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N9 678.285 - Odmallnho - Dam
S.A. Inds. Plásticas - cl. 28.
N9 678.291 - Brilholene - Idma
DIRETOR-GERAL
Inds. Plasticas - cl. 28.
N9
679.920
- Siriema •-ProquiModelo Industrial Indeferido
que indeferiu a pat. PI têrmo
N9 569.827 - Elektraportátil - mei
16W532). - Nego acolhimento ao 1 Eilektramobil Engenharia Eletrônica Ltda. Produtos Químicos e Ferrosos
N9 137.653 - Fôrma ou configu- pedido de reconsideração e mante- Ltda. - ci. 8 (com a indicação ex- N9 - cl. 1.
680.911 - Jaguaré - Cerámica
ração para veículos de brinquedo ti- nho o despacho de indeferimento , posta pela seção).
g-u
a. - cl. 15.
po kart - Prodec S.A. Proteção e publicado no D.O. (Seção In) de
N9 569.829 - Elektramritimo Decoração de Metais.
30.6.70.
N9 681.089 - Choses Bloch EdiElektramobil Engenharia Eletrônica
Metalurgia Satélite Ltda. (titular Ltda. - ci. 8 - (cem a indicação tores S.A. - cl. 25.
Reconsideração de Despacho
da pat. PI têrmo 179.913). Re- exposta pela seção).
N9 682.089 - Engetec - Engetec
considero o despacho de arquivaEngenharia e Comércio Ltda. - ci.
OMS do Brasil S.A. Engenharia mento,
N9
569.8..0
Elektramariner
publicado
no
_
D .0. 'Seção
25.
Sanitária (no pedido de reconsidede 25.8.70, para o fim de dar I Elektramobil Engenharia Eletrônica
ração do despacho que deferiu a pat. III)
Ltda. - cl. 8.
N9 682.278 - Silk
prosseguimento
ao
processo.
Silk ProduPI têrmo 121.464). •- Reconsidero
:os para Pro p agantia, Ltda. - ci.
W. Ungefeher & Cia. Ltda. (tiN9 570.715 - Ítalo - Fábrica de 25.
o despacho, publicado rio D.O. (Se- tular
da pat. PI têm° 185.147). - Móveis italo Brasileira Ltda. - cl.
ção III) de 25.5.65, que concedeu a , Reconsidero
N9 682.280 - Silk
patente, para o fim de denegá-la. mento •o despacho de arquiva- '40.
Silk Produbl' d D.O. (Seção N9
tos para Propaganda Ltda. - el.
580.472
Im-Partes
Zade
Philips do Brasil S.A. (no pedi- ¡III) de
19.8.70,
para
o
fim
de
d
ar
25.
S.A. Engenharia Projetos e Instado de reconsideração do despacho !p rosseguimento ao processo.
.N 602.939 - 1VIapal
que deferiu a pat. PI térmo 123.550)
Basso & Chaves Ltda. Ind. e Com. i lações - cl. 25.
Mspal
- Reconsidero o despacho, publica- de Acessórios Têxteis (titular da pa- N 9 593.945 - IEC - Ind. de Equi- :móveis e Adm. • Ltda. - cl. 25.
do no D.O. (Seção III) de 18.10. I tente PI têrmo 192.531). - Recon- pamentos Cinematográficos S.A. - NO 682.999 - Viton ••- Vlton Pu65, que concedeu a patente para o sidero o despacho de arquivamento, el. 8.
olicidade S.A. - cl. 25.
fim de denegá-la.
I publicado no D.O. (Seção III) de
N9 596.437 - Eniuna Watch N9 683.522 - Belavl - . Belavi Tu13.9.70,
para
o
fim
de
dar
picsseguiOrganização Otto Pècego Ltda.
Imp. Dreizik Ltda. - el. 8- (com a rismo Ltda,
cl. 25.
(no pedido de reconsideração cio mento ao processo.
José Pinheiro Filho (titular da pa- 'indicação exposta pela seção).
N9 684.209 - Gessy - !nela Gessy
despacho que indeferiu
térrno 130.523). - Nego acolhimein- tente PI têrmo 192.891 - PI têrmo 1 N9 596.867 - Mialbrás Mialbrás Levar S.A. - cl.
to ao pedido de feconsicleraç.o e 192.892). - Reconsidero o despa- S.A. Ind. e Com. de Materiais EleN9 685.149 - Orquídea - Ceramantenho o despacho de indeferi- cho de arquivamento, publicado no trônicos - el. 8.
Sanitaria Porcelite S.A. - cl.
mento, publicado no D.O. (Seção D.O. (Seção III) de 21.7.70, para o N9 597.506 - Inelca - Inelca S. mica
15.
fim de dar prosseguimento ao proIII) de 17.6.64.
A. Ind. Eletrônica - el. 8.
cesso.
N° 685.195
Iplan - Iplan Ind.
Aramificiu Vidal S.A. (no pedido
Chiswick Products Limited (tituN9 600.098 - Guaracy
Planográfica Ltda. - cl. 25.
de reconsideração do despactio que lar da pat. PI têrmo 192.978). - de Móveis Guaracy Ltda. - Fábrics.
cl. 40.
N 9 685.793 - Juê - Miniaturas
deferiu a pat. PI têrmo 134.569). - Reconsidero o despacho de arquivaN9 600.573 - Fidecopia - Sperry Juê S.A. Ind. e Com. - cl. 25.
Nego acolhimento ao pedido de re- mento, publicado no D.O. (Seção
N 9 686.936 - Verseau - A Galeconsideração e mantenho o despa- III) de 11.9.70, para o fim de dar Rand do BrasilS.A. - cl. 17.
cho concessivo, publicado no .D.O. prosseguimento ao . processo.
N9 664.673 - Maricota - Manu- ria Verseau Ltda. - cl. 25.
(Seção III) de 26.4.66.
fatura de Brinquedos Estrêla S.A. N 9 -687 816 - H. Stern Joalheiros
Roberto Della Badia (no pedido
- cl. 49. - H. Stern Com. e Ind. S.A. de reconsideração do despacho que
Gruno de Trabalho
N9 664.674 - Didi - Manufatura ci. 25 (co ma indicação exposta pela
deferiu a pat. P1 termo 134.756).
de
Brinquedos Estrêla S.A. cl. 49.
Em
15
de
outubro
de
1970
- Reconsidero o despacho, publicado no D . O. (Seção III) ri e 23.8.66,
N° 664.675 - Dada - Manufatu- NO 692.800 - As Enfermeiras Notificação
Rio Gráfica e Editora Ltda. ra de Brinquedos Estréia S.A. - 32.
que concedeu a patente, para o fim
de denegá-la.
Depois de decorrido o prazo de ci. 49.
Duracour S.A. Ind. e Com. (no 60 dias, a partir da presente data N9 665.144 - RPB RP131 Récie N9 692.874 - Corredera - Editôpedido de reconsideração do despa- para recurso ou Impugnação e se Paulista de Boliche Ltda. .-cl. 49. p. Corredera Ltda. - el. 32.
cho que deferiu a pat. MI têrmo nenhum interessado do mesmo se N9 668.882 - Corvett - Modas A
138.321). - Reconsidero o nespa- valer; ficam notificados os requeren- Exposição Clipper S.A. - d. 49. neN9 696.488 - Irene - Irene Cl..
matográfica Ltda. - cl. 32.
eho, publicado no D.O. (Seção III) tes abaixo mencionados para comN9
- Goblin - Dunlop
de 3.4.64, que concedeu a patente parecer a êste Departamento a fim Sports669.046
Company Limited
cl. 49.
Marcas Indeferidas
Teenotextil S.A. Acessórios Tex-i de efetuar o pagamento da taxa fi- N9 669.774 - Senhorinha - Manal
dentro
de
prazo
de
60
dias
contis (no pedido de reconsideração do'
nufatura de Brinquedos 1L.trêla S. 1V 583.429 - Pica-Pau - Televik
despacho que deferiu a pat. MI -I tados da data em que tiver expira- A.
?mo Excelsior S.A. - - el. 8.
- el. 49...
do
aquéle
prazo
de
recurso:
•
têrmo 139.629) - Reconsidero o
•
N9
ção III) de 17.8.66, que concedeu a
669.775 - Meu Benzinho - N9 590.236 - Dicap
Dicap Ele• Marcas Deferidas
patente, para o fim de denegá-la.
Manufatura de Brinquedos Estréia tro Engennaria Ltda. - cl. 8.
S.A.
cl.
49.
N9 559.771 - Simarecord - Aço
N9 595.561 - Semeraris
Indústrias Romi S.A. (titular da Torsima
Semeiiro S.A. Metalúrgica emInd.,
pat. PI têrmo 164. 964). - Recons1- 1 N.? 669 S.A. - el. 8.
N°
671.530
•-•
Saler
Ernesto
&
Ge- .
.824 - Eiektrabordo - Ele- Hugo
rai - cl. 8.
dero o despacho de arquivamento,
ni
i njdoabil Engenha-fia Eletrônica Li- cl. 15. Saler Ind. e Com. S.A. -p ublicado no ,D.O. (Seção IX!) de tra
N9
-- el. 8.
S. Jorge - Eletro
N9 672.311 - Decar - Ind. de Auto 599.008
11.8.70 para o fim de dar prosseguiS. Jorge -Ltda.
- el. 8.
men' ," ao •rocesSo .
N9 5::9 .326 - Elektrassb - Elek- Bnlas Decar Ltda. - cl. 49.
N9 601.065 - Harmonia - Scal
ind l'- f rhs madeira S.A. (no pe- tramibil En-e , haria, Eletrônica LiNQ 673.785 - Te^nolplast
Tecciedade Técnica de 'Aparelhos
nol Inds. Quimicas - cl. 46,
dido de reconsideração do despacho mitada - Cl. 8.
Cunha
Ltda

g-
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1) Q expediente das repartiçôes
91Iblicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de ComuRicações até as 17 honas O atendimento do público pela Seção de
iftedação será de 12 às 18 horas.

NARIO OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
GIRIETORnGERAL

eL: Os originais paia publicação,
ALBERTO CL= BRITTO PEREIRA
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em co.rn p
e oco eawR ycço DE e>voadcAç 8E*
CNEFEI CA esaçÂo eu enuÂleA0
espaço dois, em papel acetinado
zi apergaminhado, medindo 22x33
FLORIANO GUIMARKES
centímetros, sem emendas ou ra- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
GM'as que dificultem a sua compreensão,- em especial, quando conene4RIO
tiverem tabelas.
SEÇÂO ate
serão admitidas copias em tinta
03.Ce0 de (Jubilem:moa ao anpoonmpao Co Chnotartwramm:0
9reta e indelével, a critério do
Pi &zelem. , de Proprledede Indueotrial do RAin,oedIrla
fl if./V.

,Jts As reclamações pertinentes
ê matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subse(mente è publicação

4) As assinaturas serão tomados no D 1 IV O transporte por
sia aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Em-;
9rêso Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderá
ie encarregar também de encaminata o pedido de assinatura ao
1) 1 IV Neste caso, o assinante diigird ao D 1 N o pedido de assinatura e o parlamento do valor
aorresponden.te, na forma do item
seguinte
5) A remessa de valores para
msinatura, que será acompanhada

esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita somente por

rh,

doa Ind ...ne
. g rito o do Comêrclo
tfriO r t- Gee, !Mb

ot :nas ae Deporto erg o de Im prensa N acione?
Rnsii,In

Outubro de 1970
jcheque ou vale postal, em favor
I do Tesoureiro do Departamento de
I Imprensa Nacional Quanto ao
'contrato de porte aéreo, em favor
, da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
oem Brasília.
6) No caso de porf" aéreo para
localidade não serv;c, I 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 preço,
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 avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS
8) Os prazos da assinatura e
do porte aéreo poderão ser umestrai ou anual e se iniciarão sempre
f pnestre • •0 •C* •0 e
p oo.“•••0000e C4,;," 30.
Cr3 22.50 no primeiro dia útil do mês subseAno 0•117418 Pife" 00001J" Cr$ 60,10 ARO eo•o•emeetooee•oo Cr$ (5,00 qüente O prazo das assinaturas
para o Exterior é sómente anual e
não haverá transporte por via
Exterior
Exterior
aérea.
Arai •• nn oee•pobattoot.• nn Cr$ 135,00 Ano O•0 0 O la O 0. 0 O 9_,Lt0_0 0_9 Cr$ 50,00
9) A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 31)
PORTE AÉREO
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, serão
Semestre • • • • • • • Cf • CrS 102,00, Ano ... ......
ert 204,00 suspensos
independentemente de
aviso-prévio.
NUMERO AVULSO
-o preço do número avulso figura na última pagina de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos às edições dos órgãos ofi- O preço do exemplar atrasado sera acrescido de Cr6 0,010
ciais, os assinantes deverão solicise do mesmo ano, e de Cru 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
REF.? ?TIÇÕES E PáRTIblitAltrr.

FuracioxAmos

665.392 - União -- Brinquedos! IV 6'14.316
Incomex S.A. ProN° 600.240 - Eletro Plásticos JoN° 688.059 - Companhia Cervejaria
1 • nião Ltda. - cl. 49.
dutos Químicos.
marna Ltda.
Erahma.
N9 688.424
Sabino Oliveira
N9 600 493 - Ibrapac Ind. BrasiN9 665.941 - Rio Negro - InstaN9 674.318 -- Incomex S.A. Proladora Elétrica Rio Negro • Ltm.. - dutos Químicos.
leira de Aparelhos Científicos Ltda. Importadora S . A.
N° 688.623 - Organizações Avelino
.0, 9 600.498 - Ibrapac Ind. Brasiel. 15.
N° 666.056 - 13onec-Art - Bunec- .I-N9 675.507 - Super Mercados Ce- leira de Aparelhos Científicos Ltda. Urres Cereais S. A.
leiro Ltda.
A ri Ind. e Com. Ltt.a.
cI. 49.
N9 692.075 - Aguas Minerais VonN 9 600•897
Safco S. A. Ind. ' tobel
N9 669.200 - União Ind. e Com.
Ltda.
N9 676.683
Lis - Utilidades Do- e Com.
Caçula de Plásticos Ltda. - cl. 49. mésticas e Industriais Ltda.
N9 696.313 - Bazar 13 Ltda.
N9 601.972 - Hugo Ferreira de MeN 9 670.232 - Rio Negro - InsCumpra o art. 73 e apresente
N9s. 676.684 - 676.686 - Lis Uti- nezes.
y atadora Elétrica Rio Negro Ltda. lidades Domésticas e Industriais Linovos exemplares:
N9 • 608.502 Emtec Emprêsa Téc- cl. 15
mitada.
9
N
675.059
- Cia. Nacional de Venica de Assistência Comercial Ltda.
ludoà
N9 674.579 o Wipi- Ind. e Com. 'N 677.736 -- Plastoquimif 3 NaNs
607.223 - Mário da Silva.
ue Sabão Wipi Ltda. •-- el. 46.
N9 675.087 - Brasholandr, Ltda,
cional Ltda.
N9 617.843 - Amaro Fernando de
N9 676.100 - Cia. Metalúrgica
N" 675.017 - Coparn - Copam; N9 677.918 - Polídura S.A. Tintas' Oliveira Novais.
Barbará.
Cia. Americana de Petróleo -• d. 1. ,e Vernizes.
Ns 627.862 - Itapetininga Prop(tN9 677.791 - Wilson André nd.
N9 686.716 - Prafiltro - Eduardo N9 685.624 - Maru Decorações LI- ganda Ltda .
el. 1..
Madeireira Ltda.
Alvares Machado
mitada.
N9 643.842 - Same Curi •
N 2 669.963 - Filtros Carneiro .N9 678.158 - Fulminante S. A.
Cuuri,ra o Art . 73:
i N9 671.604 - Agência Siciliano de ind. e Com. de Máquinas Agrícolas,
ci..; 15.
Gerz, m'ea Blockfort Ltd,L
N
9
465.365
Máquinas
e
Moto
•
Livros, Jornais e Revistas Ltda.
Ns. 679.568 - 679.580 - 670.588 N9 392.801 - Os Defensores -- Peças Wa/lig S.A. - Diga (pranto, N9 673.205
Friedrich Weinhold.
679.590 - 679.628 - 679.631 Rio Gráfica e Editóra 'Ltda.
• aos registros apontados em nome dei
N9 673.666 - Imobiliária Harmonia 679.665 - 679.676 - 679.677 - S.
cutra Wa/lig.
32.
Ltda.
Paulo Alpargatas S. A.
N9 465.983 - Metalúrgica Wallig
- N 9 696.935 -- Guia Nacional do
N9 674.418 - Frigorifico Armour. do NO 696.540 - Paraná EquipamenComprador - - Ll•Aas Telefônicas S.A.
; Brasil S. A.
tos S. A.
Brasileiras S.A. Páginas Amárelas
; N9 471.696 - João de Souza Roel. 32.
N. 674.566 - Sinco Adm.' de Bens N9 674.690 --- Linhas Varicar S. A.
cha.
; S. A.
N9 674.671 - -Linhas Varicor S.A.
Exigênchts
; N9 569.526 - Distribuidora Lisar
N9 674.649 - Emprêsa Gráfica O
N9 674.621 - Emprêsa Gráfica O
;Comercial e Imp. S.A.
Cruzeiro S. A.
Cruzeiro S. A.
Apresente r-ivos exemplares:
' N9 51 "01 - Radloarte
N9 675.968 - Sainira Ind. e Com.
159 674.550 - Sinco Adm. de Bens
N9 590.192 - Holiday Aparelhos
Ne 573.674 - Fanac Fábrica Na- S. A.
• Ltda.
Elétricos Ltpa.
cional de Cruzetas Ltda.
N . 67Ó.250 - Malharia Gibbon's
155 674.429 ,-- Márcio Hirseh Mala.
N9 599.867 - Minerva S.A. Dro- ""-- N9 587.965
Metaltest Cia. Bra- S. A.
159 6,73,626
Imobiliária Harmonia
garias, Farmácias e Comércios Reu- sileira de Ensaios e Indústria.
N9 676.570 - Impermex EngenhaLtda.
N9 589.242 - Roberto 'Xavier da ria Com. e Ind. Ltda.
nidos.
S'lveira •
10 611.685 tomus Gás S. A.
N9 672.854 -- Br--5pla S.A. Ind.
N. 677.056 - Eternit do Brasi1 :0iC Com. de Matéria Plástica.
N9, 594.506 - F}?' a nRbo2 Plás'to Amianto S. A.
(Cumpra ,o artigo 73 e dê o endeticos do Brasil S.A.
rêço completo do estabeleciN9 673.272 - Kali-Chen -d e ArdiN" • 679.915 '21 Fr: ,X.orifico rtenner
. mento:
, N9 599;669 uldnra T:eo- S. A'. Produtos Alimentícios.' ""•ngesellschaft.
mar - de Produtos Wiartutat , Irados Li- -N9 688.057 - Cia. Cervejaria ' N. 664.850 - Argos Industrial
N9 673.390 - Super Cia.
Brahrna.
S. A.
tilai de Tintas Vernizes e Reina. mitada.

• Quarta-feia 21

•

-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Outubro de 1970

23.?:3

N9 665.334 - Julio Paes de Al
Ns: 679.783 - 679.784 - 679.785 N9 657.625 --Pan - Pan Produtos 1 N9 686.504 - Riall - Produtos Alimeida.
679.787 - 679.789 - Boehringer Alimentícios Nadar S. A. - claa- mentidos
Riali Ltda. - Cl. 41.
Na 669.372
Ladislau Grunwald . Mannheim GMBH.
se 41.
N96 98.576 --- Sarco - Sarco•
N9 670.144 - Kibon S. A. Inda •
No 657.639 - Pan - Pan Produtos Representações Comércio e Indústria
No N o 680.477 - C. F. Boehringer
Alimentícias.
Alimentícios Nacionais S. A. - clas- Ltda. - Cd. 41.
N9 670.460 - Inds. Villares S. A ' & Soehne GMBH.
se 41. •
N9 698.625 -Nepine - Nepine InN° 683.082
Ginnohecojo Parti17° 650.780 7 Cerâmica Santa
No 657.640 - Pai/ - Pan Produtos dústria, e. Comércio de Produtos .1,5.11cipações
Ltda.
Margarida Ltda.
Alimentícios Nacionais S. A. - clas- mandatos Ltda. - Cl. 41.
No 664.450 - Ind. de Esquadrias e se 41.
N9 681.040 - Lojas Rivo S. A.
N9 698.669 - Docimar - Cardoso
Parques
Inespar
Ltda.
No 681.336 - Erica Bla.howetz.
N9 662.216 - Piranha - Manap & Gouveia Ltda - Cl. 41.
N9
666.192
-Dargel
EmpreendiManufatura Nacional de Plásticos
' N9 681.449 - Televisão Excelsior
N 698.833 - Lotwal - Casa de
mentos Imobiliários Ltda.
S. A. - cl. 49.
S. A.
Carnes Loiwal Ltda. - Cl. 41.
Kibon S. A. (Inds.
No 683.419
N9 667.063 - Aval S. A. Adm. de
No 669.007 - Fagra Farmagri•Alinlantfcias).
N9 698.838 - Orvana - PanificaValores.
cultura S. A. Importação e Exportadora Orvana Ltda. - Cl. 41.
N o 625.607 - Civap Comercial e
N9 t"'irf .169 - João Baptista Cava ção - cl. 41.
1\19 699.302 - La Scala
N9 669.118 - Promana& - Pereira
imobiliária Vaie do Paraíba Ltda.
Pizzarla
Bohrér.
Rocha Si Cia. -Ltda. - ci. 42.
La Scala Ltda. - Cl. 41.
No 625.703 - Aristides de Souza.
No 667.187 - Camillo Nadar.
N9 699.340 - Carcara - Chocolate
N9 669.125 Nau Sem Rumo N9 686.616 - Persianas Columbia N9 669.092 - Nova Galeria Futu- Vinícola
Nau'- Sem Rumo S. A. - Dulcora S.A. - Cl. 41.
S. A.
rista Com. e Ind. S. A.
cl. 42. •
No 699.549 - Guapiranga
rmfNo 687.767 - Empresa Técnica
N9 695.293 - Tecnostral S. A. Ind.
N9 669.181 - Trs yanca - T3ar e fel; Guarapiranga Ltda. - Cl. ,11.
Cc-s''.1.,'-ora Aresta Ltda.
e Tecnologia.
Café Travarica Ltda. - el. 41,
N9 699.606 - Claybon - Anderrom
No 688.454 - S. Paulo Alpargatas
No 679.633
S. Paulo Alpargatas N9 669.369 - Geléia de Mocotó Clayton & Co. S.A. Indústria e CoVitamina Imhasa - Imbasa Indús- mércio - Cl. 41.
S. A.
S. A.
tria Brasileira de Alimentos S. A. N9 688 644 - Distribuidora de CoN° 679.627 - S. Paulo Alpargata.s cl. 41. N9 699.612 - Mordomo - Mordomo
mestíveis Disco S. A.
S. A.
NO 669.427 - Irai - Iral Indústrias Distribuidora e Mercantil de • Sal
Reu n idas Anarecida. Ltda.. -- cl. 41. • mitada - Cl . 41.
N9 638.645 - Distribuidora de CoN9 699.678 - Pugliese - Pastif;cio
N9 669.555 - Salessol Salessol
mestíveis Disco S. A.
Divisão de Marcas
Industria e Comércio de Sal Ltda. Pugnes° Ltda . - Cl. 41.
N9 689.191 - Big Lar Utilidades
N9 699.811 - "1.482" - Bar e Lart-.
- el. 41.
S. A.
ches "1.482" Ltda. - Cl. 41.
Em 15 de outubro de e1970
N9
670.109
Marabá
PanificaN9 689.192 - Big Lar Utilidades
Marcas Indeferidas:
dora e Confeitaria Marabá Ltda. Notifiea,edo
S. A.
cl. 41.N9 521.756 - A *Lua Oriental
N9 689.520 - Itatiaia S. A. VeíDepois de decorrido o prazo de
No 671.423 - Macar - Indústria, Bruno Balsimelli Netto - Cl. 42.
culos Motores e Peças.
60 dias, a partir da preseute Fayed Neysef Salim Hamad - elasN9 529.307 - Anchieta data,
para
recunrso
ou
impugse 41.
ria Anchiata Ltda. - Cl. 42.
No 689.657 - Vemag S. A. Veínação,
se
nenhum
interessado
culos é Máquinas , Agrícolas.
ro- 673.089 ---- Edvil --- Casa de N9 639.742 --- Ricardo --- Frigurill.
c0 mesmo se valer, ficam noco Ricardo S.A. - Cl. 41.
NO 696.081 - Construtora Bater
tificados os requerentes abaixo Lanches Fdvil Ltda. - el. 41.
No 673.407 - Schincariol - Amélia N 643.668 - Rocha - Ana 1.abei
Ltda.
mencionados para comparecer
•
a êste Departamento, a fim de Schinc g riol & Filhos Ltda. - cl, 41, Rocha - Cl. 41.
N9 696.172 - José Alexandre Paefetuarem o pagamento da taxa N9 673.694 - Cica - Companhia
ledzki.
N9 644.2312 - Riberto final, dentro do prazo de 60 I ndustrial de Conservas Alimentícias
caiu do Riberto Ltda. - Cl. 41.
N9 696.189 - Fruehauf do Brasil
dias, contados da data em que Cica - cl. 41.
S. A. Ind. de Viaturas.
tiver expirado aquêle prazo de
N' 648 227 -- Sítio Velho' •- AmeriNO 673.685 - Cica - Companhia cano
recurso:
Comércio Industria ria Produ‘os
No 696.423 - Sebastião Cândido de
Industrial
de
Conservas
Alimentícias
Alimentícios S.A. - Cl. 42.
Mattos.
Cicia - cl. 41.
Marcas deferidas
. N9 648.316 - 1 P E •2- Raewn;l.
Cumpra exigências diversas:
NO 673.996 - PolefiQhi - Po-. Cia. - Cl. 41.
N9
601.346
Jardim
da
Glória
N9 475.464 - Bulova Watch Comlenghi S. A. Indústria Brasileira de
N9 649.698- Topado -.Fábrica
pany, Inc. - Prossiga considerando Panificadora Jardim da Glória Ltda. Produtos Alimentícios - cl. 41.
cl.
41.
de Bebidas 'ra pazio - Ci. 41.
os instrumentos reivindicados como
No
667.790 - Hidrossaneante de precisão.
N9 606.114 - Estromboli
Es- Industrias Químicas Anhembi S. A.
N9 659.979 - Pin g -Pong - Stn,cr
romboli
Comércio
de
Bebidas
Ltda.
cl.
2.
Mercado Ping-Pong Ltda. - Cl. 11.
N" 478.290 - Mullard Lirnited.- el. 42.
N9 '723.654 - Cabeará -• Drogavet
N 650.983 - Agua Branca - Os
N9 537.036 -, Ind. e COM Brekol
No 643.521 - São Domingos - Indústria e Comércio Ltda. - clas- waldo Arantes Nogueira - Cl. 41.
de Lubrificantes Ltda.
Ervateira Oeste Paraná Itda. In- se 2.
N9 659 883 - Café Vigor No 570.990 - Elektraconiander En- dústria e Comércio Ltda. - ci. 41.
N9 724.104 - Joan Biott - Em- tria e Comércio Werner Ltda. -genharia Eletrônica Ltda.
N9 645.775 - Fazenda Ferrart - nreza Mercúrio de Marcas e Pa- CI. 11.
NO 575.389 - Winco S. A. :Indus- Carlos Ferrari & Irmão - cl. 42.
tentes Ltda. - el. 48 (com exclusão N9 661.349 - Café Rocha -- Cc..;
trial Comercial y Financiara.
No 646.660 - Flor do Itaim - Pa- feita pela seção).
• túlio Rocha - Cl. 41.
N9, 586.454 - Mido G. Schaeren nificadora Flor do Itaim Ltda. N9 348.503 - Eaton - Eaton Macl. 41.
N9 667.199 - Ibello-M23 - ibelo
& Co. S. A.
nufacturing Company - cl. 5.
Metallwarenfabrik Hermann Zahn
N9 649.501 - União - Sociedade
No 587 367 - Siemens AktiengeNo 527.903
Zephyr - indústria Kommanditgesellschaft - Cl. 44.
União de Lacticinios Ltda. - cl. 41.
sellschaft.
e Comércio de Jóias e Relógios ZeN.° 669.287 - Tapajoz - Abranhanti
N9 654.901 - Caserna - Caserna phir Ltda. - el. 13.
NO 589.233 - Mount Hopé MachlIsaac Serruya - Cl. 41.
- Bar - Churrasqueto Ltda. nery Company.
NO 528.391 - Eia - Eladio da
cl. 41 (com exclusão feita pela seN9 670.417 , - Top Comércio
No 600.110 - Fuller Company..
Silva Nunes - cl. 12.
ção).
e Indústria de Bebidas Quatro EstreNO 538.341 - Cestol - Companhia las
NO 664.965 - Visoplast Ltda.
Ltda. - Cl. 42.
NO. 655.452 - União - Damo S.A. Cestol Indústrias de Óleos Vegetais N9 672.771 - Merck & Co., Inc.
Indústria e Comércio Exportação e el. 4.
N 673.014 - Fada - Pada r ia e
Confeitaria Pada Ltda. - CI. 41.
No 673,275 - Kali-Chemie Aktien- Importação - el. 41.
N9 577.095 - "V" - Villares
ese1lschaft.
N o 655.456 - União - Damo S.A. Participações rmettséiais - el. 35.
N° 673.090 - Belmar - Lanchei
NO 674.091. - Koninklijke Fabrie- Indústria e Comércio Exportação . e No 642.084 - Tecnicalculo - Tec- 13elmar Ltda. - Cl. 41.
Importação.=
cl.
41.
kerr Talens & Zoon N. V.
N° 673.112 - Café Ajax
nicalculo Ltda. Fiscalização e ConsSociedade Beneficiente Cristã - Cl. 41.
No 676.095 - General Electric ' No 655.642 - Agtal - À. Guedes trução Civil - cl. 16.
Torrefação
de
Amendoim
Ltda.
Company.
79 673.127 - Canarinho - Lan-4
N. 649.197 - Equiplon Equiel. 41.
,
pesca Eq ui p amentos de Pesca S.
N9 676.881 - The Sheiyin WilA. ches Canarinho Ltda. - Cl. • 41.
N9
655.647
Agtal
Amendoim
- cl. 31.
lama Co.
Paulista - A. Guedes Torrefação de N9 676.158 - J0e:8 - Drive In • 670.876 - 1Vlagnolia - Valery,
perfumes do Brasil S.A. - Cl. 48.
N9 677.517 - The Procter &
Amendoim Ltda. - cl. 41 (sem di- Lanches Joe'S Ltda. - Cl. 41.
N9 724.730 - Pedi:Aso - Farmácia;
Lie Company.
reito ao uso exclusivo).
N° 676 451 - "112" - Lanches 112
Pedroso Ltda. - Cl. 3.
No 678.354 - Norton Compa.ny.•
No 655.648 - Agtal Castanha do Ltda. - Cl. 41.
NO 678.364 - Norton Company.
Caju - A. Guedes Torrefação de N9 685.571 - Vila Barros , - Pani- N9 704.369 - Lord Parsch doi
fic n dora Vila Barros Ltda. - Cl. 41. Brasil Indústria e Comércio de Mau,
No 678.'7414 - Antoine Charette Amendoim Ltda.
N 9 686.447 -La- 'giteiras Ltda. - Cl., 31.
GaWronski.
N9 656.708 - Vida - Indústrias J tic.f rdos do Sul Ltda. -- Lacsul
CL. 4i.
NO 453.26^; - Cometa - Indústria
B.
Duarte
S.
A.
cl,
41.
.
N9
• NO 678.749 - The Colonial Sugar
686 451 - Melac - Laticínio. de Moldes Mecânica
e Estamparia
Refining Company Llinited.
No 657.623 - Pan - Pan Produtos Lacr em da Prata S.A. Cl. 41.
Cometa Ltda. - Cl. 31.
No 679.782 - Boehringer Man- ^ " ra enticios Nacionais S. A. - cias
N 686.452 - Nectalac - Laticí- N' 547.726 - Exota - Hugo
tihein GMBH.
se 41.
Mit .4
nios Lagoa da Prata S.A. •- Cl. 41, mann
& Cia. Ltda. - Cl. 4. -
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Claudomiro C. MI-1 N9 672.728 - Cia. Imperial CoN9 683.617
N 9 526.094 - Bela Vista - Serra-1 IV 552.018 - ing. C. Olivetti & re.nda.
mércio e, Indústria.
p.A.
è.S.
ria Bela Vista Ltda. - Cl. 4,
1
N9 573.296 - Duplast S. A. DuWashington
Gomes
684.440
Indústria
N9
557.434
indusmec
9
N9 577.364 - Pereque - Comer- N
blagem e Plasticização.
da Costa.
I Mecânica Ltda .
eial Pereque Ltda. - Cl. 4.
N9 686.220 - Ricardo Fernandes N9 575.383 Munhoz Garcia CoN9 581.929 - Roma - Marmoaria N 9 6dl:5.986 - Brasilider de Segu
1 mércio e Indústria de Metais Lida.
ros Ltda.
Roma Ltda. - Cl. 16.
N9 578.229 - Catei Comércio de
Arthur
Carlos
Tho-1
686.518
N9
N°
647.622
Toá
Buruiana.
Aços Trefilados Especiais Ltda.
N9 625.050 - Jóia de Mairiporã.
maz.
Olaria Jóia de Mairiporã Ltda.
N9 650.449 - Cia. SRiograndense
N9 624.573 - Bernardo ZitronereCl. 16.
N° 686.549 - Romeu Carvalho Nu- Watt & Cia. Ltda.
de Negócios S.A. - Apresente etiapresente
exemplares.
nes.
k.
N9 625.737 - Ciferma - Ciferma quetas e
N9 624.575 - Bernardo ZitronenS.A. Materiais de Construção N9 657.197 - Refil Representações N9 686.596 ---Jacy Cândido Vieira. blatt & Cia. Ltda.
Cl. 16.
e Empreendimentos Financeiros LiN9 688.919 - Jacin'io Pimenta de N9 625.138 - Megamac S. A. MeN9 631.393 - Liz - Bôlsas Lia Li- mitada.
Figueiredo.
1 cânica. Gaúcha de Máquinas.
limitada - Ci. 35.
N9 693.519 - Agroeeport ExportaN9 689.086 - José Ivan Oliveira
N9 625.141 - Megamac S. A. Medora
e
Importadora
de
Produto
N9 635.875 - Deca - Artefatos de
cânica Gaúcha de Máquinas. z
Agrícolas Ltda. - Apresente exem- Melo.
Metal Deca S.A. - Cl. 31.
N9 694.305 - Raphael Silano.
plares.
N9 626.747 - Data Ltda. EngeN9 677.205 - Jangada Bar - Jan,
Dl'
693.520
Agroexport
ExportaN9 694.893 - Jorge Elias Antônio. nharia.
gada Bar Ltda. - Cl. 41.
dora e Importadora de Produtos
N9 628.301 - Sociedade Anônima
N9 697.940 - Menandro de Lima White
N9 678.449 - Super Mercados Ideal Agrícolos Ltda..
Martins.
Fontes.
Apresentando na sua parit emblerná628.304 - Sociedade Anônima
tica as letras S I formanteo a figura
N9 693.521 - Agroexport ExportaN9
Bar
e
Restaurante
698.306
Produtos N 9
de boneco - Distribuidora Ideal Li- dora e Importadora de
White eMartins. •
Maayjoci Ltda.
Agrícolos Ltda.
mitada - Cl: 1.
N9 628.445 - Aerohnport Ltda.
Europa
América
de
698.542
Cumpra o Ákrt. 73, bem como a N 9
Materiais Aeronáuticos.
N9 683.049 - Caçula - H D Loa.
sua
inscrição
no
I.B.C.
(Resolução
Cpmestíveis
Ltd
bato - Cl. 41.
629.831 - Aluminium Company
n° 465:
N9 698.637 - Exportadora tirai ofN9
America.
N9, 683.384 - Dias •- ciiiuberto &
Ltda.
630.674
Sete
Mares
ImporN9
Dias - Cl. 41.
N9 630.138 - Cia. Serrana de Metação e Exportação Ltda.
N9 698.652 - Italibar Ltda.
N9 685.826 - Tomy - Tomy Ce699.024 - Bar e Mercearia Di- lhoramentos Cosmel.
N9
644.481
Banco
Crefisul
de
reais Representações Ltda. - Cl. 41. N9
nâmica Ltda.
N9 632.3137 - Rubens Rodrigues.
Investimento S.A.
N9 686.523 - Silvana - Produtos
N9 699.352 - Flavio & Duarte LiN9 633.971 - Orlei EmpreendimeriN9 650.366 - Zanzibar Mercearia mitada.
Alimentícios Fio de Ouro Ltda. tos Imobiliários S. A.
Ltda.
Cl. 41.
N9 699.643 - Geimex Comércio ReN9 637.701 - Indústria Madeireira
N9 650.781 - Companhia Swift do presentações
N9 686.551 - Café Três Pinheiros
Exportação e Importa- Paraense S. A. Impas.
Brasil.
Itugart Behs - Cl. 41.
ção Ltda.
N9 638.388 - Malhas Mara Ltda.
Ng 686 556 - Fio de Ouro - ProN9 659.163 - Midas Propaganda
dutos Alimentícios Fio de Ouro S.A.
N9 699.857 - Lucà Ignacio
N9 639.158 - Brasistinho Indústria
Ribeiro.
Ltda. - Cl. 41.
e
Comércio
Ltda.
681.057
José
Filgueira
&
N9
Cumpra os Arts. 73 e 96:
N9 686.769 - Cometa - Jaime So- Cia.
N9 641.976 - Indústria Gaúcha de
Nes de Oliveira - CI. 41.
N9 677.544 - Freitas Araújo & Cia. Implementos e Máqu',., s Agrícolas
N9 661.352 - Pascoal Sampaio Ri- Ltda.
S. A. - Agrisa.
N9 688,721 - Café Navarro - Ne- beiro.
ves & Santos - Cl. 41.
677.545 - Freitas Araújo & Cia.
N9
N9 649.829 - Comercial Hidráulica
661.865
José
•Potiaguara,
N9
Ltda.
Nevamil Ltda.
N9 689 477 - Flor do Maracanã. - daN9
Silveira.
Torrefação e Moagem Maracanã LiN9 658.910 - Distribuidora de Jóias
N° 668.210 - Torrefação e Moa- N9 677.547 - Freitas Araújo & Cia.
Cl. 41.
anilada
Ltda,
e Cristais J J Ltda.
gem
de
Café
Brasil
L.da.
N9 698 636 - Bolicheto - Sérgio
N9 724.447 - Leão Antônio Sodré
N9 663.100 - Sidemil Laminados
Armando Gouvêa - Cl. 41.
N9 668.724 - Indústria e Comércio Cancela.
de Aço Indústria e Comércio Ltda.
Farias
Ltda.
.
N ? 698 668 - Kennedy - Casa de
N9 724.596 - Refinaria e ExpioN9 682.523 - Companhia MercanCarnes Kennedy Ltda. - Cl. 41.
N9 669.137 - Martins Cavadas.
ração de Petróleo 'União" S.A.
til e Industrial Ltda.
N? 699.650 - Serenata - H. Gon- N9 669.220 - Henrique Silveira & N9 724.940 - Gladis Violeta MorN9 676.366 - Cia. Imperial Coça ves Filho & Cia. - Cl. 41.
Cia.
gani Alcaine de Svartman.
mércio e Indústria.
N9 698.656 - Bruma S. A. Agro
N9 699.748 - Aliança - Exporta- N9 669.242 - M. C. Oliveira &
Cumpra o Art., 73 e apresente Pecuária
dora de Café Aliança Ltda. -- Costa Ltda.
Industrial.
novos
exemplares:
'
- Cl. 41.
'698.855
Restaurante
Cipó
LiN9-669.243 - Acyr Oliveira.
N9
N9 619.734 - C G B Instalações mitada.
Expressão de propaganda IndeN° 672.914 - Abílio Egiclio de Técnicas Ltda.
ferida:
Nó 699.322 - Ruonas Lanches LiN9 634.504 - Dexter Companhia. mitada.
59 678.450 - Super 1VIercado Ideal Souza.673.852 - I alãos Neves de Alde
Comércio
Exterior.
9
O Bom Censo em Cereais - Distri- N
N 9 699.325 - Cynthia. Importação
buidora Ideal Ltda. - Cls/41 - 42 meida Ltda.Dexter compannia
N9 634.505
Indústria e Comércio Ltda.
- 43.
N9 675.358 - Bar e Restaurante de Comércio Exterior.
Ribeiro Ltda.
N9 699.794 - Restaurante Bar e
Cumpra o Art. 71:
N9 635.016 - Comercial Herman Café
Banzo Ltda.
676.146
Dispral
S.A.
DistriMazer
Ltda.
N9
Produtos Pan Ltda. buidora de Produtos Alimentícios.
N9 669.195
N9
714.963
- Coordenação de
N9 636 070 - Indústrias J B Duar- cumeadas e Turismo
N9 6 88.855 - Brasilroma Essências
Turistran
N9 676.299 - Distribuidora Brasi- te S.A.
Ltda.
mitada.
leira
de
Produtos
Alimentícios
S.A.
.Prigoríficia Armou
N9 637.039 - Aries Comércio e In-1
N ? 723.674
Apresente procuractio
do Brasil S.A.
676.362 - Bramex Importadora dústria S.A.
N9
N9 723.674 - Banco da Província e Exportadora Ltda.
639.321
Johnson
&
Johnson.
N9
do Rio Grande do Sul S.A.
N9 724.728 - SigFertilizantes QulN9 676.528 - Cia. Mercantil_ e In- N9 645.214 - Hélio de Sá Lôbo.
micos S. A.
149 723.679 -- Banco da Provircia dustrial Arai. .a.
"do Rio Grande do Sul S.A.
N9 549.393 - Elja Mayer EzpaN9 675.655 - Bar e Lanches Flor
cenkoff•
1\1 9 724.046 - Fiação e Tecelagem N9 676.962 - José Calado Borba:
do Mar Ltda.
Kanebo do Brasil S.A.
Audalio F. Gomes.
N9 678.885
Apresente novos exemplares
fs'a.‘,i5ências diversos
N9 7'24.679 - Riema Comércio e N9 680.233 - Edison Toires MuiIndústria de Produtos Químicos, Lita.
Turismo
e
N9 632.562 - Divisão deuntada.
- N9 656:776 - Ralarem S. A.
No 681 69 - Manael de Oliveira Certames.
N9 622.189 - William Undeswooa•
N9 724.704 - Vilela &
Lima.
647.938 - Avesir Agência da 'Company.
N9
N9 7244833 •-- Antônio Ferreira da
Viagens Ltda.
S. de Castro Sá.
N9 441.810 - D'Abronzo S. A.
Costa - Apresente a prova do licen- N° 681.771
N9 648:500 - Democrat 5. A. * Voniércioee Indústria de Bebidas.
ciamento do Produto no SNYM.
N9 682.076 - Amaro ' Ramos de
Lubarsa Lubrifican Jesus.
N9 669.822 Agro2I'écnida Turani,' NO '649:961 - Represeutações Santa
N9 536.931
tes Bardahl S.A.
N9 683.149 - -José •Leite de;•Mou- S. A. Agricultura e ,In`stalaçõeg In-, (.1ara Ltda.
dostriais.
• NO , 648.963 - Lancast,er PromoN9 638.348 - Cia. Ce-tol Ireeds : ra.
Cia.. Imperial Co- eões 'e Administração de Negócios Li,N9 ,., 672.724
trias de (Naos Vegetais.
N9 683.244 - Francisco lidapina.
e Indústria.
mitada.
e.a
(rrii: e • •
N9 649.157- Clevite Corporation:
N9 68:3.262 L,
T19 67), .725 - Cia. Imperial Co- N9 648.965 - Copal Indústria e
N' 551.560 - Abbas S. Abon Daye Meireles.
il.:duelo e Indústria.
Comércio Ltda.
N9 683.367 - A. Costa
Prossiga-se com exclusão.
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•nn!Me/ em et

N 9 669.206 - Frigorifico Industrial
Três Leões Ltda.
N 9 674.413 - Frigorífico Armour
do Brasil S. A.
N9 441.172 - Parker Davis & ComPanY.
N9 441.175 - Nestlé S. A.
N9 469.959 - Schering Corporation.
N 9 641.2553 - Luitpold-Werk Chemisch-Pharmazeutische Fabrik.
N 9 656.704 - Laboraiório Lutécia
S. A.
N9 667.346 - Laboratório de Biologia Clinica S. A.
N9 677.347 - Farmoquimica S. A.
•N 9 677.504 - Laboratório Procampo Ltda.
N 9 677.505
Laboratório Proca.napo Ltda.
N9 726.578 - Laboratórios Hosbon
S. A. Produtos Químico-Farmacêutico.
.•
• N 9 726.758 - de IVIayo Indústrias
Farmacêuticas Limitada.
N9 727.062 - Laboratórios Bionat
S. , A. Industria Comércio- e Serviços
Técnieos.
N v 727.067 - Laboratórios Bionat
S. A. Indústria Comércio e Serviços
'Técnicos.
49 742.041. - Alcon Laboratórios
do Brasil Ltda.
N9 743.063 - Instituto Terapêutico
Delta Ltda.
N 9 743.080 - Merck & Co. Inc.
N 9 743.494 - Quimio Produtos Químicos Comércio e Indústria S. A.
N 9 743.495 - Quimio Produtos Qui-micos Comércio e Indústria S. A.
Laboratório Zambeletti S. A. )titular do reg. 204.317).
N 9 526,111 UCB (Union Chimique
Chemische Bedrijven) S. A.
In1 9 604.517 J R. D. Werner Co.
Inc.
N9 630.346 - Her Majesty Under: xver Company.
N 9 630.502 - Riedel - De Haen
A. G.
N 9 655.629 - Sulatlântica Importadora e Exportadora Ltda.
N9 656.165 - Hitachi Chemical
Company Limited.
N 9 667.424 - Fundição Paulista
Ltda.
N9 673.678 - Laminadora de Ferro
São Pedro Ltda.
N9 682.317 -- Omega Louis Brandt
t. Frere S. A.
N9 688.946 - Johs de Kuyper &
Zoom,
N 9 698.535 - Consórcia Melhoramentos de Apucarana S. A.
N9 699.331 - Sterwin Chemicals
Inc.

011•11nnnnn••n.- •n••••••9

de diração de tratores de esteira - 11 9 140.569 - Acoplamento - Mie
Onezhsky Traktorny Zavod.
Falir. Cri poration.
N` 140 769 - Aerfeiçoamentos erma
Em 15 de outubro de 1970
N 9 151.877 Aoerfeiçoametnos etr.
de fechadura - José Paio.
i.egulador de contrõle para turbinas cilindros
letti.
Notificação
hidráulicas -, Alois Goessler.
N 9 147.991 - Nova quebra-sol arDepois de decorrido o prazo de N9 155.020 - Dispositivo hidropla- quitetõnico de quadros compostos
60 dias, a 'partir da presente no - E & R Hydrofoll Company.
móveis conjugados - Dr. Salvador
data, para recurso ou impugNO 155.274 - Instalações para a Matheus Zveibil.
nação, e se nenhum interessado manobra automática ou semiautomáN° 148.200 - Material . copiador
do mesmo se valer, ficam noti- tica de engrenagens de mudança de
ficados os requerimentos abai- várias velocidades em veículos moto- para a produção foto-mecânica de
xo mencionados para compare- rizados - Beitomatic Patentverwer- moldes para a impressão plana •
por Off-sett e processo de suas obcer a êste Departamento, a fim tungs-Anstalt.
tenção - Kalle Aktiengeselischaft,
de efetuarem o pa g amento da
taxa fina& dentro do prazo de N 9 155.658 - Nôvo freio de emerN 9 148.201 - Processo de obtenção
60 dias, contados da data em gência de ação para caminhões e si- de feaha sensibilizada para impressão para recolhimento de fôlhas upli.
que tiver expirado aquêle prazo milares - Feliciano Mediavilla.
de recurso:
N O 108.074 - Processo de fazer es- caveis no processo - Kalle Aktientruturas abrasivas rotativas não ri;- geselischaft..
Desenho ou modêlo industrial
gidas - Minesota Mining a.nd Ma- N 9 148.344 - *Amortecedores hideferido
nufacturing Comporry.
dráulicos para lançadeira de teares
N9 122.261 - Processo de produ- - S.A. Rachid. Saliba Ind. e Com.
N 9 174.989 - Nova forma ou configuração de garrafa ornamental - ção de um produto fibroso de celu- N9 149.344 - Processo para tratar
lose tendo aperfeiçoada estabilidade massas de fibras sôltas com fluidos
Champagne Georges Aubert S. A.
de brancura quando exposto à luz e - Malcom Chakim, Alexander Scmao calor - Rayonier Incorporated. son, Greenwieh e Unisearch. Ltd.
Notificação
N 9 149.436 - Processo para a pro.
N9 127.288 - A.oerfeiçoamento
Ficam notificados os requerentes fibras e processo - General Anilina duçao de fios, filamentos e fibras
artificiais e sintéticos de secção perabaixo mencionados, para com- & Mini Corporation.
filada, fieiras empregada no mesmo
parecer a êste Departametno, a
N
9 138.374 - Nova fôlha duplica- e
-fim de efetuarem o pa.gametno
fios, filamentos e fibras artificiais
dora
e
processo
para
preparação
dá
da taxa final e dar primeira
da seção Perfilada obtidos pelo mesmesma
Columbia
Ribron
and
Caranuidade dentro do. prazo de bon Manufacturing Co, Inc.
mo - Snia Viscosa Societa Nazionale Ind. A p plicazioni Viscosa S.p.A..
60 dias:
N 9 141.286 - éveerfeiçoamente em
N9
- Aperfeier~esdos
Privilégio. de invenção
uma lâmina feita para ser montada em/ou140.811
relativos a aparêlho de bar.
deferido
no corpo de uma broca de atrito e bear a sèco
com dispositivo tiara to.
em uma broca rotativa de perfura- sar cabelos
- N.V.
N 9 146.970 - Aperfeiçoamentos em cão do tipo de atrito - Sugues Tool lampenfabrieken.
centrifuga contínua e processo para: :",''onneany.
N 9 141.645 - Estrutura de super- N o 149.824 - „Triturador arJerfei.
tratar material na mesma - Braunschweigische Maschinenbauanstalt.
fície dura - Hughes Tool 'Comea- coado p ara o tratamento de massas
;argilosas - Rieter-WerKe film. N9 156.439 - Processo e apaielho ny.
I Wal t Randle Kommanclitgesseis•
para a concentração de substâncias N9 145.016 - Maçarico tara tra- chaft er
"
alcalinas Hch. Bertrams Aktien- balhar tèrmicamente corpos minegesellschaft.
rais - Union Carhide Canada Li-, N9 150.027 - Aeerfeiçoamentos na
construe.5.o de moldes para a obtenN 9 167.296 - Novo tecido e res- mited.
ção industrial de gêlo -- General
pectivo . processo de obtenção N 9 145.751 - Dispositivo a ser Frigorífica
Espafiola S A. Gefresa.
François Marie Redbet.
adaptados eravação de estacas pranN
o 151.932 Aperfeiçoamentos
chas
em
geral
Julho
Moreira
de
N9 168.890 - Aperfeiçoamentos em
i relativos a estruturas de construção
ou relativos a anéis de fiação para Oliveira.
aos membros de junta para as,
máquinas de fiar ou tecer - British
N 9147.500 - Aperfeiçoamentos 'e
Nylon Limited.
em/ou referentes à. alimentação de mesmas - Oscar Singer.
N
N9 170.072 - Processo para pro- tramas de material Molins Ma- !ou O 152.440 - A p erfeiçoamentos em,'
relativos a carl'os para sistema'
duzir pano macio resistente ao em- chine Company _,imited.
' •
de soldar - N.V. Philips'gloellarnpolamanto com fio mesclado - C P ^ N o 147.641 - Aerfeiçoarnentos
no penfabrieken.
lanese Corporation of America.
arranjo de fixação de unidade de:,
•
N 9 147.352 - Processo de tributa- cabeça cortadora em um barbeador 1 N o 155.611 - Processo e dispositivo
para
a
fabricat;eio
continua
de
elétrido
a
sêco
Sperry
Rand
Cornão de parti5culas sólidas - Stecco
chapas ' por meio de materiais em
Société Anonyme de Tecnique Chi- poration.
de partículas - Barre Mclailmigue.
N° 147.765 - 1:ovas disposições' em forma
werk K.G.
perste
-nas para janelas - Werner
N O 154.179 - Plataforma adaptável
N9 155.922 - Novo tipo de andaiRO chassi dos cavalos mecânicos, a Rudolf Siebert.
fim de facilitar o engate dos . semi- N9 149.148 - Processo e aParéibal me - Sebastião Silveira,
119 156.075 - Nova formação de
reboques J Trivellato S. A. Engé- para a confecção de tortas de forduplas ventilados ciou
abaria Indústria e Comércio.
ragem de rêno - Massey-Ferguson' esquadrias
ventiladora - Aage Vest.
N9 154.237 Dispositivo para re:- Inc.
mover líquido refrigerante ,de êmbo- N9 149.267 - Abridor de latas - NY 155.266 e- Morsa Paralela cte
ação múltipla • Interaço Com. e
los em máquinas com êmbolo rotativo Ferro Stamping Company..
Ind. Ltda:
tiarticularmente em máquinas de
combustão interna - Nsu Motoren- N o 150.806 - Dispositivo para inN 9 156.613 - Máquina textil
terromper O fluxo de mercúrio a/ou
werke Ag e Wankel GMBH.
de amalgamas nas células de eleró- Sulzer Freres Societe Anonynie:
NO 154.339 - Wladislau Diamand lise
N o 156.746 - Processo e instalaSOlvay &
- Método hidráulico de moagem de
ção
aperfeiçoados para a fabricação
N9
151.742 - ' Processo e aparêlho
mica e do material semelhante.
placas onduladas de amianto-claperfeiçoados para impressão de ar- de
Diversos
N 9 154.591 - Recipiente em maté- tigos taxteis e similares, conjunto mento • e matérias análogas ria Plástica e seu processo de fabrico para montar rapidamente rôlos tu- tre de Recherches de Pont-a-MousC. H. Beehringer Soba . ttitular db - Leoa Doyen e Louis Doyen.
bulares de impressão portador de son.
•
reg. 68.921) . - (Torno sem deito o
N9 156.912 - Aperfeiçoamentos
rblos
para o mesmo - Stafforf PrinN9 154.652 - Bombas de combusdespacilo pu blicado no D. O. de 18
ters
Inc.
'em/ou
relativos
a fechaduras - Metível li q uido - C. A. V. Limited.
setembro de 1970).
N 9 154.679 - Instalação de escape N9 120.740 - Processo para fazer talúrgic", La Ponte S.A.
N o 667.078 Laboratórios ..Perfar- p ara motores de combustão interna um corpo semi-cristalino, corpo se- N?
156.932 - Aperfeiçoamento
ma, Ltda. - (l'orno sem efeito a . exi- a dois tempos com vários cilindros mi resultante do dito pro- em máquinas picotadeirás de papei
gência publicada no D. O. de, 24 , de em veículos motorizados - Auto cesso, condensador ou capacitor que - Ateo tildaria° Rossi.
r:etembro de 1970).
TJnion GM12.11.
N9 157.125 - Uma lança para
inclue corpo semi-cristalino, procesN 9 G56.2:"..3 - Cia. Industrial de
N 9 154.732 - Mancal de desengate so de fazer dito condensador ou dragagem; com bomba cje areia subn
2:211.1r.dos afet. - „(Prossiga-se pare, embreagens nróprio particular- capacitor e comAsição utilizável na inersa, apoiada em ponte rolante -uè
fabricação do dito corpo semi-cris- Edmunao Cavanellas da "Silva, WaN
com exclusão feita pela'se0o).
Mente para veicolos motorizados
talino - Vidros Corning Brasil S.A. ter Ribeiro de Quadros. • Eduardo
Sachs
A
G."
Matérias
N o 667.2C6 I Limita- N9 J51.840 - Anerfelcoamentos
11 9- Transformador para Adoipho Figueiredo.
Prtr-e--; ore oclus'ra .
ecri e ,•
=ia se coni exclusão Hisposítis de' ankjità' "kildr:%.""lico
de 'fabrieá-lo - N9 158.479 - Aparelhos para esti.
da. car, ,a1:Ár :ou, colar Lâminas de niaprincipalmetne paia; os mecanismos, lhe Yoder , Company.
feita pela seçè.to).
• deere. •
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149 '155.750 - Aperfeiçoamentos em
N9 152.542 - Aperfeiçoamentos reEletn dros de janelas de veículos e outros latiovs
a transportadores de rolos - ou relativos à máquinas para a fabriHuberto de Marchi Gherini.
cação de vassouras Ivens Prado
149 155.252 - Armação de Guin- Welded and Allied Products Ltd.

