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No 153.306 - Cláudio Motta e Silva
No 153.969 - Shell Interr.atic.nale
Reaearch Maatschappij N. V.
•
N9 154.586 - Imperial Chemical
DIVISÃO DE PATENTES
Industries Limited.
N9 154.701 - Elias Bussab.
Eniediente de 2 de janeiro
N9 141.591 - Senkichiro Hagiwara.
N 9 171.244 - Stora Kopparbers
No 15, 4.705 - Luiz Vidal Fernande 1968
N9 142.678 - Aziz José Abrao.
Bergslags.
des, Angel Doming,ues Garcia e SerN9 149.158 - Guino Guimarães.
No1i1.251
Phillips Petroleum gio Wmbarck Arroio.
Privilégio de invenção deferido
Company.
N2 154.706 - Claudio Armin GeiN o 94.997 - Processo de separar
NO 156.270 - Maria Dinah Toledo
NR 171.313 - Shell Internationale ger. polimeros de solventes - Philkips Pe- Gaivão Barbosa.
N9 154.724 - Tadeuse Witold Redo
troleum Company.
N9 161.430 - Fábrica de Insetici- Research Maatschappij N.V.
No 154.919 - Oscar Serapião dos
NO 171.314 - E. I. Du Pont de
das
Agromenka
Ltda.
N 9 105.496 - Processo para a fa-. N O
Santos.
Nemours and C'ompany.
161.431
Fábrica
de
Inseticibricação de novos corantes orgânicos das Agromenka Ltda.
N9 155.462 .- Pittsburgh PPlate
N° 171.324 - Farbwerke Hoechst
Ciba Société Anonyme.
Aktiengesellsc l-aft vorm Meister Lu- Glass Company.
Nç
161.495
Vibo
Ltda.
NO 106.948 - Processo de halogeNo 155.711 - 1?eciro do Souza.
No 161.549 - Severino João Ba- cius & Bruning.
nar pormeros normalmente sólidos e tista
N o 15, 5.907 - Otto P iens de La
No 171.328 - Continental Oil ComZOrnita,
Júlio
Odoni
Zornita
e
Roca.
produtos assim produzidos - Phil- Affonso Zornita.
pany.
ips Felroleum Company.
NO
156.566 - Oriho PharmaoeutiIV' 171.337 - Thomás Swan & Co.
619 161.589 - Jopel - Indústria de Ltd.
cal Corporation.
N" 120.3.67 - Nôvo esterilizador Artefatos de Papel Ltda.
No 171.356 - Farbenfabriken Bayer
N 0 156.578 - Aliada Chemical Corpara nimaadeiras - Dr. Hélio LemNO 161.609 - Umberto Celli.
paration.
Aktiengesellsch aft.
fill.
N9 169.742 - Artur ,Fischer.
111) 157.077 - Damnuel Mostcvoy N O 171.369 - Stamicarbon N.V.
NO 170.553 - Clemente Irmãos S.A.
N" 121.303 - Processo para poliNO 171.419
Bot Brassert Oxy- Arquivem-se os Processos.
merização de alfa-olefinas - Natiogen Tecnik Ag .
N9 170.635 - Ornar de França,
Notificação
Distillers and Chemical CorpoNO 171.435 - Washine Chemical
NO 170.658 - Vibo Ltda.
ration.
Corporation
e
Ficam
os
requerentes
abaixo menNO
171.701
Ima,sa
S.A.
IndúsThe
F.
&
M.
SchaeN9 122.152 - Nôvo dispositivo para
cionados convidados a , comparecerem
tria e Comércio.
ler Brewing C o.
enrolar cabelos - Takashi Hirai.
NO 171.905 - Dow Corning Corpo- a êste Departamento no prazo de £0
NO 173.514
São Paulo AlpargaN - 122.292 - Nôvo processo para a
ration.
dias a fim de efetuarem o pagamento
Vnamentação de cartões de boas fes- tasNoS.A.
No 172.091 - Air Reduction Com- da taxa final:
102.912 - Dr. Dse Ning Tjian.
Qiis e similares - Indústria Gráfica
1\T° 151.214 -- São Paul, Al pargaN9 136.950 - 1VIonsanto Company. pany Incorpor ated.
Rabco Ltds,
tas S. A. - pat. 6.149.
NO 172.219 - Meta,chme Ag.
NO 145.606 - Sandoz Patents Ltd.
Nç 151.322 - Sãoup - Sociedade
N9 17:3.317 - Canon Mills CompaN" 124.366 - Processo para a conNO 165.378 - Molykote Produktions ny:
Anônima, Brasileira de Artefatos
versão catalítica de hidrocarbonetos GMBH,
N O 173.477 - Farbwerke Hoechst Plásticos - pat. 6.550.
Insatura.dos - Universal 011 Products
N9 165.846 - Texas U. S. Che- Aktiengesellschaft
NO 151.323 - Sabap Sociedade
éompany.
vorm Heister Lumical
Company.
Anônima Brasileira da Artefatos
cius & Bruning.
126.782 - Processo de preparaNO
166.172
Halcon
International
Plásticos - ,pat. 6.551.
ção de derivados da bis-hidroximeti- Inc.
Arquivamento de patentes
léno pregrana
Roussel-Uclaf.
NO 152.028 - Getúlio Lia-o da Sil619
166.894
Kindrokubo
Iwata,
No 129.204 - Rebôlo abrasivo, proForam mandadas arquivar as pa- va - pat. 6.552.
No 167.166 - The Glidden Comcesso para produzir um rebôlo agratentes abaixo:
Z\19 152.256
Dino T.olezano r° e aparelho para realizar o dito pany.
patente 6.553.
No 120.103 - Elprochine S.A.
619 167.289 - The National Cash
rocesso - The Osborn ManufactuN a 161.511 - Goldring Eletrônica
No 139.206 - M. & T. Chemical
i Company.
ing
Registes Company.
Ltda. - pat. 6.554.
Inc,
No 167.896 - Lepetit S.p.A.
N O 161.512 - Golring Eletrônica
No 130.608 - Processo para Nein"
No 140.337 - American Metal CliN9 153.022 - May & Baker Limi- max
Ltda. - pat. 6.555.
çar ácido fumado° - Halcon Inter- te&
Inc.
No 161.513 - Goldring Eletrônica
national Inc.
NO 144.075 - Com Products ComN9 155.824 - Uniroyal Inc.
Ltda. - patente 6.556.
N O 131,050 - Processo de preparapany,
- N 9 162.214 - R•yuko 5 A. IndúsN9 144.461 - Augusto Szpaller.
No 160.172 - Hokko Chemioal Inção e extrusão de uma solução de um
N 9 144.967 - E I Dr' Pont de Ne- tria Comércio e Impor1a.a50
polímero de condensação e respectiva dustry Co. Ltd.
tente 6.557.
4Olução Cclancse Corporation of
No 163.307 - F.N.I. Fábrica Na- mours And. Company.
No 162.577 - Dr. Mauricio ZogowsNO 145.316 - Ramez Rizk / Cia.
America.
cional de Implemento, S.A.
iri e Sr. Crispan Fernandes ,dos SanNO 154.343 - Raiz artificial para a No 167.271 - Instytut Vanivozovv Sz- Ltda.
implantação de dentes na arcada tucznych.
No 145.730 - Pittsburgh Plate tos - patente 6.555.
619 162.634 - Ronson Cuiporation
dentária humana ou animal - AlfreNo 168.354 - British Columbia Re- Glass Company.
•
ao Boettcher.
search Council.
No 147.283 - Fórmica Corporation - pat. 6.559,.
No 162,729 - Jorge Argen BogosNo 169.145 - Scherico Ltd.
N? 147.549 - Huileries Antenin
Exigências
sian - pat. 6.580.
N9 169.206
Veb Farbenfabrik Roux e Savonneries J. B. Paul.
o163.211 - Atina Paulista S. A.
N
No 147.761 - Imperial Chemical
Termos com exigências a cum- Wolfen.
NO 169.975 - Ciba Société Ano- Industrie, ? Liinited.
prir:
NO 163:366 - Orlando Rodrigues
NO 14,8.618 - Imperial Cehmical - pat. 6.362.
nyme.
111.741 - Errnelinda Leoni ViN 9 169.478 - Rubens Bendito An- Industries of Australia, And New ZeNo 163.401 - Inclibrias Quimicas
ghy & Cia. Ltda.
land
Ltd.
drade.
Anhembi S. A. - pat. 6.563.
N9 112.285 - Mecamolde Mecânica
N 9 170.170 - J. ri. Geigy S.A.
N9 148.761 - Shell Internationale
NO 1(33.511 - Erizz.,to de Abtaino e PláSticos em Geral Ltda.
N9 170.359 - Société Rhodiaceta. Research Maatschappij N. V. .‘
pat. 6.564.
No'
149.695
Armour
And.
ComNo
170.374
Nationa/
Steel
CorN9 128.919 - Hauschild S.A. InN9, 163.566
János Jrizsef K511:1
pany.
poration.
dústria e Comércio.
pat. 6.565.
o 1.40.837 -- Aziende Colori NaNO 170.407 - Halcon InternatioIV' 132.874 - Louis Paiol . 0rossNo 163.006
Miguel -- pa"zionali
N
nal Inc.
s Affini- Acua S. P. A.
rneyer.
tente 6.566.
N9 150.168 - Shell Internotionale
N9 171.142 - Perstom Ab.
N' . 136.726 - Frederico SteinberS.
161.621 - José isma,c1 MusitaNo 171.232 - Uniroyal Inc.
Research Maatschappij N. V. •
N o 137.859 Violet Sonha Bule!.
uo Pirágine
pat. 6.567.
N9 150.668 - The odore Ernesi, ArNO
171.240
Imperial
Cheinical
No
. . 634 - Las Bra ,:as Si A .
1:13
N O 141.273 - Finchin, Johnson &
nola.
Industries Limited.
Ch-arraself8a
,pat. 6.558..
Associates Lanited e •T('S (Mb' tpil65
tj» w.‘a,a - N. v 911i-11a,'G1oa1NO 171.230 -- Imperial Chemical
N9 163.766 -/ Dr. Sergio Peregri.
Industries) Limited
I
iPsunan
: ‘1,
Industries Limitedvarreira, - p at. 6.559.
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- As Repartições Pública: , devera° entregar na Seção de Comunicações . do Departamentc de
Imprensa Nacional. até . às 17 horas, o expediente destinado à publicação..
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- As assinaturas vencidas poderão ser suspensas 'sem prévio
aviso.
- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a re-

novação de assinatura deve ser
CHEFE Od sE00 ou neloAçÃo
CHEFE DO SERViC0 DE Pt.BI-ICACÕES
solicitada com antecedência de
- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES !trinta (30) dias.
à matéria retribuída, nos casos de
•érro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
- Na parte superior do endeformuladas por escrito à Seção
SIE.C.a0 ito
:iço
estão consignados o numero
de Redação, até o g:unto dia útil
gases de . publleidad• do expediente do Departarneribe
do
talão
de registro de assinatura
subseqüente à publicação no
Naciona l de Propriedaoe -idusitriai do Ministério
mês
e o ano em gize findará.
e
o
da indúst,le • do Comércio
órgão oficial.
as do Departamento de ina.(enaa Nacional
- As assinaturas dás Repartiln:pres ico riEt Oficinas
- A Seção de Redação funções Públicas serão anuais e deciona. N:ra atendimento do publiASSINATURAS
verão ser renovadas até 28 de [eco. de 11 ás .17h30m.
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E RARTICULARg
vezeiro.
1
.Capital e Interior:
Capital e Interior :
- Os originiais. devidamente.
A
remessa
de
válóres,
semauten:ilos. deverão ser dactilo- Semestre * ** *
NCr$
13,50
NCr$ 18.00 Semestre
pre
a
favor
do
Tesoureiro
do
Degrafados em espaço dois, em unia Ano
NCr$ 27.00
NCr$ 36.00 Ano
I
partamento
de
lmprdnsa
Nacto22x33:
só face do papel, fe,,alato
Exterior
Exterior :
'nal, deverá ser acompanhada de
as emendas e. rasuras serão resNCr$
30,00
esclarecimentos quanto à sua apliNCr$
39.00
Atro
*****
*
•
•
o
•
•
salvadas por q uem de direito. i.4110
;cação.
NÚMERO AVULSO
- As -assinaturas podem ser
•
do
número
avulso figura na -última página de cada
--O
preço
-Os suplementos às edições
toma,:.is em qualquer época do
exen.elar.
elos órgãos oficiais só serão remeano, por seis meses oT: um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01, ¡tidos aos as:;inantes que os souexceto as para, o exterior, que
se do mesmo- atro, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. ;citarem no ato da as4in.atura.
sempre Ser.5o . arwpis
e

N 9 163.781 - Ancora Cia. de Industria e Comercio -- pat. 6.570.
N9 163.986 - Lee Joon Hyecng pai:. 6.511.
N9 164.018 - Ancora ' Indústria e
Comércio Ltda. - pat. 6.572.
N9 164.019 - ATICOTa Indústria e
Comércio Ltda.
pat 6.573.
N9 164.020 - Ancora Indústria e
Comerclo Ltda. - nat. 6.574.
N9 164.023 - Ancora Indústria e
Comércio Ltda.
pat. 6.575.
N9 164.024 - Ancora Indústria e
Comércio Ltda. - pal. 6.576.
N9 164.02:5 - Ancora Indústria e
Comércio Ltda. - nas. 6.577.
N9 164.026 -- An-cora Indústria e
Comércio Ltda
pat. 3.578.
Na 164.073 - Ancora Industrial e
Comércio Ltda. - pat. 6.579.
N9 164.074 - Ancora Indústria e
Comércio Ltda.. - . pai. .3.580.
Divisão Jurídica
Seção de Transferência
e Licença
Expediente de 2 de janeiro de 1989
Contrato de Expioraçáo

de Marcas.

For despacho do ar. chefe da seção, foi mandado averbar o contrato

de exploração das marcas:
Emblernática reg. 3&2 .Q8.
Drima, reg. 364.114.
Corrente Diagonal , reg. 865,944.
Diagonal, reg. 366.073.
Aptan reg. 869.755 de propriedade
de J. .5; P. Coats, Umitcd, %tabeleeido em lhe-Ócio e em favor de Linhas Corrente 8. A. estabelecido 110
Brasil, Averbem-se os contrates de
exploração.
• Transferêneks g Alteracdo de
nome de ledtkier de. PrpeesS08
Foram mandados anotar nos piess abaixo as transferências e alde nome:
The RellianeeEleatrieed
pering Company (transfw cia para

IN nome das morem» ,

Toledo rega. 2838..44-à,-;-

ee
it Atar^

-

_Industrial Rubi Ltda.
(transferencia, para seu nome das
marcas:
Rubi-Raz -termo' n: . 619.064.
Rubi-Scida termo n9 619.065.
Fazenda União Indústrias Alimendoias Knutre S. A. (transferência
para seu •aome das marcas: Kinutre termo n9 620.200.
Kigosto têrmo n 9 620.201.
.Enir-Engenharia Ltda. (alteração
de nome dás marcas:
Enir termos ns. 441.142 -- 441.143.
Indústria -e Comera'o de Artefatos
de EorraCta Duplex S. A. (alteração
rega.
de nome Lea marca Duplex
na. 221.636 - 221.637 ---221.954 -224.679.
Cia. Fluminense de Tecidos (aiteração de nobe das marcas):
CMFT reg. 344.670.

6,..)

Icaraí re55. na . 299.818 - 299.819
- 299.820 - 299.821 - 300.308.
Cia. City de Desenvolvimento
(transferência para seu nome das
marcas):
n9 232.936.
Jadi m dos Jaoarandíta registro
Jardim -Jussara, reglatro Minero
22.120.
Jardim Brasília _registro n9 2ee.816.
Cia City registro n9 333.944.
City registro ne 345.550.
1(11es Laboratoires Inc. (transferência para seu nome das marcas).
Ictotest -registro n9 209•8.
Ictotest registro n 9 210.883.
Ames registro ne 212.573.
Ames registro to- 217.524.
My-B-Den registro n 9 224.184.
Nostyn registro n9 224.606.
•Dextrotest, registro n9 225.142.
Perylone registro n9 237.027.
CliniteSt . tegisfro n9 244.188.
Albustax 'registro n 9 250.420.
Sti/phostrol regietro lar 257,462.
Clinistix registro n 9 259.778.
Uriatix registro ir? 272.197.
Combistix registro n9 299.439.
Combistix registro n 9 299.430.
Ames rei...aro n9 317.560.
Imobiliária Carrilho Corretora e
„Administradora ._Ltda'. (transferência para- seu nome 4s fiares Carrilho térmo.n9.-450.24-5).
rditbra. Braailitlade. Ltda. (transferência para seu nome da ina9ea.

Consultor dos Impostos Federais termo n9 567.i535) .
Indústria e Comércio de Artefatos
de Borracha Duplex S. A. (alteração de nome da marca Duplex regiatro n9 366.812). Shell Brasil S. A. (Petróleo) e
Srell International Petroleurn Company • Limited (alteração de nome e
transferência para seu nome da marca Emodil registro n 9 315.511).
Johnson & Johnson (alteração de
nome (duas) e transferência para seu
nome da marca Saudapele registro

321.900).
Expre,sso São Geraldo S. A. (transferência para seu nome do título Expresso São Geraldo registro número
186.208) .
ri9

Seção de Recursos
Expediente de 2 de janeiro de 1969
Recursos Interpostos •

Canádian Hoechst Limited (no recurso interposto à caducidade da
marca Daonil n9 264.722) ..
Indústria de Produtos Alimentícios
Piraquê S. A. (no recurso interpetsto. ao deferimento do tema mimero 728.814 Marca Drink.Drepe)'.
..Indústria e Comércio Kunz 8. A.
(no recurso interposto ao deferimento do termo no 300.242 marca Pérola).
Unilever Limited (no recurso inrn
terposto ao deferimento do telo
387.175 marca Alvik)-.
Rádio Bandeirantes 8. A. (no recorro interposto ao indeferimento do
têrmo n: 417.850 marca Cadeia Verde-Amarela Norte-Sul).
Byk-Guldeii Lomberg, Cheir~he
Fabrink Gmbh (no recurso interposto
ao indeferimento do termo ., número
426.389 marca Euramed). .
• -Gazola S. A. Indústria Metalúrgica
+aio recurso interposto ao deferimento

do termo 546.826 marca .Emblemática)
Spiesshofe & Brami i(rioc retirso
• Spiesshofer & Brami (no reóurso
interposto . ao deferimento do termo
ii 53.676 marca Triunfo).

Banco do Estado de São Paulo S.A.
(no recurso interposto ao deferimento
do têrmo 573.681 marca Braespa).
Supermercados Peg-tig S. A. (norecurso interposto ao deferimento do
termo 578 título Supermercados PegPag).
Financial do Comércio e da Produção S .A. Crédito, Financiamento e
Investimento (no recurso interposto ao deferimento 'do termo número
582.146 nome comercial Banco Financial S. A:
Cia. Brasileira Rhodiaceta, Fábrica
de Raion (no recurso linterposto ao
indeferimento do - termo' 582.283 marca Nacryl - Termo n9 582.284 marca Nacry1).
Fábrica de Cera Tacolac Indústria
e Comércio Ltda. (nó . recurso interposto ao indefer,imento do ''tkrmo 585.456 marca Tacolac)
Indústria de Meias Iria S.- A. (no
recurso interposto ao deferimento do
termo- 587.269 marca Monique).
.1
Controles Automáticas Sermar . Limitada (no rectirse Ditem:Oito e a' i in-

deferimento do termo 589.670 inarca
Alerta).
Blemco Importadora e Exportadora
Ltda. (no reeureo interposto ao deferimento do térirfo 689.682 Marca
Brasan).
Illenico Importadora e Exportadora Ltda. (nó recurso lInterposto ao
deferimento do tés rmo . 589.682 marce, Brasan).
Indústria -Química e Farmacêutica Schering S. A. (no recurso interposto ao deferimento dolterrno 590.620
marca vermón).
William Walter Artzt (no recurso
interposto ao Indeferimento do têrmo 119 590.697 marca Babygro).
Corizio Colaiacovo (no recurso int'erposto Sei indeferimento do ,têrmo
591.586 malta Bom -Apetite).
Sociedade Técnica de ¡Materiais Sotema S. A. .(no recurso, interposto ao
deferimento -do têrmo 592.512 marca
Fortema) •
•Oxylin S.- A. Indústria de Tintas
Técnicas (no recurso interposto ao
indeferimento- do Verme número ,.
593.493 marca Oxyfer):
Editorial Bru guera Lida (no recurso Interposto ao indeferimento do

