/ÁROEM,/1
NA.
Privilógio de Invenção: APERPEIÇOAMPSTO EM 5EPARADOS.PAR4:41010%40.
RES ELETRICOS.
Reivindicaçõea.
- Aperfeiçoamentos em separador para accauledoren'e
istricos, caracterizados por ser Prevista Uma estrutura da fibraa de
vidro, reveatida por ume Camada de lateX, misturada omusubatêncima
de alta porosidade e da caráter homogêneo.
Ponto n2 1 do total de 3 pontos spres4ctedos.

cum INDICADORA DE FUSIVMG INTERROMPIDO E

1NTERRUPTOR•LUMINOSO.

Reivindicaçoes,
Indicador de fusíveis interrompidos, caracteriza.
dO por a lámpada /Icon ser ligada em paralelo com cada um dos fusiveia• existentes numa instalação determinada, como instalação elé trica residencial, fábricas, bares, hospitais, cinemas e outro.
fazendo o papel de Italy:olá interrompidos, _indicando com seu b.ri
lho qual um í o queimado.
Ponto na 1 do total de 7 pontoe aprascntados.
1 -

TERNO Me 187.193 de 21 de feveraire de . 1967.
' Ragu:rentes GENERAL SIGRAL CORPORATIOVIE.U.A.
Privilégio de Invançãos SISTEMA DE CONTROLE DE TRAPEGO.
Reivindicação*.
1 Sistema de contrêla de tráfego compreendendo um
controlador de einal'de later:discorte, um controlador principal , e
um oirouito de oonunicagão :atendido entre o controlador principal
e . o controlador de inter-aeogão, dito Controlador :principal inclu.
indo miies para Sranamitir'a0 controlador de inter-seco através
do circuito de comunicação, mensagens, cada uma das dita:: mansa gana oendo , roprieentativs de um intervale da sinal desejado(oombi..
nação da indicação/o 'de sinal) 'e o. controlador de inter-aeoçãe in
TtrUM0 NO 186.899 de 10 de fevereiro dl 1967.
Requerentes J010 uno,/ so PAULO.
PriVilégiO de Invenção: MUI/I-FUSIVEZ PARA DEZ OU MAIS CONTATOS,
Veivindicaçães.
meia contatos, formado
1 MUlti-fUsivel p nre dei . ou
colateral externo
4
de
cerlaicaÃu
de
pldetico
(1)
401:roopeqa
(2) ' metdlie e rosgtieaaCm dotada de polos ( 9 e á), convencionais
gorda agora aaracterizada por ter internamente uma haste metálica
(914 envolvida por mola de presa() (6),'e que estabolecO, atra . vist4 RUM= £.129tàig (7) cambiáveis, o contato elétrico entre
OS rodertbot yoloe, aesim pergtladg a plumagem de corre4e elé
•

.;

, ,

triOa a ~am.a tolerada.
Ibrito me 1 do ' total de 3 pontoo.aprésentadoa.

tluindo.nein a que rem:pondes a cada usa das mensagens em código pa.
na Controlar a iluainagie,seletiva dos ginaia do treino de acOr.
do oca aMosagei, caracterizado pele fato de'quoi . oa moio* de
tranmaileia da measagea de controlador principal sio prépriee pore tranaaitir aonsagenseruceaeivas a uma razão pré-determinada na
raras de um oídio multi-d4ital • pelo fato de gize os moio, do
cOntrolador de into-seogão ' que respondem aos sinais, respondem to
nensagann na forma de um oddige multi-digital et de controlar se
letivamente a iluminação doi Ninais de tráfego.
Á depositante reivindica a prioridade do •oorrespende*
t. pedido, depositada *a Repartição de Patentes dOa Estados Unidos
dx .laérioa de /Uris, pr. 21 6. fevereiro de 1966, sob , * ne 529.156,
Pente lie .1 do total de 13 pontos apreaentsdes.