leira, courso e correia Los
G Ltda.
Seis Dedos.
N9 150.049 - Processo para pro149 152.593 - Uma janela ou basduzir cal por meio de calcinação de daste - Ishikawajima-Harima Ju149 155.926 - Brida para mangueiculante
com
mecanismo
de
contrôle
pedra calcária preaquecida emum kogyo Kabushiki Kaisha.
Oetiker.
forno rotativo - Josef Rosa e Vias- 149 150.048 - Sistema de Contraia para ventilação em veículos - Ugo ra - Hans
149 156.301 - Novas disposições ina
timil Petr. de transmissão, empregando uma vál- Ziffi.
tróduzidas em raio sifonado - Made repercussão diferencial -Ca.,N9 152.768 - Processo e aparelho noel Joaquim Araújo e Armando Zam.
149 150.105-- Mecanismo para in- vula
ar aracsor Co.
terpill
para
o
tratamento
de
chapas
de
troduzir a rotação mie um atilo sepaLibbey-Owens-Ford bon.
rador em um cardador - Howa KoN9 150.106 - Máquina para cortar vidro a quente e
Giass
Company,
e revirar os vegetais da superfície
gyo Kabushiki Kaisha.
N9 156.563 - Processo e dispositivo
•
149 152.774 - Válvula reguladora para perfuraa o solo e cortar .as raipara esticar e fixar extremidades de
149 150.248 - Aparelhos de ilumi- zes dos vegetais. - E. L. Caldwell tsz Clark Equipament Company.
fio de trama em um tear com bobinas
nação sem sombra adicional An- Sons Inc.
149 152.864 - Catraca para meca- de traba estacionárias
Georg; Eis- ciens Etablisements Barbier, BerN9 150.154 - Aparelhos- Pulveriza- nismo de soerguer e abaixar discos cher Ag Brugg.
nard & Turenne.
arados - Patrulha de mecanização
150.489 - Motor de combustão dor( carregava' nas costas - Solo
149 156.700 - Instalação para o geAgrícola Pa,mec Ltda.
149
Fie Kleinmotoren Gmbh.
a for- nro de folhas de material sintético interna com êmbolo rota itivo
N9 149.334 - Processo para
N9 150.262 - Original dispositivo mae ân de um fio, aparelho para a rea- Reifenhauser K. G.
ditei & Sachs A. Ga
149 150,663 - Nova dispoSição em para colocação de pregos - paraftt- lização dêste processo e foi assim
149 156.911 - Mecanismo para a fise em parede --- Paul Alphen.
- Sociedade Alsaciene de xação de fechaduras a móveis de tiÇO
obtido
calço para sustentar' veículos .•
•
•
Mecaniques
e similares - Antônio Bernardas de
rico Antonio Guarnieri. N9 150.628 - Anerfeiçoamentos em Constructions
149 149.691 - Aparelho e processo Oliveira Pilho.
torneiras para descarga controlada
de
Sunto
N9 150.682 - vedação de eixos - intermitente e respectivo tanque de- para controlar o recobrime
N9 157.137 - Dispositivo dosador de
Baunclers Valva co. Ltd.
sador de alimentação - Celso Morato perfícies com um -material - Crown líquidos
aplicável em brilhadores de
Zellerbach
Corporation.
Cereais - Ind. e com. M, Suzuki &
N 0 150.714 -• Novo pneumático - Leite.
Aurélio Eduardo Ilovet Massat.
N9 149.740 - Processo geofísico pa- Irmãos Ltda.
149 150.805 - Aperfeiçoamentos em
a sistemas de blindagem ra a prospecção geológica e mineras,149 157.387 - Dispositivo para fa149 150.820 - Bicos retracteis pa- ederelativos
sua realizaum ventilador ou similar com- lógica e dispositivocpara
ra recipientes, e suas combinações preendendo
ção - Geoeléctron i Prospection Ltd. zer uma luva perfurada, para ser usauma
roda
de
pa'hetas
roda em cavilhamento de teto - Adolf
- American Flange & MEG. Co.
tativas - N. V. Philips'Glocila,m pen
149 149.819 - Aparelho para remo- Fredriek Flygare e Alfred Ingeval
Inc.
-fahriekn. ção de material em uma placa matriz Lundkvist.
N9 ta.821 .Aperieiçoamentos
149 151.068 - Motor de combustão inferior para ser usado na preparação
149 140.039 -.Dispositivo para susem • ou relativos a peneiras mecâni- interna com êmbolo rotativo - Nau de modêlos de caixas de papelão ou
cas - Sten Eskil Einarsson Ahlfors,
de material semelhante - Gunnar tentação de lâminas de vidro deslocaMotorenwerke Ag. e Wankel Gmbh.
das por um transportador - comRuod.
N 9 150.857 -- Diafragma e propagnie de Saint Gobain.
149 151.195 - Aperfeiçoamentos em
cesso de fabricação - Westinghouse Caldeiras
Aperfeiçoamentos
em
N9 14a.923
- John Anthony Skelton e
N9 141.476 - Aperfeiçoamentos InN. V.
ir Brake Company.
ou relativos a masers óticos
Anna Gomes Skeltona
troduzidos em retificas - Oswaldo
apenf
abi
ieken
PI
ii.:
150.936
Emenda
de
materiais
N9
Ferreira.
N9 151.254 - Queimador de Complásticos - Standard Electrica S.A. bustíveis
149 149.942 - Cabo para serviços de N9 144.272 - Mim aparelho para
múltiplos - 'Foster Weeler
esmer
entos
Elling
Ilarol
1
149 151.016 - Bóia de
Coaporation..
torrar, secar e fazer operações semenordin
Research
Shell Internationale amarração
lhantes com materiais granulados 01.1
N9 161.379 - Ap arelhos de trabalhos
,95
Colhedeira
aperfeiçoaij
N.V.
1VatatschaPp
em pó - Nicolino Guimarães Morei149 i49. 5
públicos previstos para suportarem.
da
para
culturas
altas
plantaldas
em
ra.
N9 151.311 - Processo de combus- deformações que possam surgir entre
S
A.
son
tão de carvões aglutinantes, intu- seus elementos constitutivos - So- fileiras • Massey-Ferau
N9 144.414 - Aparelho portado:e
mescentes e com alto teor em ma- ciete dite: Yumbo.
para toras - The Zuniriam CompaN 9 150.022 - Aperfeiçóamento
teriais voláteis, como carvões flaem
de
tecido
Mamoru
Wada.
ny.
N9 151.487 - Aperfeiçoamentos em cardag
mantes, e aparelhagem para exe- dispositivo
149 150.079 - Aparelho Boahulhador
para remoção "de ferrugem
N9 144.460 - Aperfeiçoamentos em
cução de tal processo - Houilleres em corpos metálicos e limpeza em ge- e processo aara formar bólhas de
circuito hidráulico para a atuação de
grande tamanho - Vidros Corning uma
du Bassin de Lorraine.
ral - Ferramentas Von .Arx Ltda.
caçamba de raspadeira para moasil E. A
vimento de terra - Caterpillar TracN9 152.565 - Aperfeiçoamantos em
14. 9 151.491 - Nova ColaceN7kIG
assentos ou estruturas cie enceisto - Constitutiva em tornos mecânicos . pae.
149 150.104 - Aperfeiçoamen tos num tor Co.
processo de laminação e numa lamiPirelli Ltd.
ralel os - Inds. Romi S. A.
149 144.932 - Aperfeiçoamento em
nadora para prática do processo Bomba
de
cOmbusa
N9 152 565 N: 151.707 - Aparelho para regular Morgardshammars Mex, Verkstads um aparelho para acoplar e atuar porVernon Davis Roosa.
tas de elevadores - Otis elevatos
tive"
e fixar uma matriz para a impressão Aktiebolag.
Company.
de
silk-Screen
Klaus
Dieter
So152.550
Aerpalfoamentos
em/
N9
149 151.453 - . Névo tipo de máquina
relativos a espelhos retrovisores pa- ko)owski.
plantadeira de de algodão e cereais, 149 145.051 - Dispositivo de embreara veículos - Picam Comi. e Indl.
N9 151.781 - Dispositivo de oxida- com dispositivo para capina - No- gem - Borg-Werner Corporation.
ção para líquidos de origem servida - buyoshi Yamassaki.
Ltda.
149 145.262 - Dispositivo ajustáveis
para limitar o movimento angular de
Ap.- eiçoarnentos Degremont-E .ein S. A. (Engenharia149 152.600
N9
151,895
Amortecedor
HidráuCirerrna- Saneamento e tratamento de água) -e lico - Societe Anonyme Andra _Ci- um elemento - C. A. C. Ltda.
em embalagens tubulaias
Max Lothar Hess.
no Ogando.
149 145.266 - Caixas de mancais lir,
152,870
Dispositivo
para
re-N9
151.826 - Nõvo dispositivo das- troen.
ra rolamentos de rolos - Societe
N9
149 153.093 - Dispositivo para Generale
nado
a
facilitar
a
rnonobra
e
operaIsothermos.
gulagem da bomba de combustível ti
- Basí- astracã° de rodas dentadas e outros
para motores de combustão - Fa- ção de veículos auto-motieires
149
145.306
- Artigos Metálicos com
Sebastião
Saturnino
da
Silva.
Francisco
rymann Diesel Farny & Weidmann. lio Vittorino Palvarini
arestas vivas, e processos para sua
BP.zan Coll.
153.207
Desenrolador
de
carN9
•
Bóia para carregar
N9 153.065
de fio de máquina- de costura fabricação - Hannah Dunmire.
e descarregar navios petroleiros - 149
151.855
- Máquina de recalque retel
N9 145.430 - Mecanismo de sujeiThe
Singer 1Vianufacturin g ComRene
Lindar.
hell Internationa le Research Mação para carrinhos elevadores 149 151.905 - Aperfeiçoamentos em pany.
atschappij N.V.
Clark Equipment Company.
149 153.619 - Aperfeiçoamentos reou relativos a desintegradores para
Aperfeiçoamentós produtos
N9 153.9
N9 145.542 - Um tambor para a
de origem animal - Erwin lativos aos meios de carrtgamento de
em aparelho e processo para o tra- Hans Becker. •
formação de pneumáticos - The Gesacos - Joseph Hirsch Vineberg.
tamento térmico de material em.
neral
Tire & Rubber Company.
149 154,338 - Aperfeiçoamentos em
N9 i52.668 - Queimador Pilõto e
iba - Hupp Corporation.
149
145.588- Processo e máquina pae
relativos
a
registro
automático
com
Vapor Corporation.
NQ 153.655 - Acionamento para detentor de chama combinados - bóia de -contraia de nível exato de ra a Fabricação de Bandas ou bor'uma segadeira de barra de foices
das Flexíveis dotadas de elementoos
fluídos - Máquinas santo André.
N9 152.103 - Novas disposições em
alternadas - Ford Motor Company.
154.958 - Mecanismo Para o filiforme, e recurvados ou em' alça e
N9
fechamento automático de portas - produla obtidos - Jean Billarant.
N9 154.007 - Novo mecanismo pa- dobradiças .- Oswaldo Colombo.
ra fechaduras em geral -- Raulo de
149 152.141 - Dispositivo para for- Alfonso Rodrigues Sanchez.
N9 145.790 - Protetor de Espelho
149 154.972 - Dispositivo de içamen- retrovisor
mar c,bjetas em rotação por efeito de
Mello.
de veículos em geral IsT9 154.017 - Novo tipo de fecha- rolamento transversal cuneiforme ou to e de entrega para maquinas mistu- Dr. Enzo Júlio Ti ipoli.
dura com trava Savério Dona- em obliquidade - Smeralovy Zavody. radoras, particulaimente mistudadoras de concreto - Ei ba-Werk EttilnN9 145.797 - Aperfelacamentos em
tello.
149 152.301 - Aperfeiçoamentos em ger Baumaschinen-Und Hebezeugfa- dispositivo
em embreagem - Borg149 154.098 - Automático para des- caldeiras - John Anthony Skelton e brik Gmbh.
Warner Corporation.
carga de sanitários - Antenor João' Anna Gomes Skeiton.
149 155.144 - Circuito 1-lidraulico
149 146.433 - Aperfeiçoamentos em
da Veiga.
149 152.479 - Processo e aparelho para contrôle de caçambas raspadei- elementos tubulares com aletas - CoN9 154.712 - Aperfeiçoamentos aia para ti ansferência de fluidos ao largo- ras para movimento de terra - Ca- rnissáriat a L'energie Atomique.
terpillar Tractor Co.
fixação de maçanetas - Ind. de - FMC Corporation. •
149 146.434 - Aperfe'çoamentos em
Metais Acquila Ltda.
N9 155.169 - Segmento alinhador
149 152.482 - Freio e dispositivo de
elementos tubulares com atetas- Co1S/9 154.984 - Micro acionador elé- ajuste automático - Societe AnorlY- para túneis - Commercial Cnearing missaviat A L l energie Atomiquea
& Stámping Compa.ny.
trico rast ereivel para alça-inventar çi',• tas D. B. A.
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No 146.471. - Aperfeiçoamento inNo 153.310 - Truque para veículo
SECA() DE RECURSOS
traduzido em direção de veículos em ferroviário .- General Steel Inds.
!lniLio Fabril Exp. S. A. (UFE)
geral - Carlos Tavares de Souza. Inc.
- lrecoranke do têm° 516.142).
Exigências
No 146.482 - Bomba de engrenagem
N O 153.331 - Processo para praparaN° 516.738- - 516.739 - SealCumpra exigências:
Spout Corp.
Alfred Jakob Zwicky.
ção e aparelho para preparar material
Metalúrgica Alfa S. .A. Comercial
NO 146.842 - Dispositivo de fixa- de borracha para aplicação de uma
Socil Pro-Pecuái:ia S. A , (recorrenção de acessórios em vidros e Dára- carcaça de pneumático The Firesto- Industrial e Imp. (titular da pai:. PI te do têrmo 518.943), •
têrmo
n9
131.280).ne
tire
&
Rubber
Coinpany.
•
brisas de veículos - Aryivaldo Burigo
N° 519.363 - Produtos Alimentícios
e Tooru Ishii.
Antônio Itinaldi (titular da pat. Kis
N9 153.478 - Bomba de injação de
Ltda.
PI
Urino
133.969),
combustível
liquido
para
motores
de
N9 146.868 - Veiculo capaz de ser
combustão
interna
C.
A.
C.
Ltda..
Casa Eliseu Mardegan S. A. Com .
empregado como trator ou) como autoCo g atcaPalinolive Company (titular
bui. (recorrente do têrmo 520.052),
carro - S. A. M. E. Societa AccoN9 153.555 - Aparelho controlador da pat. MI Tèrmo 134.091).
Paulo C. Oliveira
medita Motori Endotermici. F. • Cas- de freio a pressão de líquido com reCia. (junto ao
Ilenry Jean Daussan (titular da tér..-tio 523.302).
sard & C.
versão sob carga a vazio - Westin- pat.
PI têrmo n o 137.293).
-a? 147.077 - Mecanismo de Partida ghouse Air Brake Coffipany.
Flávio Ribeiro de Castro (recorreu.
Marukyv Ind. de Máquinas Agríde um motor - C. A. V. Ltd.
No 153.686 - Vedação de manca) de colas
te do termo 523.389).
Ltda.
e
Kubota
Tekko
do
Brasil
No 147.134 - Mecanismo de descar- rolamento com um ou vários discos de Ind. e Com. Ltda. (junto à pat. PI
No 523.394 - Fleinentann Electric
.
ga Variável de uma bomba hidráu- gavetas •- Hans Ziller.
têrmo n9 143.683,
.Conrr.ay.
lica de p'stóes Axiais Múltiplos Anip Inc. (titular 'da pat. MI térYosizo Kubota.
1\1- 529.816 - Cia. 'United Shoe
mo no 145.717).
Maclunery do Brasil,
N9 147.451 - Aperfeiçoamentos em
Divisão Jurídica
Champagne Louis Roederer (titular
.Nautal S. A. Intp. e Com. (redor.
tear de fita - * Colornyl S. A. Tecido térmo no 283.027).
dos e Artefatos de Nylon.
rente do térmo 527.577).
Em 15 de outubna de 1970
Clark Equipament Company (tituNo 147.465 - Aperfeiçoamentos em
N° 529.822 - Cia, United Shoe
lar do têrmo 322.273) .
eu relativos a prenSas horizontais Matchinery do rBasil.
Seção
de
Transferncias
Ns
.
471.300
-471.303
MetalúrE. N. Bertachini & Filhos Ltda.
gica Wallig S. A.
Les Laboratoires Roussel e Laborae Licença
N9 147.478 - Instalação de ignição
NO 478.102 - Honda Giken Kogyo tórios Fruintost S. A. Industrias Fará
para o funcionamento de motores de
Kabushiki-Kaisha.
Exigênclas
macêuticas (recorrentes do têrmo ...
combustão interna - Robert Bosch
•
530.855).
GMBH.
Laboratórios
Frunitost
S.
A.
In• Cumpra exigências:
dústrias Farmacêuticas (recorrente do
No 147.610 - Sistema Transportador
A Novaquimica Laboratórios S. A.
La, Forestal Inversora y Financiara 'Urino 482.584).
(recorrente do tèrmo 530.419),
- Jervis B. Webb Colunaria.
Sociedade Anônima (junto à patente
S. Paulo Alpargatas S. A. (recorLaboratórios Lepetit S. A. e Amara
NO 147.643 •- Dispositivo contra ba- PI no '72.077) .
rente dos tétanos ns. 488.134 lanço para veículos automóveis - SoProdutos Químicos Ltda. (junto ao
488.135).
Vereinigte
Papierwerke
Schickedanz
siete Anonyme Andra Citromi.
têrmo 531.703).
(junto aoa processo Gab. 57-59, regis
Sindicato da Ind. da Produtos de
NO 147.663 - Processo para influen- tro internacional no 41.470).
533.032 - S. A. Tubos BraCacau, e 'Balas de S. Paulo (recorreniiiar a pressão de massas em prensas
te do Virmo n o 489.000).
"Bakelite
Xylonite
Limited
(junto
ao
ae parafuso para a elaboração de maseriais sintéticos Termoplásticos e registro 203.662).
Sandoz Brasil S A. Anilinaa ProS. A. de Vinhos e Bebidas Caldas
aparelho para a realização do procesLaticínios Lombardi Ltda. (junto dutos Químicos e Farmacêuticos (te- (recorrente . do termo 534.038).
plicante
do
têrnio
ne
491.681),
so - Reifenhauser K. G.
ao registro 206.584).
Laboratórios Especifarma S y.A. (reInd. e Com. Alves Ltda. (junto ao
•
corrente do têrmo 534.494).
N9 148.636 - Dispositivo atarrachanNo
493.891
Cia.
General
de
Calzado S. A.
te aplicável a mandris de furadeiras registro 219.901) .
8. Paulo Alpargatas S. A. (recorManuais e outros - Máquinas e EsDistribuidora Farmacêutica S. A.
rente do têtmo 535.628).
Indústrias
de
Chocolate
Lacta
S.
A.
truturas Acama Ltda
Difar (junto ao registro n9 342.971). (repl.icante do Urino n9
496.575).
Kibon S. A. (Inds. Alimentícias)
N' 536.073 - • Ca lê Soroea bano
No 14£L668 - Aperfeiçoamentos eni (junto
ao raaistro no 343.706).
NO 498,965 - Cluistiaii Dior.
Ind. e CO311. Lta d.
dispositivos de caiburação para moN O 499.045 - Amélia Masotti.
tores a combustão interna - Societe
Laticínios Lombardi Ltda. (junto
Ponseca Bastos
NO 502.300 - Geo. W. King Li- do remo 536.764 C.1 Cia. (recorrente
Industrielle de Brevets et D'Etticies ao registro 366.137).
)•
mited.
S. 1. B. E..
Cano Erba S. p. A. e Madatne
pilbras Produtos Italit Com. e Ind.
•
No ' 502.724
NO 148.719 - Processo 1e pulveri- Brasília Ltda. (junto ao tarmo nú371ti.c2e7513e
Paulino Blanco de Jacqueline Andree 5A
) ::aux (rezação por impacto e classificação de mero 4'12.533) - Quanto ai ea0 Dios.
cort,mcf.
têntto
solidos e aparelho para realizar o n9 412.532, • arquive-se o pedido de
No 503.432 - victoliu :Uno. de Madito processo - E. I. du.SPortt de anotação de alt. de nome de -fls. 11 quinas
R,publ ;caç. ão Diret. ( r Geral Ltda.
nernours and Company.
por falta. de cumprimento da exigên• sões
,S'erviços c Seções
No 504.587 - Cia. Geral de IlidasNo 148.741 Aparelho para aplica cia.
trina..
a um tôrno para efetuar o torneaMetalargica err-lucia. Ltda. (junto
D.O. de 14-10-7()
N9 504.591 - Cia. Geral de Indúsmento de placa - Vittorio Caboni..
ao termo no 643.057).
-•
NO 148.818 - Paineis Anti-Solares
irias.
Hm 15 de outubro de 1970
Celanse Corp. (junto ao térmo núAplicáveis as janelas de veículos - mero
657.694).
Siam
Util
S.
P..
Inds.
Mecânicas
Alvaro Noronha da Costa.
Tran.,.,jerências e Alterações de Mane
e Metalúrgicas
NO 148.876 Dispositivo de cen- Hanorah Italiana S.p.A. (junto aos mero 505.535). (junto ao tèrino mldo Titular de Processostrar para uma junta universal de térinos ns. 711.700 - 711.699 N9 506.375 - Fr ancisco Corrêa
Poraiu
mandadas anotar nos Pio.
cardan duplo e veiação de es pera e 711.701 e 711.702).
.8z
Cia. Ltda ••
encaixe - Dana corporation.
cessos abaixo mencionados as seguiu.
Ga F. Corp. (junto ao têrme
Laboratórios Especifarma S. A. tes transferências e alterações de nome
NO 148.925 - Disnn.sltivo de rola- Ga • F. Corp. (junto aos têrmos nú750.613 -- 750.614 - 750.617 (recorrente do têrmo 11 9 506.458). • • do titular" de Proce.ssos:
mento para turbinas hidráulica ver- -meros
'750.618).
Barcos 'Le-&é'fort Ind. e Com. Ltda.
União Fabril Exp. 5. A. (UFE)
ticais par turbo-bombas e para bom(alt, de nome do titular . na pat. PI
bas - Nydqviat a; Holm Aktiebolab.
Wellin Produtos de Beleza S. A. (recorrente do termo no 507.029).
tèrmo No 192.769).
NO 507.356 - Produtos FarmacêuN9 149.057 - A p erfeiçoamentos em (junto ao aérrno no 752.489).
ou relativos à dispositivos para conduRichardson-Menai Limited (junto ticos Astra do Brasil Ltda.
Holdiug (transf.
zir fluido entre membros giráveis e ao - termo no 769.713).
N° 508.316 - Calçados Ciro S. A, para seu nome da pkt. PI número ...
não giráveis - Dufilop Rubber Com- Arte 1 Ind. Eletrônica S. A. (junto Ind.
e Com.
81.171 - PI h" 81.782).
pany Ltd.
. 'rama Lauro Smith de Vasconcelloa
aos têrmos ias. 799..15 - 199.316 N° 508.319 -- Lanifício SulriogranNo 149.460 - Recipiente dobradiço 799.317 ç 709.318).
(transf. para seu nome da pat.
ST Regis PapersCompany.
denso S. A, - Ind. de Bebidas Mila- PI. n° 63.053 - PI no 63.054).
SEÇÃO. LEGAL
ni S. A. (recorrente do tèrmo
N9 150.916 - Ap erfeiçoamentos em
Hollyniatic Corp. (organizada se.
510.564). .
carcaças de cimento armado, tal como,
gundo as leis do Bat. de Delaware);
xisfé;ncia.s.
em p articular de telhado de edifIclop
No 511.924 - 1-2,dítéka • Ypiranga - (transf. para seu nome da Int.
- Societe Anonyme Societe Duniez.,
S. A,
•
PI térrao 153.1g6).
.Ind. Mecânica Sangar Ltda. (tituNo 150.961 - Mancal.de desembreias lar do registro D9.349;072)
Montrea: Montagem e Representação
A.nderson Clayton S. A. Ind. e
gem para embraagens,particularmente
s N9 598.951-ThObaa Dias Roca- Industrial 5, A. (recOrrente do têr- Com. (alt, de nome do titular na
de veículos motorizados - Fichtal Mora.
tn
513.2l8).
& Sacias Ag.
pat. MI tèrmo 193.335 -• MI têrtnni
NO
621.003
Sup
Tunq..So;
Electric It
ermercados
Ave-.
• NO 153.037 - Desearrilador, de ba• -tc 1 junto ao 193.376).
termo 513,5131.
1
lacnn para câmbios de , yelocidadare nida Ltda.
Trambusti
Brasileira de Arte.
bicicletas de vários lainhõás coaltia.la
fatos de Fibra Ltda. (transf. para sete
Paulo
Alpargatw
S.
A.
Divei)À0
- nano Ca,m-snai°.
a
k ur
••a
•'
t o 194. 465).
,eti`i!ê', do temo 51 . 3:534
513.536) .1 nome da pat PIê rat
•
NO 153.e69 - Sena] adm . centrifugo , No
Boebringer 1VIannhelm GMBH (aIto
754.154
'-S.
A.
de
M:ateilais
&nide:, S. A. muto
têrnio
- Philippe P. Strich.
di9e5n.679e) do titular na pat. PI tuna
tElett-satas Same. - Àrali aae-se.
.078 -,
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Cumpra Bxigênécias
Alfred Taves Maschinen Uncb
rArmaturentabrik K. G. (titular da pat
PI a° r0.579).
N° 151.009 - Manoel Valente da
Costa Leite Netto e José Camões de
'Araújo.
Automatic Sprinkler Corp of Ameriksa (junt 0à pat. PI térmo 146.280 PX no 78.677 - PI no 79.155 11 n° 79.156) - Quanto à pat.
PI têrnio 140.032, arquive-se o pedido
ale anotação de transf. de fls. 45 por
alta de cumprimento de exigência.
Recurso Interposto
Armações de Aço Probel S. A, (no
recurso interposto ao deferimento do
pat. PI têm° 152.604).
Arquivamento de Processos
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:
Vidros Corning
a10 191.442
B.. 1 S. A.
Vidros Corning
No 195.822
Rasa S. A.
Amp Inc.
No 132.404
N° 192.724 - Ind. de Produtos Alimontícios Pip-Rap Ltda.
NT 193.039 - José Augusto de
N o 193.040 - Rosa Maria B. Dias,
N u 193.041 - Péricles Weliington
de Carvalho Angely.
N 9 153.042 - Hélio Machado Silva.
N° 193.047 - Hase 8 Cia. Ltda.
No 193.065 - Desiré José Feghali.
N° 193.074 - Arthur Martins Pinheiro.
N° 193.302 - Aurélio Lopez Sahaqual°,
193.347 - Werner Schmaltz,
No 193.368 - Leonira Ricciardi Fontes.
N u 193.369 - Leonira Ricciareli
pontes.
Byron Jackson Inc.
N° 193.585
N° 193.650 - Himalaia Ind. sde
Brindes Plásticos Ltda.
No 193.662 - National Reseaach
Development Corp.
No 193.684 - IVIetalurgica Eckert
Ltda.
N' 193.700 - Kubota Tekko do
Brasil Ind. e Com. Ltda.
N° 193.705 -Phillips Petrolestun
Company,
Nu 193.801 - Luiz Roberto Zanoni.
No 193.923 - Benedito Francisco
Bezerra e Zissis Vasilios Papazissis.
No 193.938 - Alcy José de OUveira (arquivem-se os processos).

Retificação de Pontos
N° 150.846 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a sistemas de Bobinas de
Flexão - N. V. Philips' Gloeilarnpentabrieken - Pontos publicados em
14-10-70.
No 156.427 -- Processos para a preparação de nitrilas aromáticas - Shell
Internationate Research Maatscharipij
V. - Pontos publicados em :4
de outubro de 1970.
N° 154.702 - Processo para obten
aasais de tintas e especial para mecânica
*Ferramerfaria - Joaquim Carecho
uhc zdos em 14-10-70.
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119 670.499 - S. B. Borges & Cio;
Ltda.
N0 544.344 - Precisa - Precisa
N9 692.543 - '.51CIL Expansão Co
Sociedade Anônima Ind. Mecânica de rnercial e Industrial Ltda.
Pice são - cl. 8.
romus Gás S. A.
N9 671.682
N° 628.251 - Confiança J. A.
N9 692.544 - ECIL .Expansão CO
Cardoso S. A. Ind. e Com. - cl. 41 'niercial e Industrial Ltda.
'10 670.177 - Pif-Paf - Paulo Ro:
.Cumpra Exigências Diversas.;
erto de Medeiros e Albuquerque -b
N9
615.486 -- Teles)»..ing S. A.
cl. 46.
Ind. Eletrônica.
Transferências e Alterações de Nome 1\1 9 675.657 - Ind. Com . e Regre-.
Titular ae Processos
sertações Notari Ltda.
Foram mandadas anotar nos pro- N9 676.602 -- Alfredo Mário Lima.
cessos abaixo mencionados as
se-' N9 679.597 - S. Paulo Alpargaguintes trasisrerencias e
alterações tas S. A.
de nome do Titular de Processes:
N9 680.188 - Pensa Planejamento
Viúva Carlos S. Coutinho & Cia.
Ltda. (alt. de nome de titular na c Engenharia S. A.
Cumpra o Art 73 e Apreseotr,
marca Café Carióca
134.145) Anotem-se as alterações de nome se- Novos Exemplares:
guintes: 1) de Carlos S. Coutinho
Hrinsen
N9 644.126 Cia. para Carlos S. Coutinho & Cia.
Ltda. - 2) desta para Viúva CarNg 683.585 - álnao Ferreira Co:Àto
los S. Coutlnho & Cia. Ltda.
N9 668.913 -- Cla Comercial AgriViúva Carlos S. Coutinho & Cia. cola e Industrial de Mo:oernbu.
tinho Ltda. (art. de nome do titular ria marca Amigo do Seu Pala- N9 669.623 -- 1ni e Com. N. .Feres
dar -n9 318.554) - Anotem-se as al- Ltda.
terações de nome seguintes: 1) de N9 671.665 - Dormis Gas S. A.
Domus Gas S. A.
N9 671.666
Carlos S. Coutinbo & Cia. para Carlos S. Coutinho & Cia. Ltda. - 2)
Cumpra o Art. 73 e dê o Enderêço
desta para Viúva Carlos S. Couto- Completo do Estabelecimento:
nho & Cia. Ltda.
N9 455.751 - Bicicletas Monark
Jacpublicado: D , retor Geral - Divisões
S. A.
Exigência.;
-1erviços e Seções
de
N9 493.043
absê Thomaz
Cunha Vas:ioncelos Neto.
Cumpra Exigências,
D, O . de 14-10-70
N9 508.676 - Luciano VasconeeloS
Cooperativa Regional de
de Carvalho.
Em 15 de outubro de 1970
sumo dos
dos Bancários do Rio Grande N9 636.113 - Sivel Sodedade, Imodo Sul Ltda. (junto ao registro
biliária de V )nàas e Emoreenaanans
402.908).
Em 15 de outubro de 1970
tos Ltda.
laaio Penshora.
N9 652 604
OswaldoGomes e GiusepOe OsNot itzcação
waldo PecCi (junto ao registro 98 802)
N9 655.109 - Bridartes Creat,:bes
. Depois eu. decorrido o prazo de 60
Rachael Castelo (junto ao regis- ArtitsticasLtda.
dias, a parar da presente data para re- tro 237.409).
N9 677.453 - kga:naIdo da cesta
recurso ou impugnação e se nenhum
Sintoquimica Produtos Q uímicos e Mattos.
interessado do mesmo se valer ficai-a Farmacêuticos
a tda. (junto ao re- N9 680.086 -- A t (:ftll A plicadora
notificados os requerentes abaixo men- gistro 345.580).
de Capitais de Desenvolvimento do
cionados para comparecer a êste DeNorte e Nordeste Ltda. e Apiicap
1
Ar/ow
Brasilabor
Produtos
ParmaAplicadora de Capitais de Desenpartar coto, a Iam de atalaiar o paiol-.
registro volvimento Ltda.
niarito da taxa final, dentro do prazo cêuticos Ltda (junto ao
374.038
--a
280.662
339.741
de 69 dias, contados da data em que 344.104 - 148.964 - 350.027
N9 689.129 - Attilio Camellari,
tiver expirado aquêle prazo de rea 352.498 - . 353.554 -- 353.747
- N9 699.489 - Rei Yarnada.,
curso:
353.748).
N9 699.490 - Rei Yamada.
Lati S. A. Produtos Químicos e
eas Deferidas
Farmacêuticos (junto ao
registro •
Recursos Interpostos
No 277.743 - Record - Clicheria 335.590)
Dreher ,S. A. Vinhos e Champa,
Lati S. A. Produtos Químicos e
Record Ltda. - cl. 25.
(junto ao registre nas (no 'recurso interposto ao cle-;
No 548.7/3 - Ficap - Fios e Ca- Farmacêuticos
ferimento do têrmo n9 534.628 marca
386.725.
bais Plasticos do Brasil S. A. - cl.
N o 6b0.116
Benifrasvil Ltda. --a N9 509.085 - Societé de Sucrenes Du Mont).
cl. 28.
Cia. Usinas Nacionais (no recurso
Bresiliennes.
interposto ao deferimento do térmo
N° 665A26 - Liaipex - mal
N9 686.870 - The Scholl MFG. 542.324 marca Nacro Pérola).
e Com. de Produtos Químicos Ltda. Co., Inc.
Eletromecânica Dyna S. A. (no
- cl. 1 (oaan exclusão dos artigos inN9 691.367 - Inds. Gessy Levar recurso interposto ao deferimento . o
dicados pela seção).
têrmo 831.5152 marca Dinâmica).
N° 702.974 - Autoeril - Tintas S. A.
N9 388.774 - Inds. Albatroz Ltda.
Ypiranga S.. A. - cl. 1.
Diversos
N9 488.980 - Mário Gonçalves cie
No 710,264 Zegatto - -Comer- Carvalho
Filho.
cial Zegatto - Revendedores e Distri- E. 1. Du Pont de Nemours Ana
Vereinigte Papierwerke Schickea
buidores da Materiais de Construção Company (recorrente do têrMo rim- Danz & Co (junto ao registro numeLtda. - ci. 1.
ro 41.488 Gab. 56-59). Arquive-se o
mero 617.247).
The Gillete Company (recorrent” pedido de fia 2, por falta de cumN" 719.847 - Ce-G1/ - Ge-Gil
primento de exigência.
Ind. e Com. de Agua Destilada Ltda. rio têrmo n9 454.523).
- cl. 1.
Ind. de Café Rialva Ltda. (Junto ao
Recursos Interpostos
N9 740.472 - Novinil Sovina
registro n9 292.932) - Arquive-se o
S. A. Ind. e Com. de Tintas pedido de anotação de contrato por
E. Du Pont Nemours and Com- falta de cumprimento de exigência.
ci. 26.
pany
(no
recurso
interposto
no
aeNo 693;708
Acritex Propaganda ferimento ao têrmo n9 (117.247 mar- Mailko Topalavia Fábrica de Bebidas
(junto ao registro 194.707) Arquive.,
Ltda. - cl. 25.
ca Courfom).
se o pedido de anotação de transe por
No 693.748 - Palatina - Brasling
The &Mete Company (recorrente falta de cumprimento de exigência:
Fundição Brasileira de Metais S. A. do têrmo 454 523, interpondo-se ao
União Fabril Exp. S. A. (LIE)
- el. 15.
indeferimento do têrmo 454.523 Mar- (junto
ao registro 202.972) - Arbuica Super Bole Blade).
se - se o pedido de anotação de
N° 695,956 - Ydna - Inds. Matransf. por falta de cumprimento de
Cumpra o Art. 73:
cedo Serra S. A. - el. 46.
N" 696.332 - Merkadão 13 - Ba- N9 551.66 - Faberquim S. A. exigência.
N° 493.521 - Nobre S. A. Com .
cio: 13 Ltda. -cf. 16,
Reativos Slntéticos e Aparelhos para e Ind.
- Arquive-se.
No 698.735 -- Guair:g .J rj
N9 691.406 - Les Laboratoires
S. -A. Ind. e Com. - cl. 1,
_
N9 a39.191 - Fábio Rodrigues.
Arquive-se.
Roussel
162.ó91 Dispositivo para a
fabricação de vidro armado - Comi
pag Nit. de Saint Gobain - Pontos
publicados eus 14-10-71...
N° 154.e90 - Nõvo aisposítivo mecânico para comando das agulhas de
contato cia pedale:ra em órgaos elét
'cos e eleoõsos Fred:a:iro Riacho
Sai 'os -- Pontos publicados em 19
de outubro de 1970
No 165,425 - Composição Polimér•
ca Fiável. Processo de sua fiação e a
lamentos e ticos resultantes - Allied
Chem:cai - Pontas pubacados
am 14-10-70.
No 155.396 Aperfeiçoamentos nos
Processos cie fat ricaça° de artigos le
material elásoco espanso e estampado
Pirelli-Sapsr Societa Per Azioni Pontos pubacados em 14-10;10. .
1\a' 133.3a5 - Composições fo
duras de pelicas-a, termopiasticas, resinosas - E. I. Do ont de Nemoora
and Company - Pontos publicados em
19-10-70. .
N9 15477 - Aperfeiçoamentos
montagem de caixas para máquinas segistradoras. dc contalndade e sameloantes
rise National Cash Registar
Colas-any
cntos publicados em 14
de outbro de 1970.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
„.

TERMO No 156.863 de 17 ,de féVer -eire de 1964
Requerente: PIRELLI . SOCIETà PER AZIONI 1 ITÁLIA

TÉRMO N o 135.769 de 19 de jiffleir0 de 19620-*
Requerente: E.I.DU PONT DE NEMOURS AND1C0MPANY.

Privileg io de I nvenção: "PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE COMPOWW 51.! 05ftRACRA

Privilegio de Invonçães "PROCESSO PARA ENRUGAMENTO OJ CORROSX0 UNigORMW
DA SUPERFICIE DE MATÉRIAS TERMOPLÁSTICAS,E CON

PARA PNEUMÁTICO"

POSIÇIO DE ATAQUE PARA USO NO MESMO".

ItEIVINDICACõES

REIVINDICACEIES

.

Processo para obtenção de com p oSiçÕes de borracha, para //
p neumáticos, baseada numa ' mistura de elastomeros, caracterizados
por com:/

1 . UM

processo para enrugamento ou corrosão uberem da auperfíci.

Preender a mistura de 10.a 90 partes em peso de um p olibutadieno obtido /
por adição de 1,3 butadieno nas configurações de unidades monoméricas cis

de meterias termoplásticas compreendendo o tratamento da superfície" oU

1,4-, trans 1,4- e 1,2, às unidades monomericas eis 1,4 - estando
presentes/
na quantidade de pelo menos 30% em peso do p olímero, e 90 e 100 pp em peso

agente de ataque forte que seja capaz de corroer o termoplástico rápida .

de um copolímero butadieno estirei com íleo mineral a relação em
peso de
dois tipos de unidades monomericas de tal co polimero com p reendida entre
13:7 ' e 2:3 e sendo dito óleo incorporado em p elo menos 15% sóbre o
peso do
copolímero, o total das partes em p ós° dos compostos elastomericos da mis..
tUra sendo igual a 100
A requerente reivindica a p rioridade do correspondente pedido/
aepolitedo na Repartição de Patentes da 'Itália em 16/2/63 sob n o 3.327/63.
Ponto n o 1 do total de 6 Pontos apresentado,

superfícies de artigo termoplástico com uma solução ou dispersão de uM
mente, a temperaturas e pressOes atmosfericas, caraeterizado por se era
tuar o tratamento com uma composição compreendendo 99,9% a

85%,

em pesN

de uma fase líquida, consistindo esáencialmente de um veículo liquido O
contendo, como agente de ataque, de 0,1% a 20%, em peso, de uma substaa

ela cida que tem um pH de menos que 2,0, quando dispersa em

água numa

concentração de 1 moi per litro, e 0,1 a 10%, em peso, do selidos iner.
, tes, insolliveis, tendo um tamanho de partícula menor que 15,7 malhas pcÉ
centímetro (40 "mesh"); .
Reivindica e prioridade do corresp"dente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados Unidos IA America do Norte, em 01 de
agesto de 1961, sob o nemero 128.385..

tÉRMO NO 154.483 de 12 de novembro de 1.9633
RWERENTEt RUM & HAA3 . COMPANY.

Ponto no / do total de 14 pontoo apresentados

8.3.A.

Privi“aio d. Tntr OnCiO: ,PROCESSO PARA PREPARAR CO - POLUEROS (5LE0-30.
VilvEIS E COMPOSIÇÃO LUBRIFICANTE OU C0MBU8T1
TEL CONTENDO TAIS CO-POLÍMEROS ".
REIVINDICACÕES

1 . Êrocesso para preparar copolímeros óleo - soláveis, caracterlea.
de pelos estágios de primeiro polimerizar sob a ação de um iniciador de .
p údieal livre um monómero monoetilenicamente insaturado polimerizável
OU
Q34 mistura de monemeroa aselm,
sendo pelo menos um de ditos monómeros/

CM estor de fermulr

•
•

o

H

,C

CH2 .0

2n-1

COOR,

em que a e um numero inteiro com valor de 1 ou 2, 0
R um radical ulcc£1a de 12 a 24 átomos de carbono,
ate que oercd do 50 a

90% dOle tonnam

nar a esta-mistura que encerra

formado polímerO, e ~ela adiei

polímero

e monemerC entre orca de 20 4

cOrca do 45% do peso dos monemeros totais usados, tendo, pelo menos,

UM

Ostor a fgrmuls
082 . CHCOOR 1

CM que RI um radical alcolla que tem um ou dois azomos ou Caroono, .9
continuar a p olimerização da mistura resultante, ate que
o'rendimentod0
copolimero total seja, pelo me4ios,,75%.
Reivindica a prioridede do correspondente pedido depositado na
Ie p artição)de Patentes dos ' Estades Unidos da America do
, Norte em 13 de
• -5ro de 1962, sob o:no 237.280

Ponto no 1 do totd1 de 13 pontoe OpreaUlMdel,

TERMO N9 162.423 de 4 . de setembro de 1964
Requerentes USKOLOVENSKA AKADEMIE V'ED TChecoslováquiePrivilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PARRICAÇÃQ DE LENTES DE CONTATO
A PARTIR. DE HIDROGEIS CAPAZES DE EXPANSÃO"
REIVINDICAÇÕES

I- Um processo de produção de lentes de contse a partir de hidrep
5 e13 qUé são transparentes, macios (3 elásticos, em estado intumescido,
dito processo sendo caracteridhdp por consistir em preparar um polimos
ro hidrófilo substancialmente não intumescido, mecanicamente trabalhá.
vel, não frequentemente ligado em cruz, trabdlhá - 10 mecánicamente pare
a forma desejada, o intumescer, lavar e mergulhar em solução fisiolegio
co a lente de contato ausim obrOda.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente podido depa
citado na Repartição de Patentes na Tchecoslováeul g dm 7 de set.mbro 4.4
1963, sob n o PV 4971.
Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresenta ,I TERNO N o 162.472 de 9 de setembro de 1964
* Requerente: CIBA SOCIÉTE ANONYME
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PAppIamo
ZOBENZENOS"

—thu-s-NITINSIC

BEIVIElICAÇOES
1- Processo para a fabricação de compostos do 4-amino-3-nitro-azo.
•eno; caracterizado pelo fato de ao aquecer um composto de 4-hidroxl
s-nitroazobenzeno da fermulas
K°2

I,
x
onde A representa um radical arila e E um &toso de hidrogênio ou um
(Ma '
po alcbila ou alcoxi, com amOnia ou com um doador de amânia.
A requerente reivindica a tNioridade do correspondente pedido, depg
citado na Repartição de Fs.:Untes ,ia SuJea eo1.. h m/te pbro de 1963. sob
n 2 11221/63.
Ponto n 2 1 do total de a pontos apresentados.

D@ÁPiO_ OFICLAL (Seção !!!)
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g~ce

BRMO Ne 155.5es de 20 de dezembro de 1963
üeqUOrentos PABBWERKE HOECHST AKT1ENGESELLSCHAFT vorm. H:alotar Lacitio
Erüníngc 0 ALEMANHA
Çrivtlagio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE DISPERSÕES AQUOSAS/
0£ POL/MEROS°
RE/VINDICACÕES,

eenila, eicloalcoile, aralcoila. arilo, grupos hidroxila
eteri.
ficados ' ou acilados ou halogenlosp, sendo desejado, outros 'grupos rentíveis presentes podem ser por-.sri.
()mente modificados quimicamente.
A requerente reivindica n prioridade do correspondente pedia.. depo
catado na Repartição de Patentes da Suíça em 24 de janeiro de_1963, sob
n g 847/63.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

1 . Processo para a obtenção de dispersées aquosas de políme.
Tbs,caracterizado por se p olimerizar compostos ipolimerizaveis nos radi./
kliS da fOrmula

i

TERMO 52 148.720 de 26 de abril de 1463
Requerente:. JONES & LAUGHLIN STEEL CORPORATiON. -E.U.A.-

Privilégio de invenciior "APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES A LAVADORES

CH2 n . h

DE GÁS LE ORIP/CIO VARIÁVEL"
2'

REIVINDICAÇÕES

6nda k1 H da = C5 3 0

RÉ Cl, CO 5 ,

00C.R3 ca COOR4 e onde El3= H OU um

radical nonovalente de um bidrocarboneto alifatico saturado coa 1 18,1
de p referencia, 1 . 4 átonos de carbono o R= um radical monovalente de
an hidrocarboneto alifático saturado Com 1 . Bo de preferência 1 . 4 át2
Oon de carbono , Ca fase aquosa, sob agitação, em presença de polímeros,
rorpectivaneato co-polimeros de N: vinilamldau do cadeia aborta. aue deri

em ou referentes a lavador de gás de orifício
um condutor atro:vãs do qual gás GICO é impeli
atreves do condutor provida de um orifíciocen

a =tante da divisão para introduzir liquido
de lavagem dentro do condutor, meios fluidos com o condutor a fumante
da divisão para recolher separadamente gen limpa e líquido sujo da lavagem, caracterizado por . ter um eixo giratório posicionado transversal
mente para com o condutor, e ans'cunha fixada no eixo adjacente ao ori
fício e dispoeta para variar e área efetive do orifício quando o eixo.
é girado.
A requerente reivindica , a prioridade do idêntico pedido depositado um Repartição de %tentem norte-americana em 2 de maio de 1962, oob
no 191:838.
Ponto n 2 1 do total do 13 pontos apresentados,

vc.n da monSmerma da fórmulat

CR CH

1- Ap erfeiçoamentos
variável que compreendem
do a correr, uma divlsão
trai, meios posicionedor

e

5

R .C..1
d ",,,,
Dr
o
onde is e R6 significam hidrogênio ou um radica.4 de hidroCarboneto com 1
. 20 átomos de carbono, de preferência um radical monovalente de um hi-/
drocarboneto alifático saturado com 1 .

4 ítomOs de

CaPtoD0 0 Sob sondl-/

çaes em si conhecidas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na R epartição de P atentee da 41cMoW IA cts g0 40 dezembro de ..
1962 sob n o F 38 618 Iv6/39e,

Ponto n o 1 do

total de

3 ponten tprep.eptedoe,

'aRTÁO N o 156.359 de 23 de janeiro de
;:uverente: j„ R. GRIGY S.A, -Suíça-

1964

••:;,'1..7agio de Ir-vem-são?: "PROCESSO DE nMeICAGO
•
7RIAZINAS4

0,KiDROX/-FENTI_S-

RE/VINDICAÇUE$
1- Processo de fabricação de 0 -ht d i-oxi-fontl-o-tríszinno. caracter'
Chdo pelo fato de •8e Wmp. remir 1 mo1 de ur Co raP g ate o xa
aft.D14 de Sér.

Is

(I)
Tfi5M0 59 161.132 de 24 de junho de 1964
Requerente: CIRA SOCIETt ANONYME -Suiça-

nes 1 Mo1 de um COMPOStO

de tómula lIt

? .

2.A

(n)

Privilégio do 1nveneZos 'PROCESSO PARA PROTEÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO
CONTRA A AÇÃO PREJUDICIAL DO CALOR, AR E ES
PECIALMENTE DOS RAIOS ULTRAVIOLETA"
REIVINDICAÇÕES

6endo um eompocto trletUn.5 de gérnula KIIt

A
R
4:t

(1)

OR
O

ST ,r2A

1- Processo para a proteção de materiais orgânicos contra a áção
prejudicial do calor, ar e luz ultravioleta, caracterizado pelo fato
de se incorporar ume nova 2idroxifeni1-1, 3,5-triazina da fórmula;

R

N
Z

Y

o
On.ndficandó ncj ntco araulas: tw grupo ardia everatelmenCe substitui..
Cag Y u rupo alcofa, alconila (cuja dupla ligação mstá coperede de Z
Ç.:5?, pelo cano° um-outro Afano de carbono), 09c/0a1cof1a, analcolla ou
exila, eventualmente substituldoe; Z significa o grupo -O-, -8. ou ...
R 6 hidrogênio OU to grupo alconascs . anel benzênico A pode ter
essmo oUtrOe aubetituintep, nas posiçOes 3'. 4 e 5', grupos alcoila, ai

onde R representa um radical de hidroxibenzeno, o sinal contam, na posição-ort0, em relação h . ligação . com O' anel triazínito um grupo hidroxi e,
no pomição-pera em relação 11 dita ligação um radical da fórmulas

(2)

o
O

onde D representa um radical orgânico e n = 1 ou 2, A representa um radical do benzeno e X um átomo de haloganeo ou Um radical de benzeno, ao
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Material organico a ar protegido ou a,um substrato, Contendo o materi.
ai a ser protegido, ou a uma camada de filtro superpoeta ao material

p er . protegidb, ou de se fixar ao material a eer protegido.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depo
ditado na Repartição de Patentes da Suíça em 26 de julho de 1963,
n 9 9330/83.
Ponto n 2 1 do total de

IRMO NO

156.553

de

30

5

eob

pontos apresentados.

de janeiro de

requerente' reivindica a
prioridade do correspondente pedido deu )
citado na Repartição
de Patentes dos Estados Unidos da Amdrios ea 8 88
junho de 1962, ' sob n 9 199.691.
Ponto n g 1 do . total de 12 pontoe apresent.45.

1964

Requerente: GENERAL MOTORS CORPORATION= = E.U.A.

0-

centras um proauto
tenno uma quansidade menor de
lona indede/41
veio do que-aquela p resente inicialmente
no dito leite, enquanto se maatl
tem e ubstancialmente inalterada a
concentração tônica total do prodUtOf
laticínio líquido.

I 1Aci0 de Invenção: "REGULADOR DE VOLTAGEM TRANSISTORIZADO
4

FIG.. i

REIVINDIGAÇõES

.

1 Um regulador de voltagem transistorizado caracterizado por

Um geraaor

1-20

/n22

t24

2

3

tendo um enrolamento de . campo '
, um circuito de corrente contl-/

nua alimentado pelo dito gerador, um p rimeiro transistor tendo eletrodos /
emissor, coletor, e base, dispositivos ligando o dito enrolamento de campo4

e o circuito emissor-coletor do dito primeiro transistor atreves o dito /
circuito de corrente continua, ' um'segundo transistor tendo eletrodos emis-

44

-Az

4<2

;sor, coletor e base, dispositivos ligando o eletrodo coletor do dito se-/
onda transistor com um lado do dito circui-to de corrente conttnua, Uma re

í--30

—32

de divisora de voltagem compreendendo uma junção ligada através o dito clr
vuito' de corrente continua, dispositivo ligando o eletrodo emissor do dl.
to segundo transistor com a dita junção, dispositivos ligando o eletrodo /
TÊRMO
coletor do dito segundo transistor com o eletrodo base do dito primejjo /

N o 158.326

Requerente:
transistor, e dispositivos ligando o eletrodo base dodito segundo transil
tor com um ponto, o potencial-do qual varia de acOrdo com variações na vol

de 10 de abril de

STAMICARBON N.V. -

1964.

HOLANDA.

Privilegio de invenção: " PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE URÉIA COM
UM BAIXO TEOR DE BIURETO

tagem de salda .do ditogerador.

REIVINDICAÇOES
A reouerente reivindica a prioridade do correspondente

pedido

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em
de fevereiro de 1963 sob n o

4/

255.850.