•
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._ •
têrmo n9 593.757
marca Coleção N. 586.450 - Requerente - Mido N. 552.590 - Requerente - Hélio No 505.682 Os Federais) •
G. Schaeren & Co. S.A. - Reg. Taques Bittencourt , - Reg. 387.776. Vi cobrás Ltda. Indústria Eletrônica
- 388.342
Editora Ypiranga S.A. (no recurso n9 387.151,
N. 563.403 - Requerente - Hotel
interposto ao deferimento do têrmo N. 588.732 - Requerente - Bene- Quitandinha S :A . - Reg. 387.779 • NO 533.j15 -• Ilton Carlos Marra
Aragão
388.
393.
n9 594.324 - marca Seleção Italia- dito Lacerda - Registro 387.152.
N. 563.406 -- Requerente - Hotel No 549.111 - Alberto Eleir Vieira
na)
•
N.
590.936
Requerente
IrQuitandinha S.A. - Reg. 387.'780. Cortines - 388 .394.
Marcovan Ferragens, Comércio e
N. 571.595 - Requerente - Ale- N O 549.406 - Auto Pósre 111 Ltda.' •
Indústria Ltda. (no recurso interpos- mães Pereira & Cia. Ltda. - Reg.
n9
387.155.
xandre
Djukic - Reg. 387.783.
- 388.395.
to ao deferimento do têrmo 594.598
N. 590.969 - Requerente - Banco N. 577.877 - Requerente - Meca- No 551.653 - Rothschild Leureiro
nome comercial Marcovan Comércio
Sul Americano do Brasil S.A. - nica Tetuan Ltda. - Reg, 387.784. & Cia. Ltda. - 388.396.
de Representações Ltda).
Reg. 387.156.
N. 588.775 - Requerente - InFadeinac Fábrica de Materiais de
N. .591.061 - Requerente - Má- dústrias Keras- Ltda. - Reg. 387.7851 NO 555.035 - Ahmad Mahrnoud
Construção S.A. (no recurso inter- quinas Nina Ltda. - Reg. 387.157.
Rio de Janeiro - 388.397.
N. 593.965 - Requerente posto ao indeferimento do têrmo n9 N. 592.001 ---- Requerente - Eduar- tônio Passareli - Reg. 387.789. An- No 555.562 - Antônio Barbosa 594.918 marca Pareflex) .
do Secco S.A. Comercial e Industrial
388.398.
N9 594.241. - Requerente: Bar e NO 563.472 - Banco Ni5ve Mundo
Empax Embalagens S.A. (no re- - Reg. 387.160.
curso interposto ao deferimento do
N. 597.571 - Req. - Farbwerks Mercearia Orquidea Ltda. - Reg. S.A. - 388.399.
.790.
termo n9 601.727 - marca Embapel) . Hoechst AktiengeselLschaft Vorm
N O 584.131 - Adelfo Manoel An5 - Pha
ros Propaganda tônio Rabanal - 388.400. •
Sociedade Técnica de Materiais Beister Lucius & Bruning - Reg • N9 595.07
•
' S. A. - Reg. 387.792.
Sotema S.A. (no recurso interposto n9 387.174.
N O 584.936 - Sefiplast Indústria e
ao deferimento do têrmo 601.949 - N. 570.408 - Requerente - Soe • N9 595.094 - Joint Jornais In- Comércio
Ltda. - 388.401.
marca Fraterna).
Civil de Intercâmbio Literário 'e Ar - ternos de Emprêsas Ltda. - Reg.
N° 535.013 - Friobrás Acessórios
Editôra Ypiranga S.A. (no recurso tistico Anila. Ltda. -- Reg. 387.321 . 387.793.
P/ Refrigeração Ltda. - 383.402.
interposto ao deferimento do termo
N. 579.534 - Requerente - Fan- N9 596.632 - Ibras Industrie, Bra- N O 537.011 - Disborin - DistrinQ 608.277 - marca Seleções Maçôsileira
de
Acessórios
Ltda.
Reg.
buidora de Borrachas Industriais
diligas - Indústria Metalúrgica Ltda.
nicas) .
387.794.
Ltda. - 388.403.
Intástria de Móveis de Aço onda - Registro n9 387.336.
N9
597.513
Recomad
RepresenNo
N. 585.559 - Requerente Albu
- Extintores Toledo
Ltda. (no recurso interposto ao detações e Comércle de Madeiras Ltda. Ltda.588.991
- 388.404:
ferimento do termo 609.087 - marca querque Braga - Re:g. 387.366.
- Reg. 387.798.
N.
586.711
Requerente
Auto
N9 589.088 - Werny Silveira Onda) .
N9 597.522 - Sotauto, Socier1ade 388.405.
Laticínios Símbolo Ltda. (no re- Pósto Dois Amigos Ltda. - Reg. Técnica
de
Automóveis
Ltda.
Reg.
n9
387.368.
No
589.459 - Associação Brasile!.
curso interposto ao indeferimento do
387.799.
termo n9 551.580 - marca Símbolo).
N. 537.893 - Requerente - Mosai- N9 599.100 - Requerente: Monofii ra dos Vavaleires da Ordem Impeco Aaquitetura e Construção Ltda. Sociedade Industrial ae Monofila- rial Constantiniana Militar de São
Exigências
Jorge - 388.496.
- Reg. n9 387.371.
mento Ltda. - Reg. 387.809.
N O " 589.872 - Confecções Alouan.
Tèrmo com exigência a cumprir:
N. 286.708 - Requerente Hudson N9 607.077
Requerente
Eletro
tex Ltda. - 318.407.
N. 551 580 - Waldemar Kjaer & Distribuidora do Brasil - Registro
¡Máquinas Ciola Ltda. - Reg, no,
Cia. Ltda.
no 387.384.
No 592.055 - Eletroflex de Repre1387.805.
N.
317.308
Requerente
Usabra
Notificação
sentações
Ltda. - 388.408.
.1
N9
607.451
Requerente:
Efrari
(Representações) S.A. - Registro S. A. Indúst
r ia e Comércio linpor- NO 592.769 - Friopex Indústria. e
n9 387.386.
Ltda. , - 388.409.
Ficam os requerentei abaixos conN. 412.823 - Requerente - Casas tação e Exportação de Auto Peças - Comércio
N O 592.853 - Synteko S.A. Covidados a comparecer a êste Depar- da Banha Comércio e Indústria S.A. Reg. 387.812.
N9
tamento . no prazo de 90 dias a fim - Reg. no 387.391.
520.892 - Mecanoloci r Re- mércio, Importação e Expottação p aração de Máquinas e aloteres - 388.410.
de efetuarem o pagamento da taxa
Reg.
387.823.
N.
443.942
Requerente
Odilon
NO 592.914 - Halles S A. Inves.
final de acôrdo com o Decreto 254,
Alexandre Tavares - Reg. 387.395.
.N9 552.248 - Requerente • Cia , Si- timento, Crédito e Financiamento de 28-2-67. (Republicado).
N. 445.776 - Requerente - Dis- derúrgica It abirito-siderita - Reg. 388.411.
Vimas:
tribuidora Londrimar Ltda. - Reg. 387 .382.
.
NO 593.009 - João Silvério MaN9 566,959 - Reçuerente: Zarnbon
N. 445.634 - Requerente - The no 387.396.
Laboratórios
Farmacêuticos
S.
A. - chado - 388.412.
Universal Tobacco Co•pany Ltd. - N .449.318 - Requerente - SocieNO . 593.176 - Moinho Se-láli Dei
Reg. n9 384.475.
dade Técnica e Industrial de Lubri- Reg. 387.837.
N. 445.684 - Requerente - Diários ficantes Solutex S.A. - Registro g N9 578.522 • - Re querente: Refri- S.A, Tndústria e Comércio eraçao Springei S. A . Indústria e 380.413.
Associados Ltda. - Reg. 386.536.
11 9 387.399,
N O 593.246 - Indústria Reunidas
- Reg 387.842,
N. 450.662 - Requerente - PapeN. 449.314 - Requerente Toyo Comércio
laria Umuarama, S.A. - Reg. nú- Rayon Co. Limited e Teikoky Rayon NO 583.324 - Reouerente: Ferrofor_ Titan S.A. - 388.414,
ma
S.A.
Indústria
Me
t alúrgica mero 386,638.
No 593.639 - Vicente de Paula
Co. Limited - Reg. 387.400.
Reg. 387.846.
Barata - 388.415.
•
N. 488.368 - Requerente - Cia.
N. 451.383 - Requerente a- ComN9 584.014 -- Requerente:
Rio N° 503.640 - Vicente de Paula
Proautora de Vidro Pravidro - Re. panhia de Hotéis Comodoro - Reg.
.
, Branco de Máquinas Ltda. - Reg Barata - 388.416.
n9 387.063.
• n 9 387.401.
Na' 488.372 - Requerente - ProduNO 593.764. - A Esplanada Rou..
N. 532.752 - Requerente Hilta 387.847..
N9 584.154 - Requerente: Vais pas S.A. - 388.41/.
tora de Vidro Providro
Registro Aktienges,ellschaft - Reg. 387.414.
Nooger & Neville Inc.
n9 387.064.
No 595.675 - Fausto Tameron LoN. 554.101 - Produtcs Químicos e Valicenburgh,
387.848.
N..592.233 - Requerente - Hdá- Farmacêuticos Lnaf Ltda. - Reg. - Reg.
pez - 388.418.
N O 586.959 - Requerente Colas
chto Demarchi - Reg. 387.077.
NO 595.782 - Fundição Brasil
n9 387.426.
N. 297.850 - Requerente - Qua- N. 563.743 - Requerente - Bar FIxerna Ltda.. - Reg. 387.849.
S.A. - 388.4-19.
ker Chemical Corporation - Regis- e Lanches Ilda Ltda. - Registro NO 587.725 - Piei Rose Industr'e
NO 595.852 - Peças Muvilop de
tro 387.079.
n9 387.430...
de Plásticos Ltda - Reg. 387:851. Pára-brisas Ltda. - 388.420.
Requerente
-SuN
77
347
N?
•
.
5
.
N O 595.937 - Fernando Moreira
590.478 - Erich Paul Gustav
N. 420.785 - Requerente - Ak- permercado Peg Pag S.A. - Reg.
•
Kru Gel - Rg. 387.856.
- 388.421,
tiengesellschaft Fur Ziak - Industrie :19
387.458.
No.
605.482
Cibrafi
Cia.
BrasiN o 595.867 - José Arruda César
Vormais Wilhelm Grillo - Registro
e,.
N. 591.939 - Requerente - Indús- leira de Crédito, Financiamento e - 388.422:
n9 387.084.
trias
Químicas
Reis
Ltda.
Reg.
Investimentos
Reg
387.
&fia.
N. 425.676 - E. Marchesi
NO
597.642
Comércio
e RepreAçú- no 387.471.
NO 605.08-7,-.Requerente . Argen • s entações Nerimá - 388.423
car e Álcool S.A. - Reg. 387.'085.
N.
592.838
Requerente
Victor
,bra,
•
Comerciá]
e
Importadora
Ltda
.
N 9 597.652 - FIR Representações
N. 488.351 -- Requerente - Cia.
Nickelsburg - Reg. 387.475. - Reg. 387.863.
.
Produtora de Vidro. Previdro --e . Re- Ribeiro
tda. - 388.424.
N.
592.839
Requerente
Victor
gietro n9 387.098.
NO 597.737 .- S. Paulo A/pargaa
•
No 608.154 - Requerente: Federa_
Ribeiro
Nickelsburg
Reg.
387.476.
N. 506.064 - Requerente --a Feres N. 593.838 - Requerente - Cerâ- ção das Cooperativas de Produtores tas S.A. - 388.426.
Buassaly & Irmãos Ltda. , - Reg.
No 597.739 - S. Apulo Alkarga.
mica Industrial de Campinas .Ltda. n9,e Mate Pelaria Ltda. - Registro
n9 387.101.
387.867.
387.478. •
as S.A. - 388.427.
N. 513.096 - Requerente Gomes - Reg.
N. 594.631 - Requerente - Resina
Filho S.A. Pecuária, Indústria e
No 51¥8.511 - Moldmix
!nelasRegistro n9 387.482 .
Ccmércio - Reg. 387.102.
trla e Comércio Ltda. - 388.428.
N.
594.743
Requerente
Mário
Serviço' de RecepçãO;
N. 517.275 - Requerente - Escala Benassi - Reg. n9 387.487.
No 598.609 - Antônio Macêdo RiEngenharia e Arquitetura Ltd
a. beiro - 388.429. Informação e Expedição
Reg. n9 387.106.
•
N. 595.138 - Iramaia Indústria e
No 603.920 - João Alberto Rooco
Notificação
N. 517.864 - Reque'rente ,'L-,ailag- Comércio de Estofados Ltda. - Reg.
Lin:freire - 388-.430.
''
nesPA. S.A. - Registro 387497,
no 387.489.
N 9 608.058 - Aços Vilares S.A.
N. 543.034 - Requerente a-. Creações .N. 595.423 - Requerente Agrima Foram notificados os requerentaç • 388a31.
abaixo mencionadds a comparecerem
de alalhas e Maillots Lindara' Ltda. Equipamentos e Máquinas Agricolas a
aste Dep artamento no preze de 90 NO 608.163 - Ziraldo Alves Pinto
- Reg. n9 387.114. S.A.
Reg.
387.492.
,
dias, a um de' efetuar- o pagamento - 388.432.
.
N. 600.896 -a Requerente -, Safco
N. 546.906 .-R.equeierite,
da taxa final de ?cerda camaa De-, ci N O 608.203 Indústriae Comér..
dicamen tos Alopáticos NacionaiS S.A.. Saia. • Indústria e. Comércio - Reg. creta
o Química Planei Ltda. - 388.433
no 254 "de 28-2-6 ••
- Fteg. 387.120.
119,
387.510.
$0 558.610..- Brassinter S.A. InN. 533.551 -- Requerente.-Wal
388..434.
'a. a N 578.509 - Requerente - A.B. No 432.767 - •Villas Boas S.A.. d Ústria. e Cernarefe
Lene Indústria e ComerciadeiCosanée C'. • Rádio e Televisão S.A. -. .Reg, Indústria de Papel - 388.388:No 559.435 - Indústrias Elétricas
noa 387.517
N O 467.381 L IndústriEr• e Plectro' IS r,On g3.A
ticos Ltda. - Reg.. 387.121.e.
•:a‘1.388
.578.:540 -- Requerente - T'all - Aços Plang S.A. - 388.389.
N. 395..171 - Requerente- aacee'S'ao
'e.-Le
: a•
, •ICF9ge
Indastria de Perfumaria Ltda. --- "alo ;495.751 H Plásticos Alterada
1.e.az S. A. - Reg. ,387.125.
NO 570.765 1- :?''Àrlbati ci ..Marelties de
Ltda.' - 3,88.390
N. 398.481 - Requerente' ai San- Fg. 387518.
" 10 - ,
Al rri
= 381:a36.
tos 111eadur Incotpofaçãa. e ,W-enala N. -579.165
Requerente -a, Parque N9 503.445 -ealiAberbras
No 584-e018°. .a.-' Indústria dê
de J.
eis Ltda. - Reg; 387.126. Aquático"' -a: kleg. 387 2l.:-c' eôee • Ltda. • -- a8i1
---"(""t"
fat dg4ik Borracha vara31(4ex --L
f
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N9 599.091 - C . E . S. A. Comercial
149 555.169 - Indústria Química e
14 9 a138.767 - LU° Sociaaté Ano- 149 588.215 - Frigorífico Dei Cli- Farmacêutica
Schering S. A. - Re- e Engenharia - Reg. 388.521.
ma Indústria e Comércio Ltda. D'Horiogerie J 388.438,
149 601.089 - Niantu I: Milham - gistro 388.501.
N° 580.995 - Produtos Alimenti- Registro 388.481.
N° 556.786 - Indústria Mecânica Reg. 338.522.
1149
588.298
Madecol
Materiais
de
Bandeirante
388.431).
Cios
Precisão Krolis Ltda. - Regis- 149 604.003 - Dental Brasília Ltda.
149 588.455 - Pintras e Decora- Construções Limitada - Registro nú- de
Reg.
888.523.
tro
388.502.
mero 388.482.
ções Blanco Lida, - 388.440.
9 604.071 - Serralheria BacacheN9 588.313 - Bar e Café Leme 149 565.808 - Cia. Metalúrgica de
149 588.619 - José de Saltes Guer- Ltda. - Reg. 388.483.
ri Ltda. --a Reg. 32•8.524.
Austin - Registro 388.503.
ra - 388.441.
N° 588.390 - Emprêsa Grafica "O N 0 568..093 - Delta Administradora N 9 CO5.768 - Cort-Stil Comércio
588.633 - Produtos Farmacêu- Cruzeiro"
S. A. - Registro 388.484. de Imóveis Ltda. - Registro 388.504.. e Industria de Ferra e Aço Ltda.. ticos Lafarma Ltda. - 388.442.
O 579.205 - Indústria Brasileira Reg. 388.525.
149
588.420
- Cia. de Cigarros-Sou- deNRe-Refinação
de Óleos 5. A. - N O 60.6.524 - Osveris ,,,
1 - orning FeN 9 589.965 - CotécnIca Construtoza
Cruz
Reg.
388.485
ra e Comercial Lida, - Registro no 149 538.482 - Omero Silva - Re- Registro 388..505.
berglas Corporation - Reg. 388.526.
149 594.087 - Café e Bar Exposi- N O 606.532 - Flrricultura São Ben388.443.
gistro 388.486.
to Ltda. - Reg. 388521.
°N9 593.722 - Francisco de Assis N o 588.518 - Continental Filmes ção do Rio Ltda. - Reg. 388.506.
Chateaubriand Bandeira Melo - Ltda.
N O 594.116 - S. A. Indústria e N O 606.687 - Stauffer Chemical
- Reg. 388.487.
Comércio Concórdia - Reg. 388.507. Company - Reg. 3S8.5r).
Registro 388.014.
N 9 588.535 - ~eis e Colchoaria N 9 594.423 - Comercial PaissanN9 594.295 - Açcs e Ferramentas
Registro du Ltda. - Reg. 388.508.
N° 608.004 - Edercalle S. A. MeParreira Araúja Ltda.
Defesa. S. A. - Reg. 338.445.
de Precisão - Reg. 388.529. •
388.48 8 .
N 9 534.648 - Construtora. Presi- cânica
149 608.159 - Welf Mi Antunes • N 9 595.018 - Darmo & Cia. Ltda.
588.056
Distribuidara
de
TraN9
dente
S;
A.
Reg.
388.509.
Reg. 588.446.
Reg. 388.530.
pos Aliança Ltda. - Reg. 388.489.
149 595.124 - Fábrica de Blocos149 595.954 - Lanaler Co. Inc. - N o 638.171 - Ivellse Carmelita 'AN 9 590.091 - Antônio José Pimen- Reg. 388.510.
Forte Lida, - Reg. 388.447.
bo Soares da Cunha - Reg. 388.531.
388.490.
N o 395.289 - Luiz Alberto Maurin tei - Reg.
No 596.020 - E. L Pont de Ne- N 9 608.189 - Manchester BebiN9 590.098 - Ótica e Precisão S.
Remédios - Reg. 388.448.
Registro das Ltda. - Reg. 338.5.32.
mours And. Company
A. - Reg. 383.491.
N 9 608.202 - Cia. Telefônica Alta
388.511.
N o 595.953 - Jayme Schacher 593.592
NiIsen
J.
RasmunsN
o
149 59a.345 - Metalfab Produtos Mogiana - Reg. 388.533.
Reg. 35: 449.
Indústria
sen
Reg.
288.492.
Dabi
Metálicos Ltda. - Reg. 333.512.
N o 595.033
- Cia. Brasileira de
' Brasil,Vra de Aparelhoa Dntários N° 593 735 - Huff & Florini Ltda.
N 9 596.405 - Cia. Intersul de Cré- N 9 608.219
Doceiras - Reg. 388.534.
Reg.
388.493.
dito Financiamento 'e Investimentos Novidades
S. A. -- Reg. 338.450.
14 9. 608.266 - Frigoriffeo "Serrano"
N9 596.667 - Be-La, Indústria de
149 594.280 - Parais° das Louças - Reg-. 388.513.
S. A. - Reg. 388.535.
Artefatos de Borracha e Metais Ltda. Ltda.
- Reg. 388.494.
595.424
Laticínios
e
Cereais
No 608.280 - F. N. II Fábrica Na- Reg. 388.451.
149 594.634 - Instituta Brasileiro N9
A. Lacesa - Reg. 388.514.
cional de Implementos S. A. - Re149 600.801 - Sociedade Técnica de Imóveis Sociedade Civil - Regis- S.• 149
595.801
Florian
Indústria
gistro
388.536.
Freio de Ouro Ltda. - Registro nú- tro 388.495.
Eletrônica Ltda. - 338.515.
No 608.317 - Fábrica de Bebidas
mero 388.452.
149
594.766
Indústria
de
Móveis
149 597.359 - Florestal Barro Pre- Menicucci Ltda. - Regi 388.537.
NO 601.015 - Wasanco GZWrcio
- 'Reg. 38.8.510.
de Automóveis Ltda. - Reg, 08 453 "Issab" Ltda. - Registro 388.496. to NLtda.
N O 608.385 - J. Xkvier & Cia.
o 59-7.361 - Recanto Produçáa
N9a604.120 - Coluna S. A. Gráfi- N9 595.203 - Norali Modas Limi- Rural
Ltda. - Reg. 388.538.!
Ltda.
Reg.
388.517.
tada
Reg.
388.491.
ca Jôgos e Brinquedos -- 388.454.
N 9 608.389 -- J. F. Ribeiro - ReN o 595.216 - J. R. Geisy S. A. - NO 59:8.167 - Xale Kosmos Ad- gistra
149 604.627 - Lanifício Varam S.
388.539.
Reg.
388.498.
ministração Indústria e Comércio No 603.685 - Vidraçaria" Cachai/11a
A. - Reg. 388.455.
Ltda. - Reg. 388.540:NO 595.421 Brasmotor •S. A. - S. A. - Reg. 388.518.
N9 606.731 - Gilca S. A. Indústria e Comércio de Veículos - Re- Empreendimentos e Participações - 149 598.922 - Domenico Leuzzi Diversos
Registro
388.519
•
Reg. 388.499.
gistro 388.456.
Quimioterápica Bra149 608 003 - Edercalle S.A. Me- N 9 552.191 - Fred E. Lorch - 143 599.095.
Foram
mandari:s
cancelar de
sileira Ltda. - Reg. 388.520.
Registro 388.500.
aciórci•a com o art. 110 do código os
cânica de Precisão - Reg. 288.457.
registros:
No 418.860 - Cutlers' Company 9 371.641 - Confeitaria e RestauReg. 388.458.
---•......,
149 491.715 - Raering -- Registro
rante Fasano S. A.
119 388.459.
• NO 381.251 - Consórcio Sul Brasileiro de calçados r. A l. Indústria e
149 459.377 - Laboratório OrbisfloDIVISÕES
DE
SEGURANÇA
Comércio Consulbrás.
ra Ltda. - Reg. 388.4(50.
N 9 549.649 - 1g:reja Evangélica
N 9 381.254 - Turigaárá - Piares
Assembléia de Deus - .Registri nú- t E INFORMAÇÕES
Animas Finos T tda. Ie
mero 388.461.
N
9 381.205 -- Svreger Distribuído- 549.789
Indústria
e
Comércio
CIVIS
149
1• DOS MINISTÉRIOS ,
ra de Produtos para! Laboratório
de Roupas Mirtex Ltda. - Registro
Ltda.
388.462.
N 9 381.274 - M. A. Propaganda •
N9 549.850 - ThereSe Goulart Pires
REGULAMENTO
Empreendimentos ociais Ltda.
C Irineu Fernandes - Regisaro númeN" 381.290 - Comércio c3 Cal-'
ro 388.463.
çados Duprat Ltda.
I
149 550-.003 - Nemezio Gripp. 149 381.338 - Paulo Moreira elos
Registro 388.464.
Santos e Moyara Ribeiro P(erreira.
149 559.169 - Exima S. A. ExporLacy Carneiro Mano c
tadora e Industrial de Madeiras 149 '381.351
I
060
e
P
Divulgação
I
Registro 388.465.
e Elza de Oliveira:
N° 559.871 - Irmãos Mello Ltda.
N
381.36w - Iniústria de Roupas
- Registro 388.466.
El-Cid Ltda.
149 561.266 - Qu ido Men iagelli 149 381.392 - <Não "Luiz .4.nt6nio
corteEe •
Registro 388.467.
PREÇO
Ner$
0,30
14 9 563.124 - Armarnahos Ok Ltda.
149 381.418- - A se,..,..a.çâo Modas
- Registro 388.468.
E. A. •
149 564.350 - Laboratório Sintéti140 381.422- - Produtos Químicos
co Ltda. - 388.469.
• ablartc Ltda.
• 140 565.371 -- Cia. Sisal do Brasil
149 381.450 . - Josali Comércio e IIICosibra - Reg. 388.470.
iústria Ltda.
149 571.140 - Metalúrgica "Beprace" S. A. Indústria e Comértio Araod'aoão doa Re•
3,111.4,31. Á VEfkIL_
Registro 388.411.
aérteres Fotog•ráfic :s do Rio de j9,;-.neiro.
í
N0 573.025 - Madeireira CapelanNa Guanabara
381-a34 - Vara von Printz.
ia Ltda. - Reg. 388.472.
r
1\19 575.772 - Produtos FarmacêuN 9 381.456 -- Faria , Indústria de
Avenida Rodriguts Alves u• 1
ticos Simes do Brasil S. A. - ReBalsas Finas Ltda.
gistro 388.473.
N9'.331..462 --- antaaIrala Graflea.
149 579.509 - United States Steel
Predial Lida-.
Malcia,
14
Corporation - Registro 388.474.
NO 281:515
_Mas:-:aamíti
Ministério da Fazenela
NI 579.737 - Metaló,iCa Central
N 9 381.630 -- H tcr I S. AlbuquerLtda. - Registro
que,.
.14 0 381.688 - Elek •'-roiak Materiais
N o 583.932 - Confecções Abdou
Ltda. - Registro 388.476.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reetnbólso Postal
Rolantes Ltda.
José
puis
Corrêa
N.
N O 381.694 a- knly -11113 Parro.
•
Passos - Reg. 388.477.
ln a"a-r t• ta Mecanica
• r81 . . ?NI
Em
Brásilia
565.830 - Laboratórios Jorna
Y"-a-ra L.
Ltda. - Registro 388.478.
140
391.715
F'aj indústria e
,-nia sede do D.
9 586.659 - Roberto Kautski
aaa
Ltin.
Cia. - Registro 388.479.
sca Trnbarié
aN 381.723 N9 586.258 - 'Hans Schwarekon f [Ltda. - Careelehl,..se cs' regIstros
Registro 388.480.

tyme

N

149

N

^.999.9....* bago

N

1
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PATENTES DE INVENÇÃO
7.w.ffin.nn•n••••

PONTOS
ORNO N* 105.797 ...de 10 de outubro de,1958;
Requerente: CISA SOCIÉTE ANONYME SUIÇA.
:Privilé gio de Invenção: "PROCESSO PARA A ?ABRUMO Dg MONO-AZO.
GRANTES.METALIFEROS".
REIVINDICAOES

ió " Prodítssó ái"f4 .4::íãricaçi'd da momoazo.cordaea
tetalfferos, caracterizado pelo fato de se faizer,.segundo um
gtodo em, si conhecido, um cempostO . complex0 de Metal pisado de
tUaMOn0azo-corante da fOrmulas
1011
N=N
ta qUarRAR representa o radical de um cide OXinaftalemo'au/
Ênio°, o qual está ligado ligação azo, numa posição vicinal,
emulação ao grupo hidroxila e .cont‘m um grupo nitro a A re
presente o radical de um'amino-compostorcontendo ui grupo.v.co
Runicando hidro-solubilidade, cujo radical está ligado Á liga.
tão azo, numa posição vicinal, em relaçto a um grupo hidroxilo
o cujo grupo amimo está ligado& um radical 11315..tviegnice
halogenado.
2.. Processei; conforme especificado to ponto 1, ca.
racterizado pelo fato de se condensar uma . .triazina da fármula:
at -c'/-Ralogenio •
.
H
,0
,..

51Halogenio
ta qual R' representa um grupo amimo livre ou um radical org..
mico ou um átomo de halogenio, por um lado, Com um composto
Complexo de metal pesado de 'Irá, monoazo-corante da fOrmula:
OR
1.
,R-NaNmA
ta qual R-OR representa o radical de um ácido oxinaftaleno sul
fanico', o qual está ligada ligação azo, munia posição vicinal,
em relaçao ao grupo hidroxila e contam um grupo nitro e ,A re.
presente o radical de um-tmino-Oomposto, que contáá um grupo
comunicando hidroi-aolubi/iáude e está ,ligado a ligaça.b'azo,
g
•
em relação e um grupo bidroxila e cujo grA
pó amimo
no:máximo,
- . sicumgrio, e, quando, se empregar uma
trihalágeno-triazina, CoMo o Material de . partida, pldesejadO,
condensar o produto ,de triazina da . fármuldacima, por outro, le.4.
do, com um Composte hidroxftico ou UM8nia imune ponamina, no
mimo,' sedundária.
3.- Processo, conformespecificadOmo ponto 12, core&
terizado pelo gito.de se ómPreger l _como o siaterial de partida;
.um composto complexo de cobalto ou cromo..1:2 deva monoazo-c0..
lmenti da fÉrmula:
OH -.N=11-anz
'RD
SO,R
, 2

PUBLICADOS
.- MA qual R representa um radical 'cio oxinaftaieno, ligado à li44

tão azo, numa posição, vicinal, em relaçto ao grupo hidroxilas
./.1:- ProceSso l . conforma especificado nos pontos 2 ou
caracterizado pelo fato de se empregar, como o material dó
partida, um composto complezó de metal pesado . de um monoazo-Ca
rente dia tOrmniar

011

• É°

IV- (1w)

-XX
1
•Cn- 1RZn...r..

no3s.

• .I
NO2

na qual n ef um nUmero inteiro positivo no maíor do, que 4.
5.--'Processo t 'conforme especificada nos pontos 2 Ott
caracterizado pelo fato de se empregar, como o material de
partida, um composto de metal pesado de um monoazo-corante de
tirmula:

RO NHz
-rr

Bo 3s-

X
No2

na qual um X representa Um tbino de hi4rogtnio.e o ouzroç
grupo de eido sulninico.

Uai

•

'6.- Processo, conforme especifièado em-qualqúer
dos pontos 2-5, caracterizado pelo fato de du empregar um com,
posto de dihelOgeno-triadma, da fSrmulas'
C
1 n-1fr2n-1.
A -II -c%%-di

I

II

Cl

.

Da qual A representa um radical do benzeno ou um grupo alcoile
de baixo peso molecular ou um átomo de ladrogenió e n rePresea
.
ta um minero inteiro positivo, vantajosamente l ' e se fizer reg;
.r, com o composto complim. de Lutai, contendo txgrUpo
acillilvel na razão molecular 1:1.
7.. Processo para e. lebricaçto de unItionoazO.corante'
Metallfero conduzido substancialmente, conforme áêíerito m clu4,
quer um dos exempló 1-7 cai Jom referancia ItÉttoa
80. Processo de tingir ou estaipar, caracterizado
lo fato ,de se empregar um azd.ccrante'Itetalffero, produdálo eop'
forme especificado em qualquer um dos pontos 1.4
9.- Processo de tingimento conduzido substancialmente
:te 1 conforme descrito no exemplo 2' acima.
Finalmente, a depositante reivindica, de peOrdo . coai
Convencto Internacional é de conformidade com o, artigo 21 de
COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos Oorrespon • n

•
dentes pedidos, depositados na Repartição de Patented da Ourçá,
em 10'de outubro de 1957 e 29 de agasto de.l 95 8: .**b

.0 3 n°00.',/

51./A8 e 6"i./103. resnectivamente•
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Requerentes SCHERICO LIMIT06,
Privil:gio.de InvengRos "BROCESSO PARA A PABRIÇAQh DE NOW
ZSIBRUDSS"
REIVINDICAt0E4

1.- Processo pára a fabricaçZó de novos esteroides,
00 3-cetona-delta115-esteroides da grie da' pregnaná é androas
tona, caracterizado pelo fatO de se fazer reagir um 3-cetona.'
.deltal, kesteroide , da ssirle'da *Gosma ou androstana, tendo,
Ma posição4, um substit‘linte do grupoyque consiste de haloaa
lio maior do que flor e aciloxi com um metal redutor polivg
ente em solvente orgânico essencialmente neutro.
2 «-Proéesso, de acârdo com o'ponto 1, taracierizadC
pelo fato do substituints-6 ser O'bromo.
3.- PrOcesso, de acordo com o ponto l k caraterizado
pelo fato do substituinte .--6 ser Um sulfonilóxi ou uM alcanoiip.
pá, interior.
4.- Processo, de acOrdo com. os pontos / a 3 y caract!,
ritado'pelo fato de se fazer reagir- o 1,4-dienó 6-Substituido.
com um reagente do grupo, que consiste de zinco num álcool ou
magnesio num solvente orgtnied inerte, :nado.
5.- Proéesso para a tabricaoto dó 3-cetona-deltas5.
westaroldea Ca sgrie da pregnana e androstana, caracterizado
pelo fato de se fazer reagir um compOnente do grupo, que com .
viste de 3-cotona-6A-1,4-pregnadienos e 3-detona.:6A-1.4-endroa
tadienos, representando A Éalogenio maior do que'tl:or, alca
Mollozi inferior; alcoilsulfoniloxi inferior efenilsulfouiloilt•
com um reagente redutor essencialmente neutro, compreendendo
um metal redutor polivalente nuntaolvente ,essencialmente ores.
•
Mico.
6.. .Processo, de acOrdo com • ponto.5. earacterizad0
pelo fato do reagente redutor ser o.zinco num alcool graxo in.
ferior.
Processo, de acdo.Oom0 ponto s t caracterizado
pelo fato do reagente redutor ser o magngslo num gter orgOnico
traídos
Os- Processo, de acordo com os pontos 5 a 7. earaetJt.
rizado . pelo fato de se efetuar a rena() a ou inferior a 10010C.•
4.- Processo' para a fabricioZo de 3-cetona-1,5-preg.
nadlepos o 3.cotona-1,5-androstadienos, a fase, caracterizada
pelo tato de compreender a reaçio de um 3-cetona-6-bromo-1,4,
opregnadieno OU um 3-cetOna.4:bromo-44-andrOstadieno com sin.-(o num *leoa gruo inferior,
•
lds.. Processo para a fabricaç:p A, 11 5.dienos, tendo
tgrmula estrutural tgsicav

- Janeiro de 196,9

(alfa-etinil, beta0N) • a1fah,beta-00Ch 211), sendc t. um componq
te dc grupo. que conalste de
Cde sendc Um component. de
grupo, que consiste de h e OR, representandc liot radical aCih•

licc de um esteai de ecido carboxilico, tendo at l &tomo, d.

carbono, a fase caracterizado pelo fatc. ds compreendes
um composto da fâmulo*

a

reinei

de

onde 11,Y, Z e T se° como derinidos acima • represente halo.
jnio maios do que flor, alcanoilosd inferior, alcollsulfonoiâ
oxl inferior e fenilsulfonolloxi com um reagente de grupo qu.
consiste de sinto num alcool graxo inferior e magnesie num 4.
1
ter :mia° e isolas o 1,5-dieno, por esse moio produzido
11.- Processo, de acOrde .com o ponto 101 caracteriza
do pelo fato ' de se- hidrolissa os grupos este) presentes :st 1,5
12.- Processo, de actrdo com o pontc 10 Icaracteriss
.do pelo fato de se tratas um 6,21-dialcanoatc de 6beta,17alfa.
21-tribldroxi-1,4-pregnadieno-3,11,20-triona com sino( num alcool, a uma temperatura na escala de 50 a 100°C.
13.- Processo, de acOrdt com , ponte 10,Icaracteriis
do pelo fato de se tratas um 6,21-diacetat( de 6beta,21beta,12
' I
al ta,21-tetrahldroxi-1,4-pregnadieno-3,20-dions com
sino(
em
.1cool, a uma temperatura na escala de 50 a 1010°C. j
09 novos processos acima descritos
Finalmente, a deliositante reivindica. de cOro, COD
a Convenção Internacional e de conforMidade com , artige 21 dt
CÉdigo da Propriedade Industrial, à prioridade dos Correspor
dente, pedidos depositados na Repartiçãc de Patente: doe Estados Vitidds da AmeXica de Norte, na de abril de 1958 . 2,;
de outubro de 1958, sob os nes. 725.521 • 770.515 r spectivi:monte.
r'
TERMO NI? 112.151 de 30 dt julh( dt . 1959
Requerente: MEAD JOHNSON & COMPANY
Privilégio de invenção: "PROCESSO CATALITICO'
REIVINDICAÇõES

1 - Processe para a obtenção de um álcio] 5-pirru
lidil-mstílico 1-cubstituldo . caroctorizad( psit Lati d* st bi
drogenor, a temperaturas elevadas • na presença dt M catalisa.
dor de hidrogenaçao, uma 5.éarbo- e lcoxa-5-pirrolidinon. 1...nubt
tituida.