Segunda-feira 21
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co

Junho cie

00 gapea•de

1971 31591

escapamento do motor introduzido)* asparaduente sei

cada uma de dites aberturas de entrada e sendo depois introduzidos

k

roda da :turbina ao longo do comprimento de dita

pu g nem de YO

m

, a11.Vit em preatilo 4ttiCa relativamente tonetante,

Reivindica-se a prioridade 4, pedid0 correspondente .df

,Ipasit .hdo na

Repartição de Patentes doa Eatadoa WdOe

em 8 de abril de

da Áadrá.ca

1966 sob Â g 541.185,

20nto

do total de 3 poptoa apresentado,

Timm) Ni 187,133 d6 17 de févereiro de
19457(
Requerente: $TEPANO CUCCHI./ITAIIÀ.
Privilégio de InvençãO( PROCESSO

DE AUTO-EXCITA00 POR .0APACIDADD

DE UM ALTERNADOR MONO OU ,SIPAs1O0
OX0 DO

Gamoa ELUDIDO

PARA RláLIglm

mEsmo.
peivindicacWesp

2.

Proceas0 de autoexcitedno

poy

¡Ornador mono ou trifasio0, Oaracterizad0 pelo
aincrono trifasico $0 uear uma parte

dos

copsoidade

fato

de Um hl.

de UM motór

enrOláM0AtOO ' d0 estatorspet

"toe em eérit entre el 0 COM Um oondeneade'r poro formar

um cirouito

permitindo - auto - exoitsOlo por oapacidade, (sendo enao s prOdUzida ume'
corrente tomada

nas extremidades da 10,rto

rettente. doo

ditos enrola.

Lento O.

2 .87.149 de
TERMO R o. 2

20 de fevereiro de

Privilegio de Invenção "GaLERIA SUBTERRANLA 014 RL8MEN10$ FREFAERICA
DOS PARÁ A RECEPÇIO DE CÁNALIZAÇOR S

reoperente reivindica

a

rioridekde

do correspondente

Ponto

ng'32..313.

Gal er ia subterri:nea sob . pavimentos de grande circulação,

por .

.paracterizada

nc 1 do total de 2 pontos apresentados.

DE VliBILIDADE

REIvINDICA:029

pedido depositado na RepartiçU 'de Patentes da Itá14A,.em 19 % de fé
vereiro de 2966, sob o

1965

Requerente( =BEM 4L1X - FROÇA,

ser . constitpida de elementos diyersce prefabricado

am.eimeeto moldado ce . precontraido que permite a passagem de um h2
,MeM, ~dos por paineis . de chumbagem,, comportando interiormente pez
filados que determinam uma divisão de . compartimentos para a recepção
de . esnalizaeEee de viabilidade, a vigiláncia, 0$ reosraçdes dos paia
mentos,
Ponto

71 0 1

do total de

8 pont4L sor.semtados.

4- 2

Pék'

7

'Anmo Ne 187.200 de 22 de fevereiro de 1967.
Nequerentet NAILA0E-MURRAY CORPORATION./E.U.Ai
Privilégio de Invent -11ot CAIXA DE, TURBINA PARA

xuRlOsmifftrUDORZS.

1'- Conjunto de turbina acionada por gases

de

escapa-

mento para acionar o com p onente do compreeeor de um turboalimentae
dor para motor de combustão interna, caracterizado pelo fato de
compreender uma 011iYIR cok duas ab e rturas de entrada, uma roda de
turbina montada pare rotaçno dentro da caixa, uma passagem de velu
te formada em dita deixa estendida adjacente h periferia da roda

m2nm0 NI

12V7.162 de 21 'de fevereiro de 1967.