Ponto no 1 do total de

6

P roqesso'contínuo .

de separação de ureia, a partir de uma solg

çao de ureia contaminada com biuretà, obtida no processo da síntese
da

urdia, a p es . cristalização da maior parte da ureia, caracterizada pelo fa
pontos apresentados.
to de que a ureia e o biureto dissolvidoS são,
p rimeiramente, convertidos
a uma massa de cristais de ureia e biureto, após

o que os cristais de b4
ere t o na referida massa sào dissolvidos
seletivamente pela mistura da rg
ferida massa com uma fusa° de b i ureto-ureia, os
cristais de urdia não ai'
'SolVidos-são separados dessa fuSào, esta Ultima

e posta, então, em coa.
tato com amónia-gas, sob condições tais qu t. parto do biureto
e converti.

do em ureia, levando, assim, a fusão a uma composição apropriada para
dissolver seletivamente mais cristais de biuroto a partir de uma
massa

de cristais de ureia e biureto e a fusa() de ureia-biureto, as8Le formada,

4 recirculada

para aquele fim. '

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado ai
_ Re p artição de Patentes da Holanda em 11 de abril de
1963, sob o mimem 7

291.528.
TERMO N 2

149.252

de 20 de maio de 1963
Requerente: IONICS /NCORPORATED -E.U.A.-

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE

Ponto n a 1 d.:: total aj

REDUZIR CONSTITUINTES

MUCOS INDE
SEJAVEIS DE PRODUTOS ' LATIO/NICOS LIQUIDOS E CE
LULA DE ELETRODIÁLISE APLICÁVEL NO PROCESSO'
REIVINDICAÇOES

t- Processo de reduzir constituintes iânicos - indeaejáveis de produ
toe laticínios líquidos e reconstituir aí, eimultâneamente, um aumento
correspondente de outros iontes da mesma carga numa célula de eletrodiá
lise, tendo, pelo menos, tras compartimentos adjacentes, ' sendo o ' compor
,amento centra/ ligado, em ambos lados, por membranas
p ermutadorae de i
°ates, da mesma seletividade, distanciadas, caracterizado por compreender: passar, simultaneamente, um produto laticínio líquido atrevas

do

dito compartimento central, passar soluções de eletrólito atravee

doe
compartimentos adjacentes, sendo que, pelo menos, uma das dita solações de eletrólito contém os desejados iontes p.....tra reconstituir in aitt
o conteúdo iOnloo do dito produto laticínio líquido,.no dito o e m
P arti
-mentocral,psumCorentcíuarsvelmntpo
compartimentos e membranas para provocar migração elétrica de lentes a
travel, das ditas eoluções e membranas, e retirar do dito compartimento

7

pontos a:..,'eseat'ados..
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160,565 de 1 de julho de 1964
equerente: KENTARO TAKAOKA -São Paulolriviló gio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS EM VAPORIZADO
, PARA LÍQUIDOS ANESTESICOSD
,

(Sec:- o (2)

01);;:;25ro de

7O

2RMO N o

:a OU grupo de ácido carboxiltco está presente no redima' A ou

átcleo orílico externo e

012, ,S,utre

radical:

REIVINDICAÇÕIS

/ 1- ;NOVAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS EM VAPORIZADOR PARA LIQUIDOS A.
ESTES1COS". constituído de suas bases metálicas (2) e.(3), fixadores
e uma parede vítrea (1), formando um todo cilíndrico cujos partes in.
tornas são visíveis por transparência, situando-se na base - ( 3), lateral.
ente, dois tubos (4) e ( j ). resectj amel.te para a entrada de oxigênio
eaído dío' mistura anestésica, enquanto supericrmente há uma válvula(6)
etálica .. alojada em um receptáculo (22) e provida' de um botão de coa.
Tele (7). um bocal afunilado (11) com respectivo tampo (12), tendo cin
a. Interna e centralmente, um conduto (14) de injeCão de oxigênio no
lquido por possuir superiormente è base (3) um receptáculo cilíndrico
8) no qual inteínamente um pequeno corpo cilíndrico (9) pode se deslo-'
ar livremente na direção vertical segundo a pressão exercida pelo ui-

n A
está ligado na Posiçao-o>e;s por ambas as valências it mesma cadeia hoz°,
nembrada do radical de antraquinona, caracterizado pelo fato do (a) DI9
nilfonar um correspondente compOsto livre de grupos de ácido °algente%
ou (b) se carbazolizar uma acilamino-antraquinona da f6imulat
O

(2)

êxito proveniente da canalização interna (10), enquanto que na ausência
Usa preesão pode, este corpo cilíndrico (9) obstruir o orifício desse
5na1ização (10) pelo seu próprio peso.
Ponto n9 1 do total g e,4 anatos apresentados.
na qual A, Z e n tem os stgnificadoe atribuidos aos Mesmos na fórmule,
(1), ou (c) se efetuar Simultaneamente a sulfonação e carbazolizaçãO.
eu (d) se condensar um cloreto de ácido ou um anidrido de ácido de um
ácido de um ácido da fórmula H0-R1 -0H (1 mol) em qualquer sequência ds
sedado com 1 mol de uma aminoantraquinona da fórmula N1I 2-X e i mel de
uma aminoantraquinona da fórmulro

(3)

1

qual Ri , A, n e tem
, os significados dados acima, um Y represente u2
átomo de hidrogénio e o outro Y representa um grupo -NB 2 . ou (e) se ao/
lar um corante da fórmula (1), o qual está livre de grupos de ácido eul
fênico e que contém um grupo nmino acilável no radical X, com um cloro.
to de ácido, contendo um grupo de ácido sulfenico.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente podido deps
sitado na Repartição de Pa t ente s a Sulca em 26 de agasto de 1963, oob
aQ 10512/63.
Vento 10 1 1^ t otal de 8 pontoe apresentados.
Ati

?Mo 1112 162094 de 25 de março de 1964
Requerente: CIBA SOCIÉTE ANONYME - Suiçahlvilógio de Invenção: "PROCESSO PARA A PABRICAÇA0 pg
DE culA ANTRAQDINONICOS"

5

NOVOS

CORANM

TERMO N 9 162.381 de 3 de setembro de 1964
Requerente: MOSANTO COMPANY -E.U.A..
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR CONDENSADOS AQUOSOS
, CALINOS 4 DE COMPONENTES FENOLICOS E FORMALDEM
RE/V7NDICAOES

REIYINDICAOL.

1- Processo pra a fabricação de novos eorantee de culs d* gatruqui
sone, do fármulal

ti)

58 qual A representa uma:padela de benzeno ou netta/eno,

a repregenta
ou 2, um Z repreeenta ur átomo Po hidrogénio e o c-&-tro Z representa um
grupo da fórmula -NH,R1 -NH-X (ha qual E1 representa o radieta-de,um
elido carboxílico, que é, pelo menos, dibtleico e X represente um 'radical;
GuIre g ui noaa cubóvel) e onde, pelo menos, um grupo de ácido guinai-.

1.

para preparar cohdenendos aquosoe alcalinos de campo,'
Pentes ten011oos e formaldeldo, caracterizado por compreender o contas
co, em meios aquosos, de uma proporção 'equivalente de hidroxila de um
componente fenólico, escolhido do grupo que consiste de fenol, metile.
no blefe:161s e misturas dos mesmos, com cerca de 1,5 a 3, 5
- proporçOes
bolares de formaldeído, na presença de um material alcalino, de zero a
0,4 de proporção equivalente do referido Material alcalino sendo carrs
gados .inicdalmente de 0,2 a 2,0 proporçães equivalentes do referido mã
Serial alcalino sendo carregadas imediatamente a seguir continunMenteo
uma razão de 0,3 a 5% por minuto do total do material alcalino a SeD
carregado continuamente, e,. finalmente, de zero 'a 0,5 de proporção e.
quivalente do referido material alcalino sendo, carregados após o refe.
rido condensado ter sido encorpado até o peso molecular desejado; o 'toa
sal de material alcalino carregadO sev Ae do 0...5 ir 2.0 nroporçOee oquins
lentes:
PrOce9S0

, A requerente reivindica,a.prioridade do correspondente pedido, deo
positado na Repatição de Patentes dou Estados Onidoe da AMerica em 6
de edbMbro de.1963,'sob n v 3d6:991."..
Ponto n e / do total de 9 pontos aprosentadoa,
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TERMO N 2 172.618 de. 30 de agasto de 1965
Requerente; MATHIAS HEINRICH RANS MEIER -São Paulo.
. Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM CABECOTEU
EXTRUSORAS DE MATERIAL PLÁSTICO"

Outubro de 1970 29u3

ta bérril.dlanW.rá supoiq u, é ÉS foto

stipm.w. dó dito pót de roló9
cóóbai
redores constituem os únicos arranjos resistindo e limitando a fãrça / /
transmitida p elos ditos arranjos resilientes e constituem os únicos arra&
jos para
estabelecer relação espaçada e paralela entre a dita barra ;liai'
:eira Superior e o dito tolo superior.

REI VINDICAÇOES

1- Aperfeiçoamentos introduzidos em cebeçotea de extrusoims de material plástico, em que o cabeçote (1) possue internamente um fuso (2),
que se ajusta h sua Câmara interna, preso su p eriormente por-tesa porca
(8), e formando uma câmara.tubular que se prolonga desde o canal (3),de
entrada do material p léotico'proveniente Ao parafuso de extrusão, até
O Requerente reivindica a p rioridade do correspondente pedido 41,0
a
parte inferior, onde há um estreitamento próximo h saída cónica, onde a. .,ositado na Re p artição de P
atentes dos Estados Unidos da América, em 21/
loja-se um pino (4) de mesma coniciaade, formando Uma passagem de espes
de junho de 1963 sob n o 289.531.
'aura "e", baracterizadoa por ser êste pino (4), que é movei verticalmen
te, e encaixado no fuso (2), dotado su periormente de rósca interna, na •
Ponto no 1 ao total de 15 pontos apresentados.
qual rosquelaaee um parafuao (5) concêntrico, que sobressai na parte
superior do referido fuso (2), onde tem ume Plange circular (6), que aloja-ao entre aguai° e a aba aupanior da porca (8), poesuindo ainda uma
cabeça (7) facetada que ;sobressai da-porca (8), condo que ista'altima
restringe movimentos verticaia do parafuso (5) som restringir-lho movimento,giretórior
Ponto n 2 1 do total de 5 Pontos apresentados,'
_-

•
TERMO NO 153.315 de 3 de ' outubro de 1963
R equerente: IMPERIAL CHEMICAL IN
DUSTRIES'IJMITED = = INGLATERRA
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA INTERAÇA0 DE UM METAL COM PIRIDIs
NA"
'

P16.
G. 1

. Um processo para
a interação de um metal com p iridina, ca

racterizado porque a mistura de interação é .
mantida de tal modo que a
sua condutividade es pecífica é de pelo menos 200 micro abo.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedida
de positado na Re p artição de Patentes da In
g laterra em 3 de outubro de .
1962, sob 112 37.460•
Ponto no 1 do total de 12 pontos apresentados,
1 TERMO No 162.505 de 10 de setembro de 19-64
Requerentes CIHA SOalETE ANOWME
- Suiça I
Privilégio de Invenção; "PROCESSO PARA A FABRICAÇXO DE
DISAZO-CORANTE$
HIDRO-INSOLOVEIS"
REIVINDICAÇOES
1- Processo para a fabricaçáo de disazo-corantee hidro.insohlvele0
c aracterkzado pelo fato do se copulai-o
ai ath-composto de um aminoazo.
corante livre de grupos, comunicando hidro.
solubilidade e Que correepoa.
de e'fórmulas.

TERMO N O 160.269 de 22 da junho de 1964
Requerente: O ESPOLIO DE BUREL COOK COLE = = E.U.A.

lí02

Privilégio de Invenção; "CORNETO DE ESTIRAREM PARA APARELHO DE ATENJAR

•

FIBRAS"
REIVINDICACOES

i uma unidaae de rolo su p erior para um aparelho de atenuar fj.
oras, caracterizada por cOmpreender pares de rolos de linha de topo e de
base, e. retentores de topo e de base circundando pelo menos um par doa /
ditos rolos cooperadores de linha de, topo à de .base,
ar'pelo menos uma barra dianteira superior atira os ditos retentores supg.
riores,,

TERMO NO 165.586 de á de dezembro de 1964./
Re q uerentes HUGO DE ANDRADE aa, e SÃO PAU7-tr/

h) arranjos posicionando a dita barra dianteira superiorem alinhamento/.
paralelo com os rolos de linha de base, ó
c) arranjos resilientes postos.entre a . dita barra di anteira.
auperior . o a,
na porção inermediária do rolo superior do dito par de rolos cooperado...
rea.forçando a dita
n or
a dita Po'rçáo'ltermt,dU - '
. ria longo um do outro p eio que os,retentares
vgarlw'oA gliurigagp a,dj,
:•5•

•

.^, :te4

• .V,.nn

aa que.,
-apreohnta um radical de benzeno, que .
pode estar oubatitulde
por um 2-hidroxinaftaleno ou um
2aminonaftaleno capaz de copular na
aa
iição-1. •
'
A'requerente reivindica a pni . aidade dos
corree pOadentee Pedidoe,
le p oaltadoe na Re p
artição de Patentes da 'Nfça em 11 da eetembro do 19$1
, 22 de julho de 1964, eob:n 2
e 11.222/63 e 9.638/64, respectivamente.
Ponto 11 2 1 do total de 4 pontoe apresentados.

Privilégio de invenção: NOVO APARELHO DE ALARME CONTRA ROUBO, APLICÁVEL/
lt4 AUTO-VE/CULOS./
Reivindicacàes./
.

-

Novo \a p arelho h, alarme coatra roubo ap

licávol , am mito./
aaaeucialmenteAporaser constitaido, primordial .
.'..alye',.'kpiia'aM'InCorruPter'elNétrida'geral'UY'comaoSto por ume fechadure,
..,, a , - L5,,1q.
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TARRO •9

:C-4
1

Onde uma chave

Lsie biela (5)

(3)

faz

girar

disposta axialmente

uma pequena manivela

e

(4)

conjugado com/

(6)

que gira dentro de ama porca

()(s 6e contacto

(8)

situado na mesma direção axial./

(7)

fronteiriça

e

um pon

140.789 de 6

de julho de 1962.

Requerentes GEBRUDER SULZER AKTIENGESELLSCUAFT.
(em trances: SULZER FÚRES SOCIÉTá AROME), SUÍÇA.

que, por sua vez, está ligada a uni /

sosqueado

Outubo de 1970

Privilegio do Invenção; " PROCESSO PARA REGULAR A PRESSÃO DE CARGA DE

UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA A DOIS TEMPOS
COM TURBOCOMPRESSOR DE MARCHA LIVRE, BEM

Ponto n 9 1 do total de

6

pontos apresentados./

CSI

MO MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA A DOIS TEMPOS,

Fia.

PRÓPRIO PARA EXERCER LITE PROCESSO ".
REIVINDICACES
1 - Prscasso para regular a pressão de carga de um motor de combna
to interna a dois tempos com turb000mpressor de marcha livre, mediante
alteração do 'angulo do avanço do escapamento, caracterizado pelo fato

de que a regulação do engulo do avanço do escapamento se realiza em da

p endáncia do nUmero

do rotações de tal maneira que, na diminuição do nj

mero de rotaçães, será aumentado o ^angulo do avanço do escapamento, e,
vico-vería, no aumento do mimar() de rotaçães, aerá diminuido o angulo

do avanço do escapamento.
Ponto n g 1 do total de 7 P( t00
CPrcsentaa.
14

SERMO N9 162.544 de 11 de setembro de 1964
Requerente: CASSELLA PARBWERKE MAINKUR AKTIENGESELLSCHAPT -Alemanharivilégio de Invenção; "PROCESSO PARA MELHORAR

'

AS PROPRIEDADES DE SOLI

DEZ DE TINGIMESTOS E ESTAMPAGENS PRODUZIDAS COM
CORANTES AO ENXOFRE"
REIVINDICAÇOES
1- Processo para melhorar as qualidades de solidez de tingimentos
O estampagens produzidos com corantes ao enisOfre por meio de tratamento posterior dos tingimentos, respectivamente, estampagens, recentemen
çe obtidos, com substancias bi- ou poli-funcionais, que formam com os

' uorantoo

produtos de reação estáveis, caracterizados por se impregnar

têxteis, recentemente tingidos ou estampados, com 0,1 - 5% do

Oso, h

seu

seco, de amidos de acidoa'alcollcarboxilicos, bis- ou

tlogenados, enfáticos, aromáticos ou beterociclicos, continuando a ela
'.5oração de modo em si conhecido.
A requerente reivindica a prloridsde do correspondente pedido deusoritado na Repartição de Patentes da Alemanha em 11 de setembro

TERMO N o 170.171. de

3.9 6 3 , sob a 9 C 30 874/IVoAm.

Requerentes CIEA Societe Anonyme - SUIÇA,

4

de junho de

1965,

Ponto único.
em alemão: CIBA Aktiengesellschaft
SUMO N 9 162.666 di 15 de oeteLbro de

em ingless CIBA Limited
1')(34

elequerentos DOw CORNING CORPORATION -E.U.A.erivilégio de Invenção: "Novo PROCESSO
A

PARA

Privilegio do Invenção: " PROCESSO PARA TINGIMENTO DE MATERIAIS

FAZER POLIMEROS DE SIIOXANO

FIBROSOS POLI-HIDROXILADOS",

PARTIR DE SILANO3"
REIVINDICAÇOES

REI VINDICAÇOES
1- Novo processo para fazer siloxanos

113

Processo para tingimento de materiais fibrosos poli-hidroxila.

partir de silanos, caracte

Tisado pelo fato de se hidrolisar um composto escolhido entre o
que consisto de R n SiX 4..n e R551-R,-SiRm,

grupo

dos com preparações alcalinas, contendo pelo menos um corante ao ensOfre
caracterizado pelo fato de
9) uma preparação alcalina do corante ser aplicada continua./

nom vigorosa agitação, com uma solução aquosa, sendo o ()H da solução a-

mente ao material fibroso

@aosa de 7 e 11 antec, durante e após a reação de hidrólise, na ousasdia de solventes para

produtos de siloxano presentes, consistindo o
produto de maio de 900 de siloxanoa não cíclicos, em que R é um radical

temperatura ambiente,

02

.ma hora à temperatura ambiente, em um sistema fechado,: coa
tendo tão pouco oxigenio quanto

.

9eneiro de 1964, eob n g 341095.
Nato n9 1 do total do 9 p ontos arresentsdos

p.

Ar ;:clon

em 29 de

redutOV./

c) o material impregnado ser armazenado durante pelo
menos A

A requerente reivindica a prioridade do correorsndente pedido depo
@atado na Repsrtlção de Patentes dos Ectadoa Unidos da

coMe agente

um sal solúvel em água de ácido sulfldrico, e

Donovalente de hidrocarboneto ou ha/ógeno-hidrocarbOaeto. R' é um radi(sal divalente de hidrooarboneto, X é F, Cl ou Dr, m é 0,1, 2 ou 3 e tem
UM valor médio de 1 a 2,5 o n é 0,1,2 ou 3 e tem um valor médio de 1,25
(5 2,5.

e

h) ser usada uma preparação que contem,

possIvol,

Ra4vindica a Prioridade do correspondente pedido depositado

Repartição de Patentes da Sulca, em 5 de junho de

64.
Ponto 0 9 1 do total de

6 pontos

na

1964, sob o ng 7336/

apresentados

Quarta-teira
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168.958 de 13 do abril de 1965.

Requerente: UNIVERSAL QXL PRaDUCTS COMPANT.

g.a.,
PrivIlágio de Invenção: O
PROCESSO PADA PREPARAR ZWILITO2 ".
REIVINDXCACCER,

1 - Dm processo de produzir p
artículas de zeólito aintétioo, cir4tariaado por comp roander o tratameat6
do partículas de não-aeolitos,cal
cínadase; firmas, da tamanho e forma fixados, csma
r p• reandendo pelo menos I
uatdoo Oxides, pínea e olumina,"com
luza solução aquosa coutando
Gatuna
metal alcalino o anlóan escelhidos do grupo que consiste d. hidroxilaa
ailicato o aleminato, aoparação das p
artículas tratadas rosultantea
eoluçio, o reemporaçam dai do p
artículas de acolito
do total alcalino,"

-

tendo substanc~to o tamanbo e a forma das ditaa pa
rtícula* da não/
%gaito.
. Reivindica a prioridade do co
rraspondente pedido depositado na
departiçío , de Patantaa dos Ratados Unidoa da
sOmeriaa do Morta *a 13
4A5
abril de 1964, sob o n o . 359.414•

te. sana de rogeneração b e pau:lag oa das
ritiarwa para a porçâo infanta
: Cla
dita sana alcueada Co maura° e introdução de
& g o de bidrocarbonoto*
dentro da pargo Inferior da dita una de conversão para mioturaçâO com
a* partfoulas Co catalisador regtaerado, Introduzidas, para formar dita
tupra mencionada suspensão de pártfculas de c
atalisador; e circulagão
le aftidon da dita zona de "stripping" para dita
zona do regeneração ref
Rant* manutengão de uma pressa° mais elovada de p artículas de catalisa
for, na Porção de ¡ando da dita sana 'do a
stripping", do que na PorgãoT'
inferior da dita nona de rogeneraçãO.
" A ro querenta) reivindica a priorleade do
co rreapondente pedido'
:o p ositado na Re p artição de Patente. dos
. Eatados Unidoa da Amárica
ty de maio do 1962 sob n o 197.087.
Ponto no 1 do total de 9 pontos apreaentados.

Ponto NP 1 do total de 22 pontos apresentado.
rERMO No 168.787 de 8 do abril da 1965
Requeren-tos F I LM OPLAST-COMÉRCIO, INDIISTRIA E IMPORTAÇÃO . SIO PAULO
Privilegio de Invenção: WERFEIÇOAMENTOS EM PASTAS CL4SSIFICADORAS PARkal
0
PAPEISo
REIVIEDICAM1

1 - Ap erfeiçoamentoe ama pastas cl
assiricadoras para papéis, ca..
racterizados pelo fato de a pasta p i-OPriamente dita ser feita em polietilg
no, e por processo de extrusào, saindo da máquina correspondente Sob a 4E,
ma de tubo contínuo, tubo àste que, sob a ação,de uma faca de dobragem e
mais uma ferramenta de corte, c o nvenientemente dispostas em posiç3es late.
reis opostas, forma uma dobra l ong itudinal em um dos lados, compondo assim
a lombada', que será poateriormente soldada, e receberá o usual par
de fu./
soa para a p licação do prendedor de papeis, ao
mesmo tempo que 4 refilado /
no lado oposto, se parando-se em capa e c on t
ra-capa, para poatoriormante
ser apenas cortado tran sversalmente a intervalos.
. Ponto n o 1 do total do dota pontos apresentados.
TERMO No 149.332 de 22 de maio de 1963
Requerente: ESSO RESEARCH ANO ENGINEERING COMPANv _
Privilegio de Invenção "PROCESSO -E APARELHAGEM PARA CONVERSIO CATALlaa.
CA DE HIDROCARBONETOS"
PEIVIMICAWE$

1 - Um processo para . a conversão catalítica de hídrocaruonetua,
aar acterizado por compreender a
p asaagem de uma suspensão, r elativamente diluida, de p artículas de catalisador em vapores de hidrocarboneto
como uma corrente,, fluindo de uma maneira substancialmente ascendente,m
trav4s de uma zona alongada de conversão; separação das partículas de
catalisador gasto dos vapores. de.hidrocarboneto craqueado que deixa dl
ta zona de conversão; passagem das p
artículas de Catalisador gasto pare"
a pore:à superior de Uma zona separada, alongada, de' "stripping", evitando o fluxo retrógrado dos vapores da dita zona de "strippIse para
dita zona de conversão; passagem de um gásde "stripping", ascendente..
mente. em contracorrente com partículas do catalisador fluindo descendeu
temente na dita zona de "stripping"; remoção do material gasoso por cl
ma da dita zona de "stripping" remoção das partículas de catalisador,
gaito, fluidizadas, densas,.atravea de um :tubo da porção de fundo da dl
ta zona de "stri pping". , e ' passagem das Mesmas para
a porção inferior de
uma zona do r ageneraçâo; pa'ssage m. ' do gás regensiado
asce ndentemente s/
través das parteaula '
aãe catalisador para mant,:r um leito .fluidizadd
lens°, de partículas de catalisador 'enquanto . se regeneram

~o No 133.570 de 20 do outubro de 1961./

Requerente: THR STANDARD OIL COMPANY .
. E.U.A./
Privil‘glo de Invenção: PRESERVAÇÃO DE QuEROWNE roRANTS ARmAzaNmaoro.;
tylodicocâeo./
1 - Um processo para Poteger hidro carbonetos de tipo
querose.
ne contra deterioração durante a armazenagem, car acterizado
por adloionaY
ao citado hi arccarboneto ' do tipo q uordbene, antes de
sua armasonegem a6
bre égua, amo Quantidade afetiva de um composto Org ano-bOrico oxigenado
h
a endo o citado composto dm boro mais lipai/s do que
nidrjrila.4
Reivindica-ao a pxioridade doo pedidos corraspondantos,
ansitadoa na Reaartição de Patentes dos Ratados Unidos da Am4rica, em 20de Outubro do R960, sob ae 64461 , e em a7 de outubro de 1960, sob nas.
65,263 • 65.27W
Poete ne 1 do total de Z6 pontos apresentados./
TERMO No 133.1.4 de 3 do.outubro de 19Lil
Requerentes COWAGNIp•nANÇAISE Dn i mATIFsrdn cOLORANTES 3.A. -FrançaMvilégio de :arvençãot "PROCESSO PARA PREPARAR NOVOS CORANTES DA
SERIO
DO INDAEOL"
22IVINDICAODES

1- Um proçoaeo para preparar novoe oorantoo da cério indazol, de
fórmula
3
P=--

Alq,'.10-N

as me,smss;

noção das partículas da catalisador rejoneralo da Porção

infer ior da

" •
- e

• . ! A2

\R
41quilc .
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meN qual

os grupos "Alquela" podem ser iguale: ou diferentes, B represonOes um IStomo de hidrogênio, um grupo alquila ou fenila eventualmente
Mubotituldoe por grupos não eolubilizantes, os nác1eoe.A 1 e A 2 podem
ãer oubotituldon nas meemao posições ou em posições diferentes por áto
mon de halogõneoe ou por grupos não eolubilizantee iguais ou diferentee
e E representa um afiou monovalente, oaraoterizado porque ec condena. ' 5

en hi&reeena de fórmula ganis
[
R - NE1 2
,

ÚRMO

tl o 158.392 do 13

dm abril de

(10

ilPrsv

1964.

Requerentes ZDENEX XAUIM( e MILOSLAV PETRACEX. WeNBCOSSLOVÁQUIAa

PriVilegio de Invenção:

" APARÁLHO FLUIDIZADOR

0,z

REIVINDICAÇÕES

1. Um aparaho fluidizador para execução contínua de roações çuipl •
nas e/ou operações físico-químicas sob passagem controlada do moio de

VI

iye

ação e/ou de fluidizaçào e tendo o ospaço.do reação o do fluidização ro8

°N ..

pectivamente subdividido om diversos compartimentos mOvois, caracteriza.

Alquila (I)

do polo fato de por baixo do dito espaço ser arranjada uma camara para

Ce' N /'
I

distribuir o meio gasoso entrando, a mesma consistindo de diversos come/

Alquila

pertinentes, cada compartimento individual condo independentemente muaS

'atm vm aldeído de fórmula geral O c CHB e porque faz-me reagir a cetal.

'eazina assim obtida com uma hidraeina de fórmula (I) idântica ou difoe
pinto, em presença 'e um oxidante e de um ácido orgânico.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido cepo
Mitado na Repartição de Patentes da França em 21 de outubro de 1960, sob

do com uma entrada controlada do dito meio.
Reivindica a Prioridade do correspondente podido depositado
Repartição de Patentes da Tehoeoeolováquia cm

13 do

abril do.

ra

e9J3• °oh EA

PV 2157. -

ao 841.805.
/emito n s/ 1 do total de 2 . pontoe apreeentadoe.

treRMO Ne 158.610 de 22 de abril de 1964
?Requerente: MICHAEL TURNER e NORMAN SYDNEY RUTHERFORD
.:Frivilé.e°- e°

teee.

°°

o INGLATERRA

. " APERFEIÇOAMENTOS EM SISTEMAS MAGN2TICO5 DE GRA,
VAÇXO DE FITA LARGA"
3rviabIosq2EA

1 - oo processo de gravação em material magnótico de um sinal
eomponto compreendendo um componente de vídeo representado por excursões
de amplitude em um sentido a partir de um dado nível de amplitude, e de
um componente de pelsações representado por excursões de amplitude em /
sentido oposto com respeito ao dito nível, caracterizado por compreender

8 modificação

pelo menos do componente de vídeo do dito sinal pela adiçã;

ao dito componente de um componente de pré-pulsações que é uma função da
ffiegnitude daa rápieen transições do dito componente e de sentido oposto/

Is

Mesmas, de modo a produzir um componente de vídeo modificado, magnete,

'Pando o dito material em uma condição no

Ou próxima

do mãximo magnetismo

vesidual do material, submetendo o dito material, magnetizado a um campo/
leagnetizador de einal que é uma função do sinal composto e a-um campo de
polarização para estabelecimento de um ponto de trabalho na curva E-li do
lOaterial magnético próximo de um limite de uma escala aproximadamente 1.1
lA p ar da dita curva B-H, aquela parte do dito campo magnetizador que re-/

wesenta o componene4 do vídeo modificado situando-se substancialmente /
Ma dita escala linear, a parte 4o mesmo campo magnetizador representando

eERMO N o 144.076 de 23 de outubro de 1962
Requerente: W. R. GRACE & CO. -E.U.A.Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR NOVOS POlaSTERES NZO
6ATURADOS E COMPOSIÇÕES POLIMERAS comemo 01
MESMOS'

M componente de pulsações estendendo-se ao longo de uma parte mehos
'Mear da dita curva e na direção de e substancialmente até um Alvo). de Ne
.euração da dita áurva5
A requerente reivindica az prioridades dos corres p ondentes pe. 91doe depoaltadoo na R epartição de Patentes da Inglaterra em 22 de abril

.60 1963, eob

15.693, 15.694, 15.695 e 15.696 (c).
mo 1 do total de 13 pontos aprosentados..

n o s.

4catn

REIVINDICAeÕES
I- Um processo para preparar um novo polieeeee não eaturado,-caree,
terizado pela condeneeção de um glicol e uma mistura de ácidos carboxilicoe em proporções tais a produzir um poliéster que é substancialmente
isento de grupos csrboxílicos e hidroxílioos terminais, o dito poliéster tendo um peso molecular médio entre cerca de 300 e 4000 e contendO
entre cerca de 1 ' e 5 grupos; butenodiato por molécula, os ditos grupo bu
tenodiato sendo eeiecionados da classe consistindo de maleato, fumarato
e misturas doe meemos.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dein
eitado na Repartição de Patentes doe EntAdos Unidos da América em 30 da
outubro de 1961, sob n 0 148.71).
Ponto ng 1 do total de 21 pontos apresentados.

TERMO NOr 159.910 de

11 de junho de 1964

Requerente: CORRENTES E ENGRENAGENS CORAGACE S/A INDUSTRIA E

COMERCIO .e

Sn PAULO -

Peteilégio de Invenção: "NOVO APAR2LHO AL/MENTADOR DE PRENSA.EXCÊNTRICAe
REIVINDICAÇÕES

1 - Novo aparálho alimentador de prensa excZatrioa, caracterl
ra,v por comareona., essencialmente dois conjuntos Im pulsionadores de dea

Outubro de 1970 2909
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- TERMO NO 156.511 de 29 de Janeiro' de

19,stii

Requerente: SOLVAY & CIE = = DUICA

aumunfa goa a fita nOtg li0a, diE56200 UM CEM O OUC0 apak fãrfte

PrivAlágio de Invenção: RPROCESSO PARA A Fu8IcAçA0 Minn Og

menta de corte usada na prensa, cada conjunto sendo formado a partir de

REWNDICACDES

Um par de rolos euperpostos, de eixos horizontais, e montados, com rola.
Mentos, sObre dois mancais articulados entre si por eixo transveraal, rá
los estes mantidos comprimidos um sabre o outro por meio de duas molas .
tencionadas por doia parafusos cravados em orifícios verticais concordan
tos dos,respectivos mancais;

O

ainda, em cada conjunto lateral, , os rolos

inferior e superior sendo interligados por uma corrente, passante por

PI

'lias . extremas dos respectivos eixos, bem como por polia esticadora, mon,

1 . Processo para a fabricação do brometo de utile., Caracter
zado pelo fato de se fazer reagir o cloreto de metilo com o brometo da 48
drogento a uma temperatura compreendida, entre 250 e 50012C, sendo a mint2.1

ra obtida - depols de ter sido desembaraçado do cloreto de bit/rogar:10 foz
Aado e do brometo do hiáregenio que não reagiu - fracionado seguidamento
com vista .a setarar dela o brometo de metilo, eventualmente o monoclorm
nobrometano, e o cloreto de metilo que não reagiu, tornando cisto

tnda numa das extremidades de uma alavanca interfixa, com a outra extre-

assim como o braleto de hidrogenio, m entrar no ciclo do reator.

midade ancorada em mola helicoidal.

A reduerente reivindica a prioridade do correspondente pedidel
depositado na Repartição de Patentes da Ita1io em 29 do janplrm de 1963 A

Ponto no 1 do total de 5 pontos apresentados.,

sob n o 1875.

57

Ponto n o 1 do total de 5 pontos otrosentaaos.
TERMO N 2
o

s

156.657 de 5 de fevereiro de 1964
Requerente: l:RE LURRIZOL CORPORATION -E.U.A.-

se

erivilêgio de Invenção:

/

\`
0;CiI0J)
/

a.)

Y.Ç-4e1,--,,,3 2

)1

"

•
'
!),

1.

TERMO N o 153.474 de 8 de outubro de 196,
Requerente: MONSANTO =AN? -E.U.A.Privilégio de Invençae.: "NOVA COMPOSICW DE MATERIA E RESPECTIVO PROCES
SO DE PREPARAÇAO"
.MVINDICAÇÕES
• . 1- Nova .composição de matéria, caracterizada por compreender um 1)
limeró contendo, pelo menos, 80% de acrilonitrila, 5 a 15% de cloreto
de vinila e até 15% de, pelo menos, ' um outro mor/insere monoolefinico, cs
polimerizével com eles um solvente para eles, e de 1. a 5%, t en d o com(
base o pêso de cloreto de vinho, de Oxido de dibutil-estanno.
A requerente reivindica a , prioridade do correspondente pedido depo
d itado na Repartieao de Patentes dos Estados Unidos da América em 8 de
outubro de 1962, eob n o 229.186.
Pento n o 1 do total de 13 pontoe apresentadoo.
TERMO No 154.603

de 18 de novembro de 1963

Requerente: PASMEIS VAN CHEMISCHE •PRODUCTEN VONDELINGENPLAAT

.

HOLANDA
Privilégio de invencaol

"PROCESSO PARA

A PREPARAÇA0 DE CORANTES DE .TINAS

SULFUROSAS SOLUVEIS NA

ÁGUA, PARA OBTER O TINGI,.

MENTO DE TEXTEIS COM OS MESMOS
REIVINDICAÇDEZ
I - PROCESSO

PARA. A. PREPARAÇU DE

CORANTES DE

1- Um. processo para preparar . composiçUe metálicas báeicae Óleo-ia
llaveis caracterizado por carbonatar uma mistura de.:
A) 1,0 equivalente de uma substância ácida nua é um ácido 1:minaia
co ou carboxílico óleo-solúveis:
D) pelo menos cerca de 0,1 equivalente de um álcool,
C) de cerca de 0,1% a cerca de 5%, do . peso de (A), de um halogene
to inorgânico que é um halogeneto de amônio, um halogeneto
de
metal alcalino ou um halogeneto de metal Lloaline-terroao; e
D) pelo menos cerca de 2,0 equivalentes de uma base alcalino-torro
aa numa temperatura desde 25 2 C até o p onto de ebuliçâo do alta_
da mistuya.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depo
citado . na Repartição da Patentee doe Estados- Unldca em 13 de fevereiro
de 1953, aob :1 2 258.134
nto 11 2 1 do total de 5 pontos apreeentadoa.
rERNO N o 156.866 de 17 de fevereiro de 1964
Requerente: PIRELLI SOCIETA PER AZIONI -ItáliaPrivi l égio de Invenção: "NOVA COMPOSIÇXO DE BORRACHA, PARA BANDAS DE RO
DAGEM DE PNEUS"

REIVINIMAÇOE3
.1- Nova composição de borracha, para bandas de N rodagem de pneua,
baseada numa Mistura de elaetomeroe, caracterizada pelo rato que coma
preende a mistura de 10 a 90 partes em pas0 do um polibutadieno
10 por adiço de 1,3 butadieno nas configuraç,See de unidades monomérl,
cas cie 1,4-, trans 1,4- e 1,2, , e uoidedba monomericas eia 1.4- eu.
tendo preeentee na quantidade de pelo menos 30% e (2) de 90 a 10 par.,
tee em peso de um copolímero ieobutileno-iaopreno do tipo modificado,
o total das partes em oin dna componentes eiaetoméricoe da mistura
sendo igual a 100.
A requerente reivindica a prioridade do pedido de patente deposta
tado na RepLrtic g.o de Patentes da ItéiJia sob n o 3326/63 em 16 de teve..
redro .de 1963.
Peat° n 2 1 do total de 12 pontes apresentados.

TINA SULFUROSOS

SOLVEIS NA ÁGUA, PARA OBTER O TINGIMENTO DE TEXTEIS COM OS MESMOS, cara

eterizado pelo fato de os corantes do tina à base de enxofre são-lavados•

até que a quantidade dos eletrolitos presentes nos mesmos seja reduzida/
abaixo do limite crítico e os corantes tratados sejam convertidos com //
sais de ácido sulfuroso.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedidc
depositado na Reparticáo de Patentes da Holanda sob n o 286.138, em 29 5'
movembro de )ogP,

coNTWIÇOES la7114ICA$

IEIVINDIOAOES

—

se

et/

"PROCESSO PARA PREPARAR
BASICAS OLEO-SOLO9EIS-

Ti7.P.W N o - 169.322 de 30 de abril ne 1965.
Requerente; R:ZJE VASSALLI.
= AR;211:1N,

?rivilezio de invenção: " 011,POSITIVO DE TRANSMISSA0
MA QUIN A S OOLHEITEIRAS°.

PARA

REIVINDICAÇOES

1 - Dispositivo de transmis ,-' pa.a máquinas colheiteiras, et:recta.
rizado pelo fato de compreende. um par do longarinas ou vigas longitudá

nele co cilassis da máquina a sujas extremidades dianteiras i
está ri...tali- a:ente Lhisetado um diferencia, dianteiro vinculado por sue vello

Outubro de 197u
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ERMO No 160.448 da 26 de junho de 1964
Requerente: KOPPERS COMPANY INC
Privilégio de In v eNcão: "COMPOSIÇOES TERMOPLÁSTICAS TRANSPARENTES RESIP
TENTES ' A IMPACTO E PROCESSO ' DE FABRICÁ-LAS"

4WRVAS dê UM& Mita carddhice dó &Gado, 4 UffiR Caixa redutora segura
a um suporte trepsver e al, estando essa caixa redutora em jCigo com a cal
401 de Velocidedes a partir da qual avança o eixo de transmissão ; um

REIVINDICAÇOES

1 - Uma composição termoplástica transparente resistente a ig

dindr0 traseiro vinCulado por sua vez e. caixa redutora por uma sumida/
Onta cardinica de comando que assenta sare uma armação da forma Tomeleõide, ao longo da linha que une um par de vertices, vinculada por ume
peça-suporte ao chassiS, e 't, dlAntsiro Vinculado, por meio de UMA pd,
..Q-Ak braços, que divergem bi-Iim;tricamante do referido vértice, ao jOg

:acto, caracterizada por ser u'a mistura de uma resina vinil-aromática o
. um polímero de poliesulfeto.

dianteiro do conjunio, sendo a citada armação capaz de absorver açõeo/
orovocadas pelos desniveiS do terreno.
POR%0 m a 1 do tr ssl de 3 pontos apresentados: .

if

4

I

;1

I11
III

' i--

2\1

AN°

\

-51

depositado ne Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 8
de julho de 1963 sob n e 293.248.
Pontceno 1 do total de 7 pontos apresentados.
T2RP0 1n0 111.643 de 12 de julho de 1959.
- U.S.A.
Requerente: ROEM & MAM COMPANY.
Privilégio de Invenção: nomPosioo RESINOSA"

>

4

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido

\

REIVINDICACOES

1 - Composição resinosa, que compreende um polímero selecionou° ao

tr-NI

vN

\\

—

I IL'""?"

y

¡rupo ' que consiste em homopolímeros de cloreto de vinha e copolimeroa
le cloreto de vinha, com um monOmero etilenicamente insaturado copole
aerizavel com ele, contendo dito copolímero, pelo menos cerca da 80% em

peso de cloreto de vinila combinado com ele, e tendo dita compoeeçáo ra
sinosa nela incorporado um plastificante, caracterizada pelo fato de /
ser incorporado como plastiflcante de 16 a 200% em pego de um piromelitato tetra-alcoilico, no qual o radical al^oile contem de 6 a 8 etomos
te carbono'.
Reivindica a prioridade do pedido correspondente depositado na.
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte ao: 17 de
TERMO NI 158946 de 6 de maio de 1964
Requerente: TRE STANDARD OIL COMPANY -E.U.A.Privilégio 4. Invencão: "PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE UM CATALIZADOR rv
OXIDAÇXO SOLIDO RESISTENTE A ATRITO CONTENDO
ANTIMON10.
SEIVINDICAÇDES
1- Um processo para:a preparação de um catalizador de oxidação,eó.
Lido resist e nte a atrito.:,eontendo antimônio caracterizado. .por: a) atanar, numa atmosfera oxidanle, numa temperatura de cerca de 538" a cerce
de 1090 1 , AIS catalizador de oxidação que consiste de um conjunto de um
óxido ou óxidoe de antimónio com um óxido ou óxidos de urânio, ferro,
manganée, tórid, cério, molibdânio, e/ou estanho; b) pulverizar o catalizador ativado até p6 fino; c) misturar o citado catalizador ativado
pulveriza com um sillca-eol( e d) secar, depois e tratar, termicameate, a miatmra resultante numa temperaxe.e., d. -.roa de smnsr -cerca de
1094oC,
reqlarente reivindica a prioridade do pedido correspondente dopo
ditado na Repartição de Patentes doe gp tedn. Unidos da América em 4"4 de
-eio de 1963, sob n o 279.308.
Ponto n o 1 do total 44 7 pontas apresentados.

'aliso de 1958, sob o n o 749.060.
Ponto de n o 5. do total de 8 pontos apresentados.
tgRRO Ng

133.295 de 30 de outubro de 1961

Requerente: HALCON INTERNATIONAL, INC.

U.S.A.

'tivilegio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTO EM UM PROCESSO P4wá
PREPARO ÁCIDO FUHÁRICO "4REIVINDICAOES

1 - Aperfeiçoamento em um processo para preparar ácido fumárico,
compreendendo o tratamento de ácido malote° aquoso com um composto prg
porcionaedo bromo solúvel, no qoal a valencia do bromo seja menos que 5,

s com um agente oxidante tendo uma terça de oxidação de ao menos 1,23 /
volts, caracterizado por compreender a condução do dito tratamento em
presença de oxig enio molecular.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte em 10 da
:letubre de 1960, sob o numero 61.383 -

TÊM() No 160.445

de 26 de . junho de 1964

Ponto A g

1

do tOtAd AS 16 pontos apresentados.

Requerente: KOPPERS COMPANY INC ..= E.U.A.
Privilégio de Invenção "COMPOSIÇOES DE POLI-ESTIRENr EXPANSIVEIS".
REIVINDICACrn

1 - Uma composição de co-polímero expansível, compreendendo um
co-polímero de estireno.0 um éster di-aliliccede um ácido dl-básico alifee
tico que contém de 2 a 6 átomos da carbono, caracterizada por ter, unifor
cemente incorporado no polímero, um agente espumador, normalmente liqui-

TÈREO NO 160428 de 25 de junho de 19614

Requerente; UNIVERSAL OIL PRODUOIS COMPAO
, Frvl.légib de Invenção: "PROCESSO DE -EVAPORLCAO

E.U.A.
V.CLTIPLO MITO.

REIVINDICAÇOES
- 1 .c Um pr,o.oesso'de evaporação em rúltiplo efeito para separar

ue. „..vente volcitil de uma , solução de um sal não volátil no dito solvente, caracterizado porque a solução é passada através de uma série de pe-

do.

1 requerente reivindica a prioridade doscorrespondentespedidos .
depositados na Repartição de Patentes dos'jatados Unidos da América em 15

da julho de 1963 sob n o s. 2)5,183
Ponto n o I do total de O pontos apresentados.

lo menos chias zonas de evaporação, cada uma das quais (exceto a primeira
mántida sob uma pressão inferior à pressão da zona imediatamente prece
lente; a solução é posta diretamente em contato, em cada Zona de evapora
;ão com , um fluido trocador de calor que é imiscível com a. solução, ferve
urra temperatura substancialmente aelma dc, ponto de ebulição da solução
o
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O é Introduzido em cada zona numa tem p eratura Superior à tem p eratura 4e.
ebulição da solução ali contida; a corrente do vapor de solvente regul./
tanto é retirada de cada zona de evaporação, introduzida em 111118 zona de,

A requerente reivindica a prioridade do sorrespondento pecMoQ,
positada na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Am érica an
da dezembro de 1963 sob n o 332,665.
Ponto

condensação respectiva ligada diretamente e 6 condensado nesta por conta
to com um meio trocador de calor relativamente frio que, em cada efeito,

n g 1 do total-de 9 pontos apresentados:

exceto no último, compreende o liquido de transmissão de calor retirado/
da zona de evaporação imediatamente seguinte; o líquido de íransmissão /
de calor aquecido resultante é separado do condensado de solvente forma.
do em cada zona de condensação; uma corrente desse líquido de transmissão
de calor aquecida 6 recirculada de cada zona de condensação, exceto da /
Ultima, para a tona de evaporação do efeito imediatamente seguinte; e u.
na corrente do condensado de solvente é retirada da zona de condi:meação/
de solvente de cada efeito do processo.
.
A requerente reivindica a prioridade do Correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidoe da América emV de junho de 1963 sob nO 291.099.
Ponto no 1 do total de 19 pontosxpresentedos.1

12RMO Nh 1b7.2 . de 17 de retérolre de 1965
•

Requerentes TER GOODYEAR TIRE & RUBRER COMPANY. •%Boa.

Privilegio ri:, InvgIngão/' o PROCESSO PARA A 011DA00 DICUN
DI-AWOIL-DI-TIO-CABRAMATO Dg
VETAI. ALCALINO PARA PORÁ O

- CORRESPONDENTE DI-SULFETO DE

TRIRk-ALCOU-TIURAN P.
pEINTINDICACOEk

para Oxidação de ua di - olco l l -diti o -carbaastO 1
de Metal alcalino para formar o c o rrespondente di-sultoto do tetra.aan,,
L UM.processo

TERNO g o 166.483 de 26 de janeiro de 1965
Requerentes KOPPERS COUIUNT INC. - E.U.A.
Priv ilé g io de I nvana08 *APERFEIÇOAMENTOS EM OU RJfLAI VOS À PREPARAÇXO
ME ANTRAQUiRONA"
n
REIVIRDICAÇOES
1- Um processo para fazer antraquinona, caracterizado-por oxidar

9- 10-di-hidro-antraoeno, em fane líquido, com um gás contendo oxigênio
livre numa temperatura de 105-150 Q C e numa precisão desde cerca da preg
eão atmosférica até uma preeeão manométrioa do 140 kg/cm 2 na presença
do um composto básico e recuperar a antraquinona formada.'
A requerente reivindica a p rioridade do correspondente pedido de*!-Jonitado na Repartição de Patentes dos-Estados Unidon da América em 27
1e janeiro do 1964, sob n o 340.561.
•
Pont0 n a 1 do total de 9 pontoe apresentados.
TERMO NO 161.312 de 31 de julho de 196í
eequorente: TWIN DISC CLUTCR COMPANY = * E.U.A.
C2Ivi16gio de Invenção; "VÁLVULA REGULADORA DE PRESO"
WINDICACUES

1 - Válvula reguladora de - pressão, caracterizada por compreender
caixa provida de um furo com orifício de entrada e orifício de salda
de pressão e dotada de válvula cilíndrica que desliza no interior desse/
furo, Incluindo dispositivos de apliCação de esférço operando, respectiva
Sente, em extremidades opostas da válvula e equilibradas de maneira a c.a
114a

tatelecer uma posição da válvula determinando uma pressão no orifício de
Osída, havendo dispoSitives com a finalidade de desequilibrar o aplicado.
13.0 esforços a fim de estabelecer uma posição selecionada da válvula de-/
tc:minando uma pressão selecionada mais baixa no orifício de saída, en-,
quanto que o furo é também provido de uma abertura destinada a aliviar
excesso de Pressão em cada uma das posiçées da válvula.

11-tiuram caracterizado por introdusir, conanuemonte, uma solução aqui;
sa diluida do ditio-carbamato e um nitrito oxidaste, em solução aquose
numa zona de reação Mantida.noM p g inferior a 'Aros de 4- e tenor geagW1)
O oitado di-tio-CarbacatO O o nitr1to A:ocidente, em coadi0e0 se forte spl,
citação, pelo mane% numa porte i4441a1 do OOP* de roa494
Reivindica . m prioridade do correspondente ped ido 4eposZte4o.à0
•Repamtição Patentes
de
dos Estados Unidos 4N AmerZcs do Yorto em 21 4.40'.Á
fevereiro de 1964, Sob O lae 346.415.
ffilt 0 ng.1 40 total do 11 pontos apresentados.'
TERMO Na 159.904 de 13. de junho de 3.964./
' Requerentes PIRELLI SOCIETX . PRR AZIONI e ITLIA0/
PrivileigiO de Invenção; APERFEIÇOAMMITOS EM BANDA DERODAQUI PARA 0
B.P.RTURAS

PNEUMÁTICAS PARA RODAS

es:

CULOS./

Reivindicaçées./
- Aperfeiçoamentos em banda de rodagem para cokerturue
pneus:atices para rodas de veículos, caracterizadoe por ter clemente@

#

em cavados (1 e 1 1 ) de forma trapezoidal,. com as bases paralelos é 3.Sm'rt
Aba mediana e Ângulo na base compreendidos entre 40 0 0130 0 , ditos 9,
elementos em cavados tendo seção transversal, da forma' V multe abartatgl
Com tingulo da aberturafi compreendido entre 40 o e 600, sendo os 0/0 e
mentos em cavados (1) simÉtricos aos elementoa em ôvados (1') da to .
lação a um eixo 'paralelo 'Alinha mediana, sendo cada elemento em cova;
do (1) ligado a dois' elementos em cavados ( 1 1 ) por meio de canais e8
treitos (2 e 2') que se iniciam e terminam em correepondencia dos vítCe
tices de base dos trap4zios, com desenvolvimento inclinado em relagRoi
'à linha mediana respectivamente de um lingUlo 180ock e 0( . , dito8 04 o'
nmin tendo profundidade igual IA dós elementos em cavados (1 4 1 9) a.
Constituindo o conjunto dos encaves (1 e e doe canais (2 e 2 , ) dei
sulcos, tendo 'desenvolvimento contínuo em sentido longitudinal e que /
dividem a banda de rodagem num némero de cord$08 maior que dois./

Outubro de 1970

OIARIO OFICIAL (Seção III)

29170, Gluarta- y etra gze

.e=ezeem

, A requbrente relv14dice a

prioridade de igual

pedtd0J"

Woodtiitio mi %traia, coe 29 de agiste da 1963 sob no 9.595 M.1./
Ponto

o 1

de total de 6 pontos anreseatadnouí:

menos duas peças de material =asnático sinterizado e oxidice, aeparadas
por um entreforro operacional enchido com material não-magnético que i
serve não apenas para proteção das paredes do entreferro, como tombem
para interligar mecanicamente às peças, caracterizados pelo fato de, es

FIG.1

tre as pernas do U, haver uma vigota transversal, rigidamente presa (tA
duas pernas. sendo essa vizi ,541 feita de material nãomagnetizkvel./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente,
pedido depositado na Repartição de Patentes. da Rolando, em 30 de janeiro
de 19 6 3, sob n2 288.373J
Ponto no 1 de total de 3 pontos apresentados,

4 3

9
!i1840 go 168.448 de 31 de.mar§0 de 1965. .
alequerentet SOLVCY & CIE.

-

r

f"'"'"(

BkLGIcA,

• ,

I

-.

jPriVilegio de Invençãot M COMPOSICOES ESTABILIZADAS 3.BASS

1

I
._1

Ç.,_
1
.4........______,

CD

DR POLIOLEFINAS

e

L...

REIVINDICACOES

i

1 a. Composições estabilizadas à base de poliolefinas obtidas segua

íte ma processo de polimerização sob baixa pressão, caracterizadas pelo
ifato de conterem 0,001 a 5% em peso, em relação ao pese de poliolefina,
•1 48 na antioxidento fenOlion e 0,01 a 5% em pese, em relação ao pãso de
poliolotina, do um agente de ação interfacial anitinico.

N.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado tu'

Ilipartigão de

7
dam 50 149.378 de 24 de meie de 1963.
Requerentes IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

. ISOLATERRA,

Privilágie de Inveneiot 'PROCESSO PARA FAZER FILAMENTOS CONTIBUOS DP
PoLfKgRo LINEAR SINTÉTICO, POTENCIALMENTE
SNCRESPADOS".

Patentes da Prense em 10 de abril do 1964 $ 44) O m4msrm

I,970.551.
N,

$

PEIVINDICAChEt.
Ponto no 1 do total do 3 pontos apresentados,

1 - um processe para fazer filamentos contínuos de polímero linear
sint:tico, potencialmente encrespadoe, por aquecimento não uniforme dos

Tg8M0 Re 148.258 de 5 de abril de 1963,

deçaeriates

filamentos em movimentos continuo, enquanto os mesmos passam sobre una

SUÍÇA.

CIBA Bool;t: Anonyoe.

superfície estreita aquecida,' uma temperatura acima da temperatura do

CDU Aktiongesellschaft (*o alemão»
fusão dna filamentos, de tal maneira que os filamentos sio aquecido •as

(em inglãs)

°IDA linitod
"Peivilhis

aa

IavePçãot *PROCESSO PARA 41 PRODUÇXO Dl 1-A1IMO -4 -MIDROXI4F

~num"

tinuaosnto apenas do mo lado, ao longo do sou comprimento, caracterizo
do porque a superfície estreita aquecida colocada sabre no combro a
quecide indiretamente.

DIVINDICACO13
Reivindica a prioridade do correspondente podido depositado na
t . proseio para a produção do

Ropartição do Patentes da Inglaterra eir 24 do geie de 1962, sob • 'gize.

I pinonae, caracterizado por as fazer reagir ma 1-eisino-2-halogUio.4-bk
ro 20.0kb o completo ins 10 do paio da 1963.
Aroxi-antraquieona ~it. ~aposto bidroxi-artla que contenha ma ou MA

te restitue aleala, ete

quais pedem estar em toma de

~anal condensado

,I8 gálio arilo

Ponto O 1 do total do 3 pontoe apresentados,

TROCO fld 159.567 de 29 de meio da 1964./

Reivindica a prioridade do lorreepondento pedido espontado as
Itegarklçie 8. Patentes 411 loiça *aí do abril de 1964

Ponto a* 1 de teta de 8 pontoe

=Reid 822988

apresentados.

Requerente, GENERAL RRPRAOTORIRS COMPANf sE.U.A./
prI1114,10 de Invençãos TIJOLO REFRATÁRIO ADEQUADO PARA REVESTIR UC,00!

IRA= ez SOPRAM= COM MENEAI° E PROCESSO PARA sue PABRIcAgE0,/
itS1, rldi a0a2„/

Ro 156.448 de 27 de janeiro de 1964./.

3. ...Um tijolo refratário adequado para revestir um conver

MAquerentet N. F. PRILIPS I GLORILAMPENFAEtRIRKRN m HOLANDAei
Privilígio de Invenç'dot S OP-.8121éAMEROS „SM
&E3 EM

FORMA DE

a

RELATIVO & PUAS 1POLA

mente da magalsitt calcinada que contem etá sp por cento de Mg0, pelo me

iLd

note 5 por cento de cal uniformemente distribuida, ate a Por c ento de of

Reivindicackái

1. Aperfeiçoametos em ou relativos a peças polares eimtor
MI dial', destinadas 1 ton.xão C5M porção ponZerior de =circuite pa.

Iga tornar a cabeça magnetica anular de gravação reprodução efou canc2:
hasenta

sor de sopramente com oxigenio, ' caracterizado por consistir essencial

da rezistroz,maanetinos.

eahmr.eanáanAn-n dito
'

.

luweia, eplarpreelp

lica e mais 5 por cento de ferrita,dicálCica./
' A requerente reivindicalt . prioridade do corres:o:ente/
'dirdepOatade na ltepartição , de Patentes da Austría .em 31.48,m410/peid

- de19630 sebito 8 44060, •
" " tonto na 1 do total de 5 Pentós iiieSentadoà:r1
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TERMO No 195.605 do '18 de dezembro de 1967
Requerentes SICO INCORPORATED
E.U.dd
Modelo Industrial "NOVO

EODELO DE CONJUNTO DE MESA E DE CADEIRAS

(Sec-,:z7'o' III)

Outubro de 1970 291'

sondo que um par de algas ea acha afixado ao par central dosçelementog
OU

BANCOS DOBRÁVEIS" .
REIVINDIC/COES

modelo de conjaato do mesa e de cadeiras ou bancos da
bravata caracterizado por compreender um par de elementos‘de tampa do
. mesa, geralmente retangulares, unidos em suas e xtremidades por eleeáen-tos de dobradiça, sendo que os ditos elementos do tampa do mesa se
1 - Novo

cham dispostos no mesmo pleno horizontal \e, aplicadas adosivamente às
nuporfícies superiores dos elementos do tampa de mesa, encontram-Se -

tubularee para auxiliar no colocayie da estrutura na posição dobrírel%
quatro cadeiras, nas extfemidades opostas da unidade, sendo dotadas da/
rodízios', que são afixados às eÃtremídadee inferiores do elemento de 0
pé o que auxiliam no deslocamento da unidade, quando na sua posição dm
brada, cada uma das cadeiras ou brncos restantes aendo dotados 60 um
elemento fixo de extremidade de base do borracha, Montado suibra a OX
tromidede inferior do elemento de pe.
Ponto no 1 do total do 2 pontos apresentados.