•

2 • Processo
acOrd( com o pont( careCteristic,
1, para a obtango de um composto de fórmulade

-

/0R201d'

fitado X I um componente do grupo, que consiste de hidrogenio e
heiogOnlo menos do qUe lodo, T um componente do grupo, que
COnSiete de 0, (ROR) e Rol : componente do grupo, que com

Diste de Xe elegi inferior e T g um componente do grupo re
rteeentade por ( o (O, beta011), (alfa(..a/coll'inferior, beta011)5

na qua3 A i7 eelecionodc •-partia
a
d, grup( 000st1 tuij,
quis inferior, aloenile inferia( g rila moão-ciclici

fenil.
alquila iTerim, caracterizad( re( fato át et hidr-(j
gc•n al, 803'

pressão; ume pirrolidinons de fórmula,

fr

1
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estique X significa um ótomo do halogendo e R2; 1/3 4-a4 tõm o 1/103
no significado, respeotivamente, que acima.
'2 + Um prooesao•para_a
Canforar_sogundo o ponte

na q ual R' Inani:fica alquila, a uma temperatura levada • 49
preeenca de um catalisador de hidrogenação.

produaR 00 , novos

derivados da

1, oaracteripado por Compreender um pri- .

,Ropartigeo de Patentes ao . Japao, em 26 de dezembro de 1555:
, eob NO34 40669 0 60670.

3

Processo de ad;rdo som o ponto caracteristico
2, caracterizado pelo Cato le 40 aplicar uca nressão auperior

T' gliM0 Np 125 873 de 16'de janeiro de 1961
Requerentes COMERCIAL SOLVENTS CORPORATION - E.U.A.
Privilegio 'de Invenção: °POLIMER08 DE CAPROLAOTAM.

70 quilogramas por oentimetro quadrado • Ima Umperatura experior
15020.

..WVINPXCAÇO42-

1 - Uniprocesso para a ' preparação de polimeroa oa•.:

Prooeaso te acordo som oe pontos ssraotertatioos

...—terizado pela reação de capcolactama cal um amino-alcool tendo a

1, 2 ou 3, caracterizado polo rato te ler, catalisador umpre.

seguinte formula geral

gado, conetituido por Oxido te cobre • cromo.'
5 • Procesao para a btenção te 41cool

- C-

laraoterizado pelo cato te 40 aidrogenar
1..meti1 -3..carbonmetoxi .-5npirro1idinona lob una pressão •uperior
a 70 quilogramas por oentimetro Auadrado • una cemperaturs au-

RH2

perior a 150 120 e nas presença te um catalisador constituido oor

e R é uni membro escolhido no grupo que °com
na qual R é bidroxi-metil
1 •
e
siate de hidroxi-alcoilr álcoil e hidrogenia em proporçtea molares

óxido de cobre e cromo.

da caprolactama para amino-alcool de cerca de 200 para 1 até cerca de

6 • Processo para a obtenção te Ucool 5-oirroiidiI•
metllico 1.. substituldo :s t/betam:siai:mente 'somo lescrito co prosem.

0 C, mas inferior as tem10 para 1, e numa temperatura superior a 17°

te relatório, (som particular referencia ao 1xempl4 lado.

de reação e dos reagentes.

peraturas que produzeuAlualquer decomposiOto Substancial do produto

A requerente reivindico te 4oOrdo 'com • 'onvencãci
Internacional e • k rt, el tO Noreto-Lei Na 7903. 1 0

2 - O processo de acordo com o ponto 1, carscrteridado por aplicar temperaturas, de cerca de 200°C a cerca de 250°0 e
pela .proporção molar dee caprolactama-para amino-alcool ser de cerca de

IP

agosto de 1945s • Prioridade to c orresp ondente Jedido Ieposina.
do na Repartição te Patentes -"tos Sstadot 7nidca la -sacaria& iic

50 para'l at4 cerca da 25 para 1.

11 de maio te 1959, aob No. 412087 .

3 - O processo, de acordo com ci ponto 1, caracteri.

rUmo Ne 125 ?.42 te

te tezembre te 960
1
Requerentes CHUGAY nIYAKU KABUSHIKI cCAISHA
rapo
P rivilegio te LnvençãO: ' P ROCRSSO
MRA 4 P RODUÇZO
DERIVADOS QA ZkNOORA."

dado Por aplicar temperaturas.de.cerca de 225°C acerca de 24000.
4 - 0 . processo, de acordo com o ponto 1, carecteri.
10VOS

zade pelo awino-alcool ser o trili(hiciroxi-metilamino-metano.
5 - O processo, de acordo com o ponto 1, caracte,
eizado pelo aminO-alcool ser o 2-amino-2-metil-1,3-propano-diol.

REIVINDICAÇUS
processo para 4 produção
cantora acudo a fórmula q0Pe1 l
1 Um

la aovos

- 6- O processo .de acordo com o pento 1, caracteri..

terivados la

tad° pelo awino-alcool ser o 2-amino-2-etil-1)3c-propano-Ool.
7 O processo, de acordo com o ponto 1, caracteri.

O

sacio pelo amino-alceol Ser 'o 2-amino-1,3-prOpano-diol.
, 8 - Como•novae cowpoa'rppOs de mataria, oa produto

. N
- lliC01(R3
:
I,

1,

ai Ft2

kel s-z-;.rai? Obtidos por um processo que se caracteriza pela canon

RI,t

cipr4actama . com um amino-alcool tendo a seguinte formula gera]

atl 11.10 R1 eignifioa um ótomo de hidrogenia radical alquila tu

E

aoetila interior, R2, a3 4 a4 aignifioam um 4.torso_ la hidrogenio

E- 0-11

ou radical alquila inferior, respeotivamenta caracterizado por
compreender a reação de um oompoato da fórmula *rei:

RH,
na onal R é hidroxi-metil e Ri á um meábro eacolhido no grupo qie consiste de hidroxi-alcoil, alcuil e hidrogenio ea . Proporçdea molareS
de caprolactama para amino-alcool de cerca de 200 Pára 1 at6 Cerca de
10 para 1 e em temperaturas superiores a 170 0 0. mas infariors.: A4
tempeiaturas que produze :is qualquer Sibotancia: l.deCompoaição do produ.
. •
•• .
to polimeto e dosaeagentes.

4m que '11 tem o 4108Mq eignifioado que untos. tom um toirpoeto ta
formila zeral,

9 - Como nc,-.-aa cumpoaiçtes, de, wateria,,osiprodu n

pela tedmikw,ue
tos polimaros obtidos por um Droceewo caracterizado,
H
..
•
coi um awino-ol tendo a seguinte formula geral
p

a

-/

ti
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_

711n••!IIM=1

.• nnn••••••••n••

.....-~•••••,••••``..~1915

comunicaíl'o'com uma ranhura lOngitudinal do pino condutor de tintek
ranhura essa que'ae estende ate um furo transversal 1140 deeeMbeel

si
Rest»11

na camará de transbordo,

na qual R 4 hidroxi-metil, R 1 4 ma membro escolhia* mo grupo que,000,
aiate de hidroxi-alcol, alcoil e hidrogenio, em proporvCea molares de
caprolactama para amino4 alcool de cerca de 50 para I atd cerca de-25
para 1 em teMperaturas de cerca de 200 0 0 At& cerca de 250°C.
10 - Como novas COmpoaiçãea de.ma'ceria, os produt0a

Yinalménte, o depositante reivindica de Rara(' COM e
Convenço Internacional e de Conformidade com o artigo 21 40
Cedigo - da Propriedade Industrial, :a prioridade do cOrreepondea

te pedido dep ositado na Repartição de Patentes da álemanha,'em
23 de setembro de 1960. sob ri

polimeroa-obtiáos por um processo caracterizado pela reação de capro.

X: 41.,i44 VIIb/90b.

Fig. 1

lactama Com tria(hidroxi-metil)-amino-metano em proporçtea molares de
caprolactama para tria(hidroxi-metir)-amino-metaoo de cerca de 20G •
para 1 ati cerca de 10 para 1, em temperaturas auperiorem a 1700C,
mas

inferiores as temperaturas que produzeM qualquer substancial de..

compoaição do produto polimero e doa reagentes.

l'49, 4

11 . Como novaa compoaiçSea de mataria:, os prolut0a
polimeroa obtidoa por um processo caracterizado pela reação de capro.
lactama com 2-amino-2-metil-1,3-propano-diol em proporçtea melares da
eaprolactama pana 0-amino-2-metil-1,3-propano-diol de. cerca de 200 pana

1 at6 cerca de 10 para1, e em temperaturas superiores a 170°C,

mas

inferiores as temperaturas que produzem qualquer sAbstancial deCOM.

poaição do Produto polimero e doe reagente,
3.2

Como novas composiçeee dg materia,'os produtos

polimeros obtido u por um processo caracterizado pela reação de caprn.
lactama com 2-amino-2-etil-1,3-propano-Aol em propores molares de
caProlactama para 2-amino-2-etil-1,3-propano-diol de cetta de 200 pa.
ia 1 at6 cerca de 10 para 1, e em temperaturas superiora a 170°Ci
Mas

inferiores as temperaturas que produzem substancial decompocição

do produto Polimero e dou reagentes.
13 - Como novas composiçSea . de materia, os produtos
polimeros obtidos por um processmaracterizado pela reação de capro.

dRmo . 133.864. 31 de outubro de .1461
REQUERENTE .! J.R. GEIGY S.A. . Suiça
PRIVILÉGIO DE INVENg0 - Processo de prodlizir novos derlVadol
triaálnicos e seu ' emprego como'hetbá

cidas

lactama com 2-amino-1,3-propano-diol em proporctes molares de copra.

PONTOS CARAGTERISTIOÓS

2actama para 2-amino-1,5-propanb-diol de cerca de 200 pára 1 at4 cerca de 10 para i, e em temperaturas superiores a 170°0 más inferiores
as temperaturas que produzem qualquer aubatáncial decomposição do oroduto polimero e dos reagentes.

1. Processo de produzir novos derivados triazinicos da tórnla sarai
CN

Reivindica-se, de acordo com a Convenção Internacio,

NN

nal e o Art. 21 do Código da Propriedade Industriai, a prioridade do

R1N,

pedido cOrreapondente depositado na Repartição de Patentes doa 2sta

)

N

N

NE

E2

•

4

dos Unidos da Ámérica. em 23 de maio de 1960 sob ni 30,784.
TÉRMO No 132 763 de 20 de setembro de 1961
Alemanha
Requerente TEEODOR KOVACO
PriVil4to de Invenção: "CANETA-TINTEIRO"
pEIVINUNcka
''Caneta-tinteiro, equipada com

um

tubo para escrever, axi
um corpo Oco encaixe.

lamente disposto na extremidade dianteira de
CO act haste da caneta e cingindo

um

pino conduter de tinta, e liga

. 40 ao canal axila de tinta,bem como equipadó com mita camarada trans•
bordo,disposta em terno da parte traseira deste corpp tico e cuja
puta radia se achaSermeticamente ligada,em todos os lados, com a.
parede da haste da caneta que a circunda, capacterioado Pelo tato

sue uma abertura de admissão de ar, prevista de Jaaneira conheci
ea na parte dianteira livre do corpo Oco e fora do alcance do cata axial de tinta que conduz para o tubo de escrever, se acha' em
de

na qual R/ ó um resto alquilo, alcoxi-alquilo ou alquil-metw
capto-alquilo de baixo Aso molecular, ou um, resto alquen1108
elqueniloxi-alquilo ou alouefill-mercapto-alquilo de baixo pli40_
molecular, e E 2
R3 e R4 rindependentemente um do outro,
eignificam átomes de hidrogenio ou reatoa correspondentes
definiçZo para E1 . caracterizado pelo fato de que 2-baloim•
no-4,6-diamino-s-triazina da fórmula gerà
fi
Hal
À

NN
I
• El\ À
NN

R2
na qual Hal

é um átomo

n
/ -3

(II)!

R 4.
de balogãnio, espec1W rnnte cloro ou bro.

mc;-o R i , H 2 , R 3 e R4 têm o significado acima indicado, é ave..

Nb.

o

•
'•
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Md% em praiano de UM doldebte Maniao inerte e a UM tettPerik• tura de 100 a z0OcCoom pela IMMIOe um eadvaieuto'norm avdc
_ lia 040 .
m
' eto antilioo f espeolalmeati 30211¡ ou: oca cianeto da . &Cego.
de Wird* com a Foto' Caranteri.zado polo fato de
WAUrar-sam rani* eu dim
. et11:40:30sidds a uma teaperatura 4.
Cá 160*C. •
.. •
e• Nela para ainibigla da erésetuata de p
lantais doPoordidodte
41410 destruidor de - ervas • da~ze, earaoterizado por tua tSOO de .
5 4 95% do pelo menor um derivado triasla g oa da remada Oral
44ariulda mo 'Nato 19 Int OtoratinOtt9 0001t
•

A. P1,000980

•

_

_ .__. •

•

,.!:.11?..:70

15s,9

R'Cetivençlio InternaCional e 'de ce,ntormidade 'com O arti-so 21 do

'dOdigo da Propriedade Industrial, a prioridade do .corra3pon,1
ta podido, depositado na Repartição de -Patentes da Suíça, 8131
25 de novembro de .1960, sob o raimerO .13231i/60.

43 a 95% de. emoiPlentee pulverizador ou adulado% ei/ou
b) 3* 9O% de tur solventes que' terve agma 400 0,3 inote es
o)

re1asio s substiroilas agyaos
2 * zO% 4e uma minguei& de atividade oupertioita
. da . 04004
Xia de aubstimolad le'atividade ealtedia
datlemica e rado LÁ+
.

1.

amselize a raptarem% reivi'ma
' adi do acedo ama a 1-4".
itolndo apilodveli a prioridade do carreepondente pedida d:e
tento depositado na de spartiião de Piáentea da • Buig4 em á de riog•
írtatrc),de_2960, .sob

_

fi

3.2.47/60:•,
--

TROO de 134.190 DE 16' pe E011/24B20 DE 1961e

•

1

"ErtE1BEE2f2. 'SCHWEIZERISCHE WA00-113-pim
301ILIEREE4DRICE, a.•
PEIVILEGIO .DE Iduz910..13I8TziA.DE cpango, PARA TLEVADORZT.'
•

'pomos deRãorzifer1Coa.. •

1.- Sistema •de tomando de .e.tovadorod por nei:o ctte eretos
do manobra • estetia04 oarat.4r.iZada*:.pelco'fatO de (pie élemento8
metairia l .ingnenoiado ss )0P chamada% sua OraXo regalador...qui
.
. •
determina a posição . da oabioií , atuem . sobra &sito. de manobra,
Conj ugados oone,o0 divinos andaria (pie/intatos) dAdadeteradliaa os paradas da oabinae •
'•
•
•- 2 .- : Sistedd de comandd pfrá, ai/adore% de tioUdo 'boa
O ponto 1, caracterizado peÃe tato de que ai ootuattladad . Chamada
de cabina e ,er-terna% st4erk's0brelítkPag ranciaaalinaia'aallara,
' dos de jrgaos de, manobre and deteregasl dO Pad.$41,1*.

3.-' D1etas:4a, comando ¡era elivodoreo l do acedo ego!
-os pontoe 1 8 , 2, caracterizado. pela tato de que ,oe•addao
Orgios de msno' bra ! • time deterreindaU Pdadeuzi "cada 84,19,
00-41)
&liem pz-,a As .erxtratiegs ee U. raQ do-Modohrh 9411.tivoe
Siètenn da .conan40 sara elevadores, de aoeido.00di
08 POnt.01 1 a 3, c ai'st:sberizSd0 1)
. 0w:á*. de . qdo. saída' ao oral)
de mano orm' coletivo de 'cada. grupa -das chamadas °atonia, a Ila
.dispositivo. de pletia 'cargas bouooa Um cogatdr l itsado. dom et,
sarda da um or,g'io de manobra que detoratina a rOspootivá_ !grego,
da marcha; Conduzem pari ai.ontradad de 4Ull
. frill.mde• manobrai•
5.- Sistema de comado aréo,a. oieva4orellidd *Ardo. CM
os pontos a N . caracterizada pelo ' gato de que ta naPia de !adi
grupo doe clreilon de MazObra.‘a deIber.leidael lie -paradas; oloadlisei.
Para as: entradas da 4Mt tirai d's NeftObrm coietircie
• 6,.. distemo d¡r oiatiodo
.'éldVadorimoi fie 'aeOrda coa
as pontoe ?.,.a 5, . 4r
. a.otorizado: :paio
ig0 o nego de Mea0à
bra estico 'bOns iet.e.ffilis.PP/0 lienbip • tutt 'elemento • l'aere-nomoe
•

34934081Mi a tip o4t4tirelvdigioa1. ao3rdo-4om
_

.n.113*

CIRNO Ns 134 067 de' 10 de novembro 'do 1961
,
Pequerente: FARM= HOECHST
. AKTIENGAsELIDEA.FT
.117.EMAD:f2
Privilegio de Invençáoll "PR0C3133(5. PaRa A PR0D140 DE MINAS
14.13.T.EitTI,:afP0,
REIVINDICAÇUES
3.. Processo para e produ9So de ominas sralLtatioas
de fórmula geral

,,. .

• . .. _
.
; ra
?d-x,xica.cmx.o6i0(I),' .

R •. . . .
.
• ou halogenlo,
da qual E1 representa um;Itosec de hidrogento

Um radical benzila event(almente substituido no anel' fenilico
:poí usa grupamentn'alquila 'ou aloomi de baixo pa'so !Boleou/ar,

,
UM radical. ololopentilai respectivamente cislo .bexile, e X
till radtaal bldrocarboneto com 1 . ou 2 Acesos de 'carbono ) marao,
'Seri gado pelo tetO
,
(a) , de se' rednz114 Xen.1.3.-acetona na presença de minta
el' arMuill geral
__•

4riala oral -:1/)," •
Ae' dual E1 , -Ra s . ! posei= o significado. mencionado,
•
da . ** tranatormarem,' eventualmente, os compostos bel,sicos dbtj,
.401,

%.
' 'COO.

noa corresponde:A*3.mi% Comloidoa inorênicoa ou; orgag,

24 Processe para a produçgo
pr•parados adminie
_trt.reis "por via parenteral ou oral, dotado. de :atividade cardide
-*Veiculai, caracterizado pelo fato, de se conferir uma forma de
epljeggio tera p auticatente fla•utuade ' ' 4! animar a
rei41 '04d do
.
,
'teramla .1
.
•

14.eo

Janeiro de 199

DIÁRIO 'OFIVAL (Set-itáo'111)

146 Têrca-feira 7

1113
--.131.1C-NR-01-002.u2.5

(I)

1!2.
o ou de belogtsnio, R2
qual RI +signific a wa a' lterno do hidrowlni
subatituido
no anel tenilico
te
WS radical. benzila eventualmen
molecular, ou
por um grupamento alquila ou alcoxi de baira ' peso
e , e-X refam radical oiclo-pentilao respectivame nte ciclo-bexil
on 2 átomos de C, ou
*rasante •um radical: hiárocarboneto com 1 .
tolordvelo, ovem.
Cega 'saia de adivio de ácido finiolOgicame nte
ou estabilizadores farmac'enti,
t&Ualmente em mistura com voiculoa
COO nanai°.
Pin.alm(Inteo a depositante reivindica, da *atras? coin a
Convenço Inteintoional e de conformid a de corno artigo 21 do Cji
do correspondente
(ligo. da Propriedade. Industrial,. a prioridade
Patente'
de
Alemanha, em
4edidoo depoaitado na Repartinto do
3...2 de novembro de 1960, nob o n2 3' 32.554 IVb/44,

me

1010 Na 135 526 de 8 de Janeiro de 196a
Etequereistet laIRCX & CO.)
Privilirio de Invanotot "PRCCESSOE1 PARA PREPARAR NOV08 Atago-AcIaotri
ENITIND1c4Oe5
'Xin -proceliec de preparaCeo 'de Oct

postOs da fórmula:
7:11-.130011d
laz Bis

til o
4

ao desejado, eeteriflear dita elanina por aquecimento ara um al
cena inferior na presença de um eoldo mineral; ao peaejado, . a
eller completamente dita alenina .Por aqueoimenta ata um estiei*
do aloeneico inferior na presença de uma base orgânica:. e se
desejado, adiar as bidroxilas abmente'modiente adiço de um.en!
drido alooneico inferior a urus soluço otastica, boa agitada, da
referida alentos contendo oduetiCo 'suficiente para neutralizar
50w100% do doido prosem. no fim da citada aoilaqiçOi
prooeseo de acara° com o pont*
i. ceraoterizado pelo fato de Rt eer bidrogenio . e RI ser matile
3 di Um proceeso de adrdo com o ponto
e, caracterizado pelo tato da cetona de partida ser formando ta
nendO-me um benzaldeido substituído da tézmulat
1180

OR
na qual n7 ci selecionado dá grispo consistindo de hidrodnio •
alquil interior, reagir com um nitroaloeno para formar um der!"
vedo nitroalquenil benzeu' intermediário e reduzindo-as dito ia
•termedidrio com ferro • um doido.
•
4 an Mc procela') para preparar empo";
toe da tdroulai

OR
4
na qual It é um.redical alquil inferior, RR e MN ate eceólbldoe
ao grupo consistindo de bidrogenio e 810111 interior, R
4 e Ao5
alcanoll
so delecionadcs do grupo conaistindo de bidrogenio e
inferior, e X e colecionado do grupo consistindo de.bidrogfasie,
alogeno, alquil. e trifluonsetil, o qual compreende as etapas as
tenor uma estala da eatruturat

6

crço

na qual R. é selecionado da grupo consistindo de hittrodnio
alquil inferior, reagir com um cianeto osliivel em igua e com
carbonato de anenio, em um meie aquela°, para formnr una hidrata
lua; fazer dita hidentoina reagir com uma bana, em saio *Md%
• temperature lavrada, para tornar uni doido de tdraulas
Ra

—coa

3
•11aoti • 0.4O doiro -ronísit eor UM • hidrollogéneta aqupeo, *a tai.-Glim
fatura Mondai • Isolar' talai:aturei .4e• rooViko'.uas dialdroarto,

na 001 e. um radical 'aqui]. inferior, Ra d aol000nado do
papo ocaolatiadolle . bldroginio o elquil inferior, X 4 Baleato.
gego do wowaorialoSdadO de hidrogealp, e/o goeth alquil e Ubá
tluormet11 *114 4 aaleotonado do grupo cOncletInio de bidronânii
e taquW4afe4or,:proe geoo flato caracterizado pelo reto de com
'render. *dotaras da fanei uma oetona da eatruturat

reag ir mmammohneto aolível . oiligua e carbonato de' amônia em
ira saga moto raVe formar gma-bidentoina; o zazor .dita hidra*
SOttia reagir 40* ana bete% ala meio aquosci• e tomperatura elevada.

32

e* tia procesee de actirda com o. ponto
aeraotarizado pelo tato. de 15. der metil, Re ser bidrogeni0 •
ser laatil.

siddealaa da altiutural

À

reqUerrate . reivindioe de

a
faavandio XnteradelanOal,. e o-Art. $3. d. pecreto -lei rh.* 7.903, de
&V éle adoto del.v45,:ii:prioridetiti do correspondente podido de
poaltado na Repartiçao de Pateittas -doe Estado' tkados da Ameri•
Ia, se 5dm lenelro 4e.1,90. 9 g obie 81.04e§
ao6rdo com

rerça-feira s
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Requerente: CIBA-SOCIET£-ANONYME
&liça
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INTRA4M0024 4 •
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-ASIVINDICA020
- 1. n Prosterno para a fabricação . de oorantes de antraqq.
nona de fáraulal
X

O

'Ont que

hidrogasie

metiIa, E3 Um radical alquila infe^
s
•
riOreXerseo hidrogenia bldroxi ousetoxi, um deles sendo hl.
DU

raasindo o composto resultante comum áado.halogenico Aquoso e,
• so , 4esejado, neutralizando o produto resultante para formar um
composto que tom a" fármula

X O Nff
na qual A repreienta Um grupo alcoila eu araIcolla lavro de gra.
pot: hidroxila e grupos hidro-soluhilizantes de ácido ° tuttX reprgi
senta Um grupo amino e o outro X Um grupo hldroxila e X 4 um: 4 .
.tomo de'hidrogtnie

OU Um grupo

-02, 0.rsioterizado pelo rato de
08 tratar Um Composto da fOrmula,
X ' O OH

X
Um processo para preparar derivados de
f:enil-alánlaa que tem á fármula

X O Nff2
na qual X tem o eignificado • dado' acima, Z1 representa tiuls "isubst£
tuinte capaz de ser permutado por ou convertidó em um gruPo al
oolImercapto ou araloollmercapto 822 e um tomo de hidrogenia
OU tem o Significado dado para 21 , com um agente que produz a
X

dita permuta ou conversão.
2.. Processo, conforme especificado no ponto 1. 1, eara0..
terizado • pelo fato de se fazer reagir um composto de fermula.(2)9
•
•
na qual El e um a tomo-de halogenio ou especialmente um grupe de
4
acido-sulfonloo, com . um alcollmercaptan ou aralcoilmercaptan°
, qhe eits: livre de grupos hidroxila e grupos hidrosolubilizaated

'Y
Metlia, 23 á um radical alquIla inferior
eXeYsão hldicgtnio, hidroxi ou metoil, um,deles Sendo:hidrog.

em que Ri é hadrogt .

O DU

caracteriiado por compreender,a reaçeo"de um,comPosto que tem
fáraulá

de ,ftcidos

reagindo ó composto resultante com uaa base para formar um compos-

3.. Processo, conforme especificado no ponto • lp carao.
terizado pelo fato , de se tratar um composto de fOrmula (2)° na'
qual E, representa um grupo mercaPto e E2 tia grupo mercapto oa

to que tem a fOrmula

Um átomo de hidrogtnio, com um agente alcollante ou aralcoilan.
te,

4.- Processo, conforme especificado no,ponto 3,Oara0terizado pelo fato dose empregar Um sulfato de dialcolla, como
o agente aloollanta.
Processo, conforme. especificado nos pontos 3 e 4p
caracterizado pelo fato de se efetuar a reação-em um álcali a .
vo go, a ama temperatura elevada;
Finalmente, a depositante reivindica, de &cerdo com,
a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do

y
réagindivesta41tim0 composto com um ácido haloginico e, se deseVe
(i6 neutralizando o produto resultante para formar um composto
'que tem a fármula
OR

COdixo da Pro priedade'ltàustrica"pi=ioridade'do correspOnden.,
te pedido, de positado, p ePartição,de • Patentes da Suigap em V'
le fevereiro de 1961, coa nigner p .204Z/0-. .
T2RMO N o 136 737 de 26 de fevereiro de 1962
Requerente: MERCK ec CO., INC., - E.U.A.
Privilegio de Invençao: "PROUSSO PARA PREPARAR DERItraD03
DE FENIL AIANINA"

OCE3

RSIIIH21-U012'

.',..,-1-='Um'páeeeso para derlvadea c1,2 feelà,
alarana que tt£,a.f6rmúls.---

,

C.