Requerente: GENERAL
3rivilgio de

ELECTRIC COSPANY,4E.U.A./

Inveneics.APEEPEIÇOAMENTO /X

DUM10/N-ta,

Aeitineicaçães
1 - Ire/-reiçoamemto em luminara, coopreenden80

o

.formonde Um. Obffili

da turbina, uma Primeira passagem em dita caixa estendida entre

refletor e um invólucro traritparente pare

c unindo uma de ditas aberturas de entrada com dita passagem de

'te-ético fechado, meio de vaeiação entre eito refletor e

xeluta, a urna passagem adicional estendida entre e ligando a' ou-

lucro transparente fermando uma vedação texannue a ar pune dkto

tra de ditas aberturas de entrada com dita passagem e voluta e

siateise-ético fechado, caracterizo por comereeneer que UK

uma lingueta estendida para dentro da área de tronsiç,ão juncional

de f...1(re de p y rificação perteáte/ a Rr é tnevide dentra'ele

entre ditas primeira a adicionais passagens de voluta, o que 12pe-

sieteme ético fechado pare filtrar e ar reinando ~atée de ek4W

rodada turbina em ditr. &tett de junçU,sey,2
de a entrada de gaees k

pele reacçite ean impurezas adlídaa • &a peste ceetidaa no i(40004.

mesmo

mto

4MIS

3160 Segunda-íeu o 23

Reivindiocoec*

1 - . RoVa antena, caracterizada pela aubetktuiçWo Jfa
.10i34ra4 loagitudinal matdlioo usual, Irke um t.abo do material plám
at.G0 ou eamelaanta que, por sua vez, cont4m diatânciaa,a41A.
faike pia deeenho da antena, os 'aportes doa dipelse,
bato n e 1 do . totak da 4 pontoaapPamémt..~:

na zever 'Oiro

1c51.‘of uu

raluarent* . reiviadica a priaridade do oedida corso
ANDMais, depositada ai Repartiçio 4* Patanee 4 ,94 Zaado. 42"4,19
AairAca do Norte, em 25 de faverere la 1966, Asa * me 530114.
Ponto ae 1 do total de 14 plotoe spreaentados.
,

Ositeie Y* 187.164 do 21 de fevareiro a* 1967.
lbsquarentem Auckustpt LRORRARD jj ELZ./8).0 P2AWbe
(
atd48$4.faie da Invengío: $0 VA MIMA. .

Jtmho de 1971

til

de 1967.

HAR0i.0 T.SAC-28./E.U.A.
d* Invenção: PORTE SONORA PORTÁTIL.
ReivindicaçOes.
. - Uma fonte sonora portdtil caracterizada por com

prsander uma carcaça Oca . eubetancialmente arredondada heradtica k
líquidos , de caracter resononte, e de coa g iste:leia eldstica,relativamente rígida, tendo uma °amara no seu interior, uma mossa ci
clicomente mdvel motorizada, a dita carcaça eendo subetancialmanta
homogenea e circundando a dita macia em todoe oe lados, una Área
de ligação numa parte n7o apoiada da dita carcaça em linha com R
direção de movimento oiclico da dita massa, e uma montagem inalaistica positiva para a dita massa na dita carcaça tendo uma conexão
'apenas um ponto da mesma com a'dita irea de ligação e tendo uma og
ira conexão com a dita massa.
Ponto 'ne 1 do total de 17 ponto* apreaentadom
k,

o
• zr

jJq -"181—,741s4.7

.‘"Wlefffilmwei~

_

,1).131131!

1174!

SatSk
,51

. i49.44'44

55.16

se

4V

2L,12218 XI 187.175 d. 21 di fel:insiro de 1911/,
',1Wmotterontot LEO/URDO PRIODLI sompludslo DMA.
Wrivildgio de Invençiot xeve alem.* ~ft movItaffitT410 DM JLDNO. •
EtORLI COM Tange SUMPEN810 SEPARADAS,
1.
Reis'indic&
1 - Mv mictam& para movimentaam da •lervmdsmuka,
d$
Mraçás • suspenião ..parada., conetitUidO de uma armmoia ' (1)
Onlatontação. da cabine (2), Age de poliaa ( .3), • aboa . de sellePone4
(4) a.00mtra-páa. (5), comVencionaio,
'magora oaraatoritadm
58r .1ror uma polia ~orlar (6) e um par 28 poisa inferi:oram (7),
par meie Il gui Cuctio4 desviado o cabo da tração ($) que •mbãO tra
balha . am oircuits fichado paaoaado . pilaa aitadam poliam • a polia
o
10tora:(9) da máquina do tração (10) . , ..o'de.fórma iutáiromsmt•
isopendamt, dos cabo. da suspenaão initéflasezt-rsfaridoa.
ROMS* EM 1.do tOtal de a pontoe aprasentadoa
P