Fia

porções do superfície do matéria plástica que possuem uma aparencia
mulada do veios da madeira; cada uma das cadeiras ou :lances dobráveisligados à mesa tendo um Unia° elemento de NI, que se estende verticalmente, sendo que parte superior do dito elemento 4 afixada uma estrm
' tura de suporte de assento, que se projeta para o alto e para fora e,
ligado à superficie superior da estrutura de suporte de assento, encon
tra-se um asionto circular e estendendo-se para trás e para o alto de
cada estrutura de suporte de assento, encontra-se um elemento de supor
te do espaldar, cada elemento de suporte 'de espaldar tendo uma porçãoque se estende horizontalmente, preso à estrutura de suporte de assento, uma porção de ligação curva e una. porção, que se estende geralmea
te para o alto-, um elemento de espaldar achando-se fixo à porção do sa
perffcie, que se acha voltada para a frente do elemento de suporte do
espaldar ,' cada eleMento de espaldar achando-se ligeiramento encurvado,
a fim de proporcionar uma superficie cOncava,zoltada em direção da ma
sa; as cadeiras ou bancos sendo montados em pares dir:Postos de modo a
posto com relação a tampa de mesa,

o elemento de pá, de cada um dos Ra,
roa-de cadeiras ou bancos dispostos de modo oposto achando-só ligado
Por um elemento tubular, elemento esse que inclue' uma porção central,-

rota, que ao op tando horizontalmente, um parado porções que se estendo
verticalmente, ligado às extremidadea da dita porção central, um par do porções que se estende Para fora, horizontalmente, ligado àà extra-.
cidades inferiores das por tOes ., e um per do porções de extremidades, que se acha posiCionadeed' um ângulo eed relação às porções que se em:
tendem para fera horiZontalmente, sailde que as porções de extremIdades.
se encoantram em um plano herizontaI : e se estendem em direção.contreria.
à extremidade na qual o respectivo elmáento de tampa de mesa Se acha a'
:lado ao outro ()lamente de tampa de . mesa,'cada elemento de . pe achandoao fixo à extremidade das porçõos do elemento tubular; sandà'qUe liga-.
do à superffoie inferior de cada nà doi elementos do tampa de mesa, a,
xisto um par do elementos de canal'eispa 'çado; elementos essei . eUeee g
cham montados de modo perdia/e entrá Sl'o'de'Modo Peralele:ae
gitudinal doe s elementos -de tinaPa 'dá síaa, 'eadá eleMento buhular achan-I
do-ai ligado pivotalmente aos elementos do canal e só acha tambem 1,4
gado, em suas extramidades, aos'alámentes de ¡se, sendo'qUe eases'ele
Isentos de pé não a6 sustentas els 2 respectivas cadefraseu'hariees;'isad
tambem sustentam eiemeetos'de ' tèmWde ' MeSe, -atraváa ' daa eatruturas dá
suporte intermediáriai de :g leMenio' Itnbalar e -ele:lentos de danai; os dá
Is elementos tubularoà,láeglizadda'em ' extremidades opostaida área dg
cosa, tambám apresentaM'Um eitele 'tühalar,' que' se'estehde horizontal .‘
mente, ligado às extremidades interferes das porçõed; que- foi construi
do para manier'um painel retaniularentre'o'dito esteio o a porção cea
tral sondo que a fintildádo dos dois peiheie 4 met:imante is' de oCulthi.
sob a mesa, das viata'i dsalguem que estejagereldente do pe et
qualquer uma das extremidados, de mesa; uma pluralidade do elemontos az
tieuladoo.tambem.achando-se ligadas Ai eatratara,de'suporte abaixo dos
a 4raa

elemantoo da tampa de mesa, a fim de manter çconjunto de mapa a cedei
ra ou bances.dobráyala pa,pasi ,çãougtrada aoa . deseahoe, o a fim de
auxiliar na' colocação da estrutura em posição dobrável (não ilustrada),

fERMO N o 163.888 de 30 de outubro de 1964
Requerentes EUSEDIO DEI CUETO DE LA MENTE

e

PEDRO VILLA RODRIGUEZ e

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA CURTIMENTO DE coup.

REIYINDICAÇõES
1- Processo para curtimento de couro, caracterizado pelo fato GO'
introduzir uma pele, preparada para o curtimento e em estado alcalina,
em um banho curtente ácido mineral, em um só banho, e deixar a rafar,
da pele alcalina no referido banho ácido cortante até obter o grau At
oejado de curtimento.
Ponto o g 1 do total de 20 pontoe apreeentadoe.
TERMO N 2 165.153 de 9 de dezembro de 4964
Requerente: J. R. GEIGY S.A. -SUlçaPrivilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇIO DE PIGMENTOS AROAL
TICOS HETEROCIOLICOS"
REIVINDICAÇOiS
1- processo para obtenção de nafto-(2,3-Miadoliziea-6.11-diOe
aa-12-carboxiarilamidaa de fórmula I
O C0.N11 - A -N1i.,^0- B

(1)

3
Onde
é-um resíduo arileno não substituído ou eubstituldo'por uà 01.1:Vão
rios átomo° de halogênio e/ou'por grupos alquilas-baixas, ai p
os:11e .
baixa,.ar'iloxilla ou orilcixila halogeho :substituída;
8 ó um grupo fenil, alfa-dsaftil ou beta-naftil não eubstituído ou
substituído por'um ou variou átc+0an de talogênio , e/ou grupos alqui.),
ia baixa, alcoxila baixa, trifluorometil, clamo, alcanoila baixa, a
roila,'carbamila baixa .alquila nubstituidn„eulfamiln
xa oubstitulda, ou oulfonil alquila-baixa ou sulfonil arilo:
Z é o hidrogênio ou uma cáqx;ttla baixa,
caracterizado pela reação de um halogenete de - áoldo nafto (2,3-b-1e
indolizina-6,11-d1ona-12-ourb- .À£ leo da :Jrmuia
O 00-ha1ogênio_

.(1I", •

.

O

mone-N-aroil-arilanódianina'de fórmula III
00-»
XIII)
/12"
onde, nas fórmulas ID I/I,.A, B e E têm 0-yralor adao na fórmula â)
com uma

e o halogênio . é o cloro ou^o,hrpmo..
•
A requerente reivindiba 1..,toridade dd corres~deove pedid05.

depositado fia Repartsi'ção de Patentes do i n...elá 'te'rra
bro de 1963, sob n9 48.621/65.
Ponto n2 1 lo total de .k:s
aw,enentadoe.

de'dezei;

DIARIO OFICIAL

2914 Quarta-feire 21

Outubro de 1970

( Seção III)

16810 NO 169.259 de 27 de abril de 1965

TERMO Na 166.191 de lh de janeiro de 1965.1

Requerentes ELEKTROKEMISK A/S., - NORUEGA

Requerente: SOCIÉTE ANONYMB ANDRÉ CITROEN . PRANÇA. n

' Privilegiode Invenção "FORNO PARA PRODUÇÃO DE METAIS E LIGAS SOR PRÉ-Ra

Privilegio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A DIREÇÁO DE ACTO

1100

VEICULOSJ

DAS MATÉRIAS PRIMAS°
nEIVINDICACES

.

Reivindicsaes./

1 • Um forno para a produção de metais ou ligas por fusão elé-

1 - Aperfeiçoamentos relativos direção de autovelculos,

trica de meterias primas oxidadas, sob pre-reduçâo das meterias primasem um forno de cuba ou em um forno rotatOrio, caracterizado porque c

do , tlpo nos quais as castanhas que prendem as barras de acoplamento al

forno em que le fusa') tem lugar consiste de um vaso que modo ser girado.
eiramente incl,
'Independentemente em tOrno de um eixo horizontal ou li g

ra, caracterizado pelo fato que peça (h) tem as castanhas

Cado
Ponto n 9 1 do total de 11 pontos apresentados.

rodas são montadas sabre uma peça ligada em translação com a cremalhei.
(5)

que pren..

deis as barras de acoplamento (6) está disposta abaixo da cremalheira •
pelo fato que a altura desta peça é tal que as castanhas estão fora do
nível da caixa de

direção./

A requerente r' eivindica a prioridade do.pedido de paten.
FIG.1

te depositado na França, sob n9 961.292 em 23 de janeiro de 1961n./
ao 1 do total de

5

pontos apresentados./,

0-44
em

MIMO 11 9 199.762 de 11 de Junho de 1968 *
liequerentes DJALMA MENEZES - SAO kAUL6
lodelo Industrial "NOVO,=DÉLO DE REBOQUE...CABANA DESMONTÁVEL"
IREIVINDICAÇOES

1 NOVO MODELO DE REBOQUE-CABANA DESMONTÁVEL, formado de um
'moque com chassis e rodas, corvencionais, agora caracterizado por ter
lhas (1 e 2) dotadas de dobradiças, revoe.
• teto constituido de duas f g
Lidas Internamente com líminas (3 e 4 ) do material macio, que podem
confortáveis Camas
• er abertas para fora e assim se converterem em duas
Ponto n e 1 do total de 2 pontos apresentados

TERMO N 9 157.604 de 16 de março de 1964
Requerentes COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE -FrançaPrivilégio de Invenção: "PROCESSO DE ESTRATIFICAÇÃO DE UMA MASSA Lã
QUIDA EM CAMADAS SUPERPOSTAS E INSTALAÇÃO
PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO'
REIVINDICAÇOES
1- Um processo de estratificação de uma mamem líquida em duas
camadas superpostas, caracterizado pelo fato do líquido retirado

•

122..%

TERNO N 9 155.557 de 20 de dezembro de 1963

Requerente: SNIA VISCOSA SOCIETA' NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI VIS- Itália .
COSA
Privilégio de Invenção& "PROCESVO , PANA A PREPARAÇÃO DE FILAMENTOS DE 11
LICLORETO DE VINILA CRISTALINO"
REIVINDICA0Ea
à- Processo para a preparação de filamentos de polioloreto de vini
Als cristalino, caracteriza d o pelo taZo'lle que o policloreto de vinila
cristalino é dissolvido n temperatura superior a 80 9 C em pm dissolvente
escolhido entre o tetrahidrofurano e a ciclohexanona, e de que a solo,
pão viscosa resultante é fiada em banhos de coagulação constituídos por
de
toluçães aquosas de eulfocianetos alcalinos, ou de amónio, cloreto
zinco, ou misturas de dois ou mais doe mesmcZA requerente reivindioa o prioridade do oorreepondente pedido depo
matado na Repartição àe ?atentei Ca T-55-,1e: em 24 de dezembro de 1962,
eab n 9 25.206/62.
Ponto n9 1 do total de 8 pontos apresentados.

da oamada inferior ser resfriado e rejeitado na camada inferior,
o líquido retirado das camadas superior e inferior ser descontami.
ando, elevado a uma temperatura euperior à do líquido reinjetadons
camada inferior e reinjetado na camada superior.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da França em . 26 de março 4*
1963, sob n° 929.220.
Ponto n e# 1 do total de 8 pontoe apreeentadoe.

(Zw.
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TERMO NO 157.717 de 19 de acuo. de 1964
TEhm0 No 166.592 de 23 de setembro de 1964

Requerente, MIESSIO DE CAMARGO RANGEL - SIÇO PAUL('

Requerentes TOSHIYDA SHIMANO - SX0 PAULC

Privilegio de Invenção "ESC8Vt PARA DENTES ROTATIVA E SEMI-AUTOMITICA.

Privilegio do Invenção "NOVO E. ORIGINAL BRINQUEDO DE PEDALAR"-

MIVINDICACCES

RIEIVINDICACDES
1 .

"NOVO E ORIGINAI BRINQUEDO DE PEDALAR", que se caracteriza

essencialmente por ser constituido por Um girabrequim (1) provido de
duas partes excentricas

que se articulam a pedais (3) sendo o gira
broquim fixo a duas rodas latorais*(4)
.

(2)

Ponto n o 1 do. total de

2

pontos apresentados.

1 - Escama para dentes rotativa e semi-automática, caracterizada por com p reender inicialmente o cabo, feito em peça Unica, com formato anates:leo, e provida de ales lateral excántrica, para introdução do
polegar, cabo este dotado de uma tampa lateral destacável, fixada por •
parafusos e voltada para um alojamento interno, de acomodação pare tecle
o seu mecanismo, dito alojamento formando ainda uma abertura lateral, .
formada na p repria superfície externa do cabo, em oposição ; alça lateral,

e onde se articula, por p t4ueno pino transversul, uma alavanca ex

terna de acionamento, dita alavanca avançando ainda para o interior do.
cabo, ai formando um alargamento anelar substancialmente ovalado, liga.
do por mola helicoidal a um ponto fixo, e com conterno interno dotado •
de cremalheira arqueada.
Ponto no 3 do total de L oontos apresentado:

•

TERMO No 166.348 de 22 do janeiro do 1965.
Requerentes COMPANHIA WBS INDUSTRIAL. - RIO GRANDE

DO SOL,

Privilegio de Invenção: "MECANISMO PARA . CONVERSIO DE SISTEMA MECÁNICO
DE DIREÇU EM SISTEMA HIDRÁULICO DE DIRECIO,
BM

VEÍCULOS AUTOMOTORES".

9EIVINDIcACO3
I - Mecanismo para Conversa° de sistema mecânico de diraçãO de Vel
euloe automotoreo em aiatema hidráulico, por melo de s' imples adaptação/
aos volculos, ' earacterizado por se constituir essencialmente de um eog
junto dos soguintes elementos, bomba hidráulica do tipo de palhetas,ra
servatc;rio do fluido, válvula de comando hidráulico de dupla Passagem,/
cilindro hidráulicO, válvula - de alívio de pressão de fluido o linhas de
adução o rotOrno de fluido para intorligação dos elomaptos acima, num
circuito hidráulico.
Ponto no 1 do total do 8 pontos apresentados.

TERMO No 157.487 de 12 de março ae 1964./
Requerentes LlICIA NEIDE SANCHES . ESTADO DA GUANABARA,/
Privilégio
Invenção: ECONOEI'r;n0R DE COMBUSTrVEL PARA

MOTORES DE CON

BUST110 INTERNA,/
4111

Reivindicações./
1 - Ilconomizador de combustível

paru motorea de combustão
interna, em p articular, os de gs reLina e out- .
s "em"lhantes, a ser ind.
talado, de p referencia , entre o filtro de ar convencional e a entrada:

de ar do carburador, caracterizando pelo fato de compreender um disco j
plano e, de p referencio, metálico, dotado de uma serio de orifícios dej
passagem do ar, instalado, tr ags versalmente, e

.c nrrente

de ar./

Ponto n2 1 do total de 4 pontos apresentados.,

TERMO N 9 161.105 de 24 do julho de 1964 •
•
Requerente SAMUEL DOEIS SKAIANSCHI -São Paul,Privilégio de Invenção! "PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA DE PLÁSTICO
PARTICULARMENTE DE CLORETO DE POLIVINILA"
REIVINDICAOES
1; Um processo para fabricação de espuma de plástico compreendendo
a mistura de uma resina, de um p laetificante, de um espumante e de um
estabilizante o outroe eventuais ingredientes Usados convencionalmente
para é p oo fim, o tratamento térmico dessa mistura para sua subsequente
p lastificoçao, oaracterizado po4 , so xealizal;,
em Condições tale quo não
ocorra a ação do agente espumante nela 'Cont-4o.
Ponto n 9 1 do total de 10 pontoe a presemtadoor •
01.

niaMO MO 144.134

do

Outubro ae
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24 de outubro de 196Z,

HOLAN6L
%querentes C.VAN DER LEI.! N.V.
PROCESSO
PARA A PREFABRICAÇãO DE SECÇÔES Da
Pri Vi1;g10 da 'magia; n
EDIFÍCIOS E FÁBRICA PRÓPRIA PARA A FABRICA.
Çlo DOS MESMOS".
PEIVINDICACUS

1 - Processo para a prefabricação de grandes seções em forma de
tia para sarem montadas em Uma estrutura de casa segundo relaçOeS /
*determinadas, caracterizado pelos estágios proéessuais de: colocar
armações das ditas savOes *Obre uma linha ui montage que inclui Da

TERMO N O 201.549 de 16 de agasto da 1968
Requerente: SAO PAULO ALPARGATAS S.A. -São Punida
Deser^ T—l ustriali "NOVO MODELO DE SOLADO'
REIVINDICAÇOES
1- NOVO MODELO DE SOLADO, caracterizado pelo fato de se apraSentar'
por pluralidade de saliências ou elementos cilíndricos perpendiculares
ao plano do solado e ligeiramente arredondados nas extremidades, elemeQ
tos êstea que são intercalados por uma sequência uniforme de orifícios
cilíndricos passantes no solado, sendo que a região compreendida entre
a parte de pisar e a correspondente do salto, apreaenta um desenho
forma de área circular.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontos apresentados.

Am de transporte para mover as ditas armaçOes'ao longo da mesma; de Mg
dOSZIOntHINO,

a armação de pelo menos duas das ditas seções; fabricar/

s'ae ditas seções enquanto as mesmas estão firmemente presas uma a outra
? estão sendo /
guado a dita relação predeterminada, ennuanto as mese .

-*a
.-3slocadas ao longo da referida linha de montagem e em seguida desligar
as
1 1 ditas conexões desmontáveis entre as referidas reações, pelo que
'10smas podam ser transportadas individualmente para serem montadas no
(Cagar da construção da-referida casa.
• Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
ne
Waepartição do Patentes da Holanda, em 7 de novembro de 1961, sob o

t271.126.
Ponto 11 0 1 do total de 22 pontos apresentados.

TERm0 No 156.218 de 25 de outubro de 1'963
Requerente: PILOT PEN DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMERCIO e SAO PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇOES EM CANETAS ESFEROGRÁFICAS*
REIVINDICACOES

1 - NOVAS DISPOSIÇOES EM CANETAS ESFEROGRÁFICAS, caracterlzadat
.pelo fato de oue, dentre da cobertura, está sediada peça tubular que se mala
tem ejetada sob ação de mola, sendo que a outra ponta desta mola está en-f
costada dentro de receptáculo afixado prOxlmo à zona mais interna da CopeC
'tura; o curso em vaivém da peça tubular d delimitado por anel fixado à pilL
rede interna da cobertura, e dito Anel envolve reg1 4
. 0 externa ao moor

dti

6etro da peça tubular.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos apresentadoS4

f74.1
r .1

0 :1

re
,0

4

170.731 de 31 de março de 1961
%quarenta* MEN WEN TOAI .São Paulo.
"APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS CM OUARDA.CEUVAS
{Privilégio de Invenção: DOBRÁVEIS"
01.
REIVINDICAOES_
1- APERFEIÇOAszaTOS INTRODUZIDOS EM GUARDA-CHUVAS DOBRÁVEIS, calme.
por um anel envolvente do baetão fixo do guardd-ohyva. POLO oer
'ter-irados
I
ta folga, tendo fixado es ow,1 tapo uma bao's onda ficam dubord'Inadu uma
Série de arame, de aço, correspondendo um acame de aço para cada vareta
'componente do guarda-chuva, sendo ditos arames ou:mates por eôbre ogpoa
toa daa junções das hastes menores com as varetas e prolongável' em for.
ma de mola* helicoidal* cuja* extremidades Lao fixada. ke extruldadar
LSOZT4s p ondente* das vareta. periférica. artioulávele.
Ponto me 1 do total 0$ 4 ponta* sPreaanta'éc*
•

MO

/1 9

?ERMO N 2 160.225 de 2 de março de 1964
Requerentes END(ISTRIA DE MÓVEIS NOBEL LTDA. -São Paulo,
Privilégio de lave:nãos "NOVAS DISPOSIÇOES EM CADEIRA DE BALAÃO0
SEIvINDIcAÇOES
1- NOVAS DISPOSIÇOES EM CADEIRA DE BALANÇO, que se oafacteriza ed./
eencialmente por ser a cadeira de balanço constituída de um assento (I)
COM enoUtto e braços, assento êss à. que fica suspenso por melo de quatre
hasteia (2) a uma armação a que envolve lateralmente o assento (1) ..dlgo
a uma armação (1) que constitua a base da cadeira de balanço e que
volve lateralmente o aseento (1) sendo as hastes (2) dispostas aos
doa do assento articulando-se com o mesmo na Sua base, atreves do parti
fuso (4) ou por outro meio qualquer e a outra extremidade de cada haat
(2) articulada na parte superior da armação (I) atraveo do rieoaltd.
(5) formado pela extremidade da haste (2) a atravls da bucha (6).
Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresentado*.
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•RO W0 156.304 da 22 do Saflerra da 1004

TIMM Ne 156.125 O TB ft

Jlequerentet

40quorentd: HÉLIO TAGLIERE e c SAO PAULO

TANEIDE TOMOIKE a PARANÁ

, , Wivilegio de Invenção:

111)

'blel l 4 81 0 do Invençãoz nMECA1JISMORECLUIMI,OÁR11,931~1

"ORIGINAL 8ant:UW(1 DESmódTML0

REIVIND1CACOAA

Runaalcacon
• . ORIGINAL BANQUINHO DESMONTÁVEL,

fintik e

.

eüe se esseaCtUrita wataWaili.

MECANISMO RECLINAVEL

PARA POLTRONAS, esractePlEedd glikfto

41%ente por ser constitufdo de duas armações de barras metá1ica:1 (1) cca a /

fd-do se apresentar por Um tubo horizontal solidarizado na Parte contrai

forma retangular ou outra conveniente, présas em cima' par uma faixa (16) de

da base metálica ou quadro Inferior do assento, sondo que o dito tubo, ao
sua porção mediana dotado de um canal em "D e ,a,
qual ép 17/MEIAM MMO
r"
poça de encaixe do eixo da base do apoio.

tecido de fibras naturals ou sintéticas que Constituí o assento 4.4 banquie,
baixo por uma chapa metálica (2) dobrada em forma dei

Dito e articuladas em

Ponto pe 1 CIO total de 4 oceitO0 BPPORMOOSo'

Um námero "I" romano, ficando dois canais (3) e (4) sendo a articulação /
das armações (1) feitas pela introdução dos seus lados inferiores no canal
g 3), e

possui mais duas armações (5) igualmente com e forma retangular ou

Outra qualquer conveniente, articuladas superiormente através d6 ednal (4)
e tom cada armação.(5), no seu lado inferior, central tliaa ,Metállcae (6)
D

(7) articuladas às referidas ámáções,(5).
Ponto ne 1 de total Ma

3

pontos apresentados.,

tERm0 No 161.763 de 13 de agasto de 1904
Requerente: ANDRÉA SAVIO - GuanabaraPrivilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS
'

EM TELHAS DE COIERTURA"

REI VINDICAÇOES

„- APERFEIÇOAMENTOS EM TELHAS DE COBERTURA, sendo dltae telhae lO.
naree, onduladas . ou lisa°, caracterizado, por serem s ColecentadOe,
no
face inferior, tomando tinia a área, exceto sbae destinadas b sobrepoel.

ção pare montagem, blocos de material estirado isolante, como oe pldett
coe espumosos, sejam polietirenoe, espumas de acetato de celuloee. do
borracha de eilicona, de epoxi, de neopreno, de polietileno, de poliure
tens, espumas fen611cae ou espumae vinflicas, ou de outroe mates-iate Is
voa e 'Isolantes, formando almofadas 'Integrantes do telha, tendo a cume
Mote inferior plana e lisa.
Ponto n o 1 do total de A pontoe opresentadoa...
22RMO Ne 162.069 de 25 de agOsto de 1964./
Eequeleentea RONDO BRASILEIRA DE EMBALAGENS S/A.
Privilegio de Invencãot

UIÇA.,

MATERIAL PARA EMBALAGEM E MKTODO PARA À SUA FA,

micauo./
êeivindicações./
1 . Material para embalagem e método para a sue jIewicao_I,
aomo compartimentos seguidos, destinados à coloce0o de objetos alongados, formado Por aba fita ondulada com aberturas estreitas e por

em

fi-

ta-euporte colada -'a dita ondulada, caracterizado pelo faio de apenas ha

TERMO Ne 199.764 de 11 de Junho de 1968
Requerente ANTONIO DIAS - SIO PAULO

Ter aplicaçAo de cole na região ' de contato entro as duas fi-est

Modelo I nduarlal

A requerente

reivindica a prioridade do pedido de patos

MS depositado na RepartiçTio dm Alemanha, sob o AR 13 73.412 VII6/81,
AO8 6 de setembro de 1963./

'Ponto ne

1

do tpt.i 4. X nontos apresentados./

. "MEDALHA

ART/STICA DE IDENTIFICAÇA0

1 - MEDALHA ARTfSTICA DE IDENTIFICAM) PESSOAL,

caracterizadmm
por ter no anverso, em alto'relávo, a trioloNre cristã "Fé, E sPerane te)
Caridade", encimada p or uma estréia eventualmente dota", de pedra proa,
ova ou semi-preciosa, enquanto que no anverso há gravados o nome ao USIB
-lírio, o numero do sua cédula de identidade, e outra
dan

.0n1co

Fit.1

PESSOAL"

MEIVINDICACOES

ponto aoreeentedo.

informado Jul g a

sal
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gl Man de d da Ware de 19g3
reates POMPEO DE SOUZA QUEIROZ -Sio ?Guioalo de Invenorme "NOVO APARELRO PARA PRODWIR PORCA MOUTE 2 R2.
"r" -11111Pekeit--- '4.- PRIOERAÇÃO
REIVINDICAÇOES
/Z ffles e-D2210 1A2A PRODUZIR FORÇA ZOTRI2 E EEPRIDERAÇAO, 8d COg
m
bolo, tubocde me compreesor (1) de qualquer tipo (cilindro e êmbolo,
usualmente
B
ar) que aspira do vaporizador (5) o vapor ativo ,co,
Prosado ta refrigeração; comprime-o passando a prezei* de ( p , a p) .1
rilla
me (2) • Capa onde circula água fria, de modo a coibir o superaquecihiato. O vapor ativo, em detCOD de eaturação, vai ao motor (cilindro de
Ila g olo ou turbina) vendo-se a adbiesão (3) . * escapamento (4) indo O
Wapor ¡servido úmido ao vaporizador (5) (serpentina) lavada pelo agente
Wlerlgerante que veio da câmara frigorífica ou tanque de refrigeração,
Wid e O material a ser resfriado ou congelado cedeu-lhe calorias. corres
*p udente° ao trabalho de refrigeração. Vi-me em (6) a entrada o (7) e
Omitia do agente refrigerante (geralmente solução calina) que cede ao vl
por ativo, dodo a eecá-lo, as calorias subtraída. do meio ambiente
114T'. água).

•

Outubro de 197u

I,

TERMO N o 154.978 de 29 de novembro de 1963
Requerente: LEON PAULET -FrançaPrivilegio de Invenção: "DARTO -U.1M PARA EVERCICIO°
RETVINDICAÇOS9
1- CARTUM PARA EXERCICIO, caracterizado por am InvOluet Ne tubulat
em material sintético flexível ou semi-rígido, comportando um Corpo cilíndrico a uma extremidade ogival estriado, sem diminuição da espessura.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, de.
poaltado na Repartição de Patentes da ?rança em 1 de dezembro de 1962.
sob n o 19972.
Ponto n o 1 do to-di de 7 pontoe apreeentadoe.
FiG t

.

Ponto D 4 1 do total de a pontoe apresentado*. vo•

tERMO N o 155.014 me 2 de dezemoro de 1963
Requerente: LAURO VITTA -São Paulo.
Privi1 X elo de tnvencio: °APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MECANISMO
PARA TESTES DE INJETORPS"
REIVIRDICAÇOES
APERPSIÇOA1ENTOB SM OU RELATIVOS A MEURISMO PARA TESTES DE IR:
JENRES. mecanismo esse que compreende pistão para oombeamento de óleo
De r n um cabeçote ao q , tal, por canalização e conexãee apropriadas se
gn injetor e eer testudo, caracterizado' pelo fato de que a tal cabeço.
te, em canal oomunicnnse com a saído de óleo eob pressão se encontrar
dis p osta agulha ou regietro acionado por bucha roequeável acionada por
alavanca lateral, /sendo que após a eede te atuação da agulha se encontra canal ligado superiormente a manâmetro, enquanto que da câmara de
deslocamento longitu d i nal da neste suporte da agulha Parte conduto de
descem, ligado ao dep6eito de óleo.
de 2 pontos apresentados.

TERMO Y e

16 7.430 4, ?-3 de reverei
" de

)553,

Requerente, J.RMAÇOES DE AÇO PROBRL S/A. . aÀo PAULO.
Prlvil‘gio de Invenção: "NNVO MOLEJO PUA ESTOFADOS E OCTROS".
RRIVIEDIGAGOEI

"MiSVO MOLEJO PARA MOFADOS E OUTROS", caracterizado pelo fat*
de possuir molinhas helicoidais introduzlda em tubos pli;Jticoe

e,

lige

das entre si pelas roas extremidades em um comprimento .tal que ultrapaa
sem duplamente a estrutura do molejo no sentido transversal.
P onte d 9 1 40

total de 3 pontos apresentados.

FIG. I
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TERMO' IS 166.656 de 28 de janeiro de 1965
HUMBERTO ORLANDO VERNUCOI -Sio Paul..
Requerente t
Privilégio de Invenção: "NOVO PALITEIRO"'

de

1970 2919

TERMO NO 166.594 de 214 de setembro de 1964
Requerente: CLOVIC SOUSA BRITO - SIO PAULO
Privilegio de Iii v engio "PRENDEDOR DE PAPSL, DESENHOS 8 ~UB

REIVINDICAOES
1- Novo paliteiro, caracterizado por compreender inicialmente me
placa de bane, em formato retangular ou outro qualquer, e de euja face
superior salienta-se ortogonalmente uma onixe Priemática.retangular,ea
ta tendo a parede anterior dotada de uma pequena abertura alongada, die
ponta em alinhamento central vertical, bem coso de um grandetraego horizontal de saída, tendo extensão maior que o oompilmento de' um palito
dito rasgo estando disputo prAximo ao extremo inferior 1 e voltado para dois euportee" tranevereaie e arqueadoa - ealientes da placa de base:
sendo provida de tampa superior, destacável :ou arti
1, ainda dita caixa
aulada;a qual dotada de um correspondente pequeno rasgo alongado,

.4r

MIVINDICACOES

1 • Prendedel de papel, dàenhos e outros profflOseoaractering
do por ceMpreender um corpo contendo um r eeepteculo e iate de di#00 GB
uma esfera, ou similar, nele spilto e livre, que se

°ater/Ansa

nas Parcialmente, pela sua bSca inferior estreitada.

dei* anil

fr.

Ponto 110 1 do total de 3 Pontos apresentados,

&IS:oposto centralaente, paralela . * próximo ao •eu lateral maior-anterl

er4
Ponto O 1 do total de 4 pontos apresentado*,
A

~O

Ne

166.557 de 27 de Janeiro de 1965

Requerentes MILHA ROMA CORARA GARCIA- SX0 PAULO .
Privilegio de Invenção "NOVO MODÉLO DE FRALDA PARA

MEV,

AUVINDICAÇOUB,
1 . NóVO MULO DE FRALDA RUA BESÉS, earedteri ga4 0
mr es tak-R'
mar .de uma pega quadrada ou retangular feita de
. papel

absorvente, I

FIG.1

lado interno recoberto com gamo comum, e tendo de p
ere910
plestico ou de papel impermeável.
Ponta n a 1 do total de

3

nna Cilha ab'

pentes apresentedoe.

TRRNO Ee 1.64.841 de 26 de novembro de 196401
Requerente& UMBERTO BONGIOVANNI SZO PAULO./

OR/
Privilegie de InvengRo g APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO RM LUVA.PORCA
JuNCAO COM TRAVA CENTEAL DE DEcuRANçA./
Reivindicações./
. Aperfeiçoamento introduzido em luv8-porca de junOo com
trava central „de segurança, caracterizado por aer e Uiva-porco, com
-qualquer perfil externo adequado as medidas de segurança, provida .inter
&lamente de rasca com minero de fios subdivididos em duas porçOes iguais
ou diferentes entre si, bem como os respectivos diTeatetros./
Ponto n o 3. do total do 5 pontoe apresentad00./

rumo

we 167.087 àe 11 de fevereiro de 1965

Requerentes BIBON 3/A. (INDOSTRIAS
ALIMENTICIA3) $R0 PAULO
Privilegio de Invenção "NOVO BRINQUEDO PARI PRAIA g CÁMàw

AnpaNDICÁCN
1 - Novo brinquedo para praia e campe, c arac
ter10100 p9P Cate
preender um disco abaulado de pequena; es Pes$Ura,
feito OS gratulai
tico o p rovido de área Central tronoonO
n ic a -saltente
dotada eentralnaal
te deusa botão, disco este
cujas bordas são reviradas or tog onalaents el
formando aba contornante.

p14

Ponto no 1 do total de . 2 pontos apresentados.

FIG,1

çvp.
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MIMO ' N O 166.535 de 27 de janeiro de 196,

tequerentet INCORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. . SIO PAULO
CAL2
,rialloSsio de Invenção "ORIGINAL DISPOSIÇXO APLICIVEL EM SALTOS DE

IÇADOS".
thmo 101 11454 di 10 da ag:ato da 1964.

FOIVINDICACOES

1 *ORIGINAL DISPOSIÇIO APLICÁVEL EM SALTOS DE CALÇADOS", dos
WpOs fabricados em P.V.C., ' borracha ou correlatos, caracterizado por
"'eximi

Requerentes MAUSER EORMANDIT -GESELLSCHAFT. . ALEMANHA.
Privilegio de Invenção; • RECIPIENTE *

cavidades aplicadas na parede do salto, cada uma em terna tron .

pivINexch.etBa

eanica, WeN " laterais arqueados, de m6do que a base plana maior de cada.
*saldado é Paralela e desencostada da parede mais inferior do salto; no

1 Recipiente de material sintático, •specialmente iaza para olee,
com uma abertura de enchimento reanime1 de maneira permanente apOs o

Sés da superfioie superior interna do calçado, na zona correspondente .
ao salto, se dispOem as várias diminutas aberturas das respectivas eavi

processo de enchimento comum fecho com forma de pires no qual o funde
da tampa de fechamento fica abaulado para fora de maneira truncada,
conde previsto na chapa de fochamonto superior do abaulamento um dispositivo do rasgar, caracterizado pelo fato que o dispositivo de rasgar
composto do um entalhe (11) Unico correndo em volta e interrompido nua

Gad os Conotais:as.
Ponto no l'da total de 2 pontos apresentados.

FRIA

ponto por uma tala de puxar (14) na zona da borda da chapa do fechamento
(12), sendo que nisto o começo do entalhe desemborca nua entalhe do all
sio dirigido para o interior da chapa (15).
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na

Bipartição de Patentes da Alemanha, em 13 de setembro de 1963, son
.

1
RIRMO NO 160.246 de 22 de junho de 1964
Requerente e ITALO BOSTAMANTE PAOLUCCI e SIDNEI FRANCISCO LOMBARDI
. São Paulo
de Invenção; "ESPECIAL PEGADOR PARA COMESTÍVEIS El GERAL*

X 58.185

TIIIb/81e.

Ponto a o 1 do total de 3 pontos apresentado

Fig. f

REIVINDICAÇOES

1. ESPECIAL PEGADOR PARA COMESTIVEIS EM GERAL, caracterizado por
reer constituído de uma foíha redobrada em "U", contendo suas ouperfi.
'mies maiores (1), paralelas entre ai o com mesma configuração geomittrl
Ga, enquanto que, tanto tal configuração como material empregado podeirão ser variado, *•ja desejado, havendo também a possibilidade que •b,
hro o pegador possam ser impressos sinais e, ou, :rases de propaganda.
Ponto me 5 da total da 2 pontoo apresentados.

TERMO N e 167.710 de 10 de ,arço de 19v.
Requerentes CONSTRUÇOES CONTINENTAL LTDA. -Portugal..
Privilégio de Invenção:"DISPOSIÇÃO CLIMATERICA .PARA DIVISES'
REIViNDICAÇOES

1- Dieposição de climatização para divielies, principalmente quartos de dormir, com ar circulando em canele ocos dispostos na parede e
próximos une doe outros, caracterizados pelo fato de o ar circular em
eentidoe constrários em cada dois canais vizinhos (2-6) e as seoçBea
de parede (9) entre os canais (2-6) e a superfície interior da parede
possuirem uma tal condutibilidade calorifica que a totalidade da euper
fioie das paredes adota uma temperatura absolutamente homogénea, de mo
do a que a troas de calor entre a parede e os objetou ou pessoas eitua

dos na divisão se prooesee por radiação para a parede (1) ou da parede
(1).
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de.
poeitado na Repartição de PatAnt.... a. .1...nha em 12 de marco de 1964.
n z C 32 401 1/364.
Ponto ne 1 do total do 5 pontoe apresentados.

FIG.1
PREMO 1, 152.609 de 17 de setembro de 3.963
Mequarihatot IMPERIAL CREMICAL INDUSTRIES UNITED -Ingzaverra.
Privilégio de Invanção: N PROCESSO PARA ISOLAMENTO DE UM POLIKERO CLORADO"

nainnicAçoss
1- dm processo para ieolamento de Um polímero obrado, como foi an
teriormente definido, •ubstanoialmente isento de eolventee orainiooe, •
partir de uma mistura na qual o polímero clorado está associado co. tetracloreto de carbono, dito processo lendo caracterizado por conalatir
em adicionar-si h mencionada mistura um dl000l alifátioo como foi aqui
anteriormente definido, na forma de líquido e/ou vapor, remover por doa
'ilação fracionada o tetracloreto de carbono como um azeotropo com o dl
Cool e, subsequentemente, remover qualquer álcool residual do polímero.
dopa
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
'atado na Repartição de Patentes da Inglaterrr A m 17 de setemPro Co
.(962, sob ae 35.282 e 21 de agOsto de 1963.
Ponta n z 1 do total de 5 uontos apresentados.

iA
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TERMO N o 167.609 de 5 de março de 1965
Requerente: MÁRIO VALDES

URUGUAY

Privilegio de . Invenção "APERFEIQOAMENTOS EM GRELHAS DE MOVIMENTO DE RO.
TAÇXO HORIZONTAL"
REIVIRDICACES

1 - Aperfeiçoamentos em grelhas do movimento de rotaçao flori .

u y vtaw tas

Outubro de 1970 2921

ser pu,SanZO UM ano7j

eab'à 63~1608tD. o
rebaixes (5) onde, entãoo são rebitadas (8); e poro
r g lo to—disposto, central o lon g itudinalmentoo um eixo
(9) fixado pói,
meio de duas arruelas 110) que 8o
adaptam em rebaixou (11) oxistenteellia1
ea das extremidades 9 no ta"Mata opOsteo ros p
ectivamontoo fileand6
tingindo atá

Q$

UrrUelas (10) alojadas nos rebaixamentos (5)o
f icando e98 deu OXtEcald02
1108 do eixo saliente do tubo.

Ponto Ou 1 do total de

zontal, caracterizados pelo fato de que o corpo giratOrio gira em volta

5 ponto° apreaentadOS*

de um cilindro central aquecedor, apoiado sabre pequenos cilindros sepA
rodos e o Seu novimento g iratOrio é exercldo atravé de um motor, sendoo corpo girstOrio provido de p olias que se a p oiam sare o canto de um
aro fixo e vinculado com o corpo central, sendo o corpo giratóriO provj
do na sua parte superior 'de pál dispositivo constituido por um pinhão
que atua sébre uma corrente de posição vertical apoiada sóbre o corpo
externo de uma aro fixo por elementos vinéulantes com o cilindro central
aquecedor.
Ponto n o 1 do total áe 8 pontos apresentados.'

5-1à.4

0 .161.766 de 14 de agOeto co 1964
Requerente; JOSE.SCIALI PA e PLINIO BARRANQUEIROS TERMO 15

aio pau...Privilégio do InvenoaW: "NOVO D ISPOSITIVO PARA PROPAGANDA'

ou

TÉRmo pe 163 3L0 de 12 de outubro de 1964
Requerente: PRI= & GARCIA LTDA
51(0 PAULO
Priviláqio de Invenção: "APERFAMENTOS INTRODUZIDOS EM R6L0 PARA PINTI
RA'
REIVINDICAO.ES

1 . APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDOS EM

ROLO PARA PINTURA, consiste
de um ralo cerdeterizado'ossencialmente por ser constituído, primordial-

mente, por um tubo (1) comf extremos providos com aberturas Mais largas /
cónicas (2) e que e . revestido externamente com material poroso (3) pu.ou
troa materiais aproPriados para pintura, fixando por meio adequado e cu.

3as extremidades laterais? salientaá-se'd suo dobradas para dentro das aberturas (2) onde, posterâormente, são:coloc .adas Peças cónidas (4) cue /
e
num, por compreasão,; as extremidades 'do material poroso (3), sendo que

cada uma destas peças (Li) é , provida, , no lado: referente à base do cone, /
com um rebaixamento . (5) circular de étija região central inibia-se uma a,
I
bertura (6) que atravetsa, lorigitudirialmentei o re stante da peça e.por,

REITINDICAVIES
1- Novo dis p ositivo para propaganda, para eer 'aplicado

ao toes:1H

orelheira doe aparelhos telefônicos, caracterizado por cdmpreendeii

um anel de pequena largura, feito em material plá
...tico flexível dol
qualqu ercolora4o, tendo :
diâmetro lige/ramente menor pua ildlimetre
dos referidos bocn al.e orelheira, anel êtite provido em uma
de p une boz1
das, de uma curta aba interna contornante, e tendo a p licado
em sua fjki
co externa, propaganda obtida por prensagem plana
ou relhOo
Ponto n o 'l do total de 2 pontoe aPresentadoe.
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Taggo go 159,757 -de 5 de 3unho de 1964.
Requerente: mARTIN FRANCISCO ARRUDIO. - 810 PAULO,

gERMO íS :849.577 de 3 de junho de 1963
)
hqUenütes ALLIED CHEMICAL CORPORATION g===E.U.A.

Privilegio do Invoncão: °APERFEIÇOAMENTO3 EM MISTURADORES DR

1

` .k211,44g.Le de InvençSot " PROCESSO PARA SINTETIZAR URÉIA

Outubro de 1970

LIQUIDAS OU SÓLIDO-LIQUIDAS";

II

AEIVINDICAÇDES-

BEIVINDICACOsa

Dat prOdan g t0 para sintetizar Ureia, caracterizado

, gbp 66~endert reagir anuir£a e diOxido de carbono sob
condl
Vá() de pmnsõe9 e tem p eraturas 'relativamente elevadas para
g OrM2V UMO massa fundlaa do carbanato de amondo, normalmente
@Orr0s2.17(4 etetuando-se a xeaç go numa aparelhagem construída
!

IPACI;PS

•

de tal maneira que a sua aM p erricfe exposto ci mistura reaci(anal Seja do zircOnio.
Pinalmente a da p ositanze reivinai. ca a prioridade do
9 6 VVOSpOridente pedido depositado na
RepartiçZO de Patentes
â05 Estado Unidos da America do Norte em
1 de fevereiro de
a963 90b o ntime,ro 255:.447.

Ponto n 9 1 do total de 6 pontos apresentados

-

Aperfeiçoamentos em misturadores de fases líquidas eu solido-

-11quidas, caracterizados por compreenderem um não "o dispositivo agita
dor ou misturador prOpriamente dito, composto por um par de didfragmas,
de qualquer formato, ligados entro si pela periferia, formando assim

a

ma sanfona, bolsa ou sanfona veste suspensa da extremidade inferior de
uma haste tubular, e I; sou conjunto sendo disposto central • e internamoa
te ab recipiente misturador, com a dita haste tubular avançando para
lem de sua parede eu tampa superior, indo acoplar-se por tubulação

a

add

queda, a um apaiálho externo capaz de promover iajoções o nuoçõoe alto
nadas de ar, com ou censequentos inflar e deninflar alternados da bolsa
ou sanfona; e as referidas bolsas ou sanfonas podendo ser dispostao em
unidades singelas ou mniltiplas, neste sh.ioo caso distrauldas em linha
ou em 4rvore, com ou

soa simetria

, Pente n5 1 do total de 2 pontos apresontadoz.

FIG.1
SaRMO es 164.579 de 20 da novembro de
Requerente: EASTMAN KODAK COMPANY .
E.U.A.

1964

PrivilAwo de Invencão: ', PROCESSO E APARELHO PARA APLICAR ADITIVOS A UMA /
MECHA FIBROSA,
RErvINDIcACDEE
- Lm aparelho para separar o aplicar aditivos a uma mecha de
TilwAntos contínuos, essa mecha sendo oarticularmente adequada para a ra-

bricaçâo de filtros p ara fumaça de fumo, caracterizado por compreender um
@arneiro aspirador em comunicação p ara a passagem de fluSdo com um segundo
g cpirador cada aspirador consistindo de uma càmara, dis p ositivos pare in-/
ICIroduzir um gáe o aditivoe sob pressão na câmara, um conduto para o deslo.
Snmenzo da coc ha ponetr'sam44 na :simara, através do qual a mecha a ser sopapede povoo e entra na càmern, onde é se p arada Pelo dEID sob P
rogsgo t Und
p odo contendo uma salda da cimara, o conduto de deslocamonto da mecha de /
gogendo aspirador sendo 'ligado 1 salda do primeiro aspirador e ConstItuine
do um dis positivo pare ettabeleoes uma comualcag ge paen e pIsn'agem de fluí
sos entre 00 dois aspiradores,
A rOquorente Ocivindica a prioridade co.sorrespontkente
depositado na Repart10o do Patentes doo N
atedos Unidos. da Ruiriam em gg /
qo Novembra do 1965 sob, n g 525.576.

tkutto n g 1 to

2ot.,,a

de 10 pontos aprOce1_4(1,

TERMO NR 161.75b de 13 de agasto de 1964
Requerente: GOYANA S, A. /NDUSTRIAS BRASILEIRAS DE MATÉRIAS PLÁSTICAS

- São PauloPrivilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSICOES INTRODUZIDAS EM
CADEIRAS
FIXAS OU GIRATÓRIAS"

REIvINDIcAçOES
NOVAS DISPOSIOES INTRODUZIDAS Em CADEIRAS FICAS OU GIRATORIAS
caracterizada por ser a base conformada em eatréla de três, quatro ou
mais raios (1), totalmente conetituída de material p lástico adequado,
onde cada um tem um perfil em "O" invertido, contendo internamente, no
mentido transversal, paredes regularmente dispostas (2), o longitudinalmente mais uma parede (3) de refêrço junto h sua linha superior,een
do ainda passíveis de aplicação, junto ?se suas eZtremidadee externas,
de pés niveladores, com ou sem rodízios; ou el e mentoe afine.
YOnta n 9 1 de tOtel de 8 pontos apresentados.
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TERMO S2 161.754 de 13 de agosto de 1964
Requerente: "CONTROLES VISUAIS LTDA.:. São Pátdo
Privilégio de Invenção: "PORTA-ETIQUETAS"
REIVINDICAÇOES
1- PORTA-ETIQUETAS, caracterizado pal.. fato de eHr Cffiefifti/de por tira continua plástica, h qual, por uma das faces é soldada pela
borda longitudinal inferior uma segunda tire plástica, transparente,
condo que soldas transversais limitam a 437i-tensão de bolsas então fot
macias e abertas superiormente, estando a face posterior da tflp coa.
tinua recoberta com camada de adesivo, esta por ema vez coberta por
tira de papel ou similar desacável.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontoe apresentadm

1 1

1

2 2222
2222
.7"
3
3 333333
4 4 4 4 44 4 4 4
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TERMO 112 161.790 d 11 dA (fane da, f"
Requerente: "EMHART CORPORATION" .-E.U.A.,
Privilégio de ihYtD001 "MAQUINA
PARA rnag-deffiR
_
- A
REIVINDICAOM
•
Uma MáquidE para encher enin g ~fali ha tew pura fofflUfr gl
figos, caracterizada por compreender uma armação em geral horizontal
pelo menos uma luva p endente da Mesma aberta no
• seu tOpo paro recebei
e reter um artigo inserido atraves da armação, a dita luva tendo um alk •
ranjo expansivo associado com a sua extremidade inferior 5 um bloco Mv,'
preesão movendo-se relativamente a dita armação vedando subetanaialmet
te o tapo aberto da luva, e uma tomada para introduzir ar sob preasãOp
na dita luva sóbre o tópo do artigo retido na mesma para forçé-lo st
lies do citado arranjo de expansão para balX0 na dVeçAo Oe
uma ge.Lxel
berta posicionada sob a armação.
_
A requerente reivindica a prióridide do eorrmundmia pedrie Á?'
pesitado na Re p artição de Patente!. dos Fatagge uallair g
aimri,g etg
de agOsto de 1963, sob n 2 302076.
_
---Pente n9 1- dg total dg 6 Pdgq$ 413~243

/

FIG.1
TERMO N0 198.010 de 29 de março de 19oo
Requerentes LUIS CASSARO
- SIO PAULO Desenho Industrial "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL APLICÁVEL'
COLCHA R nuTROS"%
REIVINDICAÇOES

1:

"NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL APLICAM. EM COLCHA

OUTROS", caracterizado

•

por constituir-se de uma peça quadrilátera que/

possue um quadro central onde se estampam uma serie de cenas que se rg
petem siisetricamente; e por em cada Angulo deste quadro haver 115.a cena
de um carro de guerra com quatro cavalos e um guerreiro com chicote e
vestes no estilo romano antigo; e por na parte central dos laterais .
transversais haver uma figura .com cinco colunas que sustem uma laje sia
perior decorada com motivos clássicos de arquitetura; e por no ~rodos laterais lingitudinais haver uma figura de dois lutadores de cal
ção derrubando um touro pelos chifres e por no fundo desta cena dis
tinguir-se uma tribuna ou murada onde se localizam diversos 'espectadores; o por nas partes intermediárias entre o centro•e angulo dos laterais longitudinais serem preenchidas por uma figura de quatro colunas- .
que sustentam de modo inclinado e em projeção una laje similar a dos
laterais 'transvoraaia.
Ponto .a'i do total de à Pontos apresentados:

ThAnu nw r5.14gUU CO ao piWirti de 1944./
Re q uerentes SCHORCH S/A, INDOSIRIAS ELeTRIat e SM

171110:4

Privilegio de,InVençãor.APERFEIÇOAMENIOS INTRODUZI* gn-AgrOnliie
00Ps7 g uTius LPLIC4VEIS gn DISJUNToR ONIPOLAR.i
Reivindicaçõesd

•
1g a aperreiçoamentos introduzidos el élapód4tee-edfflirdine,
vas aplicáveis em discuntor unipolar, caracterizados gelo fato de i g reS
.

mo vertical da alavanca do trave ser provida de um rasgo longitudina•
no qual corre o parafuso de ajuste, de modd a poder parar em altura djit
sejada, variando as condições de encOstt da lâmina himqtal 41Q dito par‘:
fuso, e çonsequentemente , o desengate da chave./
'Ponto gp 1 do total 'da 3 contos aPreité4,W211J

-

GLaitz.:

• ")07 CA!.

Outubro de 1970
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TERMO No 166.581 de 21 de setembre'de 1964

lggku 'fi'D '558.6i2 de 22 de abril de 1964.1

Privilegio de Invenção " FERRAMENTA PARA AUXILIAR 11 AJUSTÈWs' 53 is.g.CV:

°emigrante/ EMERIX RAMBERCER . SãO PAULO./
&ivilegio de Invenção: APERFE T,ÇOAMENTOS EM TRANSMISSÃO DE PM RÇA PARA /
)&SN fflANTRXRA DE JF" ,-" E SiMILARES./

DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA E PARTES SIMILARES DESTES R/OU DE ou
TRÁS MÁQUINAS"
AEIVIHDJC

Reivindicações./
3, . Aperfeiçoamentos em transmissão de

torça para

tração /

de *Impe e similares, caracterizado por possuir ume engrena .
com seis prif/clos ao seu redor e possuindo dentes em sua
15rJide 4 risoão
9

SÃO PAULO

Requerentes NILO BULCARI -

1 - Ferramenta para

auxiliar a ajustagee de peças de motoras dO

combustão interna e partes similares destes e/ou de outras dqumadgea
racterizado por consistir num corpo de base com face plana, paro

00g.,

asSentamento e fixação e, acima desta, dotado de uma passagem cf.lindrísy

-3 Ailter1ore/

ca paralela à dita face; atravessando dito corpo por um pararuso tipo
,NultO 10 1 do total de 4 pontos apresentaus./

borboleta ou ãimilar, de cima para baixo, perpendicularmento à sua Ca
ce básica e tangencialmente à dita passagem cilindrica, sendo dito pa
-rafuso disposto com sua cabeça borboleta, ou simular, voltada pare c2„
ma e mantendo no interior da passagem ou cavidade do corpo, duma l35
vas de aperto; uma de encontro a outra, pelao suas estromidadon

WIng

-cenicos
Ponto n o 1 do total co

14 pontos

pm-asentados.

riG.1

pez.) ge 1510o2 Se 14 ae kgbeto de 1964
oquerentes RANS JENNY -Suíça..

