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SEÇÃ O
' ANO XXIX - N9 116

INS 1 IMO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SECRETARIA DE PATENTES
'Expediente de 14 de junho de 1971
Notificação

•

Picam notilie, dos os interessados
abaixo relacionados para efetuarem,
dentro de sessenta (60) dias, o recolhimento, no Banco do Brasil S. A.,
da retribuição final devida e da relativa à primeira anuidade, cujo comprovante deverá ser apresentado ao
tNPI, dentro do mesmo prazo, a fim
de permitir a expedição da competente carta patente:
Privilégios de Invenção Deferidos
N. 112.385 - Aperfeiçoamento em
processo para a preparação de ureia
e aparelho para a execução do mesmo - de StamIcarbon N. V.
N.9 135.199 - Processo para a remoção de gases ácidos de misturas
gasosas - de Shell Internationale
Research Maatschappij N. V.
N.9 135.220 - Processo para a preparação de ácido tiofeno-2:5-Dicarboxilico - de Ciba Societe Anonyme.
N. 135.559 - Processo de preparação de polpa de madeira - de
Kimberly-Clark Corporation.
N. 135.818 - Processo continuo de.
recuperação de bromo - de Societe
d'Electro-Chimie d'Electro-Metallur3ie et des Acieries Electriques d'Ugine.
N.9 137.098 - Processo para a fabricação de estruturas semelhantes a
papel com ajuda de suspensões de
fibras sintéticas - de Societe de Laviscose Suisse.
N.9 137.752 - Processo para fabriçação de fibras de poliarnida - de
Tolio Rayon Kabbushili Kaisha.
N.9 137.849 - Processo de separa' de misturas líquidas de Ameção
rican Viscose Corporation.
N.9 138.487 - Processo para a fabricação de cumarinas 3-feni1-7-Pirazolilicas - de J. R. Geigy S. A.
N. 139.044 - Processo para o
oprimoraiaento das propriedades piginentares de quinacridonas lineares
$ubstituidas - de Farbwerke Hoedast Aktiengesellschaft vorm Meister
Lucius & Bruning.
N.9 140.012 - Processo para,aperfelçoar as características de tingiMento dr; fibras obtidos de misturas
de poliolefinas com polimeros bási00s que contém nitrogênio, as quais
no particularmente receptivas a corantes - de Montecatini Societa Generre Per L'Industria Mineraria e
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Privilégio de Invenção li n d4ci.os
N9 123.053 - Um Cona,nto actaposto de Elementos de 1Ôha3SÇ:Tisiveis a Pressão Para Copiar .(iiiaaeas
De Uma Folha Original Folha ,\ ,(atriz e Folha de Transietancia
pregadas, Processo Utilizado e Caiar Assim Obtidas - de Co.urobia, lintibon And Carbon MManufaettniag C9
Inc. - Indeferido face e laudo técnico e as anterioridades citadas.
N9 146.568 - Processo Para a lilabricaçáo de Enchimentos Permutadores Especialmente Para Transmissão
de Umidade e ou Calor - tia Cari
Munters indefila face o parecer
em fls. 48 e 49 ainda 70, 71, 72.
falta de novidade e as novos iicntos
característicos não trazem quaisaaer
modificações nas reivindicações.

N. 9 140.059 - Processo para a faN.9 150.810 - Aperfeiçoamentos em
bricação de compostos 2-(2'-Hidroxi- cadeiras-escadas - de Altair Ferraz
Fenili-Benzotriazolicos
substituídos Junqueira.
- de Jr. Geigy S. A.
N. 15'2.771 - Aspiradores de pó
N. 140.060 - Processo de fabrica-'
de The Hoover Company.
çao de compostos 2-(2'-Hidroxi-FeN. 155.046 - Melhoramento no
ni1)- Benzotriazois Substituídos - mecanismo de segurança para revólde J. R. Geigy S. A.
ver - de IN A S. A. - Indústria
N.9 140.061 - Processo da fabrica- Nacional de Armas.
ção de compostos 2- (2' -hidroxi N.9 158.907 - Máquina para trafinal) - Benzotriazois Substituidoa tamento e ou tronsporte de mercadode J. R. Geigy S. A.
rias - de Azimeet France.
N.9 140.186 - Aperfeiçoamentos reN.9 160.261 - Instalação para referentes aos catalisadores de 17 dio gulagem da altura de maço em lanpara oxidação de SO2 para S03 - ças de folhas - Adamovské Strojirny, narodni podnik.
de Compagnie de Saint Gobain.
Modêlo de Utilidade I 7i,d,ferti,o
N.9 164.107 - Novas disposições
N.9 140.501 - Aperfeiçoamento em
N9 141.781 - Sinalizador Portátil
processo para tratar material fila- introduzidas em. passa-tempos de tiro
mentar de polioximetileno - de Ce- ao alvo eletrônico e similares de e Desmontável Para Uso tan Estradas
de Rodagem - de .Antoonio Olia
Stephanc Joseph Brondello.
lenese Corporation Of Amenos.
venal Frra - Indeferido
N.9 164.528 - Aperfeiçoamentos em
N.9 140.562 - Processo para sepa(1, as exigências 'Ne tl icao,
ração de anidrido maleico - de Hal- ou relativos a conta-gotas dispensários de medicamentos - de Ison S.
cOn International Inc.
Ne 135.627
Greeno watt., Sip teri ug,
A. Indústria Farmacéutica.
Co. Inc.
N.9 140.763 -- Processo de produzir
N9 136.105
Union 12aabide Cor164.590 - Repletor e processo
compostos triazinicos - de J. R.
de fazer o mesmo - de Minnesota poration.
Geigy S. A.
Universai Oil Pro,Mining And Manufacturing Com- N9 138.804
, N. 140.953 - Processo para des- pany.
ducts Company •
proporcionamento um carboneto oleN.9 166.560 - Fecho com alarme N9 203.865 - Severio Cisiofalo.
finico acílico - de Philips Petroleum
para
janelas - de Jair Amaral.
Company.
Exigências,
N.9
167.353
- Quadro rigido para
N. 142.334 - Aperfeiçoamento no
N9 03.159 - The Upjolin Company
processo para produzir negro de fu- vãos de portas e janelas de forma
Deve a requerente dizer claramenmo -- de Columbian Carbon Compa- quadrangular - de Emilie Savary e
Henri Bersier.
te a finalidade das:
ny.
N. 168.937 - Queimador de. gás 7 - Halo-eincomicinas a seus aná.
N.9 142.984 - Processo pára a tirodução de sulfetos de fósforo amare. de corrente paralela sem câmara de logos aqui referidos, de a fArdo com o
pré
mistura - de Kheintahc Bens- art. 13 i 2 letra "a" do CPI
los puros - de Knapsack Griesheim
chel Aktiengesellschaft.
Aktiengesellschaft.
N9 186.831 --- Instaladoia Potencial
N.9 169.459 - Fecho roscado origi- Ltda. - Notificar o requerente para
N.9 157.597 - Processo e aparelho
nal
de
E.
Merck
Aktiengesellscomplementar a retribuição relativa
para a produção de aço a partir de
ao pedido de reconsideração.
ferro-esponj a - de H ütt enwerke chaft.
N.
173.824
Aperfeiçoamentos
Oberhausen Aktiengesellschaft.
em ou relativos a interruptores Diversos
N» 150.384 - Liga para ataduras de José Ismael Musitano Piragine.
- de Toshio Nakahara - (deferido,
/golfai AkN9 189.949
Nydqvist
com exclusão do ponto caracter:Mac°
Madélo industrial Deferidos
tiebolag - Desarquive-se,
número 2).
•
N. 163.171 - Processo e atitt,'elno
N9 173.647 - Nôvo Modelo de N9 206.351 - Societe Anonyme
para produzir chapas de vidro en- Churrasqueira - de Ricardo Cristo- DBA - Desarquive-se.
curvadas e temperadas - de Libbey- ral Kenny e Raul Cosme Lenguasco.
N9 196.140 - Montecor Pedras LiOwens-Ford Glass Company - (deN9 173.648 - Original e NUO Mo- mitada - Nada a recoasiderar em
ferida , com exclusão do ponto 10) . delo de Churrasqueira - de Ricardo face do parágrafo 3 9 do art. 18 do
N. 122.418 - Aperfeiçoamento em Cristo' ai Kenny e Raul Cosmo LenN9 175.994 - Joaquim Gomes Ferdispositivos de partida de acionado- goasco.
res elétricos com freios de retenção Ne 173.649 - Now e Original Mo-. reira - Nada a reconsiderar. Manmecânicos• e instalações ..espéCtivo (leio de Churrasqueira - de Ricardo tido o arquivamento.
-- de Inventio Aktiengesellschart,
Cristoral Kenny e Raul- Cosme Len- Arquivados Por Falta de Pagamento
N.9 145.134 - Pilha seca galvânica gtiasco.
da Retribuição
--de Varia Pertrix-Union GesellsNç' 173.650 - Original Modelo de
chaft Mit Beschrankter Haftung.
Churra squeira - de Ricardo Cristoral Na 61.118 - LadislaV EyS,
NQ 71.423 - Arthur Sterry.
N.9 149.667 - Dispcsitivo aperfei- Kenny e Raul Cosme Lenguasco.
Ne 196.680 - Nova Agulha Elétrica
çoado de avanço transversal de alta
N9
122.163 - Wallace
Wiernaa
velocidade acionado por fluido - de Pára Depilação - de Odete de 011Lneoi pula te(1
veira.
Monsanto Company.
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DIARIO OFICIAL (Seção III)

I. expeazence /las repartzçOes
públicas, destinado á publicação,
será recebido 'na Seção de Camunicacães até às 17 horas G atendimento do publico pela Seção de
Reaacão será de 12 d e 18 horas

Junho de 1971
cheque ou vate postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
uiRETOR-GERA•

Os oi-igiactis para puoticaçao,
ALBERTO DE SHIT° PEREIRA
devidamente teutenticados. deverão
da rilogralciào: diretamente . em
epuço (.lois, .em ,.-tpel acetinado CHEFE 00 SCRViÇO OE PUBL n CAÇÕES
CHEFE 0A acçÂo Da REDAÇÃO
ou apergaminhado medindo 22x33
J,
I3,
DE
ALMEIDA
CARNEIRO
centímetros, soa efacY7das all raFL OR IA NO GUIMARAES
suras • que dificultem a sua - compreensão, em v:pecial quando conDIARIO OFICIAL
tiverem tabelas
2,

SEÇÃO In

SCrá0 (tkilltit giab

copias em tinta
préta e indelével a critério do
D I 1V.
. 3) • As reclamações pertinente$
ti flatéria retribuda, nos ctm-,- t:k?

•mçiao ao ~nomeado do •xpodionto do D•partarnaatO
Racionam do Proprladado Industriar de MIntatérlo
da I ndOntria do Comércio

WOrtEE0 nem oficinas

rzo ou omisso serão eneamnha. das. por escrito, à Seção ele Reda-

ção até o quinto dia útil .subsewilente 4 publicação

4) AS assinaturas s.iao tomadas no a I 1V O transporte por
eia aérea ser contratado separadamente com a Delegacia da EMprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília esta poderá
16 encarregar tarnbern de enCami-

nhar o pedido de assinatura ao
D.I.N Neste caso, o assinante dirigirá ao D..1 N o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspandonte, na forma do item

seguinte.

5) A remessa ac Vaiares para
assinatura, que será rtcompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, serd Peita sdanente per

cio Departamento sie imprensa Nacional
BRASiLlA
1•MeND,

ti) No caso de porte aereo para
localidade não servida por. êsse),:
meio de transporte, a Delegacia'"
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preco.
7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisóprévia aos assinantes

ASSINATURAS

8) Os prazos da ossatura po
derão ser semestral ou anual e st
iniciarão sempre no primeiro dia
do mês subseqüente. O pedido
Semestre
Cr$ 30,00 Semestre
Cr$ 22,50 útil
ea •a_ •
de porte aéreo poderd ser mensal,
Ano
Cri 60,00 Ano ••••••••••• .•• ••• Cr; 45,00 semestral ou anual O prazo das
assinaturas para o exterior é sóexterior
Exterior
mente anual e não haverá transporte por via are('
Ano
Cr; 65,00 !Ano
Cr, 50,00
9) A renovação devera ser sePORTE AÉREO
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Mensal •• Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 Ansa?
Cr$ 304,00 e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos independentemente de
IVODIERO 6VULSO
aviso-prévio
- O preço do número avulso Haura na última pctgina de cada
exemplar
Ni Para receberem Os supieMentos às edições dos órgãos ofi- O preço do exemplar atrasagto será acrescido de Cr; 0,01,
ciais, os assinantes deverão soliciai ofi 7740Sttkp ano, e de Cr$ 0,0f por ano 86 de 41403
antenorea.
td- los no ato da assinatura.
RSPARTICÕ.S1 ta PARTICULARES

Purzcioniztioi

11.111.1.n

N'? 155.738

Sbell Inteamationale
Research Maatsciippij N V.
N9 157.144
NaVonal Létid Company.
N9 157.475 - Fábrica Itniiana Magnettl Mareuil SPA.
N9 160.924 - Francisco 'Ferreira
Nunes
N9 '18/.0..ig
IVIonsanto Company,
No 163.322 - P N I
brica Nacional de Iinp einenttos S.A.
N9 103.863 - A 13 Dá* Holland
N V.
•
N9 16:.390 - Tsentmlny Nauchno•-•
Issledovatel9ky Instituté ellernoi
I,P. Bardino e Go.sudarstvenny Sojitzny Institute Proektirdy anija Metallurgicheskikh favogov.
N9 10.450 - Tsentrains, NaucimoLss:aloy atelsky Institute Ohlmol MeIM, IP, Bardina e Gosudarstveamy Sojuzny Institute Procktirovénija Metallumichoskikh za/2"? 19.559 - Rockwell Standard
Co.:- ation.
N9 169.816 - Rexall Drug C1r,roic,a1
CoMpany.
N9 ,171.307
Monsanto CompanY.
No 173.080 - Guillermo Ray Smith.
N9 173.282 - Heyrhauser ConaPanY.
No 175.364 - General Foods Corporatoin.
N9 175.443 - lityron JacIrson
1.11 175.703
lIràduluse Palma Limitada.
No 175.711 - Máquinas Palma Liantada.
No 1'75.712 - Rogimex Cla. TUeka
N9 175.941 -- Be4elligung3 Patentv erealtungsgeseRse.hatt int
tieSehratillter

fq, 176.7n -

N9. 172.5- '
Construções Tubulaeker (COAI.
res Mannesmann S,A. - Arquive-se.
NO 178.802 - Getulio Silveira Gcui- , No 172.755 - José Martinek - Arquivado por falta de cumprimento de
N9 176.950
B 1 1" Brevets Inves- exigência.
NO 181.905 - Dainichiseika Color &
tions Prornotioias 8,A.
MFG Co. Ltd. - ArquiN9 177.015 - Rquity 01 1 Company. Chemicals
vado por falta de cumprimento de
NO 171.122 - David Batista Leite. exigência.
NO 177,3? '",Pulviear Industrie e
No 181.924 - Evandro Branco Comércio Ltda.
Arquivado por
No 177.721 - Wilheim Stah/ecker de exigência. falta de cumprimento
GMBH.
No 182.458. - Adolpho Lemos N9 177.910 - Rexal Drug And Che- Arquivado por falta de cumprimento
de exigência.
meai CoznPallY.
N9 178,178
Joá Pires Castanho
Filho.
SOCIEDADES
ATq Uiraiserato de Processos
149 127.340
SEGURADORAS
Trivellato S.A. Engenharia indOstria e CoMérc10
Arquivado por falta de cumprimento da
LEI N.* 5.637, DE
DRCRETO N. 47.44r. DE 74'.111TO
No 90.783 - Bakol S.A. Indústria
e Comércio - Arquivado por falta de
DIVULGAÇÃO 1.168
cumprimento de exigência.
N 9 146.777,- Adf3SiVOR Ader-Filins
PREÇO: Cr$ 1,0('
Ltda. - Arquivado por falta de cumprimento de exigência.
VENDA:
N9 155.143 - Solis binou Zand-iner - Arquivado por falta de cumNa
erecaeabaca
primento de t^sigência.
Se¡ao de Vendas;
N O 157.009 - Walter Fido e Amo
Antônio Pot - Arquivado por falta
Avenida Roclrig,les Alves a' I
de cumprimento de exigência.
Agência 1:
NO 143.369 - Shellzuar Embalagem
Moderna 8,A. - Arquivado por feis:dr:o da Fazenda
ta de cumprimento de exigência.
Atende-se a pedidos peta
N O 183.634 - David Soares - ArSeiviço de ke.ersUlso Postal
qvivado por falta de, cumprimento de
exigéneia.
Ema Iludia
NO 165.744 - Juni Grusawnsclij
Na
sede
de D. I, N.
- Arquivado por falta de laulepitalui
tro de *Madrid
1