TÈRMU . N e 187.212 de 22 de fevereiro de 1967.
Requerente: TUAS INSTRUMENTS INCORPORATED./E.U.A./

Privilégio de Invenção: PROCESSO DE EXPLORAO10 S/SMICA E SISTEMA
?MÁ ELIMINAR NULTIPLOS . DE MOIO PROFUNDA,
Reivindicaçães.

Processo de explOraço aismioa, caracterizado pelo fato de cOmpreender: (a) gerar uma pluralidade de sinais repr.
sentativos de onda* afsmioas detetadas após um percurso no sentido e proveniente do mesmo ponto refletor abaxo.da superfície, sabra uma pluralidade similar de trajetos, todos de extensos diferentes e em que oa reflexos múltiploo.tem uma velocidade aparenta
que difere da velocidade aparente dos reflexos primários, na da .
pendencia da geometria e porfio de velocidade, ao longo dos referi
dos trajetos; (b) modifica a diatribuição de tempo dos reflexo.
máltiplos, em cada um dos referidos ainaia, em relação aos refle
soo primérioa nos mesmos, na dependência da geometria de seu tra
jato no sentido e proveniente do referido ponto; e (o) combinar os
sinais modificados ' , para produzir um sinal composto no qual os 1,0.
feridos reflexos primários São acentuados em relação aos referido.
1 -

reflexos maltiples.
Ponto ne 1 do total de 13 pontos apresentados.
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187.257 de 23 do fevereiro de 1967.
Requerente: AM2RICAN CYANAMID COMPAVY./Eall.A,
de Invenção: DISPOSITIVOS ELÉTao-olIco3.
Reivindica -Oen.
.
TERMO N2

1 - Dispositivo e1dtro-6tice variando a noorçZo de

rE1a-feira 21

ICEÁRl0 OFICIAL

dieçao e3étro-magnético em resposta 1 um campo elétrico de reâiecZo
incideaLe, carac.erizado por uma camada de seterial elétrocrômico
consistindo de um composto metálico de transiç ^So tendo dos estados.
estfveis nos quais as propriedades_dticas diferem amplamente, eficeS
k 'comperatura ambiente, e sendo disposto entre um par os eletrodos
condutores.
A requerente reivindica as prioridades_dos corresponder
tes pedidos depositados na Repartig,o de Patentes dos Estados Unidos
da América, em 25 d2 fevereiro de 1966 sob n2 530.086, em 14 de março de 1966 sob n 2 534.188; em-27 de julho de•I966 sob ne 567.764
em 7 de deceàro de 1966 sob n 2 607.116.

ronto ne 1 46 total de 11 pontos apresentados,

8
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MV-MIMOU
7 - 'Um interruptor de circuito 01411102 1 enderred0 1 up
le

eco, caracterizado peio feqo.df

COMpgentgen

um ImOlucro; p rimeiro e segunde t000d~og . 44,-Int oent1to
tacioue'río e lUricemente conectado a0 relendo ~MU tonand 1.!
montado no Interior do dito Inv4luero • eeridelailbáo onlígRo O
!
mesmo; am contato m4vel Montado

„r

~iro do okteseil Wititoíe.e..afiffite

cemente conectado ao referl40 segundo INI1121€4.9 &Ou kno~12
UEi'
porção de haste de,contOle e soldei ope~4 eetlesposte &topem:
.Sura conectando 51,tta por9g0,4 n es0.0.