Rvil4cip de Ifi vetni9; "APARELHO PARA 0
TI Um'

.4aEMPO E PARA PINE INSTRIlo

A.EIVINDIOA0E8
AfilfinG Taifa Weatstempo e para -fiam instrutivos/ °assinado e
pffi9rtaro visíveis vibraçOeo acústicas, o qual compreende um corpo BOO
effl =2 abertura superior e Uma membrana que se pode eaticar eóbre 8
Gorpc 'Coo, fechando a referida a6ertura, caracterizado pelo fato de
õSrem proviestes/ meios pelos quais o ar contido no citado corpo Be° C
rtants a membrana pode ser feito vibrar, quer por insuflação direta
1,re sbpro, de canto ou de palavras, quer por via electro-acestica.
5 requerente reivindica a perisrldade do correspondente pedido (AT
OW4E/do na Repartiçãe de Pallitrta° da Suíça em 14 de 40ato de 1962â
Gis2 n° 10047.
% d
gt2.5.0
9 PorithMleamMed0Rf

TERMO NO 11a.093' do 28 de Julho de 1959
Recite-evento: JILIO 3,410RANDI

R.G. DO SUI,

Modelo Industries) "ESPIRAIS INSETICIDAS"
.1 . Espirais inseticidas, do pasta 8e pusdl, 0aradtdtlgolfte0
por tarem a forma de uma fita da seção reta retangular, disposta em

segmentos retilíneos dobrados, sucessivamente, em angulos rotosp
Ponto nO 1 do total de 2 pontos apresentados.
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T2R11O Ne 169.800 de ?O de maio do 55-a
Requerente: THE METAL BOX COmPANY LIMITED o Inglaterf.D.•
Privil4si0 de Luvencão: "PRocEss0 E APARELHO DE PRENDER UMA-N4 ORÁ
DUAS PARTES DE PUHA DE METAL. DUC7IN ELMO.

a.RMO Ne 197479 do 25 de março do. 1568
Requerente: SARTY S/A. INDGSTRIA E COMÉRCIO -SIO PA0-4-,
Modelo Industrial "MODÉLO DE RECEPTÁCULO DE MX0, UTILIZAVEL &IMO

PIENTES ASSIM OBTIDOS"
PRA37;

ÇUEIRA, PORTA-JOIAS E SEMELHANTES"
'REIVJRDrCACOE

1 - Modelo do receptáculo do mão, utilizavel como frasqueira, o
porta-joias e eemelhantes, tendo a configuração ge,:al ou substancial 0
paralelepipédica com todos os cantos acentuadamente arredondados, eenl
tituido de duas partes sóbrepostas, uma mais alta inferior e uma mais
baixa suporlor, caracterizado pelo fato de serem seus quatro lados, ou
Laces, ou banda, tanto na parte inferior mais alta como na superior .5.
Pais baixa, a partir dos arredondamentos dos cantos, Inclinados diveré

REIVINDICAUEâ

Processo de prender uma na outra duas "partea do fólha da c10.
tal ductil, caracterizado pelo fato do superpor uma peça outra 6
íJrende-laS ea: volta-da área a ser fechada, e criando nesta área feo,
chada uma forma substancialmente cOnico-truncada Cujos lados incling
doe clIÁ atravessam o espaço deixado entro pareden rígidas, c por t1101Q‘
do extrusio por Impacto fuaer Cem que o mw.al da parto cánlco-truncf5
da corra para dentro dos citados lados inclinados a l'im.de defatMá,
,les o trav j ,los dentro do referido espaço.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido- .
deposrtado na Repartiç&o de Patentes da Inglaterra, em 20 dn maio de))
.
1964, sob 0 20876 o completo' em 17 4,2 maço de 198á.o
Ponto o g 1 do. total de 9 pontos apresentados.

pintemente até o'encontro dos bordos das p artes inferior e superior,de
iodo a dar cada uma das quatro faces o aspecto de dois trapezigs ipóeg

tes sóbrepostos o unidos pelos lados maiores,
Ponto 0 , 1 do total do 4 pontos apresentadoSi.

TUMO he 147.156 do 18 de novembro de 194./

Fig.i

Requerente t RERGISCHE STAHL- IUDUSTRIE, Kommanditgesellschaft= SUMA
(HEN. /
Privilágio de Invenção: APERFEIÇOAMENTO RELATIv)S A FRIOSDR DISCO PÁ

mamg go 167.305 de 18 de fevereiro de 1965
Requerente: LUIGI LOCABDI

SÃO PAULO •

RA WUCULOS A MOTOR./

Privilegio do Invengão "NOVAS DISPOSIÇOES EM ASPERBOR MAMAR Jael.

RINS E =ROO" •

Rolvindicaçóes./

o

I . Aperfejçoamentos . relativos a ' freLoS de 61900 para yd
colas a motor, caracterizados - sendo a ponte do . freio ou as partes igi

.REIVINDICACCIES

à é !INOVAS DISPOSICOES EM ASPERSOR PARA
gastituido, primordialmente, por um disco substltulvel, caracterizado

tegrantes da mona, segurada numa parte não giratOriaotendo movimente,
prOprio apenas em direção paralela, do eixo do veículo . pela provisãa)

eseenciamente por ser provido em sua região central superior de men e

do serem as partes mávels do freio penduradas em ftri1hoS-gulas9tri/h0R4

'elevação circular, centralmente )rebaixada em concavidade com diversas é
5rofundidades para cada peça, sendo que circundando dita elevação achan

guias estes, simétricos e paralelos A O eixg do velculo, situando.se
ma linha reta; comum com 0(s) centro(s) da gravidade da(s) garniturs

-ao alguns orificlos equidistantes; e por ser o rebaixamento centra/ é

(e), e perpendicular i linha de ligação do centro da gravidade-(comumg

conectado com um, dois, trás ou quatro canais que rasgam R 810842(10 GB,

do(a) garnAtura(s), com o centro da rotação do eixo./

dirogBes opostas.

,Noto na 1 do total de 5 rsitos apresengados.,

Ponte 0 1 do total de 3 pontos apretentild0Se .

IG,

•

o,

^

1
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TERMO No 198.978 de 10 de maio de 1968

NEDMIY11

261" dó . 20 de ag8at0 de 1968

r entes
ho
tadee
....

MUNGE D e ALINCOURT FONSECA ALVES DE SOUZA

Lmdmatrtal

Requerente REXALL DRUG AND CREMICAL COMPANY - E.U.I.

-tatuam.

ALIWERTARES E
Mod g lo Industrial "NOVO MODELO DE FORMA PARA PRODUTOS

2M0Y0 MODELo DE FOGAREIRO CHURRASQUEIRA°.

-2,

,NDLLARES"

upriplufflES

ii-

REIVINDICACSES

"R010 MODELO DE FOGAREIRO CHURRASQUEIRA",
iiir M Poialb111454, de

ser

caracterizado por

transportado s
em a queda-das einzas,,poi. ter

hiante empanei ane convencionais e ter possibiltdadee de cor Latido

Ent

santo • Seta de refollOes como para exterior, devido-ao •sp:ctc e aca-

0 eltera00.
Pato o s

si

I . Novo modelo de forma para produtos alimentares e similares
ia espcie anteriormente descrita, caracterizado p or compreender uma a.
os perif g rica desenvolvida em plano vertical substancialmente circularmente, em um plano diferentemente espaçado das respectivas extremidades
opostas da dita aba, Situando-se em Cano substaheialmente horizontal •

1

do-total de 2 ~tos apresentado).

um elemento divisor transversal mostrando disposição ou combinação orna
mental caracterfstica.
Ponto 0 .1 do total 'de 3 pontos apresentpdos.

F 1 G.1

PictiV. 4;

:mem mo amoïasn de 19 do janeiro de 1945.
Orquarebtes

BICOU MIGRO NETO JOSÉ WLADEMIRO OMR! CARVÁLHO.-,
TERMO N O ..173.643 de 50 co setembro ar 1965

810 POLO',

Requerente: BREVETS ARO-MECAMPUES S/A . SUUÀ

.'9881114810 do lanados 5PE0RMTOR HIGIÉNICO PARA ASSENTO WITÉRIO".

PRIVILEGIO

-

T~NrX0

"OBUS PERFURANTE E PROCESSO DE FABRICACÀO DO msg

DIVINDIG/COES
I • RFROTITOE siabitée PARA AddENTO NAMITÉRIOn , caracterizado mi'emei g igfixt.

por ser

eme

EEIVIRD1CACCES

eonstituldo substancialmente per uma falia de pa-

pel (1) eu similar, revestida ou ao sol substancias iapermeivele ou

mim,

MO"

formato patamais, ou outros, • por sua regiam central mor

1 - Obus perfurante comportandd um mt:cleo em material duro
-um envelope em material leve de dii:metro 'suPeri or a o d o oU'leo,

Ira
zizado pelo fato da porte anterior do nUcleo ter a forma de uma cute,eu

ta" (2) som formato lawntleo ;In aberturas padroniaadas dÁm bacias ma
141

IN1,144, • por avançar da parto interna perif4rica frontal do protetor
Ia PrehlOnaanani0 (3) da supeftícl• do papal, som formato trapeamidel ou
fMimo adequados.

borda constitui e anca parte do n j eleo saliente anteriormente,
A requerente reivindico de a cardo a prioridade .do dorresoonden

te pedido depositado na Repartição de Patentes de Luxemoureo, em 8 de ou
‘iihro de 19611 .

" ato .* • *o total 41'., a

1~98

FIG. /

apresentados.

e

os

sob 1) 0 1.11.107.

Polvn .o 1 do total de 5 pontos apresentado
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TERMO N 2

TERMO N O 172.828 de 2 de setembro de 1965
Requerente: CAL .ERA EQUIPAMENTOS -PNEUMÁTICOS LTDA.
Privilegio de Invenção

. SIO ,PAULO

"VÁLVULA BLÉTRO-PNEUMÁTICÁ DE 4

vI4a.,

PEIVINDICACORS

1 - Váltula eletro-pneumática de quatro cias caracterleada Por,
ser constftuida de um bloco metálico provido decimarias e.canaia internos, conjugado ceai um aolenoide de nácleo mental suacettivel Oe /radar paz
magoas internai, do dito bloco metálico.
Ponto ne 1 do total de 4 pontoe apresentados.

'170.884 de 30 de Junho de
Requerentes UBALDO RÁNZI - ITÁLIA
PriyiSegio de Invenção -"PROCESSO PÁRA

no
PROMOVER O ARRANQUE

De NIQUIM!

DOTADAS DR-ALT1 INÉRCIA E :UNTA CENTRIFUGA PÁRA REALIZAR
MUS PROCRIÉ
DO"

rar.Partgat8
f . - Processo para promover o arranque
de aiquinaa dotadas de
alta inercia, por maio de juntas centrifuga* que consistem MI um ennOlo
trio montadono eixo -acionador e que aloja material grantalade Ou INIMJ,
lhante e um disco que está conectado ao e ixo-ttoionado, earamteMlaado
pik
14. fato-de compreender a preparação da- uma superfície anular 11M
e pOtPal
lida entre-o material g ranulado e pelo menos
uma parta da parede.ateiN!
na do envoltOrio-para limitar e controlar a fricção entra a referida lett
perfIcieue o material granulado..
Ponto n 2 1 do total de ' 3 pautas apresentada

TERNO ES 170.494 de 18 de junho de 1963
Raquerentet RELIOS S/A. INDUSTRIA 'Z COMERCIO - SX0
Modelo Induatrial"NOVO MODELO

DE ESTOJO PARA ALMOFADAS DE CARIMBOS"

TEIVINDICACO5,.

1 • Novo modelo de eatSjo-para almofadas de carimbos, que poda
cer feito em material plástico ou outro ade quado " qualquer4 caracterj
vido per compreender inicialmente uma placa retangular ou base prepriamente dita, placa esta tendo uma estreita aba superior que fdrma o alojamento para a ' .almofada, dita aba recebendo a aplicação de uma larga madura, a qual acompanha o conterno da base; e ainda, a referida moldj:_,
rei provida posteriormente de dois curtos ressaltas Cilfndricos, ,dis postos prOxidos as suae.extremidades, ressaltos estes providos de orW
oios centrais passantes, nos 'quais encamxam-se pequenos pinos, ditos p,
nos tendo as :tuas extremidades opostas presas rfgidamente a.dnis curto:'
ressaltas igualmente cilíndricos, ressaltos estes previsto:ia na parte posterior dot uma placa retangular ou tampa prepriamente dite, a qual' tem a sua superffcie suavemente abaulada, e é provida posteriormente de
dois pequenos recortes retangulares, ando alojam-se os curtos ressaltos
cilíndricos previstos na moldura acima desc rita, a qual ainda apresenta
a sua parede lateral maior e p osterior em sentido inclihado, da modo a
'p ermitir a livro articulação da tampa; e finalmente, O conjunto apresen
ta em sua face inferior, uma rentrRncia ret angular, a qual ti,contornada
por uma estreita aba inferior tudo substancialmente como descrito e 1.Lustrado nos deg enhos anexos. oe'
Unica ponto apresentado.

TEMO 52 166.500'de 26 de Sineiro de 1965
Requerente: PEDRG MOREIRA ALVES DE

BR/TO - GUANABARA

Privilegia de'Invençeo "NOVA

CADEIRA ARTICULADA PORTÁTIL"

fflEIVINDICACGE8

1 - Cadeira articulada portátil, utilisíval principalmente NI
arquibancadas; c
aracterizada pelo fato de diapar de uma •utrutura para.
o assento formada por mat quadro tubular, ou cá outro material qualquer.
com pás formados pelos p
rolongamentos das peças laterais do assento tale
-

Curvados, ou pe encaixáveis, sendo a superfície do assento tomada

por

rede, lona, ou out-o material Umbela confortável, sendo tambem caracta..
ristica aexistencia de peças amortecedoras nos íes,
Ponto n 2 1 do total de 5 pontos apreseniados.
5"
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111)

^^
4'la 1962
_
equerente:
UNIVERSAL
0IL
PRODUCTS
MPANY .. E.U.L.
\IR
1
rivilágio de Invenção " UNIDADE METXLICA APERFEIÇOADA CATALITICAMENTE
/IVA, RIGIDA E AUTO-SUPORTADA E PROCESSO PARA-PREPARL-LA"
. ,

IMO N O 137.390 de 22 de março

REIVINDICAOES

1 . Uma unidade metálica aperfaiçoada cntaliticamente ativa, ri,g1
08 e auto-suportada, adaptada pare uso em contacto com Correntes gaso:1 .por compreender um elemenOS carregadas de partfculas, garasterj&&_a
to base que consiste de tiras adjacentJs de fita chata e encrespada,ea
roladas em espiral, de liga resistente ia altas temperaturas, as ditastiras chatad e encrespadas rendo conexõee fixadas por solda de liga'em
todos os pontos de , contracto entre as tiras, e um revestimento de Um peial nobre obre o dito elemento base, que proporciona uma superficie
eatalftice para o mesmo.
A requerente reivindica de acárdo a prioridade do eorrespondeg
Me pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
lírica, em 22 de março de 1961, sob o n o 97.554i

minaa, em uma das parédee laterais do refnrido corpo prismáticoeetangaar, um botão saliente para ligar ou desligar a lanterna; o ainIa, na race posterior do corpo prismático retangular acima descrito, é
revisto um curto terminal tronco-cOnico, do onde. salienta-se o fio de
ligação, o qual, aloja-se por meio de terminal icualmente trenco - ciinico
em uma cobertura e•lfndrica de pequena altura, a qual, por rosqueamento
DU outra maneira adequada qualquer, aplica - se em um suporte cilíndrico'de pilhas pràpriamente dito, suporte este recebendo uma base cilindrica
inferior, Igualmente presa por rosqueamento ou de maneira adequada qual
quer, dita base podendo ter ou não em , sue . superfície, uma pequena alçasaliente em p, e sendo previsto finalmente na parede lateral do suportá
eilindrico, um gancho articuláeeli . tudo substancialmente como descrito
e ilustrado nos desenhos anexos.
Unica Ponto enreeentado.

Ponto no 1 do total èe 11 pontos apresentados.

Figurei

10

TIMO N o 165.709

Requerente; MIAU

de

29 de dezembro do 1964.

CHEMICAL

Privillittio de Invenciot

•
-

CORPORATION. - U.N.A.

PROCESSO PARA DISSOLVER METAIS ".
REIVINDIC4ÇDE

1 n Um processo para disaolver quimicamente metal, pelo contato do

letal com uma solução aquosa acidulada de perOxido de hidrogenio, coram
terizado porque a solução corra une entaitidade catalftica de um mu mA
le dentre a fenacetina, sulfatiazol e ions prata, e quando a fenaestima
4 usada sOsinha„menos do que 2 partes por milhão de tons cloreto e brg
Meto livres.

Reivindica a priwridado do correspondente pedido depositado na
dEpartiçao de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte, em 30
de dezembro de 2963. sob o nUmero 334.572.
Ponto no l do total de 14 pontos apreaentadoe.
41%2140 N o 169.135 de 23 de ab,211 de 1965
1Mquerentet YOUITAKA YaNAZAKI . SIO PAULO
Modelo Industrial "NOVO MODELO DE LANTERNO
pEIVINDICACCES

1 - Novo modelo de Wittorna, caracteS.zado por compreender inl
.cialmente um corpo semi-esferleo formador da'talota refletora prOpria mente dita, a qual, tem em sua borda um anel saliente ecntornante, prea
dedor do vidro, sendo que o corpo semi-esfárico acima descrito prolonga
-se posteriormente ma ;Là torpo prtsmatk2o subs'ancialmente retangular
de pequena altura, dito corpo sendo provido de um chanfro Posterior, oa
de localiza-se urna presilha de pressão acionada p or mola, e sendo pre

TERMO N D 165.610 de 23 de dezembro de 1964
Requerente: MUSUBISIII JUKOGYO KABUSHIKI KAISRA -JapãoPrivilégio de Invenção: "COMPOSIÇÃO DO BANHO ELETROLITICO E PROCESSO Pa
RA DESINCRUSTAR ELETROLITICAMENTE MATERIAL !ER
ROSO OU PARA DESINCRUSTAR AÇO CONTENDO NIQUE1
E CROMO" *
REIVINDICAÇOES

1- Composiçã'o do banho eletrolítico para uso num processo para de,
einorustai• eletroliticamente material ferroso, caracterizada pele fato
de consistir eesencialmente em uma (soluça() aquosa que oontémt
a) pelo menos cerca 2 porcente em peso de pelo menos um sal sela
cionado do grupo que consiata dna sais de sódio e potássio de ácido sul

fárico e ácido nitrico;
b) e não mais do que cerca de 10 porcento em pêso de uma eubstaneia erdiniOa capaz- de formar tons com p lexos com ions do metal aue ema.
nem do material ferroso,
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopo
eitado na Repartição de Patentes ao Japão em 26 de dezembro de 1963,eob
ti g 69.775/1963.
Ponto n5 1 do total de 8 pontos apresentados.
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fálad N o 155 .35 da 13 de de/aMbrS da ' 1953
tequerentev COMPANHIA COMERCIAL E INDUSTRIAL : "KATRA 0 e 4 SA0 POIO
h'ivileg io do invençãos 0 APLICADOR DE L/QUIDOSOU CREMES':

owtranoev•enne que ma seriea Lorme? ff@ FiggeNflea reserVatérte que Yr

dotado de registro controlador de saidavembloSe ligado um tubo flexfA

' REIVINDICACDES
1 . Aplicador de líquidos . eis cremes, caracterizado por comprou
dOr um bloco de espumá do pl4stico ou similar, de formato retangular, blo.

Co estp àplicado em um alojamento de pequena altura, parte integrante do

,/

Uma peça ajustável por rosqueamentO, ria extremidade de depósitos flexíveis

de líquidos ou cremes ; sendo esta peça de formato cilíndrico e curvada de
/ maneira
,
tal que o bloco esponjoso fique em ângulo com o depósito de liqui.
do ou creme, possue essa peça um canal alimentador do bloco esponjoso, e
na sua parte superior um rasgos parapermitir a utilização total do depOsi.
to de líquido ou creme.
' I
Ponto n o 1 do total de 2 ponto s apresentados.

Vai cuja outra extremidade esta ligada na entrada superior de uma bomba;
injetora e controladora da prmsão constante do chumbo, bomba esta pre1t 9
de forma reguleval na citada coluna que suporto o reeervatário de chamo.)
bos Zoado que,, a referida bomba injetora é dotada de um registro p ara 91
limentação variível do Chumbo, cujo nível e controlad0 visualmente popl
Meio de um visor previsto no corpo da bomba, estando li g ada A S alda ium)
ta, um tubo de aceleração e inoculação que 'conduz o chumbo na'porcenen'
gem desejada até a boca da lineoteira.
Ponto no 1 do total de 4 P ontoo oPreeeetadoa,

o

1

URRO no 162.864 de 23 de letembrn de 1964./
Requerentes COMMISSARIAT A L I ENERGIE ATOMIQUE a FRANtAl
Privilégio de Invençãos PROCESSO PARA ' IMPRESNA060 DE BOBINAS SUPERCON.

.TERMO No 160.882 de 15 de julho de 1964
Requerentes HARBISON-WALKER REFRAOTORIES COMPANY -E.U.A.Privilégio de Invençãot "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE MATIOIAD nIZSA.4
TÁRIO BÁSICO AGLOMERADO COM ALCATRÃO"

OU/ORAM

REIVINDICAÇOES

Reivindicacões./

1 - Processo para impregnar uma bobina sepercondutora,..gerartarS2fado por compreender as etapas de colocar a bobina em vácuo, im pregnar a bobina com . égua, e baixar a temperatura da bobina alim nível
abaixe do ponto de congelamento da égua, deixando a bobina impregnada/
de gelo./
•
•

n

( A requerense roxvxnalce a prIori aane ao correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes da França, em 7 de outubro
de 3.963, sob n o 949.731.fPonto no 1 do to t al de 2 pontos apresentados.'
TERMO No 173.405 de 23 de setembro de 1965
Requerentes M. DEDIN1 S/A. METALURGICA ;LIBERTO SANT' - SIO PAULO
Privilégio de Invenção "APARELHO . PARA A INOCULAÇXO DE CHUMBO NOS AÇOS,COM DISPOSITIVO DE ELIMINAÇXO DOS GASES GERADOS E MEIOS ' PARA O TRANSPOR
TE E MOVIMENTAM DO CONJUNTO'
REIVINDICAM:5

1-,Processo para a fabricação de material refratário báaioo agio.

merado com alcatrão tendo resistência melhorada, caracterizado por coa'
preender a fabricação de uma ougo de material refratário básloo,a mia:
tora diste material com . 5 a-6 porton, em piso, de um agente aglomeran.I
te carbonoso coqueifiéante, o referido agente aglomerante carbonoao ogi
queificante, piche médio e piche duro, creosotb e mistura** doe moossoe
nas quais o piche duro é igual a, pelo menos, 2 partes, em piso', do cit. 1
gente aglomerante, e o creosoto não alcance moia de 2 partem, em pie9.1
wenfox.ffição da carga resultante em peças, p aquecimento doa peças 00
configurações até uma temperatura entre 177 e 232 oe, a manutenção doa.,'
ta temperatura atá que o material refratário desenvolva reaietinOia
ficiente para reoietir a uma carga de 3,3 kg/cm 2 a 538 Q C durante duael
horas, com-não mais de cerca de 3% de afundamento.
•X
A requerente reivindica a ,,trioridedo de correspondente pedido MO
sitado na Repartição de Patentee doo Estados Unido o da Amértoo em lá :10.)
agisto de 1963, sob,n o 302002.
Ponto n o 1 do total de 5 ~tos aprefflePIRAQS.
0
•
TERMO N o 198.33Çt de 15 de a p i1 de 1968
Requerentes MEIAS WALDORF S/A . SIO PAULO
Modelo Industrial "NOVO MODELO DE MEIA-CALÇA"

1 - Aparelho ' para inoculaçâo de. chumbo nos aços, com disposltj

2,0 de 011minação dos gases gerados e meios para o transporte e movimengação do conjunto, caracterizado por um reseivatário de abastecimento -

ão chumbo que &mantido em posição eleVada na extremidade superior de ji

ka coluna vertical, a qual acha-se

montada sãb r e' Um carrinho deslizante,

r

REIVINDICACORA

1 -"NEvo modelo de meia calça", caraRterizade polo tdto do 00
presentar contituido por par desmela0 compridas que atingem a altura

W

média ou superior das cochas das pernas, confeccionadas om rende, em e.
lha, e outrasearactoristtees ' e xtels.o do
unmenisate_o_delr,

009~

• -
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do. exterior dita tampa estando equipada internamente /
com um diafragma, montado eoliderio perifericamente a ama placa fixa em

ar

01114011, lede kde ata bule •ltredidades euperiOrea •bedam-se .
COntinuidede som prolongamentos aubstancialeente cilindricos e de .
NOM Malf elstoroda, OS quais delineu e configurt4io tte uma calça
egalttreehoe de soltura vertical anterior e outra posterior eu

proveniente

sua borda mais interna, e apenas dotada de uma abertura central./
Ponto ne 1 do total da 4 pontos apreeentados./

11::11
1;o Interiormente um 'cavalo" aproximadamente losangular, calça eg
all 5410 l000rpora na cintura uma fite ou cordão elástico.
to mi I do total de 2 pontos apresentados.

d de avisto de 1964

TERMO NO 161.5y,

Requerente: "MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY
Privilégio de Invenção: "MATERIAIS E ARTIGOS REFLEXO-REFLETORES'
ItEIVINDICAÇUES

1 . Materiais e artigos reflexo-refletores, em folhas, caracts

rizados por compreender uma única camada de glóbUlos de vidro com indic./

\
URRO N O 1)7.565 de E9 deo março de 1962
Bequerentes EROKUURD INDUSTRIES, INC = = E.U.A.
P iv 114119 de nven00; P PR0CE5E0 PARA DECORAR VIDROMERInicAss

pRUINDIVAC010
I . UM pfgcagoo para nrodução de um artige . de vidro. cesamiCa /
rasurado, careeterisado por compreender a aplicação de =a toe00,100'deeç
estiva de Metal preolO pda overtigo de xidteacerimica no matado vidt00;
io a manutenção dt diID artigo em Ima trAllAPAr~ elude, per talo agis
:JE1S9to Jaca earamisar dito arti go. ,.

refrativó coime de 1.7 parcial e firmemente embutidos em pelo menos um /
dos lados de uma caluda de. metal maleével e dúctil com dureza Knoop menor
do que a. resistáncia ao esmagamento doe citados glaulos de vidro.
A

,?rivillgio de Inven0o; NOVOS Altiff1,54A1&NTOIS ZN NIQUIM PARA MU"'
iffAR

VIIWIna/

.... .

_

,

NeliandicaçaInd
w,
1 . Novos aperfeiçoamentos em inkplina para engraxa veloultd Se tipo objeto da patepte 63.041, caracterizados pelo fato de o cabeçote
•uperior do ollin
. dro de dupla açlm da mimmina t or t usual amara interna
obliterada por nall tampa frontal, oposta aos condutos direcionados de ar

1 4O0A44440 Péra o reterl4, oilindre, Cem como *0 oculdRIP de enINP44 4J /

correspondentes pedi,

reePpotivaMente:
lo dnto n0 1 do total de 10 pontos apresentados.

,2

rikwa De 0LMOU0 IMUr.—.
MATtRult. A et utirtkr Ti
irwelo AIO
8t o BvLos ar VID/ID

'

reAMA P A Dt 511155r../Ter- pe
:04EVAL MACIO

—
onto nO 1 O I9141 de 9 pentes apresentados.

ANNO No 162:550 de a36. sataMbro de 104,6'
&quarenta; MARIO 3058 DAM FORNACIER a PARAdj

dos

em 7 de ag g sto de 1963 e em 9 de Julho de 1964 sob n o s'. 300.475 e 381.459

A requerente ralT2n6ite A prielltade do corrosPendentas nom,
depositado na Repartição do RetaPIce 49s Bated9l Unidos da AM40.9a IP
do março de 1961 sob n o 99.946,
V

requerente reivindica a prioridade

dós depesitados na Repartição de patentes,dos Estado Ufildos do América /

IMMO Na 150.897 dó 18 de jUltio de 1963.?
Requerentes 40MISstRIAT à WENERCIE "RIM it./RANÇA./
, POiwiligib do Invençâos PIAPOWI I0 gg COMANDO PARA APARELHO DE M=
2841105/

BeiViddiCadeglai

Um diepeeitivo de comando de dm aparelho te 4~110
cem programa de segurança, shotonsdO t parmeio de um cabo, •eritterizedo
por comportar eme roldana de manobra do aparelho de menutengio, um dl!
teme de comando do programa, dispositivos de calmando-da parada da rol.
dana • do desenrolamento do programa, sendo co. o fim do mesmo provoca

o ideie do Ale9.19§~919~ ditatáliall

d, ARMO dO
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MD.

rede do programa numa poeição d•teroinada de sere, ateis retomada de /
funcionamento de-roldana.i
A

requerente reivindica a prioridade do cJrrespondente.

'pedido, GA1108itad0 na Repartição de Patentes de rança,.em 18 da julho
de 1962. aob ne 904.42,/
Porto o g

1

'do total de 10 pontos apresentado:.

_
de colheita aprtoBada ~latir da eatadafett MatiVeel de

ore Meia* e
um transportador acionado disposto transversalmente da diregio de avan)
do aparálho; e da descarga do transportador ser arranjada em uent extree
midade do mesmo de'modo a descarregar para a atmosfera pr6lamo do

solo,

e sendo caractoriUdg peio ratado dito transportador acionado Ser tange'
e
.
banca girando em uma calha disposta transversalmente da segadeira, a •
dita zona de distribuição sendo constituide por uma

abertura

exercia dWil

dita calha, e o eixo dg dita beijos sendo montado rotativo em

UM

cal na extremidade da calha °ponta Á dita astreMidade abert a.
a calha ter uma extremidade de descarga totalmente eberta.

de onde e

asa

A requerente reivindica de aardo a prioridade do 1004116itddi
te pedido depositados na Re partição de Patentes da Ing laterra ould
julho de 1964

é 5 do Pave re1r0 de 1965,40 Oe ais. £2.1A0 alw09#

pectivamente.
Ponto na 1 do total

de

6 pontos aprem449ii.

FIG.I

E.4‘
TERMO N o 199.534 de 3 de junh o de 1968
Requerente: THE HOOVER COMPANY -E.U.A..
Moda° Industrial NOVO MODELO DE FERRO

DE ENGOMAR BLETRICO"

REIVIND/C4OES
1- Novo modê/S de ferro de engomar e/étrico compreendendo um co.,,
geral • substancialmente convencional de ferro de engomar da citada cla.
pécie, caracterizado por incluir um conjuntdo geral de cabo tendo un
mento superior central e longitudinalmente elevado de manuseio com carac
terieticaa prOpriae, o mesmo sendo complementado inferiormente por
uma
porção de ligação que se apresenta cobrindo totalmente apensa um doe la'
•
dos. do meeis°.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dwpositado na Repartição de Patentes dos Betado* Unidos da América eM 20 do
fevereiro de 1968, moa n o 0-10.639.
Ponto 11 0 1 do total de 4 pontoe apresentados.

TERMO d e 166.102 de 19 de janeiro de 1961
Requerentes THE B. P. GOODRICR COIÉPAk Privilégio de Inven4o; 'PROCESSO DE PREPARAR NITRI1A1 rournmer
REIVINPICAÇOE3

1-

Um

pregese p Ora produzir composto. dá f6rgP1A
R
- (P2)0-1
cne C-CN

caracterizado por comprestagr, g pana-figo:c as uma mistura de um gít maft?
tendo oxigênio em'uma quentidade suficiente para prover uma relação Mal
lar de 1,5 a 4 moles de Migi nle'Pat e4.1 de um hidroçaggonato da fiSrmapj
R
(CH2)0,1

CH3eC.CM2

Fig. 1
TERMO N o 170.931 de 1 de Julho de 1965

Requerente:

MASSEY - FERGUSON G.m.b.H. - ALEMANHA

PriVilágio de Invenção "APARELHO PARA CORTAR UMA COLHEITA APRUMA"
AWNOICAÇOES
1 -

Aparâlho para cortar uma co/heitO - aprumada e tendo um ele-

mento do gula para guiar a colheita cortada dirigindo-a para cima, para
trás e para baixo na dIreçâo de um transportador, compreendendo a combl
nação das eguintes condições em

31

conhecidaSt do diSpotlitivo cor tador-

.., 5 moles de vapor d'água por moi-do dito hidrocerb000kaao
de 1 a 1,75 moles de amônia pot moi do dito hidrognEboneto, atparIe
Um leito de catalizador compreendendo uma composição da f6rmuln empírk
os
"101e1-161,2-20P2-20°39-120

em que a relação de Mn para P varia de 5 Mn para 6? a Mo para 2P, e eg
cada átomo de P esta(-unidos de 3 a 4 átomos de oxigênio, em uma tampar
rotura de 375 a 5owc, com um tempo de contacto de 2 a 70 segundos.
A requerente reivindica a pcioridade do correspondente pedido de.
positado na Repartição de tIKVed4458 doe EstadOe (iniciou de Amérioa OM JO,
de janeiro de 1964, eob n o 338604.
Ponto n 0 1 do total de 15 pontos apresentados.

•
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.zos quase verticais, aclonpdoo por motor e, intermediàriamente, por réia

'OMINO II 164433 de 16 de junho d'e 1904./

fim e engrenagem em sentido contráriO, um dos eixos montado no .

WeelOOMentde ADELINO TAVA1188 • ESTADO DA GUAMABARAJ

2a

entruíde

;orpo de cabeçote e, o outro, embuchado em base móvel,fleslecvel para.

dl Invenelos N/JOD FILTRO PARA CHAMINX COM JATO DE IGUA,/

Lelamente em relação , ao primeiro eixo; nas extremidades dos,eixos estio

Reivindiceeães.,
ifk
.

Novo Filtro para elimine com jato de égua que mo ea

kdatnISM emsencialnente por der eonstituido por uma C áM O r l (1) de for.
4e.a •ilindrice sem uma abertura superior (11), • é provida interiormen-

. de eme Mele (2) em em furo central (3) que tio adapta a um mullo(9)/
gte
5110 ee @Apta por ema voo i boca da chaminé (4) e

mObre

tal furo se

gim

i bee us come 19)-petoo • suspenso por uma tubulaello (6) e provido, til co
kee de um osikervatérlo superior X7) e, ao lado da bacia (2), pouco enteei
Re atingir e altar* do tare (3), Má um tubo ( 8 )e que ga1 do r Atue amimo
spedecede

sem

montados de rodo a suem todavia, substituíveis, dois rolos puxadores,.
troncánicos e thvertidos, com finos reca-rtilhados perifáricos; afim dl
uqe a disCncia entre os dois eixos permaneça a Meia ap roximada, ;Adiu&
se um dispositivo de mola forte que traciona ' a base móvel, de modo que,
para evitar que os dois rolos se encestem, Inclui-se -um parafuso, fixa*
do com porca, que se ajusta de maneira que fique uma pequena folga en
tre os dois rolos, porem sempre'de es pessura menor que a espessura do
couro-.

Ponto n g 3 do total de 4 pontos apresentados.

.
.'.to Ao 1 do total de : pentee.emp....tsdee,1

ria. g.

TERNO IP 130.724 de 11 de Julho de 1961
-Roquerente. BULL INTERNATIONALE RESEARCH MitaSCHAPPIJ N.V.. NoLANDA
Privilágio do InvnnçãO "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA A PRODUÇXO DE REAL
N P-o ALQUIDIcse
DEIVIODICAUORA

1 - The processo aperfeiçoado para a produção de resinas alquidl
cia, em que deteres de epoxi-alquile de ácidos monocarboxIlicos satura
hjamo N 170.782 -de

25 GO ju((.10

nMquerentet UNIROYAL, INC.

a

de 1965

E.U.A.

OrIvilágio de Invenção: "PROCESSO PARA FAREB ARTIGOS DR ESPUMADR MORA/

doe, nos quais ácidos o gru po carboxila está ligado a um átomo de carbono terciário ou quaternário, sào reagidos com tioldos carboxílicos pg
libásicos ou anidridos deles, podendo tomar parte da . reação tampem coal

OBA DE CÉLULAS ABERTAS"

postos epoxi 0/ou compostos Mercai polifuncionals, caracterizado por

REIVINDICACOES

que 6 usado como ácido carboxílico polibásico;

um

ácido dicarboxílico.

1 • Um preásso para fazer um artigo de espuw-de borracha de Cl

ou mistura de ácidos dicarboxilicos, que podem ou não ser usados Intel

!aulas abertas caracterizado pore introduzir ume borracha de polímero de /

.ra ou parcialmente na Forma de seus anidridos, a relação do nómero da
grupo carboxflicos unidos a átomos de carbono alifáticos¥ para o mime.

"Jdrocarboneto insaturado , em um solvente ()Fanico inerte que d um'sisteme
ipe cura para &borracha; espumar a solução e permitir a sua cura, pelo ma

To de adeleos aromáticos estando na faixa de 0,1 a il.

llos, até a espuma se sustentar;..congelar a espuma; remover tt solven.4 dello, e completar a cura da espuma.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido Od
Xesitado na Repartição de Ra te ntRO rlOrte,aMericana em 5 de janeiro de .rr

A requerente reivindica de acárdo a prioridade dos corresponde4
tia pedidos depbsitados na Repartição de Patentes na,Rolanda, em 13 de
Julho de 1960, e 30 de Janeiro de 1961 1 aob n ge. 253.722 e 260.607,rea
pectivemante.

4965 Sob n o 423.575. tr.
Ponto n g 1 de total de 16 <pontos apre;ãtadoft,

Ponto n g 1 do total de 7 . pontoe ,apresentados.
TiRMO N o 166.669 de 28 de janeiro de 1965./

MAMO N g 167.646 de wade G#ro) de l96S

§lequerentts 1AJOS NADAR . 810 PAULO
de Invenção "MAQUINA D$ MONTAR CALÇADOS"

rõl-

--t—

-Reqáerentee P 1 C SOCIETÉ ANONIME FRANÇA./ .
Privilégio de Invenção: PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A REGULAWAM AUTORA.
T7.— ^R UMA LMSTALAÇãO, ESPECIALMENTE DE UMA INSTALAÇA0 DE SECAGEM./
ReivinclicaçSes./

RRIVINDICACOS‘

1 _ processo para a regulagem de uma instaleolo

áqu i n~tar crilçados-jearactetIzada por um dispositl

W__1.91J-1-ad 0 tiO CobiÇOI.O . 0 que taajagssaIdgets, Constituido de dois el-

oni.ru

produto sOliclo com caraeteristiços verlívei.s e dois g,...es doa/
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leais um tem características variáveis, c o outro' tem caractex:Isticas /
oonstantes , caracterizado pelo fato do que se modifica a quantidade de
gás de características variáveis

função do teór deste gás na entrada

cm

do permutador e antes da mistura com o outro gás, enquanto se modifica/

a quantidade Ae gás de características constantes sai função do te lt de
Mistura iies dois gases após o-uso./
11 requerente reivindica a prioridade do correspondente/

alím de uma das extremidades do corpo, tendo o dito mbolo dm orlfícid,
de descarga; meios destacáveis, p ara-manter.elojado dentro do dito furo
o mbolo com-seu orifíciopmeioa , obturando o dito furo, quando O ám
bolo fao•aantido no mesmo pelos ditos pelos destaoávelire,
A depositante reivindica 0 prioridade doseerreopoegeete,
pedido, depositado na Repartieto de Pateràes dos Estados Unidas da Adio
rica do Norte, ai 8 de outubro de 1963o sob.," A g 314.457e/

pedido de patente depositado 'na Repartição de Patentes da França, eM'31

A g 1110 total de 19 pontoo •preseptanee-/

de ~Iro de 1964, sob o no 962.369.i .

tonto n e

2,

Outubro de 1970 2933

—'1,?:

do total -de 5 Pontos. aureáentadon.,

ÇtRmo Ro 141.795 de
TERMO Ne 160.1,10 de 25 de. junho de

9

de egósto de 1962

Requerente: 2.I. D11. PONT DE NEMOURS AND ComPANY • • E.D.Ac.

196n

fieluerente: N.V. PH1L1PE . :.,LOEILAMPENFAI:FilUEN =• HOL/UA

•

Privilégio cio Invenção, "aPk1m0RamENTDS REi4TIVOE 4 'F,DCESEOE DE DA,W7A7U

PravileRio de InsiannZn: "PROCESSO g APRELRO PARA A 'FABRICACAO DE . PELICULA
PoLIMERICA"

RA DE VIDRD..

REIVINDIcACOES

REIVINDICaCnEE

? -

1 . Um processo para.a preaaracão de vidro oue contem lOns 1/

Compreende, em

Um processo para a fabricação de pelicula pOismericl, quo,

ferrosos em mistura com lona Pérricos, caracterizado pornue, rara tal rim,

. as fases de formar continuamente um tubo contf.
fluo de uma película auto-sustentada de material polim&rico, esse tubo ten.

um 'a mistura da eoMposioão seguinte, em earcentagem molar Indicada,coma

do umn seço transversal circular, e acumertar continuamente es'Se tubo pa.

'xleos, a quantidade total. de exidos rei'rosoe . férrico sendo calculada como

ra uma condição achatada deslnflada consistente do apenas duas ca ma4as de/
película ãóbre tOda a largura do tubo achatado, caracterizado pela conver.

PC 301

2O3

*São contínua do tubo da

35-80
1-20

A1 2 O 3

2-15

Na.0
2

5-20 a

PP(')

5.20,onde 0,3 L Pb 0/Na2.0

3,3 4

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido"
P INMO 40

à843 aol

divide a- seção transversal retangular em dois retilngulos tendo os lados /
mais Longos contíguos sendo paralela á linha perpendicular ao eixo longitudinal do referido tubos linha essa na 6ual o tubo atinge à condição acha
tada<
A requerente reivindica a op ioridede fp •eroespondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em . 28 /
de setembro de 1961 sob n o 141.384.

n r; 294.727. .
1

seção transversal circular para uma seção /

sendo substancialmente igual da seção Zransversal circular', a linha ouo/

'fundida numa atmosfera de Incerto a fracamente oxidantM.

Ponto no

Soa

transversal essencialmente retangular antes da conversão do referido tubo/
para a condição achatada, a periferia dessa seção transversal retangular /

Pe 3°4

depositado na Reps;rtição de atentes da fiblE:nda em 28 -de

combinação ,

do total de, 4 ponto& apfeeagtadggi

Ponto nO 1 do total de 10 pontos apresentados,
SERMO

163224 de 7 de outubro de 1964.1

Requerentes COOK CHEMICAL COMPANY =

F

E.U.A./

Privilegio de Invenção: ATOMIZADOR COM BOMBA./

Felvindicacães./1 . Atomizador, caracterizado por compreendem

e uma

bassim

manual, tendo um corpo provido de um diómetro interno ou fumej um lim p o10-mergulhador, , reciprocíV'el jenPra do friro, e projetando-se para fora,

/

113. 2
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2%4

parafuso intermediando
?ERMO No 167.1,.. ), de ha de fevereirt; de 1965

a faca interna

do

bujão e a extremidade

'resqueada do parafuso e adaptada para escorar

Reque;cnte SAILUNIWRIATS0 . SIO PAULO
DESULEADOR1
Privilegio de Invenção "NOVOS APERFEIÇOAIIENTOS EM MÁQUINA.

trajao:quando o parafuso moi/do para ser
Reivindica-se a

DE MILHO
RrI l anT nr,rbn _

c

1

fana lotern5 d3

retirado do

buSio.

prioridade do correspondente pedido deponi.

:ado na Repartição de Patentes

dos Zstedos

Usiaag

da Am jricag

ew

1 - Novo aperfeiçoamentoo em mequina debulhadora de milho, da
tipi que compreende uma armação de base, provida de moega , superior e
sendo previato um cilindro horizórital Oco, com superficie lateral oro

le março de 1962 - , sob
Pn ntn

nQ 1

de

n o 185.239.

um total de 6

pontos

apresehtadoa.

vida de uma plvxxliAode de 'pequeno e oriffeios, distrituidos ao longo le tida a sua extensão, e dotado internamente de uma grande heliCe hg
, izontal

'formada por pequenas hastes radiais aplicadas em târno de el

zo central, o qual, por

SUO

vez

4 portador de uma polia extrema, roce-

tora de rbta;ão proveniente de um conjunto adequado qualqueri ainda
fazendo parte do conjunto vibreterio, 4' prevista uma grande bandeja ho
rizontal, com suportes oscilantes, disposta. imediatamente abaixo e spa
lidária ao cilindro, bandeja esta dotada de sarda lateral inferior,.
recterizados pelo fato de a tandeja acima sancionada ser ligada a .um
braço de um conjunto vibrateriaa braço este cuja outra extremidade e' E.
articulada a um novo braço em L, pivottado coa seu engulo acujo outro-

4 ligado

k extremidade

livre co ume haste fixada aum excentrico-

montado ea'tOrno do eixo da dite helice horizontal.
Ponto n L 1 dz. t,tal de

TEWMO t u) 163.128 de 2 de outubro de 190u.,

pontos rpresentados.
Requerentei BORG_WARNES CORPORATION
Privileeio de Invencãoj ELEMENTO DR FRIÇA0„/
ReivindicaçOes./

1 - Um processo para fabricar uma chata de embreagem dO

t5

po de frição, caracterizado pelo fato que Cle compreende os passos dez
formar'um disco metálico plano tendo uma abertura central e formando /
um casquilho metálico cilfndrico tendo uma superfIcie externa com um /
diâmetro Maior -do que o diâmetro de dita abertura de disco, forçando /
dito casquilho parcilamente atreves de dito disco, com o casquilho e
disco coaxialmente alinhados, pelo que a parte marginal do dito disco/
em volta de dita abertura é recalcada para um lado para formar um pes.
coeo,anular, tendo um assentamento de interferância em volta da super.
f fr-:terna de dito casquilho, e soldando dito pcscoec: recalcado no

A fequerente reivindica a prioridade de idântico pedi.
do depositado na Repartição de Patentes norte-americana, em
tubro de 1963, sob o no 319.210./
Ponto no 1 do total de 10 pontos apresentazos. n

TbM0 ti 1147.070

de IB de fevereiro de 196:-,

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY
Prie.de Invenção: " APERFEIÇOAKENTO EM MEIOS DE REMOÇÃO
PARA BUJÃO
ReivindicaçOem
Um aperfeiçoamento em meios de remoça(' para laujão,caras.
cerizado pelo fato de compreenderem a combinação de Um bujão de-__
tado de uma abertura estendida da face externa

à

face interna do

bujão, um parafuso adaptado parc se ajustar através da dita abar
tura de maneira que a cabeça do parafuso se escora na face de bu

rtio externa e a .espiga estenia,u .a tilem da face interna de bujão

e meios de

escoramento firmemente localizados na dita espiga de

28 d c. OU a
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TERMO N e 183,682 de . 11s de outubro de. 1966
pane
Requerentes DEMETRIOS ZOANNIS NICOLAU
res&an Industrias "NOVO E ORIGINAL MODÉLO DE TOALHA PARA CENTRO DE Ma
SAS E OUTROS"

WtaZEZ"
CENTAULMALI
1-OUTROS" caiactérizado por ser constituido, inicialmente, da um pequenoCentro doqual projeta-se dtlaMetralmente várias hastes em fereede filIhtta
"NOVO E ORIGINAL MODELO DE TOÃLRA RARA

idanticae à uma margarida, sendo que da extremidade de cada :Cana
longa-ae em sentido diagonal dois pontos trançados que se trotam com os
pontos dao hastes adjacentes, terminando ditos positos. num circulo que
contorna a figura deecrita; seguido de outros circuloa.concantricos for
mando pontos de croché' ate determinado tamanho, sendo que daf projetamse'em aegMentos de arco, para ambos os lados, trançados gusas cruzam entre ai, formando ume *apeai° de Ade com malhas inicialmente eludas ,
' que aumentam à medida que se distanciam do Conjunto donde projetadas; sondo que noz últimos pontos de junção dos trançados eobrePliese pequi
nas flOrea,, • mesmo acontecendo com outros pontos anterlóresi e por ser
o tamanho dos trançados limitado por outro circulo com pequenos babados

(Seçi..í o Ill)

abo

Outubro de

1970 2935

ouinorloo lftfOler, abUEESEUtti iffla rfflo da tana

parte

do wi

iura total, e roaqueado externamente, trecho :etc que se fique por 4214h
gamento em flanco anela, coa a unta ropertor convento arredondada-4
pós o que se continua por UM trotil° ontava6mortend1491ate oltroPon69
ligeiramente a metade de altura total de peça, o com diagonal um pouSOO
maior que o diametro do trecho allfndrieehtferltre41t0 trecho aextavto
do soguindo-se por um entre suavemente trone4Ontoa, elo parado° leve á
mente recurvadas e recjirantes, • amtendildo até a bor4a livro euperior,
de menor di gmetro catem), cz.do tax-aroota suevegiente arredeMiltda/ o
por nua vez, o'vasemento central longitudina1 do corpo tubular apresem.
tendo, em mlvel mm pouco superior àimetade 40 dUit entra, uma aba integ
na anelar; aba esta gu- ' o subdivide ao dois troehos dOolguals, O maior
e Laiarior tendo 4i:useiro 1.16z,-traMente menor 42159 O superior, ambos Ag
rem dotadoes de roequoamento internos tudo atibistaOSialtezte OC*0 d escrito e ilustrado
mos deeonhos anexos.,
, Unice ponto apresentados

seguido de outros circtilos cencantricos tombam fermedos de pontos de
crocht, sendo o circulo externo daete conjunto tombam com pequenos babá
dos'donde salientam-ao, em dinganal e levemente cUrvadoe PaTo eal)038
lodos, uma serie de trançados que se entrelaçam entre si, formando figa
ras triangulares que, com a figura central, -representa: smafigura osOtri
Ioda de dezesseis Dantas, cada uma tendo sobreposta uma flar semelhante
à uma ,margarida; • por ficar disposto entre cada atar de pontas da eetri
la uma figura com formato do ledme, com'várlos trançados abaulades.e m
idos :entre si por trançados em Ranaetriz, sendo 43 periferiaa externas
' doe leques providas icem pequenos babado.
Ponto
do total de 2 pontos apresentados.

TERMO 'Ne 173.529 de 28 de setembro de 1965'
Requerente: XEROX OORPOUTIOI , - E. U. á. ,
Priiiii‘giO de Invenção 'DISPOSITIVOS DD REGISTRO PARA FóLRAS".
REIVINDICAGDEn

1 , UM mecanismO aliMentador de alheie; Caractericado por!
- Um primeiro el-o montado para retação;
um Primeiro ralo alimentado montado sôbr e- o dito primeiro Pl.
xo-earm rotação com o mesmoi
um segundo rálo alimentado Montado para rotação;
dispositivos orientadores para normalmente orientar o dito pa
gnndo rlo alimentador entrar
à
em relação de co,iperaç&o com o dito
primeiro.rZlo alimentador para avançar uma tlba entre eles.:
um batente de registro montado cObro o dito primeiro eixo,
dito batente de registro-tende uma parte limitadora apropriado para
ser colocada em relação de interteráncia com a .rf,Jetóro Ao desloca
mento-de ume relha avançada entre o dito primeiro ralo alimentador e o
dito segundo ralo alimentadori
uni, segundo eixo montado para rotação;
dispositivos p .....apulsores ligauus com o floto segundo eixo para
girar o dite segundo eixo à uma velocidade fixa prodeteradnadas
, dispositivos propelidos do velocidade variável ligados entreTERMO N e 197.958' de 28 de março' de 1966
Requerentes IAMINAÇXO NACIONAL ME VETAIS S/A -,810 PAULA
Modalo Industrial "NOVO 1102LO 130 CABEÇA PARk wolumme B MEGIAffaé
PRESSX0"
si» Caaom

P
1 - novo modelo de cabeça para tornairoa e registros As proa •
são, caractor/nado . por compreender .essencialmente um corpo tubular, fe;
'

to em peça nnico, S com superlIçIe . lateral ~ posta a partir de um tre.

o dito segundo eixo e . o dito primeiro eixo pelo que o dito primeiro ql
xo é acionado pelo dito "gundo elas welocLdaddes varia-eis com reg
peito ao dito segundo eixo dessa modo avançando rãpidamente a dita paz
te limitadorado dito batento de regiatro para e trajetária do deslocamento de uma falho, e seguir' retardando rispidamente a dita parte limi.
tadora pare -,..eftuar o . allxâanonto e registro 4. uma falha e a seguir 0
girando.o dito primeiro Olmo o oca conseguinte Jito bjtente de regia
tro e Oflito pr1eiro rZio allmentedár à mcama . ,velocidade rotativa do
dito segundo eixo.

'á ORUMMEG WUrelfittieS O dardo

a

~Me Yedide eau

a et@ q0P nci tade nu RePartição de Patentes doe :atados da Améri.'
USO de setembro de 1964, colio .1-1-e 400.4874

Tdate a@ %

de

tetes1 da h

Outubro de 1970
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Pentes apresentaden

14 de julho de 1964./
STANDARD ELECTRICA S/A. = ESTADO DA GUANABARA.

,TIRMO Ne-160.861 de
Requerentes

Privilegio de Invenção: SISTEMA DE COMUTAÇÃO DE TELESDKR PARA CIRCta
TOS INTERURBANOS
ReiviniicacUP,/
I um sistema de comutação de telefones para chamadas te.
lefonicas am.tr5nsito, saintes e entrantes, empregando seletores de /
barras cruzadas . nue-operam em seleçãe em tandem compreendendo 4 partes
principais consistindo de uma cadeia de pre-seleção, uma cadeia de chg
medo pare circuitos de 4 . fios, uma cadeia de chamada para circuitos de
2 fios, e uma unidade contraio para encaminhamento de chamadas caract2
rizado neste pela unidade de controle incluir um receptor ligado ao 22
gistrador que identifica o iuntor que chama atrawfts de um circuito do/
conexão de'seleção e , um circuito de via que encaminha a informação o
um marcador que controla , a seleção em cadeira de à no de 2Rios9/

4

Orgu

R @ ,167.950 de 18 de março de 1965.i

A Convenção Internacional para o Proteção do Propriv,.?.

.

de Industrial, reivindica a prioridade de igual pedido depositado no.i

COOreAtes PERKINS ENOIRKS LIKUD =:INGLATERRA./

trelvilnio de

Repartição de Patentes da , França, sob o n* 941.510 em 16 de julho

Invenção: INSTALAÇÃO DE FORÇA MOTRIZ PARA VEICULO/
.

/963i;'

Reivindicações./

Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados./
1 .
ll .ERItil2

eReta

LUD

ume lestaleção de fano

motriz caracterizada

pelo fato de

engrenagem diferencial de tres elementos ; um motor de com .

interne, tenO seu eixo de salda acionávelmente conectado a um

I!

-

0

CEemúnto da engrenagem diferencial; um compressor de superearga aciona .

C31,C2to ~cotado a um segando elemento da engrenagem diferencial e

III

°kg

etSvel geando acionado para supercarregar o motor; ma conversor de ter .
1
hidraulico incluindo LID componente bomba o um componente motor, .o

ntle

Igsroaente

bomba sendo evionevelmente conectado ao terceiro elemento do

.Ga@rOnagem diferencial: um primeiro
_

I

EPY—E}/

envolucro encerrando a engrenagem

1

plgogenogal e o conversor de tor que; um trem de engrenagens destinado
.,.,, ovoC pelo menos Uma re/aeão de velocidade 5 frente e pelo menos uma re '

ameão de

velocidade N frente e polo manos uma relação de velocidade in

'9URBEIT, es &são do saída paro o trem de engrenagens; embreagens destina..
a. engatam Ca citadas relaçães de velocidade; mecanismos para atuação
i
referidas
embreagens; um segundo envolucro encerrando o trem de an as
dGG

1
ePenagens e as embreagens; eretos de engajamento, facilmente engajáveis/
o deschgejâveis D para conectar acionávelmente o componente motor ao
I
Mena de engrenagens; o órgãos de ligaeão prendendo o seàundo envolucro
I
GP priuiciro envoluoro e Omitindo que o segundo envolucro sejaScilmen,
5
Cl) sep arado do primeiro envolucrod

TERMO 11* 170.761 . de 25 de junho de 1965
Requerente: SNIA VISCOSA SOCIETA , NAZIONALE INDUSTRIA'APPNICAZIONI VISOR

SA S.p.A. - ITALIA

Privilégio de Invenção "PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ACIDO TEREFALICO
TILENO-OLICOL

I

'(29 34a) e;3 00 5200093f
. lksW oIR A do
,

3

E

A PARTIR DM RESTOS DE TEREFTALATO DE POLIETILENOr
REIvimnIcACOISR

Processo de recuperação de ácido tereft&lice o etiIono gliow

ê Renlierent0 reivindica a prmorinaac co corresponaen-ce'00

6Sea . scputian4 ao RepetWo de Patente° do Inactorms, em 20 de Mareai

_

61 partir de reatos . de tereftalato de polletilenoo caracterizado pelo kii
te de que os ditos restos alio aquecidos em excesso do atilem) glicol.p o

Wâ.b. de 19 poCal 5pPes0Otedoe,/

omm temperatura tal que sejam dissolvidos e despolimerize d os at8 Ge cilt
tep 0 formação de tereftalate do etileno, dissolvido em excesso do etio
110110-g licol, e, em seguida, a temperatura da mistura é abaixado a UDO
Ur no qual Poss a se introduzir ha mesma misture uma

eolueão aquoso ec%

tendo quantidades catalíticas de um ácido forte, tal

solução aquoso 6

t iatroduzide na dita mistura, prosseguindo-se a reação até obter n proa
Pitação do ácido tereftálico separável Por filtração: , sendo destilado o
solução aquosa de glicol remanescente para recuperar o etileno
Finalmente, a depositante reivindica, de aUirdo a prioildado
do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patenteo da Xtán.
o, em 27 de junho de 1964, sob o n* 14E35/64.
-

Ponto n o / . do total de 9 pontos apresentados.
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TBEMO No 166.741 do 29 de Janeiro do 1965
Requerente* GUILLERMO MAY SMITH - ARGENTINA
Prigilegio de Invençâo "DISPOSITIVO AUXILIAR PARA IMPLEMEMTOS AGP:tC0
LA3 DE ARRASTE"
REIVIDDICAOES

1 - Dispositivo, auxiliar para implementowegricolas de arraste;
do tipo que compreende- em engate articulado de arraste que vincula o
implemento ao trator, bem como um trem rolante. no implemento, que com.
preende um par de rodas cujos semi-eixos de rotaçío estaO excentrica..
mente montados-sabre pelo Menos um eixo rotativo, caracterizado pelo .
fato que "'Obre dito eixo rotativo, estie fixado,ute braço traneveroal ao
quol , eqte ' vinculadxa extremidade- de um cabo ou outro meio similar cg
ia extremidade oposta se vincula, a um ponto do conjunto trator-imple
mento disposto alem da outra extremidade, Compreendendo tombem um , bra.
ço previsto na extremidade posterior do trator • e dirigido para triide
mesmo, o qual braço capas de exercer firça aecencional sabre um pone
to intarmedio do 'comprimento do referido cabo.
Ponto n a 1-do total de % pontos apresentadoo.