No 183.485 - Roberto Weim,tein
Arquivado por falta de cumprimento
de exigência,
N° 188.736 W R Grace k Co. Arquive-se.
SECRETKRIA DE INFORMAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
Em 14 de junho de 1971
Diversos
Textron Inc. (junto à pot. PI número 66.188) . - Arquive-se o pedido
de anotação de transf. formulado com
a petição n9 34.287-66 por falta de
cumprimento da exigência pubrcada
no D.O. de 9-2-71, retificads pelos
D.O. de 18-2-71 e 4-3-71.
Flora Pati Farina (J unto l Pat.
PI termo n9 151.955). - Arquive-se
o pedido de anotação formulado com
a petição 46.373-65, por falta-de atendimento ao despacho publicado no
D O, de 304-71.
Refrigeração Paraná S.A. (junto à
pat. PI termo n9 175.451). - Arquive-se o pedido de anotaçao de
transf., formulado com a petição numero 71.597-70, por falta de cumprimento da exigência publicada no
D.O. de 15-4-71, retificada no D.O.
de 19-3-71.
Agua Sanitária- Super •Globe Ltda.
(junto à pat. MI térmo n2' 198.055).
- Arquive-se o pedido de anotação de
transf., formulado com a, petição número 49.639-70, de ardo com o
único do art. 161 do CPI.
Refrigeração Pareue S.A. (junto a
pat. MI temo ng 139.334). - Arquive-se o pedido de anotação de transf.,
formulado cora a petição 11.601-10,
por falta de etiesprimento da eilt~
aia publicada no D.O. de 15-3-71, ratificada no D.O. de 19-3-71.
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iqualidade do , signa tário do doeumen- comprovante deverá ser apresentado
'to de cessão de fls. 12, e que o /ries- ao 1.N.P.I., dentro do mesmo prazo,
British Tit a n Limited (junto à pat, mo tem poderes para _alienar a alar- a fim de permitir a expedição da
PI termo n9 197.118). - 1) promova ca - 2) comprove o ramo de -ativi- competente carta patente:
a legalização da assinatura do Consta dade - 3) declare o n 9 de inscrição
Geral, às fls. 65 v. - 2) apresente no CGC.
Privilégios de Invenção Deferidos
cridos
a tradução do documento de ils. 65.
Cae.:a Teixeira Barbosa Beoicias Lin"
248.431).
mitada
(junto
ao
registro
NO 155.395 - Aplicador de líquidos
Salmar Representeie„es Ltda. (jun-.
a pat. MI termo ist .784) - 1) - Declare o n9 de inscrição no CGC. ou cremes - Cia. Comercial e InJ.
A.
Phillips
&
Company
Limited
presente o originai do decumento ue
dustrial Katra - (Deferido, com excessão, de fls. 16, que deverá ser ¡junto ao registro 257.077). - Apre- clusão do ponto característico ir, 2).
Subscrito por duas testemunhas - 2) sente nova procuração de acôrdo com
o ali. 162 do CPI.
N° 174.334 - Aperfeiçoamentos em
junte a 'procuração.
Produtos Alimentícios Umbu Ltda. ou relativos a capacitor variável Martins Engineering Company (jun- (junto ao registro 258.157). - Decla- Josias Araújo de Almeida - (Defeto à pat. PI 'termo n 9 178.263).. - re o no de inscrição no CGC.
rido, com exclusão do ponto caracteApresente nova procuração de acôrtto
Iceberg Ind. e Com. Ltda. (junto rístico n' 2).
com o art. 162 do CPI.
ao registro 258.170) . - 1) Comprove
Imox S.A. de Imã Permanente
N9 100.527 - Aperfeiçoamento em
Companentes Eletrônicos (junto a o ramo de atividade - 2) declare o processo e estufa de encurvar fôlhas
pett. PI n9 67.224). - Preliminar- no de inscrição no CGC .
Midy Farmacêutica S.A. (junto ao de livro - PPG Industries, Inc. fnente, preste esclarecimentos, tendo
(Deferido, com exclusão dos pontos
em vista que o titular da presente registro 263.539 - 263.540 - 263.541 característicos
ns. 7 e 8).
- 263.542). - Declare o ri' de inscripatente é Frederico Rieger.
ção no CGC .
N9 106.428 - Aperfeiçoado processo
Trans f ciências e Alterações de /tome Universal Oil Products Company para a liquidação extrativa - Uni-.
do titular rle processos
(junto ao registro n9 267.790). - versai Oil Products Company.
Preste esclarecimentos em face da diN9 108.326 - Processo para a poForam mandadas anotar nos pro vergência entre a titular, sociedade
cessas abaixa mencionados as se- com sede em Alen Park-, Estado de limerização de monômeros vinicolos
guintes transferências e alterações Michigan e a cedente, às 14, so- polares - The B. F. Goodrich Comciedade com escritórios em Evanston, pany.
de Orne do titular de nrocessoS;
Illinois. Quanto ao registro 35.843,
N9 110.322 - Processo de tingiConteki Develipments Lt%el (transf. promova a anotação da transf. da mento
diferencial de misturas de fipara seu nome da marca Emblemáti- titular, Calumet & Hecla, Inc., para
bras consistindo de lã e de polímeros
ca n.9 405.249). - Anote-se a alt, de Calúmet & Hecla Corp.
de acrilonitrila - Monsanto Companome e a transf. Midy Farmacêutica S.A. (junto ao ny.
DeNova Vulcão S.A. Tintas e Verni- registro 274.146 - •311.977). No 111.390 - Máquina de' moldazes (alt. de nome do titular na mar- clare o n9 de inscrição no CGC.
Hércules S.A. Inds. Reunidas (jun- gem para fundição e processo de
ca Vulcofix termo n9 659.987).
to ao registro 276.067 - 335.793 - moldagem - The Sherwin-Williams
342.570 - 360.076). - Declare o nú- Company.
Exigências
mero de inscrição no CG(Iii`
NP 111.917 - Laminado de lençol
Laboratórios Iodobisman S.A. (junSeagers 8r, Steck do Brasil S.A.
vidro ou material similar - The
to ao termo n 9 271.303). - 1) apre- Imp. e Industrial de Bebidas (junto de
sente a prova de licenciamento do ao registro 314.205). - Declare o Dow Chemical Company.
produto no SNFIVIF. 21 declare o n9 n° de inscrição no CGC.
No 160.133 -- Aditivo para baterias
de inscrição no CGC. 3) comprove o
Kismet S.A. Comi.
Equipamentos
Industriais
Jean
ramo de atividade. 4 1 prove a quaLieutaud
S.A.
(junto
ao
registro
núNa
154.359 - Máquina de proceslidade do signatário do documento
de cessão, de fls. 33, perante a ce- mero 398.036). - Comprove o ramo samento contínuo para manufaturar
dente e que o mesmo tem poderes de atividades e declare o no de ins- cigarros - American Machine & Focrição no CGC.
para alienar a marca.
undry Company.
IND. e Com. Sobral Ltda. -(junto Apis Mecânica de Precisão S.A.
N9 167.559 - Processo aperfeiçoaao termo 526.570) - 1) Em face (junto ao têrmo n 9 606.823) .- De- do de polimerização em suspensão
do Parecer da Procuradoria, aprova- clame o número de inscrição no CGC. para preparar copolimeros de metado pelo Sr. Presidente do INPI., em
ornato de metila e alfa-metil-estire6-4-71, fica sem efeito a exigência
no - J. T. Baker Chemical Compafeita ao requerente de fls. 2. 2) ProPROCURADORIA GERAL
Iny.
ve. o arquivamento dos Estatutos Soiiais na Junta Comercial.
N9 173.331 - Estabilizador transExigências
versal para braços inferiores de leJosé Moreira Socks da Silva (junto
vantamento ,para tratores - Tratoao registro 190.609) . - 1) Prove a
N'? 189,200 - José Soler Marti, res Fendt S.A.
:maldade do signatário do docomento
de cessão de fls. 14, perante a ce- Juan Soler Marti, Antônio Soler MarN9 159.573 - Aperfeiçoamento em
dente e que o mesmo tem poderes ti e Mário Soler Marti - Junte o processo
para a produção de ésteres
para alienar a marca - 21 prove o original da procuração.
arilicos a partir ;de ácidos carboci•registro de firma individual - 3)
Mirabel Produtos Alimentícios So- clicos, monocarboxílicos ou policarcomprove o ramo de atividade 4) ciedade
Anônima (impetrante do pe- boxilicos - Chemische Werke Witten
declare o n9 de inscrição no CGC - dido de desistência
da pat. MI têrmo G.M.B.H. - (Indeferido, por haver
3) apresente a procuração.
José Moreira Bocks da Silva (junto 189.549) - Comprove a sua qualida- anterioridades eq,- ..,tíficas citadas em
fls. ns. 34 e 35, além de outras con,Jo registro n9 124.803) - 1) Prove a de.
Orville ,Derby A. Dutra (titular do siderações técnicas em fls. ris. resmalidade do signifjcado do decumento de cessão de fls. 18, perante a ce- registro no 354.626) - E' notificado pectivamente 40, 44 e 61.
dente eque o mesmo tem poderes para o requerente nos têrmos do art. 121
N9 163.008 - Composições deter)lienar a maca - 21 prove o registro do CPI.
gentes de espumação controlada, para
de firma individual - 3) comprove
serviço pesado - Colgate-Palmolive
o. ramo de -atividade - 4) declare o
R ecui sos Interpostos
Company - (Indeferido, face os pan 9 de inscrição no CGC. - 5) „ore:ente a procuração.
Sanbra Sociedade Algodoeira .do receres técnicos emitidos, de fls. ns.
Hércules S.A. Inds. Reunidas (jun Nordeste
66 e 67, 82, 89 e 98,
S.A. (no recurso respectivamente,
(o ao restro 221.464) - Declare interpostoBrasileiro
cujos argumentos são bastante conao
despacho
que
indeferiu
e IV de inscrição no CGC.
clusivos).
Sul Quim'ca Ltda. Produtos Quimi- a impugnação de fls. 8-10 e 15-17 na
No 113.244 - Aperfeiçoado perten-as Ind. e Com (junto ao registro nú- marca Espumante Samba têrmo
ce tubular solado, para canalizações
mero 245.257). - 1) Prove a qua- o' 687.268). t(dade do s'enatário do documento de
West Riding Investments Limited de alta pressão, em particular, de
, ;iSSãO de fls. 0, perante a cedente (no recurso interposto ao despacho grande diâmetro - J. M. Voith G.
tem
poderes
para
M.B.H. - (Indeferido, tendo em
o que o • Meerno
--ilienar a marca - 2) comprove o que deferiu a ,marca My Teddy têr- vista o art; 89 alínea e do Decrete'
ramo de atividade - declare o n9 me ±49 687.395).
lei 1.005-69).
d e inscrição -no enc.
Republicação do D.O. de 9 e 11-6-71
N9 125.013 - Aperfeiçoamentos em
Deca S.A. Ind. e Com. ,junto
aquecedores elétrico g, aplicáveis em
:. eg:stro ri" 246.36'7). - 1) . Pague
Expettente de 14 de l anho de 1971 bidê, torneiras e chuveiros - Waldyr
retjficacãe) referente à anotação
Filliettaz - (Indeferido, tendo em
itit. de, nome de Adile:tos de .Metal
v i sf a a s anterioridades citadas, no
Notificação
e,eca S.A. para Doca S-.À. Ind e
écnico).
t
Com. - 2i declare o n'? de inseriNo 151.057 - AI:erfeiçoamentos no
Ficam notificados os interesados
CGC.
Coraçát) (onfecçõe,i;; (ofaotis Ltda. abaixo relacionados para . efetuarem :,:ste ma, de suspensão e amortecimnlimito C o re))jstvo ri"•-• e46.745) . - dentro de sessenta (60) (bile o reco- to aplicável a rodas e similares Declare o ie? de litscieeão no CGC.. lhimento eo Bonen t e l rv ,-,j f S.A., João Ernenesio Pinto. - Indeferido,
da retrilet eão final dev:da e da re- tendo em viste o art. 89, alínea "e"
Lera ') T.tdo (,junto
Sa93 '
•
registro 11 247.241) - 1) Prece a I laiiva • , à, primeira anuidade, cujo do Decreto-lti ti o 1.005-60.
Exigências
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No 152.'300 Frocee(so para recon.
dicioner impulsor de partida de veín
eidos em geral - Eugênio Gasparotto.
- Indeferido, tendo em vista o artigo 8°, alínea "e" do Decreto-lei mimero 1.005-69.
N9 15'3.033 - Original capa meta-.
lica para cobrir botijões de gás Nicola Nigro Neto. - Indeferido, em
vista do art. alínea "e" do Decreto-lei n° 1.005-69.
NP 153.714 - Trava de segurança
para auto veículos - Roberto Heise
Lima. - Indeferido, por contrariar
o disposto no art. 5 9 do Decreto-lei
n9 1.005-69.
No 155.635 - Nôvo interruptor elétrico - Lúcio de Andrade Ma.rcom;
des. - Indeferido, tendo em vista •
art. 89. alínea "e" do Decreto-lei nú.
mero 1.005-69.
N9 156.734 - Garrafa de boliche
metálica - National Lead CompanY.
- O indeferimento, lavrou-se no artigo 8°, alínea "e" do C. P. I.
No 174.527 - Nova e original casa
giratória - Júlio Gonzalez.
No 156.840 - Aperfeiçoamento In.;
traduzido no sistema de propulsão de
navios - Spiro S. Narancic. - Indeferido, tendo em vista o art. 87i
alínea "e" do Decreto-lei no 1.005,
de 1969.
N9 157.127 - Nova apresentação de
pranchetas para montagens de pisos
e assoalhos - Esquadrias Metálicas
Ferraretto Ltda. Indeferido, tendo em vista o art. 89 , alínea "e" do
Decreto-lei no 1.005-69.
NO 157.360 - Dispositivo anti-ofuscante para auto veículos em geral Seilchi Shimatal. --- Indeferido, face
à anterioridade apresentada.'
N9 157.978 - Nôvo modêlo de chave interruntora -para bateria - Tinerirei Ind. Metalúrgica de Precisão Limitada. - Indeferido, tendo em vista
o art. 8 9. alínea "e" do Decreto-lei
no 1.005-69.
N9 159.074 - Nova disposição cri
interruptor para corrente elétrica
Antônio Fedewicz. - Indeferido;
tendo em vista o art. 8 9. alínea "e"
'do Decreto-lei no 1.005-69.
N9 159.570 - Nôvo processo de ' enrolamento manual em rotores de dl...
namo - Eugênio Gasparotto. Indeferido, tendo em vista o art. 8,
alínea "e" do Decreto-lei n 9 1.005.
de 1969.
N9 161.328 - Aperfeiçoamentos ent
amortecedores tubulares telescópicog
- Torcuato Sanchez Rojas. - O indeferimento lavrou-se no art. 8 9, ali-.
nea "e" do CPI.
No 161.344 - Nôvo tipo para tomada elétrica com fusível de segurança - Antônio Cantadori. deferido, tendo em vista o art9
alínea "e" do Decreto-lei no 1.005;
de 1969.
N9 160.737 - Processo e equipa".
mento para a fabricação de substânÁ
elas abrasivas e produtos resultanteg
- Abílio Fernandes. - Indeferido,
tendo em vista o art. 8 9, alínea "e"
do C. P. I.
N9 167.117 - Niko dispositivo eco-;
nomizador de combustível aplicável
ao distribuidor de gasolina Do.
mingos Fernandes Barajas. - Indeferido, tendo em vista o art. 89 , alínea "e" , da Lei no .1.005-69.
N9 168.572 - Processo de fabri-,
cação de brinquedos ou peças industriais per•mitindo a colocação de par-.
tes ou peças em seu interior ôco. Indeferido, tendo em vista o art. 89,
alínea "e" do Decreto-lei 1.005, de
1969.
No 169.253 - Aperfeiçoamentos eni
"ou relativos a evaporadores
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dex Ind. e Com. Ltda. - Indeferi- N . 187.309 - AperfeiçoamentaL..an No 216.626 - Fisons Ltd.
216.845 - Donrainion Foundries
do, tendo em vista o art. 8 9 , alínea quebra jatos aerizador - Elisa de N9 216.628 - Beechs.m Group LIand Steel Ltd.
°e" do Decreto-lei n 9 1.005-69.
Mesquita e Silvio Lousada Inda- mited,
N 9 216.838 - Gord Motor Com- N9 216,851 - Mamado Gustavo
N9 169.428 - Nôvo aparelho para ferido tendo em vista o art. 89 alípany.
aq ecimento de cama para dormir e nea e do Decreto-sei 1.005-69.
N9 216.884 - Kuristsdden Aktienoutros - Antônio Mula. - Indefe- N9 188.373 - Aperfeiçoamentos em
N9 216.639 - Union Carbide Cor- geselischaft
rido, lendo em vista o art. 8 9 , alínea secador de cabelo General Elec- poration.
W2 Company - Indeferido,
"e" do Decreto-lei n 9 1.005-69,
N 9 216.641 - Union Carbide Cor- N9 216.871 - Mission Manufactuem vista o art. 8 9 alínea e do De- poration.
ring Company.
N9 170.189 - Dispositivo pAstico creto-lei 1.005-69.
N . 216.872 - Aktieboiaget
N 9 216.659 - Gestra-Ksb Vertiafixas/et ao fé.cho dos Óculos, proporbsgesellsetiaft
MBH
&
Arquivamento
ae
processos
N9 210.873
218.873
cionando maior poder de fixaçrio e
Caterpillar Tractor
N 9 216.662 - General Motor Cor Co.
ajustamento ideal através de pressão
Arquivem-se, de acôrdo cum O poration.
mais suave casis hasLes e ftee lateral art. 145, uma
caie
N9 216.897 - Internationa/ MaN o 216.669 -- CPC International chinery
da cabeça - Alcindo "favares 'or- apresentada não atende ao lisCorporation S. A.
Inc.
deiro Campos, indeicrido, tendo posto no art. 162 do CPI.:
N9 216,916 - C,orining Ohms Works
N9
216.682
'Mote
Pure
Drug
em vista o art. 8 , alínea, "e" do N 9 216.113 - S. A. Automobiles Company Ltd.
N 9 216.924 - Eli LiIty and ComDecreto-lei n 9 1.005-69.
N 9 216.690 - Ileiena Rubinstein pany.
- Citroen.
No
216,117
Pirelli
SoCieta
per
Inc,
N 9 170.643 - Adorno-brinde para
N9 216.043 - llocker Chernical
N 9 216.707 - The Oillette Comgarrafaa de refrigerantes e outras - Azioni
Corporation.
N 9 218.125 - Iwatani & Co., e pany.
Ind. Ira4a Artefato:5, Copos, EmbaN 9 216.708 - F. Hoffmann-La N9 216,944/ - Iniand Steel Comlagens e Papel S. A. --- Indeferido. Kabushlki Kalsha Dalshinshoh,
k Cie, S. A.
pany.
tendo em vista o art. 8 alínea "e" N9 216.17 - Universal Ou Pro- Recite
N 9 216.709 - Unam Carblde Cor- uets Company.
do Decreto-lei n o 1.005-69. N9 216.945 - El Pa g o Produes
poration.
Caterpillar Tractor N 9 216.715 - Soc,eté Inciustriede Company.
N 9 172.173 - Aperfeiçoamentos em Co.N9
N9 210.949 - Earl L. Nade:.
macacos mecânicos, aplicáveis a pá- N9 216.175 - Dennison Manufac- de /lrevets et D'Etunes
S1BE.
N 9 216.736 - Landbouwwerktuira-choques de veículos - Egon Hass. turing Company.
N9 216.950 - Societé lndustrietie
- Indeferido, tendo em viata o ar- \No 216.201 -- Jean Leort Pilhe-mon gen-en Machinefabrik II. Vissem de )3revete et D'Etudes
SIBE.
N. V.
tigo 8 9 , alínea "e" do Decreto-lei nú- IsJdor Pleno de Brahancler.
No 216,951 - Veb Jennpberrn.
1‘19 216.737 - Landbouvrwerktuimero 1,005-69.
N 9' 216.221 - Caterpiliar TractOr gen-en 11achinefabrik H. Visitei% No 216.952 Zuceareno.
N9 1'72.566 - Aperfeiçoamentos emn Co,
N. V.
21.953 - &Meto /ndustileile
ou relativos a /secadoras Massey - N9 216.243 - Clupak Inc, -No 216.738 - Gestra-Ksb Verti- deN9
Brevets et D'Etudee
BIBE,
Pergiison (Austrália) Ltd. - Inde- N 9 216.249 - Georgie Pacific Cor- ebsgesellsehaft MBH is CO.
No 216.894 - Jantes Molde &
ferido, por não atender ao disposto poration.
, N9 216.757 - The Bendix Corpo- Sons Ltd.
rio art. 59 do Decreto-lei n 9 1,005: N 9 216.544 - Larobouwwerktul- ration.
gen-en Machineiabriek H. Vissers N9 216,772
de 1969.
Arie Ilendrix Gerrit NO 217,639 - James Mackfe &
N. V.
Sons Ltd.-Vau Leeuwen.
N 9 174.757 - Diapositivo para libe,.
N 9 216.545 - The Wheelabrator
N9 216.782 - Dart industries Inc.
raoáo de bolas, para mesas de bilhar Corporation.
N 9 217.555 - The Gillette ComN 9 218.784, - Time Gillette Com- pany.
e similares - Hamilton Nogueira e N9 216.546 - Veb nkromat Dres- pany.
Nllion de Freitas Nogueira. - In- den.
N9 216.786 - R. IC. Porter ComN 9 217.567 - Tne International
deferido, tendo em vista o art. 8. N 9 216.554 - W. R. Grace & Co. pany
Inc.
Nickelcompany of Canada Ltd, .
alínea "e" do Decreto-lei n o 1.005.
N9 216.555 - The, Goodyear Tize
N 9 217.669 de 1969.
Nq 216.798 - Beecham IncorpoPhilirps Petroaturn
rated.
Company.
N? 174.809 - Nova aplicação de ar Rubber Com pany.
249 217.570 - Roberishaw controls
rebites em móveis 'em geral - ind. N ? 215.565 - General Motora Cor- N 9 216.807 - Fina Corporation.
de Móveis de Aço Onda Lida, - poration.
N9 216.809 - Union Carbide Cor- Company.
Indeferido, tendo em vvista o art. 89, N 9 216.576 - Crias.
& Co. poration.
N9 217,971 - A. H. Robins Comletra "e" do Decreto-lei no 1.005, Inc.
N 9 216,816
Edsvin Eduard Paes- pari,' Incorpora tkm.
de 1969.
NU 216.577 - The Bendix Coipo- sler.
N9 217.572 - Time Bendix CorpoN 9 216,842 - Reginaid
ration.
N 9 177,195 - Aranha ou mandril ration.
N9 216.599 - Srnitn li Nephew
N 9 216.843 - The CinCinnati Mil- No 217.018 expanaor coadjuvante da colocaoáo e Poly/abrik Ltd.
Hunter Eriginecang
ling Machine Company.
retirada de pneumático da ravina
Coanpany,
da raspar -- João Maggion. InN9 217.619 - Mixon Carbido Cordeferido, tendo em viela o art. 89,
poration.
alínea "e" do Decreto-lei n 9 1,005,
de 1969,
N 9 211.856 - F,nadhart1 Miner,us
chemicais Corporation.
N 9 177,914 - Máquina manual
N
9 217.66/ - The Uootlyear Tire
para fabricação de nmelos de
Rubber Company.
em geral --Getulio Martina - O indeferimento lavrou-se no art. 59 cio
No 217.987 - W. ft. cirace is CO.
CP-.
114 9 217.689 -- Catetpfiiar I'rastor
./sr 178.747 - Nova disposlaU do
Co.
facas para canjiqueiras de milho N 9 217,691 - Hunter Engineertng
Indústrias Máquinas DA.::dréa, S A.
- Indeferido, tendo em vista o arCompany.
tigo 8 9 alínea e do Decreto-lei maN9 217.723 - Generai Mators Cornieto 1.005-69,
poration.
▪ No 182,451 - Aeeniledor eletrico
DO
NO 217.734 liatbrizol Corde Fogões a gás - George Xenoporation.
phon Xanthaka.; - Indeferido, ie.:St !PREMO TRIBUNAL FEDERAL
do em vista o art. 8 9 alínea e do DeN9 217.725 - Time Nal:loa-tal Carla
creto-lei no 1.005-69.
tregister Company.
N o 185.699 - Original processo
N 9 217.737 Tri-An g
Limi teri.
para fabricar csdisas de embalagem
Vol. 56 (Pás. 295-600) maio de 1971
por simples montagem era e N ? 217,735 - The Inferna/loa 1
ras - Társis Octavio Costa Nickei Company of Canada Ltd.
ferido, tendo
tendo em vista o art. A" ali• PREÇO: Cr$ l0,00
rica e do Decreto-lei 1.005-69,
N 9 217.740 - Minitnocleds Tr1.-Arr,
Litnited
W 185.873 - roi avo processo
para fabricar etribalageris desinontaN 9 211.741 - Union Carbide GIM •
A VENDA
poratian.
veia, por encaixe e defaseg4r,
N9 217.742 - Union Carbide Cor
cantoneiras atravessadas por pino poration.
Na entanabaro
Tarais Octavio Conta - O indeOri-tnento teve em vista o art. 89 sil-„
N 9 217.759
Artur Fischer.
Se0o ck Ven.-1;a: Av. Rodrfp:es Alves, '1
:Ice e do Decreto-lei 1 005-69.
ikti 217.774 - Esto:: rale & TOlt
1•79 186.392 - Aperfeiçoamentos em
Iric.
Agênela it MinIstèrlo da Faze/It.:a
interruptores automáticos* para bditiNo 217.786 - Arkar
nee ga. Coo:bas elevatérim - Raul loranciscs
'New' .
Zinunermann Indeferido, tendo
nteilaC-c r s pedes pelo Serviço de Reentaérso Poata
No. 217.798 - A. )1. Nol)ins
era vista o art. 89 g aita 4 do DeCreto-lei 1.005-60, IP 217.799
Ar/ kridititi_ies, InNo.1414,971 - Motor eNtrion
e nYr
atai.
?lado por flux* Magnético- 2:oti9 218.484
froned ririn.rao
Na 5ede do .1. N
te° 1'v/entali - indeferido. fewlo em
/Me Co,
Vista o art. 8 9 alinea do Decretelei a9 1,806-88;'.
N9 218.489 -- inan rnarmattleal;., Ltd
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PONTOS CA RACTEFRISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILéGIO
TERMO NO 182.377 de '25. de agosto • de 1966
Requerente: N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFAERIEKEN = = Holanda
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DISPOSITIVOS
DO TIPO QUE COMPREENDE UMA LAMPADA DE DESCARGA
UM GAS, COM CATODO TERMIONICO"
'REIVINDICAÇtiES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositi 'vos do tipo qu
compreende uma limpada de descarga em gãs, com catodo termiónico,
Ocorre, descarga em arco cota emissão de radiaçóes„da parte d?,ste arco chamada coluna positiva, em que'a lámpada, além do gás raro, contém pelo me-.
nos dois metais volátei g , • dos quais, pelo manos, um é um metal alcalino
caracterizados pelo fato de que OS dois /cauda voláteis estão presentes
em forma de liga com tal composição e a uma tal temperatura de parede sok
aa'condlções de funcionE Ato da làmpada que a Componentes da liga de menor potencial de lbnixação no local da coluna positiva, numa seção trans,
versal da lampada, ionizado em pelo manos 28% em madia enquanto, a densi-