§nnt1619 40, 840 ion4 atP is6
R"° n° r" 1".ite g ove mvoomitkyomto. 050 goptetoMmoro cia.
sejamep to e . fora de . e pqa~0,4101e. 0~PM .4~0 pOfpág
e ura ór g ão ooneletlildo em une Xplo it00 Ilke, trilk‘11§e, tezeOR44
Pi: t od o xnaP AI M14"I 4 de .4 944.11»f4 .0' eickfrittNegg. t.".~. mede&
#a ao. menoiepaqo con:kstg gol gloo ta' .o sOnifa10 yiefj
;,„1 0, referida por9g0 40.boote d e„ o ontr$1,,,amdell
teogendo Cl 14111%
tog ântmAumite lem e ptigOP eP p rmg ,le44, citA.d" E qs
neAU, na'
por" A teMp elletagi 4 lÉnOo tin PWA.91We r, 40 0 ' .o
enketo dna.
MO 0151 110 'if, t 041 de f poios oreftoir&dos,

13
IMMO No 187.333 de 27 de fevereiro de 1967
Requerente: EMILE DROPSY - FRANÇA

Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO PARÁ A MODIFICAÇXO DA ELETRICIDá
DE ESTÁTICA E DOS SSUS EFEITOS NO CORPO ,HUMANO QUANDO EM AUTOM6Vp1sa
REIVINDICACOES

1 - Dispositivo para a modificação da eletricidade esatica
• dos seus efeitos sabre o corpo humano e mais especialmente os oRg
pos dos ocupantes das viaturas automOveis, sendo este . d ispositivo Oa
racterizado pelo fato de que compreende uma caixa equipada de Ia mg

Ao de Pixação que lhe permite ser colocado num sitio determinado de
corpo, esta caixa, emeutada num material condutor de elelwicigedexo
qual são ajustados máltiplas aberturas, contém uma carga de'lloadvWka
t encia eletro-positiva conatituida de pelo menos aM sal froatIvesi era ji
gua, carga que apresenua mais ainda . ap g s 4umidOica9ão ao eoátacto
de produtos da transpiracão uma Polaridade aUsoctiVel de provoeRD
referida modilleagão.
A requerente reivindlea a prioridade do correspOndette pedá
do depositado na 1141?art49.1io de Patentes na Pramga em 13 de Janeiro
Ô 1967 sob o m e 91.1.16:
Ponto,ne 1 do total de pontos apresentados.

16RM0 Ne 2437.491 do 3 de março de 1967
49~49: MA 43IR0 RAWSDIJCP1 - 810 PAULO
Privildgdo de Invenção "Ut NOVO TIPO DE IGNIÇXO yasplósiWPARA VAI
013,1i00 MO2ODES BM GERAL"
REIVINDICACOES

1 • NOVO TIPO, DE IGNIÇÃO EL5TAGNICO PARA VWCULOS MO2ORRá

frAuf, consiste o eletrOnico da um conjunto de P e ças, o4 411410 n
lanolonam . conjugadamente entre si aumentando a rotagãO e Produzindo
•aada velocidade ao veículo.
Fonte A g I do total dc 3 pontos .apresentados.

(f

utenm0 mo W4444 Se le de márço de 107
Pecinerente: JOODYN MFG. AND SUPPLY 00. - LUA.
Prival4g4.0 go 3WHISZV"WI99OWY0 ~RO
evo

")\
a

ativoAÃ O , Ltrç
•0=-"

1
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TERMO Na 187.989 de 22 de março da 1967

Março de 196i
Requerente: MIAL S.p.A. .- ITÁLIA
5 de

Privilegio de Invenção "MÁQUIrA ENEOLADORA AUTOMÁTICA PARA CONDENSADORES DE FILME PLÁSTICO"

Requerentest,STANDARD ELECTRICA S,A. -Guanabara.
SISTEMAS DE COMUTAÇÃO TELEFONICA DISTRII3UT.
Privilégio do inVencént 2
DOE"

BEIVINDIOACOES

REIVINDICAWES
ca1- Um sistema de comutação 'telefônica distribuido,

1 - Uma mácfuina enrol'adora autometica de condensadores com
Me de material plestica, particularmente condens
adorescilindricos -

