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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAI

CAPITAL FEDERAL
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DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

PRIVILEGIO DE INVENÇÃO 1

N9 106.706 - Smith KLine
French Laboratories - Patente -4
78.970,
N9 113.149 -.Fábrica de Caldeira,
Exped.ente de 30 de dezembro de 1968
N9 156.611 - Roberto Pierobon -Pedido de PreEerência
a Vapor Brasil...Ltda. - Patente
Patente - 6.526,
78.971.
Eutectic Indústrias Metalúrgicas
Diversos
N9 156.913 - Bijouterias Planeta
ninada (no pedido de preferência da
N9 116.189 - Eliseu de Souza Lopes
Ltda
Patente - 6.527.
Rodolf Ciesiar (no ped:do de prorroga- marca 4 termo 806.315 - 6 termo
e
Rumão Honorato da Silva N9 156.914 - Flávio Fraeappani 9 tênno 806.318 - 15
ção da pat. MU n 4.843) Foram so- 806.317
tente - 78.972.
6.528.
lici..adas, neste processo, como se vê a termo 806.321 - 16 térmo 806.322 Patente
fls. 35, restauração e ¡Prorrogação da ,- 18 terno 806.323 19 termo ....
N9 120.515 - Ciro Massa e C!arica
N9 158.173 - Sedo Simeone - Papat. IVILI de que trata êste processo. 806.324 - 25 termo 806.329 - 61 tente - 6.529.
Florence Guarnieri - Patente Ambos os pedidos foram indeferidos. Pe- termo' 806.333 - 680 termo 806.350
N9 158.176 - Industrias Brasileiras 78.973,
de-se, . agora, somente a restauração, - De acordo com et parecer supra,
N9 120.852 - Franz Plasser Babo"
alegando-se que a lei nova, por haver eis que a requerente não demonstrou Eleteometaltárgicas S. A. - Patente
1
baumaschinen - Patente - 78.974.
eliminado de seu texto os modelos de á ocorrênc.a de qualquer dos requesitos - 6.530,
utilidade, equiparou-os às patentes. O mínimos exigidos pelo art. 163 do
N9 125.187„ - Adamas do Brasil
N9 158.439 - Usina Colombina S.A.
fundamento do pedido é que o DNPI é CPI, razão pela qual indef.ro o pedido
S.A. Fibras e Cartonagem - PatenPatente
6.531.
co-responsável pela desídia do Agente de preferência. Nota-se aliás que o prete - 78.975.
sente termo ainda nem foi'submetido
que representou a requerente:
N9 158.964 - Fernando Pegas Bar-.
N9 127.065 - Waldir Rodrigues da,
a exame formal (face ao exagerado bosa - yatente - 6.532,
Costa
- Ex-Patente
78:976.
Nenhuma' das . teses é acolhivel.
•
atraso em. que se encontra o seotr),
cluída da lei a espéc.e, conservaram sendo certo que, quando daquele
N9 158.987 - Industrias Brasileira
N9 129.987 - Centralnie Konstruk.
. exame
os titulares, apenas, os mesmos d:reitos não 'somente este pedido, mas 'todos os Eletrornetalúrgica S.A. - Patente - torskoie Burreau Zavoda Krasnolo
6.533,
adquiridos peio registro. E os Agentes
Sorrnovo - Patente - 78.977.
demais nas mesmas condições, terão que
são apenas autorizados, em face de pro- sei objeto de atenção especial, frente
N9 159.291 . - Socieee AnonYme
N9 129.988 - Whiripool Corporae
va de capacidade, a requerer no De- à pro.bição constante do Parágrafo se- Parfums Marcel Rochas
Patente tion - Patente - 78.978.
partamento, assim como, para requerer gundo do art. 80 do CPI.
- 6.534.
N9 135.150 - D. SwarovslÚ & Co
em juizo, deve o advogado inscrever-se
N9 159.656 - Perfumes Malibu Ltda. Glasschleiferei - Patente - 78.979:
na Ordem. Mesmo se concedida a res;.
- Patente - 6.535,
N9 135.389 - American Machine
tauração, a'patente estaria irremissivelN9 159.674 ,- Denival de Souza Foundry Company - Patente mente extinta, visto que foi perdido o
Dias e Gradiston de Seuza fi'lLS - 78.980.
Informação e Expedição
prazo de decadência para a 'prol-iogaPatente - 6.536.
Serviço
de
Reeepçao,
N9 135.535 - Kalle Aktiengesells.
ção. Entretanto, não obstante o subsN9 169.334 - Indústria de Artefa- chaft - Patente
78.981.
tancioso\ parecer de fls. 66 a 73, não
tos de Metais J.A. Ltda - Patente
Em 30 de dezembro de 1968
posso decidir de nevo matéria que já
N9 135.872 - Advanced Construc4
- 6.537.
,tion Equipment Manufacturing Cor.
decidi. Nem aconselhar recurso a auNOTIFICAÇA0
N9 160.538 - Unilever Limited - poration - Patente - 78.982.
toridade superior, pois não só se trata
Patente - 6.538.
de matéria preciosa, como ainda porN9 136.399 - Violanda Valeretto
Picam notificados os requerentes
N9 161.267 - Cafeteira Brasielira - Patente - 78.983,
que não há recurso previsto cio lei abaixo mencionados a comparecerem
para a hipótese. Determino, afinal, ao a êste Departamento no prazo de (90) S.A. Ind. e Com. de Metais e seu,
N9 137.314 - Industrias Road S.A.
Senhor Diretor-Geral do DNPI, que dias, a fim de efetuar o pagamento Artefatos - Patente - 6.539.
- Patente - 78.984.
da
taxa
final
de
acôrdo
com
o
deN9 161.268 - Cafeteira Brasileira
aplique, ao Agente faltoso, com o rigor que o caso requer, sanção prevista creto n9 254 de 28-2-67.
S.A. Ind. e Com, de etais e seus NI.eo
Artefatos - Patente - 0.540.
em lei, após ouvir suas razões. N9 137.319 - Industrias Romi
MODELO 'INDUSTRIAL
N9 161.439 - Ind. Brasileiras Ele- - Patente - 78.985.
DIRETOR-GERAL
•
N9 124.139 -- Hoover Lliteitada - t rometalúreices S.A. - Patente - N9 137.426 - rePOL S.A. IndúsExpediente de 30 de dezembro de 1968
6.541,
tria e Comércio - Patente - 78 986.
Patente
- 6.518.
Diversos
N9 161.590 - João Maschker & Cia,
N9 137.548 - The Singer Manufae.
Ne 132.044 - Eunice Goleies Advin- Patente - 6.542.
turing Company - Patente -78.987.
N. 128.315 Pedro D'Alcâniara cuia - Patente - 6.519.
N9 137.856 - ENAC Engrenagens
Freire Netto -De acôrdo. Torno, pois,
N9 161.771 - Distilaria Maclens
1 9 139.650 - Symington Wayne
Acessórios Indústria e Comércio Ltda.,
dem efeito o despacho, de fls., publica- CorpOration
S.A. - Patente -- 6.543.
Patente - 6.520.
- Patente - 78.988,
•
do no D.O. de 24 de maio de 1964,
N9 161.828 - Dymitri Petrove
N9 140.765 - Irmãos Mulucelli &
para que seja desarquivado o processo,
N9 137.905 - Centre Recherches da
Patente - 6.544.
Cia. Ltda. - Patente - 6.521.
Pont-A-Mousson - Patente - 78.989.
procedendo-se em seguida, ao prosseINT9 161.829
Dymitri Petrow guimento do exame técnico. Outrossim,
N9 146.256 - Teresópolis, Turismo
N9 138.122 - Sidney Hedley Bine
Patente - 6.545,
face ao que consta da petição de fls. Ltda. - Patente - 6.522.
ghan
PU'tente - 78.990.
18, do interessado, notificar o Agente
N9 161.830 - Dymitri Petrow - •
N9 151.817 - Elpidio Schuls N9
138.216
- Beneon C. Brainard
da Propriedade Industrial, Senhor Hy- Patente - 6.523.
Patente - 6.546.
- Patente - 78.991,
rain Sylvio Ribeiro Cordeiro, para que
N9 156.453 - INIGAS - Industrie
N9 161.913 - General Time CorN9 138.240 - General Electric Compreste informações e satisfatórios escla- Nacional de Isqueiros Ltda - Patenporation - Patente - 6.547.
pany - Patente - 78.992.
recimentos, a eespeito . de sua omissão te - 6.524
quanto ao atendimento à exigência forN° 162.020 - Egon Saphir --Pa- N9 138.261 - Enteste alente - Pa.
N9 156.6es - Roberto Pierobon tente - 6.548.
mulada pela S.E.F.P.
Patente - 6.525.
1 tente - 78.993.
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Co.
municações do Departamento de
imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação..
•

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIC NAL

- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE DA SEÇÃO DE RE DAÇAD
solicitada com antecedência de
. FLORIANO GUIMARÃES trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEPIÍ 00 BERVIÇO DE PUBLiCAÇ$E9

As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
ã matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão; deverão ser
QIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
SEÇÃO
de Redação, até o quinto dia Útil
afofe de publicidade -do •xpedierite do Depiiiiiramenlie
,stib.seqüente à publicação no
Nacional de Propriedade inductrIal do Mini•térto
da indilet n la e do Comércio
órgão oficial.
- A Seção de Redação funciona, pira atendiMento do público, de LI as 17h30m.

As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.

EXPEDIENTE

•

impresso nas Oficinas Co Departamento de Imgensa Neciona n

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior :
Capital e Interior
Os originiais, devidamente
NCr$ 13,50
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18.00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano 11.4 *a*
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
aõ face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterier
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30.00
NCr$ 39.00 Ano
Ano
a..
..•
•-•
Olire.
salvadas por quem de direito.
•
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
O preço ctO número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou uru ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCrâ 0,01.
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
.sempre serão anuais.
.91 11 •

N° 138.362 - Morten Lassen-Nielmn - Patente - 78.994.
N° 128.955 - Shozo Ono - Patente - 78..995.
N9 140.791 - 'Walter Schefeel Patente - 78.996.
Ne' 142.534 - General Electric Company - Patente 78.997.
79 142.535 - 'General Electric
COmpany - Patente - 78.098.
Indústria de Bilhares
N° 144.619
Ttijague - Patente - 78.999.
N 9 173.079 - CEPEG•Cia. de Estudos, PatenteS e Empreendimentos de
Concreto S.A. - Patente - 79.000
N 9 190.656
ENGESA
F.,ngenheirtis apecializados J3. A. -. Patente - 79.001.

N9 585.553 - Agro-Industrial E;an.Torrefações AssociaN9 563.620
das, Indústria e ¡Comércio - 383.216. napanema Ltda. - 388.223.
ProN 9 586.355 - Indústria l'extil Ca-N 9 573.196 - Documental
duções Cinematográficas Ltda. - sambei. S. A. - 388.224..
388.217.
Têxtil Victor S.
N 9 587.034 Atallah S. A. -- 388.225.
N 9 577.706 - Ynchistria de TransforN 9 587.175 - Antônio Gomes Fermadores Keldian Ltda. - 383.218.
reira
- 388.226';
N 9 577.861 - Sociedade Comercial
União S. A. "- 388.219.
N 9 587.298 - José °teria Peixoto N 9 578.186 - Fábrica de Dâces e
388.227.
Massas Italia Ltda. - 383.220.
N9 587.484 - Recuperadera de Me':
N9 583.393 --- Filtrolándia. Ltda. -tais .Nipe Ltda. - 388.228.
388.221.
Cia. MerN9 584.897 - Manufatura de Brin_ N9 587.510 -- Ciamesa
cantil de Santos - 388.229.
quedos atrela S. A. - 388.222.

NOTIFICAÇA0

SEGURO bE ACIDENTES

iram notificados os requerentes
abaixo Meneio/lactes a chnipare:ierem
êste DepartilinentA no prazo de noventa (90) dias, a fim de efetuar o
pagamento da taxa finai de tiOtirtio
com o Decreto n 9 254 de 28-2-67.
N9 319.495 - Sociedade Bradleira
de Máquinas e Motores • Ltda. -

388.206.
Z•19 421:024 - AnnetedoreS Ciroulds
Ltda. - 288.207.
2n19 421.026 - AltIticedoreS Curtrabrs
Ltda. - 388.206.
249 421,097 - Atron Eteprmntaçbes
C . rehltreio .1211a. - 388,203,
No 424.5,13 - Van Deu 15,?rghe
2813.210.
/49 461.327 - Bar Padaria e Con.
:Citaria Beira-Mar Ltda. - 883.213,

potport) Lawited

ReVertex Lart,wd
N9.550;782
c:b
$88.212.
Nç' 560.523 - ~rêsa
Cruzeiro" S. A. - 288.218.
N9 560.524 -- Empresa Grafi:- ta
CruzeirO" S. A. - 388.214,
N 9 562.599 - Quirnica
R. L. -.7388.215

„0

4......~11~1.~.4~~~1~~a1va".~.aMiable1~111~~1~

DO TRABA
azumeatimo
lakkikte219 te

/AM

CUCU Ettit
YRNOA,

titianebaffir
Seção de Vendas Avenida Rodrtgues
Nént ia E New teria da Pazrlidi
trter~ e "xiido pelo &evito ii"kentson,,,
Em EtreMlit
Na cede rio ti IN.

Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de Tc.vereiro.
- A remessa de valóreS, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua apli,
cação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da wsinarnra.
N9 587.579 - sivan companhia de
Produtos para Fomento Agro-Pecuário
- 388.230.
Aristides Fei're:ra de
N 9 587.608
Castro - 388.231.
N9 589.940 -- Hélio Barld S. A. Indústria e Comércio - 3138.232.
N9 592.927 - Indústria de Móveis
São Dimas Ltda. - 336.233.
No 527.889 - Henrique Miranda

Dutra - 388.234.
N 508.590 - Gevina Indústrias
Reunidas Ltda..- 388.235.
N9 598.597 - João Corrêa de Araújo - 388.236.
N9 598.645 - Maysós Weltmen 388.2,37.
N 9 598.685 - Extratora Rural
ninada
388.288.
N9 598;686
Uillidadea Dó-P
358.239.
N9 599.615 - Instituto Pinhelree

Produtos TerapAuticos S. A. - 288.240.
N9 599.648 - Retifica Braspol Ltda.
- 388,241,
N9 599,101 LabGratórios Organon
do Brasil - 388.2e.
N9 801.010 Muge' Tapeçaria Decorações Ltda. - 388,243.

149 603.534 - MCI° Stela Olmo e
Dacio de Mello 111arros -- 388.30.
N 9 605.522 - Admir Mo ninho -

388.245.
No 506.039 - Conspauli 8. A. 'Técnica Paulista de Construçôes 383.246.
No 607.002 - Intin%tt.as lioXteiS
Aziz Nader S. A. - 388.:47.
coNo 607:260 - .R. flellnkvs
288 .24l, mércio e Indüstkia
:4 608.133 - Pettcração Jos, Coperaivas de Prodatos de Maio '1.`arana," Ltda. - 355.249.
49

635.846 - InstAnt,,

11 i es,1 -pr,.2dnt,c.s Terapeutires S. A.
3fiti.250
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IsT9 380.666 - Tecidos Oraega S. A.
No 555.011 - Lundgren Tecidos N o 608.119 - Federaçãt das CoNa 603.222 - Libronco Soc'eettide
-- 388.251.
operativas de Produtores de Mate Ccinercial de Propaganda PublicidaSociedade Anônima - 388.284.
lana Ltda. - g88.314.
de e Informações t.toa. - '338.339.
N9 431.938 - Pavimentadora Cen.
N
9 555.473 - Domingos Amato
trai S. A. - 388.252 .
N9 608.377 - Transalpinu AgroN 9 608.122 - Federação das Co388.285:
operativas de Produ t ores de Mate Pa- Mercantil S. A. - 388 340.
N O 468.033 - Cantina Zi Tereza
reit á Ltda. - 388.315.
N9 555.936 - Greco Hospiralar SoLtda., - 388.253.
No 785.036 - Nadyr do Valle erciedade Anônima Comércio No 608.123 - Federação das CoN 9 476.869 - Gunther Wagner - 388.286.
operativas de Produtores de Mate rari - 388.341.
388.254.
N 9 558.928 - David Band Filhos :aná Ltda. - 388.316.
N o 531.036 - João Inocçn.:lo CarJoalheiros Unidos S. A. - 358.287.
N9 483.103 - Fábrica de EstintoN 9 608.124 - Federação das Co- doso - 338.342: .•
res Confiança Ltda. - 388.255.
N 9 562.100 -I Panificadora Semina- operativas de Produtores de Mate
N9 534.854 - Protec Projeta:' TécParaná Ltda. -- 388.317.
ra Ltda. - 388.288.
nicos e Obras . 'de Engenharia
N 9 483.310 - Fábrica de Estintores Confiança Ltda. - 388.256,,
N 9 608.125 - Federação das Co- tada - 388.343.
N 9 562.160 - De Millus Comércio
operativas de Produtores de Mate
e 'Indústria de Roupas S. A. N 9 582.319 - Noira - Café LimiN 9 490.310 -- Lingerie Estitaw Ltda.
Paraná Ltda. -- 388,318.
388.289.
tada Comercial e rkcportaedo 388.257.
388.344.
N° 608.127 - Federação das Co,
N o 562.428 - Ëditorial Bruguera operativas
N9 491.815 - Imobiliária Atenas
de Produtores de Mate
•
Limitada - 388.290.
Ltda. - 388.258.
N° 585.796 - Tubespul Indústria
Paraná Ltda. - 388.319:
de Tubetes e Espuia S. A. -N 9 573.124 - Banco de Minas Ge383.343.
N9 498.093 - Jofeir S. A. ComérN o 008.123 - Federação das Cacio e Indústria de Ferro - 388.259. rais S. A. - 388.291.
operativas de Produtores de Mate
N O 587.727 - Pastil oy; - DistribuiParaná Ltda.. - 388 320.
N 9 573.361 - Top-Club - Club
dora de Pastilhas Ltda. - 3E8.346:
N 9 493.094 - Jofeir S. A. Comercio e Indústria de Ferro - 388.260. Turismo Organização e Previdência
- 388.292.
N o E08.129 - Federação das CoN 9 588.021 - Proutn,, s Nobel Lioperativos de Produtores de Mate mitado - 388.347.
Fábrica de Velas Mar
N 9 503.270 N 9 577.683 - Predial Pernambu- Paraná Ltda. - 388.321.
388.261.
pol Ltda.
co Ltda. - 388.293.
N , 590 043 - Produtos Elttcne QuíFederação das Co- micos e Farmacenticds S. A. N ç' E08.130
N9 504.465 - Orlando Pereira MonN 9 5'i8.872 - Cia. Comercial e In- operativos de Produtores de mate 388 348.
teiro
388. 262.
Paraná Ltda. - - 388.322.
dustrial "Katra" - 388.294.
N 9 507.931
Satec Sabões TécniNO 591.250 - PROFUSA - ProlaN 579.494 - Mirácor Engenharia
.N o 608.131 - Federação das Co- dutos pala kundição S.A. - Pot.ái.te
cos S. A. - 388.263.
Limitada - 388.295.
operativos de Produtores de Mate - 388.349.
Paraná Ltd'a. - 303.323.
, N 9 508.931 - Reibras Comércio, ImNo 550.489- - Maria Encarnação
portação e Exportação Ltda. No 592.345 - Cia. de Cigarros" SiGarcia Favilla - 388.296.
N 9 608.314 - Federação das Ce- ninbu
1 388.264.
Patente - 398350.
operativos de Produtores de mate
Paraná
Ltda.
388.324.
9
598.731
Laboratório
Emer
N
N9 522.720 - Jaiine Rizzardo N 9 592.501 CIAL - Cia. kmendo
Sociedade Anônima - 388.267.
388.285.
Algodoeira, Agro • Industrial - Itatandas
Coo 608.135 - Federação
N
N 9 598.733 - Construtora Canadá operativas de Produtores de Mate te - 388.351.
N 9 530.348 - Confecções Aquarela Sociedade Anônima - 388.292.
Da y ana Ltda. - 383 325.
Ltda. - 388.266.
NO 592.720 - Panificadora Afluis°
N 9 599.339 - Inuastria de Rádios
Pena Ltda. - Patente n o 388.353.
1‘1.9 608.137 - Federação das CoN o 533.704 - The London Tailors Zitelli Ltda. - 388.299.
operativas de Produtores de Mate
S. A. Confecções de Luxo
388.267.
N 9 592:724 - Panificadora Arsns0
599.818 - Manufatura de Brin- Paiana Ltda. - 383.326.
Pena tLda. - Patente
388.353.,
N 9 545.005 - G. Rosnar & Com- aliados Estrela S. A. - 388.300.
N o 608.139 - Fedei-açau das (japanhia Limitada - 388.268.
N o 593.159 - Moinho Selmi-Dei
operativos de Produtores de Mate
N 9 599.860 - Prosdocimo S. A.
S.A. Indústria e Comércio - Paten388.327.
Paraná . Ltda.
N 9 545.812 - Manoel José Vadiai Importação e Comércio - 388.301.
te - 388.354.
Fernandes - 388.269.
N o 608.140 - Feder,:cao das CoN 9 599.861 - Prosdocimo S. A.
No 593.247 - Indústriais Reunidas
operativas de Produtores de Mate
N 9 546.590 - Distribuidora de Pro- Importação e Comércio - 388.302.
Titan S.A .- Patente - 388.355.
Paiano Ltda. - 388 328.
dutos Nacionais - 338.27o.
o
N 9 601.064 - Sociedade Técnica de
N O 593.351 - Prosibra S. A. ProN 9 608.141 - Federação das CoN9 547.011 - Indústria e Comércio Aparelhos Cunha Ltda. - 228.303.
Sobral S. A. - 388.271.
operativas de Produtoras de Mate dutos Siderúrgicos Brasileiros -- Patente - 388.355.
N 9 601.304 - Sylvio Coelho Paraná Ltda. - 388.329.
N9 548.393 - Luciano Alberto Mo388.304.
N 9 593.397 - Indústria e Comércio •
reira - 388..272.
N o 608.143 - Federação das CoCalçados Baterflay Ltda. - PaN 9 601.452 --. Gomes 8z Rueger Li- operativas de Produtores de mate de
tente - 388.357.
N 9 549.644 - Igreja Evangélica As- mitada - 388.305.
PararÉ Ltda. - 385..334).
semblé.a da, Deus - 388.2'75.
N 9 593.405 - 6onfecções E_icudo
N o 608.080 - The Dow Chemical
N9 549.274 - Igreja Evangélica As- Company
N , 608.145 - li;euetaeãO das Co- Ltda. - Patente - 328.358.
388.306.
operativas de Produto:cs de Mate
sLmblé,a de Deus - 338 274.
N 9 593.448 - José Andrade Son,to3
N o 608.106 - eaeração das Co- Paraná Ltda. - 33•3 531.
N9 549.648 - igreja Evangelica As- operativas de Produtores de Mate
Patente
- 383.359.
samble:a de Deus - 388.275.
N 9 608.147 - Federação das Co303.307.
Paraná Lna
operativos de Produtores de Mate
No 593.515 - Padaria ç Confzitaria
Paraná Ltda. - 388 332.
'NO 549.701 - Foto Curt-Coloprint
N
o 608.107 - Feaeração das CoSul América Ltda
Potriato
- 388.276. •
operativas de Produtores de Mate Pa- . N o 608 ME • -- Federação das Co- 388.360
raná Ltda. - 388.303.
verativas de P i r udtores de Mate
N 9 549.806 - Consórcio imobiliáParaná Ltda. - 333 333.
No 595.674 - Atireliand machko
rio de São Paulo S. A. -- 383.277.
N 9 608.110 - Federação das CoLima - Patente - 388.351.
e
operativas
de
Produtores
de
Mate
Padas
CoFederação
608./49
No
N 9 549.812 - Seal's and Clasket's raná Ltda. - 383 309.
operativas de Porudi:ores de Mate
Estamparia Ltda. - 388.278.
N O 598.691 - Maria Rosas de Cara
- 338 334.
Darana
N e 608.113 - Federação das Covalho - Patente - 388.362.
N9 549.944 - Manoel Francisco da operativas ele Produtores de Mat Pani 608.151 - Federação das Co-- N° 595.708 - Cia. de Armazéns
raná Ltda. - 388 310.
Silva - 388.279.
operativas de Porueitores de Mate Gerais
Ipiranga - Patente - 333.363.
N9 552.049 - Richardson-Merrell
N e 609.115 - r adoração das Co- Paraná Ltda. - 383 335.
operativas de Produtores de Mate PaInc. - 388.280.
N° 594.399 - Fiorentino Adolpho
F e deiação d'as CoNO 608.152 raná Ltda. - 388.311.
operativas de Porudtores de Mate de Barros - Patente n 9 388.364.
N 9 554.183 - Eskil Indústria S. A.
N° 608.116 - Federação das Co- Paraná Ltda. - 388 336.
Produtos Químicos - 388.281.
N O 595.310 - Metalúrgica Rhode.1
operativas de Produtores de Mate Pa388.365.
Antônio Rodrignes 'Ltda. - Patente
N o t'8.170
N 9 554.294 -.Construtora Arco So- raná Ltda. - 388.312.
388. i3'4.
FFilho
ciedade Anônima - 388.282.
N O 595.368 - Beiriz CGmércio
(c-.
Ni ) 003.118 -- Faue;aaaa.,
Administração Ltda. - Intente Adonis Cardoso
••'•
• es de . Mate Pa
r,i ávas cie
N o 551.031 - Banco Nevo Mun'
388.366.
- t'433.338.
- 3l3.;- 5 J.
rana
do S. A. - 388.283.
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O.:.•:ía.-fc:ra.
595.3-!0 — Beirxz Comércio e

AdminisL: ação Ltda. — Patentt --

388.367.
N 9 59.371 — Beiriz Comércio
Administração Ltda. — Patente
388.368. •
N9 535.409 — Beiriz Comércio e
Administração — Patente — 388.369.
N. 596.033 — Distei Transmissões
Industriais e Mangueiras Ltzia, -- Patente — 328.370.
N9 593.207 — Instituto de Anui,:
Patente — 388.371.
B.p.A.

N9 '96.648 — Eriez S.A. Produtos
Magnéticos e Metalúrgicos — Patente
— 388.372.
2,4 9 597.379 — Jayme Maria Francisco de Castellvi Ortega — Patente
— 388.373.
N° 597.639 — Luiz Geraldo Martins
Leans Alves — Patente — 388.374.
N9 597.646 — Açucareira Araren.se
S.A. Açúcar e Alcool — Patente —
388.375.
N° 597.649 — Imporglass Importação Exportação de Comércio Ltda. —
P.ente — 388.376.
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N9 597.653 — Francisco Miguel Pei- N9 597.738 — São Paulo Alpárgata-s
S . A . — Patente — 388.382.
nado Garcia — Patente — 388.377.
N9 597.808 — Eppinger Cooper &
N 9597.711 — GrafeOlor — Reproduções Gráficas Ltda — Patente — Cia, Ltda. — Patente — 388.383.
388.378.
N9 597.839 — Cia. Comercial e In'Patente —
dustrial "KATRA"
No 597.715 — Grafcolor — Repro- 388.384.
duções Gráficas Ltda. — Patente —
N9 598.519 — José Carlos Machado
388.379.
— Patente — 388.385.
N9 597.722 — Botique Ponte ChiasN9 598.602 — SOTIC — Sociedade
so Ltda. — Patente — 388,380.
Técnica de Imóveis e Construções
-Ltda. — Patente — 388.386.
N9 597.731 — Dispace S.A. DistriN9 598.688 — B F — Utilidades Dobuidora ee Produtos Químicos e Far- mésticas e Brinquedos Ltda. — Patente — 388.387.
macêutico — Patente — 388.381.
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Desenho da Bandeira Nacional, em côres
Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondência das Estrelas e Estados
Hino Nacional
— Parte para piano
— Partitura para orquestra, em Si B Maior,
— Partitura para orquestra e canti s o m Fá Maior
— Música para Banda
— Poema
Desenho das Armas Nacionais, em cõres
Desenho das-Convenções Heráldicas das Armas Nacionuis
Desenho do Sêlo Nacional
DIVULGA CÃO N°

1.050

PREÇO: NC,r$ 4,00
•

A VENDA

Atende

a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Pc4tal

Na Guanabara
Seção de-vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Em Brasília

11

Na Sede do DIN

Agência 1: Ministério da Fazenda
nnnn••4.11

ia-c) Dm p-mreci-i.
DIVULGAÇÃO N' 1.009
Preço Md, 0•40
A Venda:
Na Guanabara
AO:Leia Is Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Atende-te a pedidos pelo Serviço de Reembé,Iso Posçal
Em Brasília
Na sede do DIN
•• •
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FATENTE.S DE INVENÇÃO
TERMO N o 165 276 de 14 de dezembro de 1964
Requerente: DURACOUR S/A INDUSTRIA E COMSR010 Saa Paula
Modelo Induatrialt "NOVO MODELO DE CALÇADO FEmININO INFANTIL'
REIvINDICAÇOES
1 - Novo =dein de calçado feminino iofantil,do
tipo feito inteiramente' em peça dnica, de mateeialplestico,cla
racterizado por compreender inicialmente na parte da sola pr,
premente dita, duas faixéuíperif8rioas, formadas por ezpessos
frizos transveraais, paralelos e equidistantes, ditas faixas
delimitando uma Arda central, a qual 8 provida de uma drie de
delgados frisos salientes, paralelos e orientados segundo duae
direçNee inclinadas, cruzai:do-4e entre Si, formando-pequenos lia
pangos, e sendo prevista ainda, na parte anterior, da biqueira
prapriamente dita, uma pequena ares saliente, de superfioie ru"
goSa, dita ema com o lateral interno retilineo,aa o Lateral ez,
terno acompanhando o contOrno anterior do solado; e por ela vezo
a regiffo do enfranque tom a superado lisa, e a regieo do eal"
to prtpriamente dita, 8 provida tamb8m de duas faixas perif8ri"
eae, formadas por espessos frisos transversais, paralelos e nu&
distantes, ditas faixas delimitando uma Arca central, a qual 11
dotada de uffia dria de delgados frizos salientes, paralelos e
orientados segundo duas direçtes inclinadas, cruzando -se entre
ai, formando pequenos losangos, o modo prevista ainda às, parte
poSteriors- uma pequena &roa saliente, de aitrei,f1Cle rugosa, di"r
ta Arca com :alateral interno retilineo, e o externo acompanhaa
do. o Conterno posterior do salto; e ta parte do "corte" do cal*
'gado, que do tipo inteiramente fechado, com a biqueira tendo
o contOrno.suavemante arredondado, 8 previsto inicialmente uma
faixa loferior de euperfiale rugosa, com altura constante por
t3da a extenso do calçado, 'com execçeo apensada regieo posta
rior ou do calcanhar, onde forma um treoho vertical em Y, com
superfloie também rugosa, que se exteilde ató a borda superior
do mesmo, ' ficando a faixa inferior . ° o tr8oho vertical em V,sa
parados por uma linha oontornante de segmentos interrompidos,
de tilda a Arca restante, a qual ê inteiramente dotada de uma BI
rio de segmentos salientes, orientados segundo duas direOes
togoOals entre si, formando pequenos alv8oloS quadrangulares,m
da qual eéodo dotado de um orificio central, e O dunjuntc; soado
provido ainda de um frizo oontinuo'e engrossado, de auperfície
rugosa, co.'oontornante de teda a borda livre superior do callo;
1
e ainda, a face Superior do isolado e corresponlentea palmilha,
spresenta-as'oom a superfloie inteiramente lisa, e finalmente:
-sendo prevista'ao.atVe/ do peito do 1:4 uma longa e estreita tj„
ra traneverael, 'partindo do lateral . dalterno 40 calçado, e provi
e' , Ca uma edrie eXtrema.daccifinios de graduaçffo, tira esta apl.!,
a uma flvela . prevista na extremidade de outra tira, dispor.
ta 4.1LÀ95ttoike carreanoodeote no ¡aterei oposto, ditas tiras com
..upea:late Intelrameate rugosa e contornadas por pequena:: cagam
ã,Ob aalIantea, presoontos ao ‘oettxra; tudo substancialmente oomo deecrlto e i.luatreao woa Oeseuaçe aneXo5.

111

TgRMO No 164 785 de 25 de novembro de 1964
Osanabara
, Requerente: ELlaattETH ARDEN (S.a.) INC.
lo
Industrial:
GARRAFA
PLUTICA
PARA
TOUCADOR
Modg

ro4
do

'REIVINDICAÇOES.
1 . Uma garrafa plÊstica para toucador moldada segánd',..)
um mod'ao de tipo novo, caracterízada por compreender um-corpo
formado como uma 'Unica .peca .5ca tendo paredes relativamente finam
Comunicando-lhe caracteristicae ' rigido-flaCi da i e fechada por uma

especie .de diafragma finawnte perfurado moldado integral junto'
to gargalo da 'garrafa.
2 , •e i ' garraIa41 á stic a 13artouc9dor do poOrdo com G
ponto /? .oarecterigadapeló fato do respectivo corpo. Moldado ApV4o.
sentar trisoa, rebordoe oi. ressaltos anulares caracteristicamente •

decorativos ao longo e Om . rorg g es dadas do mesmo e do gargalo res.
pectIVOe
3 .

A grade acOrdo com Ospontos 1 0 2, caracteri.

soda por uma tampa moldada Oca.,. no mesmo siaerial do corpo, e apre•
sentando um rebordo anuiar:oxterne. na nua ektrcraidade interior
para efeito de vedaçre substancialmente herm gtica com relego
parede interior , dogai, galo,'ImediatEimente acima do dito diafragma
ai gm de um coroamento
, final particularmente decorativo.

Urna garrafa p1tstica rara.toucador sasundo Os ponto s prededentes, caraoterisaaa anbstancialmente conforme deecriçge,
particular nr;via e utast:110ga mostradas no desenho anexo
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4 u m conJUnt0 de Ved-a40 Para di5pos1Q;e'ers
diferentes alOjamentoe tendo furos que diferem apenas- ne.compriMeno

$0, O referido conjunto pervindO para . efetuar . uma veda4o entre O
11104040 .0 UM Membro mável no furo, caracterizado por coMpreem . •
Uri
Uma pluralidade de Membros de vedaçU anulares pa.
ra disposição removivel no referido furo em relaçá.0
coaxitq3com:o mesmo, cada um compreendendo um par
'de elasticbS, concentricalmente dispostos elementO$
anulares separados e suportados por um rigido ele.
mento anular com o que o-externo do referido par
concentrico . de elementos elásticos à adaptado para
engatar fechadamente o alojamento, e o interno doa

-

referidos elementos . e adaptado Para engatar fechwe
(lamente o membro mtarel,
(b) Uma pluralidade de,rígidos membros de espaçamento
anulares, cada um-disposto entre-um adjacente paC
dos referidos membros dé vedação em relaçãe de
ccalinamento com o elemento rígido nos adjacente$
membros de vedação para'espaçar e rigidamente fi+
mar cada membro de vedação com respeito aoa outros,
TERMO NQ 149.584 de 3 de junho de 1963
requerente: WESTINGHOUSE AIR BRARE COMPANY

E.U.A.

d-e Invenç got "DISPOSITIVO P.5 VALVULA"
REIVINDICAÇCES
.

Um conjunto de vedação para disposiç go emum a.

OhMant0 para efetuar uma vedação entre o alojamento e um membro
•••

CIU01 1Q furo, caracterizado por compreender:
(a) um membro de vedação'anular para disposição re.

•

gendo rigidamente o elemento rigido dos membros de
vedação-na correspondente extremidade do coa.
junto de vedação, e
(d) um par de tampas de extremidade para o referido tu.
ro, cada um do referido par conetavel a . opostas
extremidades do referido alojamento e engatavel

Mesmo e compreendendo um par de el/çstico concentri.

com um cofrespondente dos referidos membros de ex-

suportados por um elemento anular rígido pelo que
O externo elemento anular do referido par de ele.
mentos, anulares e adaptado para engatar de modo ve.

tremidade para fixar o referido eánjunto no; refe.
• rido furo.
5 =V conunto de vedação do ponto h, caracterizado pelo fato de que cada mambro cspaçador inclui axialmente esten.

dado r o t lej a me nt o e o elemento interno do referido

,
par de elementos concentricos adaptado para caga»

dido-disaositivo de ressalto se'hobrepondo ao referido elemento ri.
eido de cada um dos adjacente Par de elementos de vedação para dia.

tar de'modo vedador e membro uivei, e

por o referido membro espaçador boaxialmente com os membros de ve.

(b) um anular membro rígido disposto removivelmente

•nn

diferente extremidade do mencionado conjunto, e

tovivel no referido furo em relação coaxial com O
cemente dispostos elementos anulares separados e

•

(c) um Par de anulares membros de extremidade, Cada UM
do referido par disponível no referido furo numa

daç'áo, e de que cada um dos referidos membros de extremidade In-

em cada lado do referido membro vedádor em relaçãO

clui um'dispositivode ressalto sobrejacente ao elemento rigd p do

de confinamente com o referido elemento rigido, ca.
- da membro rígido incluindo um ressalto engatando o

adjacente elemento de vedação.
6 . O conjunto de vedação do ponto 1, caractetiza»

elemento rigido para dispor o referido membro ri.

do pelo fato de que cada membro espaçador inclui axialmente esteia-

eido coaxalmente com o referido elemento rígido
no referido furo.

a do dispositiNo de rdssalto para limitar axial distorção do In.

- O conjunto de vedação do ponto 1, caracteriza..

do spelo fato de que o referido ressalto se sobrepõe ao elemento
• a g ido no diametro externo do reterido elemento rígido.
'

3 . O conjunto de vedaCão do ponto 1, caracteriza.:

tn no do referido par concentrico de elementos anulares elasticá
em cada um do referido par de membros de vedação.
7 - O conjunto de vedação do ponto 1, caracterizapelo fato de que cada membro espaçador inclui dispositivo de
ressalto se estendendo no sentido dos adjacentes elementos de

ve.

Co pelo fato cle_que cada membro rigido inclui um segundo ressalto

dação de modo' que o dispositivo de ressalto nos adjacentes elemen.

CO estendendo

tos espaçadores coopera para limitar a distorção axial do interno

lateralmente no sentido do interno do referido par

Ce concentricos elementos elastical rara M.mitar t

do r.r-atdo par de - elasticos elementos :anulares no elemento de

*lel da interna poro pcitca

çr:..:n ..,,:...) C.JUi.20 es masnos.
. O cvajanto de veclac:, :o 1.ut a 6; eJ,,r,c ..,.,'Iza•

laàei

UO Memoro

movei no rivo.
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do pelo rato de que cada membro de vedação inclui ainda segundo
dispositivo de ressalto subjacente ao elemento rígido de Cada

(6) um membro rigido attiUlar nipmátd' em Cada lado do
' referido membro de eedaeao anular em relaçãe de

do adjacente par de membros de Vedaçao para dispor OS referld00

.eonfinamente.com. o referido elemento anular rígida
(o) a não-comprimida espesS -Ora máxima do externo do

membros eipaçadores eoaxialmente com os membros de vedaçZ0*

9 - UM dispOsitivo de válvula.tendo UM removhel

referido, par de concentricos ane iselásticos 'em te

conjunto de vedação, caracterinado por compreender*.
(a) um membro de corpo tendo um furo no desmó e tendi,
entradas atretras do refe jido Corpo e comunIcand0
• com o referido furo ao lenges de seu cempridentdo'l
(b).em conjunto de Vedação removivelmente diSe0StO
no referido furo e. incluindo Uma pluralidade da
_ • anulares membros de vedaçao e uma p luralidade de
meteoros espaçadores anulares;
(b) um membro de válvula mer g ulhadora axialmenie m44
rUidds

vel 'no referido furo para controlareo fluxo de
rlufdo'entre as referidas entradas do corpree
• el) os raéridos meebros de vedação sendo dispoetoe re*
movivelmente no referido fero em relaeão cOaxia/
come, mesmo, cada um compreendendo um par de elas-

•

eontinamento com o elemento rígido com o que o re,
ferido anel externo á radialmente comprimi:10 0Ontt
O alojamento para efetuar ume firme,vodaçãoe

12 .. .Vá conjunto . de vedaçao pare disposição'ed.
tre um par de memb rosrelativamente mimeis, um membro
'tendam fd4
ro e o outro disposto para movimento alternável no
referido furo,
Caracterizado por compreender:
(e) um ' nembro de vedação anular compreendendo - UM per de
elsticos concentricamegte dispostos elementoS'anue.
lares separados e suportados porum rígido elementt
anular,
(b) um membici aaular rígido disposto em ceda ralo-do
•

ticos concentricamente dispostos elementos anulares
separados e suportados por um rígido elemento anu.

• referido membro de vedaçao anular em relaça0 de

lár pelo que o externo do referido concentrico par
de elementos elásticos e. adaptadn para engatar

confinemento cota o referido elemento anular rlgis

do, e
(6) o elemento interno do referido par 4e elastiCOS ele*
tentos conCentricos sendo radialmente afilado inmi

fechadamente o alojaMento e o interno dos reteridod
elementos á adaptado para engatar rechadamente o
membro mável;
(e) os referidos membros espaçadores anulares rígidoe
Cada uni:disposto entre um adjacente par dos referi+
dos membros de vedaçae em relação de confiSmento
CDM D

elemento rígida

nas

aejazentes membros de

vedação para espaçar e rigidamente fixar cada

ternamente para prover uma pequena aréa.de

(a) uma pluralidade- de membros de vedaçao anulares per"
ia disposiçáo removível no :referido fure feet

dos referidos membros espaçadores incluindo dia.
positivos de entrada para prover para fluxo de
f luído de uma entrada de corpo de válvula ao mem,

relaçáo coaxial. com o mesmo para eretuar UMA Vede*
çao entre D alojamento é . 0, membro de válVUle.
vele

a.

bre ,de válvula mergulhadora, e incluindo laterais
mente estendido dispositivoS de resaalt0 engatando

(b) uma pluralidade de rígidos-membros espaçadores anu,
lares; cada um . dieposto . entre um àjcente par doi

O elemento rIgido de cada adjacente elemento de
vedaçáo pelo que o elemento espaçador disposto

referidos membroa.de vedaçao em ralação de GeAttw
Detento com os Mesmos, e
ló) -cada= dos , meMbros espaçadores compreendendo:Iole
ldtaticos meio membros, cada meio membro coopreang
dando uni adular amábro de . base tendo AlMa 'Urdida,
"de de "bsiaçadlon atielammte entendidoz totbileelae
isbe-dut etretel ceda membro tendo um dlópoeitiVo .844
•
.-trooadorZili sua extremidade para unir comdisposí.
tive entrosador na correspondente aba da outra me.
• tade, o eipaço ent7m ce adjacenteí pares de Oba,

coaXialmente com o furo,e (t) dispositivOS dia*.
postos nas extremidades do furo e enatando O rem

ferido conjunto te ~A:Ca para removivelmente ris
xer e referido conjunto de vedasáo no furo. .
• Jos O di:ipealtivide vila:vaia do ponto 9 1 Caracte.
rizado pelo fato de que cada membro espaçador inclui adicional-dite
positivo de ressalto .para limitar o movimento exilai do 1:iterai:doa'
enele-elasticos de Cada. adjacente membro de vedação.
11 - Um conjunto de vedaeão para disposição entre
um par de mesibries ' relativamente moveis, um membro tendo Um furo é
racterizado por cempreender*
(e) um anular-membro de vedeçae compreendendo um par.
de el aticos concentricamente dispostos elementoe
anulares separados e suportados per um rígido elemento anular.

çaittlea

to entre o nutro elástico interno e o membro no
referido fero.
13 - um conjento de vedação para efetuar uma Ved'açãç
entre um alojamento de vá/eula com entradas e um membro de válvule
axlalmente Uiva em um furo, caracterizado Por compreender:

meMbro de vedaçãO Com respeito aos outros cada

O outro disposto para movimento alternativo no referido turoe-ca

te direção axialmente do furo sendo maior do que
O espaço entre 'os membros anulares
ggidos quando
os membros rígidos esto moatadolveml
relação de.

ligadas formando radialmente dispOstan entram

dai.
14 - 0 conjunto de vedação dó --ponto le, eafiteten
rimado pele fato de que e..dizposite ee de enteesamento en,a1gune
doe membros de aba dg ceda meio membro compreende um pino, C de
Que o dispoeitivo de entrosamento nos restantes membroi de eDa g om. ermead-c

uma fenda para receber'o pinos

egis

Já; ira (13'1969
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3. Um oonector de acordo com o ;entoa, corais
15 » 0 conjunto de vedaçSo do ponto 13, caracteri.
polo
fitto
de
que alguns dos membros de abas em cada meio
Cedo
membro sQaxialmente arilados pelo menos na porç;o final dos-Mee.
aos, C de que os, restantes membros .de aba incluem uma arilada reg

lrizado pelo fato'de
no

que

cada membro tem .41:estanciai:mente o mee*

&azu).o de inclinaato.
4. Um conector de acOrdo com o ponto , 1, carac4.

terilado pelo fato de que um membro tem um :Inulo constante de

do recentora.de ono nas suo. extremidaaes.

16 . c.conjunto de vedag ã. o do ponto 13, carac.

inclinaçao, enquanto que o outro membro, tem duas poros, cad'a

'beriZad0 pelo fâto,de qae os membros de aba em cada referido
Cei0 membro slo substancialment e do mesmo comprimento.
. 17 . 0 conjunto de vedaçiio do ponto 13, coroa.
lherizado pelo ftito de que pelo menes um dos membros de aba em ca.
da meio membro g de um momprimento diferente do que os outros
ara prover Uma Wg rie de junoSes alternadas entre pares de abae
ale ligados_ Op ostoa metolagabros.
18 » Um conjunto de vedavlo em e para um disposta,
tive de vãsula 'substancialment e como mostrado nos desenhos e des.i

Uma com um tanga° de inclihao .jo substanoialmente diferente.

frito no. co_o_oodtd_cacao...
A requerente reivindica de /Ardo com a Conven.
7903, de
o Internacional, e o Artigo 21 do Decreto-Lei n o

tral inclinada numa aireoZo e as duas poraUes tera inal e incli»

daLagRatA 4.0_1945,4~Priori dade ao_oorraaoondente.redidovde.
peitado na Repartiç 'ao de patentes dos Estados unidos da'Americaa
a28 de setembrO de 1962, sob n o '22683.

5. Um conector de acÉrdo cem o ponto 1, caras"
terizado pelo fato de que o - elemehto remea,.tem umweuperfacie.
interna em duplo core truncado, e o eleciento macho tem um Cao
guio constante de inclinago.
6. Um conector de acOrdo com o ponto 1, carece
terizeao ' pelo fato de que o elemento 'macho tem uma porçao cera»
Udu na diragto oposta, e o kembxm Suem tem unia superfície iam
terna coa usi.angulo constante de inclinaoto.
7. UM conector de acOrdo com o ponto 1, carece.
térizado pelo fato de que o elemento rema tem uma;superricia
interna com a forma geral de um duplo tronco da cone para reco..
bar um elemento macho, cuja forma estd em relaçto inversa com

- 11~

O elemento macho.

SW,
, Np
aeor • • N.,. a
• - •a),,

8. Um conectar de acOrdo com o ponto 1, caras.
terizado pelo fato de que o elemento macho formado como um duo
21

plo tronco de cone de modo a receber um segundo elemento Masa.
a 9. Um çonector de acOrdo com qualquer dos pontoe
de 1 8, caracterizado pelo-fato de que o elemeÁo fe'mea é in-

nr7:

tegralmente formado com um ulterior elemento macho (56 ou 61) pa

••

TERMO N o 149.841 d e 12 de -junho de 3.6*.:3
E.U.A.
Requerente:, AmP INCoRpORATED
Privilegio de InvençUeCONECTOR ELÉTRICO"
REIVINDICA0E8
1, Um coneotor eldtrico, caracterizado por 004,

Ma encaixar nua ulterior elementO fêmea.
•

de 1 a 9, Caracterizado pelo fato de que o elemento fêmea inm
tegralmente formado com uma tomada elétrica ou eacaixe:.

preender um elemento macho formado por um pino eldtrico e um o*
1emento fèmea, forilado por um encaixe elétrico, o &no. Onda em
daptado para ser encaixado no receptaculo e comprimir, entre a,
poro inclinada as sua superfície e a porto inclinaiW.do're04,*
*Ululo, um fio elétrico, sendo çao uma apg pOrgtje$ áanclinaaaa
do referido conector tem uma série de Nncaixes apresentando 04
lados eallentee na dire4o do encaixa, de tal modo a que OaCate
em no fio, quando o pino 4 calcado para dentro do receptdcal01
caracterizado ainda pelo. fato de que as pOr2n0 ipadmadaatdd
Werentealnaulos de inclineq:o, de tal rode a que o fie flO.A
Monpritat40 entre as porgi;es nema -inteneidade que aumenta proseado.
•eivelaente oadireo:á aa perfaa401,
•

11. Um conector de acCrdo com qualquer um doe
pOntoe precedentes, caracterizado pelo fato de que um doe nembroa tem:mm: •ancoixe elétrico integralmente formado para ligar
latta fio eletrioo.
,

feto da que um membro tem um Angulo constante. da
enollnageo t o outro MembA, ao contrdido, pdasuindo um Angulo
incli:rageo 9gOrdimind, 2 :9 004 vanonto na dIre00 da inclim

.ONNO 40 9080 GIOno

4

12: Um conector de acordo com qualquer doe pontoo

precedentes, caracterizada pelo fato de que o elemento macho tda
tua encaixe elétrico para ligação a ea fio eIetrzco; extendendo»
Co do lado oposto.
g
134 Ua conector eldtricoéde ac6rdo com qualquer
UM dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que o ele.
mento £tmea 4 provido' de eicaixa e para fixd-lo l na abertura 69,

Sm suporta isolado.

tra conec?sor de acordo com o ponta 3.. 1 cera4P

• Sorteado 010

10 Um conector ae acordo com qualqUer dos pontó4

• 14e UM conectar de acdrdo Com oponto 1, coroem
torizodo pelo fato de que a-maior largura do pesto em sua porete

inclinada, d menor que o maio' ditmetro interno do receptdculo
em sua por

laclinada numa cilferenaa aproximadamente dguaL a
inclinada

jp...fl

: Sexta-feira 3

~maca et9 no 9

1

DiARIQ C/F4CW_ (Seção III)

a moam abertura do pio oi izgorg%it

cala, sendo ap roximadamente igtCal. A ao menor adoetz ;14toz40 c1C
'
23GDjdQU10 em ata »oro inolinatae
A rewerente reá.vinclica do 46`rdo coa a Conrea•
91".o

Internacional 0 o Art. 21 do Dec reto-Zoá: UR
7903u de 27 do

gshto

de /943, aprioridade do correspondente pedida deposítag

do na 20partiçto de Patentes doa E stadOS
wime (ta tadrioch,
12_g_àunho0_12.2* 007? ni 201.9E33,

:Janeiro de 1969 5'5
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TÉRMO 151.60 . 7 de sunhe de 2.:9e
REQUERENTE . 7RII00 LADORATORIO VARNA0=00
PaivIptoto DE INVENÇU Novo processo para

trad m geto
a fsbricacão de artigos

termoplÊstico» acep.
REIVINDICAÇ6C
1Q) offilmullmeA A poRIOAÇXO DEARTICOs OCOS TERMOPLItg,

22.02,0 , caracterizado essencialmente pelo fato do artigo eco ,»
plástico (frasco ou garrafa) ser injetado com polietileno(pl1/4
tico duro), em duas matrizes distintas, separadamente uma da
outra, uma para o corpo principal, e outrapara o fundo ou ba,
ae do frasco, podendm ainda ser previsto três matrizes, a terceira especifioamente para o garg,lo, empregando-se no proces.,
; co máquinas injetoras e matrizes de Maoho e, fêmea, sendo ainda
' as partes obtidas unidas posteriormente por elemento colante
próprio, e finalmente pelo fato do fundo ou base ser embutida.
concentrióamente no corpo principal, Cu sobposta a ste, desde
que a-supertioia de união seja ideal para o fim.
20) 'NOVO PROCESSO PARA A PADRICAQX0 DE ARTIGOS 600g TERMOPlá
de acêrdo com o ponto 1 0 ), o tudo conforma substanoia/
mente descrito, reivindicado acima e pelos desinhos anexos demonstrativos,

'ir

22
TERMO - 151.089 - 25 de julho de 1965
.
REQUERENTE . MARLEU ARDUINO Sgo Paulo
MODELO DE UTILIDADE ... 17arelho para cortar

e outros
"REIVINDICAOES

cebolas. 01rOw

1- APARELHO PARA CORTAR CEBOLAS, OVOS E

OUTROS, o5.

racLcrizado por se formar de um recipiente de. Panda arrendoda":'
do e de tampa afunilada,tendo na Uca superior, mais estreita,
uma haste . m6vel para baixo e para cima, com botas de pressiona
mento e . mola helicoidal de retOrno, e . em cujo • extrema intera
são adatadas facas em cruz ou de lâminas paralelas para, na-.
pectivamente, cortar em gomos, rodelas ou tiras;

.417ar-

II- -Tudo omo descrito no presente memoria1 - 3 11Utz:„Ido nos desenhos anexos,

3.