1 - Dispositivo da converáo de eneruJa c;, racerizado por

cima

andica, uni Ir Cio na eit:,da zoi i de reação anódica, uma co

zona de

catódica, e um c:itodo na mencionada nona de reauFlo cM:.ódica,
na d.:
a melhoria nessa comisinnão, além dieso cwxd.reendendo um eletz5:lito
do eolocadu ,entre a referida zena an5dica o a dita zona de reação catódica, e conr,i.7.tindo de uma estrut= cristalina, a dita estrutura
cammojtjni eJ,;enciaLaente de w.0 maior ';,iopio em AJO de Lona de alw.
minto e ouigenio e uma menor j,::ol.,orçlo em p%;s0 c9:1 Sanado um metal, tendo
valncia nãa. maior que 2 em eo23minaçao numa rIda cristalina e cations
que migram em relação à mencionada rade cristalina sob a influóncia de um
campo elétrico.
Reivindica^se a prioridade do correspondente pedido depositado
na -Repartição de Patehtes dou Estados Unidos da Am'érica em 22 de outubro
de 1965 sob n9 500.500,
Ponto no 1 do total de

dade da , componente de maior potencial de ionização tem um valor favorável
10
é produção de radiaçóes e a pressão dO g.s està na escala de 04 a

46

pontos apresentados.

Torr.Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de-,ositado
na Repartição de Patentes da Holanda em 28 de agosto de 1965 seb n9 ....
6511266.
Ponto n9 1 do total de 6 pontot apresenta:2)a
5

P;`)==2

'

,476

LOP-(0—

2

T2= 19 , 172.784 de 28 de janeiro de 196.,

t es,d

1

6

Re.y. uerente: 1 G 1 - MAQUitNAS PARA (1112=2 E :f..nmenS Ina . e SA0 PAULO
Pciii, Sqlo de invençao: "ArtWlaçoAMrUJ9 tm RC.'..DAS PAPA LIOUIDOS =MD

•

FIG.1

VOO EM GRAL"

SOno a9 178.07 de 14 de abril de. 1966

ARIVINDICA0a

Requerente: HO nYUliG LNE = = SA0 PAUT.0

- APEPPRIÇOAMENTM EM ROMBAS PARA 1 -.10UI8On AtnASIvos EM OS-

PrivilAgiu de Invenção: "P.UTRNTOR AUTOMATICO DE FIVEnA PARA CINTAS"

M, caracterimádom pele 2ato de tanto as partes internam

MIVINDICAÇÓU
- RETENTOR AUTOmATIc0 DE FIVELA PARA CINTAR, caraeterizad0
?elo fato de cs4reender estojo met:111c° formado por duaa Placas, a.prie
mp ira com abas laterais, em um dos extremou dos quais se articulam as
trnülid,ln3 de aba da segunda placa dobrada SM &nolo Yeto em relação
:alWA4,

aba WIRA provida de dentes nas bordam

livres,

exn

vada para baixo e eventualmente dotada de abertura mediana.
?omito 09 1 do total de 2 pontos apresentados.

e/e.37.
21ru,) 19 182.218 de 19 de agosto de 196

Nequeients: rmro MOTOR cemPau2

odoldoor intaroo,
•uhto •9 1 do total dê 2 pentes apresentados.

sendo que pela extre

Aidade opDsta a rán3111A placa se apresenta com leve concavidade tramavas51
contra a qual r. odendo se ajustar a borda anterior da segunda Placa, recur

E.V.A.

Privi:Agio de InrançU: ."D/SPOSITIVOY D2 cÕt;VE?'t wENZÁGIA".

dm carcaça

di

turbina ~o o-próprio tutor serem revestidos por capas de borracha aRti.
-abrasíta e destaeâvtis quando tecesaLlp para a sul)stituiçió ou repara

•
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..a.itr,o de 19/1

Sec"o Ui)

~In

.01.992 de 10 ne agosto de 1965

NQ 170.648 de 12 de abril de 1966.

Requerente: VETSUO ABL = SÃO PAULO
Privilegio t invenção: 'APERFEIÇOAMENTW LM APARELLO DL TLLEUGNE POOLICO"
REIVINDICAÇÕES

1

•

Aper eiçoamentOr. eis aparelho ae tele/crio piL1ico, caracheri.

Ree0ierente: 0'004S-ILLfNOIS, INC./L.U.A.
de Invenção: PROCESSO L APARELED PARA O FACt:AMENIO AuwomAw.
CO Ja UNA SUPER0ICIL VEDANTL DE rEme:ENTo UL Ur. RECIPI0NTE.
Reivindicações,

lados iniciimaente pelo fato de a carcaço eu caixa envoitoria et:. conjunto
Ler C0i,1130jt, em :0.as partes, quais sejam a inierior ou de base, e a superior ou de p 0sertura prepriamente dita para o :,parelho, esta última sendo naturalneste provida dos necessõrios port -fone, com pinos ou te_
eles paro eplicaçáo do 1:ene, abertura circulai dL localizaçao para o disco
tenda de rec0Pção das mocous, e tenoo OSISLU a Lerda livre inierior uotada
ie delgada aba reentrante, encaixavel inc,zeamente
aa parte de base, ditas partes podendo tari0"-:z.,

borda livre superior
lugar ue sobrepostas, se

rem montadas em justaposição, usa na fren , sa mutra.

1 - Processo para o faceamçnto automãtico de uma superfici
veda0te de feehanento de um recipiente provido de uma parte de

et:19as de orientar o remate sob uma posição de , reterência predetermt
nuca e r.Ster relativamente as referidas orientaçdea enquanto Se deslipa

do

remate o retugo numa eleVaãO fixa, em reina° a0 remate
A depositante reivindica a prioridaee do correspondente

pe.

diao , depositado na Repartição de Patentes doa Estados Unidos da'Amérsc

Pontb h9 1 do total de 5 pontos apresentado.

KeLugo

i09egral na abertura de remate, caracterizado pelo fato de incluir as

do Jorte, es 12 de abril de 1965,

sob

O namero 447.175.

.

Tonto n9 1 do total de 19 . pontos apresentados.

Tnxmo NY 163.661 de 23 de outubro de 1964
Regderente: ECODYNE• CORPORATION./E.U.A
Privilegio de /nvenção: PROCESSO PARA CONTROLAR 0 AVIR:SIO uL VOLUML
AGUA DL UMA MISTURA DE PC -REVESTIMENTO DL FILTX0.
Reivindicações.
- Processo para controlar o aumento de volume em 5qua de

aRmo 109 178.825 de 19 de abr19. • de 10i,

, uma m2s90ura de pre:revestimento de.filtro de partículas de resina per-

aquerente: ELETROLAB INDGSTRIA E COM0RCIO LuLOl - SÃO PAULO
P.d.Viregio

de Invenção:

"APERFEIÇOWLENTOS

EM CONDENSADORES PAR', VSICUWS

C OUTROS"

400 malhas e normalmente tendo um aumento de volume na referida ig:u
superlar a 050% em comparação ao volume da referida mistura no estado

REIVINDICAÇÕES

seco, caracterizado por compreender a adição ú referida mistura, enqua/

1 - Aperfeiçoamentos em condensadOres para veículos e outrc
garacterizados por compreenderem inicialmente um tubo ou capa prõpiiamente
ata, feita em metal, a qual é provida internnsente te um revestimento de
papel isolante, o qual isola a capa de metal dc capacitor, que por sua
PU,d formado por folhas sobrepostas de policcileno e polidster; o ainda,

, 31a -Parte superior da referida capa, e sôbre o capaciuor, é aplicado

um:

tei

tina/ cil,fndrico feiAo em m4tal, no qual estã fixo inferiorzente por sol04 o fio, Sendo previsto ainda uma arruela de 0:eta.: para o contato, e só'bre a mesma uma arruela i g olante de maior diàzetro.
e
Vont() n9 1 do total de 3 pontos n,resentznion
1--

mutudera de anjos e caeion, na faixa granulometrica de cerca de 60

to dentro de Água, de um polieletrõlito resinoso solOvel em água,

em
eiantidade suficiente para impedir o aumento de volume da referida mis
'ere de partículas de resina de exceder cerca de 050% , enquanto se per
mite :pies a referida mistura de partículas de resina tenha um
aumento
de volume de, pelo menos, cerca de 100%
A depositante reivindica a prioridade co c orrespondente ~Lao depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da dumIrica dc
Norte, em 12 de novembro de 1963, sob o namoro 323.177.
Ponto n9 1 do total do 19 pontos apresent000s.

A
r/e.
Lr"

e,
59 171.06(, àe is de outubro de 1005
10::.;jezente: 001. 17. 01:
de

T5iorEo.4 HOUSTON-liel'CHNISS 0C0'ilDT
'?.?i-ÇOA2SENI25 III LOSLOL sIOCa U CUDAS RADIC-EjLi

Teàs MODUADAS
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„(EIVINDICAÇõES

1 - SistèMa receptor de ondas radio-eletricas moduladas em fre-

-quéncia ou em fase, caracterizado pelo fato de compreender pelo menos uma
via de recepção de sinais angularmente modulados na sua entrada, enquanto
que a sua saída esta ligada a um oscilador, compreendendo a referida Via
um discriminador de frequõncia ou de fase possuindo uma entrada de comando de frequenaia ou de fase ligada, por intermédio de uma ligação de contra-reação, a uma Saída do oscilacHer, de modo a que õste último produza u
ma saída que seja anghiarmente modulada em função das características de
modulação dos sinais recebidos, um comutador montado na via ou em cada via, e um dispositivo de comando de comutador associado com a via ou com
cada via e atuando em resposta a variações de amplitude representando um
nível de ruído excessivo no sinal passando na via, para fechar o referido
comutador e para colocar a referida via fora do circuito.
Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da França em 16 de outubro de . 1964 e em
9 de junho de 1965 sob os n9s PV 991 697 e PV 19 937, respectivamente.'

1971 3171

(P) para cada um de ditos membrO's rotatiwn,um mandril (O dispostO1
axialmente a cada um de ditos membros rotaivos a que Se estende drlea
para f5ra em tórno do qual cada unidos respectivos filamentos são a

daptadcs para ser enrolados por ocasião dm rotação de ditos membros ro.
tativos de modo a formar um filamento embobinado em tõrne aias; De16$
(31,32) pam rotas cada um de ditos membros rotativos relativamente
•
seus respectivos mandris pelo que os respectivos filamento sãO embobla
nados et .67,-no dos respectibros mandris, e meio (42) disposto ai gm da
ditos membros rotativos para entre/igar ditos filamentos.embobinados ua
com o outro à medida que passam ao longo "biles.
Ptivindica-se .r prioridade do pedido Correspondente, demi.
tado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, aM 15
404
abril de 1963; sob n9 274.379.
Ponto n9 1 do total de 12 ponttm aptésentadol.

Iontn n9 1 do total de 14 pontoe apresentados.
á-- L1. 18ti

34

2,
rj_11
i

de 8 de agéat0 de 1957.
"Requerente: HAMILTON LOPES FERNANDES./ESTAm.; DA GUANABARA.
Privilégio de Invenção: RECUA MUSICAL DE ESCALAS E ACORDES.
TtRMO 59 96.271

Mau av ',68.553 de 13 de abril de 1967
Requerente: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY m m r.u.A.
Privilégio de Invenção: • CONECTOR DE FIOS SEM SOLDA E PASCESSO PARA UM!
ÇÃO DE DMA CONEXÃO UTILIZANDO O MESMO',

Reivindicações

1 - Regue musical de Escalas e Acordes caracterizada poi
ser censtituide por um dispositivo concebido e utilizado como uma regua de cálculo, para- a construção de todas as escalas e acordos musicais e colsistindo numa regua de cartão ou outro material, onde desli
za uma reglete.
Ponto n9 1 do total Ge 9 pontes apresentados.

REIVINDICACS

1 ...Conectem dee-flos nem solda incluindo um corpo tendo paio ria
noa cc...e canais paralelos de suporte de fios e ranhurado transverpa)raente

dos ditos canais, e um elemento de contato codut190 resiliente chata
inserirei no dito corpo rasgado é ranhurado em linha COM pelosenea um •
dos ditos canais de suporte de fios, caracterizado pelo fato do dito ele.
mento de contato ser tor.1,.nte

inseriu/hl no interior do rasgo no• dita

corpo, este Incluindo ma elemento de cobertura dobxível pos741°211,4, gim
bre a borda expoata de um elemealt£4 de contato . totalmanta laawavel se atm
to rasgo, juntamente com bordae enganchadas caoperativao de :atenção d4
dito élemento o de cobertura em-posição fechada.