Cpnstitufdos de pelo manos , dua3 f",:„as *de, dieletrico e duas fitas de
alha metálica que constituem as armadUras, caracterizada pelo fato
da ser ,c ompost a,substancialmente dps , seguintes grupos fundamentais
Mutuamente . coo perantes, alojados em uma armação apropriada:,

raoterizado neste por ser de comutagão.eletrónica compreendendo
. uma pluralidade de módulos de tamanho padrão:'
cada um doa ditos módulos tendo uma rede de pontos .
cruzadoa em estado sólido, onde a cotutação ocorre .
em altas velooidades eletrônicas;
• meios para acumular ' um número limitado de sinale digitais enviados pelo assinante;
de para completar as
.., Maio0 para comandar a dita r g

grupo mandris de enrolFtent,} do c ondensador, ditos mandris
sendo constituídos por elementos (semi-mandris) que cooperam entre . • . '
BJ.;
grupo, carros porta-armaduras pra introdução, alimentação

unges de comutação indicadas peio dito númerolimA
e

tado de algarismos • depois, cancelando a acumulaCa2

Cor te das rmadúras:

do mesmo;
. meios para depois reempregar os ditos meio è de acu-

. grupo freia-embreagem p 'sra parade do enrolamento ao ser è01152
vida a capacidade desejada do condensador;
. grupo localizador do semi-mandril;

Mulação pelo menos uma vez para acumular sucessivoa

• grupo de extraçao e introdução dos s e mi-mandris, cooperantes,

sinais de algarismos enviados peio.assinante,

COM o grupo mandris de enrolamento anteriormente mencionado
é 'requerente. reivindica a prioridade do correspondente peaido de
póSitado na 'Repartição de Patentes ha Italia em
"b 215 15.162.
' tonto n a 1 do total de

9

4

de março de 1966 .

limivindica-se a prioridade do correspondente pedid4
depositado noa E.U.A. em 22 de março de 1966, sob o n2 536.401.
l'onto n2 1 no total de.10 pontos apresentados.

pontos apresentados.

•o À
x

246 XXX

202

-'‘f72()( x
6 9 .5

2f 6 x x
e 46 YrXX

ag
.
TERMO J2 188 . .474 dé 12 de

abril de 1967,

Requerentes WALDEMÁR OOLA FRANCIS00./810 POIO.
grivilégio de Invençèó: PROCESSO E DISPOSITIVO ELITRONICO DETIC
ToR SONORO DOS ORGIOS,HUMANOS PARÁ EPEITO DE GRAVAÇÃO,
MI8M0 122 187.982 de 22 de março de 1967
~rente: N.V. PHILLIPS ILOEil..W.NPABRIEglo -Holanda.
Mtillilégio de invanggo: t ÁPERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A TEIAS LU.
WESCENTES2
FIVINDICAÇOES

.

1. Áperfatçoaffientos em ou riilativos a telas luminel
CraltOS contendo Um componente ' luminescente constituido:por um compostoalYado por európia trivalente, caaracterizada pelo fato do componente.
lUtinescente de °Sr vermelha . corresponder à fórmula:

Rai'vindicaoges,
1. . Prooaaso e dispo:ativa eletrOnice.detOctOr Som..
r0 doa drgt.os humanos para afoito de gravaçÃo, caracterizado por
incluir um aparelho astretoscópio o qual recebo vibragiiest mégâni.,
oas que ale transformadas por meio de um transdutor em impulsas 2
letrloor, os Quais são amplificadou por meio de um ranlificador,
2onto ne 1 do total (1, 2 pontoo apresentsd0a.
TERMO 142 187.612 de 8 de março de 1967
Requerente: ANTONIÁ MIRANDA CONCEIÇÃO Privilégio do Invenç go "AVO SISTEMA DE ESCRITA VELOZ E ABREVIADO

413(1-.X)%42
gual à representa uá ou mais dos metaiâ alcalinos e B, um ou maiá
los metais trivalente
trio, gadolineo, lutécio, lant goio; escandio UI

aR

indio l 'settio x superior

10 4 0 . inferiof . a 4.10-1. Reivindica-se a prioridade do'oorreepondente pedida
a