1"-~,•

....timprooesto para Pr..War 100"4051. do
. .
- fenilalaulna que teia a-fármuxa-gera/.

'

•
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e re presenta ma , radica) 1 -p ropila st -butua, lamotorizado pelo fato te et oxidar pot cal' Ir i41 /5 Irl.
sanada. Ia somposto de f6rmu1a,
ab ma)

ã bidrogenio, id.
- Cm que 13 e um radical alquila inf rios. , X e Y co
droxi ou metoxi, um deles sendo hidrogenio, caracterizado por Com.

íg:

preender a reaçU de um composto 'que tem a fOrmula
dbil5
cEz-o-E3

o

011à

\com carbonato de am&do e um cianeto soilivel
A requerente reivindica de acOrdo com a ConvençZo
Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei m f 7903, de 27 de agosto
de 1945, as prioridades dos correspondentes pedidos depositados
na Repartiçiie de Patentes dos "Estados Unidos da kmÉrica, em 26 de
tevereiro de 1961,40 Nos. 111143 e 111128
TÉRMO N d 137 093 de 13 de março de 1962
Requerentet MERCK . & CO., INC., - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE SEPARAÇXO DE COMPOSTOS
gUfMICOS"
REIVIODICAÇOES
Del processo ponta eeparaqco de releZU

rearacimioas de . um composto indol tende a fórmula
• ati000E

nta), (2

CCM •

mesma significação. que pre0Od8Atemedite

FINALMENTE. • requerente reivindica, de tocarde, coa •
artigo 42 1c Código de Propriedade tudustriar eprovadc
0810 Osdrato -L02 ' W, f 003 te g? te tgãote ete 1.945corto.:
I cidade decorrente (le. tdintico pedido depoaltadc no Prança
Cup, • to 5259.051 de 46 te abrt7
Ir 1.963

dal% IN 139 353 1c 6 de novembro de -181
&Na-pronta , anau DE SO JO S0,4AEITD dão POUSO
Orivilígic te tnVenção l'CALENDÉRIP DE MERTILID0,
manwpArffice
,
4t dolondario de Portilidade, 4aractortsade

por o obustitUir de auatr6 1is c 6nlasubpontes • coaxiais, coe
1
abrimento comi-independente tendo o CIO superiores providos
te un elnanfrado pelo alas) se avista • pode rererir-se • uma as'
saka existente oc Interior conseoutivo, • te sortes peles aualap
mina lingueta dc se gundo se tnsere no primeiro tt10.0 te IMED01,
eb • eeproduxir angularmente . extenso 404 D
eri000e (1) 5 fertIll
game, asterilidzoo • lb inicio da monstruaçtb nal
uani*1 * • 10.
terminar o Iates de tais porioaos no ultimo disco.
tI tudc )onforme descrito to presente eco.
f18› • Lustrado aba desenhos em "anorc.

0E3

Onde E 4 /escolhido ne eonjunto conetitutto 'por grupou-balou/loa

elcoxi b inferior, marcaptop ' alquil-tiovaril:tio a aft1qui1-tiO,
A f i uma alquila inferior e R* é escolhido -no conjunto oonsti •

.tiddo pelos grupos alquila inferior/ alcuil inforior,:ceraotto,
rindo por comPreendor.o tretamento datita miatUra com uma for.
Mn bticements ativa do alfa-fonatilamida, ~ornar uma solam
ilaco contendo Um Cal de alfa-fenotilamina do referido iudol ineg
ldvel em ilcool, onde a alta-fenetileMina o indol tia a nmeme
are4Wh4* rattNige iltice, Clama de elte-Tanetilerina ~ti*
'mi to 14tol, 'onde alata-tanaititathai

Iliap!.

'metas de roteglo'dtica..
Á requerente reiNfirdica de aoerdo coa
Ounvenqão /nternacional co
'd,ot*
to Decretbntei.n* 7403j do
O? derOgOsto dó 1.945, aprioridade do . cCrresptodente.pedido 42
peitado na Repartição de Patentes dos getatostaides da Andá.
00, ta 34 do aarg0 de 1.961, sob U, 95.400.

ti

"ffill03N 31 2.I0 italS5tataaxgratelçptPequerentat gEdES.POULgin g/J4França

et. e

P21'111410 de Invençãot "P1IDOESE0 DE PREPARAÇXO DE NOVr00
WRIVADOB D& PIEIDXNA"

WIVINDICACOES

Processo de preparação etoa ótapbetoe de tOrmulat
' 0 4-••-••••• E.0-NE2

egRMU RI, 139 684 de 3 de 2unno le 2.962
d.d.a,
tequerentef MB NORWICH PEnU:..CA.u.201'iPANI
C.:-..-ErTRO.-2-413RIWALQUILINDER0.144;
l
de
tnvenção)
'ti
ivile lo
N-50MSTITUIDO CARBAMOILaLQUIRIDRAZINAS4

anIvIrracAçtss
1

dm pro j esst it areparaçáo

presentadc peie fórmula

It IN 3QMP05ZL CUT
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Oaraâteritad0 pelo fato de consistir em fazer 'um coMposto de mi.'
z•og;n0 tendo, a estruturas

. I

Cléken)ne=n-n-A-CO-T

Mis
reproaenta um nitmero de íero a um;
,
representa um membro de grupe consistindo de hl,
drogolnio o metil;
fli rapei:lenta um membro do grupo COnsietindodo,acá
a/coxicarbonil l alOalcoxicarbonil o oiclohexalloard
bonii;
A -representa n0 grupo alquileno;
Ir :representa um membro' do grupo consistindo de.amino#
alquilamino, dialquilamiho, acetilaino, hidroxielquA,
lamino, fenilamine, piperidil 5 pirroiidil é . morl
filinill,
caracterizado pelo Sáto de coniistir em fazer um compostO escolhido,
entro aqueles que tem as fOrmulass
Of.
A

BUNR-A-CO-X

ai qual
A * X tem. as si gnificações . dadas anteriormente, pondo.
80 08 regentes em contacto em um' meio ácido.
'3 - Um composta quimico caracterizado pelo fato

de ter atividade microbicida mediante administraçio por via oral..t
ser repreacntado pela £Ormulat
Vzn

n representa um número de zero a um;
R representa um membro do . grupo consistindo de'hi.

na quais
R 0 Á tem as eignificaçOes dadas anteriormente;
D ftikrepresentam um membro dó grupo consistido ae
hidioeànio e alquill e

_11 e Hz juntos e o átomo de nitrogênio adjacente rormal
".. um radical heterocfelico selecionado do grupo
pirrolidil

(Cg=CH),-C=N-WArC0-1!

aa.quais

' s\ Y
B/

consistindo • de.piperldil,

a eiktem a ei g nificaçro dada anteriormente, reagir
membro
.COM um
do grupo consistindo de ,ios alta -hidrazino-alifá.
tino* e aMidal dom mesmos tendo a estruturas

ii3 -

(C0=cH )rIn=N-NH-A404

m,

ütt

e mor/tilai

drogãnio e meti].;
P1 representa um membro do grupo consistindo de aci).
alcoxic arboni 4.aloaleoxicarbon11 e ciclohexailcaro'
bani].;
A representa'um grupo alquileho;

Y representa um,membro do grupo consistindo de omino,
"diaiquilamino, acetilamino,hidroxial•

nus
reagir com um membro do grupo' consistindo de alogenetoãdacido; ane.
driOos dácido e alquil alCormiatos; e

7
folinil."

4,..o composto quimico:2-L1-Acetil-2m(5-nit.rófurfdri.
fid eno)hidrazinojacetamida, caracterizado pelo fato deserrepre.

b;

oár

In •
(CH=CR410=N-NHArC0-011

'tentado pela fOrmula's:
000cR)
'I •
n=nponácozzy

O'aN
Am

fenilamino, piperidil ,pirroljdL1 e,morie

qual:

11 e A tem as si gni ficaçOes .dadaS anteriormente;
reagir com um agente de alogenaOlo sob o . influencia do. calor, para
produzir um Cloreto .deitcido.e ftratar dito
. cloreto
. de ãcide com
ul a assina.
a* Dm.processo de p-repai'ar•ut composta representiw
do pala OrMuíat

9
composio quimito
nitrofU ãâilideno)carbasate l oáracceriSado pelo fato dá zer„.repreath
iida.1;ãÁIéciriulat
.000C25,5..
:
o

og=m5csacó%

o 'composto qufMicol:1--FOrmil-2S(-nitrofee
furilideno)hidraiinojacetamida, caracterizado pelo' rtíti 48 Ser
Pienientado pela tOrmulas

den
na qual:
represenWuM námeto de zero a Mu .....
R ,repreienta Um membro do,grupo;consi8tindo'dahidrs

fl

...Nmgeomtà :

gãnio e meti.].; ,

•
treprebentaum grupo amino;,e
X . repree'eriÇa»Um membO odtUàrupo ConsistindO• de-amind
.
a1quilamine-e'hidrox11-;

• O composto iin f- rdeó a-r/..4ceti1-z-(5-nstro
furilideno)bidrazino
etaniidot...earaeterizadO.pel0.Ait4
de ser representado pela fOrmulat
•
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OfiMO;:i40.474 28 de jUnho de 1.962
ETHELBERT !CORTEI( - GuansbarL
JRIIIIIÉGIO DE INVENVCO...tiparelho eletrico, apontador
ou . ispiseiras e compassos
=VEREM

de

grafites.

R . E ir(INDICAdr/B8

e . o composto qufmico 2-[:1.5JeCioil-2-(5-dltrofur'
(Cri/ideno)hidrazinojacetamida, caracterizado pelo fáto de ser re.,

eresentado pela fármulag
coc6IN
-1(NC12CONRA

9 - Um composto qufmico caracter/sede pelo fáto
00 ser representado pela fármulat

ClImCR)nC=N-ICH-440-X

'st...,

APARELHO ' FlEíRICO; . APONTADOR DE GRAFITA EM LAPISEIRAS 2

COMPASSOS" que faz ou remodela pontas de grafitiade diver.
toe diametroe,grage de dureza e ' perfis transvereale nac'
propriac lapiseiras e ou noM . compaseos .,.caracterizado pe10
fato de ter Constituido de um mecanismo formado de:- ume:
corrediça'tubular diretriz (l1)em cujas extremidades del
frontal eetd preso um disco perfurado (23) em um doe oriii.
0200 do qual é, introduzida a lapiseira provida da grafite e qüe:
dentro' da corrediça tubular diretriz é centralisada Para
perfuraçZo cônica desta e que atravesando o eixo vazado do
rotor'(a) que gira em rolamento de esferas (6) 4 lev ado 0.0
-centro-do pampo de aço doe reb8lois cOniformes (48) coloica.:
doa cobre pinhZee de fuste (49) que giram nos eixos fixols
do rotoro
*1

NO goeXa
'‘a
A

repreeenta um numero,de zero a uml
represente um membro do grupo consietIndo de hidroginio e metily

representa um grupo sagoileno;
IL representa um membro do grupo consistindo de eminot
elquilamino e hidroxili

5 APARELHO

ELÉTRICO, APONTADOR DE GRAFITAS EM LAPISEIRAS 2

COMPASSOS" como mo ponto
, anterior, caracterizado pelo fato
dos elementos abrasivos usados para o apontamento aim4trico
da grafite, serem doie-rebOloe coniformes (44) auperpostoe;
klepoctoe'sobre pinaee de'fuste (49) e girstdrios nos eixos
'fixos do rotor ' (47) de tal forma que OS dentes doe referidos
ping,ec de. iPste ee,,engrenam em uma roda fixa que 4 interna_
mente dentada. II 4 113 .3 14
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â 0 5 -"H0 ELÉTRICO, APORTADOR DE GRAFITA Elvi ' LAPISEIRAS

E i

COMPASSOS" como moa pontos). e 2, caracteriz-o pelo 'o
,
to de'que te retines c6nirormes (44). euperpo-tos em planos
verticaív diferentes, estando o rebOlo superiJr colocado em
plano vertical ligeiramente avançado em relaç 'áo aquele pm
gue'eff'scha o rebOlo inferior.,
•
•
•
APARELHO
ELÉTRICO,
APONTADOR
DEGRAFITASMIAPISEIRAS
E COM.
.4 e .
PASSOS" . como nos pontos anteriores; caracterizado pelo e'fa,
to do eer-proVido de um dispositivo especial • para remodelar
•
pontas deforma essiMétrica; o qual consiste. em um rebOlO el_
lindrico:(41) preso a extremidade do eixo (33) que faz 'pfirte
do mecanismo da engranagem intermediaria, rebelo cilíndrico
.

;mu tOrazini

requerente rel liindloe'de nardo

ée

. Esse, ligado suis. eitticula4o interruptora intermedieriti,. c(
iaecteda com o interruptor; a uma das extremidades desta árti_
culaç7lo;
acha-se, digo, acha-se fixada uma tampa m4vel (42)
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lUto lixando • tIIMUlna 4StA en lesaanS0 TRU ama abertura retah.
guiar (g) existente ao saixé envoltdrio .e a nácuins 3'71 tapam_
do o referido cobaio ulindrico (gi
SP , APARELHO ELÉTRICO aorrrixon O RAFITA EM

L APIS EIRA 8 7j6/11.:
:terioree earacterizado pelo Cato
do ser provido 1.0 mas nOtet te-eontato diepoeto np superfl_
Cie superior da caixa envoltdrio la máquina ao :uai se acha
preeo am balancim lotado de articulação te bloqueio para ma
oUtenção da máquinw em p oeiçeo adequada .0 rancionamente: +a_
ta articulação está sujeita ação to :itado botão te :ontato
i27).
eAssor eonm aoe pontoe

an

Tudo como, eubetanoialMentes 1ssOrit0. (*sonhado • reivindi
cadO•
TERMO N2 l40 544 de d de julho te 1.962
Requerente: SANKYO COMPANY LIMITED
rAPX0
Priv- de Invenção: PROCESSO PARA 'PREPARAÇXO OB
041°NOP0SPATO Dn S -(2 -2UROILA) CIAMINA.
GRIMIEIRSER

1. Processo para preparação' te 1 -monofosfato te -(2 -furo4
la) tiamina caracterizado gelo Cato te reagir , aonofosfafo -te tia
mina com cloreto de 2 -ftiroila ma oll te arca te 1 -14 em agua para fol.
Mar O -monofosfato de 6-(2:furolla)
2 - Processo para preparação ,te 4-monofosfato te d -(2 -furot
(a) tiamina, caracterizado pelo Cato de reagir 4 nonofosfato :om
reto do 2 éuroila em pIX de cerca de 7-14 num solvente pr-geni co 94U0
aO para formar O -monofoefato de S -(2 -furoila) tiamina.
5 - Processo para prepa-ração le 3-monofosfato de -(2 -furoi .
ta) tiamina, caracterizado pelo fato de reagir 1 nonofosfato de tia
mina com 2 -furoiltiosulfato te sedio em aH te :erca de 7-14 em água
cara formar O -mOnofosfato te d -(2 -furoila)
. 4 - Processo para preparação te )-monofosfato te d-(2furoi
ta) tiamina, caracterizado pelo Cato te reagir A nonofoafato te cia
mina coM 2 -furoiltiosulfato te sódio am pH te :área te '-[4 num aol
vente orgenico aquoso para rormar )-monofosfato te ;--tfuroila) tiA
minas
CERMO N 2 142.359 de 23 de sgOsto te 1962.
Requerente: IONATZ ADOLP KIRCHNER AUSTRALIA.
Privilégio de Invenção: 1 PROCESSO PARA I PRODUÇÃO DE UM
AÇO PARA CONSTRUOES EM BETÃO. SOB A (NORMA OE vAEÃO-DE
REÇÃ6 CIRCULAR, COM ALMA OCA, WELHORADO FRIO. e1RIEIRA
PARA A REALIZAÇÃO 00 PROCESSO"
REIVINDICAÇOES

1.- Pr000eso para a orodução te - ma IÇO partt:tonsa
truçãoe de betão sob a forma de um saro te Ução'llroular,
de alma soa, e melhorado a Cri:), oaraoterizado pelo fato de •
ata perfilado intermedio sob forma te oaro te seção plana.,
de preferíncla imediatamente equie e sua produçío, cor am.o",
lado por laminagem ate formar um vario Oco om• seaio.airou...•
lar, e de se submeter este Ultimo posteriormente_a.um aelhora.
-sento a frio de maneira nonhooldo por el.
2. • Processo de ac2do dom 0 ponto t taracterizao
te pelo fato de o perfilado intermedio soba forma te varão
ser enrolado, por meio de tSrças'le • eformaçio atuando con-•
tra uma das suas fases laterais, por exemplo'dentro te uma
•.
. •
fieira eemelhante a uma tubetra . lue. nprozimando,um lo outro
os Seu0 tordos estreitoe,trangforma progressivamente a sopa. ° plana ma um varão rectendooM-secãe . earwamadcmsafa lir
:ular 4bernn. \
^

S'En:ão,
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O'à Processo do sesGWto gol» o ponto 2, caracteriza.
tato
de o perfilado intermedio sob a forma de vario
do pelo
de seção plana, aer impelido por pressa% sob o er,oito dae
t&,çae do,deformag go qu atuam, atrav6i da fieira semelhante Ama tabeiraS
• , .• ..5 ,
.
4.. Pieira para a reslizeoRo do processo de miras:
COM Os pontos 1 a 3, caracterizada pelo fato de a mesma Oón",
Ciatir em pelo menos dne partek aemloillndricas, Obtidas
por diviso 1ongituainal, sob tormit de eemioilindroa
que, quando fechados, proporcionam, nas suas faces internaa,
faces de trabalho CIA0 40 completam e que enrola seção pia-

na OU em formado carhfi, do perralado de varão intermedio,at?
À formação de um varão redondo com seçao aproximadaMente cir
Oular abana, enquanto op.° a posição fachada das partes semi
Cilíndricas da fieira, mantida por meio de fÊrças'que atuas
saro estas partes no sentido rüdial.
5:- Fieirkt , d0 acÊrd0 com O ponto 4, caracterizada
paio fato da consistir em duas partes do fieira semicillndri
cas obtidas por diviso longitudinal e ligadas, entre si por
meio do uma charneira longitudinais
6.- Fieira de aca3rdo com qualquer dos pontos 4 e 5s
caracterizada pelo fato de, para a manutenção da posição te'.
chada das partes de fieira . semiollíndricas, se preverem imbó
aos hidraulioamento acionados.
Finalmente, o depositante reivindica, de aciirdo cOM
a Convenção Internacional e de conformidads. com o ' artigo 21
do adiso da Propriedade Indudtrial (para os pontos caacte,•
rleticos.4 a 6)', a prioridade do correspondente pedido dopo.
sltado na Repartiq5o de Patentes da Áustria. em 27 de teveais de 19624 sob o nitmaro A 7.61a/62.
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,TtRMO tio 142 466 de 28 de ato &o 1962
¡ Requerente: TH E LUBRIZOL CORPORATION M E.U.A.
Privil;gio de Invenç gos . "COMPOSIOBS RIDRLULICARd
RRIVIXDICAOIS
UWa emulsZo de ti po água-em-Oxeo estaveL adequada Pare
uso como lubrificante e como fliSido hidráulico. caraCterizada
.por consistir de cerca de 1 a 80 partes de k,ua, de cerca de 20
a 99 partos de Óleomineral e de cerca de 0,P a'1 partes de um
derivado de um ácido succfnico substituidO com radicais snbetanm
cialmente de hidrocarbonetos saturados e tendo, pels): menos, cerm
ca de 50 átomos de carbono, no substituinte, sendo o citado dem
rivado escolhido na classe „lue consiste de (I) saia em metal a]...
calinos, (II) sais de metais alcalino-terrosos, (III) êsteree de
bidroxi-alcoil-aminas, (IV) gsteres de p oli-hidroxi-alcoois Par.'
cialmente acilados, e (V) amidas, imidas, amidinas e sais de gis
composto nitrogenado escolMo na olasms que consiste de amônia,
bidroxi-alcoil-aminas e • alcoilenodaminas.
2.
Uma emulsâo est:Wel de tipo água-em-éleo mineral.de
cerdo com o ponto 1, caracterizada por conter de cérea de 1 a 5.
partes de uma succihimida substituída d-endom fórmula estrutura,-

CR2 na qual R é um radical, substancialmente de hidrocarbonetorderi*
Irado de uma olefine p olimera tendo um p éso.molecular de, pelo Meã
Zoe, cerca de. 700.
3.
Uma emulsZo estAvel de tipo âàua-em-61eo, de acOrdo
Com o ponto / ou 2, caracterizada por conter, ainda, de cerca de
0,05 a cerca de 5 partes de um d i -alcoilefosfo-ditioato de meta/
do Grupo. II.
4.
A émulsgo, de acórdo com o ponte 5, caracterizeda~
conter de . o,05 a 5 partes de um f o sfo-ditioato de zinco.
5.
Uma emulsao est4vel de tipo água-em-614o, de acórdo
Com qualquer dos pontos precedentes, caracterizada-por conter de'
cerca de 0,1 a 5 p artes de um' sal. de Um lícidO carboxftico arom4.
tico,. com wa amima alifAtica tendo de cerca de e a cérea de 30
itomos de carbono no radical alifátido.
6.
A emuls go,, de acOrdo . com o p onto 5, OaraGterizeda pOr
conter de cérea de 0,1 a 5 partes de um eal do Acido benzOieb-réCnt
di t a amina alifática primária na qual o radical antigo é um ra*..
dical alcoila terciário de 8-a 18 átomo:, de carbono.
7;
A emulsâo, de acera() com qualquer dos pontos preeedenteee.
Caracterizada por conter de cérea de 0,01 a 5 Partem de um foafam
e, Uma emulego estável de ti po égua-em-éleO, de acórdo cog
qualquer dos pontos precedenjed, Caracterizada por donter cerca
de 0.01 a cerca de 5 partes de uma lecitina.

9.

Uma emulego estável, de ti po figua-em-dleo, de acOrd0

com qualquer dos pontos Precedentee, caracterizada Or ter de
Cerca de 30 a arca de 60 Partes de água. de cerca le ,A 0 cérea
ee 70 partes de um éleo mineral, e de cérea de Ia cerca de 2
partes de uma succinimida.
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UMA emula°, de.aoerdo com ~ver doa pontos preeso

dentes, caracterizada, ainda, Por conter de cerca de 0,1.a . 2
partas de Um di-alcoil-fosfo-ditioato de zinco e de cerca de Otl
* 1 parte de WEL, amima de alcoila tersiku . tendo cerca de 1/ 42,
14 4t:omos de carbono no radical &mona;
V
' Reivindica-se, de acerdo com a Conven40 InterA0
Cional e o Art. 21 do C6digo da Pro priedade Industrial a prieb
ridade dos pedidos c orresp ondentes, depoáitados na Repartição de
Patentes dos Estados Unidos da Am6r,ica, em 30 de agostooe 19621
sob n2 154.860'0 . em 20 de abril de 1962, sob ni 168.947n
TÉRMG.. 1/42.844 e 11 de setembro de 1.962
'REQUEREt-iTE Ire:TTENWERK OBERHAUBENAKTIENCESELLSCHAMa.Aleman42
PRIVILÉGIO AZ INVENg0. Procesao e instalaç5o para a prsduao de ferro-esponja
PdNIOS CARACTERfSTICOZ

Processo de produzir de ferro eesAohja o a perue
I.
.
de minário de ferro, numa cuba de reduçâo, ; qual o minerio,0
ferro 4 carregado de cima e na qual á introduzido, poribaine
um gs de, redução obtido por dissociado'dehidrocarbonetos'
com vapor d t ;g ua ou oxigenio em fornos dissociadores, jaractes
rizado pelo fato da dissociado dos hidrocarbonetos com vapor
d'água ou oxigenio no forno de . dissociaç5o ser efetuad j em pra
sença de gas•de escapamento da cuba de reduç;oo
, 2.- P;ocesso de actrdo como ponto 1, caracterizad0
. pelo fato de Zue, na diSsociaelio do hidrocarboneto com oxige m
nio, .uma parte de g‘s de escapamento de 60 at; 75% da quantim
dade total de gas de escapamento e reconduzida no forno i ou MB
forno de dissociaçâo.
1.
3.- Processo de acãrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo feto de que, na dissociação dos hidrocarbonetoa com vapor
una parte de g;s de escapamento de 20 at g 40 % da qaaa
tidade formada de g4s de escapamentoreconduzida
;
no forno OU
nos fornos de dissociação.
4.- Processo de acCirdo com os pontos I a 3, earactem
rizado pelo. fato de que a parte de g;s de escapamento remanea
capte em determinedo caso,utilizada
;
p ara o aquecimento doa
"foraos de dissociaçâo, geralmente aquecidos regenerativamentes

5,- Processo de acOrdo com os pontos 1 a 4, caracte*
rizado pelo fato de que uma parte parcial p erfazendo, no m4xlm
rme, 30 % da quantidade de gs de retorno á ramificado em chega
da ao ou aos fornos dissociadores e introduzida, como gas de
esfriamento, o mais possSel em baixo, na cuba de reduçâo.
• 6.- Processo de acOrdo com os p ontos 1 e 5, caractem
2izado pelo fato da dissoclaçâo dos hidrocarbonetoa efetuara temperaturas de c2pca de 1000 0C. eis duas feáw d cuja primei,
ra fase constitue 'fase de mistura dos p articipantes reacion*
na qual, por conseguinte, e tambem introduzidó o gas de're
torno.
7., ProcessO de acOrdo com os pontos 1 a .5, carectee
rizado pelo fato -dos participantes reacionais serem misturado
de modo que a proporç g o molar das quantidades' a plicadas de oxl
genio e metano seja 1:1, servindo como portadores de oiig"jniO •
, 0 izi4nio adicionado, vapor cl I gua, bem como, as quantidades
de bio5xido de carbono e vapor d t gua contidas no e' js de retorno,

Terça-feira 7
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gloe InatalagRo para . s realização do processo co acoz

,

le MN pontoo lai 79 caracterizada por umacubit redutora can
O material do cargo pelo topo c adugto do vis redutor pela pag
;to interiorj %Know.% dóis iOrnos-dissociadoes, tuncionando
Ci raso ,Itornoda, o uma linha ramificado de ias do escapsmesio
to, ligada aos fornos diosociadorio para o
* s fins de aqueciam
to ou de ratornO•
9, * Processo de actirdo Somo ponto 81-cardcterizad0
Velo fato , de quer das Iinhae ramificadas de vis de escapamentq
Ca chegada É alia embocadura nos fornos de dissociação, ao coa
~das ramais especiais a* fundo da cuba redutora.
• Ylna/mentes a' deposltante .reivindica, de acordo com
st . Convenço International e de conformidade como artigo 21 do
ddigo da Propriedade Industrial, a ' prioridade do corresponde
te pedidos depositado na Repartição de Mentes da Alemanhaeem
gã de novembro de 1961; sob 0,751i42l1 Via/18a.
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rate ao d. empregal, como sal de reagEW alcalina carbonato do
metei 400.2", rosf-Os básicos de metats alcalinos ou silicae
toe de metair alcalinos.
6.