TUNI0 . 151.328J.. de agasto de 1.963
REQUERENTE . FAREENFAERIKEN - DAVER AKTIENGESELISCHAFT
PRTVII40/0 DE INVENÇMO PrOcesso.para fabricar teoldos

felpudas

ungidos na peça
REIVINDIOAÇOS5

peça,

krocesso para fabricar teoidos felpudos tingidos na
contendo fibras de pollauxInitrila na urdidura doe p$»

los, oaraoterizado Pelo fato do$ empregar para a urdidura dos
pnos, tios fibrosos de poliaorilniteila, que se contraem foz,
temente a temperaturas superiores a 100°0; de aquecer o proda
to bruto obtido smest.do sá;oo, a temperaturas acima ae,b000$
ds tingir o produto s g bre a ampadeíra coberta cem dispositiVo
esticador do largura e, fina/mente de mani paar e ana~
poluto da ~kir & usual,

•

26 Sexta-feira 3
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T g Rm0 N o 165 108 de 8 de n Nzembre de 1964
,IOVEIS E'OBJETOE DE ARTE • ao Paul*
'Requerentes FORMA,WA
Modlo Industrial: "ORIGINA , MOD2L0 DE CADEIRA",
REIVINDICAOES
1 - Original modelo de deira, caracterizado pOr
!
n
,Ç
,
:,•k) c , ! !
compreenoer a armaqffo em estrutura inteiriça tubular, feita de
preferencia em ferro cromado, e composta a partir de um treoho
extremo inferior, dobrado em O horizontal, e com cantos suave",
mente arredondados, trecho este que se Continua anteriormente
segundo dois arcos de giande raio, dispostos paralelos e verti*
cais, com a concavidade voltada para traz, os zoais por sua
seguem-se em dois trechos laterais em L, também paralelos e

vell
coe

os ramos verticais levemente reclinados, e que se interligam ali
periormente por um ultimo trecho transversal em O, de pequena
altura, e suavemente recurvado para traz; e finalmente, o asseja
to e,encesto sendo formados por duas faixas retangulares de Coja,
ro ou material similar, aplicadas transversalmente envolvdndo óra
ramos horizontais e verticais reclinados dos trechos laterais
em L da armaçg o, e tendo as bordas livres'aprisionadas, infe.
riormente no . assento e posteriormente no encesto, por amarrilhos; tudo substancialmente como desorito e ilustrado nos desa
dhos anexos.

da cadeira, todos eles afunilados, Inclinados para fora e .comígd
disco terminal; sendo a incline:0C doa pés posteriores Mais pári./
nunciada que a dos anteriores; e ainda ao lado externo dos dól9
* ramos posteriores do suporte ao fixadas duas curtas hastes re'dlia

vedas para cima

és quais ' e fixado o encosto; tudo substancialmen*
te como descrito e Ilustrado nos desenhos anexos.

TIRMO N o 165 317 de 15 de dezembro de 1964
lloquerente: MALHARIA GIBBON'S
SAO PAULO
Mdo. Industrial : " NOVO PADRAO DE TECIDO
REIVINDICAÇqS
1 - Nevo padrão de tecido caracterizado por alheie
vermelhas, isoladas ou ligadas entre si por fios vermelhos de ointérnos irregulares arredondados, sebre um •
fundo preto ocm uma pluralidade de pequenas aplicaçãee
em tem cinza, como ilustrado no desenho anexo.

Ft 6,2

FIG1

T g RhO N o 165 172 de 10 de dezembro de 1964..
Requerente: INDUSTRIA DE MÓVEIS PARISIENSSE S/s - sao Paulo
. 0 mODELO DE ESTRUTURA - PARA CADEIRA"
Eode. lo Industrial% 9i(5 4
auvivicAçus.

Novo moino -de estrutura para cadeira,,feit0
em tarro tuoular ou ' outro, caraterizado por compreender inicial
mente um suporte em cruz de suporte para o assento, suporte este
ph
cuás ramos s g o suavenente roeurves.pera baixa formando OS

/-''----- ''

it

it
/

Requerentes EUcLIDES MEDEIROS - São Paulo
Modelo Indústrialt "NOVO mODELO DE FILTRO DE ÁR"

,

•,i
'°4

.REIvINDICAÇOEs
1 9 ) "NOVO EODELO DE FILTRO DE AR", caracterizado pelo «.
fato de ser dotado de corpo principal cilíndrico, cujo topo ruperioj.
se apresenta coberto por tampa circular, de diametro,,maior, restend4

- ft
it

3

,H6,1

,
rtRmo N o 165 732 de 29 de dezembro de 1964

folga entre es paredes do corpo e as abas da talnpa, esta dotada supli-.
riormente de • ressalto piánd em forma de coroa concentrica, com reb4
xo central em que se alojà .porca-borbole'ta, , nquanto qUe inft .,r o'
corpo principal cilindrico se apresenta com redn g es de dia[Leto,
formando sucessivos degraa.s.,
' ate. o fundo, onde cc apresenta ec, zonal
cilindriou de pequena altura, pelo . fuce Inferior ,,ctada de r.
-i
no qual se .mplanta peça tubular circundadt por badeira te- .as
reunidas por oarafupo de lona haste.

9

4,20r a

3

,

~41,0

I,

j,».neiro de '1969 2/

' CiSfoular, seAdO qUe, ainda, O Cebo apresenta, catre o retende
30%
lie'nela e a extremidade liVre..rogaci de menor da g etro'coe foto a
tecalotiíbeda circUndante.

0NOVO MOMO DEFUMO WAV 0 40Momo Máfinaica.
(Poalha*, tudo substanciolocntc coso downt0 fp

L1)

tua

eta9 41900§§Mos Nioados ao prenota wooriatj=

2O)"NOVA E ORIGINAL cuunaungOo ORNAMENTAL API.T.
CADA A áAS P' ADEIRA PARA OGSOS E sinums . . °enforme reivindicaOSo
N
Anterior, tildo su b stancialmente ecmo'descrito no re1et4rio e ilustrado nos desenhos apenses a p resente memorial.
TERMO NO 150.288 de 28 de junho de 1963
Requerentes RADIO CORPORATION OF AMERICA
Privilegio de invenggol"FONOCAPTOkES"

a.u.A.

REIVINDICAÇOES
1
. um fonocaptor compreendendo em com
binação um arranjo de transdução mecânico el:e. trico, uma agulha
pare trabalhar em contato cem o rannure de um dis00, um Cq emou
-toalngdpreuhastndoiegulham
de em uma dez suas extremidades, e raios provonao uma Conexào
de excitaç-a0 entre o dito arranjo de tranedução e um ponto in termodierio com relen .ão hs extremidades do dito elemento portni
dor da agulhe, caracterizado polo fato de extremidade do dito
elemento portador da agulheSem oposição extremidade que ' auporte a agulha ser suportada por meios de carrez;amento flexíveis
ue petnitem P. extremidade suportada, do dito elemento portador
a agulha mover-se e'transforir o ponto em tOrno do qual o dito
'elemento portador de agulha 6 pivotado na direção da dita conexe,o ' de . excitação reduzindo, essin, os efeitos de iuTedância noc,niccÇ Impostas pelo dito arranjo , do transduço P. dita agulha.

TtRa0 Nv 165 531 de 21 de dezembro de 1964
Requerentes ERWIN HAWBECKER - S.o Nula
WodZislo Industrial* "NOVA E ORIGINAL comicWagb uaármtan
APLICADA A RASPADEIRAS PARA uauá 3 SIRILIREV

-2
to 1,

Um fonocaptor de ac6rdo com o pos

caracterizadopelo fato dos referidos meios de suporte

flexíveis epresentaw. ume porção primire*firmemonta fixada h
REIvINDICAÇONS

-estruturo de suporte do dito fonocaptor e uma segunda porGeo
tosdendo-se de dita primeira porto, a dita segunda porciío estr‘

. 1.1W I NOVA E ORIGINAL COMIGURAÇÃO uaxamme. APLi.

CADA A RASPADEIRA PARA OSSOS E SIMILARES I , naraoterisa.da m§lo
de sor fornada por Teca circular, justaposta e ~arte NM anel,

do livre para flexionar-se e óresentande a extremidade do dito
elemento portador da acul,ke montada na ra5MR.

fixo 'por sapatas extremidade dilatada de cabo oilLadrUbo smtro4
dois essa com lados achatados em p1enoe'para1elos ao )tar.(1 da Ciam

to 2,

3 . - Um fonocep t. or de ecOrdo com o Doo..
caracterizado p elo feto da oegunda porção do dito arranjo

de euporte flexível apresentar uma maior extens *S0 lateral do Ti
s respectiva dimensãO vertical.
4 - Um fonocentor suostancialme-te co;
forme descrito. com reter:ideia as figuras 1 a 3 , do desenho anexo
A requerente reivindica de acar4S som a
dooveaçio Internacional e o Art. 21 do Meoreto-Imi
o" 7.903, da
27 de asSeto'de 1.945, aprioridade do correspondente pedido do
psitado na Repartieen de Patentes dos totedoe unidos da Ariert- —
41wN am 5 . do „tuiho de 1.982. sob u • sou.08.
e

.g4F.À.52.

2
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oglia,4?
agavaNDIPAÇNs
afaaea faa
a ça "FILTRO DE AR PA14 MOTOR', caracterizado pelo

tít.

to de 'sa_apretentar com corpo cilíndrico, pela parte superior do gaia%

cOnva#
e ncaixando - se , com carta folga, bordas, .voltadas para baixo e

TERMO - 151.097 . 25 de julho de

gente para o interior do referido corpo, pertencentes a tampa ciretta
lar, abaulada, com, coroa salaente cancentrica e rebaixo central cir...
cular'emque se aloja .parca a barboleta, enquanto que inferiormente la

REIVINDICAM' •

corpo 'principal se apresenta com reduçSo progressiva de 44:m:traia e
com gebOxo pela face inferior, onde emc *e:Itricamente disposto

1.96

1.:ADERENTE JOSt JANT São Paul'
PRIV. ILeGIO DE INVENÇEO AperfeaçoaMeatO em aparelhagem de eigh
realografie

TaaaaalaIÇOAMENTO rn ATARUHAO2MHD2OIN2•DIOGRAO
' PIA, para proaazir imagens pelo aproveitamento de radiaeZea do
Raios X, caracterizadapor compreender Uattub0 de vacu . , qae
contem lana camada raio Xa sensível * ma qual ato produzidaang
los Ralos X incidentes particulaa carregadas.-um campo cleOtr4

se eft,

•

contra segmento tubular circundado porustial braçadeira, com abas reyt
:lidas por parafaso de longa haste.
2) "FILTRO DE AR PARA MOTORBS", conforme reivindiaago

co e um sistema de captação electrtnico-otico,para a acelera...e,
aão dos electrons lentas liberados pelas ditas pàrticulas Urgi
gadas e caracterizads por um sistema electron-sensivel,n0 aura'
os mencionados electÇons lento aPoe terem eido aceleradOsob
recolhidos para formar uma imagem que representa. a. rearoduçâo 4
da imagem das intensiidsáes dO feixe de Raios X lndidentes.
-11-APERFEIÇOAMENTO ELI APARELHAGta ME' ME-RADIO%
PIA, em uma aparelhaaem para produzir imagens' de Raios X e UM.
tubo de vacuo,caracterizad0 por conter uma camada"Ralo X-beala
sivel",formada por atpmos selecionados du grupa de'elementaa •
-20RO-LITIO-URANIO e GADOLINIO e que 4 caraterizado mais por
*ser conetituido de um sistema eleatron-sensivel tale inclui: uma

anterior, tudo substancialmente como descrito no relatOrio e ilastria.
do Aos desenhos eatnEos ao prezerUs meaoriti.

camada fluoresaente,eeNa o tubo caraaaerizado tambem por um
sistema electoon-sensivel que inclue uma camada foto-sensve/. n
APARELHAG= pr .CINE-RA
: n/-APERFEIÇOAMENTO
PIA, em uma aparelhagem para produzir imagens de Ralos X:Xim 'RB
lo de vacuo,caracterizado izr uma camada "RaioeX senalv4l9a0
ia qual eâa produzidas partaculas carregadas pelos Raios X Sú
ddentes,e uma camada adjacente á camada "Ralo X P. aeneiv01°,..
;a. qual aF, di'tas particulas . pesadas liberam elaOtrens leatOas

— —- -

1 ...7<d—v

ando o tubo caracterizade
leais: por conter um campe e1ectaa00
e
.
IV-APERFEIÇOAMENTO EM APARELHAGEM DE CINE=RADIOGI%
PIA, ,ura aparelhagem eleutroniaa,para a produção de im aaO ns d#
Raios X, caracterizada por conter um tubo de vqcuo,caracteriab
do por ser constitutido de uma camada "raio X - ma
qual eâo gerado/Is pelos Raios X incidentes partioulas pceadaga
um campo aletrtco e um sistema de captação electronica-otlioe
para a aceleraçSo dos electrona-lentos liberados pelas ditas..
particulas carregadas.- e Uma substancia fluotescent na qual
ditos eaectrons lentes,ap j a aua aceleraçâo so recolhidos paa
ta formar uma imagem e caracterizado ainda por conter um: -soa..
gundo e um terceito aparelho intensificador de imagem que gsn
pliaica a intensidade de dite imagem.V-aPERFEIÇOAMENTO EM APARELHAGEM DE CINE-RADIOGRA
FIA, uma aparelhagem para produNa o transmisaâo de^imagéne (14
Raios X, caracterizada por ser ponstituida de uma Cine4Camar4
Ila,com objetiva aaequaaa,para a filmagem,cinematografca da
itagemde Raios X, aõrmada no ecran fluareecente do tuba elec
tronio, descrito sob item I) - a 4).VI-Tudo corso descrito nó preaente memorial lias
trado nos desenhos anexos.

Tha0 N c 165 734 de 29 de dezembro de 1964
Requereneet MOTARADi0 a/A COmERcIAL E INDUSTRIA:. . São Paulo
Mod;ào Industrial: "OVO MODELO DE a:MU PARA RADIO E SIMILAREEP
REIVINDICAOES
1 5 ) " NÚ0 MODELO DE HOTX0 PARA RADIOS E SIMIL A- R ES",
sentando corpo tronco-ei;aico, caracterizado . pelo fato de que O

apga
P3

topo

P2

P3

menor se apresenta circundado por anel lisos tal topo de suparfiele
rebaiaada, estando a saperficie 1Waera1 provida de pluralidade der Aa
li;ncias longitudinais, dispostaa'segunno as geratrizes de tal eaa

PI

perfície, enquantdagun o topo de maior diâmetro selapreaenta'COM 000
li;ncia circundante aliaaaada.
2) "NOVO MODELO als BOT0'FARA RÁDIOS E SIMILARZS",

cen. !

• form reivindicaaão arterior, tudo substancialmanae como' descrita GO 1
relaaário e ilustrado nós desenhos apensos s- aa preaeate memorial

a

TAaa0 N o 165 735 de 29 de dezembro de 1964
Requerente: MOTARADIO S/A COEERCIAL E INDUSTRIAL . , São Pa40

Moalo Industrial: "NOVA EORIGINAL CONFIGURAÇXO ORNAMENZAZ
APLICADA A CAIXAS PÁRA RÁDIOS"
REIVIRDICAÇOES
1 2) "NOVA E ORJ-Giaaa aONFIOURAÇAu u5UAMEN7tU 4,L1ço#

5,exta -tetra c

DIONO OFCIAL (Soe' ã.o III)

041X*WP4R4 RIMO°. com p reendendo caixa
para leIe00420391

4Watc, o
•artadora ie alojamento para antena. .caracterisada peLO 0409 0 de
e face anterior da caixa
se apresenta dotada da ploglgdddJa do 41,
taneleo ioneltudinale, horizontaievcom doai

p eenunciadas t

entre as quais se Intercalando

ta/sma OCOCOUS mai@

vag ieWtIctoadap sagtd9

tais salanciaa 'cobertas pa rcialmente por moldura,
NA encaixa placa p ortakora
das indica4e# de

4911 W0. 4 ad qual o
esteeZes arg ad@Cad 49

costraa

abaixo da citada moldura presente tains ' lisa
e plicadOe bota; dsbontrole:"

n4 RU41 4A fe,ã

a o) "NOVAE OR IO INAL,CONFIGoRA00 ~Amua
OAIW PARA MIOS",

contorne reisindiea4o anterior.

°talo-g oto como descrito

ao :se p ríseate

no relatOrio

11ustrAd* 1).

X9:
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umnallit é constituldo por uma peça os s$11de de materlál qual,*
41" preferivelmente de plEetico sdequado # oaraotortmado
00
,etr feitio hteloaaente ollinftd40 @ DOB altura eutstanoIelmonte
Motor do gns o dtdaç yree cem mudas hem/ a Modere Otahlk;',
'Cotada de sistema adequado de fina% a faot ohtl6rlaf.40eadav
do ligeira convexidade a a lateral dotada de 0oneavida4eoft'4,
4untlemenfo, como um ditdo gerado pela revoluele de UB are0
~Iam, de ando a se ap resentaroemelhanti a um °arroteio%
4o dito , ailido dividido em (atura oonveniente por um plana paS,

"ZOADA 4

tudo SO4hArks

daoNLISO loco.

memorial,

saleto 1 base, em doia segmentos distintos pela celorag ge pe.

sim formanda. um e& corpo monobl000 # sendo á Parte I
nferior OP,§
na ou transluoida p orém . anno2e oolorida e a euperior
sempre •

"t ranaparents, colorida ou ao, atendo entre
as duas, devida "
mente localizada, uma ou mais pedrae l a pi dadas,
como que eugal
tadas'na taoe superior da parte interior do sblido e ~idem%

te ca p eada pela parte superl,or transparente do mesmo.
"NOVO E ORIGINAL MODELO DE DOU°. PUXADOR ou
SIMILAR', acorde COM 0 porde anterior, tudo como is,,bstancial
4.s erito r eivindieado e ilustrado nos desenhos anexos.

—
•,
•

PUNO Na 165 289 de 44 do,detemoro de 1964
R equerentes BRASIL BRINDES S.A.
SOPIEDADN ~sumos.
o omEaCIAL E
INDUSTRIAL - GUANABARA

•

sODItLO INDUSTRIAL,. "NOVA 00NPIGU1tAW DE PESO Paes Sav414e
RaivioDiesçOas
,1)"144VA dONFICinugó" Da PESO PARA PAPEIS", daracterisada,
por ec c onstitUir-se uma peça Unica e
tendo a p arte 00 e rior Morda
coa cm prolongamento para baixo eOneavo que
termina *a uma paca rodam
da ¡p alor e com um ,ellIndro, de
menor dumatro que e ita* UMA Noa
total a p ega redonda maior..
2) 1, 04 CONFIGURAçlo nn PU° PARA PAPSD8 1 ,
de ao$rdo com
o ponto 1, tudo eubs tancialeento
descrito e ,roPrese ptado nos dassoboe
4~03.

FIG.1
TEMO Ni, 165 297 do 14 do-dezemore de.1961i
Requerente* waxrun, RA1, 080 LOPES - Guanabara
14o4;1e Induetriale "Ndv0 R ORIGINAL POD2L0 DL PIA RODOVIÁRI
REIYINDICA038
I. Niiro e original modôlo de placa roneviCria, varscterf.zadO
por coMpreender, sObre. um poste de madeira, ferro ou cimento a:nado,
pintado em listas horizontais prtan e ..sareles:

11 111111111111121IIIIII

\\'\\

2

TUA() ;;'. 168 174 de 27 de novembro de 1964

R
equerente: ABRARAR SALOMON POLITANSKI •DGMINGUS cionAu
gg
ao p Auio Mocalo
.NOrp.g ORIGINAL RODgLO In
730110, PUXADOR' US
SimILAd"
RSIVINDICAOSM
res'.1no são r eivir4icedos Os se,zuíntes
cos essencisi's:

e) uNe chaps
,,m1nrm,

;Nkvaoterifott.

maior ve

kè4 3a0InUdardi, (1.5.;:lnolJtÁ

fins p a
. bticit6ris, de formhto, ciir e incricC;(19 connientee com ss

motivo publiOit4rs co-„ol:ado ufiro. intaar4-1s;

39, Sexta-feira 3,

'il '\9 1C)..-QFJCIAL A

prieteirs, de fOris
b) ui oOpp encapa ', imed4et,maente sbain,ftet

'

f Sr

Janeiro

;FEI

ee.

mato sil"tenP4'0f9nt9, rkt41.1Sger,..0

partOS'pitnão'S IÃ't*Ic, - tle'5110iii0cora do pungO courk,
enderdWumi unàáaWoMontedis: ;Álea de-jfixegto Usando eãrikt,

de

00 - 60MolitéVei t!: dliti' Unidade lCOL'i O 'ditO )

acachoa er3jado4adoe4 po9.138reite„:
indieeçao da redestap
metade da altura.,Ç3P,P1ye. Clontende

de sua poeiç;o, no copo
restante, pintada com fundo amarelo e oom contérno e diseree 8111 ;s4

Mento condutor,

num circulo -é esquerdc, e a quilometragem

to; e, finalmente,
c) um ta outra chare, nitidamente retangular, de altura e COM.
primento reduzidos a cerca de metade doe de placa anterior, pintada
com fundo preto ou vertelho a letras ysasdae em 'mann° ou branC09
com indicaçg ee 15.tela aos motoristas.

2. Nevo e original modelo de placa rodoviária, substanUne
presente relatório e ilUErt18*
' q ente como descrito e reivindicado DO
do nos desenhos anexos.

TERMO N 9 149.916 de 17 de junho de 1963
E.U.A.
Requerente: THE LAMSON SESSIONS COMPANY
Privilegio de Invençgot*APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOC
4 APARBLE08 PARA ESTAMPAR"
REIVIRDAÀDISS

1. Um aparelho para estampar, Caracterizada
por compreender um conjunto fixo incluindo meios de suporte - a.
uma'''
unIn matriz apresentando uma abertura adaptada para receber
peça de trabalho . ou de opev;ião;

um puL0c, um ele/Tette condutor

par*
rovivel para e do dito conjunto incluindo meios suportes
peça
reta
de
bag
nsca
prender o punção, o dito punção sendo una g
ra de aço de ferramenta de comprimento pre-determinado e apresea
Ae em corte traga'
tal, .'io . um formato uniforme e uma dimens<io un
vex: sal ao longo de tida a sua extensão, de modo que as suas por.
Oes finais opostas sejam iguais e o punção reversiva para efel

0, um apareinó,pera aótampar de;t0rde
d."
os pontos. de 1 a 3, caracterizado por incluir meios extgatorag
enmpreendendo- iime-luya envolvende'o dito punção, piãos de atua*
çãc mevfvela.no suporte do gingão e apreeentbndo.porgeaS proitto
tadas,dos mesmos em ledos °pot-toado dito punçgo, es poreoes
âetadas dos pinos apresentando entalhes nos lados adjacántes
mesmos t e meios recebidos nos ditos entelJles e em conexo coa là
dita luva para suportar essa Ciltima e transmitir um
imento e
extração ,Vemesma,

Um 8 Parelho pata estampar dó ecrdo
o ponto 5, caracterizado pele fato do »Unção, dó arVanjQ de se
porte do punç go, das meies de inserç go de escora do puno •
dos ditos meios extratores compreenderem Uma unidade preMontaapp

meios de fixação fixando em relação desmontSvel a dita urna4a
'ao dito-elemento condUtor4

7. Vai aparelho para cetemfar de acdrdo et3
"
os pontos 5 e 6, caracterizado pelo teto dos entalhee dos d4t00
prtos' proverem ume p aseageM de ¡ida 'entendendo-se tramersalMe
te com reltção to eixo do dito punção a r£ora de qual tte nolce
de suporte da luva podem ser movidos por Um mecanismo de plielea
tegão associado quando ocorre uma fratura do pung go da manelP0
que a lua tot porção solta do punção quebrado podem ser clácifdo
das da érea de , traaalhe do aparelho dó eeteMpar

to de cooperação de qualquer uma das aitas porçées fintais Com m

meio .suporte
eonato com uma das extremidades do auncão, o dito pun00 estan.
actriz, e . meios de escora de Inserção Mo dito

do sujeito a recondicionamento por efeito de retlficacão das dl.
tas porçães fineis e os ditNw meios de inserção apresentando Uma
dim2nsílo axial para companw.r o encurtamento do dito . punção taGNI1
do ao dito recondicionamento.
Um aparelho para estampar de acérdo oOTS
2.

o ponto 1, caracterizado pelo fato do dito conjunto £ixo incluit
uma haste de matriz apresen.tando , uma porção final que se enCon.
ira com a peça de operação estendendo-se até a dita matriz s
parede ln1eror da ci5Ji-eura me
Uormnl o pelo menos ume porçà0 da
mptrz,o dita haste da matriz sendo uma única peça reta de brAP•
e estando eu.
ra de rço de ferramenta da eztens g o preeeterminadiv

recondicionamsnt c pela retificaç g o da dita porç o finai
paro
era contato com e peça de °pan g o1 e outros ople suportes
escora recebendor,_
e dita haste de matriz incluindo outros motos do
gua_
e porção final oposta da Uaete de atriz e apresentando uma
da dite -haste 40
d g () de espessura pare compensar o encurtamento
motriz devido a retifitagto da'clita . porgto fina/ tm contato coa

jeJ,ta e,

o pega de operagto.

3. Utlaparelho para estampar C.Sc8rdo
4 ponto a, caraoterizado poio fato . da di:t0 Por 00 tIno/ 011040
da dita haste do matriz em tanhureda enularmente e co ditoe
meios suportes para o dita haste de matriO inelUir 4.113 anel (do

8. Mi aparelho pare estampar de aeOrdO de*
oS pontos precedentes, caracterizado pelo feto dos meios Opere>
tes do punção com p reenderem um elemento eco de suporta apresaria
tendo um recesso-e uma porção de pereds lateral estendenao_se •
em Uru do -ãito recesso, ms:los preAdedoges contralVolZdispoem
tos no dito recesso,pera receber uma porção do dito punção,'
viges em cunha no dito proceeso dispostos entre os ditos meiot
prendedores e a parede lateral, oá lados adjacentes de dita enp
„
nua e arranjo prendedor a p resentandolnolinagoevanutares.
esto
dendo-se ambas em unta relação divergente .na direção 00 dito :te
cesso e dispondo:4o - matuamgeta em contAto de cooperegto para; pie
vOcer d entrego dos ditos meios prendedores para prendo: : Q4)04
gto e 'para :reto od he saos"moloe.prindedores-mo dito recesso, Ct
meios do jfixagto efetivos para moverem, o n dite arrano dá cube
. itteriOrmento Ma diregto ek Messe,
Ye VA aparelho para estampar da ttOrdo Asi"en

fo:ponto% earacteütaÇo ptlo ¡dto dos ditos meios prendedo gap te,
presentarea aberturet,gas gUals os ditos pinos extratores movetwo
CO eta folga turiciónte para que'es meemos mito se prendai noNelert
DOP,,efeitoiddoontragto dos ditos molosarendedores.
Wapaselho para estampar de aço,coo ega
pOnto,8$ eeraoterizadó 010 fato do dito elemento entorte zeill
Sentar uma forme de recept4u106

precato =adaptai/901; dita ranhuro
L. Uai. aparelho de tardo COM os pontos prt
Md.% 9.9 0,910 $111Q;ttú
" aeatfti,. GagAtned9- 649 CM4Q

lio Um-garelh'o Oára estampar de actrdo
Ci ponto pt, caracterlOado P,1.0 fekto 40 dito arranjo de onthe

$twoAdo a aliai

ced

.fewid-feira 3
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12.

Um aparálhopara Sstlimps. de ROarda

oodtõ O, Caracterizado pelo tato do dito elemento 80e de 3Upag
te 'ser f ormodo , cm'receptÉcUlo 0 no qual 0 . dita pan00, - e d00 sa
lamente de suporte do pUnçAdo . as 'meios de inserch do *soare a@
punção, os ditos meios prendedores dito arranjo de cunho ou

,
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NOvo modho ornamentai p ara cabos de colheres,

44rros; Noas e quaisquer outras reçai de faqueiros aub“ancial'
Menta coMo deeortto e representado no desenho anexo.

,

G, 1

preenderem uma Unidade premo -atada, meios de ftg aglo fixand0 ega
laço desmontíval a- dita Unidade ao dito elemento de nend0010ê

13.
Um aparelho para estampar slibstanoial
p ente - conforme_mostrado nos desenhos e descrito nas aaoaaitioa,
cíes.

URMO fi a 174 273 de 22 de outubro de 1965
Requerente 00A ARQUITETURA, INDUSTRIA E COMERCIO Z.A.

GUANABARA
Modal* Induatrialt "NOVO MODELO DE POLTRONA PARA AUDITORIO"
PONTOS CARACTERÍSTICOS

1 - Nevo 'Odeio de poltrona para auditerio, caracteri.

zado pelo fato da compreender um corpo estofado com uma parta df
mento da forma substaacialMente retangular e *acção arqueada
quê esta ligada artionladamente pela borda traseira com a borde
lUm0 N J '101 469

de 21 de julho de 1966
Requerente: HERCULES-S.A. FÁBRICA D5 ' TALHERES - Rio Grande do Sul
Mod;lo Industrial: "AVO MODÉLO ORNAmENTAL PARA CABOS DE COLRERESI
ÓRRFOS FACAS 8 QUAISQUER OUTRAS PEÇAS-DE FAQUEIRO" *
REIVINDICAÇUES

1.- Nevo modelo ornamental para cabos de colheres , g arfos, facas e quaisquer outras peças de fagueiro, em
que o cabo e alargado e arredondado na extremidade livre,
afil'ando-se gradatiamente na direç .ão da parte UM do uten.
aílid onde volta a alargar-se um pouco, caracterizado

pelo

fato de que na extremidade livre do cabo ha um baixo releva

configurando uana valva de concha estriada, encimada pelos.
extremos • eovolutas de galhos de acanto que, da{ partindo,

LaCerior de una parte de espaldar ou anoesto de forma substancial
menta trapasoidal, na qual não previstos enchimento* almofadados,
superior e Inferior, de donterno arredondado, encontrando-se o
referido corpo estofado montado' artiouladamente

estrutura
de suatantacío tlompronandida por doia pares dei largde trovoasse le
CO Ume

tereis, ume auperior e uma mediara, fixadas em parnea tubulares
ferticaia e por duae largas longarinaa, uma auperior e outra in/eriça*, que são comuna a uma p luralidade de po ltrona*, e stendo R
loagarina superior fixada abre um prolongamento traseiro dam tro
vassas,suparioras mediante segmecti2s tuUularea verticais, e sendo
longarina inferior atravessada e fixada nas duas pernas verti .teia traseiras de estrutura de auoteataçío, abaixo é junto da
Carita travasse lateral mediana.,

descrevem wa curva junto à borda curvilínea do cabO e se prolongam ate o 1níc10 da Parte que se estreita, sonde UM"
dos ramOn'ematado por uma relha ligeiramente encurvada
que
se projeta para diante; sendo previsto, a partir desse de.
senho, também em baixo relevo . e junto •; borda do cebo, dois

filetes, à guisa de ramos de acanto, que apresentam, próxima
à parte útil do Utensílio, inflorescencias com uma 'e trg a pozt.
tas.
2.- Nevo modelo ornainental. para cabos de c'hlhe.,
res, garfos, facas e quaisquer outraspeças de faqueiro )' da
acOrdo com o ponto 1-, caracterizado pelo fato de que no ver..
ao do cabo 4 insinuada a estria da valva que aparece no ata.
sendo o cabo orlado por um par de estrias, à salda

verso,

de raios de acanto, coa inflorescencias, apresentando aparte •
dialu

larga duas pontas de dada lado e

prOximo

à . parte Cite

do talher, uma ponta de Cada lado, quase O eVrontailtefie

2 - Nevo modelo de poltrona para auditOrio, de acareio
q0) poete

1,, eareotertodo falo teto MN 449

e NWO tíltea0
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OrnhAdo ma Molde mobrtura de elo:eannito ffiTa iixaao da bora
418 ouPzior cubou menor do ~Goto 6apeeolde1 na réterida lowu
Carina uperlor ie por MOIO de 11010 traveaaa !rot./ que, Ruspeng8
xerecidea trevee pem laterleia auperloree Per Nele de tir,A,
tde de ortiouleoios mão 80100.08mi:14e a perte'díeateire da rft
terl6 0 880eAtes
3 ... nava modelo de poll;rona sere auditOrie, 'What:anela?:
gente coarOrme- 4eeoplho • . 1AUatrOdó Aba deseunos anexasse
02R4O NO 174 242 de 21 de outubro de 1965
Requerente: REROULES
FÁBRICA DE TALHERES . Rio Grande do
lodelo In dustrial: "NOVA CONFORMAÇÃO ORNAMENTAL PARA CABOS DE
TALHERES',

FUROS", formado por placa metZlica, com , formato substancialmente CIO/
:rez, carecterizede pelo fato de se :apresentar com trás ramos dotaag"
IDS extremidades de segmentos retilíneos aguçados de diferentes cego

:ncOntram reentrncias de diferentes dimensões compreendendo quatro.
,Odes de hexígonos regulares, enquanto que o ltimo ramo provido ge 1
wifIcio para aplicaei;o de corrente usual 'aporte de chaves, apresea
a - se com lados cOncavos terminados por seilánciss em fOrme de gare.
As dispostas nos lados adjacentes dos remos reis

,Pt621MOS ao agora

tOnsiderado.
2°) "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLICAISA A CHÃ

REIVINDIGAÇUS
1.- Nova conformaç'ao ornamentai para cabes de,te,-__
res, caracterizado pelo fato de que o corpo de cabo, que á es.
treito junto *à p arte Util do utensflio, se alarga gradativameat.

.1EIROR", conforme reivindicaçrao anterior, tudo substancialmente co.
O descrito no relatário e ilustrado nos desenhos apensos ao presea

C memorial.

te em direção A sua extremidade livre onde terra ga numa forma
arredondada, constando a parte crnementel p rOPriamente dita de
duas linhas que nascem a pouca distÉncia da parte títil do telbeP
C se p rolongam acompanhando mais ou menos a cuz :ta distancia o
contOrno do cabo, para quase ao final se a p roximarem, XOrmand0
Uma cintura, e de imediato divergirem e terminarem na extremidde
de livre do cabo, sendo previstas na parte mais larga da borda
duas depressões curvilfneas que tám inicio no meio da orla e fia
na borda lateral do cabo, e e s t ardo ' PreVista ainda tiMa plurali.
dada de depressões dispostas em forma de le que entre as duas

TERMO N a 16 .516 de 15 de dezembro de 1964

Requerente: São PAULO il.PARGLIAS aa. - Sío Paulo
Mod;lo Industrial: 'OVO MODELO DE GÁSPEA."

ditas linhas Principais*
2.- Nova conformação ornamenta/ Para cabea de talhe.
res, de acOrdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato de no Ve,

REIVINDIOAÇOES
Novo modelo de geepea, particularmente pari

calçadoe de plíetico, caracterizado por duas partes late-

so do referido cabo tOdas as linhas ou depressões ornamentais
terem projeç5es c orresp
ondentes Ãs depressõet do anverso; tudo

rais perfurada que se fixam a

Ulla Jim ~trai ouper±er

de bordwarredondados, prolongada na direção do peito do

substancialmente come descrito e representado no desenhe anexo

pa por uma tira provida de alça, esta alça sendo atravessa-

FIG. 1

FIG.2

de por Ima tira traneverea/ que vem do calcanhar e que .se
a fivela cs outro prolongamento do calcanhar.

4

2 - /favo mod'S. lo de gíepea, caracterizado por
ser easerieielmente
no doeenbe anexo

5
TgRe0 N a 165 511 de 21 de dezembro de 19E4
Requerente: MOTORADIO S/A . COMERCIAL X INDUSTRIAL . São Paulo
Bodálo.Industrial: "NOVA E ORIGINAL OONFI(URAg0 ANJOADA - A
CHANÃIROSI

ReIvINDILAtEn
10)"NOYA )5 ORIGINA CONFIGURAÇÃO APL/CADA A CU
P-

1

wimentos, sendo que nos Ugulos compreendidos entre tais ramos se e);

Cimo descrito, reivindicado e ilustrado

Sexta-feira 2
-
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TERMO 10 0 169 315 de

de dezembro de 2964

Requerente: NALRARIA OIDMON'S S/A
dc.

Xnduatrial

"NOvo ?ADUO DE TECIDO

T2RM0 N o 165 135 de 5 de dezembro
1964•
Requerente: CIA. CERÂMICA JUNDIAIENSE
São Pauló,
Mocalo Industrial: "UM RUO M0D2L0 DE LADRILHO"

PX0 NOJO

WYPRICffl
REIviNnICAÇõES

1 .

NU() padrão de teoido earecterizade por UMB ida
afOlidade de pontoe oerdee, Pretos e brancos, dis p ute° +
U'regularmente, adjacentes une soa outroe, num ~junte
Re g elado desditas trea aree, conforme, decentes *nutra
'UVA anexo.

1. 128 Novo moDEL0 DE LADRILBO, oaraote
rim io pelo fato de ser conotituido de uma peça de formato oval, nula
vada em lados oposto*, proporcionando a fornece..., de dois receosos e
dois reeealtoe oorreepondentee, que ae encaixam convenientemente
quem..
do da combinev7o da ladrilhos oono o do pedido.
2. DM lffiTO MODELO DE L&DRILEO, do acOr

WPOWNOW04

' do oom o ponto 1, tudo aubetancá'almenta conforme aqui deeorito e ilua*
tredlo nos de p onho, se apenso.
••n,,

2ARMO

NQ 165 275 de 14 de dezembro de 1964
DIMSSI YANO . Japão
toai° Xndusrial: "NÔVO 110061,0 DE REVUNER DE BRINOZDO9
REIvINDICAOES
'
1+ Novo moalo . de revólver de brinquedo do bip0
- lendo uma coronha inclinada em gngulo obtuso em re/ago RO can%
*Uma da q ual $ previsto um p ercussor fixo c a r a cterizado pelo gato
aUe O cano é constituido por uma projeoz7o de seocRe substgholalMen'
te retangular tendo um oriffolo redondo simulado, na extremidade
oposta X do percussor sendo que $ retraído em relego
Ilete,
•mtro o cano e o gatilho, 4 previsto um segundo oriffoio de.aber.
ema chanfrada determinada pelo . tecurvamente do perfil em comer*
anela entre . .0 gatilho e o cano e definido por uma parede ani+
ta, que afunila-se terminando na altura• da linha módía da coroa
ata do X8V61Ver de brinquedo apresentando outrossim, dito cano,
Killea abertura retangular superior para a carga das-muniçOee cerco
ddsparadas Pelo brinquedo.
B e qu ereete:

A-5FIG.3

FIG.4

2- Novo mod$10 de reviSiver de brinquedo; de acerd0
OOM a reivindieago 1, como descrito e ilustrado nos desenhe° .
kdeXOS,

(

O re q uerente, reivindica nos termos do Art. 21 de

Med

YAM2g

RETvINDICAÇOES,
1 - Sovo modelo de poltrona, caracTerizado por cupim

CW, a prioridade do pedido de Patente depositado no Canada au

24 de setembro. 1964 sob ne 202, Poli* 26629.

MINO N O 165 109 ,Ue é de dezembro de 1964
Requerente: FORMA S/A - OVEIS E OBJETOS DE ARTE
Modtilc Industrial: "AVO MOD2L0 DE PUTRONA"

preender in
icialmente uma armação suporte, formada a partir dra
• quatro pás tubularea verticais,'de preferencia metálicos
• de
Me,ea altura, tendo as e x tr
emidades livres inferiores 'provida°
de ponteiras anti -d errapantee, e in
terligados, anterior e Me
' te riormenter por duas travessas igualmente tubulares e metálbe
cas, a anterior ap
roximadamente em altura mediana, e a postei.

4

191

rid,2

rior um pouco meia alta, armação esta na qual os doia paria

F10,4

lek

tereis de pes v e rticaie eao interligados
superiormente por dOte
braços retilfneoe e borizontaie de madeira, sem erectas e
Gene
toe vivoc, e que avançam lig eirarente pure.alem
de ambos, CÃ+
quanto que, aproximadamente e meia altura,
cada par latera1 de
pe'e' verticaie tem Uma larga traveeea interna, tambem
de.madent,
ligada À do lado opoeto por uma trans
versal,

ditas traVe4044
terale formando einda l cadalual l um curto
prolongam, nt0 superla

e

FIG,5

e xcentrico, i n
terligado

ao p4 rertioal anterior por um
to metálico tubular, levemente acc...Nd.mta. A o . naemtd e

eegeCeo

ogoecIte
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entram siada farmadims,mapiga dAloa, ffitaz de arem:Uai*
.,ám couro cola,e composta a partir As um treoho retangular fr1W.
perior, com ectreitae abas laterais articuladas aos pee pooterke
cas da armação, 'formando o reno g eto rropriaMart• dito, o qual 1§9
0ontinua4nferiormanie entreoho reouryadc. para a frente, com,
largura constante, porám menor que- a daquele, e terminando em
novo treolto anterior retangular e alargado, com duas abas latamais aplicada° sobre os ~mento* tubulares aeoandentaa da arma"
da

:piás, formando o imsontine e

f inalmente o conjunto podendo in-

cluir uma almofada retancnlar e salta, feita em couro, com ou
sem estofamento Anternos'aplioável eobre o assento da poltro.
mal tud0 aUbat'ancialmente como descrito e ilustrado noa de..
àentos anexos:,

FIG.I
de 20 de abril de 1964.
TERMOd 158.550
Requerente: REFRESCOS MO BRASIL S/A... $ÃO PAULO.
Bodelo Industrial: "SOVO E ORIGINAL MODELO EM GARRAFAS*.
REIVINDICAOOES
1 - nvo e original ~tilo de garrafa, ooapreen,
dondo um corpo genéricamente cilindrioo, caracterizado por apr!
sentar um longo trecho intermediário oilindrico, limitado sm
sena extremos por ealiancies anelares em forca de degrau*, ¡tendo a sua parta inferior, junto 'a 1919e formada por U9 curto :irecan abaulado sendo que, a parte superior do frasco, que antecedo
o gargalo, do qual é separado por duae 'alienei:1e inalaria
forma de degraus, é formada por um trecho trance:atoo com paredes
salientes, e abauladas para fora em forma de cúpula truncadas
• cujo prolongamento afunilado é feito através do gargalo do freiao; sendo que, o referido trecho tronoOnico, ea apresenta imemeaáo por . umm pluralidade de ealienolae em forma,de pontas de lança,
com suma ponta. voltadas para baixo, estando esta., dto:poetai em
duas fileiras paralelas, contornando tedo o tríene trone g nioo de
garrafa, tudo aomo subatenoialmente descrito sUiluetrado noa desenho:: anexos.

FIG.2

aam0 as 165 107 de 8 de dezembrc n do 1964
Requerentet FORM. S/A . M6F3Z:N ()JUSTOS OS ARWs $ío %USO
Kodílo Industrial' "NOVO MODÉLO DE ItRuAÇXO PARA'OADSIRA$4

!amorne/4u

.4 • NOVO mod g lo de amaça° para cadeiras, taracta

rizado por ser formado por uma estrutura retangular formadora
do aosento - e encesto, estrutura esta provlda de laterais em L
com cantos arredondados, e teniu os :ramoe hOr/zontais e verti."
cale dos ditos laterais, largura suavemente decrescente em diria
OU As suas extrembletesreat ae itIter1454444 por travessas gen**
do a anterior em 1, voltado para dentro, e a superior ' formada por
larga placa arqueada para cima, sendo fixada aa faces tOterbBs,
dos ramos horizontais -acima met,oionedOs, placas longitudinale 4a
tavligadas.por uma travessa vertical, A gddl Mio fixados dota pa,
OX*
res de p4s laterais, pg s estes montados nos planos das faces
ternas dos ditos trúshos horizontais doe referidos lateral@ da
dita estrutura, e formados por trechoe superiores retíltneos
- paralelos, os quais continuam 10:11na45maáte em sentidos apoie
suas
toe, em longo treohoode largura decrescente na diresgo de
extremidades, formando V invertido; tbdo substandalmOnte OaM9'
sleaortto o ilustrado aos deaannaa'aaelea.

aRmo U4 155 368 de 12 de dezembro de 1963
Requerente: JAUINTHO alAZzó" . São Paulo
Mode.lo Industrial: N UM BUO MODU DE ARBAÇIO SUFORTM OU
TURIM
PARA BOSSAS DE LOCA"
BRIvINDIÇACEs

1 - Um nevo modelo de armação suporte ou terra pa
ra bombas de água, compreendendo uma,armação elevada fel
ta em ferro cantoneira ou outro perfilado apropriado, ca
racter1sado_uelo fato de se apresentar em forma tronco'''.

1

;

•
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paramidal, v

tando'a sua

7- Memento de écOrde em o poeto 1, onracterieed0
r
;
);1
t . 1 f.
,
fato de 4,1:.n calota ifttermu epreoenta . tuael
oupexgefe !nunida,dp
Oane'elet;ãe ;id•ett3
OVr4i,b‘ e de eer—u
.
"
r oloaos .
À requerente reiVindica de nardo coM a ConvengiUni
ternocional o o 'Art. . 21 do reere t0401 RO.
7903 de 27 de Adeto4
1945, em priotidadee doe ocrre ppondentes pedidos: depositado

baserienaivaltente maisjeiree'átle

O'iôpo; sendo que, a tOrree apresenta dividida OM

Olen ou andes

por meio

cef travessas h orimonta10 0 tene0

r.011'

cada andar junto aos seus Centos, c
ontra-ventos £ormndoe
. por barram d i e p ostae:ntliíuamente de medo a formar

"

-tmiinguló em cada Canto, tido como subst
ancia/mente
ora° e ilustrado nos desenhos anexos.

1110

dee,

rif4

t

.

Repartição de Patentes de nrança, em 6de Julho de 1962, e
17 de
' Outubro de 1562, Sob. Voe. 903239 e 912545,
i.eopeetivamentee.

•

1

n

N ç 150.270 de 28 de Junho de 1963.
Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Privilégio.de Invenção: "ELEMENTO OOMBUSTIVEL
RUCLEAR".

-FRANÇA.
PARA

PUDOR

REIVINDICAÇOES
1- Elemento combustfvel nuclear carenado, de

fOrnaiNdet

3er e refrigerado por um fluido circulando ea seu exterior

e 014 NOZ
.t.nterior, caracterizado pelo fato de que 'a superfície de
eelete, Ire
terna comporta aeliehoica de pequena altura, peraftinde
a patinada
do fluído una rwaletenetk multo pequena por unidade
: de 04~U:e,
,
2- Elemento de aoOrdo com o-ponto 4
eareoertudo re10
tato que a calota interna comporta
•

.

oorrugacaeo disposta* oh14MOram
- te em relação a direçfla axial do flurb de
rume.
3.. Elemento de acCrdo coa o . pontb 1, c aract
er-UM* pelo
:fato de que a calota interne poeeui aletao longitudinais multo ouro
UNI e bastante eaparedaa.

4- Elemento de acerdc com 0 . ponto 2, caracterizado
rd*
fato de que aa corragaçUe da calota interna apreaentaa altUfall
âxtervalee spropriedos a formação de uma t urbulencia: no flux**
Eler,nto de acCirdo com o ' pontO 2, c' aracterizada relb
fato de que as corrugaçãea áa calota interna eão determinada0.114,
deeenho deo alataa de fixação existentes na superfície iates-nas
da5
zoabustivel pc;re seaegurur a aderem:ia danalota interna,
6.: Elemento de ac8 J- do com o 'ponto 2, caracterlesda,vOa0,
foto de que ee corrugaçUs da calota interna formam

romano OAramo

tarei& 411.e Prevoçam turbi1b5ca no fluxo do fluido itter-na.
-

mRm 0 149.105- - 16 de maço de 1.963
tEQUERENTE - BEHRINGWERKE
ANTIENGESELLSCRAFT - Alemanha
MIVILGIO DE miEnro - Processo para
e p reparação de una vacina I,
va contra e febre aftosa
RETVINDICAÇOES
Processo para a p reparação de uma vacina viva contra
e Pabre.aftosa, caract eriz a do pelo fato de se submeter um
v irUa •
de febre aftosa virulanto, em culturas de' caules embrione'rlas
de maneira continua a passagens durante o tenpo necesse'
rio para
que fique modificado de maneira tal que, Aplicado a ungulades
por injeçSo pai. enteral, de 'p
refer;ncia intramuscular, ainda $0
multiplique, mas sem provo
car-qualqu7 doença clinicamente re..
co nheelvel, e de em seguide, ,para a
prep aração,de uma vacinas.
se continuar a cri .-.1ó.em culturas de clulas de rins de vitelas
récím-abatidas.
Yinalmente,
depodtante r n;Lvindica de acOrdo com e
Oonvenç'áo Internacional e ora co nformidade cem o artigo 21 do
CtSdigo da PrOpriedade In dustrial, a p
rioridade do corresponden.
te pedido depositado na Reparti -ção de Patentea'da Alemanha, em
1r £3de maio de 1962,-sob 0 n 2
' É 67.299 IVU/'30h.
'ERMO NB 148.833 de 30 d br- Il
gc11:1963
Requerente: SOLVAY •
Privilegio de Inve ngo:PRUCESS0 PARA áPARAR PoLIOLE,
*PINAS S6LIDAS DE SUAS SODUÇOES"'
REIVINDIaÇUS
1
proceaeo pena separar p oliolefinsa acilidas 4e
OVAS Selugriescmge2,10Mtes T O4 teie, • oaractOrizado oe/o fato
do

36 Sextoffeira
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de uma' ar:melro tal flua sua presa°
34 óepomprimtD m80a0 •oluolie,
absoluta deore800 do 00 meNots U% de sou valor inicial por minuto,
aaM troce tórmitai substanolal* a dat o exteriór, et4 que o tomperatua do moio se torne violadas da tomporatura de ~ração dm polia-

ó.