ARMO NS

Reivindica-se a prioridade de correspondente podido dopeettade
na -Repartode Batentes dee Estado' Waidos de ãmezitLeuil,14 to ~NI
sob n9 542.514.
Ponto n9 1 do total de 7 ~too nalowairdier

158.132 de 6 da abril de 1944

Raluerer.te:

T1NWINIO5

INC./ E.U.A.

Privilikia de Invenção: MUGI:2A DE ENFOLAR.

21miv ~a§.22 •
1 - Uma miquina para fazer simultãneacento um par da bold:nal,
entreeahadoraa de material filamentar, tal comO nylon ou outros file
4

mentos plãaticon e que são, particularwents, adaptadaa para, uso come
cord;ies prendedoras antr:efeahadorez para fechoa ralámpagie - , caraCteri8

do por .r41- par all,LAZbWQa rotativos (5) 4iapoato em relagãe lado a:la
de; meras (9, 19, 12) para Liberar um filamento de cm.primesto Continuo

rEZIO
143.0a3 de 28 da abril de os)
(expiei:ente:311E MIGLiati £Z.ZcXiX CO3PX,12 1.1,:at75E,
do InBensiian "APERFEIV3AMEWOF. za

(.(2iLSZA,~

r,~8/18alL

cucam ag

élphaibáli

3172
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Rrg,VINDICAÇÕL'6,
?, -Aperfeiçoamentos e5, cixedito s de eOntible paca conversamo,
u.,4
PartiCUlármente paia controlar a aplicaçao de pulsaç,is ue ignição a
conversão
OS1
iiisposit, controlado num conversor esL:_tico parja ererdNr a

tertzaan pela> £atC, , de que, nas vizinhanças

ajulhas, estão diSpOntan

narcaçães cd1ificadas que , reprosentam o númere das respectivas agulbaS
e, ainda, pelo lato de que o carro transportador possui Or405 pard ler
as marcações codificadas, .ber como õrgãos que, na base da marcação lida e

energia c:rica entre Os sistetlas ue c.a. e P.C., CaraCUeriZadO5 pelo 4
Lo de gUe Jampreendem um oscilador (14 n p-ra Uesen,d1v,ar as últaz pUlssa-,

do destino marcado na instalação de comando, encaminhei, o carro p ara a di
reçâo a ser todu na respectiva agulha.

Oes e tenso uma treqn"éneia. de saída uepnuente u, gr•raeza de uni sinal
entrada, ..,endo o dito zlnal uma função cie gual,,,r diteUnga entre 04

ronn,

1 do total de 37 pontos apresentados.

valores ieais e desejados de uma quanti,adepx lidd, po=›sada VQX
DDisos os ,litos sistemas, de n0d0 a influenciar a frecp_l'encia da% ditas pul
140es ,:elátivamente ao sistema de c.a. c control ar o ângulo 'alta de i2
. zero, tendo o
ssição k uw, tal sentido que reduza a dita dileçença para
Lema de c.d. uma tal inércia alta ciue a ,cau arequéncia e ,;11a fase Úcam
Cpbstancialmonte não afetada* por gnaiquer 2a0dit4 caç oes aa energia de n.
eeração do convorsor,.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita
s 10.279/66 de 6 de asic.
ta Reparti0o.cle Patentes de ingleurr a :À0o A
Z96s.
te

de 1467.

TCRMO NO 18e.425 dn 11 de

fonto n9 1,ád tdiái da 15 siontos apresentados.

Requerente: RADIO CORPORAT1O qí, AMLIUCA./L.U.A.

D

Privilégio le Invenção: RESZSTOR PARA CIRCUITO INTEGAADO.
Reivindicações. .
1 - Um resistor caracterizado por compreender um corpo
a1 único de material semicondutor ue um tipo de condUtivij'ade, uma primeira região de coneutividade do tipo oposto com es...
pessura pré-determinada, disposta dentro do referido corpo, coe
tatos ohmicos colocados em partes separadas da referida região,se
uma segunda região do primeiro tipo de cOndutividade disposta a0

9.$

menos parcialmente dentro da primeira região entre os citados COA
tatos porm separada 51105 cosmos, utingináo esta segunda região a •
penas parcialmente a espessura da prilueir,
A requerente rei'vindicà a prioridade co correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos 1:stades 'Unidos da
América em 13 de abril de 1966, sob o n9 542.311.
Ponto n9 1 do total de 5 pontos apresentados.
• __-_

Mal
alsmo irss 1*8.560 da 13 de abril de 190.-O DO RIO DA
fMquerente; MARIO EMMASUSL.MERWas DOS 0ANT0S./045eD

b

.14

USEIRO.
CtSDHAAORW6. WURWO5COPI.rivilqiG d* InVen001 ?ROMS() OS

ra soe aiseg inANcIa. i6t. RAWINA.

—

ARMO Ws 189.420 de 11 d abril de 1547

Sti,itiftdiceqãAL,

Requerente, R2GII; NATIONALE DCI USIUS RLJAULT =
Privilégio de . Invenção: "PROCES1,0 PARA COUR1R POR nbucTRUIsE A SUP£RPX''.

Orooesso 4* cinematografia eberaosapioa por per.

1 s,
Uss
***toa , oareakorizÁs peio ,feto 4* uue se obtow.g.
gittiOL
Wa Eilweeem wdlttele (i -5-4-3- n oisjetivee4

CIL DL OBJETOS COM u:1 ksVUdTIMS,;TO os CROMO OS
'gSTRUTURA micwrissuwaw

rowlso n/ 1 eo uoilal da i po4tois :wwassenthaat

an.v.n,uicAçúlis
- Processo para cobrir coo electrólise A superfície de-Obje...

tos Cou, Um revestimanto de cromG de estrutura micro-iissurada, segundo e
d um tratamanto electrolíti

qual se subretem ou objetos antes da cromayes,

co caiu vista ao depósito duma camada de níquel intermediu reálizadà de
tal forra que ela se iissure e faça a zissuração eu deptisito de crónio .execdcada •
durante , speracao Ce croodeen, sendO d niquoiagen, 'er,

ÇADMO S 148.5$4 41 14 de Abril de 1167
4;110.
OtqUerente; BURO . DAVEN2 A.XS.
frícUigko 4* Invongãos ''IN6W21.~2 DE 5:RUSI'Oh:Vs5
2.W.VINPIQUA24
de tranztoorte ser trilht. s, equipada CPY,
Instaia0o
...
L
transportador,
p=s1do OOir mas in,talaurec,,ando
gomos; Irs surs)
aUe posÃa viajar, sok autocomando • seii, eou,Sutor am laneo de 'inc
co,,
de rol.-tment,,
gria, previt',:a 5s5brei eu dentrO ,:a
n% instalação de coman:::,
,w, deitin0
agft n.4.1ku,

CCiJa

djU6d

duo clectrólIto cospreendondo uni co“c p ,.

.re no gru-

po do.. •saic de cidos fortes de níquel constituídos pelo cloreto, sulfana
uo,
to, e o falobovati de níquel, c'aracterizade por o electrólito conter
se,,undo co,sosto codutituido pelo senos per un sal alca:Âno ue, leloo 10,e
1:el,Indíc

-J, a

priorldaee co currespon..ante

da
7

CIL

en 13

Lotai de 7 ponto,reais

V,diCO

sor, 5,
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DLARK) OFJCIAL (Seção 11)
="."=""77...

dm 10 168.409 de 11 de abri/ de 1961

Tnme :19 188.382 da 7 de abril

requerente: ROINAID SANTOS CANFIELD./ESTADO DO PARANÁ:
Privilégio de Invenção: SETA SINALEIRA ROTATIVA.

Junho de 1971

3174

de 1961,

Requerente: DIAMOND SHAMROCE COAPORATIN./£,a.O,
Privilãqio de Invençd p : com?osiçÁo

Reivindicações.

4'.1.:ETROGNI,;AÇO

at iva, Caraccerizaus por Se: w
á neta sinaleira rottat-va,
geba Constituída de sete repartiOes independeAteu, tendo no interior de cada una lâmpada tipo torpedo, sendo que na pont& d;
tleta, ao inva . de uma lâmpada, Se localizam duas, e tendo aindi
AS limpadas ligações paralelas das dianteiras com as traseiras 0
seno aue as mesmas são comandadas por um mecanismo.
Ponto n9 1 do total de 4 pontos apresentados.

:kir.RIA E PR,..)CEElO RADA A

L,EPOSITOS NidE Cdle2.4di"; CRd,
Reivindicais.

1

Composição de matãria para uso na aletregalvanfza.

ção de deu,5s/tos negros contendo cromo, caracterizada pelo

fato

de co7isistir essencialmente de uma solução aquosa, de c4rwa

de

60. gramas por litro an4. e saturação, .anidrid4 Crómico, um cata.
lizador, contendo fluoreto, em proporOes suficientes paxá suprir
cãrca de 0,03 a 1 grama de fluoreto em solução por , litro e

arn CM,

posto aditivo, escolhido do grupo, que consiate de um composto 1.
norgãnico contendo nitrogenio, em nma prcworção suficien84

para

suorir o equivalente de cãrca de 0,30 a iLS gramas de radicai(022)
por litro, d, c;ros de 1 a 25 ,iramas de cromo trivalante por
Á

e àuas rui-turma, estando a reterida solução aquosa sUbStancial

'ARMO IN 188.387 de 10 de abril de 1967
Requerente: UNION CARBIDE CORPORATION .e E.17.A

completaloente ' livre de ions de sulfatt

Privi1605 de Invenção: "BARREIRAS COLADAS PARA SACOS TERROPLÃSTICOS"

tês pedidos, depositado; na Repartição de Patentes dos Estados U

REIVINDICAÇÕES

1 - um saco termoplástico de extremidades quadradas. caraceert
2ado por ter, pelo menos, numa das citadas extremidades, duas abas late .
raie e duas abas de cabeceira, sendo as citadas abas de cabeceira dobra..
das pata dentro e, pelo menos uma das ciadas abas de cabeceira ter UMA
Membrana de material de barreira metido por baixo dela e colado sOmente
lado inferior da citada aba de cabeceira; sendo as citadas abas Iate.

A depositante reivindica a prioridade dos oorresp0Adea.
nicles da Ai:icica do Norte, em 8 de abril de 1966 e 18 de novembro

de 1966, sob os n9s 041.070 e 595.3E4, respectivamente
Ponte n9 1 do total de 11 pontos apreSented0e,
T2RMO NO 138.376 de 7 de abril de , 1967
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY . E.U.A,
Privil,:;gio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTO EM PINO DE COWTACTO w,unxo
PROCESSO PARA SUA FABRiCAÇAW

ao

raio dobradas para dentro sóbre as citadas abas de cabeceira e coladas #
e sendo ama porção das citadas abas laterais colada a aba de ca

entre ai,

beceira na área apoiada pela citada membrana de material de barreira.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada

na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 25 de abril de
1969 sob n9 545.099.
Ponto n9 1 do total de 14 pontos apresentados,

1 - Aperfeiçoamento em um pino de contacto elétrioe tenso
entalhe em V transversal numa extremidade e uma superfície. composta gorar,
mente decrescente naextremidade oposta.
Reivindica-se a prioridade do correspondente p ecada depositada
nailipartição Oficial de Patentes dos Estados Unidos da Mário-em 18 4)

mace de 1966 sob b9 543.294.
mto n9 1 do total de 8 pontos apresentados.

ERMO-N9 188.383 de 7 de abril de 1961,
Requerente: BERMANN pAPST:/ALEMANNA,
Privilégio de Invenção: AERONAVE.
ReivindicacãeS.,

I - Aeronave, movida particularmente por meio de vapor
dágua e gases como agentes produtores da fôrça ascensional den
tro da fuselagem, caracterizada pelo fato de que o vapor agua c
os g ases estão contidos em um invólucro dobrável com parede dupla
O depositante reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos , depositados na Repartição de Patentes da Alemanha
em 9 de abril de 1966 e 24 de dezembro de 1966, sob os n9s
P 39 186 XI/62a e P 41 101 XI/62a respectivamente
Ponto n9 1 do total de 26 pontos apresentado
FIGO 1
. s•

-(25:1 10 188.371 de 7 da abri/ da 1967.
noulawke: DASSANTS.p.A./ITÁISIAi
pegstaglo de Invenqio: INSTALAVIES DS SUPORTE. DE usiosuivos
,?iroas COMBINADOS # 13 ESPECIALMENTE PARA A FORMAÇÃO DE PAI64e4 CWNrRNWI ODASADEOE DE PROTEÇA2 DE MINALICAÇXO E SIM/DARDS
Reti4adioac5ei,
• hatalago de suporte da diapositivos aletkima com-

nine" cspeoialments para a enlaça* de painéis contraio ou que
drome4potegh, 5,3nd:unhe semelhantes, caracterizada pelo ia.
to de que consiste em uma primeira placa de supwfte dotada dê mu
oa mim ei/eirat de aberturas retangulares, sendo previstos?.
eRt
-,Or8aspead8nola com cada abertura, $rgios para a montagem e a fisi4
,:;ão da ~positivos •lítrioos eontIguos de formai idSneaá 1: datados
de tampas a elementos de manobra que passam stravís de dites *bar
tura% a dita primeira Viaca pode eer fixada a lana (gixa que saa
dada dispositivos e a uma segunda plaça de Nal/esti:MC) que gaate
see

fuga

a catalog C OMS MOS de abertUrète para a pasenen

3174 Tiérga-foira 12

DOAI° OFICIAL
•

das tampas ou dos elementos de manobra dos dispositivos elétricos
de modo que sejam visivefs e acessíveis do exterior. A dita caie
pode ser Una caixa de embutir ou UMA caixa para instalaçõaa de pa
redt,

Seção III)

wafflo NO 186433

Junho de 1971

de 6 de

MUJA

do 1/111

Requerente: RADIO CORPORATION OP AMERIOE.E.94.A.

Privilégio de InVendiO4 VII

DUPOquvo essicommTORz

PROCESSO D£

raula-W.

A requerente r1:7indica a prioridade CO correspondonta
.pedido depositado na repartição de patentes na 'tília em 12 de
abtil de 1966 sob o n9 16.693.

Ponto n9 1 do total de 9-pontos apresentado'.

Wd.v1ndleações.
, 1 n UM

prOcasso de fabricar mm dispositivo semicondutor

que consinta em Uma jUnção PR, em uma base tendo uma primeira sum
perfloie de OaAs substansdalmente monocriatalino, caracterizado pe
las etapas de foumação em dita primeira super/leio de uma primeira

Camada •piterial tipo 11 de GaAs estimulada com Te por aplicação 0
dita euper/lcie &UMA primeira solução prg -aquecida Compreendendo
Ga, e Te e resfriamento de dita primeira solução para cristalizaf
e por conseguinte formar dita primeira camada a partir dalt, de on
de se forma uma região tipo N, e formação em dita primeira ehmada
de uma segunda camada apitaxial dei OaAs estimulada cora Sn per aplá.
cação a dita primeira cagada de uma segunda aelução prd-aquecida
compreendendo Ga, GeAs, e Sn a resfriamonto . de dita segunda soeu.
Ido para uriatalizar e por cOneaguinte formar dita *aguada
cama,
dal-I, por meio de que setores una região tipo á e MU paia:Ws*
junção PW com dita reglio tipo N.
A requerente reivindica'a peimitidade do coricapOadamia
pedido dspositado na Repartição de Patsatee dee Sebadaws VnidOS da
America ed 26 da abril ae 1964, eob o Re 544.93
Idato a9 1 do total de 6 pontos apamsentedoe.

42a70.1,

TERMO DD? 188.370 de 7 de abril de 1967
Requerente: BASSANI S.p.A. *

* ITALIA

Privilégio de Invenção: "PORTAFUSIvEL A ESGAZEAR EM CONDWOEM DE MARINA
SEGURANÇA"
pEIVINUICAOES,

caracterizado pelo fato de que coxpreaude, por uXa parte, um elemento Li-

TEMO NO 188.204 de 31 de março de 1967
Requerente: ERICSSON TRLEPRONES UNITED on e INULATINUA

ou base que consiste em um elemento em forma de caixa de material 111'2

Privilegio de Invenção: "DETECTOR DE PALHAS BLITRICAS"

1 - Portafusivel a .m icaimar exi;condições de mixima segurança

ma

unte que encerra, em Seu interior, os contatos ligados aos cabes da Instalação ou das instalações que devem ser protegidas e se acha aberto, em
Sua parte frontal', em uma . emboéadura de uma forma particular e, por outra
forma, um elemento macho ou encaixe que apresenta ara parte de inserir constituída por u'ra corpo isolante compacto do qual sobressaem os contatos
ligados a um fusível encerrado no dito encaixa portafusIvel ': Esta parte
.de inserir é forimda, de modo similar a forma da embocadura da base, de
tal maneira que possa ser inserida exatamente. A dita embocadura acha-se
fechada por uma placa, precolonade na sua Posição de fechada por oportunos meios elãsticos e mantida por elementos de enganchar que impedem qual
quer deslocamento, de modo que se impede o acesso aos elementos internos
que ao sob tensão. A parte • la g erir do encaixe é dotada de meios aptos

a atuar sare os mencionados elementos de enganchar no nomanto da sua inecrção, de modo que os ditos elementos deslocam-Se com o conaequente desengancho da placa, Permitindo desta forma a descida da dita placa no interior da base e portanto a Penirada da parte a oncastrar do portafusIvel
até que os contatos dela toque os coaCttos intericree da base.
eeivindica-se a prioridade do correspondente pedido .depositado
as Reoartição de Patentes da Itãlia em 12 de abril de 1966 sob nV 16.689.
tonto n9 1 do tatu l de 9 pontoe aprosentados.

REIVINQICAOES

Detector de falhas elétricas obediente I aplieação de um
sinal de entrada para efetuar uma prova inicial quanto a presença de uma
1 -

'Rendição paralela e para substituição de um potencial elétrico por una
condição de terra, caracterizado por incluir um circuito rainiciador operÁvel em caso de uma falha a ser detectada em qualquer das referidas eon-

dições para efetuar una prova donfirmatéria, e um gerador de sinais de alarme operãvel *e a prova cenfirmatdria confirmar a prova inicial, para
fornecer um sinal de alarme identifticando a condição que não foi detectada.
MaiVindica-se aprioridade do correspondónte pedido depositad,
ma lepsrbição de Patentes da Inglaterra sob a9 16.696 em 16 de abril 6.
148d.
Ponte 419 1 do total dá 4 pontes apresentado*,

:

.4abo xv 188.2/5 de 31 da Min& de
1.10/
Angueran:s: mETALGROICA MOINE 8.1.
ORO PAULO

d* Plavaaça*: "APEOPEIÇCAMSTO8 EU eu RALATIVes A 'IMPAS 02.1i.k
elffleffine ~e9 1P1:49STIÇO"
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?,!EIVINDICAÇõES
1 • Aperfeiçoamentos em ou relativos a . tampas de fechamento rã

;vido• h' ermético, para frascos em geral, Caracterizados pelo fato da talava compreender: uma peça externa mevel, destinada a ser atarrachada em

: tOrn0 da baga de um frasco: uma peça interna

OU

de vedação, alojada inse-

Iparavelmente Mas móvlvel na referida peça externa , e provida de uma careta
?anular, destinada

a vedar

hermèticamente a , bôca do referido frasco; e -

eleios, disposta:Pont:e as referidas peças externa a interna, destinados a
;lazer

oom que 4 ~Crida pega interna seja comprimida eleatica e hermèti•

tumente contra a b60a do frasco, quando a referida peça externa aterra'Chada no MIMO.