Processode acordo cornos poótos 1 até 5,.caracterizado polo
•
rato do ao tratar e artigo impregnado ou estampado, durante ugf,
-atè e Mlnutc.:, , com gases ou vapores inertes, a 170-2200.
, Processo de acbrdo com oe pontos 2 até 5, caracterizado pol.!),
rato do sh tratar, • artifd Imprrgnado ou estampado, Cdranto
cOrce de 1/z até 4 minutos, com aquecedor de contato, a 170.22Dós
8, Processo ae acórdo com oa pontos 1 até 7, caracterizado peito
rato de se empregar, como corante reativo,
geno-plrimidil-amino.

tua corante

po1lhea9J,

9 Modificação do processo do ponto 1 e /1 até , 8, caracteriZeWO
pelo fatt - de se impregnar, u Material fibroso contendo celulosw
„m sen tingido, com banhos, (eventualmente en g rossados) contandok
corantes reativos,rentual~te sais de reação Usica o carbam4
doa facilmontê solúveis, secagem optativa do material a sor 111,
pregnado, embebiçâo com uma solução aquosa contando, pôr litro 44b
água. 200-40V g de um eletrolito do reação noutra e 0,01 até
0,3 mo3 de hidróxido de metal alcalino, SecageM d ) a Seguir, aqUaif
cimentc durante curto tempo alma temperatura elevada, nmaguarlaao
to ensaboamento e secagem.
10 'Modificaç g c dt prOcesso

ci

acrdo com o ponto 1.e Inté 8, eko

ractarizaot pelt fatc de se embeber primeiramente, o material fkiir,

brost contenou celulose a ser tingido, com uma solução contendas
litr( dê água, 50-200 g de carbaMida facIlmento solúvel, (20 de
nRM O 1/43.294.e. 21 de setembro dó 1.962
UgUERENTE- .J.R. OEIOY S.A. Suiça
rumem DE INVENÇU m Processo de tingimento e estampagem de
Materiais fibrosos contendo celulose
PONTOS CARACTERISTICOS
1. Processo de fixação de corantes reativos sabre celulose, ca
racterizado pelo fato . de se impregnar, material a ser tingid
contendo celulose, cosi banhos (eventualmente engrossados) .conteriao,corantes reativos, carbamidas facilmente solúveis eventu,
almente sais de reação básica e hidróxidos de Metais alcalinos,

o

de se aquecer, o material impregnado e secado, h uma temperatU2,
elevada, enxaguar, ensaboar e secar.
2. Processo de actrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato
de se impregnar o material a. ser tingido, com um banho contene
do, no lado de corante reativo e carbamgas facilmente sólúvOIS,
0,01 até 0,3 moi de hidróxido de metal alcalino e, eventualmente
.0 até 0,3 moi de sal de reação básica, por quilograma.
3. Processo de ace,rdo com o ponto 1, .caracterizado pelo fato de
se estampar,- o material a ser tingido, comum banho engrossado
, e contendo; ao lado do corante reativo 'e carbamidas facilmente
,soldveis;
0,01 até 0,3 no]. do hidrixido de metal alcalino e O
.
o'

até 0,3 moi de sal de reação básica, por quilograma.
!4r.Processo de . acbrdo com os pontos 1 até 3, caracterizado paio

fatÓ'-de se empregar, como carbamida facilmente solúvel, uréia ou
, •
guanÉdina om'. quantidades de 50-200 g por quilograma.
a
N3Y'
5 ..d,p rucesso de acbrdo com os pontos 1 até 3; caracterizado pelo
o"

ee

ecal estampar çoie um banho engrossado contendo, ao ,lado do cd,5,
ranta reativo, poi quilo grama, eventualmente 50-200 g de carbanie
fãcilmenta solúvel, 0,0l até 0,3 molde hidróxido de metal alcall'Ir
nt t , até 00 moi de sal da reação básica, de se as¡oecor a tept,
raturê elevada durante curto tempo, de se enxaguar,.ansaDoar e pe

car

11. Processo de ac8rdo com o ponto 10, caracterizado pelo.at4
ta empregar, como material fibroso Contendo celulose, celulOSO r401
generada.
' Finalmente a requerente ravindicu, de &ardo com a 24.
gislagge aplicável a prioridade dO7'correspondente pedido do paten
ta depositado mi. Ilepartiçâc de Patentes da. Suiça, em 22 de sate*.
,bro de, 1961, s6t nç. 11.062/61..
TÉRW 144.281 . 33 de outubro de 1.962
BEousEENTS ASAM EAS22 KM° XAB08811alCil8RA - Jago
PRIVII4OT0 DD INVENÇEO Processo para produzir acido ImglótaMISP
por fermentação
PONTOS 0Agnollils2700s

le Yroceae-o pare produzir doido Imalutemiff
pos fermentação, caracterizado pelo; fato de compreandertr
cul$tva a baotéria produtora de doido Imglutdmico em um
meie s. cultura ou je cogoentrção, do carboidre gó fios no se4,
te, d. 2 2%) adiolones nesse ocasião biotíne, cuias 01,4
stAncit natural contendo blotinao In urna- guAtidede roem'
xlda ou maior, pára • multiplicação míxima dentro -as mos:1
0, referida concentraçao de carcoicrato, multipl3.sene0?
ateia ondmert de. referida. bactériae até c grau máximo; • depoi adicione, um carboldratt et resultante caldo d4
culi,ur. par. ticumulei efioientemento doido ,D-glutémim
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2- Procusdo para produir oido 1,-glutAmtoo .
por fermentação, caracterizado pelo fatO do ooMpreenders.
cultivar a bactéria produtora de 'ácido Irglutemico em um
meio de cultura cuja concentraWo de carboidrato fique no .
setor de 1 - 2%; adici4iar, nessa oceeião, biotine,.ou una
aubstância natural contendo biotina, em uma quantidad j‘requerida, ou maior; para a multiplicação máxima do número
des referidas. beetériaa eté,o grau máximo; e adicionar de.
pois Um carboidreto e tumn fonte de nitrogenio ao resultam,
te caldo de cultura para acumular eficientemente ácido Z,-glutámico.
3.. Processo para produzir ácido L-glutâmico
acbrdo com os pontt.t 1 e 2, caracterizado pelo fato de
que é usada cada . cultura de bactéria produtora de ácido IJ-glutámico, a caber, Microbacterium ammoniaphilum, °tatu',
rei de bactériaa tipo :Coryne na 129G, Bacillus giganteue a
Microbacterium flavum ver glutamicum.
' 4- Processo para próduzir'ácido 1..glutbmico
de acordo com os pontoe precedentes, caracterizado pelo at,
primento de um carboidratio e nitroginio semelhante.aaMbnie
gradualmente, oo f.nterior do caldo de cultura eob
tação.
5-. Procaseo para produzir doido IglutAmico
de acbrdo com os pontoe precedentes, caraóterizado pelos':
primentO gradual de -um Oarboldrato e-uréia ao interiop. do
Caldo da cultura sob fermentação.
6- Processo para produzir doido Ir,glut8mioo
de aobrdo com os pontoe precedentes, caraoterizado pelo .
suprimento gradual de umcarboidrato ao interior do*Oalde
de cultura sdb .fermentaçio.
7- Processo para produzir ,doido ZI-glut8mice
de acbrdó Comoe pontos preoadentes,.cereetérizado, poio
fato de que, comb,aubt.tancia carboidrato, sãO empregado.
' gThcoae, fruetose, &mormo..
8- Processo pare produção da ácido Imglutáml.
ao de aobrdo com os pontos précedentee, cáracterizadopalt
faio de que, como eubstfinoia carboldrato, eão usados roei,
duos de melaço, hidrolisatO enzimico.Ou 4olde de amido.
'9- .:Progesso para prpduzir doido 11-glutemid0
de acbrdo com os pontos 1 0. 2, Caracterizado pela adição.
da biotina,.em tuia qutntifiede'requerida, ou 'usior, parit
multiplicação míxims, ao melo de cultura.
10- Processo para produzir doido Irglutbmio0
.
.
de sobra° com ' oe pontoa. 1 e 2, caracterizado pela.adiçie
de uma substencia'natural ,contendo tiotinu, em Uma quanti,
dada requerida, Ou maior,' pare multiplicaçãO %Ulmo,- 'ao
meio de cultura.
A. rugiam:ato reiviudiga do Ocierdo com a CoOes,
çío Intermatilonai o'o*Art. 21 do iooroto-I:1 a 7:903;de
27 do Menti? do 1945e o prioridade do correaiondentolied1,
do depositado M.a Reparti9io de Patentes do Joiti9,,om-14
do novem5r0 ó i961' efftbak 354204
Tbmo IN .144 742- de 19 de 4",vembro de 1942

Salga
Requerente: DR. A. -14ANDER A. G.
Privilegio de Invonoios "PROUSSO PARA A PREPARA ÇXO DE GOMPOSTOS
POLIDUIÁV

T.*•••••

RRIVINDICAOES
1.- Processo pára a prep aração de comp ostos Dolihjsi.
coa de acórdo com a fOrmula I
R
=

=

NH

CU,

NH
3

na qual A é uft grupo

\ N11 - R" •
ligado diretamente ou por intermedio de um grupo intermediário
-NH- ao flLcleo benzenico,i'e no qual R , e R" se° iguais ou diferentes e significarn j tomos de hidrogenio ou radicais alquilo; ',g4
alquenilos, hidroxialouilos'ou alcoxialquilos com cadeia retil£.4
nea ou ramificada, possuindo no m jximo 5 j tomos de carbono i ou
na qual R' e R", em comum, representam um grupo etilenico ou
propilenico no qual diversos j tomos de hidrogeni so podem ser suba
tituidos por radicais alquilas p ossuindo ao todo L tomos dó
carbono, e' nquanto que R i j , um j tomo de hidrogenio ou de haloge.
fio ou um radical alquilo ou alcoxi p ossuindo 1 a 3 jtomos de
carbono, R2 significa um j tomo de hidrogenio ou de halogánio,
uM radical nitro ou um radical alquilo ou alcoxi p ossuindo 1 a
3 jtomos de carbono,.e .R3 rep resenta um jtomo de hidrogenio ou
.n
hm radical alquilo possuindo 1 a 5 ;tomos de carbono, bem como
de ' sais destas bases, caracterizado pelo fato d(
a) se fazer reagir um Composto da fOrmula 11
2

"

- N =

7

F

.11),

na qual X significa um resto,suscetivel de reagir com omines;
OU um salda edição , de ;eido do meamo, coe uma emitia da fOrmUlá
XII

, rit qual o substituinte ligado ao azoto 2 3 da formula II pode
ter'substituldo pelo gobetituinte ligado ao azoto

A
. de formula III, oti':
b) de se empregar na reação de aedido com-a), uma substancie d(
partida que possui, èm lagar do grupo A, um ' grupo.A1 transfor
mjvel no grupo A,transforMando- ,se ço mesmo' simultausamente com .
a referida reação'ou subsequentemente no grupo A;
e de isolar o produto,da reação sob a formada base livre ou da
um sa/ de . adiço de cido.
,
2.- ProcessdIde, acerdo . aCM o ponto 1, caracter5Rado
pelo fáto de , se
,cía fo'rrnala IV

ame

T
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secos, caracterizado:2 porque, cada grânulo, compreende uma por,.'

as%

ma ,

aa qual Ri , Re, R' e'X ama* aignifiespea acima definida%)
•
com ama omina da fOrmula R.448fee
Éinalnente, a depositante reivindica, de acro eco
m Convenção Internaci gnal e de-conformidade com o artigo 21 do
COdigo da Propriedade Industrial, prioridade do corresponde/1.
te pedido, depOsitad0 na Repartição de Patentes da Sátça, asa
24,de novembro de 1961, oob o

116ero.13.65z/61.

damo M ck 145)025 de 29 de novembro de 1962

Oto interna consiotindo de pelo nenoe una partícula de agregado
de crietalitoe de celulose Ou derl'ados de agregados de crista..
.

litee de celulose, tendo uma aubalancia química instável sorviett'neleto a ume casca externa, consistindo de umrevestimento
sólido, fino, de um material tortador de 'película.
20 Grânulos de livre escoanento,,eparenteneute
secos, de acOrdo com o ' ponto : /, Caracterizado porque a porçSo
terna Cum ;dele° formado a preseão, auto ;. eustentante, conaisti,Q

do' das aluo partículas tendo. a cubstância inetdvelaorvida
GranulOo do livre escoamento, aparentemente
eecOs, de ecOrdo com o ponto 1 ou 2, caracterizados porque a
•

Requerentes N. MERCK AKTISRGEssiLSCRAFT . Alemanha
Privilegio de Igvençãoi "PROCESSO PARA A PRODUção DE 6,16-DI4STPG

45.DSHIDRO-ESTER6IDES"

esimexcgtaã
rroces0 0 Para a Produiie des '6 16,d1=metil45danidro.
»estegides de tOrmula I'

'411

30:

ta aubstânoia tem uma estabilidade cubstanclalmenteluior, dur,?.11

te o:armazenamento, na atmosfera, em temperatura ambiente, quando disposta nos granulara,' que quando disposta na :porção interna
mão revestida, g porção interna provendo se earacterísticae .de
eecura aparente e livre eecoabilidade, e a casca estabilizando a
Aita.substáncia sem preiMicar g Uvre escoabilidade C a secura
abarente doe grânulos
4. Grânulos- de livre eacoaMento, aparenowente

secos, de euurdo com o.ponto 2 ou'3, caracterizados poi.que o ná
alce 6 moldado esfericamente e o material formador de película (

um . coloide proteter,
Se Granuloe de livre esooamento f aparentemente

riks qual X 04 ou V
' esterificado
1 ot grupionto hietroxila livre o,A

&ecoa, de acordo com qualquer doa pontoe 1 o4, Caracterizados

se ,CH Ou 0 O
de tOrsato
garacterizado p elo fato de se transformar, Um Composto

porque C dita aulet2on3a instável

6 um áleo suscetível de oxiJa.

çffie.

6. Processo de estabilizar uma substancia quí,
mica inetdvel, caracterizado por 'misturar partículas de agrega-doe de crie-tantos de celulose, ou derivados de agregados de cri;
talitoe de celulose, com a dita substancia, que pode ser um 'il..

Ix

quido orgânico, para sorver à substancia nas ditas partículas,re.
'Vestir as ditas partículas com um material formador de película,

ze 1 possuem o significado mencionado

• recuperar oe gramuloa em forma aparentemente sece, de livre e.2.

313. eloiricallgrceecio ou R,
por melo de trataras:ato com cloro-anil, no correspondente 6-debi,
Oro-derivado, e da se introduzir, nos compostos em que Ri signi-

fica hidrogãnio, undrupamento bidroxilama posiçtkli Por meio
te tratamento com um microrganismo dotado de aço 11-hidroxi.
' lente.)

Pinalmente, a depositante reivindica, de ecOrdo cok
a Convenç go Internacional e de conformidade com O artigo 21 do .
ddigo da Propriedade Industriai a prieridadó dos cOrrespondsu
tee pedidos, depositados as:Repartição de Patentes da Alemanha,
1961 sob
em 2 de dezembro de 1961 0 . 7 de, dezembro
51403
IVbi12
0,
reapectivamente,
,•
51.048 IVb/12 o e M
TERMO N 2 145.727 de 28,de,dezembroiday1962.
Requerente: AMERICAN yzscou CORPORATION , . E.U.A.
Privildgio de Invençãoi "PROCES'SOI,ARA ESTABILIZAM
PS 8U3ST11OIAS.INSTÁVETS E ORISULOS'ECRMADO3 COM tesa
opunvow.
', pnvinetcAtõie

COament0.
7. Processo -de acOrdó com ó ponto'6,•csracteria.
do por moldar e conformar se particrUm que tem a substancia sor
SIa nelas, para formar núcleos auto . . sustentantes . que eão'nti:o ".2
t .,4 165 0 COM o

material formador de película.

C. Processo de a/cel o' com o ponto 7, caracterIze-.

60 por misturar os ditas partículas com a dita substância, na-prc.
eença de umidade, pressionar Usliz'avelniente Mistura resUltente,.
para formar nácleos esfericamente conformados, secar 03 naCi000 pca
a
ra endarecer OS mesmos, mieturar . os m'cleos endurecidos com UM8

lução aquosa de um . col,Side ' Protet • formador de película, Secar os
ndcleoe revestidos pára remover à gua, enquanto si deixa odito
001áide como uma casca encmulante eebro os náclaos, para formar

•

_

J4. 4rinules de.livre escoamen i:o, aparenteMente

aparertemente sec.).. o de livre escoamento..
7
re querente rOlvindice de acerdo coa a Conve..-:-c
Internacional e o Art .. 21: do Decreto-Lei me 7 903, 1e -27 de Arj ea-

01111k,

L'56
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Aperfeiçoamentos em moinhos de ao8rdo com o ponto 3, mo:
rocterizadób pelo fato de que a mencionada aplicação de liquido' o,00t
„re atreves de gargalos anulam) providos em um ou moia doa rolos.
12. - Aperfeiçoamentos ma moinhos de'acOrdo coa os pontóa
11., caracterizados pelo fato de ocerrer a aplicação de liquido, pari
1
amplas efeito de gravidade, atravía de um gargalo provido
no r610
superior.
13. . Aperfaiçoamentoe ca minhos de acOrdo co os pontoa 1 o
14
/I, Oaraoterizadoa pelo fato de que, nos referidos gargalos, estg0dispostoe meios de obturação capazes de encaminhar O líquido de emm
bablçao de encontro ao espaço oompteendido entre co!tres rolei() O
.respectivo coletor de bagaço.
"
14. Aperfeiçoamentos em moinhos de acOrdo com 0 . pont0 1 1 etc
..Sacterizadoe pelo fato de que o caldo, extra/ do ,IN,r uma das pressas(
do moinho, 6 conduzido abre o bagaço que penetra . esi outra pressa%
anterior ou posterior, do zoamo moinho para que, reebsorvendo =a0 no
referido bagaço, sirva como liquido Ao eMbebiç go, ocorrendo essa
passagem do caldo ao longe de condutos providos ou dis p ostos nos na
loa ou por acumulação momentánea nos roles.
25. Aperfeiçoamentos em moinhos de acordo com os pontos / o
14, caracterizados pelo fato de ocorrer a citada pas itiagem de calda
"através de condutos que avançam entre doia pontos prdzimos da perim
feria do ralo.
11.

, d6t5(6,. a prioridade da Correspondente pedido depossaaac fla
Xert4.0ct da Estantes aoo Esta4a, I.Inidoa a La$r/ca. era L9 ta oezon
t;0 ela 1,961, sai:: net 1,63.082.,
! ORM -.

11. de janolfrO de 1.965
CONRADO HOFFMANN . Argentina
numgm Qz /NVENg0 . Aperfeiçoamentos 92 meinhOs de ,:res
mala rolos
114056

i3EQW.RENT'S

ONTOO CARAOTER't STIO O

m 'Aperfelgosmantos caminhos. de taa ou mais colos. come
0.0 afiada para a moenda da cana de %doar, caracterizados pela ap//
iaçao de agaa de ambebição a lavagem ao material contido no espaço
(*apreendido entro os rolos de cada grupo do trile e n respectivo Ia
,f1010M de bagaço.
j. 2. • Aperfeiçoamento* em moinhos de ac8rdo com 4 ponto t. soa
00terizadoa polo fato de que e- citado aplicação de liquido ocorre
l Atraves de condutas, providos ao- coletor te bagaçõs • de voe as cose
!5_. 10ataboCadures coe encontram ao- /super:fole ativa .% mesmo.
4. " Aperfeiçoamentos em moinhos le acOrdo com • ponto t, coe
4 (AO4OrisladOs por estarem os referidos condutos adutores providos
i
do pe
COO rolos do moinho, • apresentarem meios
. talvulares capazes
t
ksitir a pasaagea de liquido aèmente auando elas lesembocadurae ato
r
00 te interior do oitado espaço.
" Aperfeiçoamentos OIL moinhos le acOrdo com es pontos a
a d os pelo Cato. le (serem 48 citados M8i08 os:amuares
lí, caracterizza_os
L.vOnetituidos por Válvulas le passagem rotativas providas de
oig

"ellw

-,

119

1._

'nes em cujo trajeto está um obstáculo. tntegrante 18 tatrutre to
L
._,
%mono,
capaz de desfiar a referido apindice abrindo • rálvuos, .
.00

-r

'

i

Aperfeiçoamentos em moinhos le acerdo com • ponto t, las
4tOtórizadoo pelo fato de gerem tndependentes os condutos destina.
1
/408 tt citada eplicação de liquido. e teor estarem diepostoe am gan.a
1040e anulares providos nos rolos.
6. - Aperfeiçoamentos em moinhos de dardo com ia pontos E •
I,
r, - caracterizados por estarem os mencionados condutos adutoree tumontados ea ama ermagio capaz de ter deslocado lonjun+
%Mento com o respectivo alo. .
?e - Aperfeiçoamentos em moinhos de aoardo com os pontos to $
a 6, caracterizados pelo dato de 4.1.18 os referidOs gargalos ovaaris
I
'providos noa rolos, aí() estreitos (de largura tnferior a t5 milímo
itroe) a profundos (de profándidadesuperior e. 20 milímetros).
C. - Aperfeiçoamentos em moinhos de *ardo com os pontos t, 5,
O 6t aaraCterizadoo.por estarem co oitados condutos adutores oroVL
1.
128 esmoucais dispostos entro es Meámos e'. tardo doe referidde
ierga/OS anulares o entre ;atoo É Citem flexiveis perfuradas capa.
. „
UNI do.espodir ogo:Lhot Qejett . tranamitidas tarpaa de cdspao ene.
I
MIAMO- 4asloo&-las4r..
1 ,ett 01 iorfrigoamorreog a autue CO acerdo som co pontoe z. a (RA ogreateruados. par estarem. os referidos eonaatoo adutores "14
41dides e sinsn1sdos a. ontraw tantas Inbaisgtios ta ,ttotribnipir Sa
,Illio gg 6s. .adneirá, outros
, tantos. Líquidee • lo satsbigio.
tO.- Apterteiçoamentoe em moinhos te toardo com ce pontos, t
O. caracterizado@ 00r *atarem 48 c itado* aondutos adutores conecte.
(o* k Ástrutre eixo 10 moinho por *mio te molas :sponse ta premer cb
Liamos de encontro ao bagaço • fia de Witar • passagem lo liquido
Çitraido pele primeira pressão. co espaço compreendido entre is
• • toletor te eagapo

Janeiro de 1909
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16. ....Aperfeiçoamentos em moinhos de acOrdo com os pontos
1,
/1, 13 e 14, 16, caracterizados Pelo fato de 000rrer a citada passa
gaio através de ranhuras providas em um ou mais rolos, com ou essa e*
p licação de meios obturadores para melhorar a referida passagem.
,17.
Aperfeiçoamentos em moiahos de acardo com os pontos 2
O 14, 17, caraterizados polo fato de ocorrer a referida passagem
do caldo ao longo de condutos diepostoaem ranhuras al nulares provir
das nos rolos superior ou inferior de entrada.
18. - Aperfeiçoamentos em'moinhoe Ao acOrdiscomoe pontos
1
A . 14, carecterizados pelo fato de Ocorrer a citada pasesgem
mediar'.
te acumulação momentânea do caldo em cavidades providas Para este
fia nos rolos superior , ou inferior de entrada.
19. - Aperfeiçoamentos em moinhos de acera° comes pontos . / a
18, caracterizados por serem proporcionados de acOrdo com a descri.
çZci com referencia aos deeenhoe anexos.
•

TERMO N Q 146 522 de 22 de janeiro de 1962
Requerentes CIalt SOCIETE ANONYmE
Suiça
_ Privilegio de InVençãos PROCESSO PARA A FABRICAÇU DE NOVOS'
AMINOFIRAZOIs"
REIVINDICAÇU2
•/... Processo para e febricaçâo de novos aminópira
moio, caracterizado pelo fato de se fazer reagir 1124 pirldil.
•W.cetona, contendo na poolçZo .alfa em reliçao ao grUpo par.
tonna, pelo monos " um ittomo de hidro4nio o na gripo nitrila
1 •
ou um grupo carboxila convertido, reativoy contendo um grupo
imino, com Ima hidrazina que , cont;m, pelo manos, 3 ;tonos do
hidrog enio, e, se deSejadO, se Itrasiiaman 3amino-Piromol ren imitante e/áu,. se halogenar stes resultante piras*/ 4-Insubsti.t4
do na p osiç;o-4 e/ou se quaternizar uma resultante amima ter cie'ria eieu, se desejado, se converter uma base reaulta 12te em
I'
Um sal ou um sal resultante em tala%saca livre.
,-. ! ,
2.- Processo, cOniO.-rme especiluado no z3onto i, coroa
terizado pelo feto de g e,pg-opeoz-um compi., :7,1. rWaliti
..

4

Térço.- .rcire. 7
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OU um sal do mesmo*
Processo, oontome espacificado no pente J. ou 4^
Caracterizado pêlo fato de se preparar o 2-butil sectiad;rio-Oe
oacetaralno-.5 =pirld11,-(2)-Pirszol'ra rá'ralulut.
-00-415
cUr H "(T,OCR,3
ou um sal do mesmo.
Processo, .conforme especitLetulo io„punto 3; Mai
Caracterizado pelo fato de se prep arar o N-diacetil-2-buti3. #2,
ctuadtlrio-3-amins o-5-pirid1142)-pirazól ou um :Cal do MeaisOa
70- Processo; -Ceni• orne especificado em qualquer 'tua
dos pontos 1 a . 6 caracterizado pelo fato de se empregar VA
composto obteltivel conto produto intermediário em qualquer !ASO'
do processe, como material de partida, e se efetuar as tacha

restantes ou se interromper o processo em qUalquerzfasa OU 04
eIe ,t; „formado um material do partida no curso 'aa reaçlio ou 'Usa.*
do na 'forma de um sal ou um darivcdtO de anitirtio qtzaterntir10.
"ad- :PrOCEWS0 para a fabricageo dei:toros . mino
Condusi.do substancialmente, conforme descrito eco qualquer. Jita
dos exemplos contidos no relatt5rioe
Finalmente, a depositante reivindica, de actrd0 doia
a Convenço Internacional e de conformidade com O artigo 21. do
Ctidigo da Propriedade Industrial, o prioridaden do correspondei
te peiluo. , slepOsitado na Repartiçeo Ále ?Patentes da aulça,
23 dle janeiro Re .196È; son ..n” 187/62.
•

C>,..---5R

kl 1

NE 2

ext lerivad0 S.-adlig o ou o sal do mesmo, ha qual R enpreme~
hidrogenia um radical dlcolla inferior, hidroxialcolia, ÂntilOg
%lo011a" , mono. di-alcoil infekordetz:brao-aleolla, alcolleno.imat"
no.dalcolla GWILcollta2olzalze-alicelte. tutaletellecloa~-aleed
ta ou etcloaloofia,

ga tealla tacultativeossotto me%
talado Ou gettpoi *lutei eu dileta* infarlor los 4~3 de the
legenda ats t,eddical
am radical 8.411collt.gdpe~
• A* representa klarcngeatio ou UI adicsl 6110)12.64 tutoria
- 41
fracassa ~torta especificado MS ~De I, o gh
caracterizado velo teto de .411) preparar iw emp
. peto da 4rteulkf
eu 1:01 ~le

C›-

•
daile

411 ata tal ie 4116:664 csi qual R representa ia radical elet0üa
tenor,

da radical ticloalcolla, dm radical canga, calggenorA
tala, dlcoxi tassior-fenild ou alcoil trtferior ,dfeni
' lad

(tical oiridila ta na radical h-alcoll-PiDeridila•
L. frocesso, 4onforne esp ecifiestio effl
tos oontos t d 5, taracterizade- pelo rato de se oreparar e ce
•eutil decanditrie - 3- arninoi.5- p irldilddiagnIrazoi Ia eármulitt

Igen /Se Z:46 aua de z5 ,tte t}tmoiro ate rije
Requerentes .2;,11. kGE1 MC

Privilen gio -de Invenção: "PROCESSO ZR p.RODEZIR NOVOS DERIVADOS
'kDO ICIDO 15-i4M2N0-"PENICI`la-ifleo"
naraDilatTPLI
1. Processo de produzir novos derivados' do ácido (6-esuirce--pent•

cilanico, caracterizado pele fito dO se obterem compostos dá
$6rraula geral
/

B4 - c -

R2 - C CO -

40,,s\ d;c1f3
C

- 17R - (CR

R

(1TQ
4

COM
os seus sais de amcnito, de metal a2c.a1ino eu metal alca1i/1de
-terroso to ta Mout ,Se1.1 'ore :bas ea codániedit, na 'que115 . nal
inaepondentemerittrum znitra,,s flcreÍtes mono. tité te.
tra-metilenicos ou restes dilqueni'lenices . hoh, ao ~dm% 4 ita
zoe lo carhona restá testa que 4.warcen mar irttbsitiottlittee •ppr
restos t'a'lquild.cos lattericuters tiVesme/s Sre'hulegettit Weu MÃOS
Coco, e ique .podem t5mb6m imo Zigatoz dentro ti Iti.eitzsmerita;
representa a ligaçào direta ou Um ..resto cetWeep02111ente e-dt. .• 4! •
tição para Ri 6 néR at
anit .Ularog.Záz, nobjtono d0:112/*
loghnia ep „grupo nlà•or;13.0, o er2pli catalboxlp Ata tgrupo tale/elo
inferior, eleozi ou cesIntleezi ott-o resto rezai% tazen40/46
reagir ácido 6-a mi no-p enicilaSico ou um sal do mesmo coam: .otle
posto que introduz ,1 re sto (da tus 4fitao da
c
rd:mulo. fera/
.R

1‘

- - -

'CU

-momo
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pão que 4) fixada, caraotorlzacio par,uammedecimento do fio tag •
eido entre a salda do elemento aquecedor o o torcedor, podendo

„Ia/ et, eát el
k • dggtdaWbs abes tediosa Ia 0S
•
ao
um ácido livre i addig abtidae mAR
formando
.
g
aosedado• cran
Ô. 1.e ambnio, de metal alcalino ou metal alealino.4erro00 al
lo 4a1 dela uma bade
rin.O.mento .