Um proceaau eegundo qualquer uma doe reivindicaçoee 1 a 4,

caraoterizado pelo fato de que 80 mçsturam clordiazepdZido ou um deL
Maua adie e tetranitrato de penta-eritritol com uma substancia adju- n
Vante formaodutica sólida e de que ao transforma a mistura resultante
em formas de unidade de dosagem determinada - para administração

latina do aolvente, e pelo rato do ao aabmeter a polioletina de

a

fim de obter uma composição terapêutica para administração interá.: •

textura fibrosa &soim obtida a uma pronaagem pare separar o solrn

6.

venta restante.

tato de que se mieturam cloridrato de clordiazenóxido e tetranitratt:

2 - Um prooesso para soprar poliolefinas de suas ao-

Um proceaao segundo a reivindicação 5, caracterizado pelo

Ao penta-eritritol com substAnoda adjuvante formaCtutioa eólida e det

luçãota aia solvente voláteis, le a p Piwo som o ponto 1. earacteriSa-

que.ae põe a mistura em cápsulas de casca dura contendo cêrca de 5 mg

do pelo flato de se operar uma dsttoomprosso muito rápida da so-

de cloridrato de clordiazepóxido e caroa.de 20 mg de tatranttrato de'

lução em um estrangulamento de m g nalização do'alimentação da ao.

penta-eritritol.

luq.Zo em um reservatório de desoampressio 'ou expor:Leio; o pelo

9.

lato de se retirar a poliolefina de a,tratuxe fibrosa preoipitade

Processo segundo qualouer uma das reivindloaçõea 1 a 4, ca-

racterizado pelo fato do que se mistura clordiazep6xido ou um de selai

nease reservatório, para a fazer passar em uma prensa, onde se

adia, tetranitrato de penta-eritritol e substancie aajuvante para su-

espera o eolvente reatanto.

positório retal, a de 'que se transforme a mistura resultante em formas

,

A roqueronte , reivindlos de ardo com a . cenvenqío ?n-

de unidade de supositório retal de doaagem determinada, a fim de obtar

terneeional e o Art. 21 do Deoreto- n,si No. 7903 de 21 de Agosto

-uma coaposição terapêutica para administração Interna.'

do 1945, a prldridade do oorrespondonte podido depositado na %-

a.

Partição do Patente da Bólgiaa. un 3 de Maio de 1962 sob No.

Processo para e preparação de composição terapantica contando±,

olordiazepdxido e tetranitrate de penta-eritritol, da Rodado a0a1

492.663.

descrição acima, em particular nos Exemplos precedentes.
Reivindica-se, de &cerdo com a Convenção e nos tarmoa do
Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido oorresponden4
depositado ou 2 de mo de 1962, sob o N2 191.429, na Repartição de i
Patentes doa Notados Unidos da América.
Ttmo 148.641 - 24 de abril de 1.963

REQUERENTE WATA IRON d.STEEL
CO: LTD - Japão

CO. lTD e

YOKOYAMA ENGINEERING

PRTVILÉGIO DE ItraNÇXO - Processo de recupereção de gás de escape,
não queimado, produzido em um conversor
com injeção de oxigenio na parte superior

REIVINDICAÇCES
1.- Processo de recuperação-de um gáa não queimado

.

produzido em um conversor com injeção de oxigénio pela parta
6
T imo NQ 148.706 de 26 de abril do 1963
asquerente: P.HOFFMANN-LA ROCEE & CIE.SOCI g Tg ANONall
SUiça
Pravilegio de Invenção nsPECCESSO PARA A PREPARAÇA'0 1.2
composioes TERAPUTICAS"

‘

superior, caracterizado por compreenderas fases de aapiração
positive do ar pele abertura entre e boca do forno e a saia
por meio do onmento deesa abertura, queima positiva do gás pro
duzido com o ar aapitado, noelerando désee modo a eliminação

REIVINDICAÇOES
1.

do Si do gusa Sendido a , libertando o dito gás produzido aob •
forma de um gás misto de gás queimado Is ar, no períodoinicial

ui

processo para a proparação de copposiçao teeapéutica.

coractarizado pelo fato de que se mieturam juntos clordiazepóxidO,
ou um de 'seus eála aceitáveis em farmácia, e tetranitrato de ponta
eriritol, e, opeiónalmente, adjuvantes farmacOuticos,

Dm processo segundo a reivindicação 1. Caracterizado pelo

polo,
de 6 portos de
em pese do olor:,

Um processo segundo a reivídiiicação 1, earaoterizadO

faz., de que se misturam juntos orce de 14 Cerca
peso de tetranitrato de penti-oritritol e 1 parte

ouperier Oaraotorizado " por compreender as fasea de aapiração

pe10 aumenta dessa 'abertura, queima positiva do gás produzido
009 o ar Migrado, acelerando déCse modo a eliminaç gp do Si do
atlea tundído a. liberação do dito - gás produzido, sob a forma da
Ira gáo Nioto de gás queimado e ar no período inicial do adpro.

diazapdicido.
Um processo segundo os reivindioaOtee 14,0U 3

aibatancia de partida.

2.. Processo de recupers?ão de um gás não queimado

paitiva de ar pela abertura entra.a boca do forno e a saia,

zen p6xido.

pato de, que se utiliza dal orritratO

ao oâpro.

produzido em um converaor com in ç g o de oxigênio pela parte

.

:pelo

04XiWO

eu

paao de tetrandtrato de penta-eritritol a 1 paree em pdao de olordta.

4.

,

de q
' ue et

fato de qui se misturam juntas cêrca de 0,4 a cerca de Ui' partes

3.

la parte auparior, e ao fases de regulagem do ar admitido w re
Ouperação do gás produzido como de não queimado, no período

.2i

transformam as Misturae resultantea em adequadas rop a. do dosagem,

e•

do edpro do oxigênio, no oOnvereor com injeção de oxigênio pe-

oorooterluitt

o1or4iloalop6x1do Odób

OP vonVoraál 4,Cl5 injeção de oxigdnio pela parte superior, as
g~s 1 de repdagem do ar admitido -o
, reouuaraç g o.do gás.prod•ici

wx,40,02

O eimado o no perodo outxdalo'do eSnro a res faaea

NOM,
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,.oFir,tAL

" E114128R ITA W iivél 4 1 0 4*/15 010 ditê ObertRret entre t é V, 04 do
at‘ 2'2 °,'? ftWN : R e20 awn9P5R. AP dg-t e 'Monge, 'ÇLueuain
o so'o mem, com (!,e, orado
e 20erseDo do 'd3,t0
dUxido cob Xbrms de lua
miso
de gítg queXpedo ok,,i tà 4
u• •
• WOdO ginal do edpro
3.- Pt'OCesao, do a0órdo com o p onto
11 OONONWOOM
Velb . g ato de . que - nos períodos inicial e fina
40 , 002r0, 310 coa
yersor Com injeào de ox
isanio pela parte superiOrp Q
telinto
Orado pos i t ivamente pele eIevado
do sala, 4 por tornar ogao
tiva prees4 interna d restriador.

c' 1

05.9 37'

mente condutora com uma pJ)o interna um conduto de °Anula laoándó a vvác;ió, xij cándlutO de 'S4imentc; de I
liqUido orlogA2
bicO,''tá-tenáendc2aeliong i tuáin'almentj' ãtravás
do dito condut o
traUSfeáêncle, do diÀ :er t condo ét,; cênnl'a e '
para dentro da or,c
ção internaiea de dita ponta, para a coxpxg
.
o a tesa. tonto de 1Á'..

!

quido crioganico.
2.

Uma cAnula segundo o ponto 1, na qual o conduto de cft-.
nula Compreende um iubo interno e um tubo , externo com um espaço

evacuável situado entre os mesmos, estendendo-se o conduto de
suprimento do.lignido criogênico dentro do dito tubo interno, e.
um espaço de descompresSio entre a superficie externa dq conduta

4°9 Pro cessO t Os coórao coa o
il Onto 2, oartlotetle*
reo geto de qUe, pelo aj
ustamento d0 ar odmiti.do, a prpoota .
tInterno do resfriado r á graduélMente tornado
p oattiVa l Mago
Ço . uotetl/vu/s de oontrdle•

de suprimento de fluido criogênico e a sUperficie interna do tu..
bo interno, estando o dito espaço de descompressão em comunicaçãO
fluida com a porção interna doa da ponta.
3.
Uma cAnula segundo o ponto 2, a qual um conduto de dee

P

;ocesao, do aCerclo '
soa o ponto 2, esraotorMeo
001c; tato de que, • pelo $ juatementb ao ar
adm it440, d'orna4no
Ta4
Ont1no"dé ni reOnio em tdrno da lsoos do fornO.
6,y 5, 0sto , de
earao coa o p onto 2#
caraotarimid
47 04Y'' ZLVO de que, pelb
aju stamento
do
ar
edmitid0 8 e0014 43
O 1 - 6 a u aImente, p
ura clíminuir o abertura entre a toCe
Ja0 :torno o á dit./ Ôia
•
Processo, de addrd0 Cozo pSnto 2, COracteriZa,
at10 tatt'ao
Pelo..ajustmento do ar odmitido, 00 pr000810
MO ao. 210;a00 4,
5 a 6 ,igo convenientemente combineer
,. Inelments, as depOsitentes
'reiviridicam de FICONO
notall Cansto/W4 Int
érnasUnal e da oon£(;rmlclade oom,0 4440,
21 do'C(51160 Oi Sopried010 Induetzul, a
pr íoxidade áo tOrrej
irencla.ate Paald0 ,.„ 11 0Pitado na
R fP arti O0 dó 2atentes eo atp&L
tm 24 4e'tbr11 .4o /962,'nob o m. 3t-573,
5.-

( .14 oçlã o G.1:14}5

compreseão (respiradouro) estende-se long itudinalmente no escop0
. de- descompressâo em uma relação substa ncialMente 'Paralela como
conduto de suprimento do fluido oriogCnico c da comunica com a
porçâo interna Coa da ponta.
4.
.
Uma °anule, segundo qualquer um dos pontos de 1 a 3,
qual a ' porçãó 'nterna ANa de ponta
,p0sca para transferencia de calor.
5.

é

na

provida com barbatanas de

'Uma cAnula, segundo 'qualquer um dos pOntos de 1 a 4,

na qual a ponta á,soldada ao conduto da °Anula.
6.
8ma cánula,segundo qualquar um dos pontos de 1 a 4,
na qual n ponta eetá ligada por melo de uma rosca ao conduto da
ódnula,
7.

Uma c6nula segundo qualquer um dos pontos de 1 a 6,
na qual o conduto de transferenàa compreende um tubo externo 0
outro interno, com um espaço evacuAvel situado - entre os mesmos4
estendendo-sé o conduto de suprimento de fluido criogènico
WAudinalmente- no dito tubo interno, sendo a porç go posteridr de

.•
•
•

extremidade do dito-COnduto de-suprimento colocada dentro do
fluido oriogênico, em um ;acipiente de armazeru5lehto.

O.

Uma cAnula segundo o ponto 7, na qual o conduto de trat8+
gerencia tem os tubos interno e externo corrugados.
9.

Uma °anula

smunob os pontoe 7 e 8, na qual a porção
de extremidade posterior do conduto de suprimento ae estende p aro, .
dentro de um conduto de isolamento definindo um espaço evacua«

Ir--

2 4 6 8 10 12 14

16

18 20 22

ao 148,639 - 4 de abril de 2.963
M0E:RENTE UNION CARMIDE CORPORATTM/.. tetedoe Uniam de AM4104
euvziOno DZ INVRNgo Cãnula cirurgica
RiIVINDICAÇOW
a.n aprogo . miclrglempara.o 3m:4'r:tomento ao voou
. áts*
ca22aadea.clo to0Aclo bioUg lool; 00 emp reendo ama poittrtãtãíW''''

Vel entre a aukerfScie externa do dito conduto de suprimento e
super££cie interna do dito conduto de isolamento sendo a extra.
Midade inferior do dito conduto de isolamento está atarracbada
• Com Uma vedaç go impermeável a gás
porção de extremidade ftifels
rior do. conduto de oupri,mento no tinido Criogenicois; a extremi,
.dedo superior do conduto de isolamento estando segura a um ale..
L positivo que liga o conduto dc - transferencia ao . recipiente do'
* armazenamento.
Uma ° grila% segundo o ' pont0 9, na qual o espaço eV-061.*"
vel entre o condnto da vpd.Nento e o conduto de leolament0 tono
tem . = material absorvente poro gases.
21.
CM4 anula segundo qualquer um doe pontoe de 1 ala,
214 quel 0$ espaços evaeuavelat resPeotivemente no Conduto de,Oh
nule, no conduto de tranoteunola e ao conduto da isolamento
se4o.c4:1"Ámunicaç go gasosa,
34.'9

Uma anula segundo qualver doe pontoe co / a t:), A4

999!:
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44 o1 os *apagou ovaoudvela il etOpeCtiVemeãto altuadoc no conduta
de olnula, má conduto de tranoferendie e 40 00nduto de loolagenv
to eatIlo ce¡aradoWuns doe outrooi
Uma cânula segundo qualquer um doo pontoo de 1 a 10,
13.
ha qual os espaços eVacUbdiS reaneOtiVamente situados no °andu,.

••n••••nn••••••••••=1

datnN O4w 010

,Ozidoo Cacos. se poden oer.cubotitadc3,
0000 , g o@ O' ferre* ,•
ild!Ol ett nn 0041141Mni4e por entrou nolipookoo doo dikoo-mtggeou
•
pousam ser convertido! ca ~os cob ac condlOesAuc.preveamoSat
durante a prti . ointeriza g io • medida de reefriamemt*, Oblioâà*
04 do produto preeinterizadot conforgaçao e einterizaçao final 44
corpo sintetizado, oaraoterizado pelo fato de que toind gero deJoetai
Liam devam ser realizadas: na cequenola das espeoificiagOes abaix43
em Durante fik sinterizagão final que ce realiza cei uma

to de transferencia e no cdnduto d8 ifOlament0 estão em cOmuni011(
ção gasosa, enquanto que os espaços evaoudvete no •-onduto de oev

nula estão separados dos dois primeiros.
14.
Uma (Anula segundo os pontos de 12 a 13, na qual co
provê um respiradouro dentro do conduto de °Anula para a exauot&

otmoefers que °omite de oxigenio COM pe10 nonos, 99% em volugía
o entre 137840 o 1480148
a twporatura 6,aumentada at; um oUl g

de fluido do espaço de descompressão ali . sitUadO,

10 . À temperatura da atmosfera:gatuna, dita emil4 G dia
minaida at;um nivd1 entre 1250§C e 135090e
o* ,&p60 ter cido . ating ido.o nivel de temperatura:1;MP

Urna cAnula' segundo qualquer um doe pontos de 1 O 14,

15.

na qual se Prova um espado de pr4-resfriamento no tubo interno g(
conduto de traneferenoia.
Uma cenulanegundo os pontoe de 1 a 13 e 15, na qual o

16.

espaço de pró-resfriamento 4 definido por meio de um conduto de
pró-resfriamento ó definido por meio de um conduto de prd-res..,
triamento que se estende no interior do tubo interno e circunda
uma porção .do conduto de suprimento de fluido criogénico, estone
do em comuniCação fluida com o mesmo, estando o espaço remanes-

prinliateri5ag0aotpaisturadoSntitoado=04

dito eu Xt o oonteildo,de oxigânio da atmosfera gasosa é' xpos
sido att, um valor compreendtd0 entre 041 e 0.5%, em volume:,
d. A temperatura da atmosfera gascoa ;Mantida e4US
Velôr entra i26Oc e 1350 9 0, durante pele mon00 30 Minute°.
e. Doe primeiros 15 minutos antes dó Momento'noiqual
o ulterior resfriamento do corpo einterizado 4 inioiado, e cimaits

3:011

.

'

tão de fluido respectivamente do oonduto de pra-resfriamento e

tardar no referido Instante, umAredução gradual do conteúdo,de
Oxigêni0 da atmosfera gasosa, (19 iniciada, , de modo a que no momen•
to em que 0 atmosfera gasosa atinge, uma temperatura, de 900 9I0, 0
Oonteúdo de 02(113e:11i) tenha diminuin ateg uá valãr abaixo de 0,01%,

do espaço remanescente do tubo interno.

•em volume, -

cente dentro do tubo interno em comunicação fluida com o espaço
de descompressão no conduto de *Anula, provendo-se um número
grande de respiradouros no conduto de traneferenola para a exame'

Uma °Anula ~indo qualquer um dos pontos defl a 16,

17.

,mA qual o conduto de euprimento de fluido orlogenloo compreende
uma e4rie de aeções separadas.
Uma (Anula segundo qualquer - um doe pontos precedentes

18,

Da qual a ponta thrmicasonte oon4UtOra-4 feita de prata,
19. Uma oftnula cirúrgica para o resfriamento de áreas localizada!, de tecido biológico, substancialmente de acordo com e
desorição aqui feita e mostrada nos doeennos anexos.
Reivindica-se, de 808rd0 com a Convenção Internaoiona/
o o Art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do
pedido correspondente depositado nu Repartição de Patentes dos
Betadoe Unidos da America, em .30 de abril de 1962, , sob 11.191.113.
L .L

res./

1. 1

1.

.1

—

ren te a einterização final, a temperatura da atmosfera gasoúa
ilAusentada atá um máximo que ~lie entre 14109C e 1430 ; 0 e lá ed°'
to reduzida atá um 314vel compreendido entre 127090 e 12002'.0,.
Oend o depoi-e, o .;onteúdo fie Oxigênio da atmosfera gaeouà -,:redu*
s
sido atá um valêxoompreendido entre 0.1 e 0.3%, em volume,' %ia
mantida
em
um'valOr
o que, a temperatura da atmosfera. gasosa ,S
/2 //Oram,
• compreendido entre 12709C e 1290 9 0 durante 2 1/2 a 3 1
antes da ser inioiado o reefriamento ulterior do corpo sinterizado a a redução ulterior do conteúdo de oxigênio da atmoafei.a
•
soma.

~"9""r"—W Tal

-"!
ime

2-.Proceseo, de aoãrdo com o ponto 1, para a produçãe
O. um corpo einterizado possuindo uma col .:aposição, expensa em teol.%
dos áxidoe ' HnO, , ZnO e Fe203, de 26 , 30 mol.% de MnO, 17.20 /DPI.%
0.0 tn0 e 52-55 mod.% de re2 03 ; caracterizado pele fato de qde

para.
3- Aperfeiçoament o ° em ou -reiativoe a processee
a produção de corpos sinterizados de ferrita-mangano-zinod-ferross
Aegnátlea, oàraoterizado pelo fato de ser . enbetanciadm ente como

-

aqui oseoritos e com referencia aoi exemplos especifico:: anexos.
4- Corpos sinterizad‘s, oaraoteritados pelo fato de
aorta produzido:, por quaisquer dos processos doe pontoe de 1 ã 3.
rdo com a Convenção
A requerente reivindica d
Internacional e o Art. 21 da- Deoreto-Let .40. 7903, de 27 de Agaste
TER,v.o N9 147,877 1de 22 de merço dt, 1963:
Requerente: N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
PROCESSOS PARA PRODUÇÃO DE CORPOS SINTERIZADOS DE 1PERRITA
MANGANO-ZINCO-FERROSA, MAGNETICA. E CORPOS SINTERIZADOS PRODUZIDOS ' POR ESTES PROCESSOS".

•

RS1Vii:)ICAÇõEs

1- Asorfotçosmestos eu nu reativos a . proo;teso g para
da rewta-marurAno: n -zineo-fer.roee
pro';,;',10 de CO? . , 09

depoattadoRede 19451.a prioridade do correspondente pedido
partição de Patentes da Holanda, em 26 de Março de 1062, E,Olv
$0.

276.431,
TERMO $0 147 075 de iS de fevereiro de 1963
Holanaa
Requaraatoi N.V. PHILIPS,GLCCILAMFENFABRIEREN
Privilígio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS StBRI A RELATIV6S
A COXITORZ8 IDRTROLITIC OS SÓLIDOS ENROLADOS"
aolt2to. tendo un inodu dg
1- tm nepooltor ele =11co145
Jelelum(nio.

• t,2ndo fim mila s y newf(cia um* ~NO, doe Ilumina

Se xt aisfeí
• •

a
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P'44. 4 s pah#4'ulai emet# et ii-t4 &já 00 tWiiiirietWe
c eMdWI'dlotrkite, Oiiaoterizado pOrqUía
fo/ha do ailedej"
'IuntoMente Zeut 'll'èólhe do oitoda )de odre, imis'iiga def
acill'rZ OU'O:Wi.
' InOXid41,02$'6 hm Witoriu/ aaPirMr intermediirri0
iritre ' ditsatq: t...'
Mirei isp ro bod0h.'gm , Uldo
difnotel zomI LdondUtOr, ' SOO 'onro10,1 4di
do* POrt termer o estruture conhocida do
um ospsoltor enro1e70e
2 le Um espooltor eletrolttico ofs'oo,
ceraoterizedo
PP
"61.14t140,

~0' 246442 ià

condutor

Requerentet
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'UM prOleaso para iprepareçao do Uma soluçgO
açula lt 0011tím 2Pdiatilayearbeedil4mestilpiperesine um anion
toraptutteamente ~tarei, °Mn uma oonoentrso go entre O,. 1,36
bedietil-derbamoile4mmotil-piperatins, earaotÀ14
alar com relsvio
t/Oid° porque a 1•41ettl•earbaeoll•limmetiLmpiperaaine eue 4cido •
de um !tio terapduticamente acomitalvel aio aolubilizados em isue.
quer por disaoluçdo da 1.4isti2-carnexol1-4-eet11.piperatsina • dei,
hW% $U0t0e, em agua, quer dieeolIehndo.. .oa separadamente emiam*
-brando as Solug gee, em tais proporqUo que a soluça. ° *quais:~
2.

zer sÁstsnciolmehto ~formo squi descrito,
A .requerente reivindico de fax:do
coe o COnvengdo Intere
nmelonal' e .0,Art. 21 do Olooreto.Lei No. 7903.3e a'?
40 ARoste.de.
1945, 8 prioridíde do oe 'rrespondenie pedido depositado
no Repartiu
00 de Mente% de *lendo em 20 .do /Fevereiro de 46
2 , s ob Ne..
A7539.
Imo N# 146,701 de 6 de fevereiro de 3.963:.
Bequerentet RYUKO 0/X. INDÚSTRIA, COMÉRCIO g. IMPORTAÇXO Z'
sãO PAULO.
tdodalo Industrial: "NOVO E ORIGINAL ' BODELO DE BRINQUEDO".

aultente tique com o O entro 6,0 e_7,5.
2 Um proomo do aoZrdo a= o ponto 1, eeractente'
I

-

esta entre 0,90 e 1,10 molar, coo re.
aedo porque a soluça* aquosa
.•
laqio R 1.,dieti1..carbaMoil.1-metil-piperazina.
3 - UM processo de acôrdo com o Rente 1. oarteterd.
aedo porque a aoluçío aquosa á aproximai:Umente 1,02 molar ema re.
aaqgo R 1. dletll -oarbamol.1 ,n4
-Ri:perecia*.
4 um processo de aeOrdo eme qualquer dos Rontor

REIVINDIOAÇUS
1 . NOVO e original MOd$10 de brinquedo, caracterizado pOP
., compreender inicialmente uma caixa :prismática retangular, de
pequena
altura, e com a face duperior inteiramente aberta, caixa enta.003

latertils providas, ,cada qual, de um par de pequenas rodas la
tereis verticais, proXimas das extremidadee, - e aí aplicadas per eur.
to pinos ou eixos, ficando as referidas rodas parcialMente projeta.
das para abaixo da face d e' fundo decalsca, compondo umearrinho, o
qual é ainda dotado de um longo' cordel,. partindo centraiMente de uma

precedentes, caracterizado porque o enjoe terapOuticaments acefte,
vol e o anion de um ácido orgânico.

de suas paredes laterais menores, e pOrtador de um pequeno bloco OM
Oua extremidade livre} e no iãterior da eaixa-carrinho, sendo previa
k .,
ta uma pluralidade de pequenos blocos, de formas e dimensaes variadas,
incluindo cubicas, prismetico s: retangUlares e triangulares -, pinamidalS
e outras figuras geométricas, bem
dome em formato de portas, janelas,

precedentes, caracterizado porque a aoluçâoaquors também contam
um becterloatato.

paredão

,

Janeiro de

.•••

arcos e outroa elementos essenciais e acessOrios das 'construções em
geral,ditos blocos acomodando-se e preenchendo integralmente o espaQo
interno daquela, apenas cobertos Per nMa'f8lha'de papel transparente;
tudo s ubstancialmente come deScrito e ilustrado nos desenhos
anexos.

5 . um processo de acOrdo com o ponto 4, caractari.
sedo porgie o ardor, de aoldo orgânico 4 um citrato.
6 . um processo de acOrdo com qualquer dos pontoe

7-

Um processo de ao *Ordo com qualquer doe pontos
precedentes, oaracteri-zade porque a soluça° aquosa tombem contam
...um ao:um:Janete.

• 8 - Um processo de acOrdo,Com qualquer dos pontos
precedoniee,-caraeterizado porque n solsçao' equoca 4 eatr1l.
9 - um.a soluço aquosa que contém 1 -dictil -oarba.
Moil .. 41-mati1-p1porazina e um miou terapeuticamente azeit'avol,set
pH eaté* entro 6,0 e 7,5, • sua concent;oc g o entro 0,75 • 1,50
melar com relaçac

1-dietil-carbamo11-4-metil..piperazina,
racterizade por ter eido preparada de'aoérdo com qualquer doe
Aroci-asoa reivindieedos nos pontos peoedinteo.
•

A requerente reivindion da aeiirdo oco a Convenças
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei mó. 7903; de 27 de agoa.
.to de 1 945, , a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartiç g o de Patentes da Inglaterra, em 1 de faverelre de 1962,
c

sob,

-

No.

3797.

'TERMO Ne 146.185 de 16 de janeiro de 1963
Requerente, ROMULO REMO ROMEU DE EOUZA
são Paul.
Mnde/0 de Utilidades"NOVO TRAILER.RESTAURPPTE"
REIVINDICAÇMS
1 .VOV0 trailer-restaurantu, do tipo retawavel por urna
dado tratora, ou unto Incorporado à cabine da dita unidade, caractes

•

rizado por apresentar-se inicialgente com a configuração de uma casa,
provida dq telhado superior, com chaminé, e podendo comportar piaeg.,El
supelored para ,indicação do nome do estabelecimento ou outra-qual.
quer, capa esta com paredes naturalmente prov i das de janelas late.
rale, com balcõee externos e equipadas com portinholAs transformá.
veia em toldos, bem com de portas laterais e posteriores.

Janeiro de 1969
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.flevo trallerveataurante, coMO reivindicado em 1,
t •
reCteriZado pelo fato de, Wh interior do trailers . serem previstos
aUperiór, interito ao fórro, de locali
inicialMenté uM Compartime
2000 para o reservatório d. guaé e Outro inferior, interno ao piso5
para recolhimento das aguaa h4 .rvidas, o todo recinto interno sendo
subdividida em três compartimenfma, respectivamente central, anterior
e posterior; e no referido coluartimento central, constituinte da capa-cozinhajestando dispostos o fogão, u # a mesa, pias, geladeira, bal-

...VUU. L . V '.4.1.4u pni.mei;w transistor, uma resistência

.

miaeor do dito segando transistor e meios para de ,lvareM uALS'pe£
Ode attaWe da dita resietência.

!

3- ' Um osciledor de onda quadrada, Caracterizado pe.
ló Teto de compreender primeira e , aegunda etapa de transistor,
meios para consótarem o coletor do primeiro transistorirbase
nogundo transistor, um circuito de entrada para o dito.primeiío.
trannietor incluindo um condutor de base, uma conexão de resli n
mentne' d de sinal incluihUo um cristal entre o coletor do dito o.

e5e3 rentes as janelas, e demb.is acessórios mera o trabalho; e no com
partimento anterior, ficapdd localizada a caixa, com balcão,pratelei
ras, armarioS e mais irin depósito com abertura voltada para a copa-cozinha; e finalmente, o cOmpartimento posterior estando separado do cen
trai spor balcão com banquetas, e podendo comportar ainda pratAleiras,,,

segundo transistor e o dito condutor de base, sendo o dito Cria.
tel.cortado para ressonância em série na frequêndie de operação;
-do oscilador e um circuito reasonante em paralelo no dito circni.,
to de entrada entre a junção da dita conexão de realimentação .*.
com o dito condutor de base e , o emissor do dito primeiro traneie

Vitrinas, sorveteiras e similares.
3 Novo trailer-restaurante, nono reivindicado até 2, subS
tancialmenie COXO descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

tor, sendo o dito circuito ressonante sintonizado para a dite, •
frequência.
4-

4

.., a
I A..
...-r~.~4,42501.....1::::~
.."%egrmi7,470507.7.17
nnn"..1.4rs mau ir
gír ÁlaydatAt_
o arawammarxmr

Um oscilador de moda quadrada, caracterizado 15&:-.-

lo fato de compreender primeira e segunde etapa de transistor, .
meios para conectarem o coletor do primeiro transistor á base dO
segundo transistor, um circuito de „entrada para o dito troneis,
tor incluindo um condutor de base e uma . resistência emiseora'não

~11,4211WIr

derivada,, uma conexão de realimentação dê sinal incluindo
cristal entre o coletor do dito segündo transistor e o dito condutor de base, sendo o dito cristal cortado para ressonância em
-série na frequência de operação do °Bailador, e um circuito rea
nonante em Paralelo no dito circuito de entrado entre a junção .
da dita conexão de realimentação com o dito condutor base
di
ta resistência de emissor sendo o dito circuito ressonante pinto,
nizado para a dite frequência.

.

TERMO N 2 146.054 de 11 de janeiro de 1963.
Requerente: PHILO° CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "OSCILADOL DE ONDA QUADRADA".

•

REIVINDICACUa

1- Oscilador'de ande quadrada,, caracterizado ,pelo
feto de compreender primeira e segunda etapa de transistor, mei-

os para ligarem o coletor do primeiro transistor à

be ge

do segun

.do transistor, ume conpxão de real).mentercer, de sinal incluindo UP cristal entre o coletor do segundo transistor e a base do pri
metro transistor, sendo o dito cristal cortada para ressonância
em série na . frequência decperaçâO do oecilador, uA circuito de
entrada para o dito primeiro tranr.U. tor ?o qual é alimentado O
sinal de realimentação e um circuito ressonante em paralelo no
dito circuito de -entrede sintonizado pare e dita frequência de operaçãO e atravée do qual o sinal de realimentação aparece pare
acionar o dito primeiro treneivtor,
2- Um on jlador oe onde quadrada, caracterizado pelo fato de compreender primeira e segunda etapa de transistor, .
meios para conectarem o coletor do cri 9seire traneistor à base do
segundo transistor, uma conexão de realaantaçío de sinal inoluig
do um criotal entre o coletor do negundo transistor e e base \ do
primeiro transistor, sendo o dito crietal oortad4 para reeaondn.
cie em. sério na frequência de opereeão do oscilad0r, um circuite
de entrada para a dito primeiro trans~r ao qual 6 alimen'tadO
O sinal de realimentaão, um 011v-sate reseuante em paralelo MO
dito circuito de entrada sintonizado pra a dita trequencia de
oPera çÃO a através do qual o sinal de r, 911nateção operou para

5- Um oecilador de anda quadrada de actirdo com o
ponto 4, carecterizedo pólo fato de compreender ainda uma reais-.
tência no dito circuito de entrada entre o dito circuito ressonante e a dita resistência, de emiseor.
6- Um °Bailador de onda Quadrada de AcOrdo com o .
ponto 5, caracterizado ainda pelo fato de compreender uma reais
tência conectada ao emissor do segundo transistor e meios , para
derivaram, uma sarda através da última resistência.
7- Qualquer das caracteriaticas noveie de corietrução ou combinaçãee conforme mostrado ou descrito aqui, nãO4 oba

tente ,wpontoe precedentes ou os objetivos ou carectereticaa
eatabelecidOe da invenção conforme expresaadoe equi.
A requerente reivindica de acordo com e invenção
internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n 2 7.903, de 27;de agGS
tO d e 1945, a ,prioridade do correspondente pedido depositadO na
Repartição; de Patentes doe Estados Unidoa da América, emr 4 de vn i s

da jep, sob na 192.433..
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WW540 110,1-49;9561.407:60.5andr0
E KEg. nellandã,
GLOZILÍNPENEASEX
.Parl.i
e
M
aequerentet
Privile g io do InvouçãosnAPZEFZIÇOAMONSIlti-dWilgÁTIVDTA,
:PABRICAÇXO DZ ARTIGOS .D CERAM/C4...P.BI.AllaNTORIZA.
1} ~OSSOS DB
OBADa g MIM.
ç '00 .:,tç .CORPOS: :pucarnouRADos /r ,À,d,Z7a0D51 . *DZ'
de %9 0 •

NANICÁDCW'
MIVINDIdOgte

1

'11..» ,iP•rteigoamentos esis'oU'relat iVes e JS/0080Seoss•de.fass'
Pele SinteriSsaqie'cWoorpos'pre.,
WIdaiga 60 artigos de cerimics
pelo
roto da-sinterlzeito ser'levisde.
00OrigUradOe;-oeracterizedos
embem pol
tereit0 em um, °banindo . leito liquidO, que 4 OtOtentado.t
mM Material granular, que sts est4vó4 ;4 'temPeraiares de ' sinteriza40/
itsp.460*.0004 subatincle
cOmportendo-se..o dito material no
.
. leito
inerte em relacío aos corposil Orem sloter ita.d00 efouf'000'artig00
.

,

ffle oc014mdoe,resultenter4,
IR:Oaracteritedd
2 .* Prooéseo, COMO O descrito no ponto

.granUlar consiatir de 6xido'deraluminiot
p#4* teto dó material
robild
nerem
o
3....járti gos de cerímice, oaracterizadon p r
processos
descritos
nos
'Pontoe
1
ou 2G,
Godos de ,urdo com os
SUba*
4. .. Processo de febrica o do artíges dejerindoe,
tonoislmente orgenicado de conformidade oon a d4040X4 0 0 aqui tette
Cosi reterenciaeoe Anemploweepeciflome ao desenho ~moa
krequorohte reivindica de scOrdo óan e Conca/lo go Intere

7903 de 27 de Agimo de 1945&
nocionel e o Art. 21 do Decreto -Te i n o
na Dervertioiio-de
pedido,
depositado
e prioridade do corresponde nte
2 2730415,
?.tentes de Holanda, o% 10 de Janeiro de 1962, eob n
,

• c;lagao moletteRr.m4dia dó0 k',"£icroo 4451:64 fazendo
xariara'quantiáade dá omina ou Sal de'OmSni0 quateE.
IgriO adicionadono_catalisatore
• 4,-'4 DM p rocesau 'Mgubdo o ponte;.1 1 carde.
terizado digo, aPl icadon,Dolimariza* do
propileno,
caraoterizado Porque
O
Oatalli'aor
q
uaternário' 6 existir:g'
-do'po' i gg composto de estsud p '-alquiiado, um composto de
triVal entep'triClorelo de alus&do e UM 041,
de
On4ato quaterntf,rio
-'A gtulo de produtos indústriais povoe, Gil
políderos e copolfmeros caracterizados por serem prepara.
doi segundo q uaisquOr dos Pontos precedentes,
A'requerante xei vindica de acOrdo com a Unirei/
ç'éo Internacional e o'art. 21 do Deéreto-Lei ns 7.903, de
27 de agosto de 1945,"a p rioridade do correspondente pedi
do depositado na Repartição do Patentaã-na Holand j
, em 15
de novembro de 1961, sob u .s 271.390.
TÊM NO 143 266 de 21 de Setembro de 1962
Requerentes DOCIZTi Sr. RAPHAEL , ,Sâo Paula
InduatrlaU 0N6b0 mODELO DE CÁLICE PADA APERITIVO'

jugviNepang

1. Novo modelo de cálice para aperitivo, constituindo
.por um àorpo de revolucKo de base ()insular, caracterizado pele rd.
to de que a respectiva baste ventral ou pe se amplia, de baixo paro
timo, substancialmente, em forma de tronco sNa cone ate atingir nm
digmetro' mâxlmo em seguida ao qual ve. a parte superior do mesmo
alie° em forma de tronco de cone invertido,
2,. Novo_modólo de °talco para aperitivo, subatancialMeS
te, de acordo com o que tcd aqui descrito 0 nmetrado 'no desenho
AtIOX0e

144.326 te 31 de outubro de 1962:
Requorentan SOLVAY & CIE • Bélgica.
Privilegio de InvenO(JPROCESSO nAPERFEIÇOADO PÁRA A POIlIo
...HERI2AÇEO
DAS °LEMAS"
•
EEIvINDICAOSS.
- um processo para a polimeriza9Ko de olef1.4
nas em'presOnça:de'pm catalisador constituido por s um moa
tal, um hidrato ou um composto OrgaUo-metáll.Oo do metaia
dos IV, V e VI grupos da ¡tabela pei ;i4dica; UM composto.mla
neral de um metal polivalente apresentando ao Menos 3 vam
1ncins ç: um halogeneto de um elemento do ,XIX oti XV grupOlt
caracterizado porque se 'adiciono ao ostalisadór mda
o g um sal de amónio . quaternifrio..
2 . Um processo ' segundo o ponto 1, caracteri(
nado porque se adiciona, de preferencia, a sulina ou O sal
de aguai° quaterario, na taxa de 0,01 a 1 mo/ g por 1 sti.
tomo g.do motal p olivalente que apresenta ao menos 3 Vsl$11.

/

TERMO Na

c.taa.
3 - Um processo Segundo o ponto 1,

aplicada ã
polimerio do etileno, caracterizado porqUe se regala

1

TERNO N o 141,U05 de,6 de agosto de 1962
Requeremte3 UBOTA luzo Ao DAASIL INDUSTRIA g COKÊRCI0
LTDA. . SãO :PAULO.

,

Privilegio de Xnven9Zo g APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EN

RÓÇADSIWO

REPSVXAOZ
reivindica-se COmo pontos sosracterra
tteoss 00nStitUitXVOS desta Intente de inveno6o os seguintes:4. ) Aperfeiço a ment o s introduzidos em roçadeira4
de dois pinhiied
CareCtorimsas por ser O teixo Dorizmt a / rt.14 provido
A e 0, soliddriosoorrediços atravez de um garfo-embrea gem (7) e u.
engrendvoio uma por vez r g uorda çàs sulidaria ao dixe vertical (9)
portador das facas (0),
Acerteicoaeas introduzidos em rocadeir
'Sm resumo,

,Jnsistente na opa.
eadrde 0oft o Nato 1; caracteri zada pela variante
'gizo intermeaidric, combinado com o eixo (1) e 1,Nsa onsreaN..
caq6o
(.9), Owsk zagu'oi4 -e4;0

4z
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ApàhtipputteTt ptbro413.g.kes ongegaisae
piii6k710'660 60 IIIMIV60 3. II) Gubdarrciairitate too dolcritNe, ed37344440
oroacdatudaQ docas), tículco apenso.

ø.

vetor

04,14g0 da 44o eara,o ponto

2.1

risado tele teW dee Y 4340120 A poll oaOR D aorag O aaadalk igk t ueR telt
ps de balancins mandada per mu ela° do comande de egleaNeedd
Wcazoo claissicoa e por i interm4dio . doiheiteo

ingetomkeosomo

blas ao eixo das válvulas.
3 . Motor de aeOrdo óom o ponto 1 # earacterizaknsNmí
teto do csblrçote somportar abertura. de adobai, internai oorogn
de paisagens de eirculagio de ígua de 'arando Goete.
mma
ou (1

'amo N 2 145 305 de 7 de dezembro de 1962

Reverente: CISA SOCIEd ANONYME » suiça
Privilégio de InvenOto: "PROCESSO PAR! A YADRIC40
DE COMPOSTOS DE nitRodeno warsasKato
1M,T)~.3
5
1.- Processo para e fabileaglio de composto da

MC&

quaternairio, no tendo a natureza de carente, poro:imo/40e
Pr i cd0 para tingimento e estampagem de materie/ fibroso: carme
F"

3

terizadb pelo fato do se usar, cone agente P a ra

.‘,9 4

favorecer o'r4

4o entre o corante e o substrato # um composto de nztrosen10
quaterna' rio, correspondendo ;' fOrmula íeral;

anion
ri9

5

na qual R representa o radical de, um composto heterociclico#

ltERMO NO 139.957 de 13 de junho do 196Z
'Requerente: REGIg NATIONAL3 DES USINES RENAULT

cuja cadeia hetero contem . , pelo menos, um ;tomo de'nítrogen10

F11A1O4

n ¥tIvilegio de Inven4o:"MOCOR A txpLoaon,

senta o radical de um composto de nitrodenio tereittrio, não'ara

REIVIND/CAOES

e:Iva:tema O aVe0 G
(.0m . 1inba # apresentando um arranjo de cabeçote e de Gomando danweao
I tulee, caracterizado pelo fato de, no cabeçote, cada amara do ineidgeP:
rszo cilindro ;prenotar Uma coa,
Age situada sensivelmente no eido
1 . Motor exploao do

tipo de

twanevereel trapézoidal irregular, tendo

do com

maa sede de v;lvula, o

tetebendo a vela.

0

' ekte es .g ligada por um de -seus 15tonos de carbono e R I e R I r

e fundo inoututdo. o proles,

Ático, contendo um tomo de ,nitrogenio quaterdwio ligado a 1/1;
2.- Processo, de actrdo com o ponto 1, caracterizkgõ
pelo Lato de se usar um composto de nitrogSnio quaternrio,
correspondendo a fOrmula (1), na qual R representa um radicai
de clorppirimidina.
3,- processo, de acOrdo com o ponto 1; caracterila0

flanco mais profundo 'da dita otearla

pelo fato de se usar um composto de - nItrogenio quaterrdlrib,
correspondendo .à £'Érmula ( 1 ), na qual R representa o radical À,
uma 4:6-diamino :.1:30-triazina, ligado na poelçZo 2 e Rt.

4., Processo # de scOrdo com o ponto 3, caracteriza40
peIo Lato de se usar um composto de nitrodenio quatern;r1c # odle

radica/ R corresponde tUmula;

Ai
;

,

.44

ona/ Ao áo ceda ums representa um grupo HzN, hidrexila ótt

olCOX1 Mia rsdical de uma amina ali£tica ou aromÀ'tica.
5a. Processo, de r acOrdb com o ponto 4 ) caracterizada
11 44 tato de se Usar UM composto de nitragenio quaternrio # 000

i0 radical

n Corresponde 4.a
A
C

N

c =

N

(6)
'

I

='Ormula:

'exta-

eira 3

•
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da uun. AI representa um grupe gist ou á Uencal.4 de uma &aia
enfática ou oromitica e L1 da mesf,a Córma ,ceprwenti O í:adioel
dono bina.

• .
6.. Proobsso, de ismerde com d pqato Sp earaotezisaddo
pelo rate do to usar ura' composto de ateoggnto quatera;vtoo cujo

.4aneird de 1969 43

•I ; •
'tala como os dÁçindo 2 oomo radfdat, n,p

racitogl..(1,9 Uma hidra.-

4 21ina da tgro.ii,'

(20 Y
çon11204.1. ,,n
(GAHan+1)

radica/. R Corresponde tt f4rPlUlaf

na qual a 9P, c a d a da, representa um námero inteiro no valor
do, no, Iná'XiMO, 4 e 2 um . rolmero in'Aro no valor dó, no 4XiM0 5
Processo, de acido com o ponto 12, caracterizç
fato de se usar' compostOs de nitrogenio quaterda'rip,
tai s .-06M0 OS 'contendo, como radical R', é radical de N,N-dime-

'do

til-hidrazina.
19.- PrOcesso, de ecOrdo com qualquer um dos pontos
3. .,14,

na qual k ; ou 21 Me representa um cutia.; e AI um grupo Hê
ou o rahcal'de uma omina alifetica ou aromática.

oni'aoterizad0 pelo fato de se tingir e estampar mate-

rial fibroso, contendo celulose, da maneira descrita no relat.,;-

. •
rio e especificado nós pontos caracterieticos

7.. Processo, de acOrdo com qual quer um dos pontos 1

Fin-almente", a depositante reivindica, de acCrdo com

e 6, caracterizado pelo fato de se usar compostos da nitrogeni0
quaternário, tais como os contendo, como 5,adical R% uma. amima

a COnvençâo Internacional e de conformidade com o artigo 1 do

terciária,

qual; alem do 'átomo de nitrogenin da numa,, apresen
átomos
de carbono e hidrogenio e, por grupe amino tez
ta SOmente
ci‘río, no mais do que 6 a 8 átomos de carbono.
•
8. Processo, do 'acerdo coa qualquer um dna pontos 2.
a 7, caracterizado pelo fato de se usar compostiom de nitrogenio
, quaternário, tais Coms'os contendo, como radical n o , Um radica
a

de trimetilamino.
Processo, de acerdo com qualquer doidos

Cádigo da Propriedade 'Indüstrial. a prioridade do correspondente ' pedido, depositado"na Rep,ai:tiçaole PateAes da àulça,'ew
, 8 de dezembro de 1961, ..sob o 0. 14?63/61.

WMO zia 144 ,)29 de 26 de novembro de 1962.
Requerente SOCIETf, GE RALE ISOTHERMOS ii";"ant;,
Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA D RESTABELECIMENTO OU

• PERFIL DAS BAGAGENS DE ROLAMENTO DAS RODAS DO MATERIAL RODANTE
FERROVIÁRIO"
WVINDICAÇOES

1 - Um di)positivo para ít' recolocação no perfil

'pontos

• 1 a 7, caracterizado pelo fato de se usar compostos de nitr64,
nio quaternário, tala como os que Correspondem "I'n fermula (1),

'-

dat

bandagens ,dos aros de rolamento das rodas do material rodante ferronerio, caracterizado por uiri prolongamento do lado externo da pon

na qual R' significa ó radical de uma amind-tercieria,

ta do eixo por uma parte cilindrica que termina de modo estanque em

clica, heterociélica, em que o átomo 40 nitrogenio do rano ami
no terciário ou oa átomos de nitrogenio dos grupos omino tercii

Una cavidade central da cobertura da caixa' do manual e sobre a face

rio formam um elemento de ligaçU entre várias cadeias.
10... Processo, de acOrdtkoM o ponto 9, ciaracteriza.

CrOntal da qual usinado
e
um orifício de centragem que Permite a
Coloca4o do eixo no torno para sua centragem, sem desmontagem da

taixa

pelo fato 'de se usar compostos de nitrogenio quaternário,
talo COMO OS contendo; como radical R', o radical de 1,4-diase-

dO

Fig2.

-biciclo-(2,212)odtana.
11.Z Processo de ao-O-rd° com qualquer U2 dos pontos
1 a

6, caracterizado pelo fato de se usar compostos de nitroge-

ni quaternjrio, tais como os que correspondem 't1 fOrmula (1),
n1 qual R' significa o radical...de uma hidrazina, que apresenta,
aalo manoS, um atorno de nitrOgenio tercic:ria
1.2. Processo, de aciird 'o com o ponto 11, caracteriza
do ,oalo fato clese usar compostos de nitrogenio qamterne'ria*
p,Is como Os- contendo, como radical R', ° radical da uva hidra.
zina da fOrmala,
(19)
N-•••n N
21,1i

12

/
R

„1,1. qual R 1 e B. representam radicals hi°rocarbanatados alifatjco, coM, no ma'ximo, 4 j tomos de- carbono, cada wa, e a5 represeá

197
a -

Um dispositivc'eegundo o ponto 1, caract,-3ritado'

porque a parte do prolongamento e uma peça cilindrica Matada em

ta igualmente 'esses radicais ou, de prererOncia, um ,í' tomo de

nua parte destinada a seaparafusar em um orificiO com rasca escava-

hidrog"enio.

do na face exterua da ponta do eix,. ci. de aua cabeça de extremidade.'
13.- Processo, de acCrdo cem o pocrzo 11, caracteriza

a, a1n rato de se usar comuostos ia nitrogZnio Quaterl'ria

e liso na sua parte que atravessa. orifício central oue fOrau
mancol da oubertura . da caixa,

O
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4f,

!
3,, tpn , gspoptilg 5G411114s),ponto 1,.ppattcrtgaélo.

t

t

p'orque s parte do p rolongamento e UMa pega . Oil i ndriCa_14a
falta,
'cem a (...oeya ‘4 ponta do eixo.

4 Um dispositivo segundo os pontos precedentost
caracterizado porque uma cobertura exterior amovfvel ; ada p tada
GOtertura.da caixa, em frente parte do prolongamentO.
A requerente j eivindica de acOrdo com

M

A Coro:e/10ra

na qual os

restos

.• •
e. ) I

,

3

•

1
Ma, que podem ser iguais ou, direl'ento, Vø

Pro aeotam 4tomos de cloro ou de bromo, O Ag 1nalca 20100$ VS
qualsquerseom minas da fOratula

Tríternacional, e o Árt. 21 do Decreto-Lce,n2 7905,. de 27 de agosto
de 1945, a prioridade do correspondente pedida depositado na
RéPartição dé Patentes da França, em 27 de novembro de,1961, sob
n g '8801/13.
TCR4 N Q 144 814 de 20 de novembro de 1962
Requerente: DR. KARL THOMAE G.E.R.N. Alemanha
Privil j gio de Invenção: . "PROCES .S0 RARA A FABRICAÇU DE NOAIA:d
DIHALOGENO-ámJNO-DENZILAMINAS"
REIvINDICAOES
I. Processts'para a robritaçiZo de novas dlhalogeno..
amino-benzilaminas da fmula

„ .32: •

I7

onde R o R I f,:;s1 O sitnificado acima apontado, AR presença de e
um agente ligadvrde halogeneto de bidrojnio, seguida d a Oub!*0
quanto elimitaç gb dos restos acila, por maneira eta si conhecilao
,144 Progesso segundo o ponto 1, caracterizado pelo,
fato das novas dihalevete-am t o-hanzilaminat serrnpreparadaO
por reáuçiõ de daglogeno-mitrotznznrmAnas ga térzaaa

//R

dal
H2N

1

'Ia'
na qual Hal repro-.e .nts um t'etomo de cloro ou bromnl .R representa
hidrogônio, restos as'lcraila inferiores de eLdeie reta OU ramifiea.

' da, saturadas ou insaturaebs, restos cicloalquila, aralquila
anila; R' representa restos alquila inferiores de cadeia reta
ou ramificada, saturados ou insaturados, restos cicloalqUila,
sralquila aa arila, podendo R e R I juntame p te com o átOm0 da
nitrogenio também) re presentar' aneis pirrolidifia, piperidina oU.

canfidina substituidos ,su não.por restos alqUila. inferiores;
bem como preparac .io dos respectivos sais de adiço com UldOS
J.nOre gnie0s 0u . erganicos fisiolOgicamente oompatSvels com 4
administraqn medicamentOsa; processos estes caracterizados pile
lo fato da p reparação se :processar segundo m g todos em si Conbed

dos para a sintessde aniso-benzilaminas halogenadas i 0, Se Xe la
Waltarem substUclas 4as quais R corresponda a hidroganio, pode..
:rem estas, se desejado, ser posteriormente transformadas em compostos aula R tenha um dos-outros significados contados, excet0
um resto arilal e transfcrmando as sUbatÁncia$ obtidas, se 4000
jad), Por Maneira conhecida, em seus sais do adição com ÉOld0S.
2. PrOCesso1 segundo o ponto i, caracterizado piá,0
das novas dib a log eüomanino-benzilaminas serem preparadas,
por oloragEo oU bromação de amino b enzilaminas da FOrmUla

11?

Ude Be R tan o significado acima a p ontado, na presença dg
levoolvenNo organico.inerts.

Processo segundo o ponto l ' ,cai, adterizado pelo toly
novas di1 a/o5tnt. cm4no,,,benzálamié,aerÃren preparadas oo.
,ZOttirlE0 de di a el latino-di halo genO'benzi/ami0a da fOrmult
15)0as

'na qual Os wi:mboloslial, R O Rt tem a aigniti.eaç go Já apontaer
•
de, de maneira an si Conhecida.