(.opositado na Holanda, em 25 de:março de 1966, sob,o n2 66039 216
Ponto m1 to tOtal de 7.pontos_apresentadoae:

NOMINADO DE:TA:41IDATILOGRAPIA OU AAIS0DATILOGRAI 2IAIjtEIVINDICACU3
- Á invenç'go do n.o sistema de escrita velos e abreviado
denominado de , "TAQUIDATILOGRAWIÁ,OU ARISODATIL0GRAfIA 2 , de acOrdo
com o Ponto 3, caracterizada por ser escrever a miquina sOmente com
letra mailiaculs; usando-se 52 (cinquenta e dois), taquidatilogra mas ou aArisodatilo g' ramas Abreviativos ' de Elementos de Palavras X
Prefixos. sufixos, começos • terminaçOes usuais de palavras), reprg
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Sentando; no todo, mais de 300 (trezentos) elementos de palavras, (
• prefixos, sufixos), e, muitíssimos começos e terminaçOes de
palA
vras? mais de 400 (quatrocentas), abreviaturas para frases,
Pa]-11
vras extensas e nomes prÉnprios personativd:.
ponto ne 1 do total de '3 pontos apresentados.
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gação capaz de aplie:r um anal, de

~ar:

investigação AO OlfltUita
uma conexão a ser investigada, uma ou mais Vilynlas .
de descarga-dez,
gás capazes de obedecerem ao sinal de i nvestigação, meios
pare
tar as válvula* á fila de comutadores e oondutoree de
c
OlUna.Utálli&
n
Vela no es tabelecime,ito do circuito privado de uma conexa°, Inanindo)
de

cada circuito privado completado tombem um condutor
nuidirecIonal
posto oe maneira que a aplicação de um sinal de' dAavestIpao
ao ode.
ouito tenda de Manter o aumentar a corrente ativante ~Rd° ao etre'
ouito è ativando um relede inoluido mo.oireuito,
R eivindica-ee.a priorida5 e;0
000~2~41*. Aiatiku
dep.:untado na ..ag1aterra,,e0b o5 16
.59Ç.ae ,15, ag .aorml_0:1960, •
2onto ne 1 . ic tetal' 48 711 xamtoto.~endaona.

UDR

TERMO N e 188:201 de 31 de março de 1967
Requerente: COMMISSARIÂ À L'ENERGIE ATOMIQUE-França:
Privilégio de invenção: " FORNO ELETRICO E PROCESSO DE FUNCIONAMENTO
DO MESMO"

Privilégio de Inven4o: APERPEIÇOAMENTOS EM CORRENTES DE nunrcomá

ta1vi2uscAÇOE0

I- Forno elétrico por indução para fusão . de Material re..:
fratário, caracterizado por compreenderem: um enrolamento elétrico indu
tor de várias espiras; um maguito ' co-axial em relação ao enr^lomento,em
contacto direto com o material a ser fundido, constituido. por uma multi
.plioidade de elementos condutores longitudinais idanticos e tubulares,resfriadOs.mediante circulação de fluido e .separados por um material re'
fratário elétricamente isolante; um dispositivo de alimentação do forno
com material a Aer fundido em estado de divisão; e meios de alimentação
do enrolamento indutor oom corrente de frequincia rádio-elétrica
.teivindica-se a prioridade do cerra:Aponde:Á: Pedido deposi
todo fls . /rança em 5 de abril de 1966 sob o 'ne 56.436.
Ponto ma 1 no tqtal da 6 pontos apresentados.
0

•

FIG..

4111111101
1."
g

TEWAO Ne 184.542 de 14 de novembro de 191(
Requerente: ZGYD DYBROE ./S10" PAULO.

ila§ 001,°:

IIl
."-4,e_11;emwo
N e 188.203 de 31 de março d.967.
Requerente: ERICSSON TELEPHONES EIMITED ing.Laterra.
Privilégio de invenção: " EQUIPAMENTO DE INVESTIGA:ORO ME CH4MADOS PARI
UMA. CENTRAI DE TELECOMUNIC440 EMPREGANDO COMUTADORES DE PONTOS CRUZA.