TERMO NO 188.078 de 28 de março de 1967
Requerente: STAUFFER - WACRER SILI CONE
'
CORPORATION

Ventá n9 1 do.total de

7 pontos apresentado..

E.U.A.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE TUSULACÃO PI,ASTIQA

/3
10

REFORÇADA FLEXIVEL'

REIVINDICAÇUS

1,

1 - Processo para a fabricação de tubulação plastica reforçada
flexível, caracterizado por compreender passar-se continUamente o

rial de refôrço na forma de um tubo achatado para

0 interior

mata...

de um dispa%

sitivo matriz ..de extrusão, introduzindo-se continuamente o
pléstico a sep

/2

reforçado no interior do dito dispositivo, extAindo-se continuamente

o

produto de extrusão em forma tubular achatada do dito dispositivo, e te:
tando-se continuamente o mesmo para converte-10 numa forma tubular
tancialmente achatada,
Reivindica-se A prioridade do correspondente
pedido depoeitadO
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da -Ama-rica
em

12 de

abaJA

de 1966 sob n9 543.656.

FIG.'

Ponto n9 1 do total de 5 pontoo apresentados

TÉRNO NO 188.185 de 30 da março de 1967.
Requerente: THE SINGER COMPANY./E.U.A.
Privilegio de IalengiOs MECANISMO SELETOR DE CAME PÁRA UMA MAQUINA

DE COSTURA,
ReiVindicaçaeSe
- Um mecanismo seletor de cama para uma maquina de -

Costura caracterizado por ter uma agulha de movimento alternativo
longitudinal a lateralmente oscilante, um mecanismo atuador inclui§

do um eixo rotativo para imprimir movimento alternativo longitudinal ã dita agulha, e um mecanismo osoilador de agulha incluindo usei
variedade de camas de padronagom coaxialmente dispostos, um segui dor de carne, dispositivos influenciados pelo operador para cambia;
O

dito seguidor de cana e od ditos camas de padronagem reciproca -

f-

1.
)77
'ARMO NO 188.028 da 27 de março de 1967

mente para estabelecer o dito seguidor de cama em relação de acom-

Requerente; LAMINAÇÃO NACIONAL DE METAIS SA • SÃO PAULO

panhamento com qualquer selecionado dos ditos camas de padronagens

Privilégio de Invenção: LETRAS OU ktOMEROS LUMINOSOS'

uma articulação de movimento oscilante de agulha sensível ao deslocamento influenciado pelo cama de padronagens do dito seguidor

REIVINDICAOES
1 - Letras ou números luminosos '; caracterizados

polo

fato

as

de carne, e dispositivos de mola para propelir a dita articulação

serem formados por uma parte frontal e outra posterior, ambas tendo COAik

de movimento oscilante da agulha para entrar em acoplamento"ope

guração de um . número ou de uma letra de qualquer tipo cada Vala dag partes

racional com o dito seguidor de came, um membro de ancoragem paga

os ditos dispositivos de mola deslocavelmente apoiado na dita ma
guina de costura, um bloco de engate deslocivel para constranger O
dito membro de ancoragem numa posição na qual os ditos dispositi vos de mola são eficazes, um dispositivo de cama restabelecedor acionado pelo dito eixo rotativo para deslocar o dito membro de an:oragem para uma posição de constrição pelo dito bloco de engate
a dispositivos liberadores de engate influenciados pelo operador
atuando em qualque'r ' posição de rotação do dito eixo rotativo para
deslocar o dito bloco de engate para liberar

o dito

membro de as -

cora g em da dita posição de constrangimento.
A requerente reivindica a prioridade do correspondentA
?edido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da
kr.:Crica em 4 de mio de 1966,sob o nO 547.468,
Ponto n9 1 do total de 6

ay,reseetados.

sendo provida de aba dupla, voltadas grtogonalmeote para dentro é formamdo canaletas onde são encaixados os laterais de união das referidas ou
teu, laterais estes de material plestico translúcido.
Ponto n9 1 do total de 4 pontos apresentados-

•
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TERMO

1ec6]
,25.777 de 10 de Janeiro ie

Requerente; ING. e. ' OLIVETTI 5 C..

Requerente( TAIVIO

YrJ.vilégio do invenc4o: ' 1P£R1,4IÇO7,.WNWOS INTkOdUZIDOS EM AAWINAS DE

Privilegio de /nvenção ".APLR2NOAX,

CALCULU ZLZTRUICA.5 •

JAKt

3

OU ,ta,V)I03 A F2CHOd 4

aAIR'

REIVINUICAÇÕES
— .
1 - Apert",,içOauccoS introduzidos em máquinas de calal.
aar e/etMnicas, guc se caracteriza por possuir uma meméria eiclica se

fendo un par de elementos de fe. ehos para entre-fechamento, cada um

, Xlal Compreendendo h registros do tipo na linha de atra50, cada uM dos'

leS Sendo feito de um filamento contínun 4 te40 "na 4rie de elos

ovais está" apto a conter m caracteres e os referidOS bita de cada .

• -c. sendo elaborados en sér j.e, caracterizada em gut: 4 referidaa meconstituida de uma linha de atraso Cinic9, apta a conter n.m.b,
correspondentes dos diferentes registros, estun ,,/, re9istrados os

1 4erreiçoamentes em 01 relativo a fcosielai compreeO

et forma de "U 9 interligados, caracterizados pelo fato de que cada .
UM dos ditos elementos de facho são costurados nas respectivas tiras
€9(1 suporte, e, tem uma faixa trançada formada por ponto lago duplo
40 modo 4 satender-se sabre , 1 elos do elemento le'acho

VcsiçOes contiguas na mencionada linha de atraso.

Ponto /I Q 1 do total de 2 pontos apresentado$

Fig.,2

Ponto n4 1 de 20 pontos apresentados.

rt:BMO nv i0e.s69 de 7 de abril de 1967
Requerente:

BASSANI

S.p.A./ITALIA./

Privilegio de Invengão: DISPOSITIVO DE
RUPTOR

PROTEÇÃO, QUE COMBINA UM

INTER.

MASSZT0TERMIc0 DIFERENCIAL COM PORTA-FUSIVEIS, DE =zuno po.

DER DE INTERRDP00.
• ikouerentes: METULGESELLSCHAFT UWIENGESElLSCHAFT -ALEMANHAf.

Reivindicações

• TUE

STEEL COMPANY OP CANADA, LIMITED -CANADÁ-

1 . Dispositivo de proteção que combina um interruptor

rxitLlegio de Invenção: "PROCESSO E INETALACAo PARA REDUZIR °MOS DE

nagnetotgrrnico diferencial com portafusivois de alto poVer de interrul

NAWAULOMERADOS1PELLETIZADOS) A PERRO ESPONJOSO'

9ão, caracterizado pelo fato de que o interruptor magnetotérmico dife-

iIDICAÇdES

rencia]. e o zortafusiveis formam um fálico aparelho elétrico, no qual

1 . Processo para reduzir Oxidos de ferro (concentrada()
ferre esponjoso nedante aquecimento dós 'óxidos de ferro aglomerados

C( interruptor magnético e o fusivel somam os seus poderes de interrup.
çao no Sentido de que ata um determinado liuite de corrente de curto

!por exemplo, briquetadcs ou "pelletizados 9 , em um forno giratõrio sob

Circuito atua o interruptor, enquanto para valOres superiores intervem

leXcesso de redutor s6lido, caracterizado pelo fato de que os aglomera.

o fuelvel nim tempo necesaario para impedir a destruição do interruptor.

dãos produzidos de maneir( conhecida ("pellets" verdes) sao introduzi

O portafusivel é do tipo a encastrar e a base tem tais dimensões e for-

lios em estado amido e

mas que impõe a utilização de um determinado tipo de portafusUels que

plãsticamente deformãvel no forno giratOrio, Gre

toàpatio com queimadores angulares,

distribuídos por sõbre- a parede do -

deve ser substituido cada vez pelo mesmo tipo para evitar os perigos da

20smo e destinados a regular a atmosfera de gases no forno, sendo que
Zna parte essencial do cala: de redução fornecido pelos qUeimadorest

Zódificação das caracteristicas de interrupção do dispositivo.

eg, ainda pelo Rato de que, na zona de pré-aquecimento diste. forno, os

pedido depositado na Repartição de Patentes na Itãli

SlletS9 ea0 rapidamente aquecidos a temperatura que seria necessaria

pra o endurecimento

dos "pellets" por cozimento fora do forno, prefe-

étAtemente a temperatura de redução (11009C).
,Reivindica. , ee a prioridade do corre‘Pondente pedido

de.

4P6Ditad0 na Alemanha em 30 de junho de 1962 sob n g M 53.402 V1a/18e,
monto ne 1 do total de 12 p ontos apresentados,.

v a. requerente reivindica a prioridade do ec
luo::::ondent0

de 1966 sob o n9 16.687.
Ponto n9 1 do total de 6 pontos apresentados.
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Requerente: ERICSSON TELEPHOMES
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d ais-se fonte J: de corrente paca c aliaentação do

1,;GLAnitRA

rf*Vilegi0 de Invenção: 'DISPOSiTiVO DE SLEÇÃij ELÉTRICA PARA EMPRE:7) Ci
CACLUS DE TELECOMUNICAÇÃO"

nos

em uai° Mé.

,;ors para a vsta

a. face ,-,x,rna da cal.ia

alimentação de corrente.
O requerenaa reivindica a 3:71c-cidade do correspatdenta

REIVINDICAÇUS

1 - Dispositivo de seleção elétrica para selecionar um dentre
UM númere de canais, caracterizado pelo fato de incluir um estágio corres

pecado de patente • jtrO na Reeartição de Patentes da Alema-

nha, em 6 de abril de 19 ,5a, sob n9 r 49.881 Ic777f.,
1. onto

pondente a cada . cand que possa ser selecionado, 'formando. os estágios UM4
sOrie . e cada estagies COMpreendendo uma passagem de coincidóncia, um comedador transistor obediente ã saida da passagem, um condutor de inibição .

1 do total de 9 pontos eoresented,,x
Fi q. I

la
v

z

ao qual pode ser aullcãão um sinal inibidor para inibir a passagem, um
cOndutor escorvador ao qual pode ser aplicado um sinal escorvador sob 0
contrôle do comutador transistor, e um releia "selecionado por último" operável cos seleção do canal ao qual corresponde o estágio e soltável com
a seguinte seleção de canal efetuada pelo dispositivo, cada passagem gpre

Fig. 2

sentando uma primeira entrada conectada a um borne de partida em comum ao

-2

qual pode ser aplicado um sinal de seleção para fazer com que o dispositi
vo efetue uma operacão de se jção, e uma segunda entrada à qual pode ' ser
aplicado umAinal indicativo da condição livre do canal ao qual correspon

í1i

de o estágio, dispositivo asse em que cada passagem outra que não-a do es

/
@,4; [111
rJrLz,4-9

r

tígiO mais baixo da serie, tem uma ou mais entradas escorvadoras às quais
KKEj
`.1.1

podemser aplicados sinais escorvadores, s3bre condutores escorvadores
procedertes de cada estágio mais baixo da serie, c cada relais outro que
nãO o Ao estágio mais alto da serie tem um platinado sôbre o qual um si.
nal inibidor pode ser aplicado ao condutor inibidor do estágio ao qual
pertence o relais e de cada estágio mais baixo da série, com o que os sinais inibidores asseguram que seleções sucessivas de canais efetuadas pe-

iJ 1.n
££RMO al9 168.104 de 28 de março de 1967
Requerente: IMPERIAL CUEMICAL'INDOSTRI1-;i: LiMr1ED a
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA ', , RODi,y,O D

obediencia aficai a daquela dessas 'passagens que pertence ao estágio mais

Qaixo da referida serie.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositadO
na Repartição de Patentes da Inglaterra sob n9 16.593 em 15

de abril

1966'

Ponto n9 1 do totalde 6 pontos apresentado.
EM
Pfi

de

. E2GLAilERRa
1 r.i

lu;sizewíO0*

REIVINDICAÇaS

lo dispositivo empreguem estágios sucessivamente ascendentes através da
serie, e os sinais escorvadores asseguram que uma passagem obedeça A anli
cação de um sinal de seleção ao borne de partida em comum, sendo a única

Fi W.3

n ,v

o de filmespolimerea, organii00$ a
1 0 UM proceaso para prodiai g
terfflOplástices, revestidos com uma vedaçÁO aplioada }:,c)r calor, eara.cteri*!
cOÃO
do pelo fato do filme não revestido ser subasatido a as tKataWeatO,
foi anteriormente descrito, para melhorar as propriedades de ilgação a.

suas superfície s ,
sua superfície e, então, coberto, pelo manos et, n.,d de
conatusande-Se
112 mons.?
com uma resina compreendendo uma composição obtida
aldeído com um interpolimero de acralamída rlmetaorilaAida com pelo
contendo der
nos um outro MonOwero não saturado, ua prosem eia um alcanol
átomos de carbono, de tal modo que dita compus/00 teaka pala,

a seis
menos alguns hidrogenios amino substituídos por grupos -ROR', P. a P.' MI
do grupos alquileno e alquil correspondendo respectivamente; mo; de moNg.

ura

aldeído e do alcanol,.e dito

filme revestido ser coberte, Seb9 e SUas n44,

perfíciea revestidas, com uma caMadd selada peio Calor o ..uesids,paCg
Consolidar a resina, de modo que a reS2ad se torne adesíq amtnte 140,8

camada selavel pelo calor e CO filme base.
Reivindica - se a prióridade dos córzespondentrea pedUtra deplOg
W13.4i9/0:5 R mettho Ca.
dos na Inglaterra em 29 O* marfo de 1966 40b
21 de fevereiro de 1967.

Ponto nQ 1 do tate:, de 21,.po4tto8 8preeinta598.
211Nelo 142 186.054 de 27 de mamo de 1e61
Requerente: O1'16 ELEVATOR COMAM
8Lii9700.97fflía2!MO
'Privilég io de Invenio: "SIGTEUA DZ' CffnO&WD ü
TERMO N9 188.158 de 30 de março de 1967.
Requerente: ARTUR PISCHER./ALEMANH'A.
Privilegio de Invenção: MOTOR PARA CAIXAS DE CONSTR00ES.
Reivindicações.
1 - Motor para caixas de construções com peças de L:onstrução susceptiveis de/ ficarem i 'literligadae mediaaae pinos ou linguetas de conexão rebaixadas para trás e madianta ranhuras *aterior.
mente ampliadas , cujo motor fl ,Ja lojae.o numa caixa que nas suas faces externas fica provida de F!nos ou linguetas de conexão rebaixa caraatcrizado
das para trás e de rh1s
pelo fato de que, al ,im do motor, 00 inte:ior de dita caixa, providen-

masauwearAu;

• - UM sistema de contràle de elevador pau uma ~Ui,

ei

sarros atendendo i-4 ;sma variedade de andares, pelo putirum e pacsaR
resposta às cllamej,as registradas nos antaress o dao sistema indiana CD!
dispositivos de contacto elétrico individuais a Cedi& anate. a a Cka 05~
o dispositivos nnn25:vis ao doslecanento ao carro para acoptirsW:08
dispositivos de contacte para um andar num oircult* ellI4rig o ao difoeuLt
tema de :rontrõle quando o carro se aprsiiima daquele arder/ o alto adateRíg
de contrõle se cractrizando polo ditos dispositivos de contaatt: Gek24
segre g ados e inter.
uma varissiame de ur.:,us

C,G

Ualas ao e4ifíoyo, UispOoW~:
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COMutadores de designação individuais ã cada carro e ã cada gzupo ue asda
ente limitador do encaixe da faca no recept6cul0.

xes, cada um dos ditos dispositivos comutadores estando em circuito com

t'onto n9 1 do total de 2 pontos apresentado*.

:Cs dispositivos de contacto interligados para seu grupo de andares'de for
zona

asa1 serem atuados quando seu carro correspondente penetra na sua

suando ~Lua outro dispositivo comutador da designação para aquela zona
atuado, e quando assim atuado apenas seu carro se desloca em resposta

a•

*Mamadas de andar originãries em andaras de sua zona contanto que um' dos
asposftiVOS

comutadores de designação para um pré-determinado da zona i-

Zadiatamente adjacente ã sua zona seja tambéan atuado de forma que sob as
ditas circunstâncias o dito carro se detem num andar na zona designada na
itleencia das ditas chamadas, um dispositivo domutoder de designação quando 'assim

atuado também sendo aficai para fazer com que Um carro que pene-

trana zona subsequentemente prossiga em deslocamento até deixar a zona e

~etre nOma mona que permita a atuação de seu comutador para aquela zona.
rfam0 av 188.081 de 28 de março de 1967

Ponto n9 1 do' total de 9 pontos apresentados

Requerente: STAUFFER-WACKER SILICONE CORPORATION • . E.U.A.
Privilégio da Invenção: "PAOCESSO E APARELHO PARA . PAHRICAÇÁO DE UNA NUBS-

TANcIA PLÁSTICA A UM MATERIAL EM

no'

nrinuncAçOss
- . Processo para aplicação de uma aulatincia pliftica

Um

terial em fio caracterizado pelo passar-se continuamente a aubatincia -

elí p tica
Cm

para uma zona de aplicação, paasar-ae continuamente O material

fio através a dita zona para efetuar a continua aplicação da dita euts

UnOia ao mesmo enquanto conformando continuamente O material em fio numa
~figuração pré-determinada o deslocando-se continuamenta O produto resultante numa direção para o exterior da dita tona.
Reivindica-ao a prioridade do correspondente pedido depositado
as: Repartição de Patentes dea Eatadoa Unidos da América em 13 de abril de
2Ene y ar

te nd eob ne 547.704.
140.40/ Lar.

24 de Março de 1941

Ponto n9 1 do total de 13 pontoe apresentados.

Requerente: PERDINANDO OCHUERER . CM PAULA
privilígio de InVenção: * MICR9-VENT/LASOR

BIETA4C0 COM

D1YUSOR DE PERIME'

REIVINDICACUS

.1 n MICRO-VVITILADOR ELeTRICO COM DIFUSOR D3 TERME,
fOrmad0
de Um pequeno ventilador elétrico comais, agora c a
racterizado por ser:lota
do de uma carcaça fechada (1), com fures laterais (2 e 3), respectiva:ten..
te, para lntrada e aaida de ar, • tendo, na.
parte superior, uma c1pSu1a
(5) com material absorvente embebido de perfume que exala suavemente

Cem

O ar soprado polo referido ventilador.
Ponto n9

1

do total aRikpontos apreaentados.