A

4rgh1oao

de aotrde ade a-lagidigge4
prioridade do correspendent& pedido de (patente ta

a requerente celviadico f

dpiicAvel, 4

panado aa RopartiçÃo de ?Atentas
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(Seção

dg Suíça, em 26 de :amaro

te 1962, eob ne 977/62,s
gilm0 N o 147 482 de 8 de março de 1963
toquerentei 3.R. GEIGY S.A. • %Iça

trici1egio de Invenç go: 11 PROCOSSODB FALMICAQZ0 DE NOVOS 0ERIVA1)03

01 umedecimento ser produzido por :tina-quente ai fria o podendo
esta conter= agente de molhagem e/ou lubrificaç go seja em so
Sução, seja em dispersão ou com um 61eo apropriado.
.2. Dispositivo de fabricação de fios sinteticos for..
temente encrespados, caracterizado por compreender substancial,
tente um entregador de fio retirado de uma bobina e sob ligeira tensão por um tensor, um elemento aquecedor, de preferãnila
por contato direto do fio com uma superfiele aquecida, um Orago
Malhador, um dispositivo dando falsa torção e, em seguida, kos
loa de abanada e elementos da bobinagem, podendo o molhadorser
um roleta molhado, uma mecha, um capilar ou similar.
Finalmente a requerente reivindica, de acÉrdo comia lá
gislação aplic6Vel, a prioridade do correspondente pedido de pa.
tente, depositado na Repartição do Patentes da França, em 19 de
abril de 1962, 800 8954047.

kQ tc00.6.A4INO.PENICILAW

9
rt8IVINDICAÇO811

lacte

Processe da tabrioaqh da novos derivados de

camtaneado

_a trano...penionano t
to% de tórMUla

Dolo fato de g a obter comPole

coral

w04%

4 o 40 e .0 CO le int • irto• cí
I
Q*

CR

0,

I-

arg%

000

c-

eltij
ar3

ar

Si'

OU geut eaid. O0aDawca InorgAnicaa OU Orginicad
te211,11at1ti,. toiresenta bidroshic, cal radicai,
alifático oostiAft0x0S da Carbono ne máximo, aa rd/.
cal cicloalirátice Com 6 átomos de carbono co ataimo
ou um radical aromático monocielico a Ca repreSanta

2
.TERMO 1i9 148 105 de 1 de abril de 196à
Requarente: CHRISTIAN ROLSAPPEI: G. MOBELiAldU S ALEMANHA
Priv. de InvenC g ol-DISPUSITIVO ~Alou MO Ume

PAREDES msRPENDICUIARES, PARTICULARMENTE PAREDES DZ
MOVEM."
REIVINDICAMp.
DUAS

bidrodulia ou um radical alcoila inferior)
kgzenuo-$0 reagir ácido 6 . amino-penicilano, ou um ela do aesm0.
tom ufit composto capaz de introduzir O radical de am ido (e
nrmula

1. m. Dispositivo,:pr6prio para ligar entre si pelo mem.

geral

nos duas paredes mutuamente perpendiculares, em particular, Ra

redes de mheis, caracterizado por um pino que atravessa uma .

CR

das paredes e pessUi um entalhe em, pelo menos, uma daa:suaa
CR44,, jlta I

1CR • ri
2N 1
•

tico .de arame, ligado com uma alavanca Unam exctntrica, os-.

CU

ciiável na outra parede, e mantido por esta sob'tenego'

400""'

Jia qual : Itj.

nattost O alga:100o do40 acima)

desejande.Sa traDaformarsUOLíOídOlivra ' asola obtido, em
um dal dom bg inonlnloa Mti

,a,

Finalmonta a revendo Iairinaka k de &letra° com a Xdaidlação
aplicável,. a priOridade do Oorrospondonte podido dó patente 41
eoaitadottaRopartigo do Patonto da uiça eia 9 do març o de

4962, sob 21. 4

extremidades, entalhe g sse qM que ae introduz um estribo

2,67916e.,

do pelo fato de que o-pino -que atravessa uma das paredes rep41.
na , com um colar existente.na sua extremidade oposta ab entalht
na supexfScie externa da 'parede..

•

3.- Dispositivo, de ecOrdo com aponto 1, caracteriza

do pelo fato de que b pino que atravessa a parede possui, nassuas duas extremidades, um entalhe em que se introduz um
elSstico de arame, mantido sob tenso por uma alavanca tansora
exctntrica existente nas duas paredes situados em ambeá os la-

ema Ho sia 8C de 2a de março do 1963

RODLIN493112 . 4TORDBRIE Dg CHAVANOZ 9.A. . rrana
eriitItta de Inveoç got "PR003080 APERFEIÇOADO D3 YARRICAOCO
01
SINTirIC09 FORUM= ERCRE6FLO0S DISPOSITIVO PARA

gavoreata:

.

2.-Diapositivo, de acOrdo com o ponto 1, caracteriká.

do do pino.
4.- DisPositivo; de ectirdo COM Os pontos 1 a 3, caracCerizado pelo fato de que aralavanca,tansora exctntrica com o

.

MILIMPA0g4
1•1,rocesso aperfeiçoado de fabricação de nO3 3 int;t140e fortooaato encrespados poda aplioação do uma'-farsta

estribo de arame;beni"Omo Yirib : Manti-dO' com tena g o por'este
estribo -, se acham alojados em uma caixa, embutida rant em uma
daS paredes j-àerem
5.- DiFipo'áit`i'4?c?,7g,i'fpf),'"0,'-'z-ro'
dO pal fato de'' q4

cc....;a% duas pal'

caracter:l.za
dlnoswaa

Terça-feira 7
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aceram em sano lue autue repouse
Pino • ne outra se sena
*brigado • Alavanca tenaorm 'exo g ntrice com . estribo de arame
6.. Diapositivo. de ()cardo com . p onte 5, caractertzad

/9

411'

(1)

pelo fato de aue • caixa 4 aberto em um doà oeue lados .
7.. Diapositivo. de dociirdo com co pontoai 6 , o 6, earap,
g erindo pelo feto de gue • alavanca teneora. guando poste set.
~sio. encobre • caixa.

ma mal R rep.'esenta hidrogénio, um radical 41coila

q .. DiepoeitiVO, de acero com os pontos a s 1, carne
aerizado

pelo

Inferior ou um radical anil-alcoila; Z representa ui
L ... 6-Átomos te carbono, normal mi

tato de gue • caixa consiste me ffiata2—no uterina

redical/ aleoileno.lom

ointétacr

ramificado

tia significa 'ia grupo dialcoil-amino

Inferior majos radicais alcoila oodem
retamente mi por Untermédio te Á

=

estar

ligados ti.

grupo elcoil-imino

nferiOr 7u, então, im significa um grupo elcoil-amiMo,tnferior'oela hidrogenação te um.lomposto te fórmula geral II

RI

•ns;uai dm' representa cm radical correspondente
tedhição

4e

ca exceto de um grupo eleell-amino- ln-

terior, Ju cm grupo N-anil-metil-arcoil-amino inferior;
ah representa am radical slcolla Inferior ou um radical
•

41. 11 0. alealki 4 4 tem 4 significação dada acimaaté abserçfto de Ima auentidade sssencialmente tuas; vêzes Molar ms,
na presença de um radical eril-metil em Lm', três Vêzes de hidrogénio; de se clivar, 'me 'assim for desiNdo, n radleal•R' por aet-

tólise

o, ou, caso se deseje,. de se lazer reagir um composto con-

tendo um radical dialeoil-amino inferior Aia' com. 4m baloganeto de
te e lb abril te 1963
OERMe ?f t 448 168
teguerenteo 40SE CSPI PRIMO dão Paulo
tonto te utilidade , 'NOVO flP0 OP OARPO PARA ORIOVITURA,

monoéster te 4cido oarbónico ou eom fosgénio, obtendo um composto
contendo, em lugar de

QM

radical alooila do grupo 4.m', um radical

de aonOéster de acido marbbnieo ou

dEIVINDIOACOES

o

radical cloro-earbonila, de

se hidrolizar à ' lltimo composto e. finalmente, se se desejar,
a «OVO rIPO OE 4A8PO PARA ORICULTURA. oaracterio

micto por os formar te um garfo som elça ou olho pare receber

transformar u composto obtido, de fórmula I, em um sal de um
4cido inorgânico nu orgánleo.

moa cabo • cujos (entoe podem ter te 'acção redonda, triangular.
suadrangular ou retangular, te tamanho> eeriável lon6rme
/iço • sue 44 destine • garfo, tal* some • te aldear ou !Mover
taxo • esterco separas amontoai, ou remover pedra. • *adrega:hos

Enalmente - e eenuerente:reivtemea...de_antsdo. com a. topia1pean
áplicável, a prioridade . do correspondente pedido de patente

como (escrito ao presente **mortal
orada Ice t eeennoe anexos

de 1962, sob n. g 4.683/62.-

ruao

•

AlUa.

depositado na Repartição de Patentes' da Suíça, em 17 de abril

nRamo :49.832
ta , ae junho de 1.963
REQUERENTE .. EMACIA 4A1A21 • duanabera , • 40DELO OE UTILIDADE Prendedor de portas
-

1. n

OS,
1;24~T~

pren e or e partias, naraoteritiCo

por 'compreender dada partes, seSdo moa fixa 40 Otí,ii, teCoJe
ma cónica sue se ' ,menta *abre ama base e una Outra fixa à

r£Rme
10 455 se. 16 is &oiti de 1963
dequerente.
ISIOY
'Calça
Privilegio de InvençáoJ 'PROCCSSO OS CABRICAÇO OB t070,9

• -

porta; sue ee projete em oastido,e0riaontal, deoCaria oireu
.Lar lotada de abertura na parte frontal mem extremidades ne

curvadas cara

°CRIVADOS OS e4CPINA"
•

go• tba prendedor de portas, te acirdo sem .
dCIVINDICAÇUe

procease et fabricação

le

novos derivados ta ezepine :erecto:ri,

eadc pele Cato le ee prepara./

lompoero ,fermu1e (era.

ponto

precedente, tudo lano •ubaranolglmente leworite •

,imucedo 'coe

%empes ecOmpaubaptea.

144,
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Onmo 20

150 370 de 2 d e.Jullue de 1963
Requerentat RADIO CORPORATION OP AMERICA
,rty. do Invenção: BOBINA ELETROMAONEWICA DE DESVIO'
1/EIVINDICAÇOES

1. _Um enrolamento de deflexão e1etromagn4ti00
na um tubo ,do raios- catddicoalerMado com um colo geralmente cie
lindrico e Um bulbo alargado i 'coracterizado.por compreender cone:

Autores ativos de cada lado do enrolamento quO stó dispostOso geo
relmente no aentids . longitudinal do eixo geomdtrico do tubo ', "S.
,
condutores extremos dianteiro e posterior diapOstós geralment°
1
40 aentido tranaversal . ° ligando.Os ditos condutores ativosA oa

aitos condutores ativos sendo conjuntamente agrup ados Paralfor.
mar dois volumes-condutoros ativos 'que -iço espapadoo peritirica,

Fs.4
s.

monte ga Orno do dito eixo'geomdtrico e os quais cada um possui,
Uma borda interna e-nma borda externai cada um dos ditos' velumeS
Condutoree. ativos tendo uma distribuiçisio dós condutoree no seu.
interior tal que numa eXtremidade do .enralenento os aondutorea
etivne ato concentrados no sentido da borda externa e coma
distribuiçan doameamos sendo progressivamente deslocado nó
sentido da borda interna na extremidade 03:0sta do dito carnlie'
mantos,

TÉRMO 149.991 . 19 de junho de 1.963
REQUERENTE . FABRICA DE SALTOS PINITEIRO LTDA. uuanapare
$MDÉL0 DE UTILIDADE UM movo
modelo de salto para Colgados.
PONTOS CARACTEBISTICOS

modal* de salto para calçado de eenhorae,oarocto.
rizado pelo seu corpo covencional ser dotado
Centralmente
de asna nerítura,digo,de uma cavidade oBnif
orme,eoliddria a ume 0.
pluralidade de nervuraa,ii,radialmente dispostos.
2, Um novo modal* de salto.Pora calçados de eenherae,daoo8r+
do Com o-ponto 1, 'caracterizado polo fato, da base do :mit*
081, dotada de um furo;provido de buohn,onde se
. kixa Rola do:.
1paltistudo aubetancialmente ceMo'aqui ' descrito e
repreetents44.0,
Arma deaenhoe anemso.

2s,. Um enrolamento de deflexsio,

de

acdrdo com O

ponto 1, caracterizado pelo fato da maior eiterag;b

na

distri.

buição doa ditoa condutores ativos ocorrer próximo à uma oxtre
nidade doe ditos enrolamentos..

UM novo

Um enrolamento de deflex;o, de ac6rdo com os
pontoe 1 o 2, caracterizado Pelo fato do enrolamento ser confceo
modo entre a parte dianteira e traZeira paro se amoldar ao colo
cilindrico e'ao bulbo do 'dito tubo, e ter uma areado janela de:tinida pelo dito par de condutores ativos e os ditos condutores
extremos dianteiro e posterior, e com cada volume condutor l atiVo tendo sua borda interna na dita . area de janela e sua bode:
externa espaçada da dita área de ;janela.
- , de acado
4. UM enrolamento de deflexao

02O OS

pontos 2 ou 3, caracterizado pelo fato da distribuiç'ào do condu.
ter ser tal que na parte posterior do enrolanentO os condutoras
4n concentrados no sentido da borda extezna, e com a dita 'dis
OribUiçao sendo progreesdvemente dealocada no sentido da dita
horda interna na perté dianteira do dito enrolamento, a misior
1
olteraçao em distribuicec ocorrendo prdzinm a parta dianteira
do

dito enrolamento.
5. um enrolamento de dei:laxe°, de acSrdo-com o

ponto 3, caractérizado pelo fato da distribulgSo doa condutores
ativos eer progrossivamento deelcooda para mio distribuWAS moia
uniforme dos condutores entre as ditas bordas interna e externa na parte,dianteira do dito enrolamento, e ,com a maior altaraçso em díct:'ibui2Z) ocorrendo ord'ximo à pa.rte dieuteloa do
dito enrolamento.
•

▪
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Ck Um enro2ament0 de deflezeCt 4e3 Cd`rdg cor
tonto 1, caracterizado pelo rato de cada volume Condutor ativt,
ter Supor:CW(43 int ornas e e xtórnagi pari/151C °Mato atepostig>
era tdzmo do eixo geométrico do tubo; adita ettoárffele . nter

1
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&IMUNE%
(í -- Qh oacenismo indicador para contadores meoRc
airão do tipo asado mm postos 19 castiço para dietribui0O
, Casoldna, lêracterizado pelo (ato toé' litroa de gasolina e cw

coado definida pelo arco de um primeiro otitu10, Cz raio do qua/

Maior monetdXio ta gasolina eornecida derem indicados, o ditei

altera progregadvazonte ao longo do coligi:lento da dito 013*
geométrico' de tubo, e o centro do qual ao altUa AM pleno qua

mecanismo compreendendo ma eixo cestabelscador apropriado pult

yaesa através O dito 012do cométrico do tuba; o a dita superffa
cle externa senda definida pelo ,aroCi do um entrado circulo, Ca
paio do qual se altera progrezeivamente ao 3.ong0 do oomPrimomtd
do eixo geométrico do dito tubo o o centro do qual .8 espaçada
do dito eixo geométrico de tubo por proporgOb a diferentes Á dito
dadas difereategi ao louco do COmprimapt0 4a dito OU) goon8-4
Co

gspoeitivo indicador para titron te mmmbuativel eornecido oirs.
, ogundo dispositivo indicador para o ralormonetdrio doa titule

49

té Va errolaroato do dotlexao, do agrao Coa 00
pontoo 3 o 6 1 caracterizado pelo fato das bordai Internam doa
ditos velumas condutores ativos "sao inter-eiyaçados entreei 44
forma que o Casulo subentendido pela dita area de janela no atm
$0 eixo geométrico do tubo g: menor na parte dieliteira do dito
garo3amento do que na sua perto pogiteriOAV
de •Vala oulatra ott bobina dodlogoarto olotromar
adiria para na tubo do. reino cat84ito0 toado =aparte do colo
gorabconto olltadrica e una parto do bulbo alonga% caraotorio
cada por compreender una Variedade de taro ao taratamitora da
bobina cada Ims.conetrutdo do t.xcerdo.com o Nono 3..9 disputei
033 tPrria de tia oiro lonsitudizial central da ata culatra.
Á requerente reivindica de acdrdo com a Convens
dto ratezzaoional a o Lit. 23. do Decreto-Ui n2 7903n de 27 40
aspeto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositao
(10 sut RePertiOL do Patentes doe ratados Unidos de ,Asiirica. ca
940 gaito do 3.9624 glob Ag 2M-356V

contentar ~alinha allo. sancialmente horizontal mm primeir0

fornecidos, mm primeiro motor escalonador o peracionalmente Iteel
do mui e dispositivo indicador do litro para avançar o diepodp
divo indicador de litro ad &trepo da transferàcia, az segt1015,
motor escalonador operacionalmente. ligado 40111 o dispositivo (.0,
di etvior para avançar I dispositivo tadfizador monetário da dire

de transterencia, ma motor restebelecedor provido de CLiegke
(ativos para celetivemente ativar ou desativar o dito motorsdin
positivos p ara ligar operacionelsonte o motor,reatabelocedor
c eixo cestabelec.edor aluado c motor restebeleoedor tcSr atiVa4D •
Para restabelecer a dispoicitivo indicador de titros .8 o dis2007
Civa tildiCadOe monetário cimult,dneemente nona Doído& coror.
Um mecanismo indicador, de acerdo com O
to 1 e caracterizado por compreender dispositivos para desate
Qat)

car. *cgr-ia:miro e cevando motcr1811,0110eloccadore8 guarda . O II0t4•1
ceStobbleoerlor fdr &Cudo., 51' ia ii00O31.1.01(5 indicolor,

do acdrdo coa* MV.

Co 1. ou ponto 2, caracterizado pelo fato do eixo restabele0004-

,...
ter uma •sriedmie ia reentreneles radieis eepaçadae com na 40W,
so transversal disposto transversalmente Á. cada reent4iCia0
dito casso sendo formado com dois raios 0.ferentes de forma 14
cma pequena projegiic ie disposta no rasgo adjacente it trap„ bOges
da reentrância radial.
Um mecanismo indicador, do acSrdo coa quatp
quer ponto precedente, aexacterize gla' paio rato do dispor:UIVO
cacaus do iitres a o diapositivo indicador de velos monete
cio compreender primeiro e enuncio valores de rodas indlO81020
o dispositivo Indicador de litro sendo •lisedo com o primeiro
Ver eacalonador por um primeiro trem de engrenagens 8 o 4400
Vivo indicador mochetario sendo ligado com o segundo' Lotar oe qpj
sogor por um segundo troado engrenagensw
5".• Um mecanismo indicador, de actird0 coa() goug

earecterizado pelo rata dos primeiros e segundo trens de Ide)
grenagens compreenderem ambos ala lizig...cta e um attudor tenda
Canse voltado pua o exterior provido dó uma parte rebaixada
.0a ce acoplar coa a, dita lingueta, a dita lingueta o atua:1w qa$É1
do apropriados para girarem pelo menos una das rodas tadicadorad
por ama Ilaqueia oredeterminadav
ain ao co.nionto (nal c Cor de ecbrdo com o podo
lu ponto 5• cexaoterizado por compreender cm leme atiXtUelP/N,
4,

TERMO N e 150 427 de 3: de julho de 1963
Requerente
OWSER INC. z. E.U.A.
Priv. de InvenVíos " MECANISMO INDICADOR PARA
CONTADORES MECÂNICOS

162 Têrça-feira 7

1.4 da eecanaimb indicador para contadores

tendo uri seguidor o dispositIns orasticos para proporcionarem

f
neck

tipo utLlizado em postos de serviço obste-tecedores de

torga adicionar- 0 rodas indioedoras na transferbola-de um em

nisocil do

fiariam° para o cagá:Ital.

gasolina substanCialmente conforme aqui descrito Ma regerOnoln
ao conforme iluatrado nos desenhosspenam.

7. Mn muniam indicador, de scPrao com -qnalw

árequerente reivindica de ac$rdo Com a rouvbn n

apor tia aos pontos 4 A 6 e caracterizado por compreender, outrom+
um per do rodas dentadas tendo uma folha> mola em contatt!

22o-internacional", o árt. 21 ao Decreto-Lei na 7903, de 27 de

com as mesmas para provinde o movimento perdido das rodas indica'

adsto de 1945, aprioridade do Coxweapondente pedido deposita-

Áloran quando os motores eacalonadores 40 ativadas ou desativam
das em rápida sucess;S.

x VapottWgó Patentes dos EstadoS Unidos da América, em 5.
do julho do 1062. ¡Ohne 208 -..977.
TâM0 No 150 591 de 9 do julho de 1963
Requerentes PLÁSTICOS CIPONIL LTDA
SAO Paulo
ikialligiC da /amigos "UH NOVO TIPO DE LIEM PIO OU CORDEL"

8. Um tecanisi'o indicador, de acSrdo com qualquer
em dos pontos 3 A,7, caracterizado pelo rato de uma parte de cada

puyINDIceOes,

lado das reentgnaiss radiais espaçasIaa ser recortada para prOw
porcionar uma impo de case para cada reentr4pia

/..Uttrmvo tipo de .iinhal fio ou Cordel, caracteriu
do pelo revestimento de uma linha, fio OU cordel retorcido
Ou trançado ou de quatquer outro tipo de fabricaçZo, com soeao, circular, chata ou qualquer outra poesivel e feito doma
tonal em qualquer °Gr -e brilhante pomo por exemplo O raros,
com uma camada de material plastico sintetico transparente co
mo por exemplo IVO cristal ou angiogo, de sorte que o fio,liá
ta ou cordel venha a constituir a alma do produto acabado.

9. UmMecanismo indicador, , de acordo com qualquer
'Mapa pontos 1 à? Como supletento ao ponto .3, caracterizado pelõ
•

Janeiro de 1969
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tato de cada uma das ditas rodas indicadoras ser provida de dispac
altivos para acoplar o eixo restabelecedor no rasgo quando o eixo
Weatabelecedor 0 deslocado lateralmente por uma dist;inclaprode.

2 UM novo tipo de linha, tio ou cordel, acorde com o
ponto primeiro e como descritó no memorial:-

"terminada.
104' Ummmcaniamo indicador, do acOrdo coM o pontdi
caracceriáado
pelos dispositivos para acoplar o eixo restabe
1g,
locador cOmpreenderen um pino apropriado para se acoplarem Ula
rasgo no eixn.

TERMO . 150.646 • 20 de março de 1.963
REQUERENTE . OFICINA MECANICA MERI g8 LTpA 8go'Paul0
PRIVIIgGIO DE INVENg0 DM novo tipo de boby desmontavel para
prender cabelos
REIVINDICAOCES

3,

Um mecanismo indicador, do acera* com qualqueg
reato precedente, caracterizado peio fato do dito dispositivo inm
(doador de valor nonetdado der apropriado paraavaaçar almultijnew

NOVO

CABEIO, coas.%
tuido de um ralo dale4vel,1 - cujo rOlo, é vasado em sentido lon
gitudianl 2. feito de espuma de nylon, pitio° ou de qualquer oa
tro materWal,apropriado para esta finalidade, em &ires, tamanhos.
e cont4garanne desejadas, caracterizado pelo fato de ser dotada+ e
da ama armação 4, ligeiramente p aralelepipodali provida de um eiX0
3, gim ee encaixa no vasamentó 2. e 30 Prende core One
fend e 71 no.
engate 8, formando um suporte capaz de manter o rOlo mével, em sen.
fido rOtativo, fixando maio o cabelo, isto é, dando maio cOnsistRa
015 no penteado.
TIPO DE BOBY DESMONTÁVEL PARA PRENDER

• NOVO TIPO DE BODY DESMONTAM PARA PRENDER CABELO, caracta
tizsd0 como 'tudo :substancialmente descrito e ilustrado nos dese •
nba -cm anexei.

oment0 Goivo iraspositivo, inoicalirebcc litruir.
bar

22b Um remiam indicador, _de achite Ág om quaZu

per pato' pedante, earaeterladlo pelo tato de'diçositivOO
Go tamisem terem tornsoldoo para prodab, O avanço causei,*

doa alopeattivea hifiloaderoa do quentidedo cm 2itro o do velJár
trnertitir dactato a operag;o do rostabelsCimento‘
3.3e . tla reergue 11044a:toro de acordo com o pot*
OS lie

Onraoterizeite• pelo Cato diePOrátivoe de freeaSem 0014

$./reender un.freio aoionado por solenoide operacionalmente aSsoi;
0100 Oto O motor restatelecedor.

TÉRMO . 150.748 . 12 de julho de 1.963
REQUERENTE . ISRAEL VEISID S go Pan16
PRIVILÉGIO DE INVENg0 . Aperfeiçoamentos OniSerte CamaS
PONTOS ÇADACTERÍSIWIND, ,e
rt. 'è
1 7. Aperfeiçoamentos,pm.got4s,:eamas,,,earacteriv2zados pelo tato de o encO'sto ser art~dg ! ipfenlormente emNseUZ

ÇeQ ,
t
I
J, Têroa-feira 7
Janeiro

laterais, aos braços do conjunto, atravía de placa
• pino ancek
Jiível ou ainda por outro dispositivo adequa
do.'enc&to late /le
do ao aseentó por braços laterais em arco%
arbleilladoe e fixa dos em posiçgo mediana.

2 . Aperfeiçoamentoe em aOf‘s-camas, de
:tardo cOM
reivindicaçg0.1, caracterizados pelo fato de o assento
ser do
tado interiormentóde'aba p osterior;ao ser arrastado para frente,
quando o conjunto for t ransformado em cama, correr em guias laterais salientes, previstas nos braços do conjunto;
e eneSsto ao
ser puxado pelos braços em arco citados em 1, tombard 1 de vol..
ta, a poiando-se na citada aba p
osterior do assento.
- Ape rfeiçoamentos em s of4s-oamas, de actrd0 eoM
as re ivindicaOes.1 e 2, substancialmente como
d escrito' e ilustrado nos deeenhos anexos.

F.1.0J

3

de

1969 163

• Ápe

rfelgoementoe go eeBrdc lom *e pontos 1 •
~teclai:doe pelo fato de que 04
referidos elemento e go mantido
'ma poeiç go por meio de ume tira ou cinta

remo ,ável, soltaria com

ó /lenge interno da porte, do qual disparam os ferrolhos.
tire mo:
eeoperante com um rebaixo, adrede, p revisto no, ref,
ridoe elemento..