22RM0

DOS

pEIVINDICACOEB

Equipamento •de ' inestigação de chamados para mma
central de telecomeação_espregando comutadores da pontoe cruzadoscaracerizado pelo fato de compreender um gerador de einal de investi
-t,

PARA MOVUKLUAÇA0 E TRANSPORTE DE VASILHAMES E OUTRAS ESMIZS DE 32.1
BALAGEK.
HeivindicacSee.
% Aperfeiçoamentos em corrente* de platafOrmápara ma*
vimentaçlo e transporte'de vasi.hamea é outras espdoier de embanneas
caracterizados pelo fato de ner a corrente construido cem material
plástico; na qual , e. porte inferior da plataforma á conatituida de ume
única peça e quatro baetee ou ressaltos, fixados por Meio de eoldagem
fueão ou per (nutro modo equivalente.
?ente n* 1 do total de 4 pontos apresentados,

TEMO Wo 105.635 de 2, de outubro de 19
Ri:Mn:atei IMPERXAL'OHRMIÇAL INDUSTRIES LIMITED - INGLATIDRA'
Privil4gio de - Invenão . "PROGESSO PARÁ A FABRIO,420 • DF NOVOS AZO-CO
UNTES, INSOLÚVEIS EM íGra
X!Igço $40..Pore krabrieeçRo de flevea.azo-carantes_Insol6Yels
OLatulos:corg9,r4rode_Per C941Prie44or o f
l io n'4Vge de. urnaanima
)0Stlea eg .405 ROP4 11 9¥.9~RI-ege %e 41O.Cemoosto . diago, assim obtido,
çostjum_conponenteM ecoplegem,,a aminkaromática nu tete.rocfdlica eomponente de ecoPlagem 411 Copulecao_sende_eecoihidos. fte,tS1 modo-:que-OrCerante_reaultante_se j i livre_de grupog sulfOnice,.carbomL
11cp . racil sulfonamida, COn tenho n' ão mais que.gmlArupc hidroxila fl
poilico:ou_carbonila .AnOlifflivel z e contenba_pelo_msporvume_yeZ*.um,grly
po da fOrmulm'SOzERR', cada um dos quaig.estí ligado 's nm núcleo j
rila d if erente Presente .40 . asoCerante, e em que Wrepresenta um re.
4i qe1 beloge'nereleoilkou . halogeno-cielo,elcala,:R P repreeenta um ,11
tomo da hidrogá'nio cuNradicaUddrocarboneto, aubstituldo ou rio Au
bstituido,.au .um radical . helogene.-.eleoile , ou halogeno-cicio
eu R • R' tomados em,conjunto,.formam °Átomo de nitinodenio um anelr
netereeiclico_contendo ukátomo.dp.halog:nio
requerente ivindica a prioridade do Correspondente pedido .
depow. 10 n. Rep artiCio. .4patentes da Inglaterra em 4 de Outubro 5
se 1957. e- .3 de aetembroÃe 1958, sob ag'31.143
Ponto me ido total oe 8 pentes enwentedese
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• 1NDICES
DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL

•

1967

GODI indicação da data da publicação 1114
"Diário Oficial" e do Voltuna da "Coo
leção das Leis"
1NDICZ ALFABSTICO-REMISSIVO
Pela ordem alfabética dos assuntos
INDICZ DA LEGISLAÇÃO REVOGADA
Diplomas legais ou seu disposittvos envasa
mente revogados, derrogados, declarados
nulos, caducos, sem efeito ou insubsistew
ta pela legislação p.ublioacia em 1967L.
DIVULGAÇÃO Itre 1.043
PREÇO; Ner$ 8,00

VENDA
Na Guanabars.
Seção .de Vendas: Av. Rodragues Alves f
Agéncia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN

PREÇO DO NfTMEtio DE HOJE: C14 0,30