Finalmente, a depositante reivindica, de acardo COta,
a Çonvenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do .
Cídigo da Propriedade Industrial, a prioridade .d.o•correA,pondorze;
'te pedido, depositado na Reparti4O do Patentes da Ale=n4a,
0)Jdo.novenbro_do.1961._sob_no.SI212171W12co,
ZeRCO RA 124298 do R domutubro elsSa
Acquerentot RDUSMu'ASCLAY • França
Privilígio de InVenção: "PROVE= na PE3PÁ140 DE NOVOCi ,
COMPOSTOS ESTER6IDES.umazhnis, NoThatuNTss PAU O
2ZIMZTO DOS ~MOS D2 DRIOENI litowEnta NAU VISCSR4IM
manoraugu

1.ffl Processo de preparação ao 3 t-fit1ta..bblewx41 Sikawiti)
.00drost9(U)-ano 17bota.4./73!,5!A s.triómo. bloto3.o 2g4,04iL
taco o,de. seus 4Cteroc d oldoo orsdnIcoo, correopoodendo
mula geral.00gulates

Ca otaleCepreiteuta bldrOgOoto ou o 'Meloal aolla de um doldli
orentoo interlur, ta/ oomo o radical ~tila, oaracterizadOi
Weato do ao deildratar.ami...11 um , 3alta, 2l.diaelloà1120420W'
eblomplactioximattlYllbataóbldrog 5beta,pr naano-(22) .Por 4100
dó um agente desidratada, tal como'o doido poró14loo no &til
matloo oito oloxoto de motano n,multoalla o piridtpa na dtmetale
:Unam/das .4W 00 oubáeteg, o 3a1a521-diaolloxl,2.0;20-bis*(ael1i
gliótán Patances SC1l)weóó, (III) obttdo coEó de um NOM'

•
3

• •
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loallOO, tal COM0 a llxhla de eoáa, de se condeaser
o Salta,
21 dihidroxi'20,20-ble-Xhidroximetil) 5beta-oregn 9(11)-eno

- Âpri.911-m aferidor d,' ..uti:Xes ás Ra* *, ~saci oom a poudolpre.
'oedente. MOvetemolílment e oomo decanto • q ueitrado e (tulo de exam?lo um. d~‘suhos enema,

forma • o com um OrtotOrMiato de uma alquila inferior em preeença
da um • atalieador, tal 00mo o doido p -tolueno sulfdaloo, e de 00
Obter o;,11 . -Z-Salta-laidrOxi 5beta-androet 9(11)-ano 17betaig 32s.
5 1 ,9 , -trioxa biciolo ff,2,.27-ootano

1 (E R) que se pode trana
formar em deter (I, R =radical acha de um doido orgdnioo lufe
3 or) po melo de um doido orgdnioo inferior dUrtIM deriva40 rua
0.oca1 -date 41tim0e2.- Processo de preparaglo de.asdrdó com ó ponto 1,

caracterizado pelo tato'de.se efetuar a : aaterificaçiio por meio.
de anidrido a04t1C0 na pirldina.:

Finalmente, a depoeitante de aodrdo tom a
Coovençíio ?nternaoional e de oonformidade COa artigo 21 do Cd'
digo da Propriedade IndUetrial. , a prioridade do sorreopoudonte'
pedido, depositado. na Repartição de ?atentes da ?zanga, em 3 de
novembro de 1961. • eob. o námer0 077+900T2Rmo N O 145 6W; de 21 de- dezelo de 19,52
dequerente; . CARLO ERRA Privile:gio de Itr.r enção: .; PRCCESSO PACA PaZPARAÇIO JS
'S-2:ZIAZINAS ACILAUárS°
2ãIy.INIXWAÇZ7,ES

11 - Processo para preparaçao de tria .f.inua e2t1uda34
c -wacterlzado pelo fato de se farer reagir scm agentes 'acilan=.
tia na produtos . com a'tármula geral:

H - C --C - N

R

N
NH2
(cada R e correspondente

a grupos-alcoila, 4rila, slcoll-arila
substItuldce ou no aubatitui~).

Z.),Procesco, de accirdo com o ponto 1, caracterizajd,
pelo fatode se efetuar ascila q ;o em duos fases sucessivas cCo
agentes acilantes identicos ou diferentes Um do outro.
Finalmente, a depositante, reivindica de acrordo comC
a onvenço Internacional e de conformidade cem o artigo 21 do

•

da Propriedade Industrial, a prioridade do correspon,
d,ente pedido, depositado na Repartiç;ode Potentea da It41ia
em 22 de dezembro de 1961, aob o n2 18971.
Ttrsmo - 147.569 - 23 do novembro dn 1.96R
:V,»ERENTE - AGOSTINHO LI•L Dl MAUJO - Sá". Nulo
??ItVILÉGN. Oi INVENÇU Apai'llho aferidor de butiViea de .g,:z
IV110S'CARACTER'IST2C0J.-

1 - Aparelho aferidor de butij g ee oe oor&ou,,uLado por UVA oai.
xo, pr . C , r n at,,ente , met:E:116a e retangular, lea oUjo inerior aoham .; se adequadamente dia.(
pcm:,.as mane- metro ligado diretamente a moa tubu/a .ÇZ0 deroutrada do C ' em • pele qual
o cparZVI0 ; liGN(10 CO biltiirto a ser efe' rld0. :na/Mimei:1
.o ;ste mijo Ponteiro indioado'r
y lefvel pela parte externa da °Rixa etravee de um vleor gradua00; UM termknetie-li n.
ge . e, x;orpo do smui;metro etraveÁ de ume tubula nI;To oa .pilar destinado a aousar A toe..
porat,”. ...mi-dento do pie; oujo ponteiro indleaeor teCibSin
efrei peia parte . eXterne,
da omixa e trevee ao UM viaore ae000 previstos no interior de referida caixa oca.
Coarr,t;ti som banda réoarquilbada aiopeato . s . boritontaimentsa e lon,sittitlinalinerea.
• ., •uperlor e outro inferior, estando o superior disposto junto a parede autori,r de °sim, en polliVilo frente' a duas abertura. ou irioreo, Oarret;10 ;ates .9.191
3 .,rvee
poiisa para uma correia que tom eu. .1m/e-interna oarru,sada • tem gravada
mmm ia, Noa externa UMA tabela douxeraora, oujae mer.:ees, via(vais atralren: de dita,
atarzuree Ou e jeoreo, : apresentam adh MUMertç g ee oorreapenuenteu ai temperatUraa do
• s .;ao ..d,:,;antea em quftos, miando dita ta7elik 'smieel peie pari, ort nrna
trn 12.4 por meie de amo , botiio ou manopla*

ÊERNO 'N o -143.831 de 21 de novembro de 1962.
Requerente: ypIREEg EOCIETi PER AZIONI - ITÁLIA,
PriYilégio de Invenção: -rROCESSO DE iáTALAÇÁO PARA A ?AM!.

CACIO DE CABOS-EISTRICOS ISOLADOS COM MAT2RIA MÁSTICA°.
REIVINDICAÇÕES

fabricaoao de oahoe sel6trioon pa - .
ra tensões m‘dias o altas providos de isolamento de mataria plísti.!
ca, aplicada , mediante •xtrusio, caracterdzado pelo fato que o oon1. Processo para a

dutor isolado, ao sair da trefila, resfl:iado por um fluido refrigerante sob prosai° suporior à atmooferica, preferivalment* compro.
endida entro 1, 5 atm., oom o fito de e2iminar . os 6S;Seds ~iole
antro o isolamento a a blindagem que reveste o condutor metilloo,
ou ontão reduzir apreciavelmente • entidade ' te tais ',paços entre
o,isolamento • a auperficle do oondutor metílioo quaftdo desprovido
.de blindagem.
2. Processo segundo reivindicado em 1, ~autorizade.
pelo fato de que o fluido refrigerante oreferivelmolíte ígua.
3. Processo e instalaçan para a fabrioaoRn de *abo.
•ldtrioo* para tonada, medias e altas, doolados cor mat4rla
os aplicada por extrusão. segundo o Prooellso indicado na reivindicação 1),caractorizado pelo fato de quo a •xtrusío •nt.( acoplado a
uma oíMara ~adi' na qual reina uma pressão de ár superior à atai**.
t4rioa * na qual ao encontre um tanque a s ele de liqvddo refrigerante para o resfriamento do condutor isolado e uma parede'transver-'
sal que delimita o tanque, do lado da •xtrusio aníntendo-o afastado da mesma de uma certa distanola,em oorrooponanoia da qual oxiote. no fundo da cínara, uma abertura para a lpecargr do fluido refrigerante a temperatura bastanto
'levada que transborda e ogoorro
:pela dita parede, sondo a oãmara 'provida de meio, aproPriadoa Para
0Ontrolar ou manter a p
- do fluido refrigerante num valor.~.
determinado.
4. Instalação, ságundo.a reivindloaçao 3, oarautorl%adie pêlo rato do Quo os maios de Que 4 provida a OiMara feohada,
nOnSiatoa de. ua-prosedetata 5 de um cemerealeOP.

.I
aARIo

46_

)

_

)

• -Ja•neirtrtie

. 1, ,

v broáo/eni.1-2etilaslino-pi-Wantna = (1)e ' '

pela escolha dos reageutes correspondenteA preparação de 1.-p
.clorofeni1-2-dietilamino-propancna-(1).
h

7.- Processo de ardo coa o ponto 1, caracterizadck
pela escolha dos reagentes correspondentes ã preparação de 1-0P.

4teposi_tado na Reparttcãe de Pate .A tes da.Itélia, sob me 20.772 (veraos

Caracterizado!

Ct

fautor metálico.
A requerente reivtodica a prioridade de igual pedido
bale),

-clorofeni1-2-dieti1amino-propanona-(1),

23 de fevereiro de 1962.

8,- Processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado
pela escolha dos reagentes correspondentes à preoaracão de I-pg,
.bromofeni1-2-dietilamino-propanona-()).
'

-

9.- Processo de acOrdo ' com O ponto 1, caracterizado

pele escolha dos reagentes correspondentes à preparação dos- clO.
Xidratos das substancias citadas rios ponros 2

a 8.
10.- Processo de acO .rdo com os pontos precedentes,

Caracterizado por compreender a . fo' rmação dos nicotivAtos
drátos das substãncias citadas nos pontos 2 a 8,11.- Brocesso para

preparação de mistura medicamen,
_tosa restringidora do apetite, e portanto induzindo i'eduçdo de
a

'peso, caracterizado pela incorpor4ão de 10 a 100 me de uma doa

TERNO N ° 143 149 de 18 de setembro de 1962
Reqúerente: ANDREAS J. ROTTENDORF UHEMISCEE FABRIK
ALEMANHA
Privilégio de InvençãO: "PROCESSO PARA A PREPARA(ãO,eDE
1-HALOGENOFENII-2-A4IND-ALCANONAS-(1) SECUNDÁRIAS E TER

SObstãncías preparadas pelo processo segundo os pontos 1 a'10,
.0 uma ou mais suostáncies ativas, drogas OU extratos apropria.*
dos do ponto de vista farmac'eutico.
- 12..* Processo para a preparação de solueões InjetÉ.•

CIÁR1AS, DE VALOR TERAPUTICO"

vela apropriadas do ponto de vista farmacãutico, caraoterizado
pela dissolução de 5.a 1C0 p/v das substÉnclas . citadas nos non"'

REIVINDICAOES

1.- Processo para a preparaçãb de 1-halogenofeni1-Z-.)

tos 1

nmino-propanonas-(1) terciérias, substituidas, da fOrmula

10, em um veículo apropriado.'

avenvenio Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
,Oádigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos corresponde
tes pedidas, depositados na Repartição de Patentes da..11/emanna)
eu 18 de setembro de 196415 de maio de 1962 e 19 de maio de
1982, sob os nas R 31.127 Wb/12q, R 32.737 IVb/12 q O
R 32.756.,. IVb/12qtreapectivamente.

li
C - CE - H 1

na qual R representa um resto alquila de baixo pãso molecular
com 1 a 3 átomos de carbono, 2 R 1 significa um reato dialqui2A
amimo cujos grupos alquila podem conter de 1 a 5 ÉtoU0S de ca2

W 0-.101,0
'
Na 142 973 d e 13 de setémtro de 1962
%quarenta: YARBWABRIKSN BAUR ANTIENGESSDLSCHAP2

bono em cadeia reta ou ramificada, caracterizado pelo g ato dE
Se

a

Finalmente a depositante reivindica, de actrdo com

• 41,,

Hal.

fazerem reagir 1-ha1dgenofe p il-2-bromo-alcanonas-(1) da fár

ALEMANHA
Privilãgio do Invenção "PROCESSO DE PRODUZIR NITRO dOMPOSIOS
ORGtNICOS"

'aula

O É

RDIvINDIOAORS

e
C- CH - Br

- 1. Processo de produzir nitro compostos org;nícos,
que centâi o grupamento imido-cloreto.

ta qual R representa um resto alquila de baixo peso molecular._
Coo 1 a 3 átomos de carbono, com amimas primérias ou secundã21as, cliféticam como dietilamina, dibutilamina,

Cl

carectorinado pelo fato de que nitro compostOs da fOrmuia geral.

amima, utilizando . ° .calor da reação o wais possível para sus*

1

tentá-1. •
-2.- Processo de, acrdo coa o ponto 1, caracterizado pela escolha dos reagentes errretponcentes à preparação de
112-Clorofen11,-2-etilamino-ptopar.ona-(1)<

. na qual 711 e MI2 reprpsentam, Individualmente, grupos alquilo)

ti.o. loalqurto e arilo ) os .quals, eventualmente, PodeAalnda ser
substituídos por'haloaenio: grupos °Uno, arilo, alquilo, omino
ou lisluo e : onde ko Ra, oonjUntanente oomn-veonstituem tua

3.- Processo de acOrdu com o ponto 1, caracteriza& p ala escolha dos reagentes correspoàuentes à preparaçãO de'
2~010rOfen11-2-etilamino-prorenona-d.)
4.- Processo de 2CW50 CC1. C ponto'l, caracteriz0d0
$oa escolha dos reage. tes correspondente. PreParSCÃO de 1m.
IrClOrefeB11-2-etilaiano-dutasonc-(1).

(

1''

Processo de acOrdo cozi o pontO

ponto elevado de !nl,Aio de t p,, ização, porque imoto de esmoa

Vsios entre o isolamento e a blindem elétrica que reveste

1

• 5.-*/oc ss o àa'àctrdó eou oWte'1, 1Caiaeterizad . '
teia tascolha dca reagentes correspondthÈe's à prdãàçà de'.12oW

5. Cabos psFg teàs4e-g4d¡aw- g 41tag isOiadoe com máe
t
telria plástica aplicada por extrusixotinetr4dOs i conforme o.proCeSo
Co indiciado na reivindicaçao.1), caracterizedÁo tato de poseUir
UM

190>

-

anel beterodellee e ends X é iam resto acuo, : so oloradea a
"Mmalesperabura interlor .0 140 420 , atá que todos oá átomos de hl.
, .0m81110 ompstitmívo$ coam sUbStitvidoS per átomos de clero':
,
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-4~0

'es . depois, os produtos de &oração, assim obtidas l. Áãe ainda
clorados a temperatura entra 140°0 • 300°0 1 dando-se então A
separação de cloreto de alio.
ft-

Finalmente, a depositante reivindicaâ de aoãrdo

, 0>

a .onvengãO Internacional e de conformidade Com O artigo 21 dO

ske geai, R *R tu nal radical °oito Inferior, caraotorloado P32.1)

06digo da Propriedade Industrie/o a prioridade dos carrespondene
tos p edidos, depositados ne RepartiOio de patentes da Alemanha,
• em 13 . de setembro de 1961, 4 9 de novembro de 1961, sob os nos,
F 314.940,M/12 p o g, 33_319 Mo/12 , N . respectivamantep.
gAttO N i14ï 997 de 10 . da agliSto de 1962
lequerentet RoUSSRUUDIAF
França
ftvilegio de Invenção* 0 PRODS880 DA PRSPARAÇXO ag
MARUIM AROMÁTICOS SáBáTITUIDO$ XL Posx0o.'m
igiviNeicadeg
/em Processo de p re p oraas da estaroida da sàrle de
metrana e da lumi.estrana, cujos
£4rmule~pinte&

niicleps A, 3 e C

Cato d8 48 rodatir,OatalitiOamente UM 3, 6 * d ioN0 Mot.o*301107.5.

Nhomo estrano em forma etílica, de se ooparar por Moa
talieação:e cromatografia o 32,ri .ridroxi &tu 17betanottoxt Ag
valor A40M0 estran0 8

o 3voxo 6xi .bidroxi 17bete-autlozt-nogP

i3-hom0 estrano formados, de se desidratar este ultimo por afanes*
Cimento em Meio ;sido, e de se sa p onificar 1. te

desejado, peltie,

processos conhecidog, 0 - 3voxo 17beta vavi1041 de3ta5(6) Avnor
0-/16010 estrano obtido, para formar O 3' . 0E0 17bota-hidro4 dam
t45(6) -4-nOr ' 73-hOMo estrenop

correspondv%

, 2. Processo de acOrdo com o ponto 1, caractericad0
W 16 Pato de se efetuar a redu4ocatalítita CM presença da

Singro de carbono p 'al'adiado e em eido acetiCo.
3. Processo de . acOrdo com o pont* 1 # caracterised0

Nv(CH

pelo teto da se efetuar a desidratag g o por aquecimento Os pree

At

Menya de ;eido acáticoe

na qual R e

At

são iguais a designam um alcolla

a 6 4tomos de carbono dt R e

Rt

comportando

-Finalmente, a depositante reivindica, 6i.acOrdo COO

representam Jatos o residuo _

a Convenção Internacional e ' de conformidade com o artigo et

do um clolo carbonado ou de um beterociclo i comportando 4 OU
5
;tomos de carbono, a ,designa 'um nUnero inteiro compreendido Aa .
tre Zà 5 1 o inloleo D dtstee compostos podendo comportar uma
d upla ligação on substituintes

do C6d140 da Propriedade Industrial; a prioridade dos corres*

~dentas pedidos, depositados no RepartigA'o de Patentes de
Franga, em 19 de junho de 1961 e 8 de janeiro de 1962 # sob OS

00 grupo*
angular em 13'

diversos, tais como

acilotilas eoeto, sendo o.metile

865.Z22..e 8_8/U152.
2tilk-o-NQ 139 337 de 25 de maio de 1962

orientado em beta ou em rafo .°

seus sais farmacolágicaMente co§
p at(vels # com exclusão do .:( beta -d iet i laminoetoxi) 17.,oxo'd4
t a 1/30(10)w estratrienO# carecterlIcado pelo tato de CO fazer

reagir sabre um estorcido

Requerente: JOHNS MANVILLE CORPORATION v E.U.A.
Privilãgloide Invenção: "CONDUTO DE FLUIDO E PROCESSO PARA

SUA PABRICAÇX0m

"ORO= DrPlUIDO l' IWEEWPARWMARICAOÁV q; coMpnd
•-n
endendo um ,processo para 40topr um mc lie)ia2 dc 00ber*Ural
resinoso, tal como co mp oiiccies contendo resinas apo:xidae,

de inicie° A aroÁtico # bidroxilado

na Posição-3 # os &leu , B, O e D tendo es significados acima, um composto de tiirmulas

Ou de'uretano, a super/IS:e interna de zat SOO poroso, ta
como Um tubo de cimento asbesto, carootericadopor gpli lo
caro material de cobertura de resina uma tensa bfooks

31.(cif e)
04

qual X designa um etomo de balogenio alem do

tiiior's

equeofda..na aUPerfleie interna do tubo, ;ate :lufo° sendd.
aquecido dentro de urna faixa de temperatura de 020C 27700
e com a temperatura da super/leia externa do tubo vendo to
lerior 4 iSeg raiura , adja0Onts a: evo:Wats interno, gt
rondo o tubo para obter uma d1sperekpr4ria do material
00,00b0rtu r0 Pye oRPerfiele interno e ourando o material ad,
obertufg restnoseira uma condf9k802~(Cadoe

e n conservam o si g nificadOpW;citão # sendo 4
dn em um 8 1 001 infe rior* em Presença de
correspondente,

roagÃo con0Udia
gel alCeatto RIORWUN,

ProoessOf segundo o ponto 2.9 stereatorLedaM111
te te do derivado beta ca . gamn .halogenado

vedo clorado, condoa reagh eonduZide,e3
\presença de metanolato de enidlo.
Finalmente,

de amluRser Odalico
Otie 11~41408 45

11
a,deppoltantordv4adielpft,000t0409

a ConvengSo Internacional. e de oonformidade M/
COdigo de

Propriedade

o cirttgo aio

InduatrIal, a priarldedidannaepandil
te p edido ' depositado na Repartioh de Patated
~Ra; 43

11 dentsto'de

1961, eob 01 070,686,

1962
Franga
Privilegio de Invenght 0PRÓ4SS0 D5 FR3P44021 OVOS
A.NOR 0.10110 ,.oxo svmdzosso
Tffa140 No 140 159 de 19 de junho da
Requerentes ROUSSSImUUlar .

251VINDIc4033

1.
t$4DO4

Processe de

do fOrmule Geral'

preparaçãO do i444/1

•

lakk

•

NprO0C$90 de seNdo com o ponto 1, caracterizado. porque
• 4) tubo poroso 1 ug tubo de sigentomosbectos.
p ro weig e de cardo cole qualquer dos pontos g' e 0, carga
ti:rimado pomo agur cura Inicial do galeria; de resina0.1 cut
tida durante a Mapa di tubo pelo "Mos (a o ponto de
resistir a fluxo ou derrageé
•
CM: processo de saMlo com Qualquer dos pontos 1 0[ 1,95 coreto
terleado,porque a temperatura do mote. 'lei resinoso sendo
Ágopsoggage ;droproXimadanente a Oanpfrofwria ini0iae cl4

•uperdWe interna ao tubo*

$. "COMUTO DE SZU(00 .2VOCIOSO PARA SUA SARRZU4(7110. compee

endendo um condutO ou tJubo, caracterizado .por ter a sua su
perftoie interna com um reveattmento resinoso toZteado de
co;rdo com os pontoa 1 «4,
# CONDUTO WS:Wh° IC.E1i0C1=0

2-4R1 SUA 1ABAX4410;como rd

vindicado de 1 a 5; e substancialmente como; descrito e

•1

blorcrosfonste de

eibezzált

sob farta de nr.a "ackb.4o e*Etta

5.. Processa -segundo o p. coto e f carewterizado¡p.

tato da _Be fazer o' desbloqueio dee funçOes
la . do compostofokatdo Por 59ãO de-dm trido
, 6.. Processlo segundo o ponto 5, OafatteritadO

pneu:elo

to de ré efetuara hidrogenálise do grupo dibenzlla, em.peCite
go de regro palediado . em meià matankico.

lustrado no relat jrio e desenhos anexos,
„tis

Janeirq de

..)1ARIO ()MIAI (Seção 111.).
'
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7.- PrOceSsO, segundo ou pontos preeedentes . ,,

1

co.dtaks

zado pelo fato de se efetmár a transformação do dOmpoet0 iotarter

á

.tato em sal dissOdico por meio de metanolato.de of410 nó 5fthelf

8. Processo, segundo oo . pontos precedenteo, CO
aZC
terizedo pelo fato de .se fazer rt Oitraçi..o dos grupos 20,201416o
«hidroximetila por meio do ;eido nítrico fumegante.

Pr cesso de pre paraçl'o de derivados de Ma gt10

K-4

p.hidroximatii pregnana conduzido eubstanoiaimentet,confce100
descrito nos- exemplos contidowno relatOrio e pontos

cariútomm,

ticos apensos.
Finalmente, e depositante reivindidO do ad'Ord0 crtcot.

PURO M o 137 472 de 27 do,março de 1967
g:Requerentes 20USSEI-UGLÁF
PrOnça

Convenção Internacional e de conformidade tom o artigo 21 de

erivilegio da Invenç'ãot ”PROwEpSe'DE PREPARA00 DE LERIVADO

rix VMÁOIS-HIDROXIMETIL PUGNANA"
BEITIPIDIUÃOES
. 2.« l'ocesso ce deriliados de =o tls-hddroximetil PrOg-t.

COdigo da Propriedade IndUatriel a prioridade do correspewidfflo .
te pedido, depositado na SepartiçãO de Patentes da Yrença..ez

28 de março
de. 1961,J, sob o no 85745/L.,
.

1

12.2713, etpecialmente de 3alfs-sfato 11.og o 20,20N.bis-hadroxiMe-m

tr,sRMO NQ 2147 605 da 2.4 de março de 1963

til 5beta-pregnana de i'pirmulat

Requerente; WILLY KARI, VORWALDER .
Estado do Rio do Tanc120.
PrIvilegio de inveznia:wri4o martzo DE {QUINA CORTADEIRA DE

TAS, PARA FRITAR',

FtsivIírpn!wda's

1,- Novo modelo de mÉ.Zuina córtadeira do batatas, para .grita?

2(Chir

a

)

rizado polo foto de cOnsistir..65 Itma caixa retanglilar.
da'qualbá um g grade provida de lIminas cortntes(facas),

01,5Hz

5
seus

sais 'alcalinos particularmente o sal diseOdico de

.dosfata

4

*3

Et

3al*-

li-oxo 20, 20-bi oxime til 5beta-,pregnano, assim co-

mo seos e' steres
tile em

come

"I'AOaiettli~,14

tninerds ou orge'nicos sabre os grupos

2(4 especialmente

hidroxime.

a 3alfa -fosfato 111:. 0x0 20,20-bis .111tra.

tometil 5beta-prregnana, caractericado pelo fato de se submeter

'a neetonida

da.3alfa -hidroxi li-oxo 20 4 à0 - bis- hidroxiMetli

5be.
.fosfÉrice,
se obter3 nSte'es,

ta -pregnana ação de um derivado funcional do ;rido
to/ como um balOgeno.fosfenato de dibenzila e

co, a

1.

3alfa-dibenzilforfato correspondente, 2,. .Processo, segundd o ponto 1 3

to de

caracterizado pe/O
da soe.

Se.desbloquear as fungii es-k0$20-bia.hiároximetlia

..;Onida 'de 3alfa-dibenzilfosfatO ll.OX0 20.420.ibiubidoxametn
.;beta-Pregnana, obtida e se obter

a 3a1fa mdibenzi1fosrato 1180.1C

.CD3 204.14. e-MC rootitet ti. nota. pre gnt na •
3, ,,„ Pra-cesso, segundo is ponto 1 3 caracterizado

fato Ce se 11.,1:drotanott3z

V3

1/4

peio

Grtkpot diborrz=vsfatoem 3'Co ctt..

Vasto, cujsS i'krovSea £03ED.ble.bierincitsti/ Sbati-pregnsna Dna:liberadas e se obter a ~de% ll.vozo etaUbIt-mart>zicle.
t. 5beta - pregnani 3,

a qUo1 3 se tal crottectr i Irada ter' tronsfor.
como o sal diss4dice de Sal.re:20srato
203 204bis-hidroxileti3. 5beteepregna1a ou em Ulu atir
neinkl ou orgilnico t tkz./ como a 3alts..tostato . a20.0xo. 2032044u,

taáa

sa.1 alcalino, til

todilo de nãçuina cortadeira de bataas, para

•nitratometil 5betaNpregnone.
1. Processo, segundo o .pento 1 3 caracterizado Pe10 tae

Ui

cig rJa4da ululo:lel

da ácido rositrito eionre g ado ser .0

,pisrto

enteriar )

xriZan ''CgaltRiv
caracterizada pelo tato de na referida caixa ,st~

lAdesmadeuente montado 1.10 149cAnuno ConstiM.tdo de :04:4,rainala0». Rita *ai

Sexta-feir,,. 3
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ã() Ng 147.619 de 15 de mero de 1963.
•
Requerente; JOHANN iPAWSCH nus GERAis.
Modelo de Utilidade: 'NOVO SISTEMÃ ME MONTAGEM DD CASAS

coinCídem com as aberturas da Mae
Urior 41. dotada de ressaltos
12.tada no ponto 1, 'Sfabulsor esta, que se acha montado em um guia entrai.,

0 com uma biela que se articula com uma alavanca por meio . de UM ele

P112-7ABRICADAG°.
RRIVINty0A0W,

ao Conectado com o braço de uma manivela dotada do respectivo punhOe

1:-

TERMO - 147.606 - 14 de março de 1.963
?.EQUERENTE - ANTONIO PERREIRA CAVALCANTE - Guanabara

MODELO DE UTILIDADE NOvo modãlo de toumier transformÊvol
em beliche
"NOVO MODELO DE SOUMIER TRANSFORMÁVEL EM BELICHE", caac
terizado'por compreender um soumiel- com dimensães adequa
das cujos braços são unidos p or uma armação em quadra na par
te posterior e pelo assenv formado por tubulação periferia
Â qual se ajusta uma porção de lona por meio de uma pluralidade de moine espirais;

10)

caras
terizado por uma armação em quadro na qual encaixa vcrtiz
calmante, outra armação semelhante (6) provida ' tambám de uma
porção àe lona (7) fixada perifericamente por molas (8) espl
raie e que Constituirá o encasto do soumier. Abaixo do
sento (3) os.braçoe (1) são providos de cantoneiras (9) cujaa
finalidade é suportar uma terceira armação (10) escamoteavel
provida também de uma porção de lona (11) tensionada por molas espirais distribuidas perifericamente, e, provida, ainda,
de uma armação-mdvel (12) em f6rma de pequena grade e de . 'tu.
'boa (13) dobr4veis par meio de juntas (14) simples.
2)

"NOVO MODELO DE SOUMIER TRANSPORMÁVEL EM BELICHE",

Tanto o assento (4) quanto o encasto (7) são providas
de pequenos pinos (15) para encaixe dos tubos (13) dobraveia
quando da transformação do.aoumier em beliChe e a armação em
casto (6) é igual 2t armação (10) colocada abaixo do assento
(4), possuindo grade (12) e tubos dobráveis, os quais ficam
invisiveis Sob o aseento quando o conjunto é um Boumier;
3 9 ) "MOVO MODELO DE SOUMMER TRANSFORMEL EM BELIOHETM, caras
terizado de acOrdo com o ponto 2, e ainda pelo fato de
permitir a obtenção de traz camas supericlostas, sendo O assea
to do soumier a primeira, o encOsto a segunda, e a terceira
a que fica embutida sob o assento do soumier, todas armadas
por encaixes e bastes articuláveis;

Janeiro de 1969 40

uNOVO MIOMMA W.MORTAGER Me'CUÃOF‘

anit-PASNIOADAV, caracterizado pelo fato da (Fe aao ProD0r49
(

!nada:: parede::: Wplas, formadas de.plecas do cOnoreto leve i o
íque se encaixerli\m colunas de concroto de alta rebithnciáztop
11010 de ranhuras noatas previstas em dois iodos 'Opostos neM
:o uso dos meios convencionain de fixação como parafusos, go
;nos, pregos, arames Ou outro, a não ser o enchimento de em
s ',/nasea'de cimento no espaço livre entre as plane ou 'tecida!)
de ar".
"NOVO SISTEMA TE MONTAM DE - °Asa2.:PRE-PABRIOADAS", de acbrdo com o Ponto 1, Caracterizado pé/9
Lato de que as dites colunas de sustentação, egit.i.61.13.tenteti
liMa das outras, sãe as do tipo engastados no )ã e no têpoI o
no pé, por encaixe nos blocos de fundação de concreto; no a
tbpo,..as coças das . dites . colunas recebem um cinto de conOrt
to armado que junta, por meio das lajes pré -moldada°, teds0

se paredes.
',Novo sIsTRIA MC MONTAGEM DE CASAS 21'te
3.- «EABRIOAMAS TM , de . actrdo com os pontos 1 e 2, caracterizadO

pelo fato de que as ranhuras para o sistema de encaixe desOCA
to no ponto 1, apresentem diversos tipos, vaia sejam: trisa:
gUlaxea, rembicas ou macho-fêmea, guardando apense a Pacale
=idade de não se usar os meios de fixação convencioneis.
'NOVO SISTEMA ME MONTAGEM ME CASAS 1,724
-YAB1IOADAS.11 , de sobra° com os pontos pre cedentea, tudo coo
descrito e iluatrad0 nos desenhos anexos,

G RI:

45) NOVO MODELO DE SOUMIER TRANSFORMÁVEL EM BELICHE°, caras.
terizado de aoardo com o ponto 3 e ainda como O sUbetancial.,
mente descrito e reivindicado no presente memorial e ilustra
do pelos desenhos que

O

acompenhAm.

Q0‘.1

,ri

OW
ÚAMÓ Mit

148.089 . de 29 de poro de 19634, .

THE IMT01.13A11190VIE8 P.ÂNT COR iANY 11111M) E A.34
%INPM
4.4tIODEIMI IREM COMANY LIMITEI) INGLATERRae
- tICEN
eavi3.44 ,3 de 1nYen0Oi WRIWAHOM QU'dilleTIYMAte,
.11operem ;

MENIWAVOWAWN

59 Smeta-faira

••n•nnn•

..mmiumnt

Wil4~5Ei
la

1

Oalor

Da reator. ?usloar coMoreendendo - um recipleAte'dó

sendo

separador por

iraotertzado pelo fato da dita
l ea aberturas de admiesão

uma blindagem de

Dl:Indagam

1

`

' snergía no exterior do reator, caracterizado pelo fato da parede de

blindagem ter extremidades eecalonadae que atuam ()conjuntamente
uma parede saliente na euperkicie interna do recipiente d. prakaga
para definir uma ou mais pasaagena para

a vasas do gás de

maiclolO

para o dito espaço anular, parte da - data passagem OU paaaagena ai-

ter uma ou maio paaaaaana,

de.

por nervuras de material

tuandoase na parede de blindagem e a outra parte sendo definida aa
tre a extremidade da parede de blindagem e a extremidade da diti
parede saliente de forma que a parte de admissão de cada. paosagea

longo dao paseagens, a

Cendo coapasta de materi.al dotada de propriedadea modea

tadorao de: neutronios e

gem de radiação sub-dividindo as ditaa passagens e ao cotando/AO *A
aatorial qas absorvi os neutronioe tgraia
longo da totalidada ou essencialmente do inteiro comprimento das.

adaaa e A radiação gama

Um reator nuclaar, de acordo com
Ateriaado pilo

ditas passagens.
o ponto 1,

~ao.

9a Um reator nuclear essencialmente conforma descrito

tato doa daterlaia da blindagem serem diapostar coo
com referemete à qualquer um doa desenhos apenaoa.

0°Macamadaa do material moderador de neutronioa alternam.

40) com Canada° de material que absorvo

04

nautronioa t6rmicoe e

Çaiee Jon.

ternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903, de 27 de AgOato:

3- Um reatar, de acOrdo com o ponto 1 ou 2,,caradteria

e

de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Ra-4
partição de Patantea doa Estados Unidos da America, em 29 de mara

de cada paaaagem na blindagem compreender uma par.

admiesão e

/antro ei

A requerente reivindica de acOrdo com a Convenção In.

ON

o

'Cada pela tato
te de

!•

4 deslocada da parte de descarga, e nervura. dt material de bliadaa

,Oplindagea

' Camada%

entre aua,superficie externa o a euperficie autor/mai/Ao

!Paço- anular para ' a flão de trabalho paia a afetação g:rídorsa Ida

radiação, op.

dae quaia são deslocadas da o aberturas

ftiosoarga, e ao paaaagene as sub-dividida
blindagem de radiacâo GO estandendo ao

paço aaular

Incipiente de pressão, permutadores de Calor localizados ano dit. as

oraesd311.03enda %tendei.. q;:l.e . coatem cOmbustivel
*paz
.teumadoree as calor atravki í)* qual, paea4Co um refrigerante
leo forma k remover calor do 'ndoleo e aquecer um fluido do tra.
halho para emprego ao exteraor do reator, o micloo e cao permuta.
r
,Itore
a
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do 1462. sob No. 12049.

uma Parte do descarga substancialmente paralalae

ligadas por uma parte intermedi gria que os apreeenta

We nc ialmente

à ângulos

retas

em relação &a partes de admaseão

e dá

(leccarga,'
4, Um reator nuolear, de acro com o ponto 1, 2 ob
Caracterizado pelas curve nal paaaagene conterem palbetae-gaias.

Os estendendo

entre as nervurao ne dita paaeagem para reduzir

n

4.

irrda de preasão,
5. Um reator nuolvar, de acOrdo cam qualquer um doe+
ftontos 1 à 41 caracterizado polo rato da bliadageo ser formfda par
ema parede cercanda o mune° porem

!l evedem do recipiente

eapaçada 00

de presaão, a abertura de adiieeío

010 abertura de descarga

ou a‘parti

de cada passagem sando tornada entre uáa to-

aia extrema da dita parede O a fao a extrema

(dotendendo dae

cada extremidade das

paredes do

racipienta de

de uma outra parada ft

,

preastce

•

6. Um reator nuolear, de acUcia ene qualquor !Ideai; poi
§03 1 5, numa abertura de admieeão OU nUma parte da abertura dm
da paseagem, CadA nervura acudo atirada í ~parida da pao,
e maçada por um vIo da parede °peitas miai* edjéteutte

•aacarga
fieea

todo

afixodaa áo paredea
7. Udreator

90, 1 í 6,
aaa

OpOe'..a0.

nuclear, de aotrdo øo çao1WdeP wa'doo

Caracterizado pelo

'nervuraa serem c ontormadaa

3:ato dae.extreeddadOCédjaaeAtee
de maneira que se apteeeeteeitte3,-

&vil* catre si de forma à produzir uma atio dentr4isadOraiiar4
Oredasôee í gáe inflat'Sriag e oananis:4SO de IRedenaMente efieeededee
éhe ião diepoetos na palaageM de gásb
8. 'Um reator nuc1ear modendolpor groJita O, ridrigirao
43) Â g:e compreendendo um recipiente da preeda , en eanoratootle
egoiel que contem oombuetiveZ nuclear 1ooalizado
na MO reciP1411
:o coreado . por.maa parede a@ TraizonoN de gaalmaa I;OVAAriâ de eaeee
de material moderador do nantroadOe de materiat

40 1,8 ga4 e e I friateeM.o do gagaa 6:441a a dita Dosada datininiie int ano

• TtEme - 147:819 . 12 de dezembro dó 1..92

AWORRENTa . GUANDO AUGUSTO DE otrrEnu - S go Paulo

PtqvItgoTe Da Mann . Prensa vibratkia pare fabricar

tijolos
REIVINDICAM°
. d, PRONS4 VIBRACSRIA PARA FABRICAR TIJOLOS, que se constital. de UMA thua e se caracteriza por una tampa giratOria,

diepoatawem frente a caixas de moldagem, cujo aovimento

feito atroar& uma alavanca lateral que fax girar
Alo qual es4 firo uma engrenagem que faz Nacional.

malhotn.
n•n•

um eixo

1
;{.2. 1ARliC), ONFiCiAla -(-Seçao

Sext2-4iiP

z_ .yi:

_

.111
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cole et ca coriza ror uts tesa eleratorda dIge ,
erloso " 43el k;sintito esp ie; 68 rrensa'do: ror miá' de ídol constleip
teso 3igao pci' tua cabo de ao gus Serrada Flato ro1
às dispostas. Justo â Ilse e tehante ó giro da reikrieti
eu" pa juntante
' nep com a teibus e o nage Snterlor, et§ toda
rosig1o , horizontal o zoide p0 34lie vertical, tinta* ÉS0
diante o acionamento do:alavanca principal..
prosa VIDPAT6711A PRA FUMAR `123010d, dl acere° Co
S. Ra4tee 2 . a 2 tudo entoas foi descrita, relvigicat.
e ostl rapressotado aos-rlesenhos sosxost.o

Fr gírias/os beiea

C. > ponto 2 3 .

to com

inferi Or , dta fftspa inaledyels , o,or ventado.

a'.1;eirtu'res n 5, 'a ion. gados e estreitas em forma Co.,

pequiioe reCepídoulos tombem peralelea e perponqicul.ore.5 àe bge
abas da dita pega ne as que forma a cortina.
1

,

•

'"

3 NOVO TIPO DE GEAMPOPARA Coari143E OUTRO:, ,

Caracterizade de WcOrdo com oà pontos 1 e 2 9 ainda pelo'fato 60

f grampo ser dotado de uma forte curvatura saliente represientadO
afo 7 9 e novamente recurvada e- comorepresentada no n o 3 9 a a
; pregentando e configurinió genérica de letra g, que. foilza ga1.111.
Moa crigicioa opropriades da cortina,

» NOVO TXPO DE . ORAMPO PARA CORTIVAS
'E
ouTROS$
geracterizado de acOrdo

,

COM

. 05 pontoa / 9 2 9 e Wi pelo fato daa

pontes i:lustradaa noe n o s 1 e 1 9 tig, lv serem de comprimentos
irregularea¡ cujaa pautas em conjunto formam uma chanfradura,
;que

48

aloja neilment, nos furos ou nbe alongedos

sacos

eXi$t

testes née
• 5 - NoVO TIPO DE GRAMPO PARA'CORTINAs E OUTROS9
Caracterizado comoWdo subetandJelmante descrito e ilustrado
tot desenhos

AM 011e)7,94

COgit A4
Fit:Y

%ene • 1474837 ••

12 do dezembro do 2.962

dEqUEllaNTE anNINIO
Meato 1PrILIDADZ

Maar •

alio Paulo

ntvo tipo do

grampo paro eertino0

o outros

a 'ovo

TIPO

23 MAMO PARA

, C0112114119 a Otn

constituo de metal: plásticos, madeira ou de qualquer

Otitne
600
Cajados cujo material, poderd sor me1edve2 3 riste% transparSte,
co our.SoF caraaterisotIo p elo feto do grampo sor forrado rrSceá
co por as aramo recurvado no *amolo da /atra É, copo . .e.se o
lustrado no n.2 2 3 00102 ccajcsado com outro arme tarefe 100
~nado na finam Useira da letra 2, como descreva o 1 Cs eu4.
autoral apropriado para cata rivalidade eu c8reo o te.mrdia

conjunto toma configuragio do um garfo ou coisa ecrolhantoo
errs dum, trds ou sate pontas representada Do a2 19 e osr dote*
e em sua parte irXeriõr ei itootorign de una dobra Virada pra ,
cima como indica o. n 2 6 3 fXr. 2.3 e depois moiam horizonte?,
Como representado no a g

sr)

que forma o pretendido pampo de

Concavidade voltada, para baixo.

g a novo Tiro E 010150, PRA CO23311A3 aOTAION
caracterizado do saSrdo coa o posto a, eludo pelo foto Co Patt
Cela8v 02,3 n* 3, osno t Plástico a outros, ser dotada de ebroz ge)
diustre o n 9 44 (movais.* couldiatooteinentfia 03,49110e41788

= Me.* 147. 783 - 12 do dezombro de 106k
SERiLEO 13129~TOd Lin São nizà.

113QUEREN17Z•

PalurgoloDk INVXPOZO kparfeiçoameato intro
duzidos em bloco
de radiador para re guladOr de voltagem
e Pmperagem autc-edaptative para gerador de corrente

uniNincAcois
. .
1 HOSRFEIÇOAMENTO IamsoDu ZIDO EM BLC+
00 RADIADOR PÁRA, Ruinosa DE comiam E AITZRAGEIVAUTO-ADAPT.4

GIVOZARA OBRADOR DE CORPRITTS 0 9 caractérizado por IxtroduZir
ao no bloco do regulador 9 em um corte que e divi1ie

tránavereAl

sente em duas partes iguais e que .passa ,i1 aví d ie .
distAncia do /

transistor e . do,diodo 9 uma guarnição t ermoleaugte,
ge

montando.. '

ceou p artes-por meio .e mitra pisca termo
i solante 'e intui

•ea¡pmratusada Ou fixa por.qualquar'melo.

g IAMRPEIÇOARENTO INTRODUZIDO

EM U04
130.2AsissOit-Pmea DEGUliADOR DE VOI/XAMM Al0E4án
Juirs-ADAPTA,
CIVO PARA anum DE Copam% -Gemo redirindloado . sai a,

4, %ruga, pele, ¡lar, aetne

caraem

sdperodos nA nortes por 440,0

›,
fit

Sexta-feira
-

•
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doe gadrn1004 C.00N)!Ogglit44 # o Caio deacávolviRo 1434410,
do, ditundir .m* ODOIld0 .por essa,Penti:do bloco, linita&d.Nalad.
pornI95es ter00.4414Stade no tnOrferbido.49.tunotonamoutP,
Ao tranciator¡
atio importa teepergtugas.OlevAdadi

ráa (0i do uno Odosnew oofiatttalawoo fia 40 eirnent4 pao*

,..elawjnotamo'nirmoDtrznO3g314.
06 RADIADORWa RUMADO D3 VOLTA= 3LÀ.EXSTIAGEMAUTO-ADAln
tIVO'PARA GERADOR DR OORRWig , Ooddireivindicad0 exn 1 e 2, e /

.cone, en podem sor eoparadoe, ga para ONU tin g idao of‘Mit01

tudo como subetanoialmenta<desorito, reivindicado e ilustrado/
peles desenhos openpoÃ ao prasentt memorial0

NdhAd

AS

finalidade"

(3) 1 Oto G, para tronais) a reciOn

dos numa 80 poen (4)1 CoM tri C a X 0 4'140

ainda, com !Moo kaiir,

tative,de telefono oomwn (4-4t).
441 *TmeroNg AcesTICO Innat comuffloorkravngfflum 401r
1102.)225 da acordo oom os pontos préMénte4, é UNIO rOffilt
substanO41Mente doeoXitO,neiYXnaidakat, tWod,OsAMod..404~Wk

Fs i
n=giCgc~non•zesiryj

T.24:MG - 22',27 * 552 - IS de março de 1.963
• REQUFENIS 1U2TTTO ?E a NZIRA DOS ~Tos - sg. Raul0
PRIVILtGIA DS TWI'NÇX4 Ta/afono acuStico intercOmunioantg
para brinquedos e outros fina

12)

"TELEFONS ACJSTIGO WTSRCOMUNICATIVD PARA B .RINOUDO .£ 011z.

tROS FINS", IS earia:Jt4rizals eesenoialmento pelo (40 de 00neti.4
tuir-se de um unnotiti>r 4 * sGue atravSs de tuhulaaes tloxiveis
Ou no,

que podem eer

4im!das (figa) ou dotado •com . v4da8 ra.

alifis W45 0 s - ( iig . 2 ) ?3 r s quatqur direçrto; ditas tubIllaant (1),
que podem ser zstsa XI), 4Jorras (0) ou de outras terplad nriaw -.
.das, 413 unidas pe ,c 4.-Its*rm4dio de ooneaos. (21, permitindo g
Olasticidade.ne sumprieteAte nu nas durvaa deseja..das,
)

"TE41,3r0DiE

ActsTICO.

ARA.

u.r

7Ita_ZOWL, C4Ms (.n ::_w•nci::e . piimedente, e ask: /o'S'
al4nol• a. 014 r"

to da tais tubalod4s (4 "a4rem dotados ' em Suas pict41:4gisi
de dois ou - oonforme o olái

e rmmitiodotes -.. ma).* càpiade-

e s (c) a tranomiceorwl (D) da -anue, nó& f4rflato desolo() em
VS40 1

tnbuloo riie:

~tonados —cantador/a AO a traillOalkinn'

tr.n00 d e 148.872
de 3 do dolo de 1963.
Reoerentet JESUS 3. WE3)3 COMPANY . N.S.A.
PriolligtO do Inv•n9ids P CONSTRWX0 DJI PARA-OHOQUES PARA
NOZES Da rzeo rot SISTEMAS DE maus PROPULSORAS".
REIYINDICACUS

1*- . Conetruça' o de pára-choques para vagOes de plsO

on a let4MAS de linhas propulsoras, caracterizada pelo tato

(34

.0 sistema de linha propulabra ter uma linha principal dotas

de tárqs ouo inclui um rasgo-guia e membros propulsores opersa
teia upla A uma :linha de rama/ curto sem fOrça incluindo um ko,a
ga-gaU,e medos em uma zona de cámbio para desviarem um veu:soA
de Aco 4 a ainha, Pr i nziPal para a linha . de ramal curto e
do pp. sendo ceda uni dáles equipado com um pino de acionzen
to er;satável, coza p.m membro propuleor e lileicS dis p aradore3 dl*/
pino àe acionamento normalmente oper4vein parei mover o plr:, de
atlonamso t a Par a uma posige.0 de no acionamento ern reepon‘.a
„contacto Nitre umAiinge:o de piso a a parte posterior de um ia-

n precedente que e caracterizada por Melou para neutrallae
rbm os meios disparadores de pino de acionamento pelo que urt!

,vag ìi, de p isso des ./is/o

Iria • 1.11nla de rer,*1 curto pode ser •

$39,7= 944 paro tor a do pe. rcurso de :1.1.ohe pr'inctt-,sal do mo-ti-:~,•••

reat-wruiegi

D4P0 'OP

IALíSãO

•
s
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Élt)!