TERmo N9 188.080 . de 28 da março de 1967
Requerente: PROPESSIONAL GENERAL

sturnonc PRODUCTS

- P.G.H.P. nFRANçA

Privilégio de InvençãO: "DISTRIBOIDCR Da CORRENTE"

asIvilloicAçâsp
i - Distribuidor de corrente de um tipo nevo, caracterizado pe
la comJinação nova: de uma ou de diversas tomadas de dinensões diferentes
com o oajetivo de receber uma Ou vãriac correntes diferentes; de barras

TERMO Re 188.086 de 26 de março de 190

raquerente: MARIO CP/AI • n SIO PAULO

Priviligi0 de Invenção:

P APERFEIÇOAMENTOS
WA áz

ligadaa a cada um dos pinos das referidas tomadas; de elementos montados

ya LATIVOS A CHAVES aLEIRI

rause

sões e de estrutura idênticas ou .diferentes; de burras suscetíveis de as-

lnyluous4Na

1 - AT2aTEICOAMEUTOG

EM OU PELAT/VOS A

reÁ ligadas a uma massa qualquer e de receberem pinos de dia:a:troa e de
CNAVMS

ELETRICAS o

caraeterizadca pelo rate de áe aplicar a cada receptãoulo, de , faca

de chave mI gtrida,

batente constiturdo por elapa metálica dobrada em "V".

sem ramo dotado de oxiffelo para

AU&

12.naçãó, •nquanto . gUt o ramo oposto

apresenta-se com reeert• Ungitudinzi, o gsal apreende as abas do receptã
waa:araade

abre cada uma das referidas barras destinadas a receber tomadas de dimen

, —

.a-aa

gue o tiail d* 2***Y** eu Urdi* ds paata ~trai do "C" p:e9a-se de ka-

posição cemelhantes ou diferentes, conforme o tiro de tomadas utilizado
de uma caixa . possuindo vãrias sóries de ' orarícios que permitem a introdução de tomadas de dimensões e de estruturas diferentes que, Cooperam com
da

referidas barras, bem como ds visores e de aberturas apropriadas para

0-comando dós circuitos tala como os de diajuntores incorporados ao wderido distribuidor.
,

Rsivindica-se a priaridale do coraespondente pedido depositada

'Tcs:iti a-fera 22

DÁRIO °nein.

tr,:ec,Junho

na Repartição de Patentes da Prança em 19 da abril .de 1966 sob n9 98.070.1

Ponto n9 1 do total de 8 pontos apresentados

cie

1971 3179 1.1

REIVIJOICAÇÕES

4 • NOVO PROcEsSO DE CAPEAMENTO EM T2ANSPORMADOR DE MOA noas
ZOEM; caracterizado essencialmente pelo tate de ser a capa protetora
(1) dos transformadores ser aplicada diretamente sObrO oi enrolamentos pai
ce Cera especial, Os *titile matírta com) *
a j unte, impregnada por meios mecânicos ou manuaial e por ter justaposto
em ambos os lados, , préviamento, discos de /44nel/te (2) OU similares, Oe
quais são enVolvidos quase qUe totalmente pela capa de céu; e por dotar'
a capa, num mesmo processo de injesdio, coa uma sallincia (3) era OU aro*.
ta, onde tem salda o tio (4) de alta tenso.
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados

..
meie de um processo de injeião

TERMO N9 188.029 de , 27 de março de 1967
SA0 PAULO
Requerente: KIYOGRI *ARAMARA

Privilégio de Invenção: "APERPE/ÇOAmENTO. EM CHAvaS ELÉTRICAS DE OPERAÇÃO
RAPIOA"
REIVINDICAÇÕES

1 ...Aperfeiçoamento em chaves elétricas de operação rApida, 01
racterizado por compreender inicialmente o feta• 'de as facas ou elementos
'

móveis do contato, serem acopladas entre si por m416 de uma travessa isoe
lente, a qual tem as sues extremidades fixadas a 4ffla peça transversal, seu
do prevista uma pequena mola espiral, a qual é Montada horizontalmente Só
bre a peça transversal, e fixada em um pino, e também em uma peça, dita
peça sendo . a parte principal do mecanismo, e apresentando um formato es;p6.-

InpmO N9, 187.813 de 16 de mane da 194?
Requerente: ALVARO COELHO DA SILVA
SÃO PAULA

p rivilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM nacod El2T21COD DE PASSAR
ROUPA"

Ponto n4 1 do total de 3 pontos apresentados,

1-

st,7-71

- REIVINDICAÇÕES
1 - AFERFEIÇOAMENToS EM FERROS ELÉTRICOS DE PASSAR ROUPA, ext

4

que dito ferro compõe-se de base encimada por corpo de chapa o qual rem.

e
. '

be o cabo e caracterizados essencialmente pelo fato da referida buo Oft
dotada em sua face superior interna, de um ressalto pleno circundante que
partindo do vértice frontal da )iase se are em "V"? polo fato ainda diste
ressalto possuir, de um extremo a outro, um rebaixo - canaleta de profundi-

-

dade relativa,

0 suficiente Para alojar a resistância elétrica; pelo fato
ainda de sóbre o referido ressalto ser previsto uma chapa que sloompanhan.
do a mesma forma em "V",E simplesmente aparafusada neste, chope esta dota
da,.na linha da resistancia elítrica, de uma nervura de ajustamento, pra.
vendo-se ainda nos terminais trazeixos da chapa, furos para saida dos pou

fiGt

los da resistãncia.
Ponto n9 1 do total de 3 pontos apresentadas.

TERMO N .P isI.iD.... 22 de março de 196,
Requerente: P. R. MALLORY 8 CO. INC. = = E.U.A.

13

li

Privilégio de Invenção: "CÉLULAS DE ELETROLITO ORGÂNICO"

13

REIVINDICAÇÕES

1 - Una célula elétrica caracterizada por compreender wa aaodo
é, enxofre, a um eletro
de natal leve, um catodo do qual o material ativo
lito composto de um solvente orgãnioo no qual a dissolvido um sal toando
um
um cation selecionado do grupo consistindo de metais leveo e emanto e
anion selecionado do grupo consistindo * de tet'rafluorborato, tetracloroaiu
mini°, perclorato e cloreto.
Reivindica - se a prioridade dC correspondente pedido itepocitaéle,
.ta Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em at de mag oo de
'.966 sob n9 536.814.

Repto no 1 do total de 11 pontoo apresentados.

PIS, I 2 22
aa

7'

/0
P28E0 NO 184.911 de 22 .de marfo de 196/
ORO RAM
Requerente: INDOSTRIA ELETX2EICA VOIdiit %ROL
Dc
a. InveRsÃo; °NOVO PROCESSO DE ONSINNININ 26 TiViddldirelffik
ilmo&

~ger

14

_

12 1

TERNO NO 187423 de 8 de marco de 1962
Requerente: "GENERAL ELECTRIC COMPANY
Privilégio de Invencão: "APERPEIÇOAMEMOWINTORRUPTOR DE CIRCUZTO DE.WI
PO A VAC"s0 COM M2100 DE COUTÃODN DE EREGOÃO9
Ratvinicacqui
1 - APOrfoiÇoamcoto 09 interruptor de circuito co tipo a
co... ...as de contra° do p regai?, 00preendondo um invdtuato evacuado ia
par de contatos relativamente aviai dentro do invd/U0,9 a uma /4412a~
metailtaa tubular envolvendo os contatos e isolada eidtrioamente desdita
contatos quando o interruptor estiver fecha/10 pio ta lm90 flutuado
dentre'
do dito indicara, um conjunlioNae controlar a presta° dentro do &Cai
Olmo evacuado quando o interruptor estiver conduzindo corrente. aturas
entittiiatalsiistd9 125 lente 49 gaga& 49 alta taadie sara aoltaach

Têrs,s a-feira 22
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'i rei alta tenuao atrav . s urvd espaço entre dita' blindneM e ditos eontate., Ta": o interruptor estiver fechado, caracterizado por comPreender.
COAC

Junho de 1971

VeRHO N9 187.600 Co

de nano
Requerente: STANDARD ELECTRICA S.A.

dit. teso C. suficientemente baixa de moeu a não apresentar descarga

1,Ji

oara iniciar

',Wi•

REIvINDICAÇOES

•.:nsão sendo suficientemente elevada

descarga ataavFa çbto espaço quando

a

8 *. Unta matriz de contrOle elétrico carecterlian tecto
per saia
dispositivo de comutação elétrico compreendendo:
- uma matriz composta de condutores que

preesão dentro dO

Oito invó)ecru estiver acina do dito licite normal, meio atuado por cora
eia circuito com díta fonte de aplicação de potencial e opera
rente li ,gado

n, meios

de cave ligudo en série dita fonte de aplicação de alta tensão atuado pe

varidveis interligando-se cada um doe ditos pontes 42:15

zados;

ia iniciação se uma up•racao de abertura de interruptor para remover dita_

• os ditos Meios variãveis sendo estabelecidos,
em resposta a

alt tensão do dito estive quando fôr iniciada a , peração de abertura de

aplicação, direta de potenciais, a estados condutOrea eemi

espaço quando

-

permanentes

não condutores;

dito interruptor Lói Eco:lado.

- meios ligados para receber os ditos potenciais para estabelk
cem cada um dos 'ditos meios variaveic a um estado desejado.

Reivindica-,e a prioridade do correspondente pedido depositado
ria

*é CrUsarsturzw10011

dado de pontos;

Vel em re5crils a ura descarga :Jen& iniciada através dito espaço, C Mio

auterrnetor 'e para reaplicar dita sita tensào atrav jis dito

GuANABARA

Priviligio de Invenção: "MATRIZ DE CONTROLE ELETRIC'

kiidnificant , átravs dito esraço quando a pressão dentro de dito invOlua
elo estiver

de 1987

Nepartiçáo Oficial de :atentes dos listados Unidos da America em 17 dt

Reivindica-se a prioridade do cerresp ondente.pedid0 deposita
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América sob
n, 541.428 ta
8 de março de 1966.

:Murça de,19GG sob n9 535.07i.

Calco ponto apresentado.

Ponto n9 1 úc-5 total de 13 pontos apresentadoe.
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N9 187.769 de 14 de março de 196)

.

1

Piá
r/V6 nt'a

litlf.

PMgderente: SER/WM.1 GOMES D'ASSUMPÇÃO = GUANABAR3
.Uivilagio de Invenção: "NOVA MAQUINA DE FAZER CAPZ"
REIVINDICAÇÕES

TERMO Na 167.525 de

3 de março de 1967
Requerente: COMMISSARIAT A VENERGLE ATOMIQUE a . PRARCA

n Nova fiScleina de fazer café, particularmente adequada para
•A uso em bares, restaurantes e similares, caracteriZada pelo fato de ,com
1

Privilégio de Invenção: "ESTRUTURA DE PAREDES DE TUBO DE DESCARGA DE COe

ereeneer, em combinação: um recipien.te fechado, preferentemente paralela

VERSÃO POR M AGNETOHIDRODINAMICA E SEU PROCESSO

zúpádico, provido de meios de' alimentaçJ;o de agua fria e meios para aque
cimento controlado da referida agua; pelo menos um conjunto de infusão .

.22 PABRICAÇXO"
MEIVINDICACOES

disposto no referido recipiente, adaptado para receber ' agua_quente do
4lesmo e que inclui uma caldeira e una camara de infusão conjugadas; uma
*amara ou tubo de aquecimento, para alimentar a referida caldeira com a-

1- Estruturas de paredes de tubo. de conversão por magnetohi.
drodinamica, caracterizadas por serem constituída:. por uma alternâncik
de finos segmentos de metais refratários, constituindo os.eletrgdos.

¡ala quente do recipiente feehado; meios para controlar a adução de agua
Wente Z:. referida câmara Cu tubo de aquecimento alimentador de caldeira;
In

segmentos de materiais refratários servindo de isolante térmico e elétrt
Co, ditos eletrodos ultrapassando o nivel interno do tubo.

um tubo do salda oblíquo, ligando o fundo aa referida câmara de infu a

Reivindloa-se a prioridade do correepondente pedido depositaaa
na ?rança em 9 de março de 1966 sob n 2 52619.

1%) som uma torneira de salda, parm eoletar a infusão ou bebida pronta
golo lado externo da ~Um.
•
ronto n9 1 do total de 6 pontos apresentados.
24 22

•

.29,

Ponto n p 1 do total de 3 pontos apresentado..

J. 11

E E-2 E

ti , 2,919,N

EA

•

• FIG.1

1,4 .

-7ERAO N9 15/.414 de 28 de fevereiro ue 1967
Requerei-t.te: TESLA, NARODN1 PODNIK

TCHECOSLOVAQUIe

t rivilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS

A

UM TUBO DE

CARGA ELETRI.TA DE ALTA PRESSÃO

REIVINDICAS:DEE
1 - Aperfeiçoamentos em ou relativea a um tubo de deacarea

Têrça-feira 22

MÁRIO On .C4441..

trica de alta pressão, cheio de vagires de metais ou compostos do mesmo e
Com gases raros ou misturas dos mesmos e/ou sOmente com ~Ores de metais'
ou seus compostos e ajustado com dois eletrodos principais e eventualmente pelo menos com um eletrodo auxiliar caracterizado pelo rato de que o
tubo de descarga é ajustado com uma espire de fio de resistência enrolado
em terno da parede de tubo exterior.

Reivindica-se a prioridade ,do correspondente pedido depositado

( . . eção

III)

Junho de 1971 31811

peste sabre Os ditos impulsos de tensa° e que leva e eiregtO de téepoa Alterar o angulo de disparo dos disposlaives diaparadOree tm pro.

pOrção"direta com "sua grandeza.
ReivindiCa-se a prioridade do 4erresponaente pedida depontada nos Estados tlnidos da América em 3 de março de 1966 sob o 179
531.802.
Wonto'n4 1 do tota l de 10 pontes apreténtades,,,

za Repartição de patenteada Tchecoslevaquia eM 2 de março de 1966 sob n9
P9'1389-66.

Ponto ne 1 do total de 4 pontos apresentados,
4

rnG.:

Ci g.

TRRMO N9 187.410 de 28 de fevereiro de 1967
Requerente: TESLA, NARODNI PODNIK = = TCHECOSLOVAQUIf

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A UM 37)80
DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRESSÀO

TEIMO 149 887.408 de 28 de fevereiro de 1907
K.U.A
Requerente: THE SINGER COMPANY
Privi'ígiO de Invenção; "MAQUINAS DE LAVAR TAPBTR,S COM ~RIU
MUZIR ESPUMA"

REIVINDICAÇÕES

D£

*Ag

pEIVINDICAÇÕES

1 -Apefeiçoamentos em ou relativos a um tubo de descarga elk
trica de alta pressão, cheio com gases e vapóres de metais ou sena compo£
tos e/ou samente com vapareS de metais ou seus compostos ou odmente com
gases e ajustado com dois eletrodos principais e eventualmente com pelo
nonos um eletrodo auxiliar, e um circuito magnético usado para evitar que
o trajeto de descarga se curve para cima com a lâmpada de descarga em uma
posição de Operação horizontal, caracterizado Pelo fato de que o Circuito
magnético consiste de membros longitudinais da estrutura que suporta o tm:
bo de descarga dentro do bulbo externo da limpada de descarga.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada
na Repartição de Patentes da Tchecoslovãquia em 2 de março de 1566 sob 09

Maquina para lavar o ensaboar tapetes, COM UM NUE.
oi, \na motor elétrico suportado pelo chassi, duais escrevas montadas mo
ohassi e acionadas em rotação pelo motor elétrico, caracterizada Dedo
Lato de possuir um único elemento gerador de espuma montado no okairi
em posição adequada para produzir espuma para as duas *achas; e Mein
1

para acionar o citado elemento gerador de espuma.
Reivindica-se a prioridade do correspondente Wide Ct.
positado nos Estados_dnidos da América em 4 de março de 1966 Ne O eg

531.803.
tonto n9 1 do total de 8 pontos apresentado*.

FV 1390-66.

Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentadoe.

s
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•\

TERm0 149 187.404 de 28 'de fevereiro de 1067
Requerente: DIVINO DE MELO .= = MINAS GERAI&
Rrivilio de Invenção: "POLIA DE ACOPLANENTo AUTOMATIC° MA 94010POP
rtsm0 Ni 187.409 de 20 de fevereiro de 1967

REIVINDICAÇÕEf

Requerente: TUS NEW YORE AlR . BRARE COMPADY -- E.U.A.
Privilégio de Invenção: "CONTROLER"
REIVINDICAÇOED

/ - bm dontroler para um motor universal ou
rizado por compreender:

DC

caracte-

•

a) uma fonte de energia AC ligada com o motor atrav.éft
Zispositivos comutadores de energia comandados por perta, estáticos;
b) dispoSitivos aisparadores estáticos para desbloquear
Os ditos dispositivos comutadores;
c) um circuito distribuidor ou de tempo para controlzr
O ángulo de disparo dos dispositivos disparadores;

d) um gerador para fornecer ao dito circuito de te.r.po
impulsos de tensão que estão em sincronismo com a energia AC;
e) dispositivos para regularem a: grandeza dos impulsoS
de tensão fornecidos ao circuito de tempo;
f) dispositivos de centrôle para injetarem diretame.:t
no dito circuito de tempo

uma

tensão Ce contrõle variãvel que é sobre,

1 - Rolia de acoplamento automateeo para motores, oaraelering
fato
de compreender, em combinação: um eixo escalonado, provido
da pelo
de um flange de montagem adequado para montar o eixo saoalonado na outra
midade 4,,salda do eixo motor e domo uni prolongamento do mesmo, g ine SFR
c,eixo escalonado inclui um segmento curto, de grande diâmetro e um sega,
ment.cralongado de diiimetro substdhcialmente reduzido, de maneira e ítireDir,
'rem entro si uma face ;adiai anular; um primeiro fiança anular OU de Qte,j
pólo, cie= fica encostado na referida face radial anular; Um segundo fiou
ge anular ou de pressão, afastado sxialmente em relação ao primeiro o2110
terligado com éste por meio de parafuscQ de tujeição; um anel de prsadie
próximo extremidade do segmento do eixo escalonado; um anel de Man° p
montado por meio de rosca, na ponta do referld0 segmento alongado Co 010
escalonada -e na frente do referido anel de prezei(); UM colar de . ~age
na extremidade livre do eixo escalonado, na frente do referido anel ae
vanço; e uma polia de trancroi!;5;1- 0 girando ifpre sabe o segmento lenge 40
eixo escalonado, entre o referido 1:Unge Je preRaão e o referld0 enel
pressão, sendo a disposição ta/ que a rotação normal do . eiÀ 08019Eade

Junho de, 1971
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3132 Terça-feira 22

entre o fleme.: e anel de pree
?az com que a refertd a polia seja tranoadi a
ezoalenadee
ao, de modo a girar solidaria coe o referido Mico
Ponte n9 1 do total de 5 pontos apromemeenea,

em
coe a dito electrólito. enquento a írea total desenvolvida do arsidio,
contacto .com o electrólito. é pelo menos aproximadamente dez vezes maior

do que aedo catódio em contacto . com o electrólito.
peieeneleaese a prioridade do correspondente pedido depositado
de março de 1966 sob ne 535.452
nO . ...fados Unidos da América em 18
?coto ne 1 de total de 19 pontos apresentados

FIG.I.

reaMO 99 186.871 de 9'de ~meteu 8. 1.961.
Requerente: A0Beele8hAN CON9m014 rarammaN9./M.b.m.
Privilégio de Invenção: SCOPO69TIvol PROGRAMADOR R Pe.anna PAPA 0

CANO NO 186.303

de

18

de 'janeiro de 1967

Requerente: KATSURAGAWA DENKI(KABUSHIKI KAISHA JAPA,
Peio/11410 de Invenção: *UM ELEMENTO POTOSENSIVEL E UM PROCESSO ELETROGRA
Ile0"

~MO OU SNMELNANUS.