TERMO Ne ' 166.338 da 22 do .janellrra. de 1964..
aequerentee JOSEPH BAUCROFT &SONS CO.. - N. S .A. .
?rivilágio de Inverneira: 8 MÉTODO DE PRODUZIR UM 7/0 walivadiffir
ENCORPADO NUM mamamos s amam tia
RA ENCRESPAR FIDA:HUM E 52, 00
1~59244

4 • 0 método de produzir um fio variavelmente

enen9688

sem enmig

motor incluindo uns amara de ancresiaig o e ti:macio al0Apda.a, çaialÀfi
to tio continuamente introduzido para aos dobrado o claPaafflableantab
ama maasí-de rio pr;viament• Snereapado em dita minara, Iffilla~
por levantamento • abaixamento, alternativa e samellIONO" e ~Bi
Meia do tio ancreapad, com -respeito ao rio entreato MO claP8INNVIM
variar a contra-preasio da massa do tio encreapado eia dita mihmkoemog
Crimpaç g o .m a omneequente amplitude de empo, Reivindica a prioridade do ectreepondate pedidottaffiaaltadONE4
daiarticto de Patente* doe lotados tildo,' da Am;rica Is iOtteiChle,Aw
:Remiro de 19" aob c -ail 339.683.
Pente. aM 1 do total à 9

~tos aproscatadéle

Trotom, 150.022 de 16 de julho da 103j
Requerente; =URINO PEREIRA DA COSTA • ESTADO DA GUANABARA.í
Priviligio de Invenelo: DISPOSITIVO NEUTRACIEZOON DO FLUXO RN YRDIOD
DE vsicuLoad

B4rult.51~

•

1 - Diepoeitivo neutralizador do fluxo em freio' de vet.
colos . conratituidrn por um estojo com melou de conexo mas extreml.
dados longitudinsia ao tubo rigido do fluidodo freio

:to cangote,
poeaulndo'internamente em sentido longitudinal, um embolo proUllo de
411

mola ma espiral, caracterizando-se referido Mbolo por possuir GEO
reentrància circular prevista para alojamento e fixoeio'de GE nem
bro disposto em-mentido vertical; caracterizando-se ainda por po p Vair penetrante no mesmo estojo e em sentido vertical ama esfera e

mola conjugado com um 'embolo com a extremidade imantado inferiormem
to é a , suoarlor ligada è corrente elétrica dcoveiculosa

Ponto na 1 do total do 2 pontos -apresentados.,

OUNO No .147.081 de 19 de fevereiro de 196j,/
Requerente. ALEIXO 'SMOLIANINOFF 2 ESTADO DA GUANABARA,/

Privilegio de Invençíos APERFBIÇOAMTOS EM LAJES Rhi..FABRICADAS CS'
•
CONCRETO ARMADO,/
Reivindicacíos.Y
1 - Aperfeiçoamento em laje pre-fabriceda de concreto
e
armado, composta de placas e vigotas caracterizadas por constitui .
rem as placas e vigotas, um conjunto monoblocod
Ponto nP 1 do total de 4 pontoe apreeetitedasor

.0
9/
7=-ç
'

ce

4
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Outubro de 19/..

r

de 1965
MOO* 166.776 de . 29 de. janeiroInglaterra

t.

elequerentes PORTABILO LIMITED
flUSITk MISTURADORA DE CONCRETO°
InvençãO:
de
io
iltvilég
.REIVINDIOAODES
\
misturadora de concreto,,parecterizada por compreender ume
'‘.. Usina
tendo um tipd"(ie misturador,no qual lamineis misturadores motruture
O ime dentro de um'xechiente não rotativo comunicado à dita estrUtu.
Imicj
de maneira que.0/mi3turador possa ser, movios pbr UI braço.dielocável
inferior,mubstancialmente ao nivel do eolo onde
.0 desde una pbilição
eço os materiais o . serem mistu11podulaer carregado atravès do seu t3po pode:
descarregar o con
)
n IY'iss uso, cr :mesmo
Madoil, ad uma posieào na'qu
carne
traneertadur,Ju
depósito posi
Westo misturado diretameote em sia
arranjo
sendo
tal
qua
o
misturador
permanece
do saibre 0 - eo/o, o
o seu movimento da dita posição
durante
oak
pare
's lapa voltado
e o mieturador sendo capaz de misturar enquaa
erior para a euperior. l
GGTaado-e e para a. dita poeicio superior.
r1 a requerente reivindica a prioridade do oorresponnente pedido dede janeiro de...,,
ado na Reparti4o de Patentes da Inglaterr a em 31
sob 10.4257 O 0298..
0 1 da total do 17 pontoe apreeentadoe.,
filmole

na.

TÉRMO No.150.206 de 26 de junho de 1963.i
Requerentes 34ASSRY-FERGUSO N IIMITED = CANADX./
Privilígio de Invenção: MECANléMO DEBULHADOR E SEPARALv.?./

Relvindicajoe./
1 . Um conjunto debulhador • separador de grão caras.
terizado por um conjunto de grelha e cOncevo de seçâo transversal ci£
cular tendo um diâmetro maior numa extremidade e seu diâmetro menor /
na extremidade oposta, uma abertura de alimentação poriarica na ex .
tremidade Min g estreita do dito conjunto de . o5ncavo e de grelha, um
cilindro debulhador girível estreitamente ajustado no interior do ai
to conjunto de côncavo e de grelha a tendo uma forma semelhante em si
çâo transversal, diSpOSitivOli para desnarregar'o material de refugo I
naextremidede mais larga do dito conjunto de &lacro • de grelhe e
dispositivos para recolher o material debulhado que passa radialmente
etrawis o dito conjunto de grelha a cOneavo./
A requerente reivindica 1 prioridade do correspoA
dente pedido depositado AA Repartiçâo de Patentes dos Estados Unidoel
da Amírica, em 26 do junho de 1962,

sob ag

205.247./

Ponto na 1 do total de.10 pontoe epresentedold

41!

de 13 de mis de 1964
IMMO Ita "131
**gerentes CUIM MIMOU COMPOY e 11/411.0.1.
10 na RECIPIENTES DE OAB
firisi/ígie de Incendo; unasuo PARA KOVINENTA4
Ok
affaugam
ho de travamento para um recipiente de carga cog
• Om aparí l
o de recipiee
emendando una estrutura tendo uma superfície de sustentad
de
domo
rotativamente
montado
eíbre a 41
,4) caracteriza do por um conjunto
um
soabro
de
domo gl
do
em estrutura, o dito conjunto de domo compreenden superfície de sueten
dita
eívei. entre uma posiqâo se estendendo acima da
e,
uma
abertura
ao
dito
membro
de domo, • uma Prlmeira
tegão do recipien t
eontmito de domo de forma /
Lingueta plrotavelmente montada aabra o dito

que uma parte da

dita palmeira lingueta I; deelooírel para o interior de

pare o exterio r da dita abertura..
Mito
A. requerente reivindica • prioridade do correspondent e
Patentes dos letadme Unidos da América em 20
leekesitado na Repartido de
ma maio ee 1963 sob na 281.582
.Ponto no Ido total de 13 pontos aPrelleutadope

'MINO Re 199.880 de 6 de janeiro de 196A
Requerente; MIGUEL ABUJINARA • SIO PAULO
Privilégio do Invenção' "APERFIIIÇOANENTOS sm soommus.

Uallfigaan
1 • Aperfeiçoamentos em saboneteiras, do tipo feita inteirarem.
te,41d&material plístico flexível, e formada por uma caixa inferior, com a
31108511cl* de fundo inteiramente provida de pequenos orifício' para efeda.
Seritd, a. ainda equipada com uma tampa superior, de configuraçâo corressem.
dente) caracterizados pelo fato de as referidas caixa e tampa serem inter.
ligadas por duas ou um outro namoro qualquer de tiras ou alças, feitas del
mesmo material, e que ligam duas faces laterais correspondentes dai meneei
saindo, da face externa de fundo da dita caixa, salientando.se uma pluralidade de curtos pinos ortogonais, ainda de mesmo material e formando peça
dnica com ela, ditos pinos estando dispostos segundo alinhamentos paral../
loa, longitudinais e tranaverais, compondo ema *saca.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados,

Outubro de 1970 2939
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'

ge 172111N5 ft 9 o ahhe db
sisarent e l exumo offitau 2. • SIO POLO

9r.

ORO

TOMO Ne 138.Ct9 de oda abril

de IldhÁ_
,

%garantes ISB DI8TILLER8 COMPANY LIMITO . T8COCIN
ammemak,
asó PARA a PRODM010 DE MON,
._ .
.
Priv ilh io do Uvenclee e rsocz

. .

PARA REALIZI-LO°.

Wingarar"

qg o da acetona vaporizada e para o reciclo do condoendo Ma o mictam
o á intimam.
de reale, parateriado porque o hidropertaide almrílic
g o de vento som a corrente real.
te . premisturado e diluído dentro do va
alada de acetona condensada, amem do contato com • mistura de rateiorequarento reivindico

laimage

NIPIRPIIÇONOWN

4,

11~~41114~,

oimened
ks
lavimucell /0

---------'-` 81RA mormo

r-

r

n
.1 - Um procela para n predinge de fendia e acatena, tomo ato
produto, pela decompesig go catalisada soa toldo di bidroporísido agoarL
n
liou, em um vaeo de yeação, equipad• com diapositi v os para a eendiniaa

tolda.

egjg&4g040

TI.

a.. marewommos DITRODIUM 29-421%"-~11W411201IMI1P4$, caracariaadOpelailláMapiella aberturas-sai peitar
U POPlcum die.déPms ré1atlyas saoa abro, provia/a de feche tipo °tinir" O
• Pala inebrPençie-de 11008 de golado411epoletoil saa satraeltadap aupeaf
alar • leftelt, da linha •ntra/y que atmelt1ri 841? II IMPO dobrada atomaddi,
co gootiotto angra, • prhg adwAltaa tleboalnP
por ar eda8thdo 3untd •
ao Ciriais aperta par-saté i paottat• aquilssiagsaa~ 4111n46/1. :t
praceio que obtaratt, eanalataaanta equto ieufelik-- -, Ponte O & da t- O & ponurwanatattaiã
,

&Ardo a prierldado do correapondon,
do
g o de Patentes do In g laterra, 'sm at

)1

do

to pedido depositado na Ropartie
abril de 1962, sob n o 14.653.
Ponto ne 1 do total do 10 pontos apresentada:

ihell erma
men ThiTaan

aPenlig
WARE
EINEM%
,ffleaPIPRI

I

-

\ TÉRMO NO 169026 de 19 de abril , d• 1965
Requerente: UNITED STATES STEEL CORPORATION c . E.U.A.

e

Tinte He 19.691 dó 26 do -dezembro " to 1963
Requerentel CUIM CUMPRO CHAOM Dá Cano o Coolemkao
oilAtOm com iaz riain O INDIAVYk.
Priviligio do ínvone gos
PIUDINAlegaó§

libajour giratório, eme Ws direta • indireta, oaraterisa.
do por as arpe em firma de galera, suportado, ',rotativamente, por uma bas1

te amimada Que um pedestal, Ilibo corpo suportando,tombie giratbriamente,
reei Os
.11M segada ~ta vide ao encaixa a párto suporias do abidatr• GD
velg,'dita vela tende nela •noaleado o bocal p raQi lamPaGG lo Pendo oireltr
dada alo'oondutor latria que .nula é maritalmente imbutidol

•

ponto no 1 do total de 3 4ntoa.apresentedos,

Privilegio de Invenção: . DISPOSIT:!0 ACIONADOR DE HASTE DE PATOPITEP
.
juivímPICACM,1

t
que tom,

Dispositivo acionador de haste de batoque para recipiente
e

pelo menos, um bocal de deecarga, no fundo, • um conjunto de haste

.de batoque associado que controla a descargo da metal em fucão, caracteriza
do pelo fato de compreender una estrutura euportadora construída para eaten
dor-se atrwés da parte superior aberta do recipiente e adentado paro ase%
'tar.em uma borda do mesmo, e um die3pos 'itivo hidráulico montado em dito
trutura em posisio de conexão com o conjunto de haste de batoque • seu rovl
mento vertical,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido 1
'depositado na Repartição de Patentes doe

estados tinidos da emirics én 22 de

abril de 1964 sob no 361.673.
.

Ponto n e 1 dolotal , de 8 pontoe apposoniados,

29
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213

vutubre

aftwo'só 165:276 dó 14 de dezembro
klé) CJI ti0.50 de 7 de maio de 105
ennocentee E.2.KusiN d cx. LroA . L RIC GRANDE no 2c,
,g.R.Sni25594.* Xnvençãoe mmIquin ELETRO..MIDROLICA PARA ngO durchetà CÁI4
. poso
ddIYInjedicNs
_
dNzs-~line eletro-hidrálica para desenformar calçadoa corneta(02Elte §g ré-i rato de cor constituída de uma carcaça no interior da gira/ on.
02o alejedee eg óraoo tts, oporção q-soncials, tendo a CO:a preso ortorna-/,
ánto tom motor elétrico e mondo a ela fixados um pedal de comando, chavos4
?Cs eewale do motor, * braço do comprasse° o bloco de compresso
&
Rente n o 1 'do total do 3 pontos ttorm,a,t-,,40a,

de

19?Q7

Içdps

Requerente: EDUARDO ROSA o a'SÃO PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVO APARtLHO MTETURADOR-TRITORÃDOOR
REIVINDICAÇOE

1 -Novo aparelho misturador-triturador, tendo peso e poete P
tais qUe

permitam o seu manejo com uma sO mão, caracterizado por compreen

der . inicialmente a carcaça em fàrmato cillndrico ou outro qualquer, o prg
ncla internamente de um pequeno motor elétrico, isste sendo comandado por
tm interruptor simples, localizado na própria carcaça, ao a/cance dos doo
tos da mão que a segura.
Ponto n g 1 do total de 3 pontos apreaentLde.

TERMO N2 167.349 de 19 de im4creiro de 1969
Requerentes STAMICAREON N. V. HolandaPrivilégio do Invonçãot "APARELHO DE PENEIRAR"
REIVINDICAÇOES
0

'cisl-WC ab .199498 dm 12 do junho de 1968
GNnorentei NEROEBT P RELO° t- . RIO D E JANEIRO
à,.8x13 mdustrult, g ricvA ors posiçao Em MÓVEL CONJUGADO"

,

REIVINDIOACOE§

1 . NOVA DISPOSIÇÃO EM M8VEL CONJUGADO, caractoriasso our 00 d'
GIJRUÃtúlle na disposição de um congelador central ladrado por dolo dopdop,
Cêo, sendo um para bebidas o outro para COIMO áteis, p ondo sete onelmado
f'oer uma tborturn para colocação de copon ou eálicos ‘ o por. conto? suocrie3
Gentv SN tetda a Illya Uma entanto de dUou ou caio omeolorgco ilpdoratleg

? Gnsw, oolOcação do Tivros ou objetos do aderno.
Ohnto nO 1 do total de 2 pontos arresentâdu,

1- Aparelho de peneirar, caracterizado pelo Coto do que u2 tutelo&
1 ro de peneiramento inotalado adjacente alo alimentador Que doeoarroge
material ao longo do tabuleiro, está montado girávol em um opal.° do noo.
do tule o tabuleiro, quando desobstruído em relação ao alimentador. Podo
ser girado de 180 0 no ap3io para mudar as pooiçOea doo estromidadeo
poetas do tabuleiro, e o peso do tabuleiro de peneiranento o do GOL° o
~tentado por um suporta no qual a unidade honstitulde polo tabeloire
de poneiramento e o apalo pode ser balançada O aUficiente poro 15borteP
o tabuleiro para tal giro, mondo o apaio formado pare tete rio moo polo
°tonos uma ouperffoio convento de °ostentação quo proPoraione to mo7ACC
dm rolamento com o referido °oposto e mantón a unidade auue oondiçU
mobstanoialmonto estdvoi durento o reforido movimanto do hanneo.
A requerente rolvindloo a prioridade do oorreopondonto podido daa.
por:atado na Repartição do Potente° da Holanda so 19 do govowniwe
1964, mob n2 6401900.

2909 n o I do totn% d47. f POd t00 BIW000ntat5004

FIGA

g

011Âng0 OFECUAL1,

uarta•Afeírel Zir

54 d4 3 de CA43 tra 1964
t ERMC D o 197. 2
VALENTE,
ROCCO LTDA. e S20 PAULO
glquerento g
o "APERFEIÇOAMENTOS EM CAgilETEI PUA MIterNÁS
Privilagio do Invenq g
TEXTEIG"
Aperfoiçoamentos em carretéis para máquinue telcteia, do el4
atWaVe$300,G?
co longitudinalmente
po cOnatitad o por um corpo cilíndri
a centra tubular, cujo corpo .digmetro mcgiU0
por uma alma motáll c
eado dotada de duaa
do que o de suas aberturas inferior e superlorg g
franges, uma em cada extremidade, sendo uma delas de maior aseessura 0
CaracterlD2
por ter previstO o rasgo diametral para a chaveta de guia, '
por umo aniCa Poça.,
dos polo fato que dita flano maior á conetitufdar
Oaçiça dirotamento aparafusada no corpo eilfndrio do oant,ral.

Ponto

no

t dl total de 3 pontoo apreaentadoa,

• Outubro do 1976 2944'

Seção . MV

TERMO No 156.49. da 30 do outebro

. do 196,1

SILO
a PAULG
Requerente: DIRY0 FUROU

Privilegio da Invenção g "APERFEIÇOAMENTO EM PENTE-0508VA PORTICífP
APERFEIÇOAMENTO EM PENTE-ESCOVA PORTÁTIL, constitaide Or

g,

•mola ca,
pente escova, do , tipo dotado de cabo rl- dobradiço com o feitio de

na que quando dobrado sorve de cobertura para as oxtremidadep doe Contou,

P.

do pente ou cordas da escova, caracterizado por ser dotado do disposto;
&Ivo fixador do , conjunto, cabo/pent -e,..constituíd o por um tubo situada CO I)
fundo do cabo, próximo ao corpo do ponte, onde ao firma uma haste motáliee
.7- cuja extremidade ao introduz em orifício longitudinal axial à muma,
enquanto a extremidada oposta dobra-se em á'ngulo roto aonde. si g rgento em
rasgo longitudinal .J.. praticado nó doso do cabo, configurando Qe0 00~
,
diça esférica -8- ou aemolhante.
Ponto n o do total da 2 pontos apreautadoe.

I

UÍ\

1\

TERMO N o 176.439 de Ra de Janeiro a0 286
Requerenteo CIA. INDUSTRIAS. BRASILEIRA DS CALÇADOS, VULcANIZ1D6 onel0

' BRÁS S/A. . SXO PAULO'
-Modelo Industriill

o n

NOTO MOMLO DR RASTRO . PARR BOIADOS DErCALMOT

•

ot 2 do Junrode 1964
.
Timo Ne199,614
Roquerentos ITALMA S/A..INDUT RIA DO moBILILSIN . SÃO PAUL() .
. 2AREDEp oivisdaIW
Priv-1.14W de Invene go " ELEmENTOS PARA COMPOSIÇ7(0 DE
mviNoidAchm
Blerseht00 para composição de paredes dial serias. caracterisla
o montante vertical, formado p or CS .
gos por compreondere m iàlcialsiont e

RENINDICAOES

.11avo modelo de rastro para solados da ccaçadoa,

oarciiMEISW,

p $ 6 64
a ggy .,pelo fato das zonas do solado correspondentes a plante do
to, apresentarem uma faixa periférica relativamente larga que ã dolamt..

Cada internamente por um friso saliente que acompanha a linha de dOMEIÁ,
guração do solado, faixas estas que apresentam as suas partes datera120:,

lune priamática retilínea, do sução transversal enquadrada, e com Nd

tomadas por uma pluralidade de estrias, as quais, na zona da planÇa 40.
A se oferecem inclinadas para traz, sendo as zonas corrospondentat om

faces latoraia providal de canaletas central longitudinal, "grande .
profundidade, dito omeleta tendo os paredes internei Latera i s inteira.

Pico da sola e extramidados ' posteri o r do salto, formadac por auperridge.
às levementes salientes à guisa de reforço, dotadas de corrugaçâo CIDED

Mente.dotadaede ranhuras longitudinais, formando ragu p ara a011oo00›.
Odo •
dos parafusos fixadores das travessas; a cada montante undoe qui p
com
suporte
nivelador,
formado
por
pino
vertical
roaaueaInferiorment e
do, provido de base Inferior alargado, para aplicação Abre-o aolo,coa a extremidade superior encsixável em alojamento azial proviata no
próprio montante, Um limite dado por arruela rodoueada, mantida apoi.de setor* wnla hellcoldal de passo largo, envoltório da dito
Ponto no 1 do total de 5 p ontos apredontadoa.
.

9

f.

.-.
.5i

.

11

.

'.

"?

14
.

:
I

1

, 1

I

ro

.

'

,

,f ,,,
,
i

i

'c

.1

,
1 , .,

.

,

1

Arieulada, sendo que, as áreas centrais contornadas pelos frisos agida
-eo se oferecem tomadas por uma pluralidade de estries retrai o AAEAteol

,k

DAS entre ai, disposaJ transversalme n t e , tudo conforme deacrito .
Grado no desenho anexo,
Unte° ponto apreaantsdo,

•1_11)-i()

iá

3_1
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Outubro

de 1970

; e4F•3':

4
MIMO 99 170.740 de 25 de junho de 1965.4
dlequerentes WALTER MATTAR RASPAS -São Poll4„,
Itlefillé gio de lii'vençãO1 . 940Vis APRESENTAÇãO PARA SUPORTE DE GELADEIRAS Ej
f
OU APARELROS 'ANÁLOGOS.
RE1VINDICAGUS

3. NOVA APRESnrrTAC10 PARA SUPORTES DE GELADEIRAS E/OU APARELHOS ANA
át003 . , caracterizado por ser o corpo do referido suporte, independente
eun conformação geoeétrica e/ou estética. constituído pot metal, po. •
lendo eer repuxado, forjado, fundido 613 estampado. e ao qual junto ao bor
Ido de assentamento inferior pode ser provido de um nnel de borrneho ou
flaterisl plástico almilni.
Pon/c nv l do total de 2 pontos apresentados.

199.124 de 16 de caio do r9d8
DECALCADOS ELME* 3.A; Ala Pattíli
Induotrào2 . .YUM BAIXO-RELEVO EM SOLA EE CALCADO"

TERMO NO

Reouerentel,INDOSTNIA
Modelo

RElVINDICACOES
baixo-relevo em polo da enlodo, earacleriend0 pep um fllift
que, produzido por apronfudamento eu incisão, acompanho poralelamente
a pouca distancia, todo o contérno da parte anterior ou o Planta da ra.
.ce externo ou de piso de sole e constitua um perimetro fechada ~Mann
uso parte tronsvereal curve ou arcada poeterior GUO ligo on astreedda"
posteriores de sua parte eontornante.
Ponto n 9
da totel de 3 pontoe apresei-lindou.
l. tia

Ply.
4119193 gt 1138.75 .14 do 20 de' abril de 190
Sequerentek OPLUSTE0 S/A 1NDOSTRIA E comEncio g SliO PAULO
.
I
NOMM-10 industrial, "NOVA E ORIGINAL CONPIOURAÇXO EN ESTANTE°
AUVINDICACDES

t • NOVA E ORIGINAL GONFIGURAÇA0 EN ESTANTE, caracterixeda pe.
ti feto de ser constituída por placa lotetraço ou formada por vergas de a.
fane ou outro material qualquer conveniente, sendo 00 tal placa são fl.
andes espetas paralelaa e preferivelmente inclinadoe pare O 42,1%48 CIMO EIS
,

rI139 flojando-ne unidades de mercadoria.
PonXe nip 1 do total de 2 pontos aor000me0o0,1

2.

1.....n•nn•nn•.A

TERNO 10 155.046 de 26 de ;setembro de 1963
Requerente; 1. 11. A. SA INDOSTRIA RACIONAL DE ARMAS —ano SP01130.
Privi16gio de Invenção) "NILIIORASVATO NOMMEN VE 32991119CsAtila
VOLVER"
REIV1NDICAÇOES
1- NELIIORANENTO wo mranIsmo DE SEGUMARÇA PARA Med" corooten
zoo° por poder firmar, nee pootçãose neoeendricio, o BOTAODO-TRAVADOE, è
som êle o inocentem° interno que lhe (Ioolidário, por meio de poça OOD
feitio de alovnoco do primeiro género, cujo eixo tronsvereal em engaste
eaquéle BOTAOCcujo bruço interno termino em forme de quo pede'
Annaisnr-ee em fendes-protiondoe na Corcaço; e cindo braço externo termal
4,1) em forma receptivo à preesõ0 flue lhe for exercido polo ded0 P010808
Ronto nv 3 do total de 2 pentee opreeentadoe.

„..~.~1~~~~~~amarta-fefra 21

Outuhr dis 19710 2949

agáiFtE0' ÇPICIAC 4E199101E4

11§ .2008 z44 .44. 00 decgo de 1U41,
Requereltet CARTOOWIC4 íP DEI, NERG WÃ 8 e,
11* 166./26 4de 19 da oatubew de 1984
Butuarente: ALTAIR DRUMOND -Sio Paulo64 Invanel.ot 'DISPOSITIVO ECONOMIZAI/AR be ~SM ORP3KM
PrivtlA dtc
014 CARBURADOR DE VEICULAS NUTAMATOW
COMO

, REIVINDICAÇUS,

L. Dialloaittvo, em forma de peça cos regtio tiletddadelVai

%soada na abertura de cana/ do carburador e provida do aomum.termLnal
toe
aeztava do externo o oaracterizado pelo fato de que na peça Metade
que perman000 alojada aal 06o,
tnoorporado um ocamento axial oilf/drioo,
(moita canal subjacentes do reservatório de nivel Oonataate do oarbare.
ter praticado eáriáa
dor; pelo fato de ao eagmeato (danaria* maoi9o,
ai e na ponta dwdtto,eagmenm.
tranavaraata,
deaenoontrados
entre
:orou
*o ciltadrtoo nó Lla artefato axial, que se comunlea com um canal, 'noa'
lixado em uma aafda Lateral existente na aludido atiladra.
Ponto a* R do tOeak do 2 pontoe apresentado*.

muá

fttutlig10 de invendos "NOVO CONJUNTO PARd WagertenNOW
,
A

M3112"2"
• Novo conjunto
ger g eritraSantienIto, est.seteeiesdoeOR

der 'Uma •ollá retanguiar, de.pequena altgra,,pujas paridas; Literata aaa prg4
longadas, para O alto, sendo dois cicie referidos p rolongnmeatos. , o opoitOsegf
providos de víneo em V Lnvertido, cujo vértice i disposta coatralmente 41(601

•

borda su p erior e os ladoS atingem os ciehaos inferiores, *leoas astaa para!,
dabramento doa lados sem vultos, sabre aqueles. .
Pouto n4 t do total de 5 pontoe apregeetadee,,
g

•

Fi3. 1
TERMO N* 166.290 da 19 de janeiro de 1965
Requerente: EDUARD Et/URRE MASCRINERFABRIS -Alemanha, Privilégio de Inoenaior "PPACESSO E DISpOSITIVO PAR/ REMOVER AGUA OB
/
'FELTRO, PAPELIO, PAPEL, CELULOSE E ERTEI03.4
DE MATERIAL SIMILARES"
REIVINDICAÇOES
remo a o 166.491 E. 26 de janairo'de 190
ORPREENDIMERTAS DE CORAR:
a gotaarantm 'COPEC"-CIA DE ESTUDOS, PATENTES E
90 i.L. - Guanabara ?vivi/Agi, de ~maio( "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS AM PLATAFORMAS §
oa.r>ostme DE ALTA.
LEVATORIAS PARA CONSERVAM
•
SA ELEVADA

anvidercnbes
L- APBROBIQOAMENTO S INTRODUZIDOS EM PLATAFORMAS ELEVATOR1AS PARA

AN9ERVAQI0 DE P839US DE ALTARA ELEVLDA, careoterizadom peld fato da
mamistirem em um poste de concreto ou outro matertal adeqUadO, ócO#
nonwenaiomai. dotado , intarmaacat e de dote oaboe de aço, matou., QU Oude dito poete,
à
tro material adeduado, de Oomprimento igual altura
parte interna da umes portinhola g ituada na base de dito pua-,
'Moo
te, eatendeodo-se para alua, onde passando, por uma abertura, proTtdo
de roldana, : no oume do poete, tam suas extremidadee 'Amena e uí
pendente para o lado de fora do poste que mantém ditos eaboa convens...
aatemente diatendidoe, aio aparecendo nenhum °abe es. dloowitti y o Mia!,

1- PROCESSO PARA REMOVEr água de feltro, papelio..papel, colulowo
e Seteiras de materiais oimileres por radas de rolos cuja elrounferdnolo
dr trabalho ativo fica permeéve/ para líquido, caracterizado pelo Pata
que ao paesagene de água atreves da circunterbncia do ralo eio'Coohades
Para o ar externo diretamente ou quase diretamente a .partir da alto da
'zona de praceia do raia na eentidc o sosiocoto da esteira de uma ~eira tal que 0 líquido pode voltar para dentro da esteira a parti: dap
rousaagene enchidas com ale antes nu na miitrada paria dentro da eona de
proseio, lamente supero a farca que atua 'contra a torp eça° 4e edotea
nas padeageao.
•
requerente relvindios a prioridade de idantioo pedido depositadm
da Repartição de Patente° Alemã ele 21 de :aceiro de 1364, sob ot
51 895 VIIb/554,
Ponto o* 1 do total do 6 ponue apreeentedoe.

taante no lado externo de dito poete.
Ponto n e 1 do total de 4 pontos apresentados.

15,6.19c ia

ce outubro de

1963

Requerente: CERÀMICA SANITLR1A DORCELITE S/A ... SA0 PAULO
Modelo Industrial: "ORIGINAL MODRLO. DE SUD0RTE PARA LAVATÓRIOS”
REIViNDECACOE
- ORIGEN/a. MCDSLO DE viroâ'kE PARA lAvATóRIN que se cuw,cicul

corpo Oco totalmente aberto em sua parte superior, e caracierilado as.
senciaLmente polo fato de sua lace trazoira, plana e verttca., configurar,

' por

u= trapezio isaiceles do base menor voltada para baixo, gerando desta face

trspdzoldal . todo o corpo restante

Do supc.--d, cor

bical: peio fato ainda da base do sólido,

variações dó formo sai..

suas bordas superlorea
em relação à face , trazelra, soeem Inelinadas para cima, com oios : ior pronun4

c/am'ento p are

a

4][0 •:Cal0

base; belo rato atnda * da ' face frontal do. suporte 2.avatOrle,

o

29443.

103ARIO OFICIAL-1

Wiaarta-Vera 2"11

Outubro de wyjo

Seção .131)

I

.

-

11•1•111.—

,

2antnnao - se pouco da linha veitICal, inellsárz80
aso, fundindo-se co esta em forte curvatura) on)tro ad focos arameira e

alb a o 14.193 , de 111 do outubro do 19à'
Requerentes MANAO DECAPA .e ÃO , PAULO.'

frontal, base e bordas superiores, são guardadas proporcèno ideais do modo

PriviAégio do Invonçãót "APERFEIÇOAMENTO ER APAGADON PARÈ QUADNOS-020052.\.;,

'a 30E8YeD un quadrilátero; polo fato ainda das bordas SuporAoron sereá dolados, aproximadamente no centro, do uo ressalto engula?, ou preste, simé.

j 1 . APERFEIÇOAMENTO EM APAGADOZI PARA Ç4JAV1105 MONOS senfiguradOi

REIVINDICAOES

tricas, o ac'Jsa co plano destas 4-estas, descrevo° ori-Wdri e zona frontal/

por doe uso da màdoira, 1.goadsengular, p/onn, dotado suocriormonZo do O6

nnhas levemente reentrantes o curvos, podendo ainda estas linhas reentrar
Les o o plano inclinado superior, sofrerem varlonèos de forme, de acOrdo

punhaduse anatémice (2) usual, caracterizado polo fato da Doso pessuãr ou

too o perfil do lavatr10; pelo fato ainda dos laterais do Suporte levatá.
rio serem convergentes em direção frontal, coníigusando nosso altura uma
„Soml-olipse, o finoloonte polo fato

da

base sor &nada do ampla abertura /

que acompanha a mesma forma estorne, o a foco traà'iro,

da

une a./
uma- evid

agua ¡atesais mais longos -3- ou em outros pontos considorades adonnodoU O'
de meios de fixação p are ocTdol possante poiais estremidados do borrador

á;

prOpriamente dito, confeccionado os espuma do pdstico, o que conflguraid
poquonos laços de fixação aos molda exiatentes na base. Po dend o ainda nns'4
removido e fIxado'o elemento borrador,
Ponto n o 1 do total Me R WItOU k,P"9".44.1d0le

borturo central e retangular, do base ctrounforonc1a14
, Ponto n o 1 do total de 2 pontos opreaoutodo4,

111=0 W o 100.354 ao 22 do janeiro sel 1965

Requorentor MURRO LEISENBERe -Alemanha.,
RalatAlhgáo de kevonçâoo "PROCESSO E DISPOSAWVO PARA O Mit/M.1~M
PORNOS CERAWCOS, ENSPBUMIERWM

.SADO"
nEiviNDIcAÇDES

JO W9 160.423 de 25 do junho de ledh
iànquorodtAs MOINES NESANEL LICHRL zp e U0 pank0
jIrtollógio de Invenção, "Novo FILTRO DE 40QA°
REIVIND1GAÇOEG

1 . NOVO FILTRO DE AGUA, forMadO de Uà I1

OMD,

de URU:Anho teduzldo, pores , -caract.eritado por 10P 1o14:amenleo do dnolffiR1.1)
49 velo filtrante, uMa coluna de cur y 40 pea079eDIe 5 prouglds 2D lópo
itrile Irosa, para asslis prin two -;
'fb baae por mechas de eLerlu
qOblici. O bacte,.iol :Jgicame n te as àghas t roes, ddrillandfla i

Diodo.
Ons 'co ponto a p resen t 3.£10.

o

O.s0 tm

1- Yroceeto de aquecimento do fornos cOrinalcon 000 00P-PDSO MD 21;
005Primido o do umo bombo domadora, cujo bocal ó ~poeto numa OtimaY0,
Miotastdore e quo lanço co jatou de óleo radinlmento conua a Orcd0,
Pita do os'
eirowdento da (tâmara mieturadore, oarocterizado
aos' eduzido em quantidade regulóvel na parto onparEw da ceojR
re elotnrodort como ciclone que circunda turbulentoment0 00 Moa d0„,
âloo.00lndo, do preferência rodiolmonte, do boca/ com onda tripulado 1D,
oe impele cofitre o parede da eâmaro mioturadorn, recebendo, então, 2
mleture doer e óleo etrovão doo chicanem proviotee na delda da
rei nieturodorm uma diroção unicamente 'warole10 h dlreçao dn wooloont0
A requerente reivindico a prioridade do correepondOnto podido d8
poultodo na 1/v1)w-tição de Patonteo dn Alemanha Om 24 de jon0ANO doo
1964 4 eob n g 1 46 850 Vlb/80o
Ponto n o A do total de 4 pontoe aproneetodon.
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Moo ga 458. 4)55 et fl

"IMO ffl 156.033 , dO 13 do Moiro do '1964Y
iloquorOnto: NENTONiDE'LIMA BRUN ch .,o 820 PAOLIW ..'

db OEUDTD

.RoquoYohtei PREPLASA NEVESTIMENTOS PL154COS:S/A ra-C".8à-In
- DOW
dO Invendo: 0 NOVO RECEPIENTE PARA CONTEJIL(131USTffi
DA C OUTROS C'ONDIMENTOSo'P'.—
• .

DEIVINDtkAÇUR.
.
. , •
,,,..... •,...,
.
•
I
g o carecte
OBOINWAPAR2L110 PARA DEP1LAÇRO'DE Milha, .que,..,

,

?1-2a por go

11E11/MICK=

e NOVO 'NEW/ENTE PARA CONTRÈ

11$10 do InvOliqUi 0 01110fliat ApARELOP,PARAAMOILAÇA0 D g Willgg , •

E p ifflirtU017MOSYÁfibA g Dgillj

ouNDIMÉNtOBstlua se constitui por Coroe eillndrleO liftroo elo oolvalento
00ted0 ,db tampa do rasca ou do oncaiao, o carecterlied0 ossonclalmootO POSP
SOP doted4 . do um emboto para comprossâo do produto nélo contido, anilo o
Olso OU Imoto date Ombolo vasante-axialmento l O passanto lA yromonto polo/
unpa,doi, ocopionteg na altura do qual rocoho U0 umApp : mieup l. qmo agAieno

conetitufdo oo.umo le'sleo (11 do aço coo o forma da motn'elie.

onog orDncla qui> tom as suas ostremtdedes ligados a uso checa de aço 43) IIK1
Centro da quel está ligado o caco (h) do a parelho, sondo Ch Cote° íg ) 4118.,
espe g oa nu parte su porlor e sol do afinando até o perto infenso onde esta
i ~salso% 8.9;
o fio oo ~to Ca, e ldas as partos silo ligadea Doe solda
y,..bll'i) .5 j) il outro melo qualquer,
Ponto md a do' 1, 01.4 de 3 Po n tos aProSentodoS,

dIrotemento 11 mencionada haste0

L- •
9 j

Voto n o 2 do teta/ dC A pontOS

41

TERMO W 9 1-65,221 de 10 de deeembro do t9d4

'2

Requerentei AK.71EBOLAGET RAUYR .3u4ScIaRyistlIABAo do Âatessina 0PROC E432 Z INSTAIA00 ?ARAEFETUAR ve nal?
's TO anmIco DE D(115 ESZAQ105 DS.:RAIggigrt rá.
.
SICC EU PINA' , IdRíO , fi

i'00108 êo 16 do 011tubrO de

'fteqOa190103 OINTIMEN PROPAGANDA hTDA u e 2R0 PA0à,.

Já te

.1):Olurlig1 0 80, In liens303 "ORIGINAL ESTRUTURA D.E POSTe t'âtafY0 tttAl/413-"`,
PliQtrie.15
C0X.N.ar1ft0
,
filAÇAS GO AW11L
nracIALI)
g
an
il I ND! CAOSI.}
1 .Yriu ESTRUTURA DE POSO MICÁJWij 6k4TWOR-a-trí
g araetorlia.s0

P o lo titio 4a

cabeçote COM YO5 e' (1 ne poro(! Interno

?O sal:léu:4A

fiWiDAS, COM INSERÇA0 DE PROPAGANDA
genjunqo

alimentar Um

COMERCIAL,

—_

, RWIND1CAÇOEC.

,
0000 paro ofotuar um,tratemento orate° 00 a p to maxedis

de concertol coluléolco em floro num ansco reci ,-plento rocintentelã prec
Déo tendo uma oecçõo trenamereal nabotanciclmento uniformo, otrov;is e
jo recipiente um material co fibra celulósico é 011race:cá° contInumen
te nn dltevão lenwttudinot do reetplente, enreeterundo polo foto do 1
quldo 40 Ievagem ser abeatecida do recipiente num ponto 'maçudo om
tro os doia ostAgloc do tratamento, de forma o $7901000P CO liquido de
trataments . da primeiro estógio cootra-correnumente à diroçéo de olimo
teça° do material do fibra o Invot T, dito ltquido anteo JO motOrlot
ribro atingir o sono onde o liquido de tratamento do ~049 004411)

Re Parlado estorna com prolongamento longltildinal Welef 0 . 42 o eowpo do taba
Wol) O ONtremidado-suporlor totelmodto rodada ) coa 0~49 4D COSIA&

'encontre prescrito.
A requerente roiv(ndion . a prioridedo do correeport g ont0 gadrAdM64
sitado"e° ?opmrtlçao do PntentN) da Suécia em 1) 40 4/4000,49..IRAI)

dorSu.09 O Sisaçao do moldura do places do propagandao.
Ponto n o 1 do total do ?o DRPIoo

sob n g 13869,
AJ / do total do 3 pontoo aprowillteXIN^

r,,1
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lienguanemeemewassza~~~pwaema~e~ralm-

Otittiro de 1970

• ••

:

Áltho 10 156.231 da 21 de janeifo dal 19?54
iNDIsiDIA
DE àT,ILI'DÁJÉ
ladquerautmGIGI 5 à.
,
krivilisio de Invençaot "APEREEIÇOAXENTOS EFS 'FURADEIRAS"

-

:

(•=

-IRRMO Na 152.36° d e 29 de afa. ato da
Roquaren-c:

t

.

REIVINDICAÇOES

190

UG PaL0
iimenno kt Opilheçld
' PRENDEDOR DA BAROUILHA DE CeIçp s 2t5 001*4.,

L. Aparfeiçaamentoe er fr:eadeiras, do tipo revolver, em ouje int*
,pkor I previsto us ' notOrlija extremidade do eixo á rosqUsada
'ffil4Iber-0 mandril.v ea;acterizadoe pelo fato de a peçai cilíndrica onde:
kAAGAAs OAPS de aphrto da pinça do referido mandril poder ter qualquer
dlimetro, aia ooneervando o mesmo dieunetro par% o orifício ventral, oca

, privii4g to da In v anr"ío: "NOVO APERFEIÇOAM2DID

do ainda pOseiveis de serem aplicadas. em aubtaituição co dito mandril,'
',1411equar outras ferramentrl, tale como politrizes, esmeril, ou •nutrai,
Ponto n9 1 do total de 3 pontoe opreeentedoe,

De BÁROOliflA DE CALÇAS ItN GERAL, cira o te r

•

NE/VINDICACCEZ

1 . : : n10,-/O AkdRPSIÇOAMENTO INTRODUZIDO
NA

og bpt(50$ I

izado

CONFECÇÃO DO PRERORDCR

pelo fato de ta eübetituirl

ce:sesdos na barguilna da calça*.

Conto n 0 1

da

total

de

4 pontoe apresentador.

TtRa0 E* 160.325 de 24 da junho de 1969
UqUertnite: liardeaUf CORPCRATIOX -E.U.A.-

'2Priv114gio de Invenção: "CONSTRUO) DE Mann-

o to 1143.426 de 21 me estambre de 1.96;
*guarantee EU EHERRARD? - $ão Paulo.
tviligio d* Invenção: "PROCESSO PARA . PRIFICAÇÃO DE ÁGUAS DE EWO,P06.,

•

. CASEIRAS E INDUSTRIAIS'
. REIVINDICAÇOES

PROCESSO PARA PURIPTCACAO DE AGUAS DE ESGOTOS, ()ASMAS É MUI
lama.
alouradas, por mald da precipitação das im pureza*, com o supri
A
o de hidróxidos metálicos que atuam como substânoias inoculaftee fuma
;amars de. tratamento quimicó-meoanioo; na qual se realiza a sua decanta
Ao e a subsequente de p omposioão doe detritos aolaveia na água, por' um
'tropecem de depuração biológica, caracterizado pelo adicionamenko em du
is ou irêa etapas. o intervaloe de 30 segundo. de composto* metálico,
Caláveis na água e ou produtos acutralizadoree e ou coagulantes oimultí
altamente OAD a dosagem do índice 01 pr1viamente estabelecido e ou do ti
' do Rodar e ou do seu valor quantitativo, realizandomee aar meio de
:1;111.soe blitrio p e e adioionamento dietas fica :metálicos), dlatea coo,Eva.
lentes e neutraliradoree. o qual depende da quantidade de água de sane
a' tento que entra na inatalaçào de tratamento e ou da faturara da compoaL
tio viagem das águas e ou do tipo d* 00altituá9a0 41016119a Ible 4#11A.
Corridas.
.
,
Ponto Ag 1 do total de 4 p ontoe aPeeeentalloe,
,
I-

•

REIrIEDIcichms
1- Ia oonètruçãO ap erfeiçoada para unir ao paradas latirei* de
oasiabboe, reboque e veículos semelhantes às longarinae inferior**
..dog moamos, oaractarizada por com preender;
uaa longarina lateral ia,
tenor tendo um flange vertical; um poste vertical de parede lateral
co/ooado por fora do flange na citada longarina lateral e bando ta
par-de flangeaspostoe, flanges esses oapaaes de cooperar eme
a au..'
perneio externa do flange da longarina; sendo on ilangee no .oltado
poste . viridoa para fora por cima de um ponto altuado abaixo da mar,
gem superior do oitado fànge da longarina laterale .
um revestimento
de Oarede . lateral interna tendo uma margem inferior praia entra 1.
margem euperior do citado flange de longarina lateral e a
parte siga
do do mencionado poete; um revestimento de parede leitora' •xterna al
DrtptadD-ae Co citado poste pela nua parte externa; uma panais de pi
rede liberal .tsado; uma parte central sobreposta . ao ?lenge ~mal
na aliada loagariaa lateral; MAA parte vertical virada para fora ao- '
irepando - ee ao referido poste; e uma parte horizontal virada
para ft
na na Sua margem superior localizando-ao por baixo de usa margas ia,
fanar do citado rovutimento de parede lateral; e um die p ositivel ga
.ra ~ar oito poste, dita parede externa e dita panela •ntra-si, a
na de te:rimarem uma montagem estruturalmente integrada.
A requerente reivindica
a prioridade do oorrempondente pedido
depositado na Separtiaão de Patentes doa Betado. Unido* da Atuária*
aa g de outubro de 1963, s ob 11 9 114.923.
Ponto n* 1 do tote/ de 2 pontos apresentados.
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Paula.,
gequerente4-INDUSTRIA?E CALÇADOS ELBINA
ModOlo Ondustrield PUM 13.61X0.-RELEVO EM 13010,íE,CAMIUMW-4
anar.fficActS,Es
,
•

Sà'áãSW:Iri4Wei'lltioro 4001 :

gequeMastee, gE DOME COMPANY...E03.4.- .

.

wommow.ApAmiiuó

410.0.1.radmtriold
___ ..,_novo
I- ABIVTODICEÇOES

careetemladE0 por-iiiit.
Rt;, ComoSed810 do aparelho secador do oateloo airouler e provido .
de baee tendo aspecto em geral
009eUnder 110 elemento
senduto
face de tapo do qual ee eleva um
Nem eavidades empinadas no sua
1:Pro3etam
015v
do
qual
na
capacete
POWntalmente inclinado de suporte de um
elemento aeml
Watts) de importe formados no reepectiva parede anular, us
parede ang
te da borda marginol do dita

po nmo pl
L. Um.0 talso.reltvo em mola de foiçado, caracterizado
ou diepohos 1114 . 9 lad.O'de0o)
lidado de filetes adjacentes .
'paralelaSen te 4 e'Peuee'diel
por eprofundaseen to ou incisão, ' acomPanham
todo
o
contbrao
dá
parto
anterior
ou
planto
dm 'foco fraterno ou
pia,
parto C2701932)
piso da sola e conetitues um perímetro fechado °Mime() mo
vereal curvo ou arcada posterior que liga ao extremiíbadoe DOPtee102d0 4D
sua parte oontornante.
Pcnto pç 1 do total de 1pontoe apredeltseep

iStreular projetondo.ao frontalmen

:1
4haw.
t e pedido 'dope.
. 8 requerente reivindica a prioridade do torreepondon
00 1$ de
1045Wdee
de Patentes doo estalou Unidoe de
P'
Oltedo on Reportigiao
.
Ek..10.158.
rpmelre de 1968, eob me
1 do total do 3 pontos apredentadon.
PoutO M O

/is° df
TERMO N 0 161.628 de 7 de ageoao de 1964
Requarente1 RERCUIES PONDER COMPANY -E.U.A.EQUIPAMENTO
"APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIM0 8 A
Wiv116810 do Invenção:
MB filDROCARBONE
O
B PROCESSO PAPA O CRAQTEAMENT
• TOS"

TERMO N 9 170.794 de 28 de junho de 1965
Gamelo LTDA.-88o Paule›
Requerentel PLÁSTICOS BANDEIRANTES INDOSTRIA E
Privilégio de Invenção! "APERFEIÇOAMENTOS Cl ?INCEIS PARA ESMALTES E 042m
TROS"

REIVIRDICAÇOES
equipamento ou diepoeitivo pare eraquear tersieemento hidra_
va
1- UM
te gaeonoe na preeenço dm
morbonotee normalmente líquidos e normalmen
d'Aguo e
em
do
uma
mistura
vaporizada
do
vapor
s
por d'Agua, pela panso g
oa hidrooarbonetos otraves de uma fornalha tubular de oraqueemento ten.
do um ou mais tuboe de oraqueamento alongado° que ee entendam do base
o da fornalha, caracterizado pelo fato de uma eérie de trooadoree
neao tbp
do calor Derem diepoetos no tubo condutor da fornalha e o hidr000rbo
d'ógun serem passados atravee de1e poro proporcionar uma
to o o vapor
a, e pelo fato do Per Golooado um m6.
mistura vaporizada e eupornqueci d
para formar uma ooroo tubular
0100 dentro de cada tubo de croquease nto
e mintuxo •
entro o n6oleo e a parede do tubo respectivo otravbe da qual
da é passada.
dom
voporiza da e euperaquaci
4 requerente reivindica a prioridade do'oorreepondento podido
do
0
Gila° na Repartição de Patentes doe Eetodoe Unidoe do Américo om

REIVINDICAÇõES.

t- nperfeicoamentos em pincéis para °amoite° o outros, earecterisaO:
doe por compreendere m inicialmente um bloco alongado, foltu ua obumbo
outro material adequado qualquer relativamente pesado, diE0 bloco Prort•
do de dolo alargamento°, aendo um extremo e outro intermedidret% e alnd9':
sendo previsto rn gtremMade oponta do roferido bloco, um sm"to aloje.
mento cilíndrico, onde aplica-DO uma pequena bucha . do matem/ a1óst10%
dita bucha prendendo as cerda° do pincel prbpriamente
Ponto nra 1 do total de 3 pontos apresentadoo....

março 89 1964, sob 11 0 348.988.
1 do total de 14 pontoo apropentadon.
Ponto 00

FIG.1
TERMO 00 163.7d..' do 7 de novembro do 1964
Requerenies ARMANDO CONTOU - .S16 PAULO
Privi14gio de Invonçáo .4'APERFEIÇOAME NTOS EM OU 8814191806 A MOMO, ea
B A 1,10AÇI0 DE MANQUEIRAS PARA JARDINS E 01M1LARE8"

WINDICACUJI
à . '4PERPEIÇOAMWCS EM OU RELATIVOS G RESISTAM PARA LIGAM:
UB MANWEIBAA FaiA ,AANIPS 3 6I.MILARES"§:40sprz~020510001001'p7
-
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Uwacte,-ifo gnt

Ond0 dC OstroiMado ecouqUoua 1tQ i eonoctads
f. s

N

r5d ,2 do dist-5'15@RO)-

kilae Onquanto qun a eatremSdado °ponta, en apreaeats atravessada por

tInato adiGnmda par mauora„ husto casa circuPdada por pronsa-sstnos roa
kund4o a uma poga tubular çue os conjunto coo a antorior praticamente
apWesen'ta, com oxceqU do top o, interna, ; extremidade me/detonada do
pUticip:,.1 do regigtro, esto dotado de ramal lateral conforàando -

(eção

In)

6,',£!U['nt"::,

_

doia cinndads dlilpOood M ao lado do cutro, soo JJ alaoC. ParaMm
tre ai, os quais net, equipada@ com pelo isedoa am aetue provMG ae otp)
coo de RopresSão ou 'soa aJio supordclo grav.ads,
pressão, o material u na:

eidos um contra o outi;

Pal,,out3In6o-aoç,

lasrimido antro 03 Ci11u1:01 quEc auhc,: einqi2g
umx pressão ,ogul,ivel, obtcndo.lui tt:prej

são simultaneo nos dolS).cdos do motorial e :ao , Çapriuidao
O requerente rei y lndiaa a prinrdido do id gntino pedalo, dopu t

, n 20j V@ recopt6cula para uplicagâo da mangualra, caractariandos os a
ri::"I'diÇoamentou polo r-lt,) de soreeentar a corpo do registro, junto à az

todo no Re partiçU da Pltentee ciaa, a

çy2swidada ossouoadop Satei'namente, estrs-ulaento ciotado, cela face

ri° r, 39,768 Tub/151.

va/tada paro 0 intoriot, de salióncia circular contra a qual op2rando -

ji;',.TV •

de re.oralre do L964, Joh

Ponto n a 1 In total de 3 ponto, an,-.21ntot

uarOlOaoda 100am fórml ananis-toda em sapato dotada da orelhas laterais
_

nItuada na extremidade de haste longitudinal, a qual pala extremidado

spOata,

99 encaixa livremonte as Pensa° usual praticado em coroo vali-

00m a hoste

P Ool t,0

normal conjugado com a manopla,

D o 1 do total do 2 pontoe onreae.t.4no

,1

fi

a"L

3

omj

'FiZi~41~04W
'kV
A

o

Mato 50 162,2 :54 de 11 de ogOoto de 1964
Requerente: LUIZ CARLOS MORES -São Paulo_
Privilégio de Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS Em RALOS*

REIVINDIEndES
, 1!,21W,0 igt 161.637 de 10 de agOsto do 1964 •
, fteouorantei TITO NICOLA VERNUCOI -São Paulo.
lhrivil4glo de Invençóot 'APERPEIÇ0NKRSX05 EM ?It tIRAS PARA REUGIOE^
REIVINDICAÇOES

t.

Aperfeiçoamantos ou pulseiras para rei ggicar cwracteritadoa pe.
ffato de a pulseira prOpriamente dita ser fdrmada por duas lâminas mt
argusadeo e tgualc, feitas com aço temperado, e reventidao ou
. rta0 COM eapeamento de couro, material plástico ou outro, lâminas estai)
OAC Comam, em uma doa extremidades, uma dobra terminal revirada para
:iehitro, aplicável em ttiroo do pino ou alça lateral do relógio, e asada
ci1n6a provida de uma orelha central recortada e revirada porei fora, a:
¡Atoada contra a caixa do mo g no, com pondo assim uma mola. dites lâminad
e'llido ao ertremidadea o p ostas livres e trtirsposaantra.
Ponto n ç 2 do total da 2 pontoo apresentados,

1- Apertelgoabentoo ou ralos, do tipo clie coapr.nmdet placa oc~
seda , formadora do ralo e suporte de fixação ao piso, anracteiodos 00o
lo fato de o suporte ser formado por um anel circular provido om aua te
ce interna do trés ou mais pares de °alieneis() oquidiutantos, outra o@
quais sio encaixados orelha, ortogonais, prevlatas nn nori?orta •13
oa perfurada ou ralo orbpriamente dito.
Ponto a o
do total do 3 pontoe eprew!ntadoe.