IRMO S i; 152.147
de 22 de agasto de 1963
equerente: PECHINEY -PR
OGIL,SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT LT
LA VENTE DE SPECIALITEs CHIMIQUES
PRANÇJ.
Priv. de Invenção: NOVAS MISTURAS PUNGICIDAS

1) "NOVAS MISTURAS PUNGICIDAS", oar eoterizadas por

1

uma no

va oomposiç g o fungicida que comporta eimultgneamentet
. de 10% a 50%, em p eso, de cobro sob forma de eal bdst-

.q‘

ao ou aidrexido ottpricol
• de 10% a 60%, em pêsO, de p
olSaro de

X,

etileno bis

':ditiooarbamato) met:tico:
FIG .2

• de 1 a 10%, em peso, de um ferro:liam:reto" melio'os

TERMO N g 150 933 de 19„de -julho de 1963

,) "NOVAS MISTURAS iUNGIOIMAS", o:É:rea
taria:adis por ume

Requerente : MOSIER & CiA LTDA. m aw
Priv. do Inven40: " APERFEIÇOAMENTOS EM. PORTAS ld
;oram

a compoeiçgo fungicida obti,U 1.er misturar-ee in t

DE SEGURANÇA
REIVINDICAVE:2

1 . A perfeiçoamentoóin portes de dotrea de segurança,

o
caraoterizadna pelo 'fato de que, no. corpo dR7prOpria porta e, de
erefer&ltia, na face,interns do bordo livre da M00 Z0- 80 schshl pra-'
%latos diapositivos retentora:~ cooperam com okterrolhes da
porta para mante.á los recolhidos quando essa porte co acha aberta,
dispositivoa ãsses que sito posto toimx de a ç' go qt.ando da coepereege
DOM o batente da porte.
2 . A perfeiçosamntOs de a4rdo com o ponto 1, caracteri-?
tados Pelo fato de que os referidos diapositivos retentores a geconstituídos por elementos, eubstancialmente, oilindricoe previa.
toa em elojamento s- correspondentes-aituados; na- face interna da .
. • porta, g altur4dae eitreMidades liVres'dos terrolhosie
pelo tate
Se que os referidos eleme ntoe' se J sehea;Áujeltoe' aço
g
áe u fa mola
bellooldal que/ tende a promover umCíde 'oPeraçg o de retençgo entre
meparte ext erna 4sallente sdo 'refertdoÃlemento e um competente *a.a.
n/,.?',4 4.4-1,4as:e-na toonta'do'ferro1ihO4"

ns

imam... -

idt

• Se 10 a

em Dee:1. *de 00br* sob forma . cle

oxioloreto

u de e xieultato atiprioot
de 10 a 60%,: • aao. de ,minebe":

(e 1 t 10%, em pg eo, ie terro
cianursto arrio*
4-

'MOVAS MISTURAS FUNGICIMAS" sarao t

erisadas por toas .
laiquer o
ompoSiçio tungioiaa eweilja termula o cOmnoato
'Live seja óotetituido pelas k:re
g indicadas aos
-,:tene 1 e 2;
_ TRRMO NP 152 880 de 18 de setembro de 1963
R equerente: MONSANTO COMPANY •1. R.U.A.
•riv. de Invençgo': " "APE RFErÇoAMENTOS EM PROCESSv
RECUPERAR PRECURSORES DE niro ADIPI00."

-au

BEIvIERIct.2°E2

1.- Aperfe içoamentos no pr
ocesso de p

roduzir ácido:1

•"101

164
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1010.00 pela oxidação te eiclohexana, na fase liquida, com oxiw

geniomolecOlar para formar, produtos primários de oxidação, que
, COnSistemprincipalmente de ciclohexanol e ciclohexanona,iegta
da de oxidação dos pi. odutos'priMários para formar ácidO adipice

Old0 . adipied do produto de oxidação de culoboxaca.compreenocr
.a fases de:
a),injetar.água no produto de oxidação de'cic1oheXan91
t)

' mediante bxidação subsequente, caracterizados pelo fato de 80
empregar, coMo uma fonte . oxidante para a oxidação subsequenteo
$00dUtO precursor de ácido adipico obtido pelas fases de:
de ciclohexaaa em fase líquida,
b). separar a mistura resultent, em'uma primeira fase

destilação,
•
O) submeter a primeira fase oleosa livre de ciclzhem
xana s condiçóes de evaporação ta parta suPeri0

Oleosa . ° uma primeira fase aquosa,
remover
substancialmente toda a ciolohexana não
C)
oxidada da dita primeira fase oleosa
d) submeter a.priineira fase oleosa resultante, sx515.
tancialmente , livre de ciclohexana, 41s condiçOeS*

do mesmo aparelho de destilaçãO,

I) separar o destilado do dito aparelho de destili•
çãnem uma segunda fase oleosa e uma segunda' :ase

de evaporação na parte superior de um aparelho de

aquosa,

destilação,

g)"devolver, ndo menos, uma parte da dita segtuidaggt
se aquosa para a dita fase de separação da ciciO•

e) submeter a dita primeira fase aquosa As aandiçOek
de evaporação na parte inferior do dito aparelho

hexaha,

de destilação durante um tempo suficiente para . AR
ser com que, substancialmente, toda a águidtedi..
ta primeira.fase aquosa transborde no destilado

h) precipitar seletivamente os precursores de Acido
adipico do fundo do dito aparelho de destilagãO o
i) combinar a dita segunda fase oleosa e os ditos i ?na

obtido da dita destilação com toda a dita Primei&
ra fase oleosa iubstancialmente livre de ciclohe

cursores de ácido adlpico seletivamente pregpitS

dos, a fim de produzir um produto aperfeiçoadb .
precursor de ácido adípico 1..)- ra subsequente OXiM

mana,

t) separara resultante mistura de destilados em uma
segunda fase ',idosa ó uma segunda fase aquosa e
p) recuperar o . dito s destilado da segunda fase oleosa
e combiná-lo com preciarsores de ácido adipico seletivamente- precipitados, obtidos dos re s' idues da
dita destilação, com o qué se obtém um

Olmo

pre •

cursor de ácido adipico, para ser usado como fonte ogidante na oxidação subsequente.
Processo, de 'acOrdo com o ponto 1, caracteriza&
fato-da-dita
oxidação subsequente ser uma fase de oxidação
vens
de Acido nítrico, sendo efetuada em duas escalas de temperatura.
3.- Processo, de acOrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato da fase de oxidação da ciclobegana na fase liquida ser

Po'

separar a mistura resultante em uma primeira :ai,
oleosa, e uma primeira fase aquosa,

C) remover a ciclohexana não oxidada da dita primeira
fase oleosa, .
d) Submeter a dita primeira fase aquosa its condiçãe3
de evaporação na parte Inferior de um aparelho de

') injetar água no efluente de_uma etapa de oxidação,

ig
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ção.
6,- Processo,, de acordo com o ponto 5, caracterizado
pelo rato der pelo menos, uma parte da separação da eicloheXana,
na dita fase Oleosa, ser efetuada na auAlcia de água.

Finalmente, a depositante reivindica, de acárdo cam
A.Convenção Inearnacional e de conformidade,com o artigo 214do.
COdigo da Propribdade Industrial, a prioridade do correspondas
te pedido, depbsitado na RePartiçãO de Patentes dos Estadoa
Unidos da America do Norte. em 18 da setembro
224.435.

Ofetuida a uMatemperatura.entre 130°C e 190°C e sob uma prO3
ORO-entre 4:e 11 kg por centímetro quadrado.
4.... Processe, do acOrdo com o ponto 1, caracterizade
pelo rato das'çondlOés de o evaporação na referida destilado
Compreender uma tempéPattaa da parte superior dd aparelho de dal
tilação entre 80°C e 120°C e uma temperatura . da parte'inferiOr
(10 aparelho de destilação-entre 100°O e 140°Cow.
5.. Aperfeiçoamentos na produção de ácido adipico pa
114.0xidaglo'da cielohexana, na fase Ilvida, com oxigenio oble•
Gelar para Obter um produto de .oxidação de cic/ohexanal.compre.
Ondeado precursoresde ácido adipico e outros compostos orgÉni.
.
..
GO% segyida pela oxidação dos . precursores'de.ácido adlpico pa.
ILNS formar Acido adipicó em uma fase de oxidaÃto Com ácido nitrl
. áredra caracterizados pelo tato da ' separação dos precursores de

6

OXii):Ç49.

......................
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CIRMO aa 1514 ala de 23 de agOsta de 063
Requerentet (NDUCON 00 URASIL, dAPACITADOR g a Ss a* . EttO,Vade
Orivi/eglo de invançãat *ORIGINAL mak os oniano minittuk AR , MUÇU qs ISOLAMORSS CM CONDSSADORES (LETRIGOE"

asivilmicaOSs
Reivindica- s e, coma"eleMentoe cOnattantiVe8110 Cl
tOvidade, o conteciao dos aegalates pontos oaracteríaticoata

Janeiro de

TfleM0 155.288. - 9 da dezembro

de 1.961
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n•

REQUERENTE - TOBRIO . KOMAZAKI São Paulo •
PRIVILgGIO DE INVENÇXO Mecanismo de transmissão de rotação

aplicáaei em velculoe de brinquedos
REIV'INDICAÇCES

C“CCIIIIC•14 CC. C.“

ta) *ORIGINAI JUNTA ON DIIATAÇO METÁLICA Pal
CONDENSADORSS CLETRICOS", caracteriza.
)IXAÇXO DE ISOLADORES CM
, a fixação do isolador ca oaft,
10 por tacluir meios para proteger

ROa.
caractarizada
•
TAÇÃO APLICÁVEL EM VEÍCULOS DE BRINQUEDO,
pelo fato de se constituir por um eixo vertical,. acionado

22) *ORIGINAL JUNTA DE DILATAaf0 aMETAICA nuus
eIsTsicoSteterde COM
FIXAÇXO DE ISOLADORES O CONDENSADORES
fixt40, per 60104
as caracterizada, maio, por incluir aeios para

por um motor elétrico de corrente continua que transmita
a rotação modificada ao eixo por urna caixa de mudanças
conveniente qualquer, de modo a diminuir a fredencta de

pacitor Oontra eaférços de origaa térmica.

da, de isolador de porcelana auma base metÁlica de capacitar*
52) *ORIGINA M JUNTA DE DIIATAÇXO METAIICA PAU
1
XO
DE
ISOLADORES
SM CONDENSADORES BdTRICOS!', adaga Com
FIXAÇ
1
¡unte
prbria
por
a
00 itens anteriores, caracterizada, ainda,
tonaa4
o
de dilatação trabalhar cama amortecedor para proteger
soldas
contra
choques
(e
natureza
aecSnicaa
• ao
4 2) " ORIGINAI •CNTA DE DILATAÇXO METÁLICA
CM CONDENSADORES SIíTRICOS", acOrde COM
ISOLADO=
WIXAÇXO DE
ttena
anteriores,
aaracterizada,
ainda, por a junta de Ulant
co
de peças independente
tação, prepriamente dita, constituir-s e
por solda; dita junta
seta,
omitia
a
capacitar,
a
do
da caixa
soldado ao isolador, e na base (uma
Compõe-0a de anel letálico
faces
da
caixa
do
oapacitor);
o anel apresenta aócção tranca'
ta0
prolongada,
dita secção no nau ponto adia
iersta. 08mi-circular
trabalhando à flexão coa ao dilataçõea lineares . da base.
"ORIGINAI JUSTA DE DIIATAÇXO METÁLICA PARk,
Coa
DE (SOL-ADORES EM CONDENSADORES BUTRICOS", acárde
incluir
por
da, fibalmenae,
5s)

PIXAÇX O

' Os itens anteriores, caracteriza
lmeio separador térmico ao aplicar-só a solda quente a quais~
eituado no ponto de luação da jun, dos lados, eeparador aermico
não soldada da canaleta da tampa de
ta de dilataç ão com . e face
capacitar.
MANÁ PARÁ
6A) "ORIGINAI JUNTA DE onATAgo
acerde com
DE
ISOIADORBS
SM
CONDENSADORES.EDETRICOS",
PIXAÇA0
as itens anterioree, e tudo confOrme.subatancialmente descrita,
reivindica d o e ilustrado nos leseahowaneXsoa.

1. MECANISMO DE TRANSMISSÃO DE

rotação, sendo este conjunto devidamente acoplado no
"chassis" de um veículo de brinquedo, de maneira a extériie
rizar inferiormente a extremidade do eixo vertical seroam
te.
2. MECANI80 DE TRANSMISSÃO DE RCaa

conforme - a ref.
vindicação anterior e caracterizado pelo fato de a extre.
midade inferior do dito eixo apresentar-se dotada de um
(isco ali engrenagem com c bordo peritetral dos dentes ar:
queado ortogonalmente para , sentido inferior.
IAM APLICÁVEL EM VEÍCULOS DE BRINQUEDO,

.3

MECANISMO DE TRANSMISSÃO DE RO-

de scOrdo com
as reivindicações de 1 4.2 4 caracterizado pelo* fato de
4 referido disco acionar uma engrenagem de eixo horizontal, o qual, nas suas extremidades 6 provida de rodas ou • ,
CA* APLICÁVEL EM VEÍCULOS DE BRINQUEDO,

4. MECANISMO DE .TRANSMISSÃO DE RO.

de acOrdo com
as reivindicaçSes de 1 a 3 /4 caracterizado pe/o fato de
4 engrenagem do eixo horizontal *atar permanentemente en
costada à engrenagem recurvada, atravee de uma pequena
rAÇÃO APLICÁVEL SM VEÍCULOS DE BRINQUEDO,

mima ou calota que mantéis sobre si c . eixo horizontal
na altura ias rodas a, %parlamento. 4 vinculada ao eia*
-Xo vertical de todo a ficar retido sObre 2 mesmo, porála
nassíVel o girar cabra e mesmo.
5. MECANISMO DE TRANSMISSIO DE . RO%
fA00 APLICÁVEL EM VEÍCULOS OS . BRINQUEDO. conforme as

reivindicaçõee anteriores, tudo substancialmente

como

(escrito no reIatiorio, reivindicado aos pontos caracte-c-fatigo' precedente. • ilustrado nos desenhos anexos ao,
presente imemorial.

/

156 064 de 15 do janeiro de 1964
Requerente: ITALD JOSE CALIGHER . São Paulo
Privilégio de Inveacão: "CONJUNTO BRILRADOR
SIMILARES'

TEMO ro

D$

Janeiro
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REIVIND;GAÇDB3
-••nnn•n,-

e CONJUNTO BRIIHADOR DE ARROZ E STM7LA
Fiew-0 oaracterizado por sei constituido de caixa, verticeaurn*
i4pa disposta, com abertura de limpeza num doe 2ateraia. guarí' ecrida de portes dentro da curtia vertical eaté alojado realtente em forma de tojo, em cujo interior está localizado eixo
iertioal, DOM helic6ide rotativo, acionado por motor elétrico,
ela sua ponta superior, através de polias e correias; na aPbertart superior do bojo, desemboca abertura de moega de ali-1
4mantaaio do produto.
2 2 ) " CONJUNTO BRILHADOR DE ARROZ E SIMIIA.
PIES", de acordo oom o item 19, caracterizado mais pelo fato de
(que em local um pouco arAxe da abertura do bojo, há depésitç
glicose, com torneira dosadora.
19)

39) "CONJUNTO BRIIHADOR DE ARROZ E SIMIIA-

PUS", de aoordo com os itens anteriores, caracterizado, mais,,
velo fato de que em lateral externo da caixa vertical, está
aocalizada alavanca de descarga, que permite acionar tampa
Soalisada to fundo do bojo reivindicado no item 19.
49 ) " CONJUNTO BRILHADOR DE ARROZ E SIMILARES", de acordo com os itens anteriores, caracterizado, finai
imante, por incluir um cristalizador para uniformizar as turbinadas, conatituido de tambor rotativo, horizontal, dotado de
40berturs de admissio do produto, proveniente do dosador, atra(vée de condutores; dito tambor está assentado em quatro ou meia
,skoletee ou similares, dois sendo . motrizes, e os outros dois virando loucos, de, modo que os roletas motrizes estio incorporadoe a eixo horizontal, assentado em mancais, 'dito eixo-a4Asionado , por,solia animada por motor; noutro lado deste tambor,'
ré abertura, com Balda canalizadora.
59) "CONJUNTO BRILHADOR DE ARROZ E SIMILARES"
021e acordo com os itene anteriores e 'tudo conforme descrito,
4Ft:1:vindicado acima a ilustrado nos desenhos anexos.

reduzida espessura, sendo que na sua face anteaor particularizase por uma faixa horizontal inferior ocupando Ia
auinta parte da altura total da estrutura, faixa esta gila
ao apresenta caracterizada por canaletas hórizenteis,'ra
lelas e ocupando tOda a largura da caixa.
2. DUO E ORIGINAL MODLO DE RE-

I
conforme Nreivindicação anterior e cama
terizado pelo fato. de a tonalidade da cr da faixa horizontal ser-Mais carregada ou . escura que a das faces de'tO
IAGIO DE PAREDE,

da 'a estrutura.
3. gV0 E ORIGINAL MODELO DE +RE..
LCSGIO DE PAREDE, da acOrdo com as reivindicaçães 1 e 2 e
caracterizado pelo fato de a referida faixa horizontal ca.
naletada, a partir do seu bordo superior, apresentar-00
• !
.chanfrada no sentido posterior formando plano inclinado.
4. NUO E ORIGINAL MODÉLO• DE- ! RELdwo DE PAREDE, de acOrdo cem as reivindieaçãas del a
) 'e caracterizado pelo fato de face anterior plana e centralizada na mesaa,.localizar-se =anel de acabamento me
•
!
tálieo . emoldurando mostrador provido de usuais. ponteiros
e graduação horária, sendo que superiormente, apresenta
rasgo retangular em forma da visor indicativo CNs dias
do m'es que 98 sucedem ou muda á automàt:kaamente-.
5. DUO E ORIvINAL MODÊLWDE RE-

conforme ao reivindiCaçães anteriores,
tudo substancialmente como descrito no_relatário, Teivin n
dicado nos pontos característicos precedentes e ilustrai
do nos desenhos anexos ao presente memorial.
e
LÓGIO DE PAREDE,

gfiElvi0 NO 161,888 de 19 de agasto de 1964
Ilinwereate s INUMA INDUBTPIA OWEEL6GIO8 DO BRAS/L LTD&
Vo Oaale
Iadmatriall o atiVO oidanAL ii0Dg IO D3 REL6GIO DE PAREDE"

/

wainawas

Ovo E ORIGINAL MODELO ta R.
LOQ1N.0 DE PAREDE, oaracterisado,pelo fato,.da
- a eatrútura
atiqmp (&P ,rpli,b4lo Apresentar-se por caixa retangular de1.

1969
'

.

,

TPRMO N Q 165 283 de 14 de dezembro de 1954 Requerente: PRODUTOS EdTRICOS WILIKASON s/A - Sio Paulo
Mod;lo Industrial: "NOVA CONFIGURAÇÃO APLICADA A' DISSIPADOR DE
CALOR PARA TRANSISTOR DE POTÉNCIA"

• Têrça-feira 7
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RE IVINDICACOU

2

1 ) "NOVA CONFIGURAÇÃO APLICADA A DISSIPADOR DO
PARA TRANSISTOR DE POTgNCIA",

cgdS4

caracterizada pelo tato de compres,'
der corpo prismático, para/elepipedico, dotado de pluralidade
del,
castas transversais que se desenvolvam lateral • SU poriormente, 1È
lotam essas de espessura li g eiramente crescente do alto para a pla
i
te inferior, estando as
cabeceiras do corpo principal providas de"
isapatas inferiores horizontais, COD recorta mediano, ladeada
0,94
Aduas abas p aralelas dispostas no sentido longitudinal.
va) n oovk CONFIGURAÇÃO APLICADA A DISSIPADOR DE CALOR4,
WARA TRANSISTOR DE POTÉNCIA", conforme reiVindleação anterior,
do substancialmente como descrito mo Watário ilustrado no de•
senho apenso 44 presente memorial.

TERMO R D 159:072 de 13 de abril: de 134C
Requerente; GOMAI* EIERTRIC COMPANr
$41/U
Pnvilegio de Invenglot ~nom= JEMI CIRCUITO
REATOR PARA LAMPADA DE DESCAMA"
ranarantAgt123
Ap erfeiçoamento em aromo reator para

3.ruepada de descarga, caracterizado por

compreender uma poa
que tem um par de braços, cada -um
inolUindo um retificador e um capaoltor ligados em alivie ze
tre terminar; de entrada de Corrente alternatiVa, os retifie
emproa sendo p olarizados /iam condado em direalee apoda,
mos doia braços, e um Circuite de utilização
imolando ia
diap ositivo de deacargS ai:trica ligai° aos pontos de jungia
te ret ifloador-capaator

do retitioador

capaoitor de cada braço, dito *imito de
utilizaoh tendo meia Impeancia proporcionada para conseguir
Uma traneforencia substancia de energia para dito dispoeit&
ro 'dei 'deeoarga

durante o período da carga

de

ditos effigt00.4

roa assim como durante os períodoa de derrogas
f g RMO Ni, 166 826 de g de'revereiro de 1965
Requerente: BOZZANO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL E IMPORTADORA
São Paulo
Modálo Industrial: "NOVA FORMA OU CONFIGURAÇXO DE FRASCO PARA

2. aperfeiçoo:unte em circuito

PERFUME"
ABIUNDICACnaa

la) • "NOVA FORMA OU CONFIGURAM DE FRASCO PARA PERFUME",
ctá
racterizado pelo fato de o frasco, na sua parte superior,
ter a forma de umbszágono, cujos lados só projetam para
a base do frasco, em forma de parafuso, isto
dando A
ideia de rotaç go, sendo

08,

na parte central de uma dar

faces do frasco, as-linhas obliquas das partes dotexígoj

no, s go interrompidas, formando um quadrilátero liso ded
tinado aposiç go do

gtulo

da marca ou ; grávação dos

dizeres indicativos do respectivo produto.
212) . " NOVA FORMA OU CONFICURAM DE FRASCO PARA PERFUME",
CO

moreivindicadoemls

.

como 'substancialmente descrito

reatar para

Limpada de dencargas caracterizado por empreender usa tente
zetifi cador-capacitor tendo um par de
bra9o8 cedi Urdo 1,11

al

cluindo um retificador e um cap acitor ligados em sítio
entre
terminai de entrada da corrente alternativa, os ratitiCate.
ree °ando p olarizados para Conducio
em direção° °p oetas aoa
doialt bre.coa e os cap acitOrea.sendo
de vaiR2 auhatendaiSente
igual-em ambou

08 braços,

e um eira/Ato de

utilizado inaluta

do um diapositivo de deeearga al‘trica

ligado aos gaiato* 49
âuncio do retificador e capacitar ela cada /gago, dito
fira&

to de utilizaç go tendo uma impedrunia P roPorotenstade

89114)
a coneeguir uma traneferSacia substancial, de energia rara

dito diapositivo de carga durante os p
eriodos de carga 44 di
tos canaoitoree again come durante os 'Medeie de dosswilt.

representada no desenho anexo, para os fins em vista.

Apertelemenie az circuita reatar tal%
itimpada de descarga, caracteriztd0 ¡por comp
reender =a rede
retificadoricapacitor que , tare l
awiple de brag a ligados atra
terminal de-entrada -adaptados para
'e ne rdizadO , Dor ementa
alternativa,. cada braço tateando'
lia' iltegmgvi 4! Ia calle411
ter geados em driep os retificadores
ecaeo ligados a um
terminal de entrada e . p daricados para condução em dirertellr

*poetas, ee capaoltoree selado ligado ao . *dm ~sinal 111R
entradas e vm - oirouite 4. tailizade
4001ute40

da deecarga

.

um .diapeittlte

Cítrica ligado ast pontos 49 MIO iam%
doe e do capacitar em cada 'MB% a te ~Ate d
i 1011411111140
do tendo uma Impedes:a total demimads
ata de duo disriNt
two de-deeeánge e emula 48 Oal auge idg
eedi Meei 141909:
a graoanola da ~ante Altarnatasse

••.p,•
•
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Aperfeiçoamento. em Circuita reato» para

papada - da deaoarea, caraoterizado por compreender uma ponta

Oltifloador-capacitor tendo um par de braço% siada ura
(3alnd0 VA.retifioador e um capacitar ligados on soeria entre
&Sinala da entrada ae:aorrente alternattra, co retificadas
ON, Cauda polarizaaoa' p ara condução em direrZee "'ponteai noa
4a019 traços', e um ciroultd de utilizaçãa incluindo uma in4a
ano,o aerminais para acomodar uma carga de diapoaltivo do
(3100argaeletrioa ligado aoa pontoo de JunaC do retificador
1)4o capaoitor em cada braço, dita indatãncia onda proporcia
4Nala em relação /4 impedanala total de dito circuito de ',MIA,
ONU" Para conseguir a operação de dito diepoeitivo de dal
dum
apaga com vaaieção de impedãnoia biRodel 000rrando a
Caea a freia:laia da corrente a1ternati!va4
5 4aperfeiçoamento em circuito reator para
laa p ada de descarga, oaraoteriJado por compreender uma ponte
,eatificador-cap acit or tendo um par de braçal:a cada=
eXuindo =retificador e um capacitor ligados' em serie entro
terminais de entrada de corrente alternativa, oe retifiaa49
'
4*0 cauda po/arizadoo para condução em dire4e0 opostas moo
401a baços e ca capaoitorea eendo de valOr eubatanoialment0
,earlial em achas, oa braços', e um circuito:de iitilizaçãa
Olinda :uma ladutilnoia e terminaleaparaaaaassodazaumii, carga
ao
S10 diepoaitivo do &amarga alátrica-ligada moa GOItt 00
Onça do retificadorae capacitar em cada braço, dita inda
tkO la eendo proporcionada em relação é impada/laia total de
dato circuito de utililaçãoapara coneegair o tunalonamento
de dito diepaaitivo de descarga elétrica opa uma vartação
0042103a aimodaiocorrendo duna vem a,traanencia da aoa
acinte alternativa.,
6. 4pergeiçoamagto em oarouaa4 reator Dora
'Cop ada de desaarga, caracteriza opor compreender una ponte
Otificador-capacitar comUmiaar;de - braçosAag ad oa entre tom
'banais de entrada adaptados paaaanergização alCorrente altar
tiva a uma tensão e freauenpia7pre-determinadae, cada bra
a) incluindo un retificaaar e um capacitar Usados; em aerie,
Anixo 00 retiiicaaore sendo ligados' a um terminal de entrada
.apoiarizadoe para oondução em direçOes opoetae, 00 oapactkg
00 soado de valer OubStaelalmerb e igual e ligados+ ao astro
kerminal de entrada, e um circuito e utilizaÇão incluindo um
apositivo de descarga elétrica ligado aos,pontoe de ãUDÇiP
go ratitacador e capaoltor emacada Caçoa, dita circuito da
atalizaçáo tendo,uMaWsped:Uoiaapa ppoaolonada as aelaça
acue° de entrada de aorrenteaÁltarúativike á -frequenoia e
ap valeres' de ditoe capacitares cara conseguar em dito dispo
alaaiva 40aaessoaraalana earacteristioa de 1mpedãncia bimeael
oDa um oldl"O do transigbea agareno 6, duee 60e6 .6 gata arena
ela pae-aetermanada