..per

I*

XPAWtfalkeggerásop6ii)uttUt-ttorWra'aâiWkísillÁdo'sêgWitiW

ini) aplanando na:sobro daSeohemento montad?,..estum.
t
,'
f 4 '.
Olep para movimento proveniente de uma posisro 'inoperante para SnspcsagRo operante na qaal
- rei'erido membro draíde a opera
•

o noic1"4os tetos disparadores .de pano de acionamentos mica
etuadoree paramoverera o dito membro do techamento Para a pop/
eXo operante a frente do - uma sona.. de cambio e consorvieindo,5
Ali ao longo do .percurso dí movimento, da unha priPCipa/ abram
era 'da zona do crib10 - 0 nalos para reatabelecorem o dito mate
bro dj seouunco ixi;0 a prOplga Inoperante em seguida
jt, tono
do egrbio.
204 83:atem 40ljr PropUloora de vag g ea de pisei
de g eara° com a ponto l i caracterizado pelo fato de q ue o met!,
bro de fechamento impede a .ors.eraoto normal dos meios dispara-,
dormi dó pino „...e..ac.ontenento
A
I
pelo engatarnento com unix:lembro
40 travamento Carregado pelca,meios disparadores de pino de
alonamento.
Sintoma cie linha propulsora de vages de pieo
de ardo com•ot1 ontoa 1 ou 2, caracterizado pelo tato de que09 meios e.tuadores compreendem um cote montada no percurao
COVIMento . de vago de piso à frente da zona de Oembi0 e um OZ
Cuidor carregado pelo vaga de piso para mover o membro do ra
elemento. para. a ua poaiçào operante 110 en&atament o com o rd* ,
terido como.
4.- Sistema de linha propuleera de vages de pi3Ob
de 9C8I'do COM q.ug.quer um coa pont 00 pre cedentes, caraCter154
do aihda pelo tato de compree n. del, , meios para armarem oe mem?
/moo de teci-ap onto travament o em p osi9ro engatais f3 um .caina

de restabelecimento montado no perourso ele movimento do vaga
de • piso as seguida à zona dó ormbio, sendo os ditos meioe Ara
readore8. die.partweia em resposta ao eiigatoment o entre o dita
seguidor e o referido case de reet4elecirientoe
5..4

Sintoma de linha propulsora de vadies de pie04
de ac5do com q ualquer um dos pontos telacodentees. Carieteriza
do ainda pelo fato de 'o pira-choque& rrontal do vagro de p iee
ser curvado em terno do pino de soionamento.do vedo de pine.
COZI

InvOSa'cia' g
o Oneatarle40 iíseNaganteiqop. ,A.p e Ri.,fetrxs zcgt
r
de rOdaditanteiraoe
et,ekçZo
‘
O
.g
."0441':' 4./2.19.
9.4 4irigZe de PleoW,a eigtéMadV"iinilitPi;Orield4
dobado dê 'ate
aóloiicáriénko;'Ump +5ra-choques frontit1.
mecanies o . dosengetador de pino . de aolônamenio operrvea
em resposta to movimento de p tira-choques no nentideldei regre
de' piso para disparar o pino de acionamento a partir dai inbe
•de aoionenento e 299/09 ' para retornarei o p tira-choquei e momo
ninho desengatedor Para uma posioáO 'normal, caracterisado•pea
lo fato de que oompreende urímembro opptra recito montado MOVI
velmente no vago de piso adjacente a uma de ame rodas, moa,
empurrando normelment e o membro contra recuo pema contacte
com a periferia de ume rode. de vaga para engatement o de agftre
ramento com eia na rot4ào inversa da roda e oníatamento nlíto
frorieclor deslizante com a pc:ciforia de roda eebre A rotagrAQ.da
roda pare a frente e meios conectados operantemente entro
membro contra recuo e '1n:1ra-cho ques para .egnserverem a ntembrõ
contra recuo rora clé contacto cern a'rocia quando opÉra"choqUee.
esta na poniçrto normal e >IA libertar o membro .contra recuo
para mo-JimentO normalmente impelido Para eontaoto de roda em
resposta 80 movimento do pra-choques no sentido do

vaato

piso •
Finalment e, a d epositen.t e.reivindic a, de acerdo ce3
a Convença Internacional e de Confermidade com o artigo 22:,
do midigo da Propriedade Industrial i 'a prioridade do correta
pendente pedido depositado na Repartiça de Patentes dos Ele
taloa Unidoe da sisricn, do kiorte, emjidenialo de 1962, SCe
o numero l92•3
.o.
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UM centro aproXimedo*

•6.- alotara de lanha Propuirtora de vedge dopam:PD
de acemlo com o*quer tini doa pontes precedenten 1 earacterizaa

do ainda polo tato de que cada vago do piso g er provido de
pra-choquee posterior que f3 curvado 011 terno do pino de-apaga
momento do vo$41to " ile piso como um centro aproximado**
./ 7,- Sistema de linha proPuls ora ao vagteo de »loop
de acO'rdo com qualquer um doo pontoe • precedent . ess Caracterine
do ainda pelo Lato de,oada, voara de piso ser provid0 de vau pLos
ra• choquea posterior que inclui um titula§ aubstalioaalmente bOG
rizontal projetado paro, tras colocado em um :doe/ tal de maáL:
ra a sobrep;v-ee 50 tapo dó pra-ohoques frontul 'do tut vagrIO
guinte.
8.- Sistemade linha pro/iulaCra de vedes del plees
de aco.rdo com qualquer Um doa pontes preeedente31 caracterISM
do ainda pelo l'ater' amada VACU de pa g o ser provado do u
membro contra recuo. , mOioa que impelem normalmente 0 merabrd.
contra recuo para contacto COM a periferia de uma roda de Vais
geo para engatement de actlrramento 0039 rle abre,

zot-iliZo,

,CDRISO
148.116
de 1, de abril de 1963. .
.Sequerentes SENERA.t ELECTRIC 00RM U.s.S.
rrivilfgio de Invento: "APSRPEIgOu3ENT0 EM CÉAVE ETATEIGA
1.0EIVINDICAC423,

3." 43 aperfeiçoamento em chave eigtrica ea g acterlzalo giOr
., •
preatder Ura par de contatos espaçados om. contato da ponte, mie rake
.CaUsar movimento relativo em um dado plano entre dito . contatO do vontd
e dito par de contatos ara causar um seletivo encaixe e, descamam di>
ponte entre dito cóntato de ponte e• dito par de contatos, ditoe ontad
tos sendo tal proporcionados que o encaixe .do dito contato de 1/0ilte O
primeiramente f* eito coa somente um do dito par de contatos sendo que
neste tempo o cOntato de pente e o outro de dito par de contatos OStrla
sT4 relasto de superposigro espaçados um do outro, e meios para cauda*
movimento relativo entre dito contato de ponte . e dito , par de contakee
Um plano perpendicular ao dite dado plano para entro çavisor o,enàbaj
do dtto. .opotito 0.00 0 oatrÇ do ditg :POr'de 4.4:444t49!'

Sota-feir a 3
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00 CUaYe 0X:tric a caracterizado por

. 2fttalaperfeLgoaMal00
planos coplanares, um
larmandér um par de coutatós espagados de lados
para causar relativo movimento rotativo em UM
contata de Ponte, meio0
et'só comum entrodito contato de ponte e.dgó
dado plano entorno de um
de lados pilam para aausar um seletivo enCaixe e de w
par de contatos
40
sencaixe de ponte.entri,dito contato de ponte -o os lados do ditePar
contatos, ditos contatos tendo tal proporcionados Que o encaixe do d&
Maisle
to contato de ponte ; primeir a m ente fatto com o contato radial
do dito par de contatos sendo que neste tempo o contato de pon

i

000111,

Co comam em uma posIgge na qUal'aius.Xados plung-reniátiVagent3;0
tatam por moto da ponte faces .opostas deo nnlpar de eoá4n.fitmad44,

do g; pl.anos abana una posign neutra na : qtial estilo Ora, de montatoM
oitos conte:tos:2.1%os de s ledoaílanos para Uma miga° onde reageattrao
mente contatam permeio de ponte faces adáaCence do outro par. de ca.
tatos fixos de lados planos, geio de Mela para encaminhar di4i conta
tos de ponte em direg gó um ao outro para fazer com que snap eitremidelo
deo opostas apertem cada par de contato0 de lados planeis° meio muge

tcrno
te e

der catre ditos contatos de ponte para'faZer com que, suas extiemidedee

o outro contato radial mais externo do dito par de contatos es

tão em relação de superposição espaçados um do outro e meios para cag

mata proxiMas do dito centro amuá Se:aproximem maIS uma'da outradow
a espeaaUra dos dois contatos fixos radiais mala internos de lados Pla

sar movimento relativo entre dito contato de ponte ç dito par de conw
tatos em um plano perpendica a r ao dito dado plano para entNo causar
contato de ponte a eacataar um lado do contato radial mais exter

kaas a o gas extremidades mais afatadaIrdo dito centro comum'sclammai0
afastadas entre si do que a espessura dos dois contamos fixos amdlai0-

dito

Do do dito par de contatos.
a d o porcoe
3. Um aPerreiçoame n to em chave elâtrica caracteriz
preender, quatro contatos geralmente de lados planos dispostos em rg
;laço coplanar, ditos contatos sendo grupados em dois pares alinhadoa

ao longo de diferentea raios de um centro comum, sendo a mesma a loca

'

4

mies para :tom ditar contato3 de ponto eia ;atro, ositortio e? mo

mais externos de lados Planos quando ditos contatwde ponte-estgo na
'dit a pos4a* neutra, a separaç go angular das beiradas frontais , doa cal
tetos fixos radiais mais externos de lados planos sondo menor AO 00 4
separaç go angular das beiradas frontais dos contatos ftxos radpls mei
»internos de lados planos Sendo que quando os ditos contatos de ponte

liza,ia. 0 radial dos contatos de ponte alongados que se extendem em uma

$10 movidos da dita posiç g o neutra as buas extremidades externas does

direção radial do dito meio de centro comum para mover ditos'contatos
de ponte entorno do dito centro comum de uma posição na qual :les rea

paçadas de, nas sobrepostas, aos contatos fixos radiais Mais exteglosda
lados planos quando as suas extremidades internas contatam primeirameg

de um par de

pectivamente encaixam pór meio de ponte as faces oposta
contatos de lados planos atrâ' ves de uma posição neutra na qual estão -

ta as beiradas dos contatos-fixos radiais mais internos de lados pia

fora de contato com ditos cantatos de .lados planos para uma pOsi0.0te

lados planos 'sendo de formato em cunha para entrar entre as exaaemida-

de contatam respectivamonte as faces opostas do outro pardo conta .a

dea internas dos ditos contatos de ponte e afastando-os uns do outro

tos de lados planos, meios para encatirpar ditos contatos de:ponteea
direção um ou outro para fazer com que suas extremidades opostas apeia

afim de fazer com que as extremidades externa, dos ditos contatos de

tes cada par de contatoa de lados planos, e meio espaçador entre di-

tos contatos de ponte para causar com que suas extremidades Mais pro-

diais mais internos entre os mesmos.
5- Um aperfeiçoamento em chave elétrica caracterizado por-coe

ximas ao centro comum se aproxiaem mais um do outro do que a espesso-,

praender, ea‘combinação, ama estrutura montada para rotação .entorno de

g

nos, ditos beiradas dos ditos contatos fixos radiais mais internos de

»Pata se movam em direçãO um ao outro e apertem os contatos fixos ra

ra dos dois contatos radiais mais internos de lados plano0 e suas ema

40 eixo fixo atr:ves angUlos iguais a partir de uma posição neittra,dds

tremidadeg mais afastadas do dito centro comum sejam afastadas entre
ai do que a espessura Aos dois contatos radiais mais externos de'laXm

pares de contatos fixoa, cada p .ir de contatos fixos sendo alinhado rima
pectivaments em ralos diferentes deum ponto no dito eixo cujo raio Usa

planos quando.ditos'contatos de ponta estão na dita posiggo'neutra,

UM deslocamento angular igual ao.limite de movimento angular 4e ditai!.

aeparação angular das beiradas frontais doe contatos radiais -mala alf
regRO angular das
ternos . de lados planos seraloamenoa do que a serg
ratas frontais dos aontatoo radiala mais internos sendo que quando at

'

ZtUtura, os contatos radiais' mais externos de cada par de contatos tiaCs a tendo a mesma dist:nela radial do dito eixo e os contatos radiais
4din internos de cada par de contatos fixos tendo a mesma distância 'e
dial

do dito eixo, dita estrutura tendo um par de braços axialMente e!

tos contatos de ponte sRo mavidos da dita posição neutra as suas extre
contatos
tdd , taes mais externas aão espaçadas de, mas sobrepostas, aos

paçadoa se extendendo radialmente do dito eixo na mesma direção, listrar

diata mala externos de lados planos quando suas extremidades internai
contatam primeiramente,as beiradas dos contatos retais mais . ntermos

tal todo localizados para passar entre os contatos de cada parda con-

lados planos ditas beiradas dos ditos contatos radiais mata internosde
lados planos sendo e' formato em cunha para entrar entre a beirada tg

a partir da sua posição neutra, um par de dados de contatos de ponte

'terna dos ditos contatos de ponte afim de fazer com que as extremida

em eapiral nos ditos

• , ites externas dos ditos contatos de ponte as movam em direg:o um ao ouv
• tao e apertem os contatos radiais mais externos entte os mesmos.
Um aperfeiçoamento es chave el;trica caracterizado pOr.coe
preender q' uatro contatem fixos ge:mimente de lados planos de:espeasutm
geralmente igual dispostowes rmiaqão espaçada com esse lados.planosem
releg ga coplanar paralela, ditos contatos fixos sendo grupados em dois
pares no qual cada par 4 alinhada ao longo de diterantes raios .4b5 tta
centro nom" a localtaaata radial. dos contates de eada per ao longada
~do aaama, ax par de contatos da ponte alonga, svx respeotivo ralo
eIereia epL ama direção . radial do dito centrs
dos um lados 'ganha 34

aè eixos de iigaçao radialmente espaçados ligando osalatos braos e da

tatos fixos quando a dita estrutufa girada atr:ves os ditos incaica
montados de .modo frouxo nos ditos eixos de ligação, molas de compresão"
eixos

entre ditos braços e ditos dedos decontatca

e am par de aspaçadores tubulares nos ditos eixos entre ditos dodos de
4 g:intato, o espaçador no eixo radial mais externo sendo mais comprido&
quap outro SspagSdor mas menor de que a distancia axial entre Os la I

dos opostos dos ditos contato, fixos, ss beiradas dos ditos pares da

Contatos fixos radiais mais internoa sendo chanfradas em uma direção
frontal as‘msteemidadlie ' internas dos dito, dedos de contato de ponte.
Pinalmente, a roquerente reivindiaa os favores da Conaanção
teanacional, visto a presente Iniranço 1;s7 sido depositado na 2oIpartiç:o Oficial.de Patentes Aos Eatados Unidos da Am:rica do Norte ima2gh
Abai' de l96a, sob o n o

187,062
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0:01d24 a ortrellane0 do 'And

0Ojota.. sá om pavoa eáliWitaM) Ilidaitn't4lici senti%
•

-

:

,

(IirOdórial, RO nOitro do ene4

VM6213,

Co ' (3) em posigao )1oxiZOUtai; ffimand0 denitaiMente
Wa (4)

•,

ii.),;(1$83;go „de wit x:ologib
u4'iboittle

circular, enquant0 qMo, eXternaMento, picjeta-se uma pa•

quem uulituela (5) no mesmo pleno horizontal únc o reborde 10
29) "NOW PROCESSTEDISPOSIOEÉ,SM TAMPAS, PARA PECHAR MRCIPIe
prES DE PAPEL OU DE OUTROS MATBRIAW,

como no ponto 'precavi

dente o caracterizado ceSencialmenta pelo fato de para fechar*

CUM N e 147.213 de 22 de feVereirw de 1943.
Requerente: JOSÉ JESUS RUIM PUNCOJIMEREZ . .. ESTADO DO RIO
pe JANEIRO.

Se o recipiente (6) q ue . t dotado em sUa borda d OP eÊior de na

Privilégio de Invençiot "IPA MÁQUINA PARA . SODDAR POR, !OTOS
CHAPAS DE ALUMINIO OU OURE".

dor& . (1) e, externamente na sua 'parede, na periferia prexiMO

k

REIVINDICACDEs

O abaixo do ,cordá (7), de uma selitncia (8) om meia-cano, fq20

l e U $ A M(QUINA .VARÀ SOLDAR . PORPONTOS,CHkm.
PAS UMA:MINI° O DE COBRE" oOnatituida por
bioujto
co, alirf;-'ado por Odergiaiono1eioa alternada de 50/60 oiclea,
Coa potéuoie ' de'l.ati 5.EVA, provido de.00ntrolador •1etr8nioW
do biole B .p uleagliee¡ . oaracteriaada •amenolaleente por doia brada .
co* dispoetoe leiuidietentee que por sua Vez sustentam eletr8d09_
oujoe - tervánaie tewoolnoidénoia quando aproximadas, aproxida.4
o go essa que me origina'atravée•40 Presa° exer cida em Un Peia%
deposto interiormente Pare eer demandado pelo 'operager:

mando nó interior do recipiente, uma: ranhura (9); tambAm eia
'feia-cano, taMpa.: se o Xecipi*, te com um circulo (10) ConfegOidie
- liado dó pap61t'o parafinado, folha de pIfistico tratsparonte

outro material . ; dito.oirculo (10)

25 ) U1 .4 MÁQUINA ' PARÁ 'SOLDAR 20R , PONTOS, CUA:"
?AS DE ALÚMINIO OU uns- - conforme . reivindicada eM levet:tive:UI:e
cialzente cozo 'descrita; reiVindioede , e ilustrada noa deienhoe
:anexos,

fi

03

encaixado. entre. a ranhur3

(9) interna do recipiente; posteriormente . oloca-so o anel (/)
" Obre o recipiente e, sob leve press'Éo, o canal (2) flexiona-93

a fim-de encaixar-se sabre t) cordlio (Z) do recipiente; a poqUaw
na 13alincia. (t)'extorna . do

'encaixa-se,- tamb6m,eritre
...à 'ranhnl:(9) . intorna; o rebordo (3) 'do anel fica apoiado 3t1..
Axe o circulo (10).

Çía.

Fia. 2

93á.

TERMO B e 148.431
de 15 de abril de 196,3,
Reguorente: IRDOSTRIA INAJÁ ARTEFATOS, COPOS, EMBALAGE.NS
Ma PAPEL S/A. - do PAULO.
Privilégio de Invenqâot "NOVO PROCESSO E DISPOSIÇOSS:ER
ARPAS, PARA /MORAR RECIPIENTES DE PAPEL OU DE OUTROS MAU.
RIAIS".
MIVINDICACOES

l e ) "NOVe'PROCESSO E DISPOSIOES EM TAMPA S ./PARA PECHARREOI151:‘

1Nrss DE PAPLI, OU DE OUTROS MATERIAIS", Consiste de Uma toara
sexaoterimada ceeenoialmente pelo fato de ser conetitmida

do

ma anel (1). confeocionade de material semi-rigià0: dito ano/
de ama .pare(l'e (A) . oiroular e vertical; sua horda
superior (3) t curvada para baixo e em direc'Áo â.arte externa):

ti) A

dotado

formando um g . usello com um °anal . (2) interno em toda a ema vOlm

4

.

N1oVo PROCSSb EDTSPOSIOES Ng TAMPAS, PARA NEOHAR RECIPIr

ENTES' DE PAPEL OU DE OUTROS MATERIAIS", como nos pontos mrece.

.

. 56

denten o per gma outra vaelcrab 40 010d0(40 .t0OHd24 S0 O reoípt.
lute, caracterti4a40 WcaftclalmentoA010 tato do apõe coleÇar.
se o anel com mo
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Sexta.fetra 3

rwto

entre

ábortura

ra central 405

n••nn•••nsmi~~-

3 m.441MItatSTRIOURA9AO.PARA:OT?
MOS £0r0410VENTES, como reivigioado . oa . 1.4r2'4, os"
ragterlcado coso Subatancia1mente . de p orlto no.rolat4w:
tiO e $1Vetrado nopAezenbas.anencet
*N.

anel cOlooa-se uin takipa (11) do formato conveniente adaptável'
t dita abertura e conIe0010na4a de Pateai", plástico transpa.,
Zante ou no,

Ou outro materinlo

4 10 "NOVO PROCESSO E márosx0ss EM TAMPAS, rARA FECHAR RECIPR
ENTES DE PAPhi:-OU ' DE.OUTÃOSMATERIAIJÇ 00ío nos ponto-0 prece-,
4 entem e tudo como aulmtanoialmente descrito, reivindicado g •
bebia .da0An11os.~.02JP
TERMO N o 148.153
de 2 de abril de 1963.
Requerentat ANWON70 PAUDILIO DE MAIO . $X0 PAULO,
Modelo de Utilidadoa'"NOVO \TIPO DE PONTA PROTETORA PAa'a
GRELHAS DE rocha

A CU".

• REIVINDICACUM
Em resumo reivindica para o presente pedido os seguin.kas pontos oaracteriaticos:
"NOVO Trpo DE PONTA PROTETORA PARA GRELHAS DE FOGO= 1 caracterizado por se formar de um cilindro Oco, tendo umá dam extremidades fechada e arrendodaia , à maneira de um
dedal alongado e que se ameixa nos bicos das grálhas dos foges
à g;is, protegendo-as e melhor distribuindo a 'aema sob aipane-

11RM0 NO 146 311 do 22 de janeiro de 1963
Requerente F, HOFFMANN-IA ROCHE • ik CISO SOÇIETg MIMES

tun.t
PRIvILgOIO DE INvENÇXOt "PROCESSO PARA M Pagata00 DL.
EXANOIAMINAS SUBSTITUIDAS"

AsitunicacOn
1) Processo para a próParaçãO de' itanolamihaa
substituídas da fármula
'DB.CH
-NH-CH
- 2
2-CH
,2

Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado
nós desenhos em anexo. -

c-,10
na qual 111 representa um radical ololoneXil ou ciclo,"
baxen-(3)-11 podendo conter ,tegrups netilo ta peeiç-ão 3 ou 4 ou.grupoe metilo nas pooltaes

FIG.I

3 c 4; I12.1t3,

ie E 4 representam, cada um, átomos de hidrobnio ou

grupos metilo ou atilo, podendo ser diferentes_ una
dos outros, e na. qual as linhas pontilhadas Aenotam
ou grupoe a slelisetica aSe opcionais,
e seus sais de adição de ácido, c ar aoterilrodo nulo fato de nua
•
se reduz una cetona da fOrmula
MIO Os átOMOO

TERMO 1,1 2 148 053 dà - 29 de março de 1963
fiaçuerente: METALURGIOA PRIOR DTDA.:=1= $)10 PAULO
Mde. de Utilidades AUXILIAR DE REPRIUERAÇII0 PARA VEICUI48
AUTOMOVENTE3
REIVINDICAÇOEt
1 AUXILIAR DE REPRICERAÇA0 'PARA VEZ.culOs AuYO-MOVIZTEd, caracterizado por conatituir-ee
da um nácleo consposto'de um tubete central, tUbete,esto
(folha 3)

,,A-C112-X
R1
na qual 111 tem a mesma eionificaçao que acima e X
preeenta um átomo de'Cloro ou de bromo,

de que se submete à dehldrohalogenação o produto de ,redução ê de
que se condenas o resultante composto ? -spoxi -etilc com umr
da *insula

que possue, em sua parte frontal uma rosas sextavada e.

.OR 2

na parte trazeira'uma rosca interna; envolvendo wtUr

2N-CH cH 2

bete e completando o odoleo está previsto um 41todro
de material plantio* ou similar de onde caem palhetas
em ratmoz.o de sois mon uma laoldnaçao apropriada para

re,

ventilaçao nu suoçíao do ar.
2 AUXILIAR ME;REPRICERAQI0 PARA VEZ.
CULOS ADW-.MUVI=S, como reivindicadO'em, 1 s saraste
rizado por poesuir una faixa de material plástico Ou
siáiiv ro redor das paiN e +ae, agregaaa singelamente
It estas ma mõsma inJecZo sWetióa;.

4

na qual R2 , R3 , 1(4 e as linhas pcntilhddas tèm a
ma eignificaçgo que acima,
OU

de que se condensa menciorsda cetona cem mencior_.da aina

de que

reduz estallticamevite o -oroduto te condensação obi4d0

4.)J/M310 OFK";b451.
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e, se nécessáriO f8r, de que se transforma o'nroduto de Oualoues
Um doe dois . métodos.em um sal.
•
2) Probesso de p reparaçao segundu a reivindica»
ção /, caracterizado pelo fato de que a redução da substância de
partida cetona 4 efetuada util izando-se . borodreto de potríasio
em etanol . a baixas temperaturas ou utilizando-se isopropdXido de

na qual R/ 4 um radical eiclohexilouu:Oiclohex'onr.(314
11 podendo conter um grúpometilo na posig.40 4

alumínio em isopropanol.
3) Proceeso de preparação segundo a reivindica.

ou grupos métilo nas posiçSes 3 C 214 R2, Rá o R4 b:os
cada um1 átomos de hidrogenia ou Érupda matula . = etic

ção 1 ou 2, caracterizada pelo fato ' de que a dehidrohalogenaçãO
é efetuada por meio de tratamento do produto de redução com uns
solução alcoOlica duiuda de.hidrOXido al
calino-Metálico a Sai.
mas temperaturas.
4) Processo de preparação segundo as reivindicam
çães 1, 2 ou 3, caracterizado pelo fato de que a condensação dO
composto epoxi-etilo com a urina é efetuada na presença de um a»
gente de condensação à temperatura de cerca dá 20 2 0 ou por mei,
de aquecimento do composto e p oxi-etilo com a anima a temterátu
ras elevadas.
j) Procede° de preparação segundo a reivindica,:
ção 4, caracterizado pelo fato de que hidrOxido de rádio á utilá:
nado como avente de condensação..
6) Processo de . preparação eegundo a reivind•ca_.
ço 1, caracterizado pelo fato de \ que a. condensação da cetona »
com wamina cl efetuada em um diolvente a unia. baixa temperatura.

lo podendo aer'diferentee uns dos outros e na qual e
linha pontilhada denota , que Os.ítom0a GIL grupos a ela
ligados são opcionçie1
ou um de seus sais de adição-de acido 1 4 p6stO annum ::!orma met,
ttivel em medicina7 tal como comprimidos, drkerlá, 04su1aa. sapa

sitOrioà, Por meio doe excipientes edlidos ou 1iogidos touslis
empWgados em farmácia.
Reivindica-se. , de acera° com a Convenção Interna
Cional e nos termos do C g digo da Propriedade Industrial, a prio»
ridade do pedido cofficepondente, depositado em -24 de janeira de
sob o na 2552/62, na Repartiggo de Patenteada Inglaterra,
TR .= N e 148.100
de 1. -do abril de 1963:
Requerentes.DINO GAROFALO . SIO PAULO.
Privilógio de Invenção: NOVA DISPOSIGIO . SR TOPAS PARA
GARRAFAS 1: OUTROSRROIFIRNTES.

ZE

l'r."EQW2nto.sfl9À_____"
's?-tÉ2Âssorfos.azcrMxçq,
238",*consi4e de essa teMP a- Confeasiónada ca'plAptios
itvéntra

utilizando-se duas proporçãeb molarea da anima.
• 7) Processo de preparação segundo a reivindica»

.matoorial,-...3,8,0gestorisada:ostanCialmentro*Y,W:.6rada

ção 1 ou 6, caracterizado peld fato de que a redução catal/tica

iae

i. efetuada utilizo-se níquel de Raney a cerca de. 202C A wrom
atmoaferica.
8) Processo de preparação segundo qualquer unia
das reivindicaçães 1 a 7 inclusive, caracterizado pelo fato de
que o proceeso inclui a fase 'adicional ou a redução catalltica •
de qualquer produto ciclohexenilo no correspondente produto ai»
Olohexilo.
9)--Uma modificação. do processo 'reivindicado na
reivindicaç'g ol, no eentido de que (1idroxi-fen11)-azarpentandlaw
(1) não ne ceedriOrs, sendo estO - proceseo modificado caracteriza»
do pilo fato de que se utiliza Uma amima CoMo substencia de pai»
titia na qual O grupo Ou Os grupos .hidroxi obre o nUcleo feni10
sao protegidos por'me-16- de benzilação e de que o grupo ou os
era
pos benzilo ao ulteriormente'iliminadoe p or melo de hith•nkorio..
CãO catalitica.
10) Proestre0 :para a preparação &e novas etanolei..
minas eubetituídas p articularmente d eacrit%acima, especialmente
nos Exemplos.
11) erocesso para a elaboração de preparaçdee de_
propriedadee h ip otoneorae. Caracterizado pelo fato de ODA Up
l omnosto da fOrmuls

vart Ge' us t4netrin ;0..0410 entre :;e4',..J)nr; ¡nele .:44:::noinentebt
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Mento, constituindo-se do nma capa (1) circular dotada infori4
ormente, em sua base, de uma aba. (2), em toda a sua circunfo-•
rencia; centralmente, a supernal° de 4 .ita cana 411, Coguindoi
perifóricamente as adjacencias de seu perlinetro, diepth.0 de uml
circulo (3), picotado

(A)

em sua hyolta a fim de Sor destacado.

Janeiro de 19h5

condensador; pelo fato de geoundario dá bobina de igni40.se ligar
uma chave seletera , cujals extremidades g o ligam a fios de oonSaa970-•,
a velas de ignição tujOé nitrado:: floam'voltados •,pr4ximos aos cachimbos queimaderee do-fogão e.do fera% enquanto alie o corpo do
gão tem ligação' para terra,
- "ACENDEDOR ÀJOTGAláT10.0 PARA POOOES A..CAZ", acorde.*
com o ponto anterior t .tudo como sunstaZelaImente reivindicado, dos •
Anita k il.0 +"04 A liOILMARdanhón çallmeng;
.. •

para abrir a garrafa, por meio de uma ealiencia (4) rotangula4
em dire4o A parte exterior, em relacto ao centro da capar
teriormente, a capa (1) 8 dotada de um vlie (5) livre, donde
projeta-se, do circulo (3) central, uma E:silencia (6) cilindr,
Da que serve como relha que á, evidentemento.retixadajuntamel
1:o com o circulo (3) destacável; amencionada Sallencia (6) á
dotada.de uma vo (7) interno; a paredelnterna da capa (1) poal-h
sue vIr1a0 0 pequenas E:aliei:alui - Verticais (8); no ',ao (5) 11-1
Vre da capa (1) justaposto um Outro elatelito (9) coei formato
Circular, dotado em sua.haSe de uma aba (10) em 'Oda a sua
Circunferencia e, centralmente possue uma abertura (1/) Orou,
lar e, ainda G dotado de Um vte (12) interno livre, que vai

aime

adaptado ao gargalo da garrafa (fig.6); em dito vãO (12) estft
aisposto um circulo (13) unido A parede suportar interna do.
elemento (9), portres hastes (14) Verticais, distanciadas ezm
tre si, formando tres Janelas (15), por onde sairá :Elio:ido

4.1
—
TERMO N 2 147.035 de 15 de feverairo de 19834
Requerentes LIBERTOSANTI - SIO PAULO.
Privilégio dm Invenção: "NOVO TIPO DE )LAssomoTz . PAREDES
PRÉ-FABRICADAS E'DE COMPOSIGIO Q UÍMIC AESPECIAL".. •

g

REIVINDICW5E0

da garrafa; ( externamento O- elemento, possue, em volta de sua
parado horizontalmente; duas estreitas sant:nelas (16); o
to elemento (9) $ justaposto ao vle (5) livre da capa (1) pres,
sionado pelas sant:leias (8 e 16) internas da capa (1) e exterk
nas do elemento. (9) e, posteriormente, $ levemente aquecido,.
unindo fixamente ambas as partes, formando Os g a forma a tampei.
22) "NOVA DISPOSIa0 EW TAMPAS PARA GARRAFAS E OUTROS RECIPIEnt
TEU, como mo ponto precedente, o tudo como substancialmente
descrito, reivindicado 0 lm
' os desenhos anexes.
TEEmO S i 141:207-de 22 de noveMnro de i9624
Requerent es -WIZ'OARLOS DA LUZ - PARARÁ.
Mndelo de Utilidades "ACENDEDOR AUTORITICO PARA MORE
GIZ".

plinummagízs
"ACINIDM0RAUTOMITI00 IARA asJiDES-$. 01ío, contrai ah
'Wide por aoeudedor alimentado por corrente iontánua de 110 ou 220
.1101t11 da ride olitríoa usual, sujavoltagoa lbaixada para 6 Volts "orado de trauatoraador comum e caraoterizado pelo fato do ,secunda
014 do traneformador estar ligado ao primário de bobina de ignição e
i lddie vibrador moilico dotado de platinados, pap eando antes por um

I- NOVO TIPO DE massa= DE PAREDES PRÉFARRICADAS n
!R DE COMPOSIO5 QUÍMICA ESPECIAL, caracterizado por
se fOrmar
:do placas pré -fabricadas, coa a parte interna feita de mnterinl
refratário; poroso e de coMposição -quimica especial ., com O per
til em "L", no ramo menor apoiando-se outra p laca,,faita de ma
terial. dombustivel apropriado, que se justapBe no lado verti--,
cal do refratário e que contem ranhiras, ti:abem vertioals, para a eliáinação doe gases resultantes da volatilização, oxidação e:pirogenização do material combustivel iabii.
II- NOVO TIPO . DE RASSALOTE . DE PAREDES PRÉ-PABRICADAI
DE COMPOSIa0 QUÍMICA ESPECIAL; caracterizado ainda por
a placa de material refrat1-10, acima reivindicada, earaoterie
ticaesicas de porosidade e mocanicás de' resiettncias' com-' preanaão decorrentes da composiçãO quIMICa de dolUlita, ámiant0
palha britada it .:adesivo em proporçSes adequadas para que a porcsidade' oeja de cerca de 65v: e a reeistdncia m comiresão nunca
.- inferior j0 .quilos por centimetros quadradO, apSe a *calcinaçao. . •
iII-E0V0 TIPO DE MASSALOTE DE-PAREDES PRÉ-,PABRICADAS
E DE. CO5POSIÇIO7 dU7MICA 'ESACIAL, :
tambem por ter a plaoa"de material C ombuStiVei,. já reivindicado, a.
eomposição qu'imica'resul
tanto da associação de abica, .dOlomita cOsida, : alumknio Metá
lico; carvãó'britado, palha britada e ' adesivo.em proporçUs adequadas, de forma a . apreeentar utandice de perda a foge-de'-h
cerca de 559a e, e e sqateto reeultante apOs a :
volatilização ,
oxidação m: p irogenilação dos componentes lábele,
_a resistencia
compreneao compativel m oni. a . da.plaea de .
material
refratáriO
jiorosa',.na qual se apeiam placa de material coMbuetávél,
IV-. Èi61.00iso descritop resenteMihmorial o ilustra
do nos desenhos anexos,
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TERMO 147.65 h. 5 de março de 1.963
• PUNO/RENE: RUWA INDUST1t?:1 I COMERCIO DX METALt/RGICAR
. PLASTICOS LIDA - SI° Paulo
PRIVILÉGIO DWINVXNÇEO . Dispositivo de vádaglo o ?visagem.
'para líquidos.* ges•ffe
PONTOS:CAAOTEISTICOS

TtRX0 No 148.164
de 2 de abr4 de 1963.
Requerente: ROBERTO SOARES BARBUDO'. SIO PAULO.
*balo d. Utilidade: "NOVO DISPOSITIVO 11301NI00 DE PRECISIO
PARA EVITAR ERROS EM REBAIXOS TORNEADOS E,PEITOS ENTRE PONTOS*#
REIVINDICA2LIII

too

Em resumo reivindica
pintos cerecteristiCos:

para o presente pedidi oe

' 1 NOVO DISPOSITIVO MEO2NIO0 DE PRECISA° PÁRÁ EVITAR
ERROS EM REBAIXOS TORNEADOS E FEITOS ENTRE PONTOS, formado de
uma °amaça, em trono de •ciai% porem caracterizado por ter nela.
'eternaMente, prez:iam It . baae . melor um anel roequeado por dentro
e que movimenta uma cheveta que regula o maior ou menor avanço
Pino:Comrponta, trabalhando internamente na
e retrocesso de
referida (meada e em oPoeidéo ama mola helicoidal que 'torna
•
jautomatiooe nume movimento%
Tudo oza0:-fiefflorkte no.nrounte amoldai e_ilustrado
ino desunho/s.

1 .'Dispoeitivo de . yedaç'áo e passagem peru líquidoe
O gásee, -em que a entrada e a saída ego 'coaxiais como por
exemplo no cpso de , umesguicho de mangueira; Ou formas:unau.
' Aulo.réto ou outre ângulo como no caso de Una torneire, compreendendo uma câmara alojando une vai-aula apoiada contra aum
a4de, quer' no lado da entrada'ne dmara, quer mO : itide' .da ejedw
da de mesma, por efeito de u'a mola helicoidal; caracterizadM
pelo fato da valvula ser solidária á uma • e :pie se projeta
para fdra -do dispositivo e 4 eudoetivel de se empurrada pare
qualquer lado de modo a deslocar a valvuàa ds-Cua síde num
ponto da Periferia, ficando a mesma apoiada :Abre a fmSde AUX
ponto diametralmente oposto, por efeito da moia."
2 - Diapositivo de vedaeg o o passagem para 34uide:9
gases, acorde com o ponto primeiro; Conf o7mauma ferra cons..
trutiva, caracterizado pelo fato da baste ser envolvida por
um tubo ou bico tubular de material flexivel, auseetivel de
ser curvado a partir de sua base fixa a ' saída do diapoeitivol
de modo á tocar na extremidade da basti acionando-e e des10..
Condo a Valvule.
41\

3 . DispoeitiVo do ~Ma° e passagem paro liquide:3
j gases, acorda com os pontos precedente.: e em sua subetlam
eia como descrito no memorial e Xspesentado nowleeenboe
anexoe'

1
2.(r

TERMO Ne 14:1, 165 de E de abril de 1963.
Requerente: ANTONIO. rovAn SALINAS. SIO PAULO.
RodOlo de Utilidade: " NOVO TIPO DE. SECADOR ELÉTRICO'
PARA CABELOS".

_mwals,
nivn
Em resumo, re£Vindioa para o preeente pedido os
fieguintee pontos oaracterístioos:
I- NOVO TIPO DE SECADOR ELÉTRICO PARA CAPELOS; oa
racterizade por se formar de uma caixa :metálica combOca de abertura regulável, e suarnecida internamente de duas lampadaa
montadas em epquetee tubulares por onde í soprado ar provenien
te de ..m pequeno oompreeeor, ou mesmo de um aspirador de p6 oa
g alro, e dietribuido naquele :loquete de uma forquilha.
II- Tudo como descrito no presente memorial, s • /lua
trado nos deeenhoe anexos.

/

9eLseAw ~SX

i~e~,
gnigetir,,,mwsk
N.MW

N
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EURO RR 148.156

de 2 de abri de 1963.
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.

SIO PAULO.

Tiodtlo de Utilidade: "NOVO TIPO DE BULE DE CdE'R OUTROS

a. E21

:L/QUIDOS, DE DOSES REGULÁVEIS".
REIVINDICACCES

II

2 -NOVO TIPO DE'BULS DE CAPES OUTROS LIQUITOS,11•
!DOSES REGULÁVEIS,

oonetituido . d. um bule pomum,porém oaracte-.

MOOD

:rizado por acto formar de duas partes gnomo Álea por encaixe
cum guarnição, a parte inferior aondo provida'de uma bomba as'

pirante-premente,finada no oabo'do bule- e tendo no extremoe-k
livre da boate do pietio um botão para aeu . acionaMento manual.

- F09..2

11-NOVO TIPO MIME DE CAVE E'OUTROS
,DE 'DO/ES REGULÁVEIS, Ctaraotex: loaaO ainda' portor a bOxibta,aci-•

.....49.

.4111111111111M"
4411IIIINIUMM\I

reivindicada,próvida de mola para o motarno automattoo . do
plat5C.ands.a.faeéde.commr eeaão_Aloa.1.1 14donIII -Tudo como descrito no peceaenté memorial
n iluesrado'.nos deaahhOe anexos.

1111111111111111.11111111k
illEINEIMIIIIIIIIIIIIIII,

nueneeneumun
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LININIMEAZZEI
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MIRRO Ma 105,497 de 26 de setembro do 1958
Mequerentet CIBA SOCIETt ABONEM& - SUIÇA
Privil gadv..de Invençtios "PROCESSO PARA A PABRICAÇXO Da

dé 15 do abril de 19634
T2RMUNE-148.4 29
Requerentes - JOIO AMARAS GOMES . - a° PAULO.
.Yriviideio da InvençãoC"ORIGIRAIiDISPOS IÇIO, Rn PACAS
Antavria ra

NOVOS COMPOSTOS COMPLEXOS DE METAL DE AZO-CORANTES*
AUVINDICACCE4

NIQU/RÁ PARA CORTAR LEGUMES CORGEGERES4.
pEIVINDICAÇARS

-1. 2 )

"ORIGINAL DISPOS/ÇXO EM FACAS APLICÁVEIS EM MÁQUINA PARA

.4,

caracterizaee. por a mesma aprh4
laminas --entrocrazadas, de corte
vtrias
'
de
mentar-se na feitio
CORTAR LEGUMES E CUGENEREã",

formando vãos livres, ditos vãos podendo „sor malOre8 ou manam!
roo,' dito conjuns. sendo deliwItado por amplo anel periftricois
e t8da a faca . 4 confeccionada em nailon, numa Única peça:lutei*

riça.
29)

"ORIGINAL DISPOS'IÇXO Eà FACAS APL/CÁVEJS EM

muna l'AnA

com o item l ff ,a caracte4
de
numa
outra
variante, as laminas (1a
riza:-se Inala pe/érato
CORTAR LEGUMES E CONCEBERES", acorde

laca terem dispoeição radial, convergindo para os bordos de uJ.W
'anel central, 'S. as pontas 'extremas das ltminas radiais ato de4
limitadas por anel ,wriftzico, e o conjünto desta faca t oon.
too:domado em nailon, numa única peça inteiriça.
oisPosIÇAw EM VACAS Anicavnt Etf MÁQUINA
$2) "ORIGIam
,
.

.

-

:coara LEGUNES . E CONGCLERES", de ac8rdo som co pombos prodedea
. Zes e tudo conforme substanoialmente.deserit o , reivindicado e
.:70105 .dese13he8 ameaçai

1.- Processo para: a fabricação de azo-corantes metao
liferos, 'caracterizado pelo fato de se fazer, segundo um meto..
do em si conhecido, por matalização, condensaçao ou copulaãos
%Gemo -corante Metallfei,o, o qual contam um gtomo de um mata/
pesado, mais especialmente cromo ou cobalto,, ligado em ligaçrut
Complexa a duas mol gculas de azo-corante, as quais contem u=
radical de monohalggeno-triazina, que eit g ligado,. por um lados
por uma ligação de nitrogtnio a Um corante metallfero e, por
;emtro, a um azo-corante, livre de metal pesado l_ligado o= liga
çãosComplexa.
2.- Processo, conforme especificado no ponto 1, ca
racterizado pelo fato de se condensar uma trihalg geno -1:5:5 -14
azina, Saia especialmente, 284:6 -tricloro -115:5 -triazina, em
qualquer, ordem de sucessão, por um lado, com um monoazo-coran.
te cromffero ou cobaltffero, contendo um 'átomo de crOmo ou co.
imito ligado em.ligação complexa a duas molÉculat de azo -coraa
te, es quais contem', pelo menos; um grupo de eido, comunicam.:
do hidra-solubilidade e um grupo aciltIvel, Mais especialmente
tua grupC:amino acilg vel, e, por outro, comum amimo-azo-coram.
te livre da. metal pesadd,. ligado em ligação complexa, sendo é
condensação efetuada de maneira tal que 'se obtg m um derivado
de monnhal g genotriazina e, mais especialmente, um derivado de
monocloro=1:3:5
3.- Processo, conforme ' especificado no ponto 1, Ca.
racterizado pelo fato de se condensar um composto complexo de
Cromo ou cobalto-1:2 de um monoazo-corante, o qual contem, Pe.!
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/0 Menoi, uni grupo de acido, comunicando hidro
-solubilidade 0#
em adiçh'aos empoa que tomam parti na formaçao do complexo,
4V grupo &mim A011111'01 9 com uma 21 4-diclototriasina da RármUe

ala tal:ai!' repreientã ó radical do uticadmo-monoazó-coranto
•Vré de. metal ligado a cadeia triazfnica . por eou grupo amino.
a condensação ser. efetuada, em . condiçOes faio' oae.-apenas e poi
,matado loa dos dois tomba-de cloro da Cadeia triazfnica.
4.- Processo, conformo espeeificado nos pontos 1 9

2

3, caraoterizado pelo fato de se . ompregar, Como o amino-mo..
Moazo-corantes livre de metal pesado, unem que o radical do.
comPonente de copulação.ou,.íantajosamentó9.u.componente-diazo,
o da-oerle do'benzeno.
OU

.5.-Processo, Conformo especificado em qualquer we
dos pontos -1 - 1, caracterizado pelo fato de só' empregar um óqg
posto . de cobalto ou c-romofis2.4e`um. eagno.,.monoazo-corante
$&mulay.
(70),;
. •

1

Ra qual n representa o námera inteirá
2,.1:lepresanto um
'grupo amimo ou hidroxila, B 1 representa 'o'
do uzi.compon
to -diazO da sarie do benzéna que esta ligado a ligaao,azags
ma ponição vicinal, em relação ao grupo .(CO)n..1
OH, R2-X
representa o radicai-de.um componente de copulação ligado li
gação azo, numa posição Vicinal,.ém relação ao grupo X e no qual
14 dos radicais.Ri .e R2 coniem-um grupo omino atilavel.
6.- Processo, conformeespecificadd cm qualquor um doa
pontos 1 - 5, cerectorizado-polo fato de no car
pogor, como .0
izaterial. de partida, um composto complexo de cromo ou cobalto.
..11Z de. um monoantocorante da formgla:'
Y-R-No=N-R

ff

tacCrizado pelo fato de se condensÁ ura tribal6C:U-10-1:3151
-triasina,..mais especialmente 2:4:6-trielori-113:5,triazina.
Por um lado, com um monoazo-corantiver)mffero ou cobartiteró,e
qual contem. um afoito de cromo ou cobato,em ligação complexa 4
duas moleculas de monoazo-coránta das quais, pelo menos, uma
•
'contam um grupo de ac
ido, tom
anican,l o hidra-solubilidade o 114-,
grupo amimo acilavel 9 09 por outro,- coa um com:mento de copa.
•laçãa contandO:um grupo aminoacilavol . o capas de copular, znj
ma posição viCinal;-em relação a- um grupo bldroxila
o produto dó condensação 9 . assim obtidoveozt o composto-diaS0
de uma omina aromática.
9.- Processo, Conforgo.ospeciticado no ponto 7 9 card
torigado pelo tato de sé condensar uma tribalegeno.113:54rIa*
sina, cais especialmente 24:6-tricioro-l:3:5-triazina, por rola
lado, com.um. nonoaoo-coranto çaomftore ou cobaltffora o qual
contam um :etomo de cromo ou cobalto ligado a duna moieculas de
monoazo,corante, ceda uma das quais contem, polo monos, um gmj
po do acido, comunicando hídro .:solubilidado e =grupo MIM
.aCilctve4 e, por mitro, com uma diamina °nanica, de maneire
tal que se obtam um produto de condonsação ' setundaria dato.
tizável O o Ultimo ser diazotizado 00 tetrozatizado e copuiads
com um componente do copuiaçãor
10.- Processo „le tingir eu estampar, caracterizado
pela fato de se oppreear um,corente, produiido como eepeciflooà,
do em qualquor um dos pontos 1 - 6.
11.-Processo de fingimento conduzidoeubstanciaime
tovoónforma descrito :ao exemplo 1 ou 2 acima.
Élmalmont., a depositante reivindica, do l actrdo com
.a Convenção Internacional o do cOnformidade com o artigo 21 do
Cadigo da Propriedado Industrial, a prioridade do corresponde
te pedido, depositado no Repartição do Patentes da Sufça, ém
27 de setembrè do 195T, sob nc 51.009.
TÉRAO N D 136 673 de 23 do fevereiro do 2962
Rovorentow MUER numán RESSARCH CORPO:WIDE: (1.0 Invonao: "PROCESSO PARA TRATALIINTO DE mâTsaine
•
wiLuibsiuos“
REIeIRDICAÇDES
-150=:55 CARACTPURTYCOS

na qual R representa um:radical'o benzeno, ligado 1 ligaça0
azo, na • pOsição-orta em relação ao grupo bidroxila ! Ri -Y me.
Presente o radical de um componente de copalagao, ligado a li.
Ração azo, numa posição vitimai, em relação a um grupo /...idrox../
la e um dos dois Y repreeenta um grupo amimo livre e-o.outro
uma atem° dó hidrogãoic.
- Processo, 'conforme especificado em qualquer ud
dos-pcntos 1 - 6, caracterizado pelo fato de se empregar ., cbm0
o produto de condensaçao primaria, livre de metal, ligadà em
ilgação.comp 1ema:1=produto de condensação da fermulae
CH
-1

'

1.- Processa para tratamento de materiais celulásicoof
asto o, para.apfeiçoar o tato e.resistencia a dilaceração de
" um material celulOsico tratado com resina pela aplicação co dl.
.to . material do uma emulsão de polietileao, caracterizado pelo •
fato do aperfeiçoamento compreender a aplicação ao dito =Uri..
ai celulOsico da um modificador * compreendendo unidade:: recOr ao
tentes da remai:::
CH-zOR
•
OR

1

END.H

Cl
na qual A representa um radical do benzeno, T. representa um:ia
dical do benzena naftaleno ou pirazolona e e ,um námero_intel
lu positivo, vantajosamente 1.
Processo, conforme esp ecifitado no p onta lca

onde, pelo menos, um R compreende Um radical anienic0 9 sendo
parte residual escolhida do grupo; conssetindo de hidrogenia
alcoila inferior ou o correspondente hidroxialcofla sendo o ntte
4oro doe ditos radicais alcoilasuriciente ¡para oonetltair pelo,

452
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genos, 4% por peso do dito modificador, pelo que 6 ureia/ dem
tulásico tende a apanhar e reter menos sujidade do que um matem
rial celulásico similarmente ratado, a0 guta não se aplica no.
dificador.
Processo de aperfeiçoamento, de acerd0 com O

PO44

o
lho 1 9 caracterizado pelo fato de R compreender n. CRa • d OX,

pendo X um metal alcalino.
3.- Processo de aperfeiçoamento, de actrdo com O polue
to 2, caracterizado pelo fato de 2 . compreender sOdio.
4.- Processo pare aperfeiçoar o tato e resistencia .gt
dilaceração de um material celulásico tratado com resina pela
aplicação ao dito Material de uma emdIeão de polietileno, carao.:
terizado pelo fato docperfeiçoamento comprecuder a aplicação
go dito material celulásico de um composto de carboximeti/-ceW
Use em uma proporção de, pelo monos, cerca de 0,2 parte rg por
parte do polietileno, selo que o material celulOsico tende a a4,
panhar e reter mamo! sujidade do que um material delulásico
adiamento tratado, ao qual não se aplica o composto de carboxi+
Metil-celulose.
5.- Processo para aperfeiçoar a resist&icia ao enrugae
sento de um material celulOsico por impregnação do dito meteria
em um banho aquoso, contendo uma resina textil, um catalisador'
clerando como ácido e polietileno, estando o dito polietileno
presente para aperfeiçoar o tato c resistencia ;x. dilaceração do
Material celul g sico, apás a cura da resina textir, caracteriza+
do pelo
_ fato do aperfeiçoamento compreender a adição ao banho
de carboximetil-celulove de sadio em uma proporção de cerca de
0,2 a cerca de2,0 partes por parte de polietileno, pelo que o
material celulásioo,- apás a cura, tende a apanhar e reter menog
áujidade do que um material celul gsico tratado similarmente : , mi
qual não se aplica carboximetil-celulose de sadio.
6.- Processo para aperfeiçoar a resist2ncia ao enruga+
mento de um material celulOsico por impregnação do dito meteria
em um banho aquoso, contendo ume resina textil e um catalisador
Operando como ácido, cura da resina textil no material celulásim
co e aplicação ao material de uma emulsão de polietileno, carece
terizado pelo fato de compreender o aperfeiçoamento a adiçãO
emulsão de polietileno de uma emulsão de carboximetil-celuloso
de sadio em uma proporção de cerca de 0,2 a cerca de 2,0partegi
por parte de polietileno, pelo que o material calulOsica apta
'a cura, tende a apanhar e reter menos sujidade do que um meteria,
eelulOsico tratado similarmente, ao qual não se aplica earboxi4
Datil celulose de sadio.
7.- Processo para impregnar um material celulOsieo em
Um banho aquoso, compreendendo uma resina text1I, um caClisador
operando como ácido e ama emulsão de polletileno, curar a resi.
ma textil no material celuljsico e aplicar um reagente de ligação transversal ámLdo ao Material ce/ulOsico, enquanto está emtumescido e molhado com o caustioo forte, caracterizado pelo fa.
to de compreender o aperfeiçoamento de adicionar ao banho carbom
31metil-celulose de sOdio em uma proporção de cerca de 0,2 a ce/
Ca de 2,0 partes ptr .parte de polieWleno, 'pelo que o material
celulOsioo, ap4a a cura, tende a apanhar e reter menos sujidade
Co que um material eelulOsico tratado similarmente, ao qual não
' CO aplica carboXimetil-celulose de sadio(
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Pinaimente, a depositante reivindica ' de actrd0 450X1
a'Conifençto Internacional e de conformidade com o artigo 21
adige da Propriedade Industriai, a Woridade do correspondeno •
te pedido, depositado na RepartAçío de Patentes dos Bstadoe VO4
dos da America do Norte, em 211. de fevereiro de.1562 2 sob 0 gdâ#
xri) 91.30U
TLIN0 Nt2 137 592 de 30 de março-de 1962.
Mequerente: FAUWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT e AlemanhOl
rrivilágio de Invenção: "PROCESSO PARA A FIXAÇXO DM PIQMSNI00,
10DRE MATERIAIS FIBROSOS E CORTEXTURAS PLANAS*
PEIv2NDICACOE8

.2. Processo para a fixaçío de pigmentes etbre mat6 o
!faiais fibrosos e contexturas planas, caracterizado pelo fato
de se submeterem estes materiais a estampagem, Xespectivamem
te impregnação . no foulard, com pastas de estampagem OU banho",
de impregnação no foulard os quais, alám de pigmentos, conteia
compostos de elevado peso molecular, portadores de grupamentoá
;hidroxila e, como agentes reticuladores, comlAstos de fármula
, geral
A
s.,

X

,

1

wC

X

de cloro kin possuem o mes
na qual 2:representa:um radical alatoa.