Inc

FIO,
Uamo Na 163.00 de 1 de outubro de 1964

Raquorantot 00ALTIERO OIORI

Mina

ftivilígIo de Imeençáo "PROCESSO PARA A FADRICACIO DE roLám ou 'VITU ~3SAS . D0S DOIS LADOS, NUMA OU MAIS CURES, PELO NETODO DA CRAVOU
NO9 E DISPOSITIVO PARA A EXSCOÇIO DO PROCESSO"
uutviummicfts
1 - PrOCISOIS para a fabricaqio de alhas ou fitid l eltAreasas nos

mamo lá 15y.els d. 15 do mala da 1964

amporintol TOO PIRESToRE TIRO .1 RUERER'comPAMT
Priv1141gle de lowetogros • MR10 AS VtlifILAÇIO DR NoLDX"
REIVINDICtChA
1 -AI
ido de ventilagio de

aolde pare

comunicação de inter!~ -

de molde coa a atmosfera, caracterizado por compreender ume abertura A
Iravas da parede do molde, oaa bucha da escapo fixamento ausentada mo

SOL' lados, numa .ou atas córes, pelo método de gravura em aços, dispo.

citada abertura a, mo mínimo, uma passagem de 'ventila:cio ufnixa iatea

@ItiT9 PV, g onacuoia do orOcesso. caracterizado polo foto de omprogar

eiendo-e• adalmente enti'44 e exterior de bucho do •eçope e a adJ,~ta

Outubro 1970 2949

%MO °MAC. (Seção guy

'aedo de obenu r

n, dito soo:lagoa de vontilaçãd tendo ama dimonat4W-ÃO;

petas ChWOUVOVese eg racta~ pele rate tive-e-eIü.,
dflào elemento Iontivet consiste num poll4dro Oco remado pela unirw 66
dueto parteísim6tri c a s 2 cede uma das qualr ê formada por uma pluralidRa..
áo de urInhas que se uLeo para rormar um retículo no qual e mago R
GUNO utinzados

34 um (0,00025") ep,0254 mm (o9001810
t4
de rDra ou torno d o ,ee
depositante
reis4ndiicat do acOrde a prioridadO
cioaInomto,o

,

terrOopendonte pedido, depositado na Reparti& da Patentes dos Betn600:

de 1963, sob o

Taidea do hartco do Norte, en 22 do moi)
apresontadon,
rOnta o o 1 de total do 14 pontos

Eistente entre uma tirinha e as adjacentes fico livre o adaptado pata
dmItie a passagem doe elementos receptores compIementarlio t) que ficam 4,1
' Constituídos por carinho. alongadas 2 configuradas o modo da espada8 no0
quota o dijimetra da 57 g 0,01a á menor do que a menor da g atartaras
tirldr,„2„,
pontu ad1 dd total de Q pontos anrans41dgae
Pr4=71.7.2.97.

d

e /e

,42

12,11M0 Na 1.59.980do 1.2 do 3uliho de 1964./
a SUADO DO PARAIdo,,
aoquereàeo XMLUSTRIAL%I.NGW LTDA
vOLOCIPM COM tEdIS BODAS CoNCROTILeaa,
9r1v114 glo de Invenídoz UM

8.91~--aq.6-e-ad
.am velocípede com tFes rodas concrintricae o caraotortaado
-das de borracha oEo di.poetaa consultei

polo Cato que tres rodas guarneci
e Interligadas palas gapardoloof
°amante a uma predeterminada distiincle
laternAs por nolo de dolo paree de pedlvelea que suportam dota pedais

a2

ema No 156.749 de 9 de fevereiro de.1964
Requerente' MONSANTO COMPANY -E.U.A..
"NOVA COMPOSIÇXO DE FIBRA E PROCESSO PÁRA d.
Privilégio de tnva
PARAÇÃO DE FIBRAS DE POLIMERO DE ACRILOITITRn
RESISTENTES h CHAMA"

cencontradea./

REIVINDICAOES

draw ponto aprenentedn.i

1- Nove composiçic de fibra, caracterizada por compreender em pai
cara de acrilonitril a e um éster de ácido alifático tialogenado.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido deo

ditado na Repartição de Patentes dos Eatadoe Unidos da América em II d
fevereiro de 1961, doa a s 25i.740.
Ponto no 1 da total de 21 pontos apresentadom,

e

TiRMO No 166.963 de 5 de fevereiro do 1965.
Requerentet RAYONIER INCORPORATED.

U.S.A.

Privilligio de Inveazãoi "PROCESSO PARA RECUPERAR A BIOROXI&T(LCELULene
DE SOCATAS DE PELÍCULAS".
REIVINDICACOES
.

Processo para recuperar s bidroxietilcelulose de suceta$ dó p0

lículas cobertas coa uma resina nidrofObica, caracterizado por eompraegil
der 2 subdivisão da ; . :zulas !dm pequenas partículas e a formação de
ma massa dos mosmad e -:1 a-1 soluça() aquosa diluída de hidrOxido de scidieql'

16,

- assa atrave;s de um .0i.sros J . t1.1- 0 de cizalhamento meDÂniting:
a pa"erigem.'da m
para maior redução das dita: partículas resultando em rEipida dlegoitiqh'

.

tURNU Ne 10.587 de h dl março de 1965
Requerente: ZSTEBAN SCHNABI. ARGENTINA
Prtvildçle de Invenção "NOVO TIPO DE JóGO PARA a:V.SãO I RsalLIOADE"

nincAcogs
Oovo Jen° de diversão e nabilidade,
Oer'um elemento lançá'vel e eleme:Ites comlezenta:e.

loo tategrados
"ara reei

comnlementares deetinedoe
ber dito 01 :c olect o lançO v el, ditos elementos

do nidroxietilcalulose na solução aquosa, e a separação de soleçU aqtkik
ta de bidrozietilielulose das partículas não dissolvidas de renta.
Reivindica a prioridade do corres pondente pedido depoIntado
.aPiartição de Pateni:ea doa Matados Unidos da Am‘rioa do Rede, @O 3
et.ebr, de 196h, sob o atimaro 394.307.
Pon t o no 1 do, total O 7 pontos'apressntadoto

;
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Ates álaROPA IAM/DIRIAS PLÁSTICAS LIDA. 14110 Mi/Se'
efer
illaistlfidee te Zarencim "11=7)~20 Eld 1112LTUDad Dl SLIM ibill eNr

it0

M5, 1a7.d011103 1 0821103*
PEIVII/DICAÇDW
611DA PáLt 11/1ÇQIIE5, 14/11210)138D II
3. ,112=1I0081410 ai ULMO ZN
Stelleds •onstituído por uma usual válvula de saída, formada por as coz
ambetemolaimente einfadrico, dotado de flanes cuperior onde se spla
Sem tamis em ator* eeereeeleete. no ova internes mo número/
rleade per ter con,jugado : sua parte central, proletando-ae pura nal
:p vs copo tronouler, de /arguo e comprimento ideie, enquanto que a
Soo ao animar* é pareislianate fechado per we mal !rondaria à herdo
interior do corpo cilíndrico de válvula e de onde ae projete central.
Omite para cima uma porção tubular que tem ceg ue borda livre superior
igmeorita no interior da pro:eçao troncvlar, mitrapeuesande-e de altura
conveniente, do modo a configurar um •ifão acaseado ao corpo do Mins

5àe.

Outubro de 1970
nests,/~~/~~~~

Ponto n g 1 do total de 2 pontoe aproaentadoe,

.

•
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'

NISNO fie ask-tew

a» dw. Man" dn
, Semoventoo NEW 'MalliedEtt~ * 0'8010\
dteãollfiehle ale teenslos 1113dPadDIUD ara nata amem

•
, n

Imaiameia
131apoolii*o para acsar rtadocanatailvadn toa' eawileiwn
imennento re2 grande recipiente co et12.3(D externas do Solene primitiusi,
Wang/21ms provido de topa trepanar, bas caso dotado interiernento de
&de & polvo anteriores , tlealocia o tele dada sedam paaterioreee tffalldaist*
t ate de eu> Para frontal sac ensinas dedo anatuno ~are. llea8/14
deo, e tatimelor te *aturado oo anadre tioll* evo e e ~ar d e ta
** ein
mama%• aedo asa alça ar papotor o em meloal sãbolam do cemods ørk
gulas", dita reimplanta sendo presido iliternmmento, • a fednaa dlneilde
Is sua para* trenda3,. de use parede vertical ditei:42a, dePlatunlo a ire'
moio de dato dane, tendo e maior e posterior ocra conaddie amo
anterior saro ventilação, este comProcudonda o abortara ~MS de,
mmeta
para a atmosfera, ditas cinerai; aonde eamunieantee (uivo c* ~I= IMMO?
gap interlins.

Ponto ao 1 de totai et /3 p ontue aeroadillailet,

TERNO Nd 161.72(> de 12 de agaebe de 186à
WRequerentel ABI ME ARAUTO E SILVA e JC8E VICENTE MALANCON1 STIVESTRE
- Sa Pealo )firivilégio5 -menção: "NOVO SPAREENO FM /CANGAI/ENIO DE, =VIDOS"
REI VINDICAÇUS
1. "NOVO APARELHO PARA ALARGAMENIO DE CALÇADOS". caneata da voo.
parelho semi/lente a maa tesouro, eco dwea Metes .1.1) e (2). remidas
por um eixo (3), eébre o qual se articulam, ceracterlzado eeeencielmen.
at pelo fato de, nlém do ponto de articulaçSo (3), se bestes oPrcaenta. rem-se com uma curVatura atm ve ladoa cêncavoe voltados entre ei, acedo
• curvatura 'da haste (1). raie acentuado 44), termieroodo epreatergaseelo
*tatu. ao extr4.4.dades ratas L .51 e paralelas, providas, cada um. cal/
.es; rebaixo (6) transversal. ' estreito na abertura e alargando-ee k. medida que se 'aprofunde.; e, aquém, do pen-to ele ertieulaçilo (3), se easter:41)
,41 (2) poeeuem extremo° en falua de garfo, resultando as ;ião (13) onde,
, na haste (1) articula-se um pino roequeado (14), dotado com ume arruela
#35; e ume perca tipo borboleta (26,), e que se encaixa co ale 1132 de

•

bana 'PI.

Ponto nr I do total de 1 pontoo apresentados,

rtag

RIRMO N e 158.426 de 14 do abril de d.9^
Requerente: ET/C1I1 ANEMIYA, TAXAM ~SUA e MIRO 411191101a.ilão .Paulee
Prirelég-le do inyençâo, v onninAL PROCESSO DE 1413RICAO.021510.11/118
QUADRO B P1011110'RES280~,,, REIVINDICAOES
,
â. Original processo de ferbricaçin de moldava do eyealdnee
?Invectivo, caracterizado par arnfecelonovuot, padmediecenta, IMO Oba
em formato de co quadro, easolterlera, entrai relemediars ctomatate4
mo, deixando de lado margem da determanoda leriam pele /onda um el,
ore a totalidade do esperfitie Cante:Lao de dita thbuee Maneen
-1*, Por
areneageM se per tartrO preces**. uno 2im2es te materieL OffeillMly;(15,.(12„,letiva eoperareame, as nanem que a região castra deste • tranopev,aole
o rolativannise rentrada., ando 09 e ouperffeir lateral . bote • p1X1c
de ;adeuse% se região, que easembre o margem da Idbue interior, apreceis*
te-se OPSSE, mediante pintura realizada as feee trip eiro deite (607691N:
POÉtai Sb j Gr total Go e main aProaeutneee.

Dt/31.5L0 OFICIAL

arta-feira ,21

de marao da
siompabata g AILVI~Kil aU RUakRi3U4i

%Mb tikk iii,Z
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tf

aa
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DEffaNARCE•11
1"^
04a,a
W0a,
ral-~
Odía&LidLo da lameddos 31SWi ?ItaN 40.MANDAR UNWn
•
sfeWal PeRttCtriat*EiN TE UtO,R Rila1Tn10 ,./
age

Doitindicades./
D . ajatama paia comandar ao motor de corlauatao :ateai:ao, pai..
lisatEartadate a motor maritima, por Meio de um regulador ao aalocidedei
arovido de um mombro de entrada ou ajustador de velocidade te 4 acionadâ por ao aervo-motor controlado por um membro de mancbra'para ajustar o
rédam da roteado do motor, i um membro de se/da que aciona meios para /
ragulaaam o diatribuido das oombas de combust(Vel . do motor oaraotePita
da paio Cato da que O meMi:o ajustador de velocidade do regulador 4 co .
nootado oporantemente coa am membro . intruptor adaptado par impedir ou
' a marcho do motor sob ama. valocidade ctritica e para acseaurar
aloqu aa
cala 4304 mslocidade crítica akja rálidamente. superada./
dopositanta reivindica a prioridade doa ourreaporoJantea
otedlaseab dopooitados na Repartido do Patentes da Dinamarca, em 18 da
marçà de 1964-a 29 da janeiro de 1965, sob os ao *. 1.389/64 0 491/65,
respanticamente.i
Ponto na 1 do total de 5 pontoo

Np-redentodoej

Outubro de 1910'

Seçáo ilI)

2951ii

*O Et 116L915 de !AS me ratae ao 1964
Requerentes SOOIETS AROME (5NDItí CITR8EY -França.
PritilatiO do Invienoilov eDISPOSItIVO PARA. D4ANTER . EatRE I ZIOLS VALODES'ELN
.
DOS A PRES3/0 Eli CIRCU/TOS BIDWILIOW •
.cREIVINDIOAVESILS-

.
• L. Uma farda do roalisacio de um dlopoeitivo para manter entre dein
-limitem co valores da proseio na salda de Oircuitos de Utilizado/Molha
licos que funoionam om ligaçao oca uma entrada de fluido sob preaaapoia
.assumulador de presaao, uma asado de utilização e umaCaida de deacargsso
dispositivo boas contido em um corpo fixado ao acumulador e compreendo
do dote aabolos que desslizam respeotivamente em duas aberturas oilindra
oco que deasembocam de um lado no acumulador e do outro lado em duas oad
mares distintas onde molas taradas resistem à deacida doa êmbolos noa.
ias doares sob o efeito da thrça da ' pressao exercida pelo fluido cOmprimido co acumulador, o primeiro êmbolo oontrolando uma oanalizaçaoqus
Liga a alimentado à descarga, e o impando êmbolo controlando uma cisma
Ligação qua liga à -dei:marga a câmara onde deaemboca o primeiro . &abolo,
caraotorizada pelo fato 'das cavidades dos dois amboloa derem ligadaa ez
tr. ai por uma canaltzaçao suplementar que estd sempre em conexo coça es
eatrada do fluido, a que 'comunica, com a primeira caiara quando o eegund
do êmbolo estel elevado, mas que fica boiada quando acme éraboleastdammx
gulhado ou abaixado, e polo fato de, além disso, á referida primeira oN.
mora ad se comunicar diretamente com a Cavidade do segundo êmbolo. Pot
uai canalinação que, assam como todae ao preocientes, 4 ae porde do 003
ga dessarszávol.
A requorente reivindica a prioridade do oorre p apondente podido dopa
eitado na Repartioão de Potentes da ?rança em 17 de jálho do 1961, aols
O 941.719.
- Ponto 4,too.

Pi.g
ti

1
/24

—1

F I G. 1
/61.665 de 11 do agasto do 1964
Roquersontat VITU [MOIA VERDUCCI -Sio Paulo.
patattqaaa da lapanoaat "NOVA PULSEIRA PARA RELOGIOs"
REIVINDICAÇOES
•
1.. Nova pulseira para relógios. caracterizada- por tremeceeouor da..
aencialmente traa laxinas ' aetellicae, asado duas arqueadae e iguala, ro..
vestida, inteiramente o pa oapaa de couro, material plástioo ou outro, a
hortas em uma das extreaidades, e tendo as outras e opootae Pealladom e
aimplemiénte tranapássantes, e e tercoira lamina ceado formada a partir
a de um-trn oitO centrai plano', reabre o qual se aplicará o reiégio, e etia
ele oonÚnaa Por dóis prolongamentos oppetos e reourvadoee tateadUSÉOCItat
stravladai extreáidadee abertas daquelas primeiras: ditem pro/aagemead
too °intik) ravestidoa dom capas do-isesmo material. que forma9 custe uma
tilae.A.11M'dobra ou roletb extremo transvereal, ao silvo/ do aeparaoilc
302 0 tréfilt;o Oentrat ' Pleno, para aplicaçao em' torno do pino ou alas 13~41 db"relógio.
POSs:d'il e 1,, 60 total do 3 pontoe apresentados,
TORNO i a

TIMM Ni 161.751 no 11 de og6ato de 1964
Requerentes CONTROLES VISUAIS LTDA. - SÃo PauloPrtv11410 de Invenço: ^SELETOR AUTOMÁTICO PARA PICHAS'
.

RErviNDIcAçOEs

t. SELETOR AUTOMÁTICO PARA PICHAS, caracterizado pelo toco de . e0opretender recipiente dotado de aalianciaa longitudinais e laterais inter

nage. °abro aí quais te a p oiando pluralidade de fichas de largura inferi
or à largura'da parte superior do recipiente, iate provido lateralmente
de haste longitudinal basculante por ação de comando externo, alavence
Ou botão, siando que abaixo de tal hastes basculante, no interior do corpo lateral do recipiente se encontrar disposto eletro-ime comandada pol
botao externo, eletro-imã asem situado ri.' nivel correspondente 803 to.
pos do laminam de reduzida acoimara, metá)icas, caseociades o a cada , ft.
oha contida no aparelho.
%Tão' ne Ido total de J pontos apresent.40..
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FIC.1

• 2962 Ghdatte"Ietra 311,
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0 F. g62,..730 (10 , 13 . de .00tete de 296h .
libiquerentes dIUMINIOWV-DAR 1iT2g..nolkgAti,
Wy lvilêgio de Inveucár.d MPEEPETUARINUEE EidaiWNWREd

tnentlekoms
2- aperfdiçoilmantos em ponelnes ensmoterloadoe . por compreend2rdm t
de trete reci p Sonted cm:pancIns. dunie eejam um culdeirao. um
IdiOcorredor de masco eu, legamen, ee oraseateiro, cadeira() tendo foz
,Esto de proferanein toj,u_ta t e provida de m/çao em pecadMree Intendo,
t eco, como de ide támvásdwerlar, trAnmitoNts ecoadradar e 0 eusou2ol.
hd0 têm formato crgn dtiodo co tronco.ckálcze. e =arredei , dom anuro
ritecemente menor Nue a dio cwidelAr, 6 CGD parede& de ~To e laterais
i vrovidas de orifícios:4 co peedt g,rd o cuscuzeiro geD eXtuand consiveltes.
ree mencx- e opinas a portdr de fuddo dftoe escudredor e out.
,euzeiro formando alude. anda q.,D11„ um, e2orgnmento andlor ouperlor em
fta2ota esfêrtan, a.am. alças evo NeSaCCIree EwiLdrald. c- Couta' a DdreollTre
91-02 diimetro igual uo dakorla do aaldelrae, alorguad..toe g etea que pez
'ffeltee aevanemâa do cusdpootra e ezzorwedtád, zá ba,r(b-113vre do ea/ded.
Wire, O cinda . do cusolizolsoi, nu barda Elmr6 @c draw.ddEP, UrguplUagh
ÀD tampa atell cabra Çafi41,141:3, t2D
Pdwdond 1 de todo? de 2 pontes. aprecontadoe.
'00OJCgaç'do

¡TERMO N o 123.655 de 21 dd outubro:
15í0
tEequerentes COMPACNIE YRANVA/S DE REPPINCt o CrrTRE MATINAL DE LA
CHUCHE SC1ENTIFIQN2 - Prccic,
frPfdvildglo de Tnvençaoa "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO Dr DUREM/ POP Tr
LETRO-EhOSXO"
REITINDICAÇOES
Um aderfeiçonmentu nom proceezca tu usonagem por aletro.orogrdo,
varacterizado pelo fato do ee efetuar o dito proecaeo na , Dredença,. eamo
Tluido dis/étrico, dm , ridiodarturetas. aromáticos . dá p etreacc. .`cendo
&Cirna° capbcnoiliddree.2c, cdd pôeo demi ou ocio:.? que 1.
requdrentee rcivin:fficom ao prioridndoe dos correrf,:cudedtorm yed2
doe d'aDC-VitZdtC, ntle rápidUçíies, de atentos dom, Erdadoo
rdiddetigt Awhã
ca em 22 do outubro de19 soM n0 13 ..411 e na França, em . 9. de cAutro
0- ,s60, sotnz' 8.35.395,
Doutor o 1 ar tcfaa c, 2, dentam aPreeedtadoe.
( nRiig Mo 1.66..980 de 14 du abri) de 1965
! deouerente? CEPEC CIA Da =UNOS, TrAnPrEs C ERPNEERDTMENTOS et coecnrro
R/A . GUANABARA
l'Privil6g 16:do invenção: "UM NagO, SISTEMA DE ESWRErtz ARWIEÓLADA PARI $U.
PORTE DE LINDAS ECT,ITNCREdrgr00
RFITINDICACUU
'

UM NOvo DIEJEU DE ESTRUTURA ARTIVULKUM Vd-Rd 6UPORTE DE
plNIJAS pE TEANSMISSZO, de qualçncr tensa°, mesmo acíms.de .C60 vats, a
pllcável a estrutures sonlic.o r do corxreto, mdc:aira ou, catgo material
I
icaractericado por aua cstr,-.r.i, com posta de deis mporgem Torticolo oo
postes, com uma viga horizontal ennada eso ditcm procedi, strov6o do dolo/
Coroe eilindriede oco diktdre dnextet fanfar elmozáaa da socçâo do
emporto no lugar da ap litgao dAn tigic, toadanda..ee doda.
viga sabre dolo
5 0410 s o1 ldâricit9 dom co poeCam, vende,aindu, ebafta deetees e tamble
' Wx/tleCua dltoe oostee..i, uemAinzeedeloam,e rdnelmente dote braçoe

lj.

dulta0R0 01305) *~Da ara) . taireff,~ ala ,witçã ~~11439 etMffieRRIN
(0~0.8 (lb ?aguo (laB (Ictn
edro go4158. etrnia sol) eixo 17i2i21ta1g : 9 hYDO
.
uatIolao iniciadores, permitliodo egtr›.)Wo'9149i411). NE4W,gts dagundb fajj
anix.g árriZ~V Torttarem1/2 tjerftwo
..a 'elrxtety Amo, ala semi,
6:10finebiele ao slateoa,.'
Ponto .nd I du deidl de 'ir Pontao,u'PosellâtrU,

F

4J11

TERMO Nv 169.040 de 19 de abril do 1965
Requerentorl ' ALFREDO DE FREITAS JUTITGRI ...São Paulo.
Frivilêgio de Invendao: "ROVO TIPO DE PECULADURIM
PEIVTRDICITAPC
1- MOVO TIPO DE FECMADUM, cdracterisodà pelo foto de s preoestar t
ceida do fechadura, pela lateral correspondente n usual lingueta, blocat
ou ealiênclas, intercaladoo eouadod, ealiênciae essas acne, eendo coodod
eepaçoe correspondem blocou P orfurcdoo di cCoctcd no diedro de offiee naja,
eentee de dupla cantoneira undo lua no 1p-cariar dám Uma' nãoàom-ee pA
noa moliddrios com braços ligadoe o' uma e data a corpo lwrinAnop
do por outra travessa dotadep de euloo inforrop cofio' corree pondo en14
enola-guia situada no fundo da cai XL.
Ponto n g 1 do total de 3. pontoo dadeadado~
We#42 .1

num o& 1159Á9 dt 9 de junho 60 1964
.MWquerentoO ANTONIO cour Dioria.usIJAT
siuM-PaDZOGUYare,
MIROU GUASVAURA
FriM(Selo de MinvencRo " 'POVO mors.U0 Dr, 0411

TávtliaLA0E14 dR 01171~

áltX1Pi'AIDI tile Md

O. 4pv0 mo1l1L0 DE CLTNA PARA oBJBTOCMOILN conatrolda per
;recortou, Ta p amentos e debrua em uma 6inice f6r/ho. de Guinado como
aio O l análogos, corsctertzadit por um fundo rodantuldf septrodo poi' 61m
:mu de outraa pakteP tombem retoneuloroc, rondo duas latei3 O10.0ontid •
!gume forimanflo paredes vortiCOlo, a sagurr do uma delaocriutro UladAn
t~ t, tlo &vala , ditaelaBoa, . fos- 6-tiÁrado~0418- Rot%
uotenêv •
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Outubro -do 1970 2908

•

•

.

parto.soten00 tocanOo e dotado Ogidáffladegão
.
;
'si4;23 £,Asul4 do.80 outra t , , • '
t
'
t.
, duno mnrf.o.9,d'otanganY049 4~9.0.
Owdlnal do fundo¥ regU itndo-ro malp
0 didoMffinda
.
.
denten é doia Iodou domem parodo ~Eitel aon.3111101Dal0
410 in409 o
ttoWllaidamea
negundanotado
a
.,
d
o
no Outra parte roprooenten
1
niffill 45•
outro parto retangular à'opresontal2ta en galane enNa00

'ooguir do

' ondoita
retangular eorroo p
col ' patorn% uma parte '
tebdo ume abo marginal 4 formando ts tempag
'oto ne l'do total de

t'app_e 45.03Z)(1.0615.412,

, •

. :toaftog.
olètia;"&
paii
---a—
o- oro
mau".
o ini2n do'SYbda dalo do Zronsmis0ãO5 iS dito liuhn do

Ulo ' stando aigadaBe i' ronSto . o ca ao ovídeo ,;Ja modoladoVendb
Onale wartOdo2o0oodOlodo o do ambos Ou modxáadom ego.~N
;
fen'noanonto tranceitideo saro o dito 1inba do tranutioddo dO0t30

an alto falua do trequOnoia dó tronados -és oingo(al
Coloo
para rocober os doloolsois portadorod ondulado° do dita (i)-.
go :
elm do tranuminoiot e
ap 00 moloo Sodepti
$0 ao pudica° paro cOrio oc ciroulto g
tiâ
81012,1 010004
com
soo paro r000mblnar oo deio oinala recobldeo
xluo (5 o (540o duo ~is do caleo btio produzid001413 fiNke,'
Sento'
fieivindied o prioridedo do conoeponde nt o do Ceai oodfflo 44
positado no &postiça%) do Montou doo Ectadoe Unidoo do doásImareo
' to co 5 do abril do 1963 2. .tob o 474mowo 270.14304
Ponto no a do total do 13 pontoo apr000nte0Z2.",

5 pOntoi3 ffrostrátaúdi

o

eM0 8 9 158.41C do 16 do abril CO 1964

Rg

kequesentea CIOSEPPE MIO1E1091 . Elo do o nneiro .,
C REME
'P0'i0il4 gio do ltvensBoi 0PROOES3O DE IMBRICAM DE EUA REORUTO'
ESPORTES Em OBRAI E RáPROT/V0

.
VGlitp

urf

REIVINDICAÇOES
f ellee eo
1. Provendo do fabricação de bolo nem recoto,.paro of
polo introducZoi em uma -Dolo
ota,, o reepoctivo produto, caracterizado
do'
otroubo do orifloio neola abortç,
h material vinllico ou elmilar,
18,0X%40,, ntó pus
ou
"aurora"o
fibra
ondmal
ou
vegetal
o
o p pono do later
- fivação do Gamph rouym,.'
O bolo adquiro o Oco dene3ndo, negaido da re
a
quente.
011
do por vsloaniscoU o frio
Ponto 219 1 do total de 2 pontoe apresentados..

•

d11010 15,/ 158.00 de 3 do abril

do 1964.

0/A„ OUARAWOÀ„
Ilequoronto9 staun mania,
lovouçiel h aISTENA DE COMUNIOAÇOBB
viUiO

ko)

Vara

EM CODIGOB DIOdfl/V2o.
PIUMDIOACOM

•
dÇj
1 . Um Vistoma do accunicagôes para eaCkne oo oateoo bleáoâ000
emotorizu40 noeto polt Combinaçâo compreenders
MO oma tonto doo ditou Pineis d; cOdige biarloo co dàstad ~na0 tOM

do us ' eate paria° do tempo do coraggrd
converter do oinal do cOrle-pare-pritleio om eircolto coe oe
mmê ~adoto do pontoo
sinais entrantes receb i dos da dita fonte OR
. _

Qin

offl oGrio co dita xe/ocidndel
o'dãto ah
up colos diviooron do sinalo co dito conVereor saro tnoldaw
~Cl
dunn
eadelen
coparadoo
do
pontos
dele do pontoo se Sáte se
VOU..
cotada
do
rodeit do pontos, tende uma relocidado do goragr4o 0
e/Oodo doe riflai* entrantoor,
ceai co ditoa calco dandocrosa
etp doia nouladoren •o circui t o

•D ceies, to circuite aplicado pontos alternados doe ffloo omdte d:11fln
coroo sou Coro modaladords coco 00 ditowdodo cabalai 4,0 Ouotoo 06
panda% eu ditou Modsladoresle nd o 11014A oMde oposatoo olo010 yes
WoroitoodUa4Wommondo alue kaaaao de ffire quiluoao dl/400a0~

-ta Jdoe . 013e4Xlee talsco ceopeo4O4motedello . BoOo to flogo4e3o to„
'TMENi~eità.

221E10 99 10,411 do 25 do junào do 196.1
190. M1)IER-919MO19T .AlomannaZ
110qUerent0.8 APTOS UASCRIVEfillAU'Dr
TDATAMEBTO MOI
?TavnéAio d,) ,,PoccEsso E DISPOSITIVO PARA
CMIT0190 DE YEÇAS DE 1,490s 2 ânT1003 000
REIVIfiMCAÇOES
1.- um procáuo pul'n o'treteffientn térulco,

continuo

ou octol.000ll'

mio,
de meterial tob a forma do ou peça:, de pon0, coractoriaad0
'
num agonie 1
polo fato de que umo 1,010 Ou pOno, 1Wprep0d0 ou embobida
tratuMento, 4 prè-OquOci da , primeiro, por nquOcimento com condeueoção
d'égun puro, oprowlmodamx
nono mut= do wsPo y -nr, ou ow vopor
vapor parcial pop.
tampem -Luro do nature0o na:Ao:toda com n crena° do
ou
vapor
d'água
puro,
o, negando, por,
do
vopor-or,
tillotUrú
tioy1or do
nogue imodiutamento apdo ou 4 park,
equoelmonto ocre COud0ner.00, qUO no
condennoono.
eluamet to coperponto no dito oquocimento com
requeronte'redvin d ic a o prioridodo do corronpondouto podldo
citado na Roportção do Patentot do Alemenbe ore 14 de ontobro da &9031.,.
cob nt A 44.302 Vile/gb.
yont0 o 2 deLtoltel de 1.6 pontooupentodoe

Offt4,

WrsItt~"

ONUOI) CNIWAU f4é00.6

2gV,

M41310 OG UR.4g

83 @ágéuiawdlk.

64uWeatWo Men MAIR • d'

MO PAU@

kaztajo?

:4

i41
I
'em artn4d14iino mo tomo do ao oixo ~o ao cume rotativo o a platioo ao
Autor, oorooterbeado polo foto do dito órgão 000Pro ondor VW botão 00Mário do um oiro prolongado o Atte alavanca. Osso eixo podendo oor GO
'. roolo na dita alavanca para compor trde poolçãoo angulares fioadao par
motos de bloqueio, na primeiro peoiçâo angular. ura parto oolidório Co
dito eixo aooperondo aos entale O priáioadoe na poiruture do n6quino.o:5
ra fixar ois ' poeiçãoe rogulando a amplitude do ziguo-zaguo. na eogundo
posição o dita parvo notando afastada doe °atalhos, a rogulacom da.
plitudo sendo livre de qualquer reforância tactil, mu O Oroo loo P0019ão.
o dita Parto ao acoplando em um recorte na dita platina auxiliar poro
torná-la oolidária, com jOgo, à alavanca do rooulagom da anplitudo,
A requaronte rotoindtoa a prioridade do corrospondonto podido dopooitado no Repartição de ?atonteai da Suíça os 26 de P.14,b 0 do 1963. aoz
o o 8071.
Ponoo me 1 do tOto. ORb p0a /A0 mormiontodoe.
•

de losmogá0 °MU MUÇU-Mc

ranWeco

g
M
:•;
•. 3
. &lova feana&ura,, do troo foXmado por cairo priomOtico rataOSA
- - ,
lobru'OroVIda Vatornamonto de doto bioCos tradove 'roaSo, NeOPerlor cone:o(
Oltulnde o trinco, (MO 4 oquiaado com ' di s' positIvo de comando manual,por

!

uutubro-de 1wou,

•

oonono/Oor, o o Inferior foreando o lingueta de trave, ambos providos do
oaogoo loogitudinalo, deolisontoo sãOre correspondonteo pino o fixos de
!N.o, paro 0$ movInentos do avenço e recuo, caracteXiOado pelo fat0- de
O b1060 inferior au de trave ser dotado de um °riflai° transversal pasantOo aOraVeosado livremente por uma :tosto retilíneo, haste mota solto
161ap em suo OrtromIdada superior, a um braço ortogonal avançado poro-

!,

OWaa, o 0000 ainda Portadoloo, .te sua extremidade oposta 9 inforior,de
23e pequena °rolha, dlopoote normalnente, Isto 6 0 quando o bloco do tra
VG Ootivew Pocolhido,./nternamenoe à tragetku ciroular ' do Uma pequena
R,LágetOto, eeroodo radialmente num diaco aolid4rt o oo oxtromo pootorioro
,20 oi&indr0 giratório do crome
Ponto HO I do total do4 Pontoo oureueutadou.

'ERMO ti 152732 do lOf Ge afF:eal3i'a
1V,3 •
Requerente; d. R. ORTGY S.A. -SuiçaPrivilégio de Invenção .' n comPosição PARA TIPOOLOWTO AN COURO 'Ne neetti
GO DE OMDAÇãO GMIC4°
REIVINDICA0E2
t- Composição pare tl.ngimente de couro por processo -do oporação ádica. caracterizada pe/c fato de conter pelo menos mo corante aniOnico
o um produto de adição de polo aenoo 10 oquivulentoo de oxido de atilo.
no (o, eventualmente. 1 até 2 equivalentoa de óxido de estirono 0/ou
tido de p ropilo:1P) com uma mono ou poliamina alifiltioa, apr0000tando
grupo lipéfilO. aloolla ou alcenila, produto de condenoação Ooto.quotoo
ateado com um . dater de álcool alifático inferior ou aralifátioo a de â°ido forte, podendo a composição conter outroo agontoo ouziliarea asnal* no tingimento ou tratamento de couro,
A. requerente reivindtoo a prioridade do corre o p oodonte Podido (1.01U
citado no Roparoição do Patentes dei Suíça sol 14 de ootembro Se 1962,a0b
e t 10.946/62.
Ponto nt 1 dó total de 5 entoa oprodentadoo
TI2840 N t 153.123 do 26 cie setembro do 1963
Requerentes OLAVERBEL SOCIEDADE APORIMA -361gicoPrivt16gie de :in venção: "PlICCESSO NRA PROTEGER COPTRA TENSÃO INDOVIDA,
APOS ESFRIAMENTO. Uilo PITA DE OTOR0 gtm EsTI 2N
ESTADO PLAZTICO"

FIG,
34O dó o ià ;; abril de 1964.
,W2100 NO
dequerontot MINA S.A. oSulça.
',rivilóg g.o de Invonçao: "MAQUIVA DE COSOROA"

REIVINDICAOW
1- rrocoaso pare proteger contra tenoho indevida, apón nnfriamentó,
omo fite de vidro que eetd en estado plástico e ue estd om contato Ocas
um banho que compreende halogenetoo de metais aloalinon ou metais aloulIno-Oorrosoe, particularmente hnlogenetos de metsio conatituintoe de
vidro e halogenetop de motaia estranhos ao vidro, caracterizado por coo
-preonderi contrabalançar os efeitoo de tensão
residual, causados por
peraiitmiénióa de um metal constituinte da fite de -vidro por metaio Co
banho, •etranhoe no vidro e reagindo com o mesmo, mediante inclusão, nv
bora°, de halogeaetoa dietOs últimos mer:aio, tendo efeitos opootoo ato
bro a volume do vidro o !Obre o coeficiente de expanaão do vidro, os
quantidades espeofficao para contrabalançar os efeitos de teneâo riaidu
al, causados pela perouto lOOnica doo me-lana doe Oitos holegenotoo pelo
natal de 'vidro.
.
Oorequerente reivindica a prioridade do corron2ondent8 podido dop2
al.tado na Repor:14o de Patenoel de- .1 , uxemburgó ao 28 da wetetroro de
1 162, aUb ns) 42430.
Poeto O 1 dO telm l de 6 pottea Lip~tta/.Ja,

REIVIRDICAGOES •'
1- Ome máquina de contusa na g eai a oorra-ogulho podo aor aubaetiOo o deslooameatoo lateralo 0.22ananuoa poX um tateador meatido Por ume
dolo em contato com o contOrno de um como :rotativo, um órgão do regulaf.,63if permitindo rasar variar a amplitude doa ditos doelodamentoe. um ela
nonitivo pormttOndo variar a pootção de centrava de agulha com relncío
rs placa do faro da agulha, naco diapositivo compreendondf us suporto
portando o eixo de articulação do tatoador do ceco, suporte capar de
cor levado em diversa posioBoo por meio de 1:12 . 6Xgão de manobra, um me.
sonismo ooraitindo variar a amplitude' e o sentido de deelooanentO do ts
tcado r, 43. 4lta maquine . tetaào nunfda-também de um di p positive para fe.
dilitar. e ~dação de casos de botem, compreendendo ume plattna
rapam de-ocupar di.tau poeiçõee angu/ares ativos con3ug46oe , naa quota
4 oeema /loa adere o ~animo de.r45,.:Cagem cio' amplitude e. deoentido doe
leolocamecteaVdO trmrfla, cia asSume aít coao etbre o dleimmnel
7J do °entaWseta a&âà, à Seleção dee duas pottle34wda plaeima auxlXior emuló"fadOMI a
6iàra9 de regulai!~ da amplitude doe demi..
omoordOo-látormolo
6egio.que 6 cooauoldo OOr
,„ •

•

2;..1.
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mouV Ne 15%918 de 6 de 3en e;lre de
gequerettes COSPXH MORINS . São 'INEni/o"
i~4610 de gis3,119e9 9 DISPO3IZIVO DE ~ TAPA YOWW12 .
-- ONTROS D ,
'REIVIDDICAUDED,
ozepooltivo de trave para portaa de czwarloe:e entrono. de tii0
sqoe compreende uea placa do montagem ov ecOlho. li. enir aplicada embuti,
I do nu cepo:mure ou face Interne do portas próxima: ao meu extremo cope.
l oior ou inferior. cobrindo mesmo mo alojamento cavado naquela, e ainda
'provida do um pequawm rasgo longitudinal, do doei momento para um Do.
'tão de acionamento. caracterizado pelo fato doe dita plesea-eaphlho Ur
Mm doe extremo° dobrado em L ou em O. oonformo €0 destine a eplicação
ca eapeoeura ou na /Oco interna da porta. no p rimeiro cevo dito trecho
estremo em 1, revirando .ee ebbre O lateral oupOrlow ou Inferior do Geoma. e, no aegundo. " 0 trecho extremo em O contornando tranoverealmento c.
hitorol superior ou inferior ta porte, revirando- g o Odore O face frua.
tal ao menu, compre embutido em rebaixo nela praticados e am qualquer
cr/flcio'do moio para e oro.).
ecoo dito . %redito, extremo sendo
.. dotado de
/'Wo de hotato do trave.
aDX020"1.00.
Co
total
fte
o
pontoe
1
Ponto no

'(Sação

44-44.

4

Outubrp Ae,1970 , 2954

III)
.2====C22'

'd

1
de grupo!)Ceneletin d o„analcon
em que a g um membro oscolbldo
/•
:
,2
eonSiStistde em bldwe8 4
, Ulla em que R g um membro eacolbldo do grupo
1
g um ngmero inteiio 'ararei.,” píg
O e uma abatia inferior, o em-que a
eediweendeY.?.
tir de 1 ate 20 9 processo isto caracterlaado_ pelo fato de
per em reação uma soldada seguinte ft/remia geral; )

miau

O
fi

-,

1
flOdfle g0 N C 0 R
%OH
419 que a

alcolla a 8104'
é um membro escolhido do grupo consistindo em
de um catalisador4

em presença
alia, com um 6x1do do monoepoxialcoll ene
aproximadamente O ate cerca de 751)6
a temperatur as variai/ai-e a partir do

a requerente reivindica do acerdo a' prioridade do correapenderj
te pedido depositado na Repartiçao de Patentes doo Betados- MnIdee de

_rica do . Norte, em 7.8.1961, dob h e 129.516
' Ponto n e 1 do total do 3 contos apresentadoe.
_
ZUNO Ne 143.tri ao , 24 do eetdebro• te 1962
'Requerente s COPAR S. A. INDUSTRIA DE RESINAS ESTRUTURADAS - ao rega*.
Nédio Induetrials NOVO MODELO DE BANQUETA PARA DESENHISTAS MOMOS'
REIVINInCAÇOES
.
"NOVO MODELO DE BANQUETA PARA DESENHISTAS moutilffir, ~sete.
risado pelo compoeição/de quatro pée tubulares de cocção redonda • (014
pelou de modo divergente em xelação ao solo, emendo que na altura de
eeemo, dobram-Se sabre et meemo, configurando dolo triângul jó Gado tubi
condo que o extremidade final *5 horizontal e se localiza na time 4es
terço interior do conjunto.
Ponto no 1,g0 moi do é pontoo aDreeentedos.

'

slaNd N e 141.679 de 6 do ngesto de 190. ,.
Requerentes COMERCIAL SOLVENT8 CORPORATION ... Pad&

""

...V

--J.
Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA A PRoDu0e NE _ 40100810
,.....4 '
.
glpINDIOLCCNO
di
tOnae "tígialt00.30°
X - Nqueaao papa prod y ç'âo de uffi'llofflphOte
•
•
oula gorais
MOIO W g 1oc.°00 ee e4 ao oetemoro_de 1264

co?

n2,

tez

em que R é o radica.

11(0-CII2CE)
R

z

0-4.ez

.
,
RequerentesSYDROCARBOD RESEARep
g/a0 gá.
PQ
Pv)RocumeR
S
'
sO
PARA
TRATAR
jdg.,OL
io
de
Invençãos
*PROOE
Privilé g
UNO^'
REIVIRDICAÇOES ,
XTOCCBD° para tratar um Aloo Sidroiarbonetkgc.oengue. caraex
sedo pelo fato de que e bleo . teM. pelo mànio,10%.:ferynoo,uoima.th4,4020
C o é tratado em preeen.0 cie . 0;(51 : a 34. ' 150ípà;g: ;,íÇ,',01,1(i9,9.4.10)41°411203
00 morone, :emende eis
ombdivididee, tendo . dm tamanho Médio inloP-ior '
grupes. per-Muco V.
40a
ditos sólidos, pelo menos; -0.50 de um elemento
es, 711, e VIII, o Alude caraoterizado pelo fato do que o ólet liquido e
Poeto em contacto oco hidrogênio o temperaturas na ceceio it 04- 540 9 C e
000 uma preeeão do - hidrogênio Ouperlor'o 42 quilogramaa/oentimetro qua.
M'ado, ann9ITÁIrleat paro crequcar o Cito duo e proouzir. Pele mleett, (55 •

- OIARda UrtileAkV.: .(Seçã.C.1111-11)

2996 Éluartsi-teVra

OPaOltims# do aaoolita goavendo a 20 o Ce aenda quo a O:tto tratameatd
co paeaagem do di.ta &leo líquido, contendo cm ditos Gélidos, aacendefl.,
l alamentC atravhs de umo. zona do reação a uma velocidade eacedente a
i i.eagramas por cogitado por metro quadrado de eeção tranavoraal horizontal
C4a zona de' reação para estabelecer um . movimento co acase aos sólidoa
4nona de reação, a reuução da velocidade ascendeate.du dito óleo ilquide,
t ,ca parto salper1or 6a mina de reaço, para NOn00 do ve 1,25 quiluaraman
'por aogvndo por metro quadrado de cação trnnaversal horiLontal para esta
bel000r uma concentração de sólidos abanco do ponto de redue7o - ou velooi
e ao. remoção de um prgduto de renção en . fase liqu!dd, contendo oube
iaado
44nCialmente a quantidade de sOlidoe alimen . cada dentro da aorn de rnação.
Ponto ao 1 de total da 1 pontos -rre4antado0.

ut

da .Erkl,

maio ge t6Gea04 de 26 de janeiro de 1965
Requerentee SOCIETE DE LA VISCOSE SUISSE
Privilégio do toveneAel"PROCESSO PARA O APROTAAIMO ót : aaW
DO E CILINDRO ESCA TTYP T,'
n-r-,,!-.wTlo PAR? P'
recuTA-Lo"
REIvuoic.,4[..;
Procea3o :.Caod..:amento de fios io ,o,14,ua h4ao a p64 u -2;;,.

ticamento paru opeaailizão cio. toa que apresentan pouco a uniforma anta.
tração, qu4 prodaze tocidou e.ma'haainn do enroinat:td , autávei, e pobre de listras ; dom n eaarta . o de am ,laico cilindro d r daa estágoa CS.
auecivel e com êle aa p eciudo cilindro de al4r4otação, cLranteriaado pci.
to fato se que os fiel zaticndoc correm em uma primei:a zona do
Oro escalonado, asno AOad nprCoentanaz t., p o adirraturn d no máximo 11G(
0, - 0 depois aão afrouaados, 4m doia datáaid. qei 0.72GUOC: A ou quais apre,
sentam crescente temperatura, ao total de 12 et:1 155, e:tríodo.; nossa,
quarta zona do cilindlo caealoaco aow o aeamo aerimotrc uu O Zeroefro.
estágio e finalmente aão anruladoi aeb pouca tunnão, aproaeatando o prl,
.teiro estágio de arr4v g amotO unA ':eCioratO.ra de 120 at ..5 200 0 C a
luzido estágio de afrouxamento uma -cot:partitura d: In0 “ tê dlOoC.
A requerente reivindica a prioridade do cort-J.Jpendei,ts pende 60pRi
fitado na Repartiçõo da Patenten da Inglaterra nm 0.8 In )anetro de 1960
sob n o 3710.
Ponto n o 1 do focai 44 4 uo . .to4 4preeentadod.

Ula.M0 d o 161.414 de 04 de agéato de 1964
Roquccentee bABORATORIOS BRUNEAU S.A. -São Feel°.
áUrivi , - , c oe Invenoãot "DISPOSITIVO DE PECHAIJ,.NTO P.AkA RECIPIENatS DE
MATERIA PLASPICA V tIa.P. ,LHLMENTO PARA A SUA A
PLICAÇA0'
REIVIN.DICAOES
1- Diapaaltivo de fechamento para reci,..t4taa Ge matérià plaatice.
e aparelhamento para a sua aplicação, dito recipiente sendo do tipo sem
Labeçote externa no gargalo, e destinado particularmente ao . acendia-1one
aieW,;a de preparados farmacêuticos, taic como soros injetávela, caracteEl. r ada, O diapositivo, por com'partar pelo menos duas cápsulas, feitaa
eoé . O Mesmo material do recipiente, c encaixadas uma na outra, deixando
datwe Si um espaez vazio, espaço êstd no qual se aloja um disco de met/
elástico, tal como borracha, matéria plástica, c análogos, bate cosi
catllto Sendo encoixade suavemente no gargalo do recipiente, até que os
oaud bordos livres aflorem no bordo do garaalo, o qual apresenta, parti
5.ste efeitoe uma aaliência interno, de limitação de descida daquàle cor',
auntet o as duas câp'sulas e o gargalo do recipiente sendo 80.dados jun: boa, de preferancia ao nível de seus bordoe livree. após o enchimento
ap recipiente e eventualmente após eliminação do ar do mesmo; e ainda,o
duas
eferido dfailoaltivo podendo ser formado por um jago de main de
'Papoulas, enoaixadaa umas nas outras, e amparadas entre a l por diocea
Wintiooe diferentes,
Ponto n9 1 do total de 5 pw*tatt aptooentsdoo
o

TERMO to.e L62,507 de 10 de setembro de 1964
Requerentet EELLSTOFFFABRIK WAIDHOE -Alemanha.;
P rivilégio de ravenaRo: "PROCEFS0 FARA A OBTENÇÁO DE PRODUOS PARA 4 UM,.
GUIAM DA VISCOSIDADE E L/GAÇÃO DA áGUA HoW
COES DE LAVAGEM DE PUROS D 5 naaa'a"
REIVINDICLCOES
L- Pruceedo para a obtenção de produtos para a read.a.aça da ,adee.
cidade e ligação da água de soluções de lavagem de turco de Àondagow
esse de argilas hidratáveis, intumescivoie, como beatonitas, que podom,,
eventualmente, conter cercas e/ou sais, utilizando oomponton do urros o
ferro, caracterizado pelo fato ee de reagir linívial de sulfite, libar,
Cedas biolOgicamente dos açúcaree assim como dou rodutoe de reação bie
lógicos, a temperaturas entre 50 e 10090, com oulfatoo de crotio-II/(trl
violente) aesim como ferro-II (divalente) efou arrO - In (arlaalente)cot
respondendo a quantidade do ferro catiênico no
gniou:aLonato,
lado obre o produto aaco, a menos de 2.75 Pe 2 0 3 , dr orsfer5;e.a. a
1108 de
de 2,0% Pep).
A requerente reivindica a prioridade do correapendeara a2dde, depositado na Repartição de Patentes do Alemanha em 24 4:1 lo t.e'lro Os t961
'ob n9 7. 10313 Via/5a,
.Ponto no 1 do total de 4 pontoo apresentados.

tORMO O* 163.141 de
2 de outubro de 1964
lequerentel CID/ SOOIÉTÊ AMIME
4r1viiêgio de Invoncão: "COMPOSIOOES AQUOSAS ESTÁVEIS PA p.4 o'rincimEN.\
?O DE LA'
REIVINDICAOES

. FIG. 11,

1- ComposiçOee aquottao eetéveis para o fingimento de 14, da(A0-...risadas pelo Cato de Conterem
10 um agente igualizante, ou nivelante da composição,
O) 61e0 de parafina em uma quantidade de acima de 205, em.pês0.
:a
ferência de 50 a 15b, em pho, em relação è compooição igualff,._: te.
n) uma compoeição emula1on'ante para o óleo de parafina em uma -r,a,.eda
de de pelo anoa 5%, em peso, de p referencia, de cerca de !C em peso, os relação ao óleo de parafina, a
um anti - eepumante de allicona em uma quantidade de pelo secos- 0,1%,
em peso, em ra/açãO à composição igualizante.
A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedido.,
lepoeitadoa na Repartição de Patente da Suíça em 4 de outubro do 1.06t
0,2 de março de 1964 . , eob n o s 12274/63 e 2 596/64. res~ttvaments
99M0,1* 3 49 to*4 3 4 * 2 Pe ri ta, qpresontadoe.

MÁRIO OFIICIIM:
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do Cano do 1964
TARDO No 1.57.293 de
Sovb,„
STAT133
STEEL
CORPOWI014
UNITED.
nagUarantqP
.
E
SRPARÁVtlâ
PARU $20e8-tt
COMETOR
COM
EUMENTO,,
tovondC9
du
•0
) 6,tv1160
DARRA DE PARTIDA DE FUDIOW CONTINUA°
fOUVIRDICAÇOES

UM.ItSpositivo rara . a unia'64à9 esareaidadod adjOêâtea',.4
dA9 eseUS do uma Garra de pari.da parLt uma operação de fundição contInUab
Caractoritado por apresentar uma chaveta deslisbe/ 0381111galxes apeasentao
dou
nas citadaa cxtreiddadea adâaCeitee, expondo u4? fgW 9eparâvel antes
'

ao citadae oxtremidadee.
rognoranto tolVindlea m rieridadi do earl'Oe pendantO Dddi6-0,

Outubro cie 1970 295'7'

Seçáo 111!i)

da ata &Ata dóã aillibólóo g r g i~OfItia atuada de dtdecOató o e-tneeT
X representa um grupo de ácido aulfZnioo e, R roprooenta um
radical 4- ou 5 -nitrefoolla, um radica/ 4-cloro-5- ou 6 -oitreeauilu, um
radicai 4-01óro-fenila, um radical 4-metoxitoni4.3, dm radical 4-motoxii
5-clorofenila, um radical 4-nitro -6-clorofenila ou um radioal 446-diniO
trofenila, ao qual o grupo hídroxila esti ligado na puição -1 o a ligue'
çao azo na posição-2.
requerente reivindioa a prioridade, doa corroapondeatea
depositados na Repartição de Patoatea da Suíça 0310 de eetembra de •ea
1963 e 30 de julho do 1964.
Pauta ao 1 do total de e pontoe apreeent"4"."

4"0 elmbolo

dOpoaitado na Hopartição da patnteo dos Estados Unidos da Amtkin

"

\

URSO NO 156.239 da 2/ de 3âneiro de 1964

a0 i JIWÇO de 1963 eob n o 264.19g.

Canto nO 1 co total do 4 pontoe aoresentalaa•

Requerente, HÉRCULES S/A THDOSTRIA E . COMERCIO DE CALCADUS 2 ART'eá/LIS 1,1
BORRACHA o m ,BAO PAULO
Privilálo de Inveaào: "UMA NOVA SOLA PARA CALÇADOS EM URAL, 320 Mela'
SO DE toprcaçXo E O PRODURO RESULTAHM DISSE ARCAI'
CESSO"
REIVINDICACCM

1 • Uma- ndoo sola para calçados em gera1, seu praceada da agi;
cação a 0 peodut6 resultante desse processo, caracterizada pelo fato da
la, que poderá ou não incluir o salto, obtida pelo processo de moldagem etsk
prensagenr, te apresentar provida de uma parede lateral contornante de oeeo,
queria altura: parede esta dotada, de pequenas perfúraq3e9 O toda o sou coli

terno.
7on O d g

ger.2=3::.zu... •

1 do

total da 3 pontoe aptesentddoe,

-

•
TERMO N Q 162.500 «e 10 00 eetembro de 196•
Requerente,: OIDA SOCl2T2 ANONYME . Suiça Privilófoo 0,1 Lnkronç'ciot "PROCESSO PARA A PABRiCA00 D2 azo-douwrod dom
TENDO CROMO"
REIVINDIOAÇOES
1- Procesno para a fabricação de azo-corantee, oontendo metal, noa
quaia um átomo de cromo entá ligado em união oomplexe a duna moldoulam

de diferentoe m000azo-oCantea, caracterizado Pelo fato.de se fàRer rem
.e,r. um monoaeo-ooraute da eármula;
OE

K:ERMQ Ne 156.862 de 17 de fevereiro de 1.96N

Requerente: UM17E0 SHOE MAOHINERY CORPORANON a ,
Prl y lleïln de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇãO DE UM MA1ERIACSEHEIHANT1

A COURO"
REWINDICACDEs

na Qual co oimboloe R, 1 e 2, onda um, repreeenta um átomo de nidrogánio

-Y representa
GU Cloro OU um grupo nitro, mas na qual, no máximo, 2cdou
um grupo nitro, Y pode representar, também, um grupo aollamito @oleou,
iarmente baixo o R podo ropreeentar, também, um grupo alooxi ou aloo4ls
oolecolarmente baixo a X representa um átomo de hidrogInio ou ' bramo ou
ata grupo alcoxi moleoularmente baixo, numa razão molar de drom de 191,
coo um componeo complexo de cromo, o qual contém um &tomo de oramo Lin
do No )11.5.Ão complexa a uma molécula de um monoazo-corante da fármuIal
HO
03
e-NrN-

,...frooeseo de fabricação de um material semelhante a oPur0,
pela aplicação a uma massa de fibras entrelaçadas em relação de asneira.
çao, de uma sUspensão aquosa de fibras de cólagánlo tinas o distlatee, e114,
tumescidas, do tamanho microscápico, omotatizaaa pelo fato de que e satie

dras de 4P1
1% a 5% em piso d, suspensão das tibraa de colagánio, tendo a'eUtpeneão

pensão constato de uma suspensão aqu000 , 0 alcalina, contendo de
calina um pg fera da faixa Isoelétrica das ttbrae de oaag;nio.