NzimmoiraagOrS

Relvladkcaradm.

1 Um elemento fotoeenelvel caracterizado pela combinação de:

1 - Um dlepositdms controlador de programa gue tem um

mIcrons, a dita

peça de programa montada para mover-se numa armagão cermet/á:4a

Ma Camada fotosensIvel tendo uma espessura de 10 a

do por compreender uma pega de ligar-deallge r peva mover a oleie&
peça de programa e medo móvel entre uma poeiçãe "dealigaden ume

camada fotosensIvel consistindo de particulau finalmente divididas foto e

posigão "ligada", uomprimaira peça de travemeneo girateriamenbe
montada na eiteda—armag:do para manter a citada peça de ligar-de..
ligar na sua posição 'ligada" quando a cetada peça de trava:Beato

gira para nua posielo Ihs bravamente,* um dispoisetivo para fazer
etteda primeira peça de trenamento.
~vindica-se asepteoridadee 'dos pedidos: correspondem
tos depoeitadoe ma Ropartieão de patentes dos Estados teúdos
&Adrice ma 10 de fevereiro da 1966 sob n9 524.549.e em 15 de jg
alta da 1966 sob aft 561,675.
Ponteen9 1 do total de 20 pontos..aprevntados.

200

sensíveis tendo uma variedade de níveis de captura e um aglutinante iso.
lente elétéime transparente tendo uma resletividade volumetrica de maio

de 10 10 ohm-cm e adaptado para isolarelitricaeente e interligar as ditas
partículas, a dita ~lede fotoOsensIvel sendo também caracterizada pelo fg
to de polarização Interna persistente poder ser -facilmente estabelecida
no seu interior, pelo fato da sue zesietencia uãe diminuir a um valor ir
£eriOr ã 1/10 quando ema imagem luminosa projetada sabre a mesma, e Pe.
10 fato da meu cometeste ,de tempo sob irradiação por raios 'luminosos ser
BUbstancialmente maior que aquela da camada' fotmensivel no
camada delgada altamente isolante

escuro;

uma

ligada com uma superficie

integralmente

da dita camada festoes:noivei, a dita vamada delgada altamente isolante ten
do uma espessura de 2 a 100 mIcrons, uma resistividade volumétrica de mais
de 1011 ohm-cm, e uma resistividade superficial de 10 12 ohm-cm2 : e uma ca
cada de um eletrodo eletricamente condutivo integraLuonte ligada sôbre
outra superfície da dita.camada'fotosensível.
Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos deposl
Mos no Japão em 2 de março de 1966 sob n9 12743/1966 e em 7 de março de
1966 sob no 14204/1966.
Ponto n9 1 do total de 10 pontos apresentados.

FIG.
,....----------,,,,

FIG-1
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lesMo .N9 186.785 de 2 de fevereiro de 1967
Requerente: TEXAS INKIUMENTS INCon93RATEra e E.U.A.
REIVINDICAÇOES
1. Acumulalor eletroquímido =ars:nível, com eleada. dere
dade energética, compreendendo um catódio eletricament e condutivo, um c.

po de um eleetrólito aquoso, e em anódio poroso, eleteicamente condutie
Caracterizado pele fato do dito anOdio estar imer ge no referido electe
to, sendo constittIee per em metal, cuea solubilidade, em um electrtee
aleelínc durante a reação tletroquImica, é menor do que a do zinco,
,o' potencial eletroquImico é munes negativo do que o do zinco em ume
'11,e alcalina, ao pasto qüe o dito 'catódio tem uma superficie, em cen
oxigénio
com o dito electrólito, sendo permeavel r. passagem de ar *
e,
vis do casco mas euhelanclalmente impermelvee 47: pausassem (.1 eslectree
kendo que a Rrea tona projetada do anódio, em contacto co:, o dito
trdlito, e pelo menos igual área total projeta do cetddio em centact

•

-,...,

lelviléglo de Invenção:- *ACUMULADORES ELÉTRICOS*

.7?

eeee0 N9

185.983

de 5 de janeiro de 196,

Requerente: COLOMBIA'BROADCASTING SYSTEM; INC. . E.U.

P,-ivilegio de Invenção: "APARELHAGEM PARA GRAVAR EM MOAOCROMO EM UM MEXI
DE

GRAVAÇÃO 05 DADOS DE IMAGENS EM CORES DE UM1

CENA A SER GRAVADA A GRAVAÇÃO FEITA DAS IMAGENS
DA CENA EM CORES, A1'ARELSA5EM PARA REPRODUZIR 01
DADOS DAS IMAGENS DE CENAS EM COPES GRAVADOS EA
UM MEIO

DE GRAVAÇÃO, PROCESSO PARA PRODUZIR UMA

GRAVAÇÃO EM MONOCROMO EM UM MEIO DE GRAVAÇÃO
PROCESSO PARA REPRODUZIR OS DADOS DE IMAGENS EM
CORES DE UMA CENA CRAVADA EM UM MEIO DE GRAVAÇÃfs'
.REIVINDICAOWS

e e epaeeenagem vera gravar cri monocromo Cm um melo de grava*-
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00 os Mole das iMagena affl dree em Ubla Cena a ser gravada, caracterizada pela combinação de: uma camara de TV em cOres Adaptada para ver uma. ca
na a ser gravada de modo a prover pelo bahos sinais representando os dados de cores na dita cena, uma cãmara de um :Mio de gravação, um aparelho
adaptado para ver a dita cepa e dirigir para uma porção de um plano de 1.
mugem ha dita câMara . de meio de gravação uma imagem de dados de brilho na
dita cena para gravã-1a em uma porção de emoldurado no dito meio de grava
ção, e um aparelho respondendo aos ditos 'sinais dirigindo para uma .porção
adjacente do dito 'planada imagem na câmara do maio de gravação uma imagem de uma representação monotromãtica de dados de edads na dita cena para gravar essa imagem em ama outra porção de emoldurado do dito meio de
gravação.
Reivindiea*sea prioridade dos correspondentes pedidos . depositados nos Estados Unido's
América .em 6 de janeiro de 1966 sob no
519.106 e em 5 de dezembro de 1966 eob n9 599.216.
Ponto na 1 do total de 63 pontos ipresentados.
_
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Junho de 1971 3183

am conduto de suaPando, Um conduto interno articulada AO sondai°
auepensão para movimento elevatdrio, e meio para articular O conduto
interno com relação ao tonduto-de suepenaão, ooraotoriaado por uma ,bg,
se; 'ima ulataforma giratdria montada na base, sendo dito conduto de'
suspenaeo ajustado A plataforga e Projetando-se para olkaa a part1v da
base: um mastro montado e projetando-a* para, cima, a partir do condiu...
to' de auopenclio; meio da base para conduCir fluido pua o:conduto de
tuaponsão; e moio montado na . plataforaa, associado com o nastro, • 11,
gado a base para girar asplataforma giratdria com relação a base en
quanto se mantém comunicação de fluido entra dito conduta de auspon
alo edito meio de condução . de fluido na base.
A requerente reivindica a prioridade do correspondante
pedido d apositado na Repartição de Patentes dos Ratado. Unidos da inal
rica, em 17 da janeiro de 1966 sob é no 520.943.
Ponto no 1 Ao total de 7 pontos aprèsentadoo./
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TERMO Mv leo.704 de 26 de dezembro de 1966

•equerente: ASAHI RASEI 1OGY0 RABUSHIRI mon - JAPEO
Privilégio de Intenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA TRATAR BORRACHA 6111.2. 2TICA E APERFEIÇOADAS COmPOSIÇbss A EME DA MESMA'
REIVINDICACOES

/ Aperfeiçoamento es processo para tratar borracha eintética, caracterizado pelo fato de que 0,005-2 partes,
em peso de
anidrido mardico elou ãcidolmaleico, e 0,05-10 partes em Piso de.azja
b i s -isobútironitrila são mieturadae com 100 partes de borracha ointe
tica,, obtida pela polimerização em solução e que contém . pelo
menos 101
em peso de 2,3 butadieno e a dita mistuna e'aquecída a 2U-1509C.

TREMO N9 162.805 de 13 de setembro dm 196f
Requerente: MOWSANTO COMPANY a- E.U.N.
MrivilZala Ja TaaaaaZe: *APERFEIÇOAMENTO EM OU RELATIVO A REI12 ELAST1

A requerente reivindica a prioridade do corr espondentepódido depositado no Japão em 27 de dezembro de 1965 sob n9
80456/65

• sai 5 de novembro de 1966 sob ne 72.588/66.
Ponto ne 1 do total de 6 pontoe apresentados.

ERZ"
SEIVINDICACOES

1 -. Ap erfeiçoamentos •to ou relativos a uma meia. alesti
ca, tanco uma parta de "cano' correspondente i perna, buis como uma paE
te do '14', correspondente ao pé • ao-tornozelo, tricotadan. com
fio
não gaiatice, sendo que as ditas partes da cano de pé e de tornozelo

TERMO NP 166.801 de 1 •de fevereiro de 1965
Requerente: MAX EBERNARDT m SX0 PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO . TIPO DE VARAL ARTICULADO"
REIVINDICAÇOES

1 - NOVO '4.00 DE VARAL-ARTICULADO, caracterraado polo gato de

se apresentar constituído por uma travessa antstior ou 'acção transver •
sal no perfil de um "U" com a abertura voltada para a lado interno.
o

AO

qual acham-se articuladas duas hastes de relativo c1nprinnet a afastada::
•

entre si.
Ponto n9 i do total de 8 pontoS apresentados.

contém fia alastomirico, tricotado sob tensão constante e uniformo em
carreiras altar:fadas eem ma ffo não elis tico, , a , fim de prover um supoE
te quando ameia e usada, caracterizados pelo fato de que: ó comprimen
to relaxado, lato é, irem tenzeo.'do fio elaetomerico , em cada uma 'das

carreiras a1ternadaa no segmento superior dá panturr±lha da parte dm
perna é constante, tendo um pré-determinado valer mãximo:, o comprori to relaxado, isto:6, sem tensão., do .fic ela s tomírico'nes carreiras 1ternadas. das porções de suporte correspondantaa ao pri. e
aotornozelo
é constante, tendo um pré-determinado
valo. mínimo; e o fio elastomeri
co - nas.carreiras alternadas do segmento da suporte da
panturri2ha infs
rior da parte de perna da mela, tem um comprimento que dicresce unt£or

memento, desde e dite comprimento mãsimc, se tepo'de'eagmeato de pants2
rilha inferior, ate atingir o aludido comp cimonte'eleimo no fundo desse segmenta sa paatarrilRa inferior, dia., :ãe elastCmérici, ertarde sob

TERMO NW 184.734 de 21 de nevembrd dó 1968,7
lequerents: Fre conponalonAw.A./
1á:711410 de 'InVingiro: UM AP: '1,110 DE 2RANS2ERIX0IA DE ELUDO.
.cacSee,
m Vot •mana'. IiIntraleitrintás de Anide Cempreendendu

umama tensão elkcada carreira de suporte da nela; o comprimentq zela,
xado do fia •laatamerice ea cada ema dás carreiradAlternaCas de. cada,
uma das pertas dá suporte dá' meia sendO im , bstanulalmente proporsianal
circnoforeuela da Mela se . loje de cada xed
.:,'!er!das caelras
altetnadaw, angaaategum e comprimento dos pc:v_. •do f;le elas
toeérice em ca4a uma das sarreetzaldentíco et, longo da cada um dea

Aw9AAAAliw
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teiviica3 a pr1,a::i . .:ade dos c.
topultaaós 1104

Eátados

im

f

sponertea red dal

13 de se. , ,,bco de

loj

;ieL adjacente da ciada vorçao de fixação,
• p,en

1-55

n9 1

imã do Ãisle

n9 1 do total de 18 pontos apresentados,

0 13 do setembro de 1'5, sat. n9a 46::;.: e 4i1.'i55,
Ponto

ODn41 0

rencicsado tendo sua superfície externa magnetizada,

total -,
-------

,

,,,j
/

Tr. .ItMU 3.9 180.035 de no de maio de 1966
Requerente: IRMÃOS ~EL LTDA. - dAD PAULO

WeRmo N9 182.517 de 31 de. agosto de 1:65
aequereffl:e N.V. PHILiPS . GLOSIN. :EAPABN

Privilágia . de tnvençii0: " PROCESSO E DIEPOSIWIVO APLICADO NA PRESERVA-

ÇÃO DE MADEIRA

u9LM,IDA

Privilégio de In9ençao: "APER2EIÇJAMCNTOS EN - Lid SO3R.: roaos

DE

DESCAR-

GA ElaTRICA"

RDIVINDICAÇNS

REP:.~1C:!.5-J4S
1 - Aperfeiçoamena,:s e- ,u saca tubos de descarga elé-

tzioa tendo um anteparo luininescente sz;.s1. 7e1 ,co raiox
e LIA fOtO-C21
bodo aCOplad camente a dito ants,u.so, caracterizado porque o anteparo luminescente contém Oxido fodru n_o co silicato de lantano ativado

1 -

Processo e dispositivo aplicado na preservação

Madeira, caracterizado pelo fato de consistiu o processo em se encerrai

em autociave formada por recipiente cilíndrico horizontal, a madeira m
ser

tratada, previsto sObre a autoclave tanque de reserva de solução /

GDM térbio.

ealina com nível indicador externo entre o tanque e a autoclave sendo

Reivindica-ae a n..oridanR do correspondente pedido depolitauo na HolauCa em 4 de sereathro de 1915 oo n9 6511566 •

que ao conjunto são ligados condutos de vecuo e de pressão, o primeira
utilizado para a‘ extraçÃo do ar e o segundo para determinar a completa

Ponto ne 1 do total de 4 peros aresentadus.
ORMO N9

269.607 ate 12 de maio de 1965
requerente: SOARES PRODUTOS rf: IVXRACA-. S/A e GUANABARA
eriVAlégio de Invenção: "AEUI;EJOS DE MPNÉRIA PLÁSTICA"
REIVINDIW6S

1 - Azulejos de materia plãatica, caracterizados por Urila espéae de bandeja quadrangulAr d lc bordas baixes, cuja superfície externa i"

impregnaçÃo da madeira, quando cheio o recipiente pala solução salina
sendo que por diapositivo automitico

é regulada a presaão mãxima desejada no'conjanto, processando-se a impregnação pelo tampo desejado, a.

pós o que a soluço restante no interior da autoclave por condutos 4
encaminhada, apOs passarem por filtro là depósito, previsto tanque ele
misterador da solução e que por conduto alimenta o mencionado dee
pós :to.
Vad0

to n9 1 de 2 pontos apresentados.

aviado por vincos entrecrusafa, formando quatro campos idéntieoSi pre~Ão-sa na superfície oposta, em coincida- nela com ou referidos vincos à
~puras duplas, em 0r:is sôbre

4 Ãrea do azuleje, 'com 09 ponto,
solidari.;
Zed0O na pequena aba ortogonal prsvista na borda do azulejo. Nos quatro
akátos dista estão.prevastás abaà de . .catenção em "L ".e., nes pontos de li.

gnio

604 extremidades das nervuras duelas, s abas de retenção rata%
Ponto n9 1 do ponto de totai de 2 pontoe aoreaentadoo

Immo Nt 188.0,9 de 27 . do margo do 1967
GANO

n? Zft.744 dit 30 de j11111* de 19655

a . E:Uál
Veitingig9 cl* anneIg i nurago corrann IMA PARA FECRAUENTos"
'AggereRhe: WHEL. 000DAIOR =PAU

91112-Baa
ètit9.
'e UNA petem 0/on¡adk conteelo um iNÃ, caracterizada pelo

Poquerantis AUTOMATIC =PHONE BLECTRIC COMPANY LIMITEI) _ipoLATERgs
Prielli4gio de Xueençíe "CENTRAL TELEFONICA AUTOMXTICA CONTROLADA POR
REIsraoi's
REIVINDICACOES

1 Xale central télefOnica automática controlada por registro

%MIM thalnereatAder Vegeta de parede definindo um par de compartimentos
, Centmret osiaardando-s0 ,Ionpitudinalmente Ã gacheta; paredes ficai-

empresando comutadoras do coordenadas tendo acesso linhas di jua

' WãiA intilrooneotando ditoN Compartimentos em relação paralela espaçada

eficazes nas Chamadas de saSda atraviis linhas de junção para determitV

ção, caracterizada pelo fato de serem proporcionados arranjos U no são

pé:nun..te4 em çada uM dos i iiitos cocpartinenty s, ditos tendo po

.em resposta i recepçRo de um digito iniciais o número total de digita

Zs Mdyn g tie0.9 de liolaridadcs opostas co sdas su:;.,erfiele,t adjacentes e !

nacessãrloa para estabelecer ume chamada e retardar a tomada eM uso -

to porção de fixação as-tendendo-se lonuitudioalmente à ,'eer!da gacheta

de uma linha da junção 514 um nUnsro predeterminado de digites ter sj

là. aov ditos compartimentos estendendo-se itoracotu aiea, da boina

do racesido..
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*

'A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido

,..dendaitado na Mepartição de Patentes na Inglaterra em 29 de Marco de
1966 sob a n* 15921/66.
Ponto A* 1 do total de 12 pontos apresentados.
1DF

TERMO Nz , 189.146 de 4 de maio de 196?
Requerente: NtIti PHILIPS , CIOEILAMPENPABRIEKEN m ' m ROIAM
Privilégio de InVencío: 'APERFEIÇOAMENTOS 214 ou RELATIVOS A OENTEEZN
RES DO TIPO QUE

EMPREGA 112 TRA2sISIM3Mird=1

.tAMPO E n TROSISWORE$ Jugo
REIVINDICACOES

TERMO R* 166.786 de 2 de fevereiro de 1967
Requerente: CIBA . SOOIETt ANONYME m OUÇA
Privilégio de Invençiet "PROCESSO PARA A mama :21.830.17020126

MEO-INSWEIS P ' .
REIVINDICAOOES
. Processo para o fabricação de azo-corantes hidre-ineffivele
caracterizado pelo fato de uma amina diazotizada ser COpu1ada com uma atei
na, da fármulai

transistorizado comp reendendo o arranje en anã
de um traneistor de efeito-campo e n traneietoree de jungh (send0
no mínimo, igual a 1), aeracteritado pelo fato do eletrodo de degbarga
dreno do referido transistor de efeito-campe ter 116ade ao elutrede de ta
ai do primeiro transistor de junção e pelo fato de, entre a banhe COMI?)
*Gr de Me traneiator de Junco, ficar ligada um rJeiator cujo valor 8 a
ordem de 5/ril vamea maior que a reeistencia in'eartla bei/te-amigam do
traneistor delmnção.
Maivindice-se a prioridade do corres p ondente Pealan bubstaabinak
'Repartição de Patenteei da Holanda em 6 de maio de 19 66 g ob mi 6606162.
Tonto nR 1 do total de 7 p ontos apresentados.
1

aMplificador

ia

na qual B repreeenta um radical tenzhico§unaftaldnied, ° pateado um 42,
mo de ialdrogônio permutável, na posição-para, ia rasgo ao grupo amino,
Di representa um radical alcoila, contendo um !outro substitUii t. aldm de
um grupo bidroxi *num grupo alcoxi,e R 2 representa uM grupe te.0011end
que está ligado a um radical de P iridino e Caso se Obtenha um ummoran,
'te hidro.insOlUvel de i6rmula:
R
1. .2.2.3. 2,," 4
em que R2 ,.A e B tem os eignificadoe acima lutado e124. der um grupe kl
dromielcOila, ee tratar eventualmente o mCPM0 COM =meato itoilfintei
ui yindica-g e e prioridade doecorreep ondeAted pedida &Fendes
ia Repartição de.Patentea da Suíça em 3 de fevereiro 40 1905 ,49
de dezza
do 1966 sob ng s 1528/66 e 17 633/66e
xedPdetiveanld,
Xonto nç' l do total de 11 pontoe aprontada.