Da qual Y o 2; representam

signifleado que X e
de fOrmule

mo

um átomo

Rt
I
i
. N -• SO
a .rn CE2 .., CU • 0A

3.n„,

tèrImormammen•

E4

n
1:20
qua R representa um radical aromItico, em esPecial O radi•
cal re pila ou naftila Rl repr‘segta hidrogenio, cloro, .s03u
ou -coou, 112 • E3 e R4 represegtam hidrogenia -05 ou 0CH3',
1R 1 e Ive representam hidrogínio ou um radical alquila de beim.°
peso Molecular, A representa o radical de unajtcido inorgenico
¡cai-básico e 32 os nximeros 1 ou 29 ode se submeterem-nos, em
teguida, a um tratamento trmico na presença de álcali.
2. Processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de se prepararem as pastas de estampagem ou os Ilhoa
,de impregna4o no fonlard sem elcalfs, respectivamente subaten•
Cias formadora de álcalis e de se efetuar a fixação dos eàam-,
pados, respectivamente dos tingimentos, em um banho contep4(
álcali, a 70 ate 100°0.
Finalmente, a depositante reivindica, de acerdo com
a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 dó
Cedigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondem.
te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha
•
21,de fevereiro de.1962,_sob../.15! P.3.6.077 Pe/800
T2RM0 Nd 3.142 000 de 10 dm agasto de 1962
Requerente: CASSELA FARBWERKE IAÈKUR AKTIENOSSELLSCHAP/
ALEMANHAPrivilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇU
DERINAlloS DA 7-HIDROXI-COMARINA"
REIVINDICAOES
Processo para á preparação de derliados de,741gronl
.cuniarina, de fermule mera]

Ez-iztr.1-:eira
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Alcolla-00Cnalcoileho-0R30---

na qual R1 representa hidrogenia ou um radical'alcoila
alquenila orna, aril-alcolla, beter~lcoila, um
radical alcoila ou carbo-alcoxi4alcolla Contendo substituintes
btsloos;
Re representa hidrogenia ou um radical alcoila,

axila, aril-alcoila ou hãtoro-alcolla;
R3 representa um radical alcoila com substituintes hâsicos ou
um radical alquenila carboxi-alcoila, carbo-alcoxi-alcoila,
carbamido-alcolla ou, quando Mi representar um radical alóci..
la com substituintes básicos, n3 representa alcolla;
krapresenta alcolla ou o radicai OR3;
processo esta caracterizado pelo fato de que reagem as 7-hi."
droxi-cwaarinas de &mula geral

TÈRMO . Rs 2.42972 de 13 de setembro de 1962
:Requerentes PARWPABRIKON isAYRFLAKTIENGESELLSCHAPT

AISMANITÁ
Privilógio de Inveno;o: "PROCOSSO pa
PRODUZIR NIT1O:C01,P0STCS,

pROZNICOS1

naivinpicAçUss

o

-N=C-

na qual R t , representa um t.tomo de hidrogenio ou o radical hi'droxila, com compostos .halogenados de fOrmula Nal, em presa:
ça de substâncias que possuem afinidades por ;eidos; ou de que
:SIO condensam doidos bidroxi-cintmicos de fOrmula geral

. B4

coe

Processo de produzir ni trO- oompostos orgianieos
possuem o grupamento. imido -cloreto

"'na

RO--

com ámodaco ou ominas p rimerlas ou secundârlas.
Pinalmento &dep ositante r eivindica, de
' acOrdo
a Convençâo I nternacional e de
c onformidade com o artigo 21 do
C6digo da Propriedade Industrial, a prioridade dos
correspon
dentes pedidos, depositados na. Repartição de Patentes da Alan
nha, em . 14 do agasto de 1964. 9
de novembro do 1961, 26 de j-.melro . de 1962 'e 26 de janeiro do 1962, sob os n
a s C.24 871
IVb/12q 5 . 0 25 468 ITb/12q 5 C 26 .
091 IVb/12q e C 26 092 Ivp/Ind,
respectivamente.
_

8
. Cl

cara cterizado_uplo fato da Oge nitro compostos da fórmula geral

ya yi
4 .4 COOR

ouso seus derivados funcionais, de maneira a formar um ciclos
ainda, condensando -a. bidroxi-bencenos de ftrmula geral
J11

na qual Ri e Re cunstituem, individUalmenta
grupos'alquilaol
cloalquila ou arilo Oue, eventualmente, podem ser
substitui
•
dos ainda por ,hidrogenia restos ciana arilo, alquilo,
omino
ou imino e onde R i e 112, *conj untamente com eN-, podem ser tu
sistema anelar heterocfilico e onde R representa um resto. MO.
tilo ou arilo simples ou multiplamente substituida'sâo cloro.
dos a 'uma temp eratura inferior a atroa de 140 00. Stá que todos

com esteres de ;eidos beta-oottnicos, de ftrmala geral
R
11
111.,ÃO-CR.4001)Alcoila
.`"

o

ou ainda, no caso de R3 -representar um radical carbamido-al
coila, amidando-se os derivados de . 7-bidroxi-cumarina de Iírmulásisral
Will

ao

P+1011.4~4

4t.

Pelo' tato de fazer reagir os sais ha/ogonidricos dos nitro coa
postos.

krwerrer)

e
4.

os ;tomos de hidrogenio substitu(veis sejam substituidos por
;tomos de cloro e, em seguida, que os produtos de cloraçâo, el,
sim obtidos ) st° ainda clorados a temperaturas .entra 140 e 3000
C, ocorrendo a separaçâo de . cloreto. de alqâila
2) . Processo de actrdo com o ponto 1, caracterizado

Iliegantell
5111111~11:1511
111~111111111 O
1271111211
ME
A
RUI
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em wasileneem
111111111111112
Ni
me VAI.
grownes 1 w i
MN=
- 1E111111
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NioNw

3.- Processo de actrdo com' o' ponto 1, caracterizado
Pelo fato de fazer reagir os produtos de quaternagto dos nitro
compostos.
Finalmente, a depositante reivtadica, de acoerdo. tOe
a'Convençâo Internacional e de' conformidade com o artigo 2160
COdig6 da Propriedade Industrial, i prioridade dor oorreroor

dentei pedidos & depositados na Repartigeo , de.Patentea de.10.444%
nha, em 13 de setembro de 1961e 9 .de novembro, de 1961, Sob 04
.01 s 17 34 220 na/in 2,
35 319 I:012o ) ZesPectiVSmentee
,
TREMO N g 144:829 de 21 de novembro de 1962.
Requerentes.ARP. nooRpoRkeEDPrivilégio de Invenção! MOVO Mei= PARA AzionIo'pgCONUTORES PINOS ilzoIrte2 MEMORES 1111~09"

.nazyraino4O1s
Novo método para ligagó defleOndutorfil
finca medi, ,c ouneetores preneadosioaraoteriz160 Peló tato.
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de que J prevista sua virola com Impar de paredes corrugadas;
postas em conjunto em relação geralmente paralela e recebendo
ó fio entre as mamas, de modo que o fio se eatendeatransver a
saimento aos eixos das corrugaçães e rica contra/do entre ao.
corrugaçães.
R a Novo método para ligação de ondutores
/Incei mediante oonectores prensados, de accirdo com a reivindia
cação 1, caraotárizado pelo fato de que o material da virolad
riais mola do quo o dos fios e que os fios, á medida que tical
apertados entre as corru g açães,são alojados no material da via
rola.
a Nevo método . para ligação de condutorea
finos Mediante aoneotores prensados, de acOrdo com as reivindt,
caçães 1 e 2, caracterizado pelo fato de quê as corrugaçães
são levemente arredondadas em suas cristas 'i canais, ficando
as oristas daà corrugaçães de uma parede alinhadas com os cá .0
mais dan corrugeOes da outra parede.
4 - Novo metade . para. ligação de condutores
tinos mediante conectores prensados, de acGrdo cem as reivindi
ea•gGes de 1 1 3, earacterizado pelo fato de que uma parede. 4
formada por um par de partas sobrepostas, sendo a outra parede
formada por uma alma, unindo essas partes.
5 - Nevo método para ligação'de condutores
tinos mediante conectores prensados, de aardo com as reivindl
caçSea de 1 4, compreendendo os eatágios de dispor o fio a=
Canal definido por uma conexão elétrica, compreendendo' duas
partes laterais unidas por uma alma,. de modo que o tio se es •
tenda azialmente ao canal, e dobrar as partes laterais para eia
Volver o fio entre as partes laterais e á alma, para formar a
virolai caracterizado por corrugarem-se as partes laterais e a.
alma, para apertar o fio entre as corrugagGesa de medo que az
partes'laterais cooperem para formar uma das paredes, formaedo.
aalma a outra parede..
6 - Novo método . pára ligação de condutores
tinos mediante coaeotores prensados; de aoGrdo (som as reivindja
caçães de 1 1 5, compreendendo: os estégios de dispor os fios
num canal definido por uma conexão elétrica, .compreendendo duas
partes lateraisarnidas por umaalma, de modo que os fiosse es
tendam axialmente ao canal, efiobrar as parte; laterais em dira
umea1 outra, para envolver os fios entre as partes laterais
e aalmaapara formar a virola, caracterizado por se formarem as corrugaçães nas partes laterais, que tule de alturas diferes
tez, e a alma, para apertar oa fios entre as corrugaçães das
partes laterais que permanecem em relação de superpasição,e aa
g orrugaçUes da alma, cooperando ditas partes. laterais para :ata
tar uma parede . e a alma constituindo a outra parede.
7 -. Sevo modo para ligação de condsitoree
Inicialmente disposta sabre uma slaoa de apoio de uma matriz
de uniáo por oorrugamento, tendo uma série de nervuras, catana.
dendo-se transversalmente ao eixo da coriexão, sendo.aMpartes
laterais. progresaivaaentl , dobradas em direção uma outra, moa
Vendo-Se progressivamente para dentro da conexão e em direção
Vis do outro um par de braços, tendo ouperficies de encontro
a
clinadas, reepactivamente para ajustamento com as partes lateraio, senda ac ecaragsaGes formadas por compresst^: aaaaèaaantaaa
Weate da Ç OUQ249 eW;PC a matriz mével, tenda noi,1,as

mancares as ~vamo da placa de apoio, e a placa de apoie.'
8 - Novo método para ligação de cOndutorea
,finos Mediante ooneotores prensados, de acSrdo com as reivind4
caççies de 1 1 7, caracterizado peló fato de que aubsequentemeM
te h formaçãodaracorrugaçães, os braços oro deslocades
eg-afàfi
tamanto, para p ermitir que a matriz Judas,' desça entre '
:os bra •
aos,
9 % Novo método para ligação de Ooádutore4

finos mediante conectores prensados, de acSrdo com asreivind&
cações de 1 8, caracterizado pelo Lato dó que
a conexão 4 12,
vada a aderir numa extensão da fita, antes da operaçãO de dobrj
mento. , sendo a fitã rompida subseq
uentemente 1 operação de.00n
ragameate, para proverwevestimento isolante para
a viola.
10 a Novo método para ligação de coiadutored'
finos mediante . coaeotores prensados, de aoGrdo com. as .eivia4J4
caçUes de 1 1 9, s ub atancialmente como descrito e ilustrado nel
desenhos anexos.

+Mie.

A requerente reivindica a prioridade de'
igual pedido de positado na Repartição de Patentes dós 4tadok
VhidOe da América sob n9 157.386 °em 6 dê dezembro de i961a
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TÊEMO Nir /45.345 de 10 de dezembro de 19620
Requerente.: AMP. INCORPOSATED E.U.A.
Privilégio de Ifivençaos "NOVO MÉTODO= LIGAgO ENTRE :1
,MaNDAGEKZ O NÚCLEO DE CONDUTORES ELETRICOS"a
REIV/NDICACUS

.1 a Novo método de ligação entre a blindagiá .e o-nA
cup de Condutores elétricos e entre o nUcled e a . blindagem tem Uma
camada de material isolanteae uma virola unida*por corrugamente
em terno da. blindagem, caraaá.a.rae.
pelo fato de que a! Virola 4ramada com p erfuraçãds, cada qual cireund
adaaintornamente vj.
rola por dispop itivos de lança, enchavetando dentro
dalilindagema
sem penetrar a camada.de isolante. . • 2 - Novo método deliga4o entre a blindagem e Ci.
n6leo de cond útores , eietrlsos, da - actrdo com 4 reivi4dlcaçao.14
que e de forma semelhante a calha, ca. ac. teizado pelo fato de (lu.

ZjeXtR-feira
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de....11~1••••••n•••••••n•n

€1 base da Calha 4 formada com pe rfuraçUes, •cada qual
eiroundede;
Internamente 1 calha por di8positive5-40.1anO. punolonadoe'dorat
tal davirola.'
3 - . Novo método de ligaç go entre •
d. blindagem O 0.!
zdoleo . de condutores e14tricos, de acerdo.cotas
. . redVindiciçir
ee
1 e 2, caraa te rlEada pelo fato de que cada
disp ositivo de lança
Compreende uma p luralidade de lanças, d
ist ribuiídas em terno
Cada perfuraç go, sendo es lanças em terno de cada perfuraçU do
Convergente em direç go às suas pontas.
4 -

Novo. m4todo . de ligaçgo entre a

blindagem e or,
luicleo de Condutores eldtricoo, de aoerdo com as reivindicaçeim
de 1 1 3, cara cterizado pelo fato de que um fio-terra
4 desco'co
lberto. entre a "virola e a blindagem numa regi
go p erfurada da Vi*a'
xola a r peio fato de que ,o rio-terra se eatende.em forma de
loentina dentro da virola..

sereif,

doa a queoedor e conduto p

endo iormadoa perna envoltário.metálicce
reveetido coa um material refratário, O qual consiste de maneira
Oubst anvialment0 total de [ilumina tendo um teor
do allloa Anita

baixo.

g.

CM aparelho de soOrdo com, poãto 1, °anota

Cisado porque 0 revestimento refratário 6. 48 espessura autiolent0
para lipedir que là temperatura
de •nvoltário metálico Seja Doparia:
or a 5000 O quand0 a temperatura interna 6 de Oeroa do 1200 2 C.
3. DM aparelho de aciirde oda O ponto 1 . 0u, 2, os
polarizado porque pelo menos a parte interna do reveatimento'remp
Irat6r10 tem um teor de sílica interior a 0,1%.0

4. Dt aparelhO de acOrdo tot O ponto 1, 2 OU
Caracterizado porque o a queoedor é formado
por uma clamara cont4nde
UM leito de carvio granulado, através do
qual a corrente de tri-ha

pente tang encialmente à biindagem.

logeneto de alumínio 4 passada, e por dispoeitivoa
dest3.madO0 a maa
ter ;soe leito em uma temperatura elevada:

6 - Nevo m4todo'de l igen gro.entre a blindagem
0O
tdoleo de co
ndutores el4trioos, de acordo oosi as reivindicaçOe0
de 111 5, pubsta
ncialmente como descrito e ilustrado nos &manhas
.An025à...

5. DM aparelho do acárdo oom 0 pente k,
oaraott
kIzado porque existem di ep
oeitivos deetinadoe a'aqueaer o referido
leito eretricamente.
6. uá aparelho de aoOrdo oom qualquer um doa poâ
aracterizado porque todo o material refratário
empregado no aparelho 4 composto de alumina tende um baixo teor de
silício, p referentemente inferior g 0,1%
toa p recedentes, c

7. Um aparelho para realizar o prooeseo de
dist/
/ação do a ub-halogeneio paras recuperaçU de alumínio de metais qu
contlm alumiai"), c aracterizado Per ser
construido e adaptado, para'
operar eube tanoialmente corno descrito acima, com reterZnela
ao'deee
nhe anexo..
Á requerente reivindica de aoOrdo com a
COMOA.1
gto /nte rnaoional e o Árt. 231 do
Deoreto-Lei 20 7 903, de 27 de Á
gasto de l945 o prioridade do correspondente
pedido, depositado na.
Rep artiOo de Piltentee doe Eatados Unido. da
Ami rica, em 27 de YeV:i
reino de 1962,, sob nP. 175 950.

ànt mo. - 1 47.22e - 22 de fe
REQUERENTE - ALUMINIUM vereiro de 1.963
LIM/TED CaNallt
PRIVIIEGIe DE IREM@ LABORATORIES
,.rocesso • apar g
lho para a rafinaçao
de alumínio
1. Um a p arelho para realizar o

processo de des.
ouperaçâo de alumínio de metais
que oont'em alumínio, em que a metal é pasto
em contato com uma ou
rente de tri-halOgeneto de alumínio g
asoso, numa temperatura sapo'.
rior a
O, em um conversar, car acterizado p
orque, um aqueceda;
ligadc
49 95~901 1 s 9 a9M90.2 Pree quecor e tge

tilaçâo do eub-halogeneto para a re

0~9

65

halogensto ao aluem:lio antes cate e n
trara(' oonveroor, ao reter/.

' 5 .-So vo . método. de -ligaçg
o entre a blindagem a 9,
exigia° de .condutores el
etricos, de acOrdo com as reivindlóaçges.
de IA 4, ca racterizado pelo fato de que a virola

d formada 00.221
uma lingueta ou salienoia disposta para estender-se Substancial,

•
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T2eM0 - . , 147.336 - 4 '
do Março de '1.963
REQUERENTE - NELSON BARCHI S g o Paulo
• PsT VILÉG/O DE /EVENÇO .Aperfe içeamentos em tomagas de pinos
, RgVINDICAçOES
1 - Aper feiçoamentos em tomadas de pinos, Caraoterizadoe
'por !compreenderem ess encialmente a dísmos
ição,dentro do proprlo oune
Do ou Oarçaga isólante da toxeda. do UM na de ruo
XVQ40
4o
krotoglee

r•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

..66

Amtercalado separadamente entre o -Usua! par de pino e o'respeotteg
:par de tios 'condutoree da corrente elétrica.'
g ...Aperfeiçoamentos em tomadas de pines, Oomo
do em 1, Oaracterliadoe pelo Lado dao corpo ou carcaqa isolante da
'tomada ser formado em duas sortes, fixadas entre si.por'parafusos.04
timilares, com formaqão de umalojaivento interno, alojamento este ou •
ide são previstos dois seres de suportes matdlioos de contatos, para
I Osalcagão, em cardterreroylveil, doe fusívels de ságteqão citados•eg
,ditos sares dó oontatO um dos quais astando.ligedo diretamente tioS
:Pinorque.he Oalientant do dito corpos° O outro recebendo. separaderlea.
te 08 dois fios condutores do corrente elétrica.
3 " Aperfeigoamentos eg tomadae de. sdneff,como reivindicadO
1
/4 2, aUbstanoia2mant0 como desentoe e ilustradoa moa deschboaane.
soe.:

riG. 1

F1G.3

FIG.2

FIG.4

gtaMe 147.359 5 de m.rgo de 1.963
ça
1NC•RPCRATED - lestadoe Unidos da América.
23qUENENTi
lnIVIligGIe DE IKUNge Uma caixa bipartida isolante para
conexões' tlitricea
IVSN'DIGAÇUE 8:

1 • Uma caixa bipartida isolante para (Mexas
Compreendendo
metades lantioas Ou subs‘anclialmente
•lítricas,
tantioas (2,2 1 ), cada qual Compreendendo um bl000 (2) de ma-

terial isolante, apresentando- uma face (12) para se opor a uma
*luso complementar (12') da outra, metade (2), cavidades (8) pa
Ira °engates elétricas abrindo na face (12), caracterizada pelo
tato de que uma chie de fánges (18, 26,,27), circunferencial
atene distribuidae, em tertio da face (12), se estende.normal.Mente amesma, sendo as flanares espaçadas por reentrÊncias
(18, 28) complementares as flanges (18, 19, 26, 27) e as fida
888 8 as reentrthoias ao dispostas simétricamente em tGrno
14# untam) Ç4-A) na fue, (12), mas assimétricamente dispostas

Janeiro de 1969

'em ttrno de urcelegunao eixo tàraendleadir ao eixo (u-A),
oi s opoa
de maneira tal que, em posições gorrespendentei, OM lad
tos, de segundo eixo (1-11),. para cada flanga (18, 19, 26,27),
1.4
.
tua Ude; luf uma reentancia ComplemOitÁr (18. 28) hO'dotro
do do segundo .eixo (A-A), sendo as flanget (18, 3.9, 26, 27 )
adaptadas para penetrar e as reentancias complementares (16,
28) sendo adaptadas para receber, respectivamente, .nas reen
trtholas complementares (16 1#. 28') ou as tlanges (18 1 , 19%26%
27') da outra parte da caixa.
2 e, Uma caixa bipartida isolante para conexõe8
•létriOaS, de negra° com a, reivindicação 1$ °empreendendo um
taJ:40 (2)de material isolante, apresentando uma face (i2) pa
ra se opor a uma face com.plementar (12') de um bloco semelha.
te (2!), Cavidades (8) para.conexUs elétricas . abrindo nd fa+
CO (12), caracterizada pelo fato ue que uma's4rie de flanges
(18, 19, 26,27), eireunferencialmente distribuída, em terno
da face (12), se estende normálmente tmesma, sendó as flanges
(18, 19,26, 27) espaçadas por reentrtnclas (16, 28)coMplemen-.
tares ha flanges (18, 19, 26, 27), e as flanes e as reentrta
elas são dispostas simétricamente em terno de um eixol(A-A)ná
face (12), mas assimétricamente dispostas em Urna deum se n
gundo eixo (2-33), perpendicular hquele eixo, de tal maneira
que, em posições correspondentes, -em lados opostos do'segun.L
do eixo (3-D), para pada flange (18, 19, 26, 27) de um lado #
há uma reentancia complementar (16, 28) no outro ladO dó se.
.gundo eixo (8-u),•sendo.as flanges (18, 19, 26, 27) adaptadas
para penetrar, 8 as reentrthoias complementares (16,.28) adaa
*tadas para reoeberr. respeotivament e ; reentrelnoias complementares(181,28/)alas~(181,".91461471).." outrc
bloa0 semelhante.
Uma caixa bipartida isolante para conexóea
elétricas, de actrdo com as reivindicações 1 e 2, caÀcteriaa
da pelo fato de .que uma parte inferior de uma reentr2ncia(28)
4 *de g ongo em forma de cauda de andorinha, alargandó-se iate,
riormente (Fig. 4).
4 .,..Uma caixa bipartida isolante paraiconex5eS
elétricas, de acordo com as reivindicações de 1 á 3,
, 'caracter
sada pelo fato de que as flanges (18, 19, 26, 27) sEo afunila
das longitudinalmente em direção ás suas extremidades 'que se
'projetam da face (12) e as reentrtncias (16, 28) são afuniladai em direçU Is suas bases.
5 - Unia caixa bipartida isolante para,conex5ea
elétricas, de aetrdo com as reivindicações de 1 X 4, oaracteri
nada pelo, fato de que as cavidades (8) para as conexões elétri
cas siío dispostas em colunas simètricamente dispoStas ' em rela
çãe a um dos eixos (A-A) e em.fileiras assimétrioamente die
postas em relação ao segundo eixo'(8-8), - de maneire, tal que
as fileiras, num lado . doeegundo eixo (B-B), correspondem, em
posição, aos espaços entre fileiras, no outro lado do segundo
eixo (3-B).
6 - Úma caixa bipartida isolante para conexões
elétricas, de acSdo com as reivindipaOes de 1 1 5, caracterizada pelo fato de que uma fiange (27) é reduzida ao nível
da face (12)..
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7 a, tiaa caixa bipartida loolente'Para oonexlea

oldhrloos, ao acOrdocom as: reiVindicaOes de 1 4 6, caracterá
tada pelo rato d•kgue a parte de uma reentrgCcia(29) abaii* dá

SOCO (12) cheia.
tt
com UMA Pegado cunha (32).,
8 Uma caixa bipartida isolante para conexão*
014trioa0, de acOrdo com ao reiVindicaçães de 1 ti. 7, substan*
plalmento como desorito, Com referenoia aos desenhomanexos,
00M oU sem a oaraoteristioa da cunha e/ou dmflange reduzida(
A requerente reivindica a, prioridade de igual
pedido depositado na Repartigo de Patentes dos Estados Uni mi
doa da Amárica sob 119 183.554 de 29 de março ' de 1962.

reivindicado

.41

isu

42 49 1 18
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Ceie. 147.820 • 12 -da Camlbro
de ts944
ME TALURGICA OUARRA UMA. SIO
PaeI0
kcal& te MILIDA8! .
nod:/o de gancho pau Mane

CEQUERENTte

de Cozinha
REIVISDICAÇOES

-

ta) ~O MODELO DE GANCHO PARA BATERIAIDECOMON 014 1040n
%Uai por convencional atyl estampado de abertura Ideal para
encaixe do utensilio, o caracterizado es sencialmente-pelo tato 4,
40 prolongamento central ou braço do gancho Ner dotado de
. um dia
oo para apoio no quadro ou pratoUfsa da bateri reAteao
Osso ceei
trado livremente "'orneio de furo de maior di Ametrorpelo fato •
ainda do referido braço do gancho possuir na extremidade ealieum
ela travadera, Mfinalmente pelo fato do diâmetro do 4800 cot
exatamente igual ao diâmetro interno do anel-gancho.
22 ) -MOVO MODUO DE GANCHO PARA '
BATERIA DE COZINHA", de ac8rda
Com o ponto p recedente, e tudó de conforme aub
etanólalmente au
acima
desenhos anexos demonstrai:1.s

)4

J7471 •

177,2

í6,1-- •

as 1.963
" 147.668 . le de março
REQUERENTE ODEWAIDO LEITE - Guanabara
MODELO DE UTILIDADE . Nevo modiao.de barraM. ae praga
REIVINDICAÇOES
ji)* "MOVO MODELO DE BARRACA DE PRAIA"

caracterizada por poo.
buir costuras que determinam a formação de cânulas e boles%
destinadas à guarda das hastes que armam a barraca, quando a
mesma 6 transformada em bolsa,- ficandb ditas cánalas e bolsa*
no lado interno. Á transformação da barraoa em bolsa é obtida.
simplesmente por meio de dobras efetuadas no tecido que a forma
sendo o conjunto provido do alcae rara facilitar** transporte.
.22) "NOVO MODELO DE BARRACA DE PRAIA"

caracterizado de ac8rd0
cóm o ponto 1, e ainda 004 o aubotancialmente descrito O
reivindicado no membrial ilustrado P8108 desenhos que 0 amo.
ganham. .

•

rtaxo 147.920 27 de dezembro de 1,)b2
RÉQUERENTE - VENITA TRIGo VICENTE • São Paulo

-

OWDtie DE-UTILIDADE • Nova disposição introduzida em medida*

para máquinas de compor linotipo
REIVINDICAÇOES

12 ) MOVA DISPOSIÇãO INTRODUZIDA EM MDIDAS PARA MÁQUINAS DE e
OAMPOR LINOTIPO", mn que e 'medida" se conatitui por convenci**

Cal peça plana metálica, • caracterizada essencialmente pelo AO.
to da 'medida" eer dotada na altura a exteneão do frizo do GO
recorte long itudixml rasante, recorte esse totalmente
preenchie
go por liga metálica na prépria máquina linotipo, obtendo-e* •
Ceeis o p eração, con j untamente, o Convencional triz° que la prema
na a "medida" na ranhura do molde do da máquina, o finalmente •
galo fato da largura do recorte ser de talmmplitude a permitia
Ia feitura do friso mn várice pos45es.
,
0) MOVA nisposrao INTRODUZIDA ER' MEDIDAS PARA MÁQUINAS DE
CAMPOR LINOTIPO*, de acara° com o ponto precedente, e tudo coa-

goras substancialmente descrito, acita rei

.10 "Re.A.paleAlaar,

cmaX124 41911,021a.t1:04,VOG.,

vindicado, gh 11gMtra'.
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de 1962,

én fnzor °tintem nate ectetrn enfie et dia* Acumine etnal
catana em retarno conçadua, ira emaná° ao vilen0 aneaciado oej
O dita estoira paramentar ts artigo do vácuo associado Com a
dita esteira para manter ten artigo emeclação do tixaçãe~
dito arranjo da vácuo em nina loaalizaçãhda manai" que O ditd1
d

transportado por mal0 do dito arranjo do .v gago 'na diA
artigo te
ta esteira com fim atá uma segunda localização, rplod do libo.,
Cação na dita Devinda localização arranjados para liberar o'dja
te artigo da dita estoirabem, rim.

.5

a

:

4

correcx

CORTE Alk

3

4n ,... corrn ao • ..1
n

TtRMO .3 147. 956 - 26 ao março de 1.963
REQUERENTE - JESUS SANZDAZA DE AMUAR S go Paulo
PRIVILÉGIO DE INVENÇU . Empilhadeira manual
4.1 VCI

REIVINDICAÇõES
I-EURILHADEIRA' MANUAL, caracterizada

por ao conatin
tuir Ze uma'armaçao'vertical apoiada cobre traveaeOes horizon-.
'teia equipados com rodas,para a movimentaçao'do conjunto,annan
çio aquela que cerva de guia para subida o descida de um canri
alho com garfo,ondo se assentam ou objetos a serem empilhados •9
ou desempilhados,.
11-EMPILHADEIRA MANUAL, oaraoterizado ainda por ter
no carrinho 'acima reiviúdicado,um carretel co II manivela,no

qual se anrrola ou deeenrrola,naualmentoo cabo tisna-rei que
,fa7 eubir ou descer o aludido carrinho coa garfo.
III- Tudo como deecrito no preamate memorial 41 ilus
trado no, desenhos anexos.

2. Uma esteira de transferenel‘Cáractertat
•
Atada por compreender uma esteira sem-fim uma primeira-disponi..
9rto de ret8rno em arranjo circular o urna segunda disposição dp
retbrao em arranjo circularí meios de acionamento para fazer
circular a dita esteira sem fim em tOrno dos ditos arranjam '.
circulares de retorno, a dita esteira apresentando um arrad0
de fixaçáo atuado a vácuo associado com a mesma, meios para.
dispor um artigo em relação de fixação com o dito arranjo do
fixação atuado a vácuo em uma localização, de maneira. que o
dito artigo é conduzido pela dita esteira nem fimatá uma soe
gunda localizeão, e meios de liberação na dita =atuiria locada,
lização arranjados para liberar uma porção do dito arranjo 40;
fixação atuado à vácuo retendo em fixação,* dito etigoe
3. . Daca esteira de transferenciaoaracterfa
dada por compreender um.par de elementod circulares aspaçadoo
de reterno, uma esteira sem fim esteadendo -se Ge tOrno dos-di.
tos elementos circulares do retOrno, meios de acionamento Raro.
fazer circular e dita esteira sem fim am tOrnó aba ditos ele.
tentos circulares espaçados de retírno, a dita esteira sem fie,
apresentand0 um arranjo de -fixação atuado • vácuo associado
com • mesma, meios para dispor artigos de dimensees.diferenteV
em p alação de fixação? Com e dito arranjo de fixação atuado #ç
Vilcuo em uma localização, de maneira que o dita artigo 4 condem
.sido pelo dito arranjo te fixação atuado a vácuo ate utl.aegame
da'localização, meios sensivos nadita 'segunda localização pare
Sentir • extensão do dito artigo, o meies da liberação na dita
eegunda localização para liberar aquela porção do dito arrume
I* atuado a víctio ' retendo o dito artigo.
4. Urna esteira de transferenciaicaracter%
cada por compreender ama asteira sem fim perfúradti o um par 40
polias de retOrno-espaçadas, Uma amara poaicionada entre ai
ditas policas, • dita esteira pem fim estendendo-ie em tOrbo
tas ditas polias dret4itio e em ectunicaçã* cód d;paredo
rior da dita &Amara, meios para fazer circular, a dita esteira
ed terno das ditas polias, a dita parede inferior da dita
mara apresentando aberturaa'aubstancialmente malorea-di que
as porfurat55,525a dita esteiria l. a dita amara tendo bisa ouvi.o
tidade de ¡iarediis laterais feirando ama qurntidade'de compor.*
timentos lataraxs separadoS, um 'arranjo erW . vácuo para cada um
dos ditos compartimentos, meios de controle pará i cadá um das,
ditos compartimentos, meios para trazer um artigo em oontáto.
com a super.dele 4z dita esteira perfurada em uma primeira
localizaçãot de maneira qoe o dito artigo . 5 patiO c3ntza e
superfScie da dita- esteira pelo vácuo no dito compartimento
.Cloe

.fÉRMO N 2 150 015 do 20 de junho de 1963
Requerente: AMERICA>, SíINT GOBAIN CORPORATION - França'
•PriT11410 de InWinção: "ESTS,RA DE TRANSFERUCIA À VÁCUO
REIVIEDICAMS„.
Uma esteira de tr ansfezencia córz.-.Z.,.r1gA

Og WaprOOnder OU Gateira &em fin,.nzloa Jwlenz_L:L::3 r,
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conduzido pela ditg esteira ate uma segunda localização,
•
o medos sensivos atuados pelo dito artigo para subsequentemei
imergi= o arranjo de vácge da certas das ditas amaras ni

Velvulas de press:OOm todos os ditai, compartimentos pára'aiÂ
do dito artigo, dessa forma liberande o dito artigo da dita
teira perfuradao . depositando o mesmo sabre. o ditp.gepositive

dita segunda localização para liberar o dito • artigo da dite

empilhador.

te atuar umas tantas partes do arranjo de controle para de.

5. Uma esteira de transfor:ncia caracter/..2

tada por Compreander uma Goteira sem fim perfurada disposta ma
' tgrno de um par de polias espaçadas em arranjo de retOrno apta
sentando, um lance superior e um lance inferior, Uma ()amara de.
Vácuo posicionada entre os ditOs . lancoa superior o inferior, 4
dita c gmara de vácuo apresentando ama parede inferior planar
relação de conteto com uma =perdeis+ de lance inferior áa
dita esteira, adita parede inferior apresentando ema quanti<

em

dada de aberturas espaçadas substancialmente mais largas do
que as ditas perfurO gesda dita esteira, a dita c gmara apre.
~anda uma quantidade de paredes laterais formando ama pia..

7: Da dispositivo de enteirn di.traheker4ii
cia a viçou°, caracterizado por compreender um par de;elementoii- 1
flexíveis sem fim arranjados em relação paralela espaçada entre,

nas Suai
extremidades aos ditos elementos flexíveis ?espectivos, e arraia)
al, uma quantidade de elementos transversais lig ados

• jados em relação espaçada paralelamente entre si, os ditod
mentos flexiveis sem fia estando posicionados materno de um
par de polias paralelamente espaçadas e arranjados partioirculja

rem a volta das mesmas, dispositivos de vácuo projetando-se paN
ra baixo a partir dos ditos elementos transversais, e =loa
dispositivo em forma de chapa em relação de
para. solicitar
•contato com as ditas disposiçges devícuo adjacentes a uma doe

talidade de compartimentos laterais separados, arranjos de ví

ditas polia% e medos de liberação adjacentes a dita outra

ano para cada um dos ditos compartimentos, meios de controle

lia arranjados para liberar. as ditas disposiç ges de vácuo el

para cada um dos ditos compartimentas, meias para manter artl

consequentemente o dito dispositivo em forma de chapa.

gos dimensionados diferentemente earelação de contato cohtra
a face inferior do lance inferior da citada esteira em uma
primeira localização no qual o dito artigo e rotido contra a
auperfició da dita esteira pelo vácuo na dita c gmara, o
w.
ma quantidade de dispositivos sensivos espaçados posiodonados
em um lado da dita esteira em ama segunda localização; os dia:
tos dispositivos sensivos ostaned - arranjados para proverem ma

pee;»

8. , DOL dispositivo para transferencia vf:Cae
da sobreposiç go relativamente a uma porção da dita esteira .
transportadora principal, uma amara retangular alongada po.
sicionáda entre o dito lance superior e o dito lance inferi.
ar, a dita Amara apresentando uma quantidade do. compartimos'
tos, a dita parede inferior da c gmara apresentando uma quan.

sinal quando o citado artigo é conduzido para -a dita segunda

tidade de aberturas espaçadas de uma dimensão substancialmeas,
te maior dó que as ditas perfuraç gos na dita esteira, a dita

localização, e meios ligando-os rdloridos dispositivos aos 41

c g mara posicionada como dita parede inferior em comunicaçgsa

tos elementos de contr gle, os ditosdiltimos mencionados elementos estando arranjados para operar em atuaç go om námero ça

com a superfície-superior do dito lance inferior da dita es.
teira transportadora perfurada', 'medos de exaustão de an para

ficiente dos ditos maios de contrOle na dita segunda localiga
ção ,para desenerklzar os ditos arranjos de vácuo em certos coa

provei um vácuo na dita c gmara,.naios para efetuar uma pres.

partimentos para d g sse modo liberar oito artigo da dita go

exaustão de ar com todos os ditos compartimentos, outros

tetra ia dita segunda localização,

meios condutores comunicando oa ditos maios de pregai° de tee,

- 6. Uma esteira de tranaferância arranjada
vara transferir um artigo em forma de folha ou chapa sulistan.
cielmente impermeevel desde calance superior transportador de
una esteira transportadora principal sem fim ate um dispositI
vo ompilhador, , caracterizedó por compreender um par de pollaa
espaçadas em arranjo de ret8rno, uma esteira sem fim perfura.
da disposta em terno das ditas polias de retOrno e formando
um lance suparlor . de retg rno o um lance inferior transportado:,
pma porç go da dita esteira perfurada posicionada em relação
quantidade de dispositivos sensivos posicionados em um lado da
dita esteira perfurada adjacente ao dito dispositivo empilha
dor, os ditos dispositivos sensivoS estando arranjados

para

fechar as ditas válvulas de vácuo e abrir as ditas válvulas de
pressão no dito compartimento, e meios de suporte para inter.
travar os ditos dispositivos ~hos de foraa que as ditas
válvulas no são, atuadas ate que o dite artigo tenha tilda
transportado para ou ate uma posição predeterminada por cima

edo dito dispositivo empilhador, e para 'fechar substancialmente
a*--,a -neanente as , dltaa válvulas de vácuo, e abrir as ditas

são de ar, meios condutores comunicando os ditos maios de

com certos dos ditos com partimentos, arranjos de válvulas
-para o vácao nos ditos primelroS condutos para controlar a
dita exaustgo de ar dos ditos compartimentos respectivos, ag
ranjoa de velvulas de_preasão n6s ditos segundos meios conta
torea para controlar o fluxo de ar sob pressão.para os ditos
certos com)Irtimentos, maios de acionamento para fazer circ.%
laa a dita esteira transportadora principal e à dita esteira

perfurada sem fim com substanCialmente a mesma velocidade com
O dito lance inferior de esteira perfurada movendo-se na ma.
ma direção do dito lance superior da esteira transportadora
principal, meios para solicitar ama porção do dito lance sumi
rior da esteira transportadora principal contra uma porçío do

Oito lance inferior da esteira perfurada de maneira vate dt.,.
artigo em forma de chapa sendo transportado abre o dito
lance superior da esteira transportadora principal í solicit4 .
do contra a face inferior da dita esteira perfurada e retido
contra a dita esteira perfurada pelo vecuo na dita camaraomse
. .de acgrdo Lm: e l_en's Wcesacto rizada pelo fato Los ditos
dispositivos de 'recuo incluírem , elementos tubulares fixadOSI,
-aos

ditos elementos transversai% cada ua doa ditos olemsbel
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,

toC

tubtilareá .presentatidi 16L. taça de vácuo f1exivel rixa.

do com os

da i Uma das auatiextremidades o elementos de válvula na

or do tijolo, uma parte cOncava no centro'e tendo em um dos lados

Outra extremidade respectiva, .o dito elemento tubular abria

jade reto, possuindo aindf.A. em
Uma das lateraisvextrias e do outro cavidades retângulares. , •
uma reintrancia cOncaVa e do outro

AO-se Da Dorcao Interna da dita taça Ou bocal de vácuo.
9.
ile"acOrdo com O ponto

Wavula em

'4.)" N ,SVO MODELO

UM dispositivo de transferáncia a yáéuo

7, caracterizado pelo fato do dito arroz

áo de liberação incluir atuadores para abrir os ditos elemen...
E08 de

-

3) 0 NOV0 MODELO DE'TIJOLO.,PURADO PARA.CCNSTRUÇXO", de:a41
pontos. 1 e 2, e caracterizado por possuir na parte inter&

do com os pontos 1, 2 e

DE TIJOLO FUMADO PARA CONSTR140" 44 .00 aóalg

3, tudo

substancialmentedescrito

cados e re p resentados nos desenhos anexos,

cada dito elemento tubular.

10.
acard0 com o ponto

Um dispositivo de transfar§ncia a vácuô

7,

caracterizado pelo fato doa ditos

ela

cmntos flexivola compreenderem um par de correntes sem fimaa

faltas polias „zende rodas dentalas,
11.
Na &cardo com o ponto

Um dispositivo de transferãncla a vacUO

7,

los sensivos adjacentes

caracterizado pelo.fato de incluir

a

ma

dita outra polia arranjados pára sen

tir a dimensão do dito dispositivo em forma de chapa e atuar o
dito arranjo deliberação. nos. ditos dispositivos a vácuo

ou . retendo

Citando

o dito dispositivo em forma de chapa, Para.

soltatou liberar positivamente o dito dispositivo em forma da
cha p a dos referidos arranjos de atuação a vácuo.

A requerente reivindicado acordo com a Colou
V'enção Internacional e

o Art.

21 do Decreto-Lei No. 1. 5.905, do

27 de agasto de 1 915, a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes nos . EstadosUnidos em 20
de Junho

Tora.: 151 274 do

.51 os

tuna de

1963

.Requaronte:"SNIA VISCOSA SOCIETA NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI
VISCOSA S . .p.A.
ITALIA.. !
•
da - invençi.: PROCE S- sO - PARA A PREPARWCO DE DICICLOHEXIL*

40 1 . 962 sob o No. 203.771,

CETONA
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1.- Processo para a preparação de diciclohexilcetonat

c aracterizado

pelo fato de que se transforma eido hexahldro,

jbenzeico em diciclohexilcetona a temperaturas entre.i300e*

4590 0,

utilizando como catalisador &ido de manganibs diósiolviw

do em'Scido texahldrobanzeic.o.
Processo de ac8rdo com ó ponto oaracterfatio0_1¡
•0aracterizado pelo fato de que se trabalha introduzindo. vapor
aquoso.
•

Pinalménte, a depOsi%ante reivindica, de ac8xdo com/

O Convenção Internacional e . de conformidade com o artigo 21 do

Migo

da Propriedade Industrial, a prioridade do corresponde

te pedido, depositado na ReparZição de Patenteei da Itáiia.

TERMO N a 173 167 de ,.13 de setembro de 1965
SX0 PAULO
Requerente: PEDRO SPITAIETTI
)do. Industrial: " NOVO MODELO DE TIJOLO FURADO RARA.

' 1 . dó ag 8ato de 1962; sob o na.15414/62:

CONSTRUÇXO
EIVINDICAÇOES
1) 0N6VO MODELO . DE.TIJOI( FUMADO PARA ÇSNCTRCÇXO",caracte

Pisado por 'se constituir de 'tina peça retangular - contendo na parte
omperior'uma , reintrancia retangular tendo nas laterais duas sallan
dias, tambaM,retangulares, porem uma com uma cavidade cOncavá 'na
parte. superior e a outra compacta com um furo retangular em bócio o
COUprolongamente^
.2)"NOVD MODELO DE TIJOLO FURADO , PARA CONSTRUÇXO", de.acOr,
Ao com O ponto 1, e caracterizado por possuir . na:face frontal; em
lado o 8011 prolongamento, dois retanguloa na parte superior, sendo

Cm com uma pequena saliencia retangular, dois quadrados e dois retá
Nulos, tendo ectouç,com pequenas reintrâncias e saliancias na face
lateral, possuindo ainda na face inferior duas aberturas de 'forma
trapesadal, contendo uma reintranciã na face inferior de um lado e
.C1Olia . face'sup erior do outro,.

Tara.: 251 2/47 *,30 de julho de

1963'

Requerente: OwENS-ILLIROIS GLASS COMPANr - E.U.A.
.Rrivileglã de invenção: . PROCESSO E MECANISMO PARA REMOVER REFUGO NUM

MÁQUINA FORMADORA DE PLÁSTICO
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20=0-CABACTER/STTCO3
Meeanismo para remover refugo numa máquina fqnna*
dora de plástico na qual una pluralidade de partes formadas que
tem porções de refugo integrais são removidas da máquinà para'
.uma estação de remoo de refugo em que as partes pão alinhadas
numa placa de suporte . cem as pOrgOes de refugo projetada atra*
vás AO uma ranhura alongada na--placa, caraeterizado.peUfato de
compreender um carro de articulação subjacente á placa e .normal
mente de una.maneira geral paralelo a ela. ' un par de . elementoode agarrameritó . esPaçaaOs ne carro engat-Uiels simulteneAmentecoA;
a pluralidade de porções de refugo, primeiros meios de potencia.
para moverem os referidos elementos em relação ao carro para ej
gatarem as referidas porgões de refugo e segundos meios de Po*
tencia atuáveis para deslocarem conjuntamente tanto o carro

com

mo os . referidos elementos a fim de cortarem as porçOes de reta*
go para fora dos referidos artigos da maneira progressiva quando os artigos estão suportados pela referida placa.
2.- Um processo para remover porções. de refugo 'inte •
grais a partir de una pluralidade de , artigos alinhados retira *
dos de
to

Uma

máquina formadora de plástico, caracterizado pelo

f4

de compreender as etapas de interpor as pores de . refugo ej

tre um par de elementos de . agarramento . alorigados, movimentar re
letivamente Os referidos elementos para, engatarem simulteheamei
te tOdas . as referidas porções

de

rekugo .e simultâneamento 6912

ear arqueadamente os elementos de agarramento em terno de Um
eixo simples remoto em relação aos Artigos para cortar progreá*
sivamente as porções de refugo nos artigos.
3.- Mecanismo para remover refugo numa máquina forma.
dera de plástico na qual uma pluralidade departes formadas que
tem porções de refugo integrais são removidas da máquina ne'sej
tido de uma estáção de remoço. de refugo na qual as partes ficam alinhadas com as porçOes de refugo que se estendem através
de uma ranhura alongada numa placa, caracterizado pelo fato de
compreender um par de elementos de agarramento alongades adja
centos ã placa normalmente de uma maneira geral paralelos i;

ela, sendo os referidos elementos dotadoá de saliÉncias *de asar.
ramento Ocas que terminam em bordas defrontantes perfuradas es.
paçadas para receberem as referidas pórções . de refugo'entreeles,
Meios para alimentarem fluido de 'refrigera4o a3 referidas per:
furaçOes -Ocas para eircuiiião através das bbrdas Perfuradas coo
tra as porções de refugo, um carró iehre o qual são. montadoa,ot
referidos elementos para movimento em reinai :uns aos .outros •
em tOrno de eixos separados capa Um paralelo extensão da re*
nhura, meios sustentando a referida placa e o referido cerre pg
ra movimento relativo em tarno de um eixo remoto em relação •aq
eixo de movimento relativo dos referidos elementos, primeiros'
meios de" potencle para moverem os referidos elementos em reina,
uns aos outros para engatares as referidae porção de refogo •
segundos meios de potendia'atübeis para moverem o referido cal
ro e elementos em reina* a referida placa para cortar as. por*
gOes de refugo

gressiva.

pára tora dos

referidoe artigos de maneira'pro'*
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how ilecanisao p ara remover refugo\numalstquina formato
na titia uma pluralidade de partes formedae i 42
de
plástico
dora
latias de pOrçães de refugo integreis; são *amovidas damSquina,
para uma estação de remoclo de refügo na. qual. as partes eão ala
nhadas numa placa de suporte-coM as porçães de refugo..pendentell
atravea de ¡ma ranhura alongada na . placas'earacterizado pelo fa
to de Compreender um par de elementos de agarramento"alengadoss
que.ficaa por baixo da'placa e &malmente de uma maneira gema)
paralelos a eia; tendo os refeiidos elemerdOu bordas defrontada*
espaçadas para receberem. as-referidasPorçães de refugo enfeai
elas; ima...primeira secção de:Carro articulavel "eittrno da MV
eixo horizonte/ subjacente a placa "o suportando articuladamente]
-a extremidade adjacente da cada um dás membros de agarramento 113
uma'segunda secção.de:barro suportando articuladamente a entrei
extremidade-O:toada uk.dos . elementos.dø agarramento e mOvei Veg!
ticalmente e livremente ísend0 os referidos elementos suportad&P
ipele0 secçães -de carro para movbiento em relacão uns aos outra]
em orno de eixos.separados • sendo cada.um paralelo a extensa:6M,
ran . lura, primeirosmeiói . de potenciamontadospuma . das uniu
de carro e conectados aos elementos de agarramento para mover
..
referidos elementos em relaçao uns aos outros no sentido de engii
gatar e .desengatar as referidas porçães de refugo o segundO1\.;,1
.!neles de.potencia Conectados a segunda secção.de carrci-paraiSSai
verem as referidas secçães d carro.° os referidos elementos de.:
a g arrement0 em relação ã referida placa Para dortarfalU.Poi nr,1
çOes . de refugo para fora dos referidoa artigoe de modo.progrés.I
-: 1
alvo.
Procesão para remover pões de refugo em* artigtig
anteriormente removidos de um aparelho formador de plástico
localizados no exterior do aparelho, caracter/Cago pelo fato sie'l
comnmgder as etapas de engatar simulteneamente todas ai.rofiv
rOAMPrç ães de refugo com um par de elementos de atirramentoe;
:.¡InDdos, deslocheis articulaSamente, aplicaçãó'órientada> cW
epio-49 refrigeração contra as referidas pOrçãéo de /traga 4V
então movimentação arqueada.doS elementosfie.agarraMenta em tb":
no de um eixo comes rembto em relação aos artigos para"Cortareat
progressivamente as porçães de refugo dos artigos.