A requerente reivindica a prioridade -to correepondente.eadid*.
depositado na RePartiÇão de • Patente; doe Betados Unidos da 40grI c e ee 9 67-

mato de 1963 eob n4 279.319.

•

Poeto nO 1 da total de 11 ..pontO8 eerimoutRdoe .r

;

.ttli E.

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ili)
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.
.WRWO 107

1

ij

'

friS ''iW".5514`

168.02 ao 14

a9-00rsR do 1965
sRaquerentes 115a08 IAGROTTÀ -São Paulo.
Vrivilógio de Invensãos"ROVA MAQUINA " CONJÚd0A .DE MOINAM) vwnWürfffh
.1)EIRA"

Waquerente: MASSEY-FERGUSON

e

1'

3'

•

•

-28 ' d o so tesn
'• //r0.(;10

Privilegio do invenção

(AUSTRALIA) LIMITED ANSTfidiàa't.
. _

"MMUIRÁd' PARA CEIFAR COLHEITAS ALFAS

REiVINDIt1CeáS

•

k

•

'

s

U , a máqdino p are ceifar Colheitas altas tendo uma
maààffilw

"

MIVIRD/CAÇOES,

1- NOVA MAQUINA CONJUGAM DE MOINHO A MARTELO E . PICADE1M, formAda
(por um corpo caracterizado por ter eus parte superior articulóvel e por
fiar dividido por uma parede vertical,Re_doie compartimentoc independentas noe quais ficam diepoetoe, reapectivamente, ot Picadeiros e o moinho,
o por ter atraveseada transversalmente um eixo comum instalado em manente e com uma polia, lies ou onnaletads, fixada na sua ponta onde não
ligadae correias tambêm ligadae a um motor e/étrico.
Ponto n o 1 do tots9 de 6 rostoa eprOcient.d....

atm ro dsa '4970

•

;

•'

'

de rewiião, caracterizada pelo fato de que dita unidade de reuna°
4,
clui p aredes do reunião mOvois lateralmente, espaçada31
IndoPendentomeü

te verIcals ligada cada uma em suo extremidade posterior a Mi:Nubla)
um anteparo longitudih 'al na extremidade
inferior de cada Parede de ;rolh.
nlão que p assa ao longo do solo,
klrociu 'rente reivindica de acOrdo a p
rioridade do oevroSpon
te pedido depositado na Repartição de P atentes da Or3- Dotanhas
nto 20 do
setembro de 19623 sob n O 39.508,
p onto no 1 do total de 13 pontos apresentadou.

TERMO N o 165.337 de 3:.) de
de 1965
r,
, Requerente: UORINAGA NYUGYO"KABUSHIRI RAISUA -JapãoPriviltIcio do Invenção: "CONGELADOR PARA MATERIAL DE

CONFEITO, MeEkl
MENTE PARA CONGELAR BA R
. PAS DE SORVETE"
REIVIRDICAÇOES

TERMO N g 173.553 de 28 do Setembro de-65
'L lleqUerente: MASSEY-FERGESON (AUSTRALIA) UNITED - AUSTRALIA VrivilOgio de Invenção °MAQUINAS PARA CEIFAR COLHEITAS AMAS'
V-INDICACnES_

à . Irsáquinas para ceifar colheitas Altas, constituindo.um
'oulo com rodas,

caracterizadas pelo fato de que as rodas em extremida -

s dos opostas de um eixo são independentes e hldráulicamento controladasde forma ónus uma possa ser girada mais rápido que e outra para executar
'voltas.
- A requerente reivindica de aCOrdo a prioridade do corresponde
te podido depositado na Repartição de Patentes da Grã-Zotannt, ,om 28 de
mItembro de 2.96?4, sob n p 39.505.
Ponto n o 2 do total de 14 pastos apresentados._

b‘

1, Cong e1ader 4para'materla3 de 'confeito, ,..!.,ec:1a.manta paru condelar berrao de eorvete solidificado, tipo picolé, caracterizado por sala,.
preender, em combinação: uma mesa g iratória, montado . para rotação
emtôy,
no de um eixo; uma p liidnde de moidee ou formae p
ara o dito material
de confeito; MT108 fixadores, na mesa g iratória, .e'em cada molde. Para
fixar os moldee ã dita mesa de maneira a permitir :que
o movimento domel

de

com

a mesa giratória tenha lugar ao longo de um circuito , fechado ao
redor do eixo de rotação da mesa, no mesMd tempo permitindo um movimento nxinl do molde em relação à mesa girat6ria; . mean'de pare 3ó2,
.ar os moldou em uma direção nada], a proximando-ao
afastando-ao da MODO
giratória, enquanto os moldou são capazes de se moverem ao :longo do. Oito eirvalto fecbadoç um meio enchedor, para . vertei, nos mol
.d'es O ma30..eial a ser congelado; um tanque frigorífico, atravèsido q
ual no mel~
dera eer conduzidos, e um meio para remover doe molde o material cone/tad°, sendo que o melo enchedor, o tanque frigorífico, T O melpt remoVo,
dor situam-se oirounferencialmente alternado ao lon
ge da ' OlisO eirOMW
e na referida soquencia observada na direção do movimento.laWmdildeil
A requerente reivindica a prioridade do
c o r respondente oedIaodoi..!,
titndo na Roparticãó de Patente° do Japão' em 3 de abril de i90!

25 643/64.
Ponto n o I

do

total de 7 Y oatoa a. ,t-

.•

atbarta-fairá 21"

_

—ame,

IDIMCO Off lefike ,($egIto

-

•

õúeo134. de 'finü 190-

Ptam 116'244.4aCd4 49,4e , moeembro da 19S3./,
Raquapautl o MASWEJEROUSON IMC. SA,A,/

Tato rit' 10.49% d. 14
de Mdio de 1991
itaquerantet ~MIAM NAPOLITANO'. SÃO PAUtó-4-

-eivL14gj de ineensen, A PROJEIÇOAMENTOS Eg LATIíOS A
WirliVin ara;
RarRaS onumpaims./
••
(
,

•

Privi;geo d. Invenção "APERPE1ÇOAM ' fOE @WWWROMP

-1
ReivindicaçOe s./

fleraugga

A p erfeiçoamentos relativos i
o combinadas oeifedel.ree- /

1 - Ap erfaiçoamentoe em vassoura, oarenterisedoe pOin
46:
a vaSeOuea aer formado 0 ;omitir de um suporto ou capa

ownedeiras compreendendo uma parte de corpo encerrando mecanismo gap!
radore4 4 iimpodoree
de grão, um tanque de grão dç coda lado

grumitlea, adit

as focai lateral; maiores tra p asoldals, • fechada es na hada
eiellOr 941
rlof,-eapa esta falta tsZaLramente em materl e/ . 1314t140 0
t omatada al'aig
tas bem como as bordat de contOrno suavemente
erre doniaitt, e

da parta/

do corpo, diepoeittetm tr ans p
ortadores de grão ee estendendo entre os
.ditoi mecanismos
separadores e limpadorea a um dispositivo
de descarga

vida, em sue base fechada superior, de um p

'eoaunicando -ao com uno abertura de descarga no fundo de-um tanque, ffir
gorazeluidaa por compreenderem dis p
ositivos de t ransfereecia de grfto
passando acima de porte ao
corpo e Interligando os tanquas./

avança tambím pare o interior, e destinado
a receber O Gabos e e ratni
dO suporte ou capa p lástica recebendo Internamente
a p losdape cOn.tION
qâo p rovida por egaminstavnto oom
bloco do Madeira..
Ponto n* 1 do total de a pontos'apeeventadog.

A re querente reivindica es p
rioridades dos correspon'.
Acates pedidos , depositados na
Repartição de Patentoe doe &nados
UM, .

loa da ihnerioo,'em 29 de oovembro de 1962 sob os

41.4 .904 e em 30 oe novembro da 1962 sob no

ainda f41

eaeOço contrai O eg terno, ce4

maiores 240.949 ó I

241.198.i:

Pomto'ae 1 do total de IQ pontos epresentedoed

COMO NO 159.555 de' .29 do março-de 1964./
e eq uel. ente,F.L. SMIDTH

CO'. A/S. i- DINAMAACA./
Oriv1141.0 de tnven,060: PROCERSO PArtA PRoDUZIP. CImenTt 5..1
ARM.

ÁTIM4DAA TRITgRAd MATERIAIS TAIS COMO CIMENTO./

g3144A

ItOd.

.

' TERMO Ne 169.056 do 19 de abeil de 1965

.1.194~2.19.0.4/
.1 . ..Proceeso para p roduzir
cimento pronto paro o onpooate
mento om-sacos . o partir de . crinquer,
cara c t erizado pelo fato da coe
praender a téltUraçãO da
olinquer de cimento em um moinho,' arrefeeimea
tO de .0. 4mento, .tr iturado. de
pois• eus este deixa o
moinho transportando.,
por moio de uW a .corrente de ar a
scendente, s e p aração do
cimento em re.
1a0o , eo Ar dn p ole'dó arrefecido e d
istribuiçâo de, pelo menos urna par.
ti do cUnento t riturado aa p arado para dm
tra ns p ortador de deseerga./
"A de)eaitante r eivindica
a prioridade do correspondent
p odidu depouitado na R
epartieSo de Patentes da In
alaterre, em 31 da

Requerente, SERRIM a Oft. -Penne,PrivilAgto de Inven çao s '"APERPEIÕAMENTOS OM VEICULOS SUPOIWA)OS

Aperfe 4 .oamentee

ei eeiculos oupertadoe por um fluído, daracterM+
tato do arranjo provido para su p ortar os .
veiculoe abre o eoe:
lo por meio de um fluído Sob pPessão c oMpreender um conjunto do
mine di
limitando lateralmente diversas alm0fadaa fluidas p
ortadoras formando t4.
grupo compacto, escoe conjunto sendo c o nstituído
por porções extertoree
ourvIlineao e p or l separeqío medianeiras de duae "
almofadee fluídas e ser/
vindo pare manter sob usada de pore6es exteriores.
A requerente reivindica a prioridade do correepoudente pedido de ao..
eitado na kepart1oão .
de Patentes da PrRnça em 20 de abri/ de 1964, eob
O 971.607.
zados pela

nao de 1963, .sob o a r, 2...1.931/6./.

ni 1 do total dl 10 pontos aprezentadós./

T;,9

eodoef •

'FLUIDO E EQUIPADOS COM SAIAS PLEXIVEIS. OSPINSt •
Do DãERSAS ALMOFADAS FLUíDAS PORTADORAS°
REIViNDICAOES
-

•

Ponto TO 1 do total de 9 pontoo apreeent:adoe.

tE 3 :a6 V e 158.651 ec 24 do mbrii CO 1964
Mequ'fn' eate: SPrni AFRICAN P0 AND 3lrEn•Vint.g3T1IA14C421POSI4'nal4Taêi
-

ÊPPICÊ 102 2UL

vri ,fil41e do iren,zão "1 iE1Ç1AMENT03 EM OU •ELAT1VOS 4 VARRICAÇÃO;
E IS it) EdOU RRFIRAÇU SZ FEf14Q, EM ESNJCIAL (ARCA ARFAECIÇOADA ADEGIJA
U ,EER : 1 4PRE'. 1,DA NO nESMO"
REIVINDIEACVEN

o't ou relativos A fabtisaçá o.

.

• Outubro de 1970

' 'Reçâo

VARIO
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Ce agc oiou-

tefi p ação Oe reirr, que conrIende um apareltio com uma lança dotada do

Wme 'ase e z..zla ..01,ta nas ort:',,midades tpostas e arrtnjado para ar mg4
%oda em cantile ver pela sun base, ecracteriza d os pulo fatc .da lança t53.
mluir ume viga portadora Oca estendida decde a taco no 'int:Nada

nfighti aums de 24 de OtUto , 'do 190
.
- Sula
Requerentee WRICOXl, 'd . o
Privil4éto de -AlienqUa P DISPOSITIVD DE AtialtilAen 20 MTÁSO
• CORSTEDOES Dl? cango F °PERI:IDO"
11511.11NDIUÇUES •
1- 'DISPOMIVG ME tMARRAÇãO 1)0 MEMLE0 TENSOR PARA CONStdurMs.
SONCIUTO PROTLVDIAN eprecontando èsse dispositivo km corpo d g aocalT,p,
110 qual co aMai;radus as partos terminais doa a:zumes do thbabi'02e
t02,, iserastericado pelo fato de que o corpo de amarrag g o ó ..';fiedPado
Wie aelfla de estacou oujau eotnono, dispesso eimètriolmen gn A91
ztlução am 41ixo contrai do membro tensor 0 an ‘ado ao :?or4 AíN,
cmDN'Udas mo eonereto.
WstO me 9 do total do 12 pOnT,On aprWien-Gaaan,

uma eu.tsa para o errefrcf.msnto co meio qm ei:aan.lâ A Viso Wor taai uva
ova',e poio enos um bocal de deacarga na ponta da largn r, p Yn e acto,
Ou9 ransrwtado para a ponta dentro da viga portadorx.
Finalmente a depositonte reivindica de 5c-tXl u npoPidade do
00TeP.pondent: pedido depositado na Repartiçáo de Pate4i ..es oL 4frica
•

Ut, &à, em 2C c".e

à)ril

de 1963, cob nn 63/1808.

Ponto n e J. do total de 20 pontos apresentados.

.d4

_222422:e22%:2i 'I"

46

.1
.:-----------,"Va.---4''te?.50
J3a . '. ..5 ..::-...::
....--- \'''''"
:-.--::.:

_ .......
ag

\.

.

4rt.

,5a

27
22

........

i
-

e 7L' 4. ...1M

'11,•'0d....:,
..r.,

_—_,,....

114,;i cc.) I .

WsNm0 N 9 155.4 bb de 17 do dezembro de iyo.)
Requerentes CORAII0 DE CASTRO PEREIRO -Silo NuloPrivilégio 00 InvenoZos e cARROOERIA-CACAMDM DESLOCAM PARA SUMSFORTE
E EMDARQUE DE GRANEIS SOLiDOS, EZPECIAIMENTE
CEREAIS E IIQUIDOS, EM. NAVIOS E OUTRAS ATIVI.
RASES, ORM COMO O TRANSPORTE pn CARGAS EM GE.
PAI,"
P-RIWNEdCACOES
A- CarreseTin-ca:pmba dealcedvel para tranaporte e embarque de gra.
Mis oblides, eapecinlmonNe cerenie e liquidou, em advim) e outroe, "bem
~e o treneporte de cargas em geral, caracterizado pelo foto do carro.
Veria de um veleu/o auto-motor ser formada em socç 'beee sondo pode uma
dessas seoçOes, em rrómero de umn ou meie, formada por caçambas desate&
vele, montadas aBbre o chassis por meio de encaixo e de fome removJvslo
Ponto ne 1 do total de 12 pontoe apresentados,

t

TERMO N a 2730556 to 28 do sotombro do 1965
Requerento2 flASSEY-PBRGUSON thUSTRÁLIA) bINNTED , ausyfiam
PrimIlNsio ()Gani/e-4u "APWEIÇOAMERPOS 101 OU Rn1MO8 A 221)^110011AM
pg1PINDICAÇUES

AporreiçoameAtos em ou relativos a segadorad ) 2,0x.d_dtej.?al
Â.QA par meio de roudiUo do ceabeita, meio de corte da colheita, moio de
pie moto de colheita, gm‘ meeanistrto 00 entrega incidi/na° ao elqvador oAl
je extremidÁdo inferior 'C dis posta para recenwe conolt0 do mele de
)UO2
manto, e cuja extrewid(lda orpenor ;3 disposto aelma de no,indt.
bre o qual e tolhelta ploada CD elevador eni, e um ventilador dispoote,
PnTa diTIW ama corrente do ,sr em oposig g o i queda da oelbeXto 40 eleç
tte colheita.
tà requerente reivindico de acOrdo a prioridade do eePredpoáw
to pedido depositado na RepartiOo Co Patentes da fictiaretuolla ) gm 24 ,

cador parn dito condutor para remover lixo

de setembro

de

1964 :Ia 11 P 39,510.
17 ontos apretentadoe,

(Pauto a 1 1 iio total dO

,

U garta-fe'ira

MARIO OFICIAL; '((Seção Bill)

6

kit? 2010E02 de 29 de 3ü1.110 ---19e .
4)0(31103'011t0 3 321Ut78SIIIA E dOti ger0 DE AnTFATOB DE .77dI8ig9 QrsfiltDPF

,1

PI/1 IEDA c) G OIXO PAULO
•
I
4£02enho Láulnatr4a23:E0170 E GRIMPA/ DEBERMPLICZAD .0 A TEUXDOE 72PD

r-

*movo 2 OnICIRAL MEM° AP2,260 A TEc1DOS ' WIP0 AMA, que,
aaraCtal'iaa esconolanionto por sor o desenho conetitnido.de

"do oito p6talaeo furadas nu parto contra Bondo tala flOros (1D ligadas)
lOor moio tIo nnetoe (* 2) o outrae flores (3) emulo no
ti8r0 5 ( 1) e 03 (310,
zwa pares no lonEo cio tecido Bondo tais porco ontremeadoe por
encloa o gama (4) o flOros (5) do manaY tamanho o
todna os wazioe entrei
on e4.vion °amontoe silo p reenchidos por malha (6).
Ponto na a . do total do E pontoo anrocontadoc.

.Ch .4 a - Ualn& ,Z(bTMV6,
Requere:1bn, VET411 SIA Egt7INNTSTOS '.31018 *145113 z -Eir-rgrati
~ia° alO_Invondloa 0APffill`1341114,12.2M3.
iliimmo3 A V* g
. t.`0,17SA
•
tiu30
•

12RMA2:

--e
É P ÉIMçcaingras si or nita1VDJ 4 I»t42
a 1"" effi
l .41
gtOi gadiSil pelo Xoto cio que na p ovoo g
izada)) n.00 oixoo e0rk p oritante4 Ge
prosentaro cozi flondeo mentidas e corta
cl iilêStrAO time
Nb % 602d0Ru0
pia filou adjacontos ao a p
recontam com callánciao altarnadao O depavadoo
2vo 210 enquanto quo contra doerem eztorno p
revisto no contarno doo . Unn.41
,sos 80 ajuatam
. ao borclao de anel do borracha co, siol1as
0 he.vda8,e5on
midau por arruelan exteriore2 ttrt v eadaklua par'
PAY'anintqOO NalfitUD_QM,,I
TaLN30 .11 l'espectiv o o
•
Ponto ne 1 do tots.1 de pontos aproBODted.00à'

a

.0
-'"
•"

s. \

a !',3Si:'10
i lá
V
, 111

...

_

um
VII

çie,9

IIÈRki0 fio 166.,080
k} de janeiro do 1065
1o411o1ont°3 11EIPEN114118211 N.O. 4 ALM./A.12d
0',,, 1,0.1(isio do Xavoinüoa "DISPOSITIVO PAPA BEPARAR PECAS COM DEI'MttNADO
PRIMEn0 DE POSP25 DE IVITERIA surg
Ênco coNTIM.N.
MENWE amuos POP UNA MENU De RÉntinol)

ft= .fip

161.722 do 12 on ag8áo 10 1WAU
Beaucrente3 SOCIRIS WATIONALE,D23 , PETROUS Donnflitã
as,~1 .0 tu) lan_usiitu o ffledESsO E APMed LliaEE.
51 PAU A ~VÁ) Fii;à1)-CO
•
, IteRIC(10

RETVIPIDICACDES

nr„TVINDICACDM

Dadposatrio automiitico povo separar poças can clotorminatit)
toinpvámuato do por.tld do material. slattit:Ic9, par 1 á arrlarmante partia g cos , 1
q ontinuamont o ezo.u:sos , por tialt1
prensa do eatruca'oo Co,, , ouxíldii do uwayez
à'amonta tiO coto, n Aovlmentada duÍanto a. sopararfão 2
rodattványente ao perS112
emaxetedo pala tato do 'eao, CRI um tan1b6.p g:
Cràvaamanto dlapozto um uma 1.
ovetatfilo rolante conc;intrica,nonto pan cem o elxo do perfil o acompanhando
olnexViinicamento o avaai;o dkiste, uoocha dipoata uma faca, miivoi radialmente
on

çur k nao

do kli,a0 do pc7f/1 o c190, paro o dt;rocilo do 7

,

.1111 COTtO, 5Ifflatt3

noâlgao da trabalho polo oca° dovidamento comandada do uma farca,
:‘, roquo.?ento ro.lvJn p jo0 o praorddade do _correepondonto
poiniey,
depodatado no--Pcparta(rEio de Patentes da tt
le,mnoba„ eit 20 do jano,irel dO :k9611
Ti0 4 17 916 zr:s9n
ponto nn do votai do 16 imutoc-agrocemudoc,,.

1--.:á.oz.om para G obtonsZa do &MIO siara -MN 5r0 1%."13jp-1Ã
011~0.1inSbn il queDii-471 '051.a:1dt:4m:ido sultáriceo á poeta em , contato coo
1À
oucessudD 0010-p,KO.A'quoaÁr, ocitkto.x.£0 cui 5s0/0
caractorizado poli) Sate iM
que o velumo oa . ,concootrngifd, d'eWo solução
são mantidos constante% ao pd3 •
Bo uno a quanki-darle Ita cee .c'erfespondo ao tio/do formado po2EPabacál
00. ¡toé &MC) oonttir.co, 4 coi4X-or5a ,cont innamontoo concontrada ~Manto poè
•

aafiaJnaWDOM EX..telMODWPOte*dg-a covs ontcreasoes, 4tos timo o8to
, on/30 4

wototo em O sed,uçKo anITATrreob
n5-1' A realmente r. el?indl'en to P2 :1O
tidodo dO O VMS

P on dva t6 9030t1 è
daptIMME 110 P0iEO d Potontos da Yranca:em 13
da as3stO âge
_ zol]
Wi.5n530,
Ponto nn 1 do cota]. de 10 ponto tá apfflamatadedd
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!
ála abril

GORO 'Ne 10:207 =

-de

Outulbró de 1WTO

slemo m o 164.000 de 5 de

1963 •

Stierlhatot 119TI53OLÀ02r1 BLECTRoLux • suacià
De ACESSOMIO Pai AsTRAD0R 03 rá"
0040 Industrlall *E010 muito

Requerente: SA11DV11ENS ~.T ERKS AKTIEBOLAG =
F.EIVIDDICKDEE.

1 Broca aperfeiçoada provida de canal alimentador ds fluido/

.1 • Nolo modálOolo aceeaário pare sàpfiiador `do ' pO, catmet`eri.

I. penetra angularmente do cima para baixo e de trás para diante do roa.
lgentivo ~no o ~ninando num Interior vazio do masmo'con

Une Intrelida.

tendo di;motro MOunishl substancialmente menor.
roduerente reivindica a prioridade do correspondente pedido/.

rairigerate e / luhrificante e removedor das aparas, situado ao longo da bra

ca até as bordas de corte, caracterizada
ou mais, aberturas

de alimentação

pelo fato

do canal apresentar um /

do fluido circulante à fronte, no sentida/

da penetração do broca, tendo o dito cana] também uma ou mais - aterturas doa
tinadas a orientarlima parte do fluxo do fluído circulante no sentido tile"
$o: , -promovendo um efeito e,etor retroativo.
. '

â requerente reivindica a prioridade do corrasOondent, pedido e

41P0Ottad0 na Ropartiçáo de atentos da Buícia as 1 de outubro dê 1967 /

depositado na Repartiço de Patentes da Suécia em 14 oa deseebr• de 19i3

110 a a91/1964,,,
'

WEL.

Privilério de Invenção, "230CA APEREEIOADA PROVIDA DE CANAL ATÁMENTIDUk,

plit7INDIC4CDS$

*afiei twe'cOmproondir um corpo de Jtilliação *e geral aiohiado retangular.
denta no sentido tranoversal do aparálho' • um elemento tbbular de conexo

nJeembre de 19451t

g

sob no 13.940.

Ne% n o 1 4o total do h pontos apresentador, .

P 0:1',N

do ti .-31 de 6 pontos at,rasaotadoa.

•
MO 10411t481,d4 39 díajato de 1965./,'
119Nderentet MIM 4/A, *MUNA% s MATERIAIS e $40 Pa014)./
..

Amilighto , da 1acan910, i&BULHADOR 08 Mlia0,/
' peivinitoraBead
1 . Debulhador de Milho, contataria& peie diapeei44o demo:
!Willy& do seu ~janto funcional, compreendendo dm corpo central MILD.
401m alma' es horizontal, tendo de tMlado a moega ou bica da'altmeg
• Ol h e 9 9 Oedidlo tmalnento horisMtal, o do lado op4ota l a •lmera de
N

•

tatilegto,aa pooiclio vertical, tudo praticamente so 'ema altura do ao!
¡O amara, qm 4 de em metro aproximadamente; mudo mo axtermamat, 'd
ira do ~lado 4 disposta ma araraZo feriada por
LAAP186 Rígidos qui correspondem precismeate asa

112

majamtm dn

tela pentes do Mesa,

449,491.09 41 trator, • am eixo cardas de aovimentallo Pelo mama UMBU/
.trum 'Gadd adue gelo, abaixo do referido corpo (central cot: locar-1504e
• Aliara de ~alta e atedio deite a &mar' aolatora de formate atmmild.
)1p , to ma saisaata da ;momento dammicaate oom ma coadora doodadenhe
11~9, 9 011 sob a acto do um corrente do ar forMatdo per coa manê
"Águia'

aonde ao impndreaaa para a oleara da wem9149 .

IP% 8 99 Fiel J4 limpo.,

pare a (colma ooadatara e daí pari e ~ao;
thl48 N&MWi a*

t: dm 94 Mac da

~datara 4 disposta em
40-04o, fladgmata, gas a colune

I. pipffiklao do registro, para rasam. mn interropoto./
4110 ao 1 do total do 10 pontoe apreatatedoa;

TIRO

Ne

1,33.00 de 30 dê setembro do 1964

Rrauerratis SORALON ROCHLIN o o GUANABARA
*110414
AD
Peivilípio da Inc,6061 v APERPEIÇOAMENTOS Em CONSTRUÇOBS O CO*)]
E APETRECHOS WPRSG4DOE"
HErVíNDICACDRA

APEnnTOMENTOS i CONSTRUÇOES EM c0NCRE1'0 ARNADO 3 APON

GDOS ZMPRBOADOS, oaracterizado por ser a moldag em de colunas ou vigia obtk.
dd aos o ~eito de continentes tubulirra de porfia adequados, cilíndriCoci
concentra
ei príoshloes, construídos om materiais plásticos de propriedades
tm,

r•laticamonto moera •prasura, continenetes tubulares *men,
a misture do concreto, • rb oaMaN %At
Wh narraras metálicas e contendo

de

remo

mu,

Para funcionar com revestimento final.
• Poen* ne 1 do total do 4 pontos sProsantadoa.

•

7,==en"

I
n.3 o. •
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aia 259.382 , do 22 de mato

ao

r. • •

z•te•

••••a

(Seção 111)

•

v n ,(7.dl

.
4

04tubro do *Mo 29N

t964,,,,

ORoquerento3 ANTONIO RIBEIRO DOS REIS e la SIO PAULO
ipilágio do Invonsãos ONIIVO ESTABILI2ADOR COMPENSAUN-PANA
• 10 MOS° fr-4

•

.1,

5 il

.

.

1

IA

-•.

.u[) P2.,.. 0'0 0 . AP Ab gu Pí9 , "
4,,.
7
Bequeroneeo INDUSTRIA R calcino DF, ganrgogyo'ãgworggrw-f3Rom

3310v3NDICAÇUS

r RIN

NOVO ESTABILIZADOR COMPENSAI:~ ~A .eào volconvo„ caraotA
Nzado -PO; sor formada' por duns Alavancas cruzadas presas em suas extrema
(dados fl elementos móveis que oeollam em torno do sou centro o que são ti..
.

' adon por melo do pinos loucos 1 Unstea que estão solidários ao diforen-I
Mal ou Seixo de molas.
Ponto n d 1 do total de 4 pontos apresentados.

LUA. 9 en g0 PAULO 3 c c

..,.,1,

..

.

r ; 3 3.

: r.

Desenho Industriela oNov0 E atlidIALA4 teSEllild PARA MUNO
mb.---2.--Q—
tcArs.
.
1 . NOVO E ORIGINAL DESENHO PARA RENDADOS quO se co?octun:y
as essencialmente por sor o nava desenho formado por configuraçâoo (II
, fôrma de flCros, com petalaa largas o cspalhadaa sendo 48 váriao flaroo
interligados por ramos (2) providos do folhas (3) o ainda,. todos os Oam
i nentea Co desenSo são interligados per 041 1~ (14) do p
ot:tom/4e (11Boollossi

1

.. —

iIguais. •
Ponto n* 1 do total do 2 pontos enrosootndo50
"r
7......... .

f
pÁNÁÁ=• .1*. Á, ..„..., .............

1

t. il
ERMO N o 167.121 do 12 do,fevereiro do 1965'
Pequerentes. BOCIETÊ PIVES LILLE CAIL, PRANÇA
i'xivilágio do InVengâo °APERFEIÇOAMENTOS

EM . DESSORADMAS CENTRfFUOAS°

PEIVINDICAÇOES

0 - " APERFEIÇOAMENTOS EM DEBSORADORAS CENTRIFUGAS",
cemportan.

00 urna cuba ollinorica na qual fica colocado um cesto rotativo fixado.
'num eixo vertical cuspenso de modo p endular num manoal di s p
osto Per oã,
.go do "cubo, sendo esto oixo arrestado na rotaçâo por um.motor colocado
por dote manoal e acoplado na dxtremidade
'
superior do oixo,caroo
tOrlsado por uma carcaça do chapa que c o mporta uma parto inferior, cl.
lIndrica, conatituindo a cuba da dessoradoro centrifuga, e UMA porto;
O

ouporior troncocânica, que'fica ligada pela sua grande base na Parto o
inforlor e cujo eatremidade superior de dielmetro menor sustenta o

Tnanu n o loo./o GO ZE) ao março ao 19o5%
Requerentes RECKITT couw (OVERSEAS) LIMIWD.
POLIMENTO a.

man2

ai o o motor do acionamento.

REIVINDICAÇOW

g

Reivindicom-so do acOrdo a Prioridado do Pedido de positado na .
flopartição do Patentes do França, sob o n o 964287 0
cai 19 do fevereiro
do â964.
P onto . n o 1 do total de 8 p
ontos apresentados.

minam

PrivilOgid do Invençãoa APERFEIÇOAMESTOS SOMO OU OELATUOS,A.

1 . Vna dispositivo poro aplicOção do polidor compreendenddoM
porte para alicar polidor, caracterizado porque o suporto 4'd4posto
re receber IVA tampa do cokorturo, que se ajusta sôbi, o o (4Ã-áWpitIvo
para oplicaçdo do polidor, quando o diapositivo nÃO está osii uSo, ton(M
o Suporto uma profUndidado a/Cicie:int° pare receber o.tompn o tendo wg
base levantada sObro a qual a olmofedo montada.
•

• Reivindica a prioridade do correspondente podido dopo8ltdaDCP4
na &partição de Patentes da Inglaterra em 26 do man° do 296+. 00114
no 12.779.
Ponto no 1 do total de 2 Pontoa apzosentadoo.
71

T)U-V-VO OMCW: (Snáo g lilly

eAsueaokfÈ 21n

jura° d.n 196M

;O 160.9. 07 :51 16

'25.11.A0 Na 14(5.6 35'du
.R5 du abril da 15165,,j

. ESTADO DA GUAlmaison.1

lNIOU0

°Cubra de 1.Rria

Requerente; W. R. CanCE CO„ ... E.U.A./

do T.oe;1030; JOtO TIPS D2 Tli,tPAEOJ

Privilégio de

MsinàlpaeGn-1,/

/))

I.J. ,renOos COà31.9110 PARA PRILEIRO

SUPERKOICE OS POLIUTULEND puund Bwinsrum zom nuh OOMPOSX,R,

1 . Novo tipo de tímpano, p ar:Iate-cisado Pelo f a to de Jer

ÇAO,/

', 2A
- cIU de uma estruture censtituida da uma faixa anelar na qual aa'.3,o fixado3 pinou.suporto que, pela outra nxtremida g e, prendem e /

RaivindicaoGes.,
1 - Ume eumposiçâo para primeiro

ustentam pelos ângulos, uma chápa triangular que além dos furos dos

rovaat1jmont0 du suord

ricia de polietilono,.aaracterisada por compreender (1) na Iátaioa
Nagulose pelos quais está fixszla noa pinoa-ouportea, também, dotapolímpro dp càreto de vinilideno, (2) um moi de
do outro furo mais amplo no centro atravessado, de dentro para

do,

' 7121ppo g' UR parafuso cuja extremidade externa atravessa pelo fure

pOso e constituindo

sendo de 10 a 50 por,cento em
."#%/it_rakt) Ponche

sonora e 4 0

sftio3 outabiliEs

e (3) um breu modificado, o teor total de aélidos da compoulaáR
de 240

a 5 poe

atarrachado por uma porca./
cento de sélidoa de látex, 10 a 50 por cento do eilica 801041(14

Pn p ne 1 do total de pon tos nP resentados./

15 a 60

por cento de sálido4

.
ta

A requerente reivindica a prioridade de ottee3513Cadai

pedida depositado

da Ab4ri ge

C.2

de breu modificado./

na.RepartigNo

de Patentea

dos Ratados U6S4PA

ofa 23 do abril de 1962, sob nn 189.346./
PeAte nn 1 do total de li, Pontos aprearkundOW

i

///

rales iss

'n1k

/
gs x/9 .6.0e

4n tu me 00,163

.

Dt O

C

49 1965

Requerentat e&AUPIO NAllANTI e e Mo PAULO

FrivilkSo• dd Oveag gs; %DISPOSITIVO DOSADOR DE LIQIII00'
-ftEIvEdgcdcws
NQ 150~ os ey

de junho

de 19G3.1

auquorente; LISARRITURRI 3/A, - INDUSTRIA S com/aclo. 3g0 FATIA,/

à . DIÚCSITIVO DOSADOR D g INUIDos, e ar acterts..10 9 em Jsodatn

-Privilegio de Invençãos APERFEIÇOAMENTOS SM OU RELATIVOS A MEcANIR-

Olai por RESproebder; Unia p eça troncOnica, com borda do apta ()Obre a Tod
gaW do frasoor UNI) tampa desaa peça troncOnlea, disposta eom uma anom,4

M 03 FUNCIONAMENTO DE REVGLVERES DE TAMBOR,/

gem tubular central, aalionte da tampa e com acentuado prolOngaMOnt0 Logi
Pior; Uma tareDien Poça, dipoata no interior da primolra 0 apoiada aellirMi

t..1.--.~--As
vi
ón
1 . A p erfeiçoe-mentos em ou
funcionamento do rerOlveres de

relativos a mecUlDma

tambor, caracter/sedou,

inicial .

e rUndtb devta

oancOntriCa à mesma peça, com

_

1 :nto e pelo fato de que no interior do cabo se encontrar alojada /
'joga laminar em firma aproximada de °V°, cóm um ramo menor

dispeet0

poolOo Tu p i que transversal ao sebo, ramo essa que se

proUta
ouporte do mola que ,,envolve haote ligado ao suporte do cão, em.
kuinnto que o rama maior, junte N extremidade, se presta de suporte/
apoio para ama ougando mola, a qual tenaione baste que as articu.
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Novo dispositivo carregador e protetor de.mereadories. melo
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da ao material oldstico somi.rígido ou outro material de corta sia'stioidade:,
Aa qUal

e g o praticadas uma pluralidade de aberturas ctifndricas, diapootas
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do a ro g ando Place dotada centralmente de una alça, cujos ramos Oen ostra
aldadee em b1ea3., e g o introduzidos e mantidos em aberturas langitudinaio
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ta, conectados une aos outros, sendo cada um díut referido; •lamente% der&@
nido por uma parede de fundo e parados laterais internas e externas eli.
pectIvamente, , formando as cltadas paredes laterais internas e do fundo cg
cada elemento parte Integrante unas das outrae e def1nindo.umrecIplamt4
perfurado para receber ganersa alimentícios e semelhantes, o *atando ao p4
redes laterais de cada um doe referidos elenentos distanciadas pedales° 1 4

citada respectiva parede do fundo a entrando as mesmas ascencionalmente
ttéRDDIÇÂO °Cd

uma borda integrante definidora da •xtensa* Pellaktrila ea2:0,

e tor doe citados *lamentosA reverent, e reitindica a prioridade do c
orresid1140CS Podtdd 4;4
depositado na Repartição de patentes do % Estados Unidos da Amãrlea 44 ?ICE&
om 8 ds sais de 1964 sob D G ,69.34a.
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anuro interne o nom retorno ou tas 2o10 doara lutam Alowlwe,
1 do total do . 3 montou oproo-vsod00 0 : '
j oato

NNid
~g ,

, §X.

I: %NlnSi
n"?./A/~

tè;1
1E'v.

1.111°7
4.!

ré.

4111,'

110111111111elenh al ti
112*11 injoi"
114;;;;;;;;;2;
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!taquarinha( M4X3A kaa WICRAitO/30 URU et oura ;mak
MYLI f flo I. liwenr4o, lenÇAR044 P48S1Ditd De ~MI'
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onLOMM goefflactwA
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231W0 NO 160.170 . da 49 de

FIG.1

db 1964..
aectgeremte* OXEMIL IBUiCiTtre COMPO/ Xaiá./
primilídie. do Lavan004 ARUPUIÇOANIWO3 3M ià931.410
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1 n A perreigeomontwecHepecolho ondulador de cabeio
caracterizados pelo 2 gito , de . compratinUr um *Adulador de cebel4 qusd
tem eme construgh aubstancialmante tubular com QM4 abert .Irk em '1111

ma PINOS, oaranterleadoe, lnietalmovaZo l -polo:Pato do acra
:colar= os espelho, pelo face interna • janta aos lados de menor exten..7

extremidade. tendo o dito ondutieoz uma- _tiparficie . lateral perfuro.
da adaptada pira receber cabelo enrolado, um secador de cabelo ia
cluinde ama fonte de ar aquecido foroado ', meios de intarconado os,
_
.
tendidos entre a 4referide fonte e a abertura no onduledor para ie

eao das aberturas retangulares usuata, de ' paaaagem de alavancas ou blocos/
sortas de rmg•ptáculoa •para, mtnoa da topede,, - ea4;incla ~Lama %UB duas

ver ar ao onduladar , e (elo* magnáticas para atraireM ,o prenderam/
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deado Zallan ott4j

tanoo co
. . 1ndopendontemento par 1.2IN /Roto» 024EriC04 montado no
auturAer clU)
coreago., com tra»smisolie per? ongronagons, eoroa- p inia0 oo cotroo ete félh)
mando pay botZob externos, 00 OlVIZIO Etet 0MètlealDeAtO, POIO Oi keiPPOfl
R4O~
ao do calçado..
?onto no

•)0

do

total di) 2 PC.L0t0,11UPPfmt?InLAPO,
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,..'0!Hinfiíitin1101011%

1-'970 uaidhAsIrta
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(Seção

191)

Outtr9

jvãov,

ZÊRNO Nd 165.7146 do 29 de dezembro de 1964
vamo +No.- /55.5147daào 041giái0 de

Requerente:ÁLI/R6
RUIM a a ESTADO MO R/0 Da MIMO
. .
Priell4gie de Inv en9ao: "UMA NOVA ESTRUTURA DE CALCTWSA DS CRIatiç

B965I

ao(luoront es CRISTIMO TRU MURO . ara GRANDa DO 801

MELHANTE,

,PrIwIlátto de lovençaor é'NalfO P1100a3S6 'DZ FIKAW Da CORIrti3 at4 '
*' • ' *
*
BZrirc&ÇDÁ ,
"

ar" 2n.`

(

REIVINDICArDES

Usia'nova. estrutur 'a ' de calcinha de criança ou semelhante,/
caracterizada por compreender um tecido poroso, tendo a porça da frontal
e da traeira,.c.osturadas ' juntamente com suas bordas late rais; condo aa /

NWo'pro ciassadeéisaçád de' cortih'as ;o geraL, 'caractels,gal.
de :pos. pequenos imão CmbutiCoO na cortinaou nesta fikadoa sem mabutimen4
ditos imás aonde Variável& em número o tamanho ama o Oso da,cortia4.
Porto ne 1 do total de 2 pontos aproaentadoe.

fibras do tecido tretodos cem um material, a qual forma ou combinação coo
as ditas fibras um tecido que á poroso C repolonto Z 1 água, dito a:ator:Lr:1i/
Compreendendo oetacrilato de meti/a em pó o eloruróto da metile.
Ponto n1 do total de /4 pontos apresentados.

'PIGA

."2" Na 164 .277 de 29 de março de 1965
Requerente' CARTOORáFICA F. DE!.
S/A .a SIO nULd
Privilágio de invengio: 1 NOd, 0 FUTEBOL DE 43S0
REIVINDICACtW

Novo futeborde moi*, caracterizado por compreender ztnta opm

.
kUO

H" 144.602 da tE de novembro de
aoquerente: W. R. GRAOE & CO.
Privilégio de Invenção: *UMA EMALAGEM

1962

PROCESSO PARA DT:L/2AR A !,;EattW•

'

tela dotado de dm vinco central e transveraal, dita cartola tosado em !Atte /

, faca-externa, um desenho estampado, colado ou fixo de outra maneira adOwN
da qualquer, desenho ;ate representativo de um campe; de futebol, coa atoam
ate ema demarcaBes Oficiais, isto 4, aludas traria, áo provistas as /

egKUMICAOES
- Uma embalagem, caracterizada por compreender um objeto, u-

mareaaesi • pequenas áreas da linha divisória do melo caupo, 002 O Oezt ale

ca película termoplástica envolvendo o mesmo o formando um .:abo envolvente

culo central; a.marca para- cobrança de penalidades máximas; ao linhasygamt

o firmemente apertado e tendo as extremidades abertas, ama área aberta na/

circulares formadora* das metais-luas das éreas grandes, e nos quatro ean-/
toa do campo, a -mareação de um qusrte da círculo parli a ebbrsuqu G, tire r

dita aelicula nas áreas finais -da embalagem resultante part permitir rir%
laca° de ao , através da mesma, -cuja área aberta é menor do que as ditas ft-

de capto eu escanteio prOpriamente dito.

naio; tle bordas" paâeitla na dita área aberta sendo angre;sada. a aspoL

Ponto n e 1 do total de 3 pontos apieaontodo;.

98os onvOlventes.da elícúia sendo te rmo-aderidas umas as outraa- calo me.'
COO offi cada extremidade da embalagem.
•

Pomto ne 'l do • total de 15 pontos apreaantadoe.
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A requerente reivindica a íwlerlded, co . correspondente pedido dft
RR RepetPtiçIo de aateaMos doa Estas Unidos ds ka&lca, em id de
1963 oob ao 4,3.841.
444enge DO A #410 Saltei ele 9 POMO& apredeatedoe,
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aLklà2215-42Z
í . tJs proceso pana fazer folha de flandres de so ldabilidade /
ap erfeiçoada caracterizado por apassivar, eletrollticamente, 4
folha e cola.
oá.le em contacto, saia antes ou durante a (*salvação, com um agente umecta
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Mimo NO 158.417 de 14 de abril de 1964

/IDADE APERFEIÇOADA"

Id

n

\ !
t;
t, Y!

aoquerente: UNZS9 STSTaS ETES'. JOH2ORATION =
OrivilAgio de Inv on9a01 " PROCESSO PARA FAZSR FOLHA-DE-FLANDRES DE SOLDAel-
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(Seção PIS)
pe.se!er•

:ablfil 04 165074 do é (10 ,agAato 40 19k4
âlequerenter NOYSES =EB o V ao ano
Wmaggio do bundo? cNOVO V ORT011bli PEDRO REUVEAVEZejt
mfilvIrmicu'IM
. 0VG Oorigina) têcho ' regul,Svel, OUSo daraetertia aseen
altamente por sor constituída par uma trava metnica constituis/a OOP am
sana) tl) reavido do uma alavanca 42) o Alo articulada, 3 Qual temo c2.0
.1
%remitindo (3) recurvada paro dontra!lo O trava cem ainda . umformimal-141
eco STITO (5) podendo Asso termino ter outros formatos oualsemer cP
Dana) (4 45 introduzida nem fita (6) ea.,shlástico aa outonal somei/unto /
do comprimontdqualquor adequado, providdíem tôda o an tuctélésão dé rodo.
trãnclas (7) paraleloWo regularmente distribuidas navondo ainda. na foi.
aó control do tal fita, uma serie'do furos (8) regularmente distrikm(40S.
Ponto n o 1 do tatal de 2 pontoo apresentados

-d(Ltentni
li
x r,

. • ,* , 4 . t •
'21.30t,:;.°D ,
I :
, e/'2 91 •t , ,) 119-41 .• o., t o
NOqueronlos INDúSTRIA UWAII7ROCA1:(401012na. GICIORmagei¡W
,
.
..,
vilégio 60 1n-unção? "APERPRIÇOAMENTOS EN CADplk88111$4010.1~ .

4p--2:0. .0 , R: 0.

;,

.

5i

.
finPiDn4(1)E4
1 .
Ap erfoiçoamontu em cadoira espregu1çada3ra2.11.01alhOOL

.amo armao integrada por elemente3 tubulares, cernaternwhaa polo

~44

uma Parra de unitraventamonto provar emambna extremidades 2 nOCA4w GI
tio povoo dianteiras ' o p ala %rateiro o su porte do oncdotea eiodo . o Orlag
dianteiro e> forma de luva du plo, octrocrucad414 tende tatesulagento
. %) ea_z9
oato coa mola lamelar prOss por MMo extremidade.
Ponta no A do total 4o 4 pontas aProoSatados.

Ses

TERMO R 152.656 do 10 do setembro ao 1563
40ouoronto: EDWARD O. ROSO o o ALEmmo.
erivilégio do Invonçâol nEDIFIGAGEO 8 218)1ENToa 48.CONSTRUÇA0 f82.12Aanno
DOS»

f

ammNDICAGORG

+g, . Edificação e elementos do construçâo pre. rabracadosj en-J
Pacterizadea por lago norizontai , do contOrno poligonal formado de pluralg
Gado do plocao triongulareo equiláteros, contiguas; por mioorto ligado
die Sag% sendo os bordos adjacontes Oè ditas placas Intorligadas de me.
,Dolro o desiotir è olteraçAes rolativo$ das placas, transversa ao plano
das mesmas,
O requerente rolvindica A Woridadd doo segaMOB Pedidos do
NtentO formulados no Alemanha'
O
POdido no
P .33 553 V/37 t
ámolog,
R. 33 803 11/37 b
2.11.1962o
h. 33 802 V/37 b
2.11.1964
R .34 134 i1137
22..12.136E,
R . 35 073 V137 b
2O,05.3.94,
P . 35 135 V/37 b
9.00501.9e,
Ponto na 1 do total' do 11 pontos aprosontados,

TERMO Na 154056- do lb do novembro d.o 190
ioverentel AMALIO,CANSECO o o ARGENTINA
Pri'vilégio do lavon.sao., "PROCESSO .PARA AUMENTAR A PESTaTaNCIR
DARRA4,3"
tumis USADOS. NO CONDUZO POD , CONPR
E3AR0 0011241
CULAGEm mO.SACUI4.40'
tisIVT~
à . Procosso para aumentar á T osistAnas do.barrao O araBaS.Oí
dos no concroto por com pressão o novo arranjo MAocularo Oaraater18000 Peei
uma ex p ansão horizontal da seção reta da barra
,,Akida,por farto comprosi
Seguida do descanso do material o do nova pressão
radial COD o NYTO tio014
escôo v orticill, sortiu:indo-80 off), no de sl ilarebarra
WO saro o 38D
50, enquanto que por comia es p aciais vai Se danksoido o
410E50 troa
3015 e helicoidais p rovenientos da mosNaAlatèrialisa;
%alo np 1 do total do 2 pautas nbrOO,-ditnt1Do,.

'TERMO ND 258.885 da Allo mOlo 002964./
Baclawafito3 STANDARD RLEéTRICA 518. m 2.5TADD DA atiNaDARA,;/
.
Privilégio de Invengãos . 818TE4A DE COMDIAÇãO DE ElsECOUNIDASIOdi
- s istema antgatiab Co caMutapíto do tolo00~00520d~,
ostabalues unia
antrao esainantb ohomed3 .a assinanto eplo 4100'
ga atravéo do uma vla do vamo ntwA y etu do pelo monoo
asciáto 2
o
4

dentro estaplural:1~o do ta/0 SI:multo% exemplo elrealtos Daintoo4L.,
toros de um tonta° originério e go 2o. Uaretàin dentro unia pinvolma6 440._
tiae e2ran8ae 5 por oremplm oixonitu entrantea juo*-61/0 Ao A% eautw)
term/ma, n tito siá:gio' ine/aindO 'ame plUralidide
de 3itscuoutoo9
mango circuitos regiotrodtres orle/ar/cai que podoa s/p
or 112O1108'40'4%
to COIP4M43 de 'ias, poro .
informagflo colecionada ~amplo 41)14
(140
...P

~JAD.jatiPiSt)•á

00 10 Wastto mu dâZr AD

eango;

mg

eui&da-ieira

U,à3q3.0

251

J Lie f. r
--,

ao can'Srola gr-rJ trelc-m2U9 - C2.2àJmaoão do contvolo . O
OtDadia ao ezog3aus(n.s . encv . 13,2J âd2tBe no plaralidaes do tr.ls pa,s,
Qto

BUESIGO (19 W9

o

bagania cuniUrrea, Gare+ tfaccrUis , aimdo outro Informação por exemplo O
teri,(:1 0 â 3 0 circuito oontrolando a liga.
[1150BO, do caGinsetoio
o
4/t3 : . tsagert ai/7,1112r livre. 3 0 lleiGZa
' fflo da dito, 2.0 circUts paro
▪ 0.X0 J. 0 circuito de anD rale alimostadora ao dito caminho de voa, pa.
9e pewl.dtl.s. cos ditoo asainent 'so ao comunicarem caracterizado neste pe.
C0 dito Wo circuito "„11) controlar . L%aacao ao dito lo circuito ra dite /
@mangou auxilf.arlivro (CO " ov2 ) o u conexão ao dito 10 circuito de uma
do abimantagh CFSN) ao dito caninha ds voz (a, b) amente atrever/
•
_

acteeloo 11160j -eco oceOérldoo, do eJvuotálconto do osualÉtage

mistv.radas co nUo o wne ca2ga minciwol0.83to co211V/10 coLidí g1ecdo f.
ouostison40 ao v-Ifúsd'às cosorao dOvtdo ô cOnata93e o 80clIitcodé CO 4:
p ermutasrmicas

antro o Áquima o o otmosfora antaric200

requeenta,reivisdico a prioriacan do cogwooDoaduffl
~Quitado ao aeportiOo do Pacatos 2c Y2eng3 0 co al do aogaalma.
da 1961, iob no 882.726e/
p odido

Ponto no 1 do cotai do i pontoo aprezentad000t

o dito fio do controle (0)0,

8 Coneeniâo Internacional poro a protegia da propriedade
jádástnat çaivindica e ,Prioridade de igual pedido depooitado na Rapar .
!bboac do eatonRao doo gBâTE. do Américo do Horto sob o a d 292.40 em
',C4Pleá) as 1963e/

\, !POD40 DO 1 do total da 10 pontos eproaantados./

TERMO NO 157,329 de 24 da março de 19o.
Requerente:LSA0 PAGAM
SÃO PAULO
privilégio co Use:anãos 0 PROCESSO DE PABRICAÇROM TEDIDO RN RATRRTAL
tICO"

asivinretàss
. Processo de fabricação dwteeldos02 material oldsUied, dat
• eacterIzado Por compreender . ao Cases de se a p licar, sóbra usa Colha géOtide
case uma cjoarê de resinas çolantea e Sucessivamente, tocido Bastiu obtk
40 p ela tecedura 402.tiras da reainas sintéticas, formando uns Unica folhotA
I pdástica
k.i'de

,
L574140 da 30 de março do (.964

IMMO CIO

á requerente reivindica a Pr ioridade da M UI * 00erooPododUO
de positado na,Repartição de Patentes - do Japão sob no 48,387 Ca
de ketew.
bro de

0querentst TELEFLEE INCORPORATED 0 a
CONTROLE' REMOTO DO TvANSMIA
~Mijá° de Invenção: "CONJUNTO FUXIVEL DE
010 DE ROMEU:0E,

Ponto cid 1 do total de 5 pontos apresentados

AEIVINDICAÇU
A

OM

uonlunto flexível de contrOle remoto de transmissão aâ

p0mwes...0 0 oaracterisado por compreender, em combinação, ao membro'cabulas
, g1OEUOI, uma bainha metálica tlexívet passada em tórno e membro - tu
MAlar, um invOluoro flexível encerrando a dita oainna, c Wma &arnica° de
Bateria,• pollmh. tco orsanico circundante &Mata com uma parte do oito
_
't

A requerente reivinwi.u. a prioridade do corrcopondente pedidc

(50D0o8tado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da oiérica em 26,

Julho de 1963 sob n 0 297.990.
Ponto nO 1 d 0 eGtaS de Li Pontos.apresentadoo,

F1G

•

;+.

Mu s M o t63.503 de t6 de outubro de 1964
. ,deçuerentee ISRAEL BENJAMIN ROCHLIN n . GUANABARA
! Prlvilégio de Invenção: 0 PALSTA APERFEIÇOADA PARA A COMPOSTO() DE PERSIANAS"
r
REIvINDièaçUs

cf
„frxii

.

nau gia /49e 6h2 6 21 d3 Renutro de 1-962.!
.gbangentae COMPAREM 81~110~QUE o FRAN-Qt:,
s
Mtoll4Lo do Invon4lo g PROCURO DM PABRICAÇA0 Da MAQUINAS aidíRiOe
CON:23PAQ0 ~na MIMO BOBINAREM LAMINAIS,' 491,vincticao3euf
Prooma da montagem do elementos rimos do míquino olá :

i PALETA APERFEIÇOADA PARA A COMPOSIÇA0 DE PERSIANAS, Coma.s
sor uma régua reta e longa; apresentando os orifícios destinados à passadas
de Cabos de sustentação vertical, caracterizada por ser constituída de W015
il
ilép: :::::::r::: do u p rensa do ,It:,10: co
:n: : d: 1,( :::),
l plin1
1:: : d:
d e vidro, Ocort"Ok
do pigmentos corantes que dispensam a pintura posterior.
Ponto nO 1 do total de 2 pontos apresentados.

NUp e coo Gamo 4atop .po13e alta o mbLoíden4 lamtnals, oeraotactsono/
Sala Cata da 6 4 00 Whe oe portei4Inoradaa o eventualmente, outros al!
legaa a

8

Ma44400 04 R4 a4

g asto

alibre a centra a/on O nota andAnme

PlEtEÇO. 1;

NeMERO D EREJN: Qr$
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