TREMO N e 169,121 de 3 de maio de 1967.

FIGJ

Requerente: _MINNEEOTAMINING AND MANUFACTURING COMPANY-M.9.4
:Uivildgio de invenção: OOMPOCIQ20 DE TINTA DE SECA= axpzubsdUll
OldE0 WARA BUA Al3.ICA9I0o
33X114100A0tEk

PÈRMO W2 18C.163 de 5 de maio de 1961'
laquerentet Tar NATIONAL CASE MEGISTER COMPANY= ii2N2Ue
Privilegio de Invenção; "SISTEMAS 22 22002,51~) xlionoNtLermligsav
lusERstw
REImpromus
1 t Aparelho de laser para processamento de ~meg" caraotol
zoa° pelo fato de ao-apreender um laser, um registro, naa'plemalidadt de
lente. le quaie 6 aplicado o feixe de la gar; sendo aball luto dispeatax
de modo a produzir um ponto focalizado • produzira imagem do ponto focalizado em dito registro, e diepoeitivoz do modnlagRo O amplitude de hl.
meg • de exploração interpostos entre dita pluralidade de lente,. 'e.
Reivindiee-se a prioridade do correepondente pedido déPozitadent
Repartição de Patenteei doe Eatadoe Unido da Ambleaia 11 de. mele 4. CO.
1966 sob n 2 549.281.
Ponto a" 1 do total de 27 pontoe apriatatadOle

1.. Uma oompdeição de tinta que inclui lan VOIOUIOwe
Um atvieto ea teMPeraturas.ambientes normais e tambEmformatan20122
durável, aderente, unitioadó, tenaz e não pegaãoco quando apiondo
como um reveatimento delgada e exposto à lua ambiente normal, Ma c=ii
pocigh do tinta sendo.earaoterizado pelo fato de taabám conteruataW
teria/ a Ume de rezina ermlniea termopldatica formador dó fila! que,
2) 6 um edlido éa temperaturas ambientes normaito
a) é zubstanoialrente insouivel no dite Teimam em.
temperaturas ambientes normaleu'
2) forma una misture líquida finamente diVIdida Slim
stanciairente homogãnea com o referido veleta,. *
em uma nti7 temperatura elevada; e
4) &solidifica-se dontlê de segundos quano0.82madada
como um revestimento delgado; met mistura coto •
referido veicule na 'emelt:muda tem peratura eludo

•
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da, atm substrato que testi:ma temberatura sUbl
tanoialmente maià biltra do que C. referida tempera
tura elev*da, e forma ~matriz Wirme auto-empo
toda, não pegajosa, contendo a parte do dito Yelir
colo mão evaporada durnmte . a aklioagão.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido.
Igapositado na Repartição de Patente* noa 1.U.A, em 4 de maio de 1966 •

TERNO NI 180.739 de 80 de abril de 180,

loob o nz 547.450 tm 12 de abril de 1967,sob co *ft 630.219

Requerente§ ARTUR PIUM* • AMANHA

Ibnto na 1 ao total de 11 pontoo apreso:atado*,

Privilé gio de Invengãos Wien PARA enzeres DE ausposees4
RRIVINRICACCER
3. .

MOTOR PARA MOMOS MIEMOS, caracterizado porfiarem peia

IMO N é 189.0a& do 2 de maio de 196r
M
*quarenta: N.T. PRILIPPOLOEILAMPERPIERIEKEN . . ROLANDA

menos em uma anperf4ole ~roa do cateter do motor, 01ma4a de modo a

ei.' ivilégio de Invenção; "APERFEIÇoAmENTOS EM OU REIATIVOS A MOTOR
r
ELETROSTÁTICOS SINcRONOS

lblo ao eixo do motor, apoiando-se sabre esta glosa um dist)* que gim

REITINDICAçOES
3.

.

-- Aperfeiçoamentos em ou relativos a motoree eletrostáti.

4dOs síncronos, no* quais os eletrodos do estator 'Jrabalham em coope.
gação nem es eletrodos de

um

rotor eletriomi ente inalado do estator,

Oaracterizadcs pelo fato do estator ser composto de, pelo menos,duaa

artes eletricamente isoladas entre si, cada eletrodo do rotor 000.
Iporando em cala instante e simultaneamente oom o eletrodo de duas
¡portelo do estator.

completar a forma, uma placa que se doelooa sob fzicoio ma ~Ode poma
em sentido perpendicular ao elmo do motor e que provida de paio momos
uma mola de fixação, amai conhecida, cortada ateis, o yrOvIdas ino8Wki
ou alternativamente. de uma ranhuma de fixação.
Reivindioa-ae á prioridade do correspondente pedido depoelftie na
Repartição de Patente* da República Pidona da Ilessabs sob nm
F.49 240 Io/77f, em 20 de maio de 1966.
Ponto nd 1 do total do 8 pontoo apassmatedeg

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositâ
dtO na tepartigRo de Patentes da Rolanda em 3 de maio de 3.966 sob aé

4605934.
Ponto n a 1 do total de 7 pontos apreeentelos.

•
1
COSO NO 180.665 de 18 de abril ao 1967
Requerente: TRE ANDaRSON COMPANY .
Privilégio do Invenção:. 'UM AFAME§ IIMPADOR ME 1411...ERI9M1
EXIMI:10.4h*

1 - Um aparelho limpador de pára-brieas de veionlo, compreendendo)
uma lâmina limpadora e um braço adaptado para sor aoionado a energia e
mover osci/àvelment e

a lamina limpadora através de um pára-brisa em oca

usem% caracterizado por meios guia arqueado* os.
tato de limpeza oom o
locados porto da extremidade do braço e eatendendo-ae geralmente na
do
ração do eixo longitudinal de dito braço, meio de proporoionamen to

Fad. 1
22RMO ,

N 2 188.811 de 24 de abril de 1967

Ilequerente: DORR-OLIVER INCORPORATED = 2,...11.114

Wrivilégio de Invenção: nAPARELROALIEENTADOR COM TELA INTERIOR§
REIVINDICAOES

1• Aparelho alimentador de resíduos de mataria/ organico a uma
CãMara de combust80. provido de uma caixa ou caneca boa com um rotor
OU parafuse qUe a atravessa conduzindo contInuamente o material organi.
CO através da caixa e em direoão da nua Uca dó descarga e ao mesmo tem
14 comprimindo o material, earaoterioado pelo fato de que o rotor ou pa
tafueo displo de um eixo coutai Boo, retratil, terminando numa tela dg
gidratadora sitiada na extremidade de descazga lia mencionada caixa, tela esta que reeet1 o liquido entretido do material oreinico durante o •
Mábalho de alimentaoão por oomproes3o condo O liquido retirado da tela
litzMéi s *tu Boo.

P4iTiadiga.ze 4 prioridade do oarreependette pedido depositado na
61epartioitt de ?atentas doe Estados Unidos da América em 27 de abra]. de
19 neb a 941.41,7
:TUOIIM I do teto/ do 0 pontos apresentados.

movimento asnooiado com dito meio guia arqueado para provocar movimento
de lu
oscilatório de dit04 Meios guia por osoilação de dito braço, Meio

go.
da acionada ligado a dito braço de forma a ser girável em um plano .
roda
ade
\
meio
ralmente paralela ao pára -bri g as, e meio ligado a dito
de
roda
cionada para sustentar dita lamina limpadora, sendo dito meio
guia arqueados por meio do (lua
acionada m6vel ao longo de ditos meios
dito movimento caoilatório de ditos moio* guia arqueados faz com qya dl
ta lâmina limpadora gire e mude a relação angular entre os eixos
tudinaia da lamina limpadora e o braoo.
a prioridade do correepondonte pedido depositado na
ReiTindiOESO0
de maio de
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 10
1966 eob n 2 548.977,
Ponto n a / do total de 4 pontos apresentados.
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RIRMO No 188.669 de 18 de abril do 3.967
Mequrentet MORG-VARNER CORPORATION = m
Wriviléalo de .Invenção: "TR2iSMI8S5ES Hilakuifu0(
pEIVINDICAOES
,

Uta'máquiria para tratar ;uno, um recipiente para pano, UM moP.tor com um membro girável de aoionamento,. e uma bomba hidráulica incluig
.do um elemento de bombeamento ligado com dito membro de acionamento, ca,
racterizeda pelo rato que a bomba hidráulica (4) é do tipo de desloca..
mento positivo tendo um elemento de caixa (69a) Pa ra dito elemento da
bombeamento e ligado com dito recipiente (13), havendo meios de válvula
(44,45) para controlar o fluxo de liquido através de dita bomba (40) p4
Ya acoplar dito elemento de bombeamento e dito elemento de caixa e se.
•im dito membro de acionamento (20) e dito recipiente (154
' Reivindica -se a prioridade do correopondente pedido depositado na
Departição de Patentes doe Dotados Unidos da Atérica et 9 . 04 meio de ft
1,966 eob n2 548.787..
Ponto no 1 do total de 44 pontoe apreeentadotit
4,11

R..

Junho de 1971 3187
. ,
- // pRIvublactrs

TIPO DE 5m2ÇO balaço, elenelista mea
alladipo wevailee..
qa de qualquer outro material adequado,
eara cterizado pólo fato de eer
formado pela conjugação de peças arqueseas,
as quais no conjunto :Gizam
vis berço balanço, o qual invertido consiste num guarda.ObjetObc
Ponto n 2 1 do total de 2 pontoo apreeentedoma
et NOVO

'41

142 188.500 da 5 de abril d•-1967
Moouerente: ALFRED TEVES 0.M.B.H.
~ANU
Priviggio de Invenção "GUARNIg0 DD ACOPLANENTO
PARA MANQUEIRAS Dl 111)
dka"

onviseingtgls

~O X e le8.10 de lí0, abril de 1967
denorentosPOlO )ACALDINICK 810
Privildgio de ',.nvengRo "NOVO DISPOSITIVO PARA ANCORTAli o fikee h Au
TOCA Da cimo De Maus 1,

apriunzegOis
. 0, 1401(0 DiePOSI/Ird 'nas !MUCO O CORSO DA ALAVANCA .= CAN

ouarniçãb do aco p lamento para mangueiras de p
resa., eqtí
pada com uma luva externa p lesticamente dstromável, na qual
Na adia
hermeticamente instalada sob prosais) ama bua de vadia*
intenta, da/
tada de um cordão tubular, em forma de •nseução
lisas OtSiorrildREOP
earactoriaade pele tato da que a bucha de vede0(0 muna
urmatailis
sua extremidade instalada to furo •ocalonadO, uma aresta
e se acha AI
umente- assentada no dito fure.
ilnalmento, a dopoeitante rolvindica a prioridadt fé derromm
pendente podido depositando na Repartição de %Untei da
éleaanha,
10 de ~abro do 1966 seb o na T 32 648 321/417f
Ponto ri4 1 do total de 3 pontos apresentados.

MO DE VS/M108",-eeracterimado por modificar o ponto de Salero da .14
/anua do ciable do veículOs rodn-abdo o CUM, da =•ma,
Ponto &ice sYresentado.

fig, 1
TERMO NQ 188.260 de 4 de abril a. 3.987
Requerente: RABIO NETS . SANTA CATARINA

Privilégio de Invenção:

"APERFEIÇOAMENTOS RN OU

RELATIVOS À 1%12180,

REIVIND/CACbES

1 - APERFEIÇOASLITOS P3 011 RELATIVOS à ESTEIRAS, maraeteritadta
pelo teto de compreender piuralidade de segmentos de borratam 04 oleio
ler, aproximadamente retangulares, cot bordas lengitudinale arredonda.
dos • ia cuja eepeesura são .dispostea talude puláveis de serem atranji
nados por Imrstee de comprimento aP roprlado, moldo quo ai liam de da!
isentei de borracha
&iteradas em relseee'le linhas adjareaides
Ponto ne 1 do-total de 2 pontos apreeentrOw..

TERNO N 0 108.433.. de 12 do

er + ,

40211 111 l'w

_wavle
Nosx/pLa. anua
100 Itink30 110$8 moço'
ts Intogio

Re 103~

ttmo

de

de lnvençao; "Novo MANnl,

relação no eixo do rotor
clidA;n0 opreoiável da carcaça te

GUANASARA
Plt9EÇÃO PARA

SARRA DE 1NANSETX

Reivindloa-091

a

prioridade do correspondente pedido depositaeo 4gr,

SAO DE VE jW . Cd 4,1 GERAL

Repartição de -Patentes doe Eetados Unidos da América 011 11 de abríL

uivINDIps

de 1966 sob no 541..532.
TRANSMISSIO DE VEÍCULOS

1 - NOVO 41A -JCAL DF PRWITÇIe
?g

o movimento di;: carcaça paraleir,,oatt, Ao eixo de rotação do Mor en9L9 ±sa,

5 'de abril de 1961

Requerente; MANdSfi AUGUSTO DE ASSUMPÇÃO

j1XO

Junho :e 197l

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

3188 Târça-feira 22

Ponto n t 1 do total de 'd.! pontoe apresentados.

GERAL, earacteritado pelo fato de co,:roander urtt cuajunto inteirazes
dibo projeoiSea

. 11
te ragulável e articulado, tendo o maru:
meln-:,ann qUe
Onlientadas em cada uma das formas el

ra de fixação e nustentaçilo do C012,hArktO.

nQ 1

tonto

nonetituem à chn-

)

do total de 3 pontos apresentals..

II

q, S .two Ne ,d7,539 de 3 de março du 1gf
.Repuerente: AARONS02:51103.LIMITED-Inglaterra
..tl'ivA+4glo de invenção:" FOLHEADO DE MADE/HÉ
1 11,11 I

16.287 de

NEMO U I

5

de abril de

fEIVINDIOAOUEL

196

L.. folheado de madeira, w' ractericad0 pelo fato de COM

Relporentet SRBAsTIXO ?UmAdaLLI = SÃO 2AUL
ARO OOM ?LANCE DESMONWED A.
irciviléalo de lav.,d 9 ão: 'UM NOVO TIPO DE
RA PNEUMÁTICOS"

ultra Uffla superfcie uma camada de material capaz de se tornar adeeiva
pela aplicação do calír, de modo que O folheado pode ser aderido tirml
monte a 'LM outro objeto pelo referido adesivo.

REIVINDICAM:5

7.

..Da

caradtarisaa o

Reivindica-se a prioridade do correspondente peaucm es

novo tipó de aro com Manga desmontável para pneumátic os 9
por um are000m garra, um anel aberto de trava e uma flal

*e aberta avivai prOVida de uma abertura que a
04do, um ou MNiti Oftetalteal para fetrame"4 de.
210M:tent o

depositado na Repartigão de PatenLes na Inglatirra t em 4 de margO d2

196600Q

torna um circulo interr9
montagem e desmontaSwi t

nP 9612.
Inato ri 1 to total de 16 pontos apresentados

uP

oiroular de formato adequado, apto a receber um apel,de.tra.

VA sob pressão e na sua paria inferior uma garra -que se.aloâa UmrenCad
'$¡o

praticado no aro.
YOntó . ho 1 do total de 3'pontos apresentados-

2EEED El 174. 212

de

7

de outubro de 196f

Requerente: MOURO MIURA - SXO POLO
Privilágio de Invongió RAPERTSIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS Mi NEW EIDat
DICAS DR REOALM

pivINDICACCIRS
Z

tad M.1 1238,214 de 4 de abril de 196'
&quarenta: HELSEY-MATCS COMPANY a.

às Itivadoiot "PRETO DE DIttO COR MINCE
•
?net() axl

RESILIBNIV

MstvIxoicAcOns

disco para ser usado com um rotor tendo laços de traia

mpet en /saus lados o p ostos, compreendendo dito fulo; uma oarcaça abral.

UPRRFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS RN BOMBAS EIDRÁULWAS D£ •

psom.quot, caracterizado por possuir um suporte robusto com o formato
de uma letra hUg, em Cuja p eriferia possui bordos salientes e revira.
dos p ara -iam mesmo lados enquanto que', conce ' ntricamente com o seu lado
curvo í p rovido de um oiro sare o qual está
acoplado umpar de garfo
cujos pontas' articulam roletes livros.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados

illand2 uma parte do referido roto: e Indo um motor a fluido em ma lado

gt

reter e uma parte de reação no outro lado fAste; um primeiro coxim
freio outra o motor a fluide e uma primeira fao ã em um lado do rotor

fie VO segundo coxim de freio entre a parte de reação e uma segunda fade
Ao lado oposto do rotor, oaracterivido-pelo tato te existir um suporte
resiliente parli A carcaça tendo d-Jaa partes.Copaçadae funcionando no
NautidO de ceder ta oessiSo da-onsrizno do motor a fluido e PO/latir

nat.

4:Ia:LU 00 NÚMERO DE ii0JE: Cr$ 0,30