6i., Hedonismo para remover refugo,numalmgoliúa tom",
dera de pldsiico fiava/ ima pluralidade de partei'formadad tal!
do pores de refugo integreis são removidasda'alequina para.- uni
estação removedor& de refugo aa qUal;as partes são alinhadas :com
as pordes de refugo estendidas &traves de Umwranhura alongidal
numa placa, caracterizado polo fato á* cOmpreenger udi par. de 44.1
leaentos de agarramento alongados adjacentea:1Hplaçã C normel'a!)
mente de umaJianeiragera 'slarelelos'a eiak eena6 6S,Ceferidot
10w:fatos dotados de bordas defrontantea eúaçadas para
rem as referidas porçãeído iófugo entre aleijo' um carro abre./
qual aálnantídos os refeildoa elementoipéiaMS'ato eM reja,
giio um aO outro er4 dra0 da eixos -separados sendo_ bade imt alei!
paralelo 'extenso da ranhura, meios ínportanao a referida pia!
co o &referido carro para movimento relativo a 15argr dar sua
• relaao normalmente e éeralmente paralela* em Uno de'vm eixo
relacionado angularmente fio eixo de movimento relativo doivrefe
ridk elementos, primeiros meios de potencle paiWmoverem.es
feridos

ele~91 OW;#100o,wn ag eztopra 'eaptum e!! reá
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rides bordas'defrontahte9 cOM as referidas pOrções de refugo O
segundes meios de potencielatuayeis.no sentido de.moverem-o
ferido carro em relação ?‘ referida' placa para .cortar as porçOeS
de refugo dos ditos artigos de maneira progressiva.
Processo para remover poroSes de refugo. de'umaidls
%%lidada dó artigos alinhados removidos de una máquina formadora de plástico, caracterizado pelo fato àe compreender as eta-

es de engatar simultaneamente teclas as referidas porções de
refugo, mover arclueadaments as porcães de refugo em relação aos
Arti g os em tàXno de um eixo remoto em relação aos artigos para
cbrtar progressivamente as poroSea de refugo dos artigos e si.
Cultaneamente desengate de tedas as porçOed.de refugo para der
parregar as mesmas.
8.- Mecanismo para remover refugo ruma maquina formaflora de plástico na qual una. pluralidade de partes formadas ten
do poroes -de refugo integrais pendentes são removidas da máqul
na no sentido de uma estação de remoção de refugo na qual aspa¡
tes'sãó alinhadas mima placa de suporte que e'dotada de uma Da»

Janeiro

de

1969

éx,equuKtzuçe'ruivina/oa co acordo cora cs
vonvoaçao Internacional o o Art. 21 do Decreto-Lei n" 7.903, do
27 de agGato do 1.945, a . rioidede do correspondente pedido de
positado na Repdrtiqão do Potentes da Alemaaha, em 20 do ;ulho
de 1.982 sob n° 33 68.1650
TERMO N e 150 887.de 18 de julho de 1963
Requerente: Xaile aktiengesellschft - Alemanha
Presilégio de Invenção.: "Procesao e Diapositivó Para Carregar
EletrostáticaMente Camadas Isolantes, Particularmente Camadas
Isoleras Fotoelétricamente Conducentee.
PONTOS CARACTENISTICOS.

1. ' £ruuèesa Para carregar eZtrostaticamenta

das isolantes, particularmente canadas isoledoras.foboelãtrica
mentwoonaUcentes, 'caracterizado pelo fato de que uma tersto
14trica'coárnua t . imposta a, pelomenoe, um eletrOdio de desde
,carga que se estende em direção aproximadamente perpendioular.
4:superilcie a ser carregada, a, polo menos, um contraeletrO8.10.
op a, pelo menos, um eletrOdio auxiliar,Aue se e atende igual,.
tente em direçã'e mais. ou menos' perpendicular ao material : a eor

Caracterizado Pelo fato de compreender um pai de elementos de

earrogado'e ao acha disposto res proximidades da parte ativa
do 0.0J:rádio do descarga, mas não na ' diregaz do prolongamento'
do eletrOdia do descarga raia-ou menos perpendicular ao 21ate..

egarramento alongadoa subjacentes a placa e normalmente de um,

rie3. a ser carregado.

Modo geral paralelos a ela,sendo os referidos elementos dotados
de bordas de agarramento espaçadas,respectivamente,entreasquais

AcSrdo com o ponto

¡hum alongada através da qual se estendem as porçOesde refugo,

rendem as referidas porções de refugo, um carro tombem subjacen
te Á referida placa e sabre o qual são montados os referidos e.
.ementas para movimento em relação un ao outro em terno de eixos

s 2... Dispositivo praprio para executar o processo (1,!..

1,

para carregar eletrostáticamente.camadas
Isolantes, particularmente camadas; laoladoras ,fotoelitriçamen.
te conducentes, caracterizado por, pelo menos; um eletrOdio de

separados cada Un ' Paralelo à extensão da ranhura, moentes supor

deacarga, que se estende em direção Aproximadamente rerpendin
lar ao material a ser carregado, e por, polo monos, um eletrO n

tendo o referido carro para movimento em terno de um eixo hori-

dio auxiliar que se estende iguaIente em sentido perpendicular

zontal subjacente à referida placa e normal ao eixo de movimen-

wmaterial a ' ser carregado, sendo que cite eletridio auxiliar
se acha digesto nas proximidades da arte ativa do eletrUIO

to relativo dos referidos elementos, primeiros meios de poten
ele atuáveis paramoverem os referidos elementos em relação 'uca
co outro para engatar as referidas porçOes de refugo, segundos
belos de potencia atuãveis no sentido de moverem o referido car

de descarga, mas nó na diregto do prolongamento do eletrtdio
de descarga mais ou nenoR perpendicular ao .material a ser car.
regado.

ro em terno dos referidos moentes e para fora da referida placa
Yexa cortares porçOes de refugo dos . referidos artigos . de manel
rc progressiva e meios para atuaremos referidos segundos meios

dc potencia apenas depois dos referidos primeiros meios de po.
tencia Serem atuados.
Finalmente, a depositante reivindica, de acara° Cote a
Convenção 'Internacional e do Conformidade como artigo 21,do Cã
digo da Prop riedade. Induttr.f..al, 'a prioridade do. correspondente pedido,,: depositado na Repartição. de Patentes dos Estados UAI

Fig. 2
-

:Aos da Amárica do Norte., em 30 de pilho de. 1962,sob o n9213.529.
Orme: 10 978 - 22 de julho de 1963
àequerente: BADISCH5 ANUIR - & SODA-FABRIK AKTIENMELLSCRAFT . ALEMÃ=
.Trivile gio de invençío: FABRICAÇXO APERFEIÇOADA DE UCTAMAd POR TRANSP0a

n£TOXIMAS CfCLICAd

NNTOCARACTERISTIco

Processo operfelqoado rara n tabricaÇão;
4to loteou' por ennepoeigllo oatalitioAL de exime de cotenae
'alceio em catalisadores toldos, eventualmente oplicadoe.sUro

Material de auporte, a'tem/eratura elevada, com aduoão,de
SIO estado líquido, Caracterizado por ee inftauzir,• por meio do
=acorrente de 840 . iterte, a oximanO estado ei g lide da zona on
dle. se encontra o coMeador 07A nnVimouto turbilbionar ascendeu e7
ti

9 929WWWW4

---

j

3.. Diapositivo, de actrdo com o ponto 2, carac'teri.

Ehd9 pelo fato de que as dietânciae 40 (4/ ), ( age (d3 ) ebode
cem ii_propoto;e de 182:30
4.. Dispositivo, de accirdo eum - pe pontos 2 e 3,:taraa
tonteado pelo fato do ¡lá o eletrOdio de descarga termine* na
direção ao material 'á ser carregado, em forma do um gumes
5.-.Dispositivo, de &cardo com 'os pontos 2 a 4,,carat
terizado pelo fato de existirem dois eletrOdUa auxillaret em°
fornir, de cilindros eia rotaça.o.
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.ripalmant9 nepogsante re5.virmicawne.acord0 00d4.
A CdnVençao Internacional o da conformidade como artigo 21
do,Cádigó da Propriedade Industrial*, a prioridade.do:corroa.
pondente pe dida . depogitado.na RepartiçãO de patenteada,Alew
manha. em 20 do julho de 1962, aob o•nllasi_app ItO 280 MIAU.,
4rmet 152 113 . 20 de agOste de 1963Requerente, OFFICINE:i. BIGLIA' & C.: . ITLLIA
rivilezio da invenção: MÁQUINA .CORTADORA DO TIPO DE SERRA, •CIRCOMIle
• PONTOS CARAOTERISTICOB
.1:- Máquina cortadora do tipo de serra circular monte.:

da* sabre uni braço oscilante- e em conjunto -com um carro ¡air4.
.serra, caracterizada.pelo fato de que o motor de cotando dm
rotação da serra está oelOcado 'Abre . o braço, de modo qua'o.cea
tro de gravidade do. braço se encontra em uma posição intermed4
ria entre o seu pernó de bscilação.e a sua -extremidade que por.0
ta a serrava() modo que o braço tende a abaixar-se sob a ação
do prtprio peao; um- marteletapneundtico estando colocado entre
o embaeamentoo uma secção intermediária do braço para efetuar
'o movimento de,elévação do braço, e havendo sido previsto um
freio hidráulico regulável para controlar a velOcidade de desci
da do braço.

Se.0
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ruptc.2 regagvel de 'fim de curaó -dispaetas tape o carró.portg
4. -.Máquina, de acerdo coa os :gont(7e de 1. a 3, cárac
:terizad'a pa, lo fato de que a 'serra á bloqueada cmtra uta extra
mudado .de Uma :trvcre on eixo cavo da comando da serra mediante
Uma porca parafUsada numa extremidade roaqueada'de um elemento
conc'entrico ao eixo, sendo, a outra extremidade do dito elemento ilserta na Cavidade ao elsxo mediante um acoplamento, permitindo sOmente - Um movimento axial relativo, .sendo o referido eiemento detido' no sentido axial poriam tirante com parafuso
que passa por todo . o . comprimento:da . árvore, sendo a extremida
de do dito tirante oiti parafuso oposto á serTia conformada de
todo a . permitir comunicar ao. dito tirante um movimento relati.
VO.

O conjunto substancialmente'como o descrito e iliastra
Oó e eçav os objetivos aspecificadoa.
TERMO N 2 180.211 de 6 de junho de 1966;
Requerente: COMPANHI“FDRARIA SANTA MARINA . SIO PAULO.
Modólo Industrial: "ORP1INAL . CONFIGURAÇXO PARA RECIPIENTES".
REIVINDICACOBB
- Origina/ configuração para'recipientes, compreendeado
um corpo genericamente'ellindrica dotado de beca superior, caracterizado por apresentar a sua parte inferior, correspondente a aproximadamente 2/3 de sua altura, ser formada por um trecho cilindrico
regular de paredes lisaa e cantos inferiores arredondado, que 6 CA.'
citado por um trecho de menor altura em forma de tronco de ene
vertido, cuja superfície se oferece tomada totalmente por ima piura.
lidade de eatreitaa caneluras horizontais, sendo a gite trecho prolon..
gado auperiormente per um curto trecho . oilinarloo que forma o garga..
lo do recimiente, dotado de raeoe convencional e que apresenta infe.
riormente uma gola circundante 'saliente, 'Indo como eubstancialmente
decanto e iluetrado nos desenhos anexoe.

2.- Máquina, de acOrdo com o ponto 1, caracterizada
pe10 . fato de queo martelete pneumático de elevaOão do braço
compreende uma haste cava soliaária com umAmbolo montada des..
Usável sabre uma guia cilindrica fixa em 'relação a um cilindre
externo; a cavidade interna da dita haste comunicando com um re
BervatOrio de liquido mediante um conduto de expulsão do
do do cilindro interno, dotado de uma válvula regulável de agu.
lha mediante . um condito paralelo, de.aspiração.do liquida'muni
do ao uma válvula uni-direcional.
3.- 4qUinaleactirdo com oá pontes . 1 e 2, oaracteri,
.Zada pelo.fato . daqUe a admissão de ar Comprimido no cilindra
NnalaMt410 ustreledspelefildavalasá acisnadag'pelo

TERMO N2 151 374 de 2'de AgOsto de 1963
Requerentes DEUTSCHE GOLD-UND.SILBER-SCHEIDEANSTALT VOMITA'
Repleblica Federal Alemã
ROESSLER
Privilegio de Invenção: "PROCESSO FABA A ÉREPARAÇãO.DE PIGMBWOU
RdSSOS A . ROSA.AVERMBLBADOS, CONTENDO MANGARAS E AlUdNIO, DESTINA
DOS A MASSAS CERIMICAt4
1. Processo para a preparação de pigmentos rbs.eos. a ra
sa-'avel'melhadco, contendo manganes o aiumínio, destinados a 74a4
cr-s

ccremicc.c / çazaç'ArlsadO 15010 tg 9 f0 844~0 941INONIk
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ganes compostos de - alumlui,, reaciCaáveis durante a calcinação,
na quantidade usual, e, em quantidades reduzidas, como minerali.
Gadores, sais alcalinos e/ou alcalino-terrosos que fundem abaixo
da temperatura de calciaação ou se transformam em
compostos fuaL
veie, e de calcinar a mietura entra 800 e 1350°C, de preferencia
a

900 1100°C.

2. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo fato
de existir na mistura a ser calcinada una p roporção de 1 moi da
sal de manganes, calculado como MIO, para 5 a 25 moles de compaZ
to de alumínio, calculado como Al203.

- Jane:ro de 19E9

111)

.35) "NOVA AefACIAMIRA-BATEDEIRA. DESTINADA Á
PESA DE FIBRAS . DE RAMI, RENA?, AGAVE, LINHO, CÂNHAMO E CONGEa
EM ESTADO s5ro". acgrde com as itans antaricaeaa
canforme . aubstanalalmente descrito, reivindicado e. iluatradO.
nas desenhos anázaa..

TEM.a0 - 152.326 e ts, da setembro as
tEQUERENWE FARBENFABRIKEN BAVat
7 Al2IENGESELLECHAFTa Aleíanha
. pravit2e.ie pn INVENÇEO - Processo para isolar a Purificar a ai,
piailina.
vONTOS CARACTER/STICOS
1. Processo para isolar e purificar a ampicilina caem
terazaao pelo fato dc: revolver ampicilina . bruta em um solvente
orgnico na pi,esença de 1 a -2 moi de uma trialquilamina duraate

3. Processo segundo o ponto 1, caracteaizado pelo fato
de existir 'na mistura a ser calcinada uma proporção . de 1 moi de
sal de manganes, calculado como MnO, para 0,1 a 1,5 Mol de mine-

ama ou diversan horas, 1 tempeaatura ' ordinaria ou a temPeratUra
noderadeaente baixa, de preforencia a 000; esperar por filtração

ralizador, calculado como a soma total de xidos alcalinos e al
calino-terrOsos.

.beandas, o filtrado no qual a ampacilina se encontra coso sai da

4. Processo segundo os pontos 1 e 2, .caracterizado pe
lo fato de adicionar alumina ativa como composto de alumínio.
5. Processo segundo' os pontos 1 e 3, caractsrizado pa,
.lo fato de adicionarem halogenotios como saf /a alcalinos e/ou alca
lino-terrosos.
Finalmente, o depositante reivindica, da acera.° tom a
Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do COdigo da.Propaledade Industrial a .
prioridade do correspondente pA
dido dep ositado na Repartição de Patentes dá Alemanha, em 8 de
setembro de 1962 sob o n5 D 39 807 VIb/80 b.
TERNO N5 151.682 de 3 de junho de 1963.
Requerentat IMP0RTADORA-EX2CRTADORA BRASWEY ' S/A E TA/LM RIGASHIe
PARANÁ.
?rivilégio de Invençãos "NOVA AMACIADEIRA BATEDEIRA DESTINADA
;MEU. DE FIBRAS DE RANI, RENA?, AGAVE, LINHO, U
' NHAMO E CONGENERES,
ESTADO SECO".
REIVINDICaÇõES
Reivindica-se, como elementos constitutivos da
novaaaae, o conteUdo doe aiguintes . pontos caracterleticoa:a
15) "NOVA AMACIADEIRA-DATEDEIRA DESTINADA Á Ira
TESA DE FIBRAS DE RANI, RUNAP, AGAVE,ZINHO, CÂNHAMO E CONGEa
HERES, EMBOTADO SECO", caraoteri2ada pOr inoluir na m£quina
vários pares ga batedores que trabalham em alta rotação, com
polias colocadas, nas Pontas de seus eixos, recebendo .a fárça
motriz atra-vás de correia sem fim, para fazer a Perfeita limpes°,
J

as.impurezas e, quer concentrar por ovaporação, sob condiçOes.
taialquilamina, quer precipitar o filtrado com a quantidade opa,
colada de umácido.
." 2. Processo segurao o ponto 1, caracterizado pelo Sate
empregar
. precisamente 1 moi de uma trialquilamina poa moi ' da
ode
anpicilina nos casos em qugeacido . 6-aminopenicilenico sa engoma.
.MI. a como impureza na amplcilina bruta,-/Ár si sá cu em conjunto
cem outras aubstencias acompanhantes.
.3. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo f
to de empregar como solvente orgenico o clopeto . de metilono,
clorofármioe a . acetona, o metanol, a dimetilformamida a acetonl
trila, o etanol, o dimatilsulfoxido ou o áter glicolmonomet111CI;;
L. Processo segundo o ponto 1, Caracterizado pelo iato le empregar como trialquiiaminas aquelas que contem 3 a 12
átomos de carbono, de preferencia zdtrietilamina.
5. processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo fa..to de empregar para a precipitação de.ampicilina livre aqueles
ácidos cujo sal de trialquilamina á . soluvel no solvente emprega..
do, de prefeaencia o acidep-toluolsulfânico.
6. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo Uic..de realizar a precipitação da ampicilina livre a temperatua
-asa de 0°C e inferiores, de preferencia . entre - 15 0 a - 350C.
Finalmente, a depositante raivindica, de acerdo com :a
Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do c4
digo da própriedade Industrial . a prioridade dos correspondentás"

pedidos depositados na Repartição de Patentes da Alemanha, em%
da setembro de 1962 e 19 de setembro de 1962, sob os nas.
F 37 g3 9 IVd/la e F 37 837 IV/l2 o respectivamenta.
'ARMO N5152.794 de 17 de setembro de 1963.
Requerente: INDUSTRIA E oogueio PISSOLLI SA.•- SIO PAUDe.
Privilégio da. Invençãót "PROCESSO PARA A FORMAÇXO DE COBERTURA::
aARA FUMIGAÇXO DE PRODUTOS AGRICOLAS".
REIVINDICACOES

15)"PR0CESSO PARA A FORMAÇXO DE COBERTURAS .
1 PARA FUMIGAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS", caracterizado pelo fatO de
2 5 ) "NOVA AMACIADEIRA-BATEDEIRA DESTINADA A tIr
PESA DE FIBRAS ta RAM,. IGMTAP i 'AGAVE,III,

THO, CÂNHAMO E CONCE-

DERES, EM:ESTADO SECO",.acõrde com o item 1 5
, e-Oaracterizada,
tifi almente, por incluir meaoaanara o deb
ulhamento
de impureza° e Smad a' mento .
de fiavas, Conetituidoa por xárioa pares de

iatedOrea Wee'batea aà fibras com . leminas h
orizontais
#40 110 Corpo doo batedores.

inn4.10-

consistir na aplicação de tiras plásticas de comprimento desejado,.
uma ao lado da outra sendo que as bordas longitudinais adjacátes
são dispostas uma voltada para baixo o a outra para cima, loí'orcala
da enara ambas faixa pltistica, sendo aplicada 21s partem confrontamtec justapostas costura eletrenica, sendoq"ue preferivelMentsna paz,
te mediana da cobertura assim formada aplicado cime de paosigom pá
re4 oc gases.'
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a fixação do aparelhO a qualquer.

AtUura.

22)"PROCESSO PARA A FORMAÇATO DE COBBRIMAXI
PARA 117)910AQn DE PRODUTOS AGRÍCOLAS", conforme reivindicaçgo antec

13 "APARELHO IE CULTURA YISICA E DESPGETE* 9 segundo pOnm
tos 1 .0 7, Oaraaterizado Pelo ' fato dos maios de fixaçãO

:dor, tudo substancialmente domo descrito no re3.at6rio o ilustrado*
nos desenhos apensoda0 yreeente memoria7

tidos de moial

gpo_mormitom

aparelho a certa altura : consistirem numa barra (12) fixada/
paralelSáente ao lado 'superior (*dó quadro na extremidade
livre do braço superior (10), sendo qpà as barras em quostãO
(12) tooperam com umsiátema do fixação (21, 22), que permiw.
ti, a
0 -.

suspensão ao aparelho em diferentes alturas.

amaAMsia4 :pia MESPORTEi l segundo popm
*.anuunámlApuil

-1
_

ÇE

tos i . e . 8,.caracterizade poio tato dabarra( 12) ser unida a

~..j.YE¥51> ',==.*,,Àgs'
'ilIWiliwripn
~.-~ ==n.~.1
=-`74~,...,=,~
...'"~:--.%, "

Um, cabo (15) mdvel ao longo do braço superior (10)e

..~.~~

10-: *APARELHO DO OULTdRA rfSIGUl E DE IESNETE", segundo pontos 1 e 9, caracterizado pele faio do c:abone:mal (15) ter

„N,••

...~"X",!...~=n
S,-i•-•=~~`~
`
~'-4~.. ,..1"'" 1 C.#.,==

-2,-1C-',...... -;""LT n.=
...news=ms~,-à=p
loww........

Meios do ser aparafusado na extremidado do braço (10.
11..-"APARELH0 DE OULTIMAIISICAE . ME IMPORTE",

segundo pon-

to 1, , caracterizado pelo fato. filado lnferier (3) do quadro
aer provido do braços . inferioreetelescdpicos (16), e de com.
•rimento regulavel i .cujas extremidades sãO sustentadas yor.
twios.taia
quadro.

anffin

aorrenté 1241 fixadas na parte opprior ao

.12- "11,AIRELUO ra . c.azunA-ksigp . .limEspoRTE", segundo. ponta. 1, caracterizadope10 fite'do quadro su digo comportar 4
yaineis de 'reforço (1", 2 0 , 3", e 4.4.) unidos aos lados (1, 2,
3 e 4) e . girando a volta -da seus eixos.'
13- "APARELHO IS CULTURA FISICA E DE DESPORwa-,segundo pon
tos 1 e 12, caracterizado pelo fato dos arcos (5) serem muna
.dos delis vai-tio:lio (28).
Os requerentes reivindiCam de adira° comr.i“lonvençat In-

ARMO N o 150 021 de 20 de junho dé 1963
Requerente: "CYRILLE CHEFTEL e JACQUES SPIERo França
Privilegio de InvencRo: "APARÉLHO DE CULTURA PfSICA E DE DESPORTP
REIVINDICAÇDE 8,
. 1 o. "APAREM IE OLMTURA rfsicA E ME DESPORTE', coa um pia-'
mo propulsor. que .propulsiona todo corpo ou objeto contra ele
projetado e J caracterizado-pelo tato do plano propulsor ter
um quadro cujos lados constituem tweixo para os dois ladoa
vizinhos.
2 "APARELHO DE CULTURA PUNA E ME DESPORTE" Caracterizado
polo fato dos lados do quadro. serem montados por meio do ar.
coo (5) cujos prolongamentos retilfneos (a 0 ) yenstram, de
preferencia, por meio de /Useira trica°. no Interior doa 1a
dos que eles juntam.

ternacional . ° O -Arta 21do Decretolotri fa 7.903,Tdo . 27 de a-

3 - WAREN:IODE CULTURA PISICA E IN resnms . , caracteriza-

gOsto.do 1945, a ' prioridade :dgeoorigpondentes-pedidos depositados-na Repartição de Patentes da Françaemi22 de junho

do, segundo pontos 1 e 2, pelo tato dos arcos de montagem I
(5) serem munidos de maios tais que as extremidades análaree

de 1962, sob o nP 901.569e27,do ,ItvoreiroAo 1963, sob o

(6) limitam ~penetração ma interior dos lados 40 quadro.

X0 926.132.

4 'APARELHO ME CULTURA ITSICA E ME MESPCRTE", , segundo pore.
tos 1 e 2, caracterizado pelo fito dos arcos do montavam (5/
terem um angulo de abertura ligeiramente superior ao alie elO8
são obrigauos a fazer na montava!: do quadro.
6 +. UFARSIE0 DE OUIrU8A PfSICÂE Is DESPORTE', segundo pana
tos 1 e 2, taracterizad0 pelo ketto das extremidades (5 e ) dos
arcos da montagem (6) serem em espiras e das extremidades amolares astrais constitui
por uía. poroa (6') e alig: contra'
porca (6").
6 - "APARELHO DE CilLTIIRA FIEMA a

mm

iisarGum", segugd0 p02/4

to 1, caracterizado pelo fato do lado superior (1) do quadra

T:rae: 152 993 23 de setesbra de 1963
Requerente: MARIO FREITAS Guanabara
Madela de utilidade: UM ESTENDAL TELESCdPICO E RETRATIL
RPAW.CARAwaisTICOa
1- Um estendal telescópico e retratil, coraste,
rizado pelo fato que um braço telescópico tonstituido por

ser prevido do braços superiores (10) articulados com o qua:,
dro, nas extremidades do lado em questão, por meio de cabos
(1') e cujo afastamento a limitado por comentou (14) nu.
das na parte inferior dg quadra.
2 "APARELHO lE CULTURA FÍSICA E DE DESPORTE*, aegundp zoo.
SO9 i e e. caracterizado pelo fato '
doa braços (10) ~mu'

ÁR1D 0(AL (Sef„:11 .3
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e- Revestimentc ()are corne eonversor • exigenio

tUOur • Unis basti- dê diametror diferente nca:trade:,

. aut. utUrUb. aendo . de maior ' Iihmetro dotado de uma betone fixa. rosqueacte externamente pare receber Um, parafu
ao de cabeça, e"áférecs, e e .0Utrs tubo e a haste que Come
•
pletam dite breve, dotados de urb bucha retentora, eolid4
rib soe meamos, que deslisam no tubo adjacente.
W lie

2- Um eetendal teiescópico e tetratil. de acta'.
Co com O ponto 1. caracterezado pelo fato que a cabeça

esférece do referido parafuso se articula entre um par de
placas ortogonais. cujas extremidades apresentam côncaviaadee hemisféricae, rendo a superior entalhada radialmen.
te e a inferior dotada de trêe rebaixes radiais. O supor
te patelar é prAso no centro de um escudo ou placa de fie
xaçâo, entre nervurav de refórço, paralelas entre si, teM
do ao áto.,ne mnama linha vertical do referido suporte,
Uma

preeilha elástica.
5- Um estendal telescópico e retratil. de aoN,

do com os pontos 1 e 2, caracterleadoe pelo fato que um .
pregador de mola apresenta mandíbula com troo aberturas
circulares de'diferentee diAmetroe em correspondhnois com
as três seçOee do braço teleocópico.

\_b
de setembro do 1.965
XEQUERENTE HARBISON.NALKER REFRACTORIES COMPANY. Estados UnidOe
TRIVIIÉGIO DE INVENÇXP . Revestimento para forno conversei a oxi..
ránlo.
2ÉRMO - 155.012 - 24

;PONTOS CARACTERISTIÇOS

ninado • operax sot cemperaturae elevadas, que compreenda ama
camisa metálica lotade de em,reveseimento em refratario'éaeico,
pelo menos uma parte dc revestimento feito de uma massa de reCratario de dimensão graduada que consiste essencialmente !em
material eelceionadc lo grupo que consiste em dolomita Citle4Dir
4
da inerte eomercial, na:neadta queimada Inerte - cai, tende eg
tre cerca de 0,5% 9 Ice5 de Sio2 , por peso, na base de ama emir
Lias de 6cido, estanio referido materlal na tração de ma/ha
de -65 de maeaa e navendo mma fração de malha de e65 • ume;fra
.eão de marea de -65 da massa • c:aterial de ligação carbóná.
aeo, eoquelficavel, nio aquoso, selécipnado, caracterizado pelo fato da fração de malha -65 da mamas Ger uma proporção de
peso ie ;a0 psre 6102 i; s ' base de una análise de ánido, que excede aproximadamente 2 para 1 e sendo de cerca do 5% . seu tece
máximo de da0, por pesa
5.- Revestimento Para forno lonvereor acigenio; 02
'
gados metalúrgicos analogsa lue operam aob Gemperaturs0
das, 4uo empreende mas :anisa satilica dotada de um reveatime9
Go refratário básico, pelo menos ama parte do revestimento, fel

ta de ume- nassa de refratário de dimonção graduada que consisto
essencialmente em material elecionado do grupo leo consiste em
dolomita euelmada inerte zomereinl, tagezeita eaeimada Inerte
• cal, vendo entre ',arca de 0,5% • 14: ee 5102 , per 486, ea
ao de uma análise le óxido, estando referido material na ,. tril
ção de malha de -65 da massa e navendo maa fração de :ralhá do
.
.
_
uma rraçao de malha de -65 da massa, caracterizado pele
rato de Ide a fração te malha -65 da massa Ceci uma proporçãO
oor cês° de da° para 6102 na 'base da uma análise de Oxido,quO
axcede aproximadamente e sta, 3 J. e sendo de eerca 'te 5% O Gele
ceor naximo te rei), OCT peso,
Finalmente, 4 depositante reivindica, de acordo lum
. convenção Internacional e de conformidade '!om - artigo 21 jlie
_codigo da Propriedade Industrial, • prioridade do correaponolep
oedido, depositado da Repartiçáo de Patentes ics Estados
gniace le gmerica_lo Norte, em 27 'te setembro te 1962, aob
d26 /lb
MIMO. • 153,223 l k do eutubro de 1.965
xEQUERENTE çninMISCHO 41IKE WITTLN lerub.h, - Al‘manne

Og

1. n Revestimento para forno conversor e oxiggnio deb

tinado ti operar sob temperaturas elevadas, que compreende Uma
Camisa metálica dotada de um revestimento em refratario basic°,
pelo menos uma parte do revestimento feito de uma massa de re..'
/ratário de dimensão graduada que consiste essirelalmente em
material selecionado do grupo que consiste em dolomita queimada inerte comercial, magnesite queimada inerte e cal, tendo eg
i
1 tre cerca de 0,5% a 10.de SiOz, por peso, na base de Uma . aná.
Llise de &ido, estando o referido material na fraçâo de malha
(de - 65 da massa e havendo uma fraçao de. malha de +65 e uma riub
, .
49ao de malha de - 6$; carecterizado pelo fato da traça° de . ria.
45 demolia ter ume proporçáo de peso de CaO para $102 ah
: Waa 4
' Ume de Uma analise de Oxido. que exceda cerca de 2 para .1 e
Condo de cerca de 5% o seu íeor máximo de CaO, por peso, sendO
a referida fração de malha de -65 Capaz de reagir com a ceei) e
C
* ie iniaial do forno para formar uma camada fina de silicato .
fiAcirilolOo sabre o mutreta:o revestimento - escOriaJi

wing2b.

Processo p are • pre7krn-io dr
!lorztos te 40mi-estore3 dó
iciCos 11-carbonicos tromitti105

PONTO JAItACYLRISTI00
eroceesu para - preparação de :lovtoe de aemi-eateree
/e ácidos oenzeno-di-carbonilieos arematieoa por melo le'reta n
le,proautob lç nalegenação no cricelu ia esteres tos ácidos
Cri-cloro-metil-benzoiees, de ála p oib primarias, eaturadoa.alitáticos contendu até a átomoe lb carbono, :o plantidadee squieoiecularee de aeml-eéteres le ácidos benzeno-di-carbexilicoe
• 100-16eu, preferencialmente;

4 100 .-130 °j , em presença,le r.01
1,00 . * em peso te :ompostos poli-halogenados mnorganicoa. com

eneaturaçáo moreenativa, como eatalieadores, :aracterizado peto fato te ae ampreger. am lugar loa temi-éeterea doe üidoa hen.

eeno-di-carboxílicoe, is
o •

30US predutoe

te nedegenação ao na-leo.

deivindica - se, de acordo com a donvenção tnternãcional,
drt. a ao 0.6digo ia fropriedade industrial 6 prioridade Co
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tdlemanho em 21 do itovembro de 1962 sob Ao: O 28 472 /Vb42
rtRMO 165.097 - 7 de dezembro de i.96k
REQUERENTE LUIZ ROBERTO a PURO LIMITADA • Co
t PU10
C2DEL0 INDUSTRIAL trovo modal* de arra para CMZEMIS
elimoaticiat
13:02,134RÃraziângá

FIG. 2

- UM NOVO MtEWjj) DE Ç8RM4 PARA MASSAS Aum.
tiCIAS. CARACTERIZADO POR COM P REENDER.
,ESSENCIALMENTE, UM
CORPO DE FORMATO SUBSTANCIALMENTE

C ILINDRICO. F ECHADO !Ivo.

eloRMoNTE, AMIMADO NA GUA EXTREMIDADE SUPERIOR, ABERTA,

COM UMA ABA Ot CONTORNO CONVEXO ...
CONCAVA CM REDOR DO MODELO
UM mtvo MODELO DE FÔRMA 'PARA MASSAS.ALIMEN.
TICIAS,

DE ACORDO COM o PONTO e

BRUTO E REPRESENTADO

SUBSTANCIALMENTE COMO ESmo ossemmo Anum..

5

FIG 2
'

FIG.1 •

tent) • 1 %7.785 • 11 de março de 1.966
REQUERENTE • JORGE DE CASTRO TEIXEIRA E JACO 2ITRONEMBLATT.Ouritiba

TERMO 16/.46C . 31 de Março de 1.964
REQUERENTE . A.P.I. ARTEFATOS DE PLXSTICOS INDUSTRIAIS S.A. - aro PAUL,
MELO INDUSTRIAL « UM ORIGINAL MODELO DE SAPATO MINIATURA

REIYINDICAÇOES
Bird resumo são reivindicados os seguintes poli...
toa.caracterletloos.

1. Original modelo de sapato miniatura, cone-.
tituido por um solado e salto, intimamente ligados, confeccio..
nadou em plástico injetado ou , ,outro material conveniente, moa
ree variáVeia, com o feitio dos conhecidos eapatoe de salto al
tos, do tipo chamado "MUIZ XV",caracterizado por ser de tema33110 diminuto, situado entre a numeração compreendida entre os
m4meroa de alipatos infantia, caracterizado ainda pelo fato . da
gáspea e calcanhar serem configurados por estreita tira eláa-,
tica cujas extremidadea se fixam solidamente ao solado, podàim.
do ou mão ter fivela ou outro enfeite de aplicação na tira que
configura a gáspea.
2. Original modelo de sapato miniatura, de a.
ponto
anterior; tudo substancialmente como dosori..
etrdo com o
to e_iluatrado noe.desenhos'anexos.

MODELO INDUSTRIAL • Nova • original ornamantaçío aplicada • fronha,
• similares
RESUMO, REIVINDICA-SE, COMO ELEMENTOS CONSTITUP
EIVOS DA NOVIDADE, O CONTEISDO DOS SEGUINT E S PONTOS CARACTER(STI
CDS:
EM

•

'NOVA E ORIGINAL ORNAMENTA& APLICADA A FRONHAS E SIMILA •
RES'

CARACTERIZADA PELO FATO DE CONSISTIR NA APLICACZO,NO
fECIDO. DE GIGURAS DE ARTISTAS nu DE -PESSOAS NOTORIAS CM cn2

ERAS ATIVIDADES, APLICAÇZD ESSA OBTIDA POR IMPRESÚD DIRETA,

P INTURA OU OUTRO P ROCESSO CONVENIENTE.
'NOVA E. ORIGINAL ORNAMENTA& APLICADA A FRONHAS E SIMILAODNFORME REIVINDICAÇ0 ANTD210R, JUDO SIASTANCIALMEN
re CoNt DESCRITO NO•RELAT6R10 . t (LUSTRADO NOS DESENHOS o
P ENSOS 00 P RESENTE MEMORIAL. •
RES'

FiG.2
T:rom 154 231 de 31 de . :P2:tubr• de
Requerente I CIBA'SOCIÊTÉ ANONYME - SUIÇA.•
Privil:gle de invençie:.PROGESSO PANA A FABAICAÇXO DE CORANTES DD
CUBA DA SÉRIE DE ANTRAQUINONA
poNTOS .CARACTERiSTICC6

.1.--Processo ,ara-a fiftice4o-.À corantes de cuba
de Ântraquinona, caracterizado pelo fato' de que um doei druPod
;Jur) em pcziç 'áo 4' em 2:5-di-(11:4,-diemino-2'-antrequinoni3.ail

Sexta-fei.-a
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tratado oca em ag.nte saliente que produz ea
radical de ácido notitico ou de Um teu derivado ou o radical de
' Un ácida.carboxílico alifático livre de halogeneo:tendo, pelo
Dento, 3 ;temos de carbono, e O outro grupo amino em posiçáo 4/
acuado igualmente
cem um dos referidos agentes de acilaçáo
.
•
OU com um agente acilante que origina o radi.2...11 de um ácido cai'
(' 1bOxí1ieo arcmáticó ou hetereclelico.
2- Processo, de acerdo ccm . o ponto característico 1,
-diamino-21-entraCaracterizado pelo fato de que 2:5 -di
muinonila) -1:3:4-cxdiazol e . diacilado coa duas proporçaes mole
CUlares de Un halogeneto ou anidrido de • áciao acetico ou um
teu derivada ou de um ácido carbacílico enfático livre de ha
logeneo Contendo, pelo Menos, tres 'atemos de carbono.
3,- Processo, de acerdo coa os pontos.carecteristicee
3. ou 2, 'caracterizado pelo fato de' que o agente de acilaçáo uaedo áum halogeneto ou um anidrido de um ácido carbacílico da
tórmula.
CO! ;
-RO
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amommeln•n•n•

.433,4-cmdiamol

ta qual R representa um radical aleolla saturado ou no satuw
rado, radical alceei -alcoila; radical fenexialcolla ou carbc.
7eialcolla, contendo de 1 a 8 átcmos
carbono.'
i4.-Processo, de acardo ccm o ponto característico:5,
Caracterizadapelo fato de'que usado Cano agente de.aellaçaó
Cloreto de acetila Ou anidrido acetico;
.5.- Processo, de acerdo ccm qualquer um dos pontos
Característicos 1 a 4, caraCterizado pelo fatd - de que 2:5 -di.
(1 1 t4 t-diamino-2/-entraquinonila)1:3:4-exdiazol é primeirumen
t te feito reagir cem appecimademente 1 moi de um halogeneto ou
cnidridó de acido . aeetiao ou un seu derivado ou-de um ácido
Carbencílico alifátiáo livre de halogeneo contendo, pelo meno0e.
3 átanos de carbono; e a'seguir e feito reagir cem, pelo menoSe
Imol. daum halogeneto ou anidrido . de Um ácido carboxílico ali
tático livre de halogeneo contendo, pelo menos, 3 átomos de
Carbono, diferente do primeiro ácido usado ou coa, pelo menos,
lmol de um halogeneto ou anidrido de gido benzoido'ou um-de.
rivado deles.
' 6.- Processei de acerdo coa qualquer um dos pontos
CaracteristicOs 1,.2 ou 5, caracterizado pelo fato de que 4
usado cano agente de acilaçao um anidrido de um ácido alifátie
Co dicarboxílico.
7.- Processo, de acOrdo coe qualquer um dos . pontcS
Caracteristicos 1-6, caracterizado Pelo fato de que : a acilaeáa
8 efetuada num' solvente inerte a uma temperatura aumentada coe
Ou sem Um agente ligador de ácido.
Prccesso:de' fabricaçáo de'corantes de cuba de qa
traqUinOne, conduzido substancialmente como aquí descrito.
•
9.-processa para a fabricaçào de emantes de cuba
dg antraquinona conduzido sUbstancialmehte.cemo descrito em
qUaleUer UM aos Exemplos 04 Cee roferencia à Táoela inclusa.
Finalmente, a depositante reivindica, de soerei° com
Convenço Internacional e de Conformidade coa ,o artigo 21
02 CU/go aa.Propriedade Industrial, a prioridade dos cerres»
pon4entes pedidos, deposita
ua Itparti7to de Patentes da
ÇMfgtvera de:tioveabro de 1962 e 10 de outubro de 1963, sob
44 ..114e. 12,87yi6Z e 12,44E/6,, respectivamente..

TERMO B‘ 178 792 de 18 de abril de 1966.
Requerente: HERCULES S/A FÁBRICA DE TALHERES • RIO ORODR.DO
ModSlo Iádustrial, "NOVO MODELO DE PINÇA PARA Gr10".
Nevo modelo de p inça para gele,

tens ire4wr.m..m...

JO

ae aço inoxidável e madeira ou material semelhante, *erecta*
rizado pele fato de se apresentar na forma de uma 1mina dialgad
da relativamente estreita curvada simetricamente em •1 V pare
tomar dois braços de perfil reto, que se afilam lateralmente
no sentido da basersemi-eircular, terminando a extremidade ti.
era de cada braço na forma de garra inclinada para dentro, pra.'
vide de dois dentes laterais substancialmente t riangulares, UtA
de cada lado da garra e um dente mediano formado pelo rebati.
mento de uma lingueta central cortada na base da referida ger.
ra, onde forma uma nberturh trapezoidal; e sendo que cada bre.
ço apresenta, fixado medianamente na sua face externa, uma Dar
te de cabo de madeira ou material semelhante, alinhada nom. 'co
lado do braço • ap resentando uma p onta chanfrada no sentido1
Os
Ponta livre do braço, tubo substancialmente ume descrito ó e.
Lustrado no desenho anexo,

FIG.1

FIG.2

gateie 152.176 aa da *gesto de 1463
aNQUERENTE PRODU ITSeALMENTAIRES S.A • SUICA
éRIVILgOIO ON INVENÇXO - Processo para le p
aração das
s ubstancias celulares • partir
de um caldo de fermentação
POR-TOS CARACTERÍSTICOS

.. érocesso para

sep aração tas substâncias
partir de um caldo de córmentação, caracterizado pelo Cabo
te se adicionar k0 caldo de fermentação nidrOxido de cálcio, de
de transformar,.em seguida,
hidrOxido de cálcio em carbonato
de cálCio de se separar . carbonato de cálcio precipitado;
juntamente com as isubatáncies celulares tambemPffiecípitadas:
?..e. Processo de ecOrdo com . ponto 1, caracterizado
pelo fato de se efetuar a tratamento do caldo de fermentaçãe
Com hidróxido de seSdio a temperatura elevada,
L

CUD

o

5.- Processo de acero.° cem os pontos 1 e 2, caractere.
Lado pelo fato de de adicionar eme'zaldo de fermentação leite ds
cal st& que 0 ,'teor em cálcio, calculado sob s formada Oxido.
perfaça 0,1 4 10% por peso
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•
42... Processe de actrdo com no pontos 1 e 3, caracteri

Q) "NOVO MODELO OS CAIXA OB ÁGUA", conforme

'reivindicação anterior, tido substancialmente como descrito

medo pelo fato de se efetuar g traneformação do hidráxido de
cálcio em carbonato de cálcio pela introdução de d161.1.6.o - de cor.
bons.
5. • Processo de acOrdo com os pontos . 1 o 4, CaraCteria
vido pelo fato de se efetuar a transformação do hidráxido de cál,
cio em aarbonato de cálcio pela adição dev . quantidade estequioná.
trica de carbonato de álcali.
6.- Processo de acárdo com os pontos 1 a 5, aaraater1,
eado pelo fato de co efetuar e transformação 'do hidráxido . de cál,
tio em carbonato de cá/eito,à temperatura ambiente.
9.. Processo de acOrdo com os pontos 1 a 6, caractefi4
cedo pelo fato de se efetuar e transZormação do hidráxido de da,
tio em carbonato de cálcio a temperatura elevada.
8.. Processo de acárdo com os pontosa.a 7.. ear444irl!
Gado pele fato. de se produzir o bidráxido de 4140...210..Pr4P410.
caldo de . fermentaçãO pelo fato de se adicionar Oz:1401.fle'cá1cin
to mesmo.
9. • Processo de acárdo cozi os pontos 1. 4s."8, caracteri
todo pelo tatá de se manter o caldo de fermentação, adicionado
de hidrOxido de cálcio, antes da transformação deste em carbonato de cálcio. durante 5 a 40 minutos à temperatura de 7Q. 8, 90°C.
10.- Procesto de acOrdo com es pontos 1's 9, caracte
rizado pelo fato de perfazer 10 a 20 minutos 75 até 85°C o
tempo de permanância.
11.- Processo de acárdo com os pontos 1 a 10, caracté.
tizado
pelo
. fato de se efetuar a trtneformaçãe do hidrOxido de
_ .
cálcio em carbonato de cálcio em doia estágios, e (ndices pR di-

3.atOr1.0 e

nO r2

ilustrado aos deeenhos apensos ao presente memoriai

TSRMO A4 178 799- 1; 18 , d6 abidi de, 1968
Re4uerent e: - MERCULES:S:41:: , FÁBRIOA DE.TALHEREr,
- Rio Grande do Sul
&alo Industrial: "Ne:VO MAIO DE .:iEDIDIiR PARA BEBIDAr
?ONTO CARACTERISTICO

Návo modãlo de medidor para bebidas, caracterizada
poio fatU:d0 recipiente apresentar ama . parte cuperior
ca que se -afila suavemente, aproximadamente na linha mediana
do corpo, c oneunkconfiguraçáo elíptica até encontrar o funde
plano do recipiente; no qual se funde mediante um rebordo ar.
redondado; o sendms braços ou hastes, que vão fixados Cimo.

tralmente °postais p‘referida parto ollindrica do medidor, aç
secçâoachatada e afilados no contido das extremidades, =de
terminam nume ponta cemi-circUlar, estando ainda os referidos
braços fixados no corpo ao recipiente mediante abas dobradas
ortogonalmente, que avanças, substancialmente ate 4 linha media
Da ou início da linha de atilamento do recipiente, tudo g:abotoa
flialmente conforme descrito • l/Ustre'- oc. desenhe anexo.

versos, separando-se, tanto depois dO primeiro quanto depois do

eegundo estágio, o carbonato de cálcio precipitado. Juntamente

F I G. 1

com ae substâncias celulares talabám precipitadas.
12.- Processo 11e acárdo tom te pontos 1 • 11, caractu•
risada pelo fato te ao cfetuar 4 primeiro eatánio t um pR de 9,4
o: 9,5 e o segundo estágio e um DE de 1.7.
Finalmente. • tepoeitante reivindica, de acárdo com

•

Convenção Internacional • de conformidade com o artigo 21 do
tádigo de Propriedade Lndustrial, . prioridade tos corresponden
nes pedido;, depositados: ao Repartição de Patentes da Sults, em
' bril de 1963,
22 'te sgesto de 1962, 13 de ' março de 1963 • 17 de a
sob :e números 9988/62, 3167/63 . 0. 794/63. respectivamente.
TERMO 185.029

1 to dezembro te 1.966

REQUERENTE SANDRELIT INDUSTRIA a COMEM:UI)

RE

CIMENTO

MIANTO LTDA 3So Paulo
MODILe INDUSTRIAL . Nemo modelado: caixa de sins
EM RESUMO, reivindiCa-se, como elementos lonâ
nitutivos ta novidade, • conteúdo lós neguintes pontos 'característicos

112)"NOVO MODELO DE JAIXA DE ÁGUA", naracteri,adas pelo fato -te 4e apresentar ” .novo nodelo :onstituido por te-

talante' paralelepipediec lotado, . pequena listâncias ias bordas
lo topo, le reentrânci a :ircundante em nela cana, estando -en ta:es laterais *lotadas te rebaixos retangulares au quadrados nendo
• :onJunto loberto por campa piramidal, te bakxa Iltura

TERMO 159db 43 do p etornrc ao 1.963
REQUERENTE tAWATA DRON o STEEL OoMPANY , LIMITED • tAwATA
STEEL TUBE c:c:IMPAM LIMITED dAlgO
PRTC,III2GIO OS tt!alIVCO 91,,c!sse paru produzir Cubos co
para temperaturas baixas
•

PONTOS CARAOTEEISTICos

1.•

Procesao para produzir tubos de Iço paru %empe
caturas baixas, :aracteriza40 pol., rato lo :ompreenner • irmarA
dação io tubos • partia- te um aço 4ue mantém 0,01
u,04,1 te
a ar eabciro Se 0,15% . /e C. 0,005

0,02% de 5, ar mÁxImo

a .5% te 42 4 0 1 ,5% ce No • las impurezas tnevitávele nal
.1C464 e • e tendo • cep
tant% te Ce • tratamento térmico iâs%
wee cubos ICD VIA Caixa te temperaturas %ritmeis entre 400
4.509G

I n)

80

Janelro

ut..

irQI

2.- Processo para prodUzir tv.00s J...) aço para , temperaturas baixas, caracterizado pelo fato comPreender R fabri
caço -de um aço de uma composiçRo qUimica de 0,01 . 0,04% de
UmméXimo de 0,5% de C, 0,005-0,0R% de N, um méximo de
CM de 3i;.1,0. n 1,5% do Mn e das Impurezas inevséveis tal
CoMo S e Po sendo o restante de PO, por meio de qualquer um
dM . fornos tipo Siemens-Martin, forno elétrico e conversor de
oxiOnio puro, 'fabricando os tubos do referido aço e entOo
tratando-os termiCamente 'em fase contínua durante um pequeno
Cspaço de tempo sob uma faixa de temperatura que varia entre
900 1.150°0 por meio de um aparelho de aquecimento de aupor

TERMO N a 178 564 de 11 de--ebrii de .966.
Requerente; FURNA DE PILO VA • ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Modas> Tnduetrial , "NOVO MODELO DE RENDA"

:Iole.
3.*0 Processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado
poà:o tato de que o tratamento térmico compreende o aquecimento dos tubos a 900 0. 1.150°O,arrefecinento rilpido dos mesmos,
aquecimento a600 . 700°0 e arrefecimento dos mesmos por nolo
a e aro

REIVINDICAOCES

tiOvo modelo do renda, cujo fundo é feito de finYlond.
t o Passe , quo . desenho p rópriamente dito é lavrado com fio de
i rayon° ou viscoso, opaco ou lustroso, em branco ou em cOr, ca

ractorizado pelo Cate do ser constituído por uma carreira de
oonjuntos formados por uma flOr penti-petalada, ladeada simótricanente por dois ramos folhados que se curvam no sentido uM
do outro 0 coroada por uma grinalda de trós rosetas ligada entre o parto superior dos referidos ramos, sendo cada conjunto
ligado com o que se lhe segue pelas falhas externas dos ramos
adjacentes, terminando • extremidade superior de rende por um
reférço praticamente reto, nonstituido de duas linhas parole.
tas • sendo que w extremidade livre la renda termina numa bar
Ca estreito provida de grupos alternados de cito a dezessete
bicos, que são separados mas dos outros por um conjunto de pop
tos mais ou menos triangular, de vértice para cima, tudo suba
tancialmento conforme descrito • ilustrado no desenho anexo.

4.- Processo de acérdo com o ponto 2, caracterizado
pelo

fato de que o' 'aparelho para aquecimento de superfície 'g
Um dos aparelhos de aquecimento de superfície que opera com A queoimento por induçO° de alta frequenole e com gases combw;
tíveis•

5.. Processo de acÊrdo com o ponto 1,.caracterliad0
pelo fato de que o. aço que contem Um máximo de 0,2% de pele
Menos um dos natais niobio, antelo e . vanádio, á tratado.
6.-'Processo de,a c' érdo com o ponto 2, Caracterizadt.
pelo fato de que o aço que contem umtáximo de 0,2g de pelo.'
Cenoe um dos metais nioblo,..téntelo e vanédio 4 tratado..
7.. Procela° de Rot:is:rd° com o ponto 2, caracterizad0
pelo fato de (pio o período de tratamento' térmloo . contínuo :do
aço durante um curto espaço do tempo esta op uma faixa Varia.;
Vel entre trinta . segundoe e dez minutos,
Flp. 1

FIG. 2

• FIG.
•
CERM1 gr, 178 563 de 11 le abri., ie 1966
Requerente: FABRICA DE PILO S/A
ESTAM
,Modalt Indu.trsnl , 'NOVO MODELO 05 EMA'

CO RIO DE

JANEIRO .

REIVINDICAÇÕES

2fiRMO . 180.231

7 de junho d. 1.966
ZEQUERENTE . COMPANHIA CARIOCA.DX INDUSTRIAS PLÁSTICAS. Guanabara
VIOD2L0 /NDUSTRIAL Nave modllo de recipionto
REIVINDICAÇOES

••• Novo nodelo de recipiezm caracterizado por
g er tad° de plOetico e possuir um corpo externo do forma curvilínea que se estreita no ponto em que assenta na base
tendo tido corpo externo,no tópo um gargalo com rósea e no
parte interna' do dito corpo externo ha um corpo interno, fj
Nado ao gargalo, de forma cilíndrica que vai do tape atá o
ponto de aeeentamento do corpo externo na base.
1

2

Novo

modelo•de recipiente tal como reivindi

Cedo o descrito? • CsseCgciceate OODXcrmy mostrado 2100 dese
,Igne_URFCC!

NOvo modelo de renda, nojo fundo feito de 4mylon°
desenho prOprlamente dito 4 lavrado com fio de
.4c Passo que
'rayon" ou v iscose, opaco ou lustroso, am branco ou em cór, 4.13
cacterizado pelo rato de ser ocnstituidc por
carreira de

rosetas nvaladas encostadela • mae aaa outra
formada Unteiramente por Ima Linha

.endo cada uma

se lesenvolve ssplraltente . partir de ra pistilo central - lue termina ligada me diariamente na roseta luo . antecede, terminando
extremidade
superior da renda por um refOrço prà.ticamente reto, oonstitql
do por luas linhas. paralelas - oando queextremidade
,
livre
tleo

ia renda termina numa borra :strelta provida de grupos de nove bicos, cada grupo abaixo 1 uma roadZa respectiva, separados uns dos outros por am conjunto is pontos mais ou menos

triangular, de vértice para cima; tudo eubstancialmente cOMO
descrito o ilustrado ao desenho anexo.
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s.. decanisto do movirentaçao. de oc6rdo com op anta
e, caracterizado pelo fato de que • dispositivo do frenagem adresonta dnetalaçaeado amortecimento.
4.- Mecanismo do movimentaçao, de cardo com os pontos
• 3, caracterizado polo fato de se adiar previsto um d/sposi
am1.10,m 18 4.996 30 de novembro do 1.966

eivo para manter constantes, as farças surgidas no portador de

REQuERENTZ JOSÈ DOURENQO
DA

SILVA . São Paulo
, MODLLO INDUSTRIAL • Ntwo medeio de suporto para
forro do
passar roupa. -

registros • destinadas ao puxam/ato do mesmo, dispositivo asse,
por exemplo, em forma de una segunda alavanca com fOrça de roo
tabelecimento quase constante entre os limites da osci1açéo da.
alavanca.

R -EIVINDIOAÇOES
Em resumo, reivindica para o presente pedido, os,
seguintes pontos característicos;

•

5.. Mooanismo do movimentação, de *cardo com os pontoe
a a 4, caraoterizado pelo fato do

QUO •

...solo gprosenta uma re-

I . NOVO MODELO DE SUPORTE PARA 2ERRO DE PASSAI;
ROUPA, formado de uma chapa (1) som pós (2, e 3) por baixo, comuns, agora caracterizado por ser dotado de canaletae (4) na
parte de clima, guarnecidas. com tiras (5) de material térmico 14
eOlante e incombustível.

Matríincia • modo de anelou ranhura, situada em frente o pesnfu•

SI • Tudo como deeOrito no presente memorlaI
Xluetrado nos desenhos anexoe. e 01101 ie

de acionamento da'massa posada apresenta, quando • portador

raça° do portador de registroa.
6o Mecanismo de movimentação, de - ac8rdo com os pode
tos-1 a 5, caracterizado pelo fato de Que • eixo ou' • centro
de registros ao ajustar aos : mesmos, ume ecentraincia em roma
de anel ou ranhura situada em frente .perfúração do portador,
eu pelo fato de que so aohan interrompidos revestimentos OU
buchas ajustadas obre o dito eixo ou centro, destinados a aao

mental, a frinio
79 . Mecanismo de movimentação. de &cardo com os pOtr

tos 1 * 6,,caracterizado por uma forma de oxecução, em que
portador de registros s conduzido em tírno do eixo ou centro
de acionamento da massa pesada, ou passa ao lado dos Momos
sem toca-los•
finalmente, e depositante reivindica, de (cardo com •
Convenças*Internacional • de conformidade nom o artigo 21 do
06digo da Propriedade Industrial, • prioridade do eorrespondea
te pedido depositado na Repartição de Patentes da Áustria, Ma
6 ele setembro do 1962, sob namoro a 7137ÁE

1
n8240• 152.178 • 22 do ageSto de 1.965
REQUERENTE • CORTINA BUREAUX-UND RECITENMASCRINENPABRIE
A1CT 72NGEsELISCHAFT - dlemanha
ARIVILtOIM DE 1},TVENgo . Mecanismo do movimentaago
P
ONTOS CrAROOTIskilSTiCOu

L. Mecanismo de movimentaçao para cÃmarao . projeto.
tes de filmes aonoroe, equipado com um r610 exposto e influgn.
eia de dispositivos de registro ciou do reprodução, tem 'como
com uma pesada massa rotativa para compensar irreguiarluades
movimento do portador de registros em forma de fita, caraoo
terizsado pelo fato do Quo e pesada massa • • ralo acham-ae moa

CIO

tadoe sabre .012coo ‘ separados, sondo que a pesada massa

gira com

velocidade angular maior ao que • ralo.
E.- Mecanisno do movimontaçao, te acErdo pom e POnt0
caracterizado pelo fato do quo. ao d itamecanismo, aCha-so
previsto um dispo -sitivo do fronagem, dependente das resistem.
al g a amarelam do OrtadOD. para um dós elementos rotativos do
1,

mecanismo, p referente/mento para a massa pesada, . ralo

ou outra

elemento rotativo, dispositivo 6850 que reduz • proaaão
de fr.!,
°agem em saso te aumento' las aeeistanciao • a referçaan
capo

(

flui.

*ao alumiou.

tERUO'N k 178.562 de 11 de abril de 1966.
Requerentes FABRICA DE PILO S/A • ESTADO DO RIO DE JANELdur,
Modelo Industrial: NOVO MODELO DE RENDA"
.REIVINDICAOES

fcab1s as "lida, cujo fundo é te)"
ao passo que 0 dosenho própriamonte dito é lavrado oom fio dr
2 rayon o ou viscosa, opaco On 111StrOsO. OM hum 110 ep Care kel;

' raCterisado pelo fatode ser constituido por uma carreira de
$1tres de sete .p g talas wao ficam dispostas. simetricamente em

11E/VINDIOA0523‘

l oy movA E ORIGINAL COYPIGURAÇTLO ORWENTALI.

terno do um pistilo centrai, sendo cada tlàr separada da que •

te naa legue por um

Janeiro de .19:5'
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PLICADA A CAIXAS DE LUA" caracterizadas pelo fato de se apresem.

reztâo mediano em zigue-zague e por grimal

...tar o novo modelo constituido por recipiente paralelepipàdico dota

,quas dispostas simetricamente acima e abaixo do referido festão

'do, a pequena distancias das bordas do topo, de reentrancia circun

guio% a

dente an meia cana, sendo o conjunto coberto por tampa piranidal

guisa do lesaria% terminando a extremidade iuperior

da.7.rendapor um

de baixa altura9

refárço priiticamente retos constituido de duas

11n4as paralelas e sendo que s extremidade livre da rende:ter turta.nama barra estreita . previda:da diferentes
ntiMeros de bi-

2°) "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO ORNAMENTAL A
PICADA A CAIXAS DE ÁGUA", conforme reivindicagao anterior, tudo
substancialmente como descrito no relatOrip e ilustrado nos dese-'

COS cid() sitO separados

uns dos outros por um conjunto do pontos.
cais °a menos triangular, de Vátio° para cima, tudo'substantialMente conforme descrito e iestrado no desenho anexo.

nnos n, ens^ . Ao presente

memorial,

à

22RNO Et 185.028 de 1 de degootro de 1966.
toquerentes O4U3EDI2 1NIOSTRIA 33 COURCIO.ME
uno.

; exo

muno

AMIANTO LIDA..

Nona° Za iluetrialt 11801,4 $ 11 011.11134 CMInGuIRÁ
. QX0 °num= InacÁD4
14 CIM 2 Lav.

.~..."1•nn••n••n••n

ware~ aMmx..11~.1.••nnnnn•n

.A...1_1ÁIRIC:)Mira'°*\

1.8G17
DIVULGAÇÃO

Nge

993

.Preço: NCr$ 0,10

A VÉNDAt
Guanabara
fieças de Vendas: Avénkla Rodrigués Afves i 1
Na

Agenda: Ministério da Fazenda
atende-as a pedidos pelo Serviço de Reembélra Posid
Em Brasília

Na sede do 0. I. N.

lhano% ,
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POSITADAS

MARCAS 'DE

Publicação feita de aoirdo com o art. 109 8 seus parágrafos

9

1\1 866.323
Classe: 24
'Artigos: Adôrnos de pano, alamares,
alforges de pano, algodão para alfaiate, atacadores, ataduras ‘(exceto para
fins medicinais), bicos, bõlsas, bordados, borlas, braçade ras, brocados, cadarços, capas_ para móveis, capas para
raquetes, capas para instrumentos masicais, carapuças
(exceto vestuário
chumaços de algodão, coadores de cata
coberturas para cavalos, para pianos,
etc., cordões de qualquer tecido, debuns, elásticos para vestuários, enchimentos de pano, entremeios, entretelas,
estopas de algodão para alfaiate, etiquêtas de pano, feltros para limpeza,
festões, filtros de pano, fitas, fitilhos
'Ianelas para limpeza, franjas, galardees, galões, laços, "mechas, Mochilas,
nantas (exceto quando vestuário), morilhas, nastros, nesgas, ombreiras, palmilhas, passamanarias, passamanes, pavios, pingentes, pom-pons, protetores de
pano para colchão, r;deas de qualquer
tecido, rendas, sacas, sacolas, sacos,
sianinhas, sutaches, tampos não de outras classes, telas para bordar, tiras,
viczes e xergas, droquetes

-

í

'

cama, panos de prato e anãlogos, panos

Edifício
Bartolomeu de Gusrdo'
Requerente: Voga Publicidade Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento

866.331

Requerente: Cervejaria Colombo
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 42
Artigo: Cerveja

9

N 866.332

Requerente: Waldemar Moraes
Silva
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Conjunto Mu&cal.

9

N 866.337

9

N 866.327
Requerente: Welton S.A. Indústria
p Comércio
Local: São Paulo
Nome Comercial

COMISSÁRIA COMERCIAL
MATOGROSSENSE LTDA..

N9 866.328
Reauei;ente: Cervejaria Colombo
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 42.
Artigo: Cerveja

c.

No 866.333

(o

e

Cervejaria

Colombo Ltda.
Requerente: Etin S.A. Indústria e
Comércio
Local: São Paulo
Nome Comercial

Requerente: Cervejaria Colombo
Limitada
Local: Guanabara
Nome Comercial

ARR 329

866.R24

O.
Requerente: Comissaria C,nmerciál
Matogrossense Ltda.
Local: Mato Grosso
Nome de Emprêsa
N9 866.338

BAZAR
AMERICANO
Requerente: Abílio Augusks
Local: Rio de Janeiro
Classes: 8, 11 e 15
Titulo

Requerente: Elan — Indústria
Cerâmica Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 15
Artigos: Artefatos de cerâmica, louça
vidrada e faiança, a saber: filtros,
talhas, reservatórios, bebedouros, cântaros. fôrmas, frascos, instalações sanitárias, lavatórios, jarros, moringas,
recipientes, terrinas, tijela.s, vasos,
vasilhames e louças em geral

9

. N 866.330

VICMAR
Requerente: Vicmar Importaçao 8
Exportação Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Aplicação: Importação e Exportação
em geral
N9 866.340

V. SEDA.,

‘Ck
Requerente: Oasil — Emprês9, de
Organização e Administração
de Sociedades Ltda.
Local: São Paulo .
Classe: 33
Titulo
N9 866.335

EiikeMyr

Requerente: Escritório V. Sécia Ltda.
de Assistência Técnica sôbre
Importação e Exportação
Local: Guanabara,
Classe: 50
Aplicação: Assistência técnica sôbre
importação e exportação
N9

866.341

PARQUEFI,..E)
INDÚSTRIA BRASILEIRA'

oiditeo

e

•

OW-14 II (r.

Indústria Brasileira

Requ rente: Mepel Comércio ea,
Indústria Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe 16
Artigos: Placas para revestimento da
pisos
N9

'Requerente: •Cervejaria Col—nho
Limite da.
•
Local:
.
• Classe: 42
a

'Pulso

N° 866.339

RO-1/

i\p, 866.325

para cama, guarnições para mesa, lençóis de qualquer tecido, mantas vara

N9

N9 866.326

9

Classe: 37
Artigos: Acolchoados para cama, acolchoados para cadeiras, acolchoados
para p,oltronas, cobertas para cama, cobertas para mesa, cobertores, colchas,
edredons, esfregões, fronhas, guardanapos de qualque. tecido, guarnições

Código da Propriedade aduai:dal

•

N 866.321
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestUários,
agasalhos, alvas, anáguas, aventais, baby-doll, barretes, batas, bátinas, bermudas, blusas, blusões, boinas, boleros,
bonés, borzeguins, botas, botinas, cache-cols, cache-nez, calçados, calças,
calcinhas, calções inclusive para esporte, camisas inclusive para esporte, camisas de lôrça, ,arnisas-pagão, camisetas, camisolas, camisolões, canos de
botas (perneiras), capacetes, capas,
potes, carapuças,
carapuças, cartolas, casacos, casacas, casquetes, casulas, chales, 'chapéus, chinelos, chuteiras, cintas, cintos,
cinturões, clergy-man, colarinhos, colecuecas,
corpinhos,
tes, combinações,
dominós,
dolmans,
cueiros, culotes,
echarpes, espartilhos, estolas, fantasias,
fardamentos, fardas,- - fraldas, fraques,
galochas, gandolas, gõrros, guarda-pó,
gravatas, hábitos, japonas, jaquetas, jaquetões, lenços, librés, ligas, lingeries,
luvas, maillots, mandriões; manípulos,
mantas de uso pessoal, manteaux ,mantilhas, mantos, martas, martinhas, -meias,
meias con'iecções, modeladores, palas
(ponchos leves), paletós, pantufas, paramentos, • peignoirs, pelerines, peles
quando vestuário, perneiras, peugas, pijames, peitilhos, peitos, polainas, ponchos, puloveres, punhos, quépis, quimonos, regalos, renards, robes de chambre, roupas brancas de uso pessoal, roupas de baixo, roupas feitas, roupas
para esporte, roupões, saias, sandálias,
sapatos, sôbre pelizes, solidéus, shortes, shooteiras, slaks, sobretudos, stainas, soutiens, suteter, sungas, suspensórios, taillears, talabartes, tiaras, togas, toucas, túnicas, turbantes, uniformes, vestidos, véus e visons, ceroulas

do

para cobrir ou enfeitar móveis, panos
para cobrir alimentw.., -anos para co! zinha,
toalha altar, toalhas de banho, toai--:ias de mesa, toalhas de rosto,
tcalhas de banquetas

s

Janeiro de 1969 8-s

Requerente: Calçados Crina Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: Borzeguins bof as, botinas,
chinelos,
c::'1-..dos canos d.
chuteiras, perneiras, sandbligia
sepatoF

866.342

13a-n-qauto" Posto- Cd Requerente Bangauto Nisto Ltda4
Local: Guanabara
Roma de Empréaa
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_•

N9 866.355

N9 866.343

PAZZI
Ind. Brasileira

'y'(:)1_,NLI
INDÚSTRIA 'BRASILEIRA

Requerente: Cotonificio Minas
Gerais Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 22
Artigos: Fios de aigodao para malharia; fios de sêda, plástico, linho e sintéticas; fios e linhas para bordar;
lios para ciochét; fios para 1`..celacem; fios de coser; fios para tricotar;
linhas de coser e novelos de lã

Requerente: Emprêsas Reunidas
Óticas Brasil S.A.
Local: Guanabara
Classes: 8, 11, 14 e 28
Sinal de propaganda

119 866.344

N9 065.350

Nossa Senhora da Paz
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Lojas das V elas Comércio e Indústria Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Velas

COMAGRO
Requerente: Comissária Comercial
Matogrossense Ltda.
Local: Mato Giosso
Classe: 50
Aplica ião: Representações, consignações, conta própria

asa clã ecteafate

r

Requerente: Santos, Lourenço & Cia.
Limitada
Local: G'uen,abara
Classes: 1, 4, 11, 16, 28 e 46
Titulo de Estabelecimento
119 866.346

Case Lond

BRASI 1.

1

Requerente: Irmãos Campagnob
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Prendedoreá,de roupas

N9 835.336

N9 866.363

BOUTIQITE
MADAME BOUM

'dl

Requerente: Lojas Kimbel Adôrnos
Limitada
Local: Guanabara
Classes: 14 e 15
Titulo de Estabelecimento

N9 866.357

CARDENSIL
Ind. Brasileira'
Requerente: Cardensil — Indústria
de Roupas Ltda.
Local: Sã.o Paulo
Classe: 33
Artigos: Agasalhos, aventais, anáguas,
blusas, blirões, camisas, cam'setas,
calças em geral, combinações, cintos,
echrpe, gravatas, jaquetas, kimonos,
ligas, luvas meias, mantõs, pulove es,
paletós, saias, saiotes shorts, suspensórios e vestidos

Ind",UgLifeira

N9 866.352

N9 866.359

BRASIL
Requerente: Marques de Almeida
-Fúragnes e Tintas Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 1, 11, 16 e 28
Titulo da Estabelecimento
N9 866.348

n en:MENTO:DERequerente: HOspital e Maternidade
Brasil S.A.
Local: São Paulo
Classe: 33
Insígnia
N9 866.353

YPE
Ind. Brasileira

Indo Brasileira,
Requerente: Panif'cadora Juventude
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão e bolos
N9 866.360

"AGNES
Ind. Brasileira
Reqvgrente: Ypê Automóveis Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveis
N9 866.354

GLOBUS
bade Brasileira
Requerente: Jos& Galera Garcia
Local: Guanabara
Classe: 33
Wittilia de EnabeleclinentG

Requerente: Globus Comercial e
Importadora Ltda.
Local: são Paulo
Classe: 8
Artigos: Relógios

N9 866.364

"CONSTRUTORÀ CONS
TRIN "
Requerente: Construtora Constrin.
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 33
Título
N9 856.365

"UB'
Ind. Brasileira'
Requerente: Lab Representações
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50,
Serviço: Representações
N9 85.366

Requerente: Indústria de Giz Lopax
Limitada
Local: Sao Paulo •
• Classe: 49Artigos: Giz para bilhar

N9 866.347

"RiC20.124H0 "
DA. Brasileira

Requerente: Anjos, Arrais & Guedes
Limitada
1 Requerente: Delaqua & Cia. Ltda.
Local: não Paulo
Loor.1: Sáo Paulo
Classes: 13 — 35 — 311
Classe: 41
Titulo
Artigos: Bolachas é biscoitos

-N9 866.358
Requerente: Hospital e Maternidade
Brasil S . A .
Local: São Paulo
classe: 50
Sinal de Propaganda

aRouraor

Ind. Brasileira

Requerente: Pazzi Comáxio e
Representações Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Areia, a:ulejos, cal, cimento,
madeiras, telhas .e tijolos para construções

N9 866.351

N9 866.345

N9 866.362

",CADIPO D13 MEIO"'
Ind a, Brasileira
ReqUerente: Cerealista Campo do
Meio Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Arroz, feijão, batatas, farinhas alime.ntíc'as de Cereais, fubá,
milho, cebola, alho, grão de bico,
café, chá, açúcar, sal,, pimenta do
reine, amendolm, cominho, oregano
e condimentos e preparados para a
alimentação
N9 866.367'

"BEMME-QUER"
Ind. Brasileira
Requerente: Panificadora Bem-me-quer Ltda .
L..cal: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão e Bolos
N9 863.383

Requerente: Delaqua •& Cia. Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Bolachas e biscoitos
N9 866.361

ESTADXO
Ind. Brasileira

Requerente: Bar e Lanches Estadão
Limitada t
Local: São Paulo
"FABULOSO ".
Classe 42 .
Ind Brasileira
Artigos:. Aguardente, aorltivos, =mia,
c-nharaie cervejas,
bitter, brandy,
Requerente: Delaqua & Cia. Ltda fernet, genelara. gvn, l irtr's, frites
Local: São Paulo
enates, vir bos miho i rs, vorika
Classe: 41
Icom álcool, vinhç- x-erniutes, Vinhos
Artigos: Bolachas e biscoitos
whisky ..

Sexta-feira
N? 866.334

DIÁRIO OFICIAL (beçao Hf)
—
Classe 47
N9 866.396 Artigos: Substaticiaa e produtos ciesamictos a tuarnicaçao, a u or .ca o,
mJA,.....a21
c,m„uiaao, a iitutana,aa e ao aguaInd. Brasileira
tamemo a sacar: aicaoi-ointor, gtaxas,
gasoana, bicos ralinados, manufatu..ados ae peable.,e, °teus paia 'abria- Requerente: Cirurnedica-rrodutos Medilco-Cirúrg.cos Ltda.
caça° de m.lquinas e mo,,ores.
Local: Sao Paulo
Classe 3
N? 366.390
Artigos: Soluça° cirúrgica esterel1santa
NOVO CHIMARR10

Ind. Brasileira

1n19 866.397

Janeiro de 1969 e:3
e

dores, 'químicos veterinários, água da
jovel para veterinária, alcatrão, asa,.
mento m a dá; n e.n to para a,n.mats,.
amônia para veterinário, banhos ca.i a
animais, eanbrocação para arrin
preparados para distruir animais no.
civos produtos antigriptograncio antiPirina veterinária, arnica para veterizaáxia, asseri:atos, arsênico para
fins veterinário, bactericidas para
fins veterinários, remédios para cachorros, cloricirato de Morfina, ,raia
veterinária, clorcfeina veterinária sabão para cachorros, bromureto Veta.
rinários, vacinas veterinárias e unguentos veterinários
N9 866.402

Requerente: Panificaciaia, atturrascaria e Restaalrante Novo Ch_marrao
° OLITEK"
Limitada
Indo Brasileira
Classe 41
"PAI""
Artigos: Substancias aamenticias panificadas notadamente: pães, b.scoi- Requerente: Produtos. Derivados do
Ind.
Brasileira
tos, botachas, buxos, braaa, does, conPetróleo — Olitex Ltda.
feitos, pratos rápidos variados, :anatocal: Sao Paulo
Requerente — Faé — Comércio de
chas de tõda es.pecie, peascos e pezas•
Calçados Ltda.
aueixas, refeições em geral, p.zzas e Artigos: ÁlcoolCla-sse
motor,
álcool
solidifiLocal — São Paulo
churrascos
cacio, Usa paia iluminação, cera,
Classe
36
combustiveis, lubrificantes, gasolina,
Artigos — Calçados
N9 866391
gas para ilum_naçao, geleia para luN9 866.385
N9 866.403
orificação, lenhas lubrificantes de
qualquer espécie, óleos para ilumi"TAGULCAR
nação, parafina lubrificear:aa. Carla,
—
azeite pala laniparina, carburantes,
IMPORTAÇXO
E 00VIRACOPOS
carvão, vegetal, gás combustíveis,
•MERCIO
gorduras pata lubrificação, e ilumiInd. Brasileira
nação, preparação lubrinficaa. ão e iluululação, preparados para fins de Requerente — Taguacar S. A. •-•
iluminação e petróleo refinado
Importação e Comércio
Local — São Paulo
Requerente: Transportadora ViracoN9 866.398
Nome Comercial
Local: São Paulo
pos Ltda.
N9 866.404
Classe 59
CUCA
Artigos: Marcas de serviço
Ind. Brasileira
" CONPORTER
N 9 866.386
Ind. Brasileira
Requerente: Indústria de Sabonetes
Monumentob Ltda.
Requerente — Lieben Confecções
Local: São Paulo
Requerente: Perfumes Horst Ltda.
Ltda.
BONPI1
Classe 46
Local: São Paulo
Local — São Paulo
Artigos: Cêra clara assoalhos
Classe 48
Ind. Brasileira
Classe — 37
Artigos relacionados na classe
Artigos — Acolchoados para cama,
N9 866.399
acolchoados para cadeiras e acidroN9 866.392
nas, cobertas para cama, cobertas
para mesas, cobertores, colchas, f*
Requerente: R ecapagem ae oneus
TANIUS
"
nhas, guardanapos, de qualquer •,eetBonfim Ltda.
Ind. Brasileira
do, guarnições para camas, guarniLocal: São Paulo
nrasileira
ções pra mesa, lençóis, mantas aaia
Classe 21
Artigos: Pneumaticos
cama, panos de prato e analogos. paRequerente: Lumena — Arte e De- Requerente: João Aparecido da Silva nos para cobrir- e enfeitar móv is,
Local:
São
Paulo
coração
Ltda.
toalhas de altar, toalhas de banho,
N9 866.387 .
Classe 35
• Local: São Paulo
toaihas de mesa, toalhas de roso,
.
Artigos: Calças compridas para se- toalhas
Classe 40
para banquetes panos para
nhoras,
calças
para
homens,
vestidos,
Artigos:
Bancos,
banquetas,
berços,
cozinha
TERELER
biombos, cadeiras, divans escrivani- saias, casacos palatos, aventais, anaN9 .866.405
nhas, guarda-roupas, guarda-louças, guas, blusas, blusões, toucas, roupões,
Ind. '---Brasileira
mesas, poltronas, estofadas ou não, robe de chambre, pijamas, maillots,
sofás sofás-camas, móveis para de- cache-cols, baby-dolls, calçinhas, cueABEVAL
cinturões, meias, cintas lenços,
Requerente: Editorial "Terelér" Li- corações, móveis de estilo e modernos, cas,
Ind. Brasileira
armários embutidos, móveis de fôrma- gravatas, roupas brancas de use pesmitada
soal
ca e instalações comerciais.
Local: São Paulo
Classe 32
Requerente — Abeval AdministnecioN9 866.400
N9 866.393
Artigos: Ediçõe impressas, livros, mira de Bens e Valores Ltda.
pres.sos obras culturais e literárias,
Local — São Paulo
publicações técnicas, albuns para GqArtigos — argila pr4,arada para
"CACIEN"
"AO
BARULHO
DE
leções, catálogos. blocos, talões, foconstruções, areia preparada para
Ind. Brasileira
SANTO AMARO"
lhetos
construções, argamassas para const ruções, azulejos para construções, baN9 866.388
tentes para construções, blpcos -ia , a
N9 866.393
Requerente: Antônio Nagib Ibrahim Reauerente° Caciem-Casa Científica construções e para pavimentaçac,
de Materiais para Laboratórios Ltda. zrento comum, caibros preparemos
Local: São Paulo
I1AT
Local: São Paulo
para construcões, caixas de cimento,
Titulo
Ind. Brasileira
Classe 14
caixilhos, cal para construções,
Classes: 8, 12, 23, 36, 37, 41 e 49
eubecas,
sea's pré-fabricadas, esquadrias carArtigos: Ampolas, capsulas
Requerente9 Distribuidora de Bebidas
envólucros
frascos,
cubos,
ampolas.
N9 866.394
ros, grades, janelas, ladrilhos. ,age0"Blat" Ltda.
globos. graus, moringas, pires potes, tas, lajes, lambris, madeira prepa saLocal: São Paulo
recipientes, refletores, reservatórios da para construções manilhas, massas
" SUPRALEME "
Classe 42
urinóis, vareta, vasilhas, vidros para para parede, papel para forrar rasa,
Ind. Brasileira
Artigos: Aguardente, aperitivos, anis,
uso não especificado
piaosa placas para pavimentação, parbitter brandy, conhaque, cervejas, fertas, portões, tacos, telhas tijolos, tin•
Cirumedic--Produtos
Requ
srantes
net, genebra, gyn, licores, frutas •com
N9 866.401
..:as para muros e paredes, veneziareicos
Médicdarirá
Ltda.
álcool, vinhos espumantes, vinhos
nas e vitrôs
.1,0a1.1
!
São Paulo
vertmutes, vinhos quinados, vodka,
4VETMEDICAP
Classe 10
N9 866.406
whisky
Artigos:-Fios Clrúrgicos
Ind. Brasileira
• N9 866.389
INT? 866.395
ABEVAI ADMINIS
Requerente: Vinícius Seabra, aa matos
/
Local: São 2aulo
Classe 8
Artigos: Conjuntos de peças óticas
formando diversos aparelhos de ótica,
apartadores de microscópics, binóculos, câmaras fotográficas e cinematográficas f imas revelados. máquinas rotográficas, filmes rígidos, fitas
magneticas, gravadores de fita, gravadores e discos, lentes graduadas,
oculos de tôda,s as espócies

Ind

EariJRANÇA
tnd. Brasileira
Requerente: ?'isto clp Serviços Esperança Ltda.
.
São Paulo

LUMENÁ

".CREAÇOES AIDITA
•T"-iis Rocha
Requerer": Aig.
Loc . ' • Pi'io Paulo
Ra
Titulo

• Requ .aente: Cirumedica-Produtos
TRADORA DE BENS
Madico-Ci rfirelans Ltda.
E
VALORES
Local: Sãs) Paulo
cla,•“t 2
N rties:
e -Aci cicn PRA'4 " na veteriná- Re querer) — Abava] Adir ia istrada-.
q . pri,CiVnC DInr-Vnre.nntOO V.f.rtnA..
ra si e Bens e Valores Ltda.
rara, fim s.arímrios,
r 4 ".
Local — São Paulo
aaragiaa, para veterinária , aglutina-Classes 16 e 33 — Titulo

86 Sexta-feira 3
N9 866.407

ABEyAL ADMINIS
TRADORA DE BENS
E VALORES LTDA.
Requerente — Abeval Administradora de Bens e Valores Ltda.
Local — São Paulo
Nome Comercial
N9 866.408

-MACAU
Ind. iSrasileira

DIARIO OFICIAL
N9

766.414

MINERITA EXTRA-OÇO E BENEFICIAMENTO DE MINÊRIOS
Requerente — Virgilio Calegari
Local — São Paulo
Título de Eestabelecimento
N9 866.415

TINEP
Ind. Brasileira

Janeiro de 1969

(Seção III)
N9 866..420

"FLOR DO ARCO,.
Ind. Brasil RDE"
Ruquerente L 'Padaria e Confeitaria Flor do Arcoverde Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 41
Artigos — Pão e Bolas
N9

866.421

"BAzzAu
Ind. Brasileira

Requerente — Canflex Artefatos de Requerente — Tiziani ,Ss Cia. Ltda.
Borracha Ltda.
Local — São Paulo
Local — São Paulo
Artigos -- Loção após barba, creme
Classe — 36
de barbrar, tintura para bigode, ta-- Requerent e— Indústria de Carroçarias Bazza Ltda.
Artigos — .botas, botinas, chinelas. quê, talco, brilhantina óleo para o
Local-- São Paulo
sandalias e sapatos para homens,'
cabelo e perfumes
Classe — 21
senhoras .e crianças
Classe — 48
Artigos Carroçarias
.N 860.409
N9 866.416
N° 866.422

SACRODISC
Ind. Brasileira

BARUEL
Ind. Brasileira,

Requerente — Gravadora Sacrodisc
Ltda.
Requerente — Pedreira Baruel Lida
Local — São Paulo
Local — São Paulo
Classe — 8
Classe — 4
Artigos — Discos gravados
Artigos — agata em bruto, água maN° 866.410
rinha em bruto, alabrasto em bruto,
ametista em bruto, aparas ou reisduos minerais, barro, coral, cristal de
REVIPOR rocha, areias, granitos, lã mineral em
em bruto minéInd. Brasileira bruto, rubis e safiras
rios
N9 866.417
Reviwa Revestimentos
Requerente
e Impermeabilizações Ltda.
B ARUEL
Local — São Paulo
Ind. Brasileira
Classe — 1
Artigos — Produtos químicos imparmeabilizantes, de revestimentos imRequerente — Pedreira Baruel Ltda.
permeabilizant es
Local — São Paulo N9 866.411
Classe — 16
Artigos — argilas, areias, argamassas, azulejos, batentes, blocos para
GIGANT.Ld DO
construções, calhas, cimento, caibras.
cahcas de cimento, caixilhos, cal, coRINGUE
lunas, divisões pre-fabricadas, esquaInd. Brasileira
drias, estas, estruturas, estuque. forros, grades, janelas, ladrilhos lajes,
lageotas lamelas, macadame, manif, Requerente — Emprêsa Brssiluira de lhas massas para parede, papel para
'Luta Livre Internacional Limitada forrar cass, parquetes, pedregulhos,
pisos, pedras, portas, portões, produGigantes do Ringue .
tos da bazse asfáltica, tacos, telhas,
Local -- São Paulo
tijolos, tintas para paredes, tubos de
Classe — 32
Artigos — Promoções de espetáculos concreto, venezianas, vigas, vigamentos e vitrõs
de luta livre e esportivos em geral
N9 866.418
N9 806.412

Inda

B ARUET,
Ind. Brasileira

Ind ?4ágin ira
Requerente: Comecçoes Isracine
Limitada
Local: São -Paulo
Classe 36
Artigos: Vestidos, saias, calças, camisas, paletós, blusões, blusas, casacos, aventais, babydolls, soutiens,
anáguas, saiots, toucas, bermudas,
pijamas, camisetas, camisolas, cachecols, abrigos
quando vestuários,
meias, lenços, gravatas, Colarinhos,
cinturões, cuecas, calcinhas, cintas,
uniformes, aventais, tirapós, roupões,
robe de chambre, jaquetas, japonas,
roupas brancas de uso pessoal
N9

866.424

"SEMPRE PRENSA"
Ind. Brasileira
Requerentes: Yang Yi e Lia Chyl
Cheing
Local: São Paulo
Classe 26
Artigos: Cabides, pregadores e
prendedores de roupas
N9 866.425

"I TRANSPORTADORA
:1 Requei• ente — Moveis e Decorações
Esperança Ltda. p inT1 tôtr,-saJba Requerente — Pedreira Baruel Ltda.
JOSECLER"
Local — São Paulo
Esperança Ltda.
Classe — 50
Local -- São Paulo Requerente: Transportadora
Artigos.— Atividade
Artigos — Móveis de sala de jantar,
Josecler Ltda.
sala de visitas, dormitórios e cisirtha Serviços com pesquisas e beneficaLocal: São Paulo
mento de minarias, pesquisas geoClasse — 40
O
Classe 33
lógicas e serviços. correlatas
Título
/
N`• 6tt6.413
N° -866.419
N9 866.426

SOSSRGO
Ind, Bre,crileira

" 4 1ÇnS

EQUADOR"

Requereiste — Bar e Lancnes Sossega
Reauersnte — Lanches Equador Ltda.
•
Leda. •
Local
São Paulo
Local -- São ?sul°
Classe 41
1
Artigos s-- • anduiches
Título
Olass£ -- 41

N°

866.427

41 O MUDO COIER.
CIAL •
Requerente: Jair Nascimento
Local: São Paulo
Classes 36 e 37
Título
N9 866428

"MORAES"
Ind. Brasileira

Requerente: Máquinas Agrícolas
Moraes Ltda.
Local: São Paulo
Classe. 7
Artigos: Bombas agrícolas, eixos de
"POINTER"
, máquinas
agrícolas,
escavadeiras
Ind. Brasileira
I mecânicas, máquinas adubadeiras,
máquinas capinadeiras, lança-chaRequerente: Pointer — Química
mas agrícolas, máquinas empilhadeiIndustrial Limitada
ras agrícolas, máquinas pulverizadoLocal: São Paula "
ras de arado, rolos compressores,
Classe 1
niveladores agrícolas, vaporizadores
Artigos: Tintas para marcação de agrícolas, cortadores mecânicos, bicos
aços e metais
de arados, ancinhos empilhadores,
locomóveis agrícolas, tratores
N9 866.423
agrícolas

••n

ESPERANÇA

Classè 41
Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela, presunto, queijo, requeijão, rozbife, paio, pates, copa, linguiça, mostarda, salame, salsichas, churrascos,
mussarella,

"ESQUININRA DA
CATUMBI"
Ind. Brasileira
Reguei eu te : Lanches Esquinha da.
Ca tumbi Ltda.
Local: S:la PWulo.

N9 866.429

1418.2,000- DE
Ind. Brasileira
Local: São 'Paulo
Classes 8 e 21
Artigos: Rádio, alto-falantes, amplificadores, aparelhos de contróles de
sons, televisores, toca-discos, aparelhos de sons, aparelhos radiofónicos,
aparelhos de reprodutores de sons,
aparelhos filtrantes, fios de aparelhos
elétricos, tomadas, estabilizadores de
voltagem, discos sonoros, piek-ups,
reatores, sistemas de som
Classe 8
Artigos: Automóveis e suas partes
integrantes, caminhões e suas partes
integrantes, câmaras de ar para veículos, breques, calotas, pedais de
câmbio, amortecedores de veículos,
veículos e suas partes integrantes;
carros reboques e suas partes integrantes, guidões, freios, eixos de direção, para veículos, direção de veículos,
para-lamas,
para- choques,
para-brisas, bicicletas e suas partes
integrantes, varais para veículos,
molas e rodas para veículos
Classe 21
N9 866.430

"RODROGAS"
.-11d. Brasileira
•
Requerente: Rodrogad • TranspssteS
de Produtos Farmacêuticos
•
Limitada
Local: São Paulo
Classe 50' .
Artigos: Transportes
N9 866.431

ROMA
Ind. Brasileira.
Requerente: Tapeçaria Ruma
Limitada
' Local: São Paulo
Classe 50'
Artigos: Prestações de. serviços

tr.

Sexta-feira :3
reforma em móveis, estofados,
tapetes e cortinas
N9 866.432

PEROLA
IND. BRASILEIRA
Requerente: Representações Pérola
Limitada
Local: São Paulo
Classe 50
Género: Marca a ser utilizada pela
requerente para distinguir sJrviços
correlatos com sua atividade, que
compreende representações por conta,
própria e de terceiros
N9 866.433

1

FEL ISTYL
IND. BRASILEIRA

DIÁRIO OFICIAL (Stção
N9

ções, Corpinhos, cuecas, curiras, dolmans, dominós, echarpes, espartilhos,
esteias, fantasias, fardamentaí, fardas, fraldas, fraques, galochas, quepis, quimonos, regalos, renards, robs
de chambre, roupas brancas de uso
pessoal, roupas feitas, lenços, ligas,
lingeries, luvas, roupas profissionais,
maiôs, mandriões, mantilhas, mantos, martinhas, meias, meias confecções, modeladores, palas, paramentos,
pa,ntufas, penhoars, pelerines, peles
quando vestuário, peugas, pijamas,
Requerente: Triângulo — maquinas peitilhos, peitos, Polainas, ponchos,
de Escritório Ltda.
pulovers, punhos, soutiens, sueters,
Local: São Paulo
sungas, suspensórios, tailleurs, toucas,
túnicas, turbantes, uniformes, roupas
Classe 17
Artigos: Máquinas de escrever, má- para esporte, roupões, saias, shorts,
quinas de calcular, máquinas de soslaks, solidéus, stainas, vestidos,
mar ,e máquinas de multiplicar
véus e visons
868.436

N9 866.437

INCOTRI N
Ind. Brasilelm
Requerente: /ncotrin — Indústria de
Trincos Ltda.,
Local: São Paulo
Classe 11
Artigos: Chaves para portas; dobraliças; linguetas; maçanetas; trincos;
trancas; enfeites de metal

N° 866.439

"TRIBUNE,"
INDI/STE,TA 38£37.131114

N9 866.441

N° 866.445

JUJUY
(ndústria

Brasileira -

Requerente: Indústrias Jutahy
Ltda.
Local: Recife
Classe: 16
Artigos: . Pedras preparadas para
construções.
-e

N9 866.446

MARILTI

FESTIVAL ABERTO

Requerente: Modas Felistyl Ltda.
Local: São Paulo
N9 866.438
Classe 36
Artigos: Blusas, blusões, vestidos,
casacos, manteaux, paletós, tailleurs,
coletes, capas, jaquetas, quimonos,
REVIPOR
pegnoir, sueter, pulôveres, ponches,
chales, cachecols, echarpes, combina- Ind. Brasileira
ções, corpinhos, soutiens, waillots,
calças, calções, camisas, camisolas, Requerente: Reviwa Revestimentos e
Impermeabilizações Ltda.
camisetas, cuecas, ceroulas, pijamas,
Local: São Paulo
punhos calças de senhoras e de
Classe 16
crianças
Artigos: Produtos impermeabilizantes,
de
revestimentos
N9 866.434
impermeabilizantes

giikeamat"
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Requerente: Fábrica de Esponjas
para Pó Marilú Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Esponjas para banho, espon.
jas e arrminho para pó de arroz
•
e rouge.

Requerente: Wilson de Almeida
Ribeiro
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo
N° 866.442

N9 866.447

".,QUADRIFOGLIO

Ind,Brasileira
Requerente: Quadrifoglio Comércio e
Indústria Ltda,
Locai: São Paulo
Classe: 24
Artigos: Bordados, borlas, brocados,
franjas, galões, laços, cordões de
qualquer tecido, enfeites de pano,
entremeios, entretelas, debruns, estopas de algodão, etiquetas de pano, fitas, fitilhos, passamanarias, pingentes,
pohmons, rendas, sianinhas, sutaches
tetlas para bordar, tiras, viezes, nesgas, mechas, bicos, alamares e adôrnos de paio.
N9 866.443

FESTIVAL ABERTO

Requerente: "Tribune" Palneis e
• DA MúSICA
Luminosos Ltda.
Local: São Paulo
POPULAR BRASILEIRA
Classe 8
Requerente: Amélia SUN,.
Artigos: Anúncios elétricos, letreiras,
Local: São Paulo
luminosos e aparelhos de
Classe 36
Requerente: Wilson de Almeida
iluminação
Artigos: Artigos de vestuário e rouRibeiro
pas feitas em geral inclusive calçaLocal: São Paulo
N9 866.39
dos: agasalhos, blusas, calças, casaClasse: 8
cos, camisas, capas, chales, chapéus, Requerente: "Tribuna" painéis e
Artigos: DISCOS gravados, filmes
Luminosos Ltda.
casacos de pele, gravatas, jogos de
revelados,
rádios
e televisores.
Local: São Paulo
lang erie, luvas, lenços, meias,
Classe 50
penhoar, pulover, quimonos, robe de
Classe: 50
chambre, saias, shorts, stolas taier, Artigos: Serviços de instalações, Atividade: Serviços de organização,
montagens, consertos, assistência técvestidos
nica e alugadora de letreiros, painéis, orientação, estudos, planejamentos e
realização d'e festivais; promoções e
anúncios elétricos e luminosos
N° 866.435
publicidade.
N° 866.440
Classe: 32
[ Artigos: Programas de rádio, prograde televisão, peças teatrais, e cl-.
tR A E -MAC - Imas
nematográficas, almanaques, álbuns
mpressos, calendários, catálogos, crôIr ,F"ii1eira
nicas impressas, folhetos impressos,
histórias impressas, índices impressos
Requerente: Stil-O-More — Indús- revistas impressas, roteiros itnpresz
sos de filmes, jornais, livros, músicas
tria e Comércio Ltda.
Impressas, propaganda impressa esLocal: São Paulo
crita e prospectos impressos escritos
Classe 36
Artigos: Abrigos quando vestuários,
agasalhos, alvas, anáguas, aventais,
N9 866.444
baby-doll, batas, batinas, bermudas,
calções inclusive para esporte, camisas inclusive para, esporte, camisolas,
camisolões, blusas, blusões, boinas,
boleros, cachecols, calças, calcinhas,
Requerente: Eckard Wolfgang,
gandolas, gorros, guarda-pó, gravaSchmidt
tas, hábitos, japonas, jaquetas, ja- Rei,uerente: Agência de Viagens e
Local: São Paulo
quetões, capas, capotes, carapuças,
Turismo Tropical Tours Ltda.
C12se 31
casacos, casacas, cartolas, casquetes,
Local: Recife
Artigos: Barracas de todos os
ceroula,s, eludes, chapéus, cintos,
Classe: 50
1
tipos
cintas, colarinhos, coletes, combinaArtigos: Turismo (Serviços de)

Clube de Férias

Requerente: MERCO — Sociedade
Civil para a Prestação de Serviços de
Promoção de Venda Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Algodão, aolpaca, cânhamo,
cetim, caroá, samiras, fazendas e
tecidos de lã em peças, juta, jersey,
linho, 'nylon, paco-paco, percalina,
poliester, rami, rayon. sêda -natural,
tecidos plásticos, 'tecidos imperrnaá.
vais, tecidos de pano-couro, tecidos
sintéticos de fios acrílicos e veludos.
N9 866.448

JUB1A 134
Requerente: Editôra Juaibá Ltda.•
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Agendas, álbuns impressos,
almanaques, anuários apostilas, boletins, calendários, catálogos, dicioná.
rios, coleções de livros, enciclopédias,
folhetos, folhinhas, jornais, livros
Impressos, Músicas impressas, obraS
Impressas, revistas e roteiros impre.
soa, métodos para ensino, programas
de rádio, televisão e cinema.
Números 866.449-450
A P L. A
Requwente: ITAPLAN — Imóveis •
Administração Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigo: Argamassas, argila, areia.,
azulejos, batentes, balaustres, blocos
de cimento, blocos para pavimenta-

DJ.NFZIO OFICIAL

C3
_

cão e calhas, cimento, cencretc, cal,
cré, chapas isolantes, cairsos,
lhãos, colunas, chapE.s para coberturas., caixas d'água, caixas de descarga
para lixos, edificações pre-moldadtis,
estuque, emulsão de base asfáltica,
esquadrias, forros, frisos, gesso, estacas, grades, janejas, estruturas metálicas para construções, lamelas de
metal, ladrilhos, lambris, lajes, lajeotastas, material isolante contra frio e
calor, massas anti-ruidos para uso
nas construções, Manilhas, massas
para revestimentos de paredes, mosabes, produtos betuminosos para uso
nas construções, prolutos_ de base asfanica, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas, de
cimento e cal hidráulica, pedregulhos,
produtos betuminosos limpermeabilizantes, liquides ou sob outras formas
para revestimento e outros usos nas
construções, persianas, placas para
pavimentação, peças ornamentais d'e
cimento ou gesso para tetos e paredes, parquetas, portas, portões, portas de chapas onduladas, pisos, -soleiras para portas, tijolos, tijolos refratários, tubos de concreto, telhas,
tacos, tacos, tubos de ventilação,
-tanques de cimento, vigamentos, vitrôs, venezianas, cigas, pisos, portas e
lanares de concreto, tintas para construções não incluídas em outras
classes.
Classe: 50
Atividade: Compra e venda de imóveis, administração, engenharia, financiamentos, terraplanagem, lineamentos, construções, urbanização, arruamentos, arquitestura, planejamentos, incerporaçõeS, empreendimentos,
investimentos
N 9 866.451

RODA VIVA

Requerente: Auto Pi'isto R.oaa -ViNra
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 47
Artigos: Gasolina, óleos lubrificantes,
querozene, óleos para amortecedores, graxas lubrificantes, fluidos lubrificantes, fluidos para freios.
N9 pn6.452

PO DA VIVA
natistriR Brasileira

N9 866.454

(eção

h
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866.459

N9 866.461 •

(
ti is

ALI :DE MÁGICA
MULO ORA

E. P.

, 1ND •

BRAS.

Requerente: I.E.P. Industria ee
Equipamentos de PetróleO,Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Aparelhos, equipamentos e
máquinas para a Indústria do Pe-

'i.-i• equerente9 Chocolate Dulcora
Local: São Paulo
Classe: 41.
Frase de Propaganda

tróleo

Números 866.455-455

N9 866.465
Requerente: Companhia Melhoramentos de São Paulo Indústrias de Papel
Local: São Paulo

Classe: 38
Artigos: Papel Higiênico

(d3

N° 866.460

E GROTSTEIN
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IND. BOASILEtela
BRAS1LEIRA

Requerente: Quipla — EletroMecânica Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Motores elétricos, a combustão interna, a óleo diesel; a êmbolo

rotativo, turmas, motores marítimos

Requerente: Inciústr , tr;. de Pianos Irving Ltda.

aulo
Classe: 9
.Artigos: Pianos
•

N9

Requerente: Garçonete Lanches • * NI.
dústria e Comércio Ltda.

Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: "sanduIches"
N° 866.466

868.461

Rú trica

"ANAL"

e para a aviação e suas partes integrantes.
Indústria Brasileira
Classe: 8
4krtigos : Instrumentos e aparelhos Requerente: Rilétrica Comércio e ReRequerente: Analítica --- Artigos para
reguladores, registradores e controlapresentações Ltda.
Laboratórios Ltda.
dores de fluidos, medidores de níveis,
Local:
Guanabara
Local: São Paulo P
instrumentos e aparelhos medidores
Classe:
.8
Artigos: Nas classes
industriais ou de labortórios, dinamô- Artigos: Aparelhos de uso comum,
Classes: 14 — 15 -metpas e contrôles eletrônicos.
acessórios de apare l hos elétricos (in
clusive
válvulas
lâmpadas,
tomadas,
N° 846.4'"
N9 866.457
lios soque,es, eibu,s e uoiiautores
tricbs, aparelhos fotográficos e máqui-

nas falantes

Estrelinha Amarela
(nclustria Brasileira
Requerente: Companhia Memora-

N9 866.462

OP
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leowziçaa
çwan
munem^
OWOURIA

Requerente: Cobrantil --CtInparibia
Brasileira Financial Imobiliária e

Mercantil
Local :São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe

mentos de São Paulo Indústrias
N9 866.472
de Papel
Local: São Paulo
Classe: 32
Metalétrica Comércio e
Artigos: Álbuns impressos, folhetos Requerente:
Representações Ltda.
Requerente: Churra,scaria, padaria e impressos, histórias impressas, livros
Local: Guanabara
impressos, revistas impressas, jornais
Motel Roda Viva Ltda.
Classe: 8
impressos, programas de rádio, pro- Artigos: Aparelhos
Local: São Paulo
de uso comum,
gramas de televisão.
Classe:, 41
acessórios de aparelhos elétricos (inArtigos: • Bombons, bolos, bolinhos,
clusive válvulas, lâmpadas, tomadas,
N9 866.458
bolachas, biscoitos, balas, cremes,
fios, sainetes), cabos e condutores
croquetes, c on feito s, churrascos,
elétricós, aparelhos fotográficos e má- Requerente: Mindinho Clínica' Dencuscus, coxinhas, carnes, dôces, emtária e Pronto Socôrro Soc. Ltda.
quinas falantes
•adas, esfilhas, frituras, farinhas aliLocal: São Paulo
mentícias, kibes, massas alimentícias,
Classe: 33
. N9 866.463
manteiga, omeletes, peixes, presunta,
Título de estabelecimento
pães, pães doces, panetones, pastéis,
!NDUSTRIA BRASILEIRA
pudins, pizzas, queijos, roscas, salsiN9 866.473
chas, sorvetes, sanduiches, saladas,
I .E.P.
I
NDLISTR
IA
sopas, tortas, torradas.
-Requerente: Companhia Memoramentos de São Paulo Indústrias
DE E:(14.1 I PA ME NTOS DE
N9 866.453
de Papel
Local: São Paulo
PETRÓLEO LTDA. CLINICA DENTÁRIA
Classe: 32
Artigos:
Álbuns
impressos,
folhetos
EDGRULHALI
. N1105
PRONTO SOCORRO
impressas, livros Requerente: T.E.P.
Indústria de
impressos
Eauipamen Los de Petróleo Ltda.
ME ALEGRIA
impressos, revistas impressas, jornais
Local: São Paulo
impressos, programas de rádio, pro1 Requerente': Carneiro Oliveira & ComNome Comercial
gramas de televisão.
' panhia Limitada
Local: Distrito Federal
Classe: 47
Reauerente: Chocolates Encoro
Artigos: Carburantes essências para
Sociedade Anônima.
l
ubrificação
,
fluidos
Local: São Paulo
con
lubrificantes para frei-6s, bustivels,
Classe: 41
gás gasolina,
DE
HOJE:
graxas,
óleos
para
DO
NÚMERO
INCR$
0,16
ÇO
i
Local: São Paulo
1:"tt
luminação,
leo refinatio auerozena petró-
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