(Seçao
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Aperfoi0DOette ea eltMít, Cena DMarImpaa0-40 deecarga, Caracterizado por compreender ume Conta'
;
r
tendo
um
par
de
braços
ligadoo
entre
retificador-ca p acita
terminais) da entrada adaptado° pare energização por Ume Si
Cada de corrente alternada a Ume tenaão e Cegai:41e prii6
&tern/maça, 'cada' braço Incluindo= retificador • um oaPa
Citar ligados) em perle, co restifioadoreatende ligada', a ur
terminal de entrada • polarizados' pare conaução em direçUe
Opostaa, oa capaoitoree saindo de valOr eabstancialmente aguar
Usados aa outro terminal de entrada, e um circuito de uta 3,1zação anoluandoume indutancia eerie e um dispositiva ade •
dascao g a elâtrica ligadoe entre oe pontoe de junção ao retS
-iricador e capacitar em cada braço, dito indutencia serie sela
deaproporolona da de tal modo que dito circuito de utilizáçãk
tenha uma impada/leia total dominada pela do dito alua:sitio
aa de descarga operando em modo bimodal a duas vezes e, álts
frequencia pre-determina da para ase= obter atravea dO dita
dispositivo de descarga uma corrente com ias camponente Unid1
racional com um componente alternativo euperposto 21 mesma •
Com uma freauenolatandamenasa de duos vezee dita frequ4tmole
preadeterminada'
84 aperfeiçoamento em circuito reator para'
tapada de amarga, caracterizado por compreender uma ponte
Matificador-oapaoitor tendo= par de braços ligados :aparo
terminais' de entrada para energização por corrente alternatl
c.a; cada braço incluindo= retificador o um capacitorf
das' em g eria, as ratificadorea sondo ligados á= termina)
do entrada a polarizados para condução em direçOes opostas
co capacitares mando ligados ao outro terminal de entrada
ditos braçoe'formando um caroulto de entrada, u indutãncia
dentro de dito circuito de entrada para aumentar a transfe
rgncia de energia para ditos capaoitores, e um circuito da
UtilizaçãO incluindo um diepoeitivo de descarga elétrica
Gado aos pontoe de junçao do retificador e do capacitar ea
Cada braço, dita circuito de utilização tendo uma imieduicip
total proporciona para conaeguir uma transferenolataubstag
eia de energia para dito diapositivo de descarga durante Olr
aerlodoo de carga de ditou aapaaltores aaaam como dUrante 00
veriodoa da descarga.
94 áaeraeiçoamento bm circuita reator para
:amputa de descarga, caraoterizad a por compreender urna ponte
ratificador-cap acitor tendo um par dé braçoe ligados entre'
terminais de entrada para energização por correnteialternaat
gra a uma teneão e frequéncia pre-determinadas, cada braço •
Inoluindo um retificador e usa capacitor ligados eà veria, ao
retíficadorea envido ligados' a um terminal de entrada e pala;
rizados para oondução em direçOes_opostas, os capacitares
Sendo de valOi' aubstancialine nts igual a ligados a0 outro tG
minai de entrada, dit0s braços formando Um circuito de Orara
na, Jadatância iuclaide dentro de dito Oirçudt r Qe entrado
1\
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para aumentar a tranaferencia'ae energia para altos capacito

X'es, um cirduito de utilização para aumentar a transfertncia
de energia para ditos Capacitores, um circuito de utilização
incluindo um dispoeitiv° do descarga el;trica ligado entre
Os. pontoa de junção do retificador e do capacitor em cada
braço, e indutãncia inoluinda dentro de dito circuito de utj...
lização para aumentar a duração da condução atrav;s de dito
dispositivo, dito circuito de utilização tendo uma impedincia.
total dominada pela do dito dispoditivo operando de modo bkmo
dal' a duas vezes a dita frequencia pr;-determinada.
10. APorfd4 oamento em circuito reator Para
mpada de descarga, caracterizado por compreender um par de
terminais deentrada para energização por oorrente alternati•
V% uma ponte retlficador-capacitor tendo um par de braços m
ligados a ditos terminais de entrada, cada braço incluindo
Inn retificador e um capaciter ligados em o4rie, os retifiei
dores sendo ligados a um terminal de entrada e polarizados
para condução em direçteo opOstas, os cpacitores sendo de vg,
ltr substancial igual e ligados ao outro terminal de entrada,
os pontos de junção dos retificadores e capncitor em oada n
traço rmando junçOira de oda% um circuito de utilizaçZp
Incluindo indutância'w+rie e terminaie para Acomodar uni dia .

positivo de descarga eletrica ligado a ditas junç gea de nal
da, dito circuito de utilisaç go tendo uma iMped gnola propez
Cionada para conseguir uma; transferencia aubstanolal de anu
Lia para dito dispositivo 'de descarga durante ps períodos de

:fhirga ligado a dita unçlies de tolda ao oadft ponte, eitos
Circuitos de Utilicaçgo . tendo impedãacias p r o porcionadas Aci
ra COnseguirUma transfer:nela oub o^ tancial de energia para
ditos diopooltivoo.40

descarga durante os período do carga

' de ditos capacitorpo assim como durante oo per/odon de de4
carga, um transformador tendo um e nrólament;o*primári0 ligado§
a ditos terminala de entrada, um par de enrolementoo eeound4
r100 em _dito transformador cada um dtlea ligados° aletrtdo
de um ditos dispooitivoe que opera como oatodO e fornecenda.
lhe corrente de-pre-aCueciment°,'e um enrolarifiento auxiliar .•
de alta tensão e baixa corrente em dito transformador, UM
Wembrouondutor Sm relaç go capacitiva com ditos diapositivos',
C uma ligaç go do dito enrolamento auxiliar para dito membro

Condutor para fornecer uma tensão alternativa aos mesmos e
assim acender
ditos dispo sitivos.
. .

100

ZO

,t 25

descarga, um transformador tendo um enrolamento primiçrio
Lado a ditos terminais de entrada, .um enrolamento oecund;r10
Cm dito transformador tendo terminais para iigaç go a um el.&
trtdo de dito dispositivo que opera como catodo e,fornsoendo.
corrente de 5re-aquecimento ao miamo, O um enrolamento Sun/
liar de alta tenso e baixa corrente em dito transformador
tendo Um teminal parçtligaç go ktiaimembro condutor em rala
çao oapaoitiva com dito diapositivo afim de fornecer uma

tenso alternativa ao mesmo para acender dito dispositivo.
11. Aperfeiçoamento em reator circuito para
lãmpada de descarga, caracterizado por compreender um par de
terminais de entrada. adaptados para energizaç g o por corres
te . alternativa, um par de pont e s . retificador-oapacitor cada
uma delata tendo um par de braços ligados a ditos terminais
de entrada, pada braço incluindo um retificador e Um capaoln

ter ligados em • g eri., os retificadoreo sendo ligados a um
terminal de entrada e polarizados para condução em direeZes
Opostas, os ea;:aoitoreo sendo de . vaitr substancialmente igual
O ligados ao outro terminal de entrada, os pontos de junçãO
do retificador o do capaoitor em cada braço formando junçZea
de salda para cada ponte, tua par de cirduitoe de utilização
iaoluludo ludattulcia e‘rie e ura de ditos dispositivos de dea

0

10

Carga de ditos oapacitorea assim como durante Os períodos de
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AperteigCazento em circuite reator para
¡topada 4, denoargap caracterizado por cszapreendez ; cie .par da
terminais de entrada adaPtaito g para 000ralicao Poe eorrMto.
easernáives uma ponto tetitioadormospaoitop tendo wa. pre. da
tonos ligados a ato teta/nata de entredag cada breco ia
cinindo um retificador e um.papacitor ligados em alfries Os
iietiticadorei Sega ligados a um terminal de entrada C pela
Cisados perscOndup:o em diregten opostas, 04 0013801tOree
sendo dó "grose sabetezolaicente Natal e ligados aO8 entre
termina], de entrada, os pontos de avinZo de retitioadoi (a de
capacite em cada braço tormtiede janOes de-Uatda# 113 Cingi
to ife titiliceao incluindo =a induttinoiar uma ponte GO 9,ni
Iro diod0a o sal diapositivo de amarga e1etrioaaka408 041
arle com ditas 3unç5es, dito circuito de vtililaçU :tolda

pgig Ainpd'ilado ppo.p opoi3O444 pore o m000kir w 1P0P.00540
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Oubotancial de energia para ditos diapostivaa de deocarga qa
vante os periodos de carga de ditai; eapaditores aaelm como .
durante os padodoe do descarga * atia transformador tendo um •
enrolamento primário ligado e ditoa terminais do entrada e
um enrolamento eeoundfirio, dita ponte de quatro diodos tendo
um pr de tersinaia de caída ligados em dito circuito de uti.
lização e um par de terminais de entrada ligados a dito enro
lamento aeCundário para assim reforçar a tensão apliOada
dito diapoeitivo de descarga na partida.
Pikalmente, a requerente reivindica oe fav:Iree
da Convenção IntCrnacional, viato a presente invenção ter si
do depositada na nepartiçao Oficial de Patentes doo Estados
Onidos da Amerioa do Norte em 25 de abril de 1961, sob o na
105.503.
ERMO N a 140,950 de 13 de julho de 1962.
Requerente: JOSt LUIZ DE SOUZA PILHO • GUANABARA.
Redil° Industrial ORIGINAL CONPICURAÇÃO DE vElano PARA
MEROAEO VOLANTW
REIVINDICAOEN

LR "ORIGINAL CONEIGURAdo UB VEÍCULO PARA MET.
CARO VOLANTE r earacterizado .velo fato do veículo compreender a formado prisma rede com cantoe arredondados para melhor ef'zito estático,
Possuindo ..“).arte inferior de nina dae extremidades 1,:ta deressão Se
mi—cilíndrica, da qual sobreshai • armação para apOi 'm do veículo em
eodae maciças, catando . restante apoiado mm roidne pneumáticas 'na.
rentes; • ainda velo tato de que . veículo 6 provido de aberturas nom portas, sendo qUe as auperioree, quando levantadas, servirão da,
cobertura para fregueses vendedores • ao inferiores serão utiliandas eomo baleOee para atendimento AO público.
29 ORIGINAL CONF/GURAÇXO DE MIMO PARA ME=
CADO VOLANTE; de acordo eom . ponto 1 earacteriada velo fato de que
na face trazeira 6 provida de nma abertura eom portas sendo que a—

superior atuará eomo eobertura para . caixa to veículo, . qual fica
cá diante Ia máquina registradora apoiada na parte inferior. .aervin
do de balcão sendo que, internamente • veiculo eérú provido de
armaçães tipoF satante destinadas
eonterem se produtos 4 g erem—
vendidos, dispostas de.eada Lado da viatura, deixando QM corredor
centra] para eirculaçãc toe vendedores dotado de dois planos de .
oisop, • tindà de eâmara frigorífica para tonservas te frios e lati
eínioe localizada no p arte dianteira, nem somo de tm serviço de ra
de buzine 'te eilvo lu apito,
diotelefonia
• 12 ORIGINAL CORRIGI:MACIO DE VEICULO PARA MER=.
CARO VOLANTE. aubstancialmente 'momo descrito ilustrado • represeis,
eado no desenho • eliche anexos.

TERMO N a142.037 de 13 de agosto de 1962
Requereate: WALNUT INDUSTRIES, INC. -X.U.A*
Privil-egle de Invenção0PAINÉIS DS ARRIMOS FECELIVITO“'
MEIVINDICAÇOES_

1. Um4ainel de reteneSo compreendendo um ndelso u.
papelo Corrugado e um - i. eve gítinento'do papel lido ligado cap
se cristas das corrugagUo do dele° parareforpar • estabille
Car dimensionalmente 0 n4cIao. caracterizado 'por pelo manos Sm
ma cinta flexivel estendendo-ne linearmente em relaao l ao paia
Dal • transverealmente o corwugaçaes, e dite, cinto sendo in •
terpoeta entre, e ligada com, o nAbleo corrugado e t revesti a
mento do 7, aine1, o comprimento- da cinta sendo ceextenaivo com
o comprimento dtil do painel, o c- arro ou reve ptimento do pal
fel tendo janelas espaçadas ou recursos para proporcionar ja. nelas dispostas em correeponancia com a cinta para per a =UI
tra a cinta o para tornar partes correepondentes da -cinta
Cessiveis atrav6a sa janelas.
2.. UM painel de rateriçao, de acerdo com o Ponto 1,
zaraoterizado pelo fato da dita cinta flexivel Ser de teCidCa
de material metálico ou nata-metálico.
3. 0 painel de retençao de acOrdo Com o POnto 1 O%
2, canooterizado por indicaçass sabre a auperficie coilugada
do painel para delinear a posiçao da cinta no painel".
4. UM painel de retenção, de acordo com O Ponto 3,
caracterizado pelo fato das marcas ou indicaçaes coMpreende
Doma rasgos ou interrupçaee atravas as cristas das corrugaçaea
na regiaes imediatas do painel que mio franqueada:: pela ciata,
cujos rasgos ou intervalos expiem a cinta 1 vista do lado cor
vagado' do painel.
5. Paiale de retençao, de acara° com qualquer um
dos pontoe 1-4, caracterizados por dispositivos de 1=8g-É-a:anta
ou de rompimento associados com o revestimento para permitir
que uma extremidade livra da cie- seja puxada para trás em
Linha com a direçao de seu comprimento longitudinal para des.'
ea forma para rasgar uma tira de reveatimento de papel ligada
com á cinta e assim separar a cinta recoberta com reveetimea
to do n6cleo corrugado.
6. Um painel de retençao, de adOrdo com o Ponto 5,
caracterizado pelo fato dos ditos dispositivos deatacaveis ou
de raegamento compreenderem um par de linhas entalhada° para> leias no revestimento se estendendo entre as janelas do mesmo
e intereepaçadao por uma distancia pelo menos igual 1 largura
da cinta.

7. UM painel de retenao, de acasalo cem qualquer uma.
doe pontos 1 ti 6, caracterizado por um segundo tarro de papel
ligado com Se cristas das corrugaçaes no lado oposto do dito tarro ou revestimento primeiramente mencionado, Cs ditos-fara
roo funcionando essencialmente para enrijecerem o :nine° corrugado, e o dito painel sendo entalhado ao longo de linhas pa
ralelas. se estendendo transversalmente ao eva .cOmprimento a
intervalou uniformemente espaçados para proporcionar uma multiplicidade de seco5es de painel apropriadas para serem :ruces*
eivamente inyersaaente7 dobradas uma sabre a outra para propora
clamarem 'ia conjunto eanfonado, compacto, do dito painel.
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o Um painel ot retençãç, de (106m-um qualquer tu
doe pontoe 1 h6,. compreendendo Un °agitado rem% á. papel 11
gado com as cristas dae Corrugaçõee no ladt, opostç du dit pra
melro far po, os ditos fárroa atuando essencialmente pare enzi.,
jecerem o núcleo corrugado e o dito painel sendo usado com u,ma porta para cereais, caracterizado pelo fato das ditas janelas ou dispositivos de abertura\ale janela serem fornecidos ca,
longo das bordas marginais nas bordas laterais opostas da porta para cereais para expor as partes extremas da cinta por uma
distância para o interior das bordas laterais da porta para co
reais, a dita porta para cereais sendo entalhada só longó de
uma, linha disposta no sentido de sua largura de uma borda late
Cal para a outra e transversalmente ha corrugàç g ea do núcleo
para eubdividir a porta de cereais em una grande área de pai
mel apropriada pamorientaç go instalada essencialmente vertical para funcionar como o painel de porta e una área do painel
relativamente reduzida apropriada para sor dobrada em torno da
linha de entalhamento para orientação inatalada sasancialmente
horizontal para funcionar com uma aba de piso.
9. Um painel de retena g o para porta de cereais, de
adido com o Ponto 8, caracterizado peio fato de peló menos u
ma das cintas ou fitas ser localizada dentro dos limites da
dita aba de piso do painel menor.
10. Um painel de retenção para uma porta de cereaira
de acOrdo com e Ponto 8 ou 9, caracterizado pelo fato de pelo
menos uma outra linha entalhada se estenderno sentido da lar-.
gura da dita.porta de cereais de uma . borda lateral da mesma
para a outra e transversalmente hs corrugaç g es do nácelo dew-.
tro'doe limites da dita grande área de painel para subdividir
o último em uma variedade de sub-paináis apropriados para serem dobrados um sObre o outro 'para pro p orcionar uma estrutura
de porta de cereais dobrada compacta.
11.. Um painel de retenção, de ac8rdo com qualquer
um doa pontos 1 à 6, e formando uma peça em bruto para uma oa
trutura de recipiente de papel go, caracterizado pelo tato da
dita peça em bruto tear subdividida em uma multiplicidade de.
aecç g en de painel dobráveis entre siconjuntamente para formarem um recipiente armado, pelo menos duas das ditas eocçães
de painel tendo cada uma, uma borda livre na qual terminas;
reapectivamente as extremidades opostas da dita cinta.
12. Uma peça em bruto de •painel de ratenaão, de a carda com o Ponto 11, caracterizada pelo fato de pelo menos
duas aeóç g es de painel no recipiente armado serem dispostas
para relaç go sobreposta de forma a permitir que as ditas ex a
tremidades de cinta sejam sobrepostas e conjugadas fixmemen -

Janeiro de 1969

A requerente

reivindica de acordo com a Convenço

Uternaciona/ • o Art. 21, do Decreto-lei ne 7 903, de 27 de
adoto de 1945 as prioridadee doe correspondentes pedidos de.
positados na Repartio go dó 'Patentes nos Estados Diaba da MA
rica, em 25 de besto de 1961, 19.de dezeMbro de 1961, 5 de
março de 1962, e 7 de maio de 1962, sob N o s. 133.835, 160.500.
177.573 e 192.819.

Fig. 4

Fig.3

22 8
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TERMO N Q 142.094 de 13 da agosto de 1962
Requerentes HERMOGENIO RODRIGUES PEIXOTO - Guanabara
Privilegio de Invena gps u NOVO , TIPO DE MISTURADOR-DOSADOR•
wINJETOR PARA LIQUIDOS OU GAZES"
REIVINDICAÇOES
1 . NOVO TIPO DE NISTURADOR-DOZADONINJETOR PARA L/QUI.

caracterizado por um rotor, n s j, girando centrado,
em O2 , em relag;o 1, carcassa externa, fixa; e girando descentra
do, em relação a 01, centro da nassa menor ha 2, fixa,

DOS OU GASES,

II . NOVO TIPO DE MISTURADOR-DOSADOR-INJETOR PARA CCM.
caracterizado por formar o rotor na 3, girando entra

DOS OU GASES,

as nassas fixas n o 1 e 2, duas ogmaraa: a externa A, que funciona
como motora, sob a ação do liquido que 5 acionado pela bomba, gila
traz o liquido que vem do poço; e outra cãmara Ia exCentrica em •
relaçao ao rotor n a 3 e n ' 1, carcassa, cãmgra que serve de injeto?
do fluido a misturar com o fluido que vem da °amara A.
, 19

o

O

>6

te.
13. Um painel de retenç g o de acardo com qualquer um
doe pontos precedentes, caracterizado pelo tato do fárro ou
revestimento do painel posasuir reours6S para a abertura de ja
nelas, os ditos recursos -Consistindo de um parde linhas /Daí;
leias de perfuraç g ee diapostae lateralmente h cinta, nos la dos opostos da mesma e se estendendo para dentro por uma de
terminada distância da borda livre de cada uma das bordas de
painel onde a fita termina.

171
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iII - . NOW TIPO DE MiãTURADOR-DOSADOR-INJETOR PARA Mele
DOS OU GASES, caracterizado por conter • rotor 3, alteram) pau, .

tas, màveae, de Um lado, n ra 5, clamara n • de outro O 6, amara
IV NOVO TIPO DE MISTURADOR-DOSADOR . INJETOR RARA LUIZ..
DOS OU GASES, caracterizado Por 4on3titulr ou& amarai§ • kív for'.
dada una unidade independento$

-
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/ • NOVO TIPO DE rISTURADOR-DOSADOR-INJETOR PARA 11qtft.

-10 • Ca processo de fabricar o atensuio ao cominnar oe
aciird0 eam o ponto característico 2 $ caracterizado pelo fato de
Incluir os estágies do.apilearlatos de greoi de Chumbo on de
1
Grela a uma porção 'de superrfcie predeterminada do .dito corpo moa
'tático para, assierformar interstícios no mesmoidapregbar ditop
Interstícios coa dito material anti-adesivo em forma liquida, com
rar dito'naterial anti-adesivo e polir dita porção de saperffelo
'ate surgirem cristas da mesma atravásda Camada de material antle
adesivo curado.
11.« UM processo de rabricarto utensflio de cozinhar dO
Oserdo com quaisquer dOs pontos earacteristicos 3. o 3 ata: 7, ca.
racterizado por incluir os estágios de -depositar o dito material!,
relativamente duro, por meio de borrifação abro uma porção de eus
perficietornada_aspera,:predeterminada, do dito corpo para formk
Gare este a dita camada delgada, porosa, e impregnar dita camada

bilOS OU GASES, caracterizado por terem os circulim 2 e 3 um ponto
de tang;ncia em 16, roleta, para vedação das duas metades em que
Opte ponte de tangóncia mick 16 divide a cálmara
VI • NOVO TIPO DE MISTURADOR-DOSADOR.INJETOR PARA LICLUre

DOO OU GASES, caracterizado pelo dispositivo de regulagem nR 26 0
dosagem, do fluido a ser misturado e dosado.
Tudo como descrito no presente ~cria o ilustrado nora
desenhos mo anexo. .
TERMO nR 142 283 de 21 de agGeto de 2.931.
Requerente: WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION E.U.A.
Frivil6gio de Invenção: "UTENSILIOS E COZINHAR R massa
PE mu FABRICAÇÃO"
REIVINDICAÇõES

1 - Um utensfllo de cozinhar, tendo um corpo com umM
Snperfície anti-adesiVA formada sabre ele, caracterizado pelo
/
Lato da superfície anti-adesiva. compreender uma camada de1god4
porosa, de um material relativamente duro permanentemente unida
com dito corpo, e um material antimadesivo preenchendo substan..
cialmonte os poros ' da dita camada delgada 'Is material relativa"
mente duro.
• 2 - UM utensílio de cozinhar, cOmpreendendo um corpo
tetelico, que tem uma superffcia de cozinhar, caracterizado Peld
Lato da dita superficie Ca cozinhar ter nela uma pluralidade de
interst/cios, substancialmente preenchidos com um material anti.
adesivo tal que a dita superfície 4 composta externamente de áreas minásculas, definidas por cristas da superfície, e de áreaS
do dito material anti-adesivo interligando as ditas áreas mino,
Colas.

porosa som dito material anti-adesivo.
!,12 ! - DM processo de fabricar O utensilio *de"éozinhar do
acOrdo com quaisquer dos pontos característicos 1 e 3 atá 7, ca.
racterizudo por inclizir os eetágioe de depositar o dito Material,
relativamente duro, por meio de . borrifação e, simultaneamente oca
slle, o dito material anti-adesivo zebre uma porção de suPerfície,
tornada espera, predeterminada, do dito corpo mediante jato do
plasma.
13 - Um processo de fabricar o utensílio de cozinhar do
acerdo com quaisquer dos pontoe característicos 1. o 3 a 1, caracterizado por incluir os ostegioe de depositar, por meio de borris
fação uma mistura do dito material relativamente duro e dito Am.
g enial anti -adesivo °Obro uma porção de superifele, tornada Asp‘
Ca, predeterminada, do dito corpo para, assim, formar sebre ele
uma camada porosa do dito material relativamente duro, À qual est6
impregnada 0Cm dito material enti-adesivo sómente numa região da

- DM ntensflio de cozinhar de acerdo com o ponto ca.
Wacterístico 1, caracterizado pelo fato de um excesso do dito mm
térial anti-adesivo formaxluma camada contfnua que se estende por
Cima da dita camada porosa de material relativamente duro,
4 m Um utensílio de cozinhar de acórdo com o ponto ca.
3acterfstico'2, caracterizado pelo fato da dita superfície com.
preender uma camada delgada, porosa, de um material relativamente duro, permanentemente unida com dito corpo e impregnada CO3 •
dito material anti-adesivo.

Mesma contígua a dita Porção do superfície, e impregnar 8 camada
peroba, parcialmente impregnada, com dito material antiadesivo,
para assim, preencher os poros na mesma situados entre dita na.. OU e a cuperifeic da dita camada.
1.4 D pr‘cosso de acOrdo com o ponto característieo
caracterizado polo tato do dito material relativamente duro estar'
presente na dita mictara numa quantidade diversas vezes , superior
a quantidade do dito material anti-adesivo.
15 - O processe de ecOrdo com quaisquer dos pontos ca.

5 - Um utensílio de cozinhar de acento com o ponto ca•
racterfstico 1, 3 , ou 4, caracterizado pelo rato do dito material
relativamente duro ser um material do grupo que consiste de alamfnio e ligas do mesmo, cobre e ligas do mesmo, ligas cobre-niqnet
ferro e ligas do mesmo, e viOro.
6 . Um utensílio de cozinhar de adârdo com o ponto ca.
iMeteristico 1, 3 $ 4 ou 5, caracterizado pelo fato da dita cama.
da porosa ter uma espessura não superior a 0,381 mm.
7 - Um utensílio de cozinhar de acórdo como ponto ca.
wacterfstico 1, 3, 4, 5 ou 6, Caracterizada pelo fato da dita
camada ter uma porosidade de 10% ate 60%.
8 . Um utensílio de cozinhar ' de acOrdo com quaisquer
doe pontos caracterfsticom pmJcedentes, caracterizado pelo fato
do dito material antii-adesivo ser um material do grupo que consim
te de polfmeros de fluorocarbono, telãmeroa de fluorocarbono o re.
alma de silicona.
9 -UM utensílio de cozinhar de acOrdo com quaisquer
409 pontos caracterfsticos.precedeutes, caracterizado pelo fala
40 dito material .nti-adesivo ser politetrafluoroptileno.

Jatiefrrs tig 1969

ou'

•racteríttices 10 a 14, caracterizado pelo fato do dito material
anti -adesivo cor na material do grupo que consiste do polímeros
do fluorocarbomo, to16oros do tluorecarbeno e reeimao.do
16 - O processo do acerdo com quaisquor doe Pontos ca.
racterSticec 10 a 15, caractorizado pelo fato do material antiw
adesivo ser politetraflaoroetilsno.
17 - Um utensílio dehozinhar, caracterizado Por ter uma
Superfície anti-adesiva, tão grudante, substancialmente como supri
descrito com referencia a e como ilustrado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica de acerdo com . Conrienção Internacional e e Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903 do 27 de Agosto
4e 1945, a prioridade do correspondents . pedido depositado na Re.
partição de Patentes dos Estados Unidos da America, em 22 de
agosto de 1961, sob Na.
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to carregado por mole, ama Vílvula irreverafvol tipo cogn*
ano, tutor-atuando com a dita vd1vUla um ambolo capaz do
variar e fixar Cr passo das pde propulsoras, no caso de que,
Ama pressão de 6leo caia abaixo de um valor permitido.
5 .:Um propulsor com passo automaticamente
variível em v0o, de acCrdo com qualquer um dos pontos pra...,
cedentes, caracterizado pelo fato de que o batente meednia
bo do papais propulsor esta integrado por uma embreagem cat.
4. egada cozi mola do empuxo Intermediário montado obre olmn
bolo dotada de ranhuras •uperficials e'iongitudinaieepor
peio das qual/3 a embreagem coopera com as ranhuras longita
dinaie da bucha; estando a dita bucha articulada movivel.
cento por saio de ranhuras espirais, com a bucha oscilante
cantada Obro o êmbolo e dotada de ranhuras superficiais,
gue d ligam com ao ranhura° ~aliciais da embreagem do

tIRMO Na 143 353 de 25 de setembro de 1962 .
Requerentes KONSTATIN IVANOVICR EIDANOV, IEONID MAKAROVICR
NOGTJEV o PAVEL IVANOVICH SOMOV'
Privilegio de Invengãoi "UM PROPULSOR COM PASSO AUTOMATICAMISre
VARIAVEL M IPSO
BBIVINDICAC5E
..UM propulsor com passo automaticamente
Variável em voo, caracterizado pelo . fato,de compreender um
regulador de velocidade de rotação do propulsor; estando
previstos batentes =chios e hidrítilicos do passo propulm
aor; sendo previsto um mecanismo Variador do passo; um mecanismo de empuxo intermediírio das pís propulsoras; Um coa
dutor de 6leo e bloco delmbolo com um sistema de canais .
bidrdulicos, capazes de conectarem o mecanismo da empuxo
•intermediírio cola os batentes do passo quando as pís do prt
pulsor alcançaram o Angulo dado de empuxo intermediário,à,
rantindo a atuação doe batentes do passo.
2 -Um propulsor com passo autoral-Ciumento*.
vardvel em v8o, de acera.° com o ponto 1, caracterizado pz
(lo fato da que o mecanismo variador do passo esta conforma
do com um bloco de Cmbolo com o qual se ligou uma cruzeta
a qual esta articulada com o alojamento para a fixação doe
pís por-meio de um anel comum inserido eaarico na cabeça
do anel e montado Obre o condutor de 6leo; estando o dito
condutor de 6leo dótado de ranhuras relacionadas com as rol,
olcuraa rroporcionadaone cruzeta de . maneira m . fixd-las cone
lira reteço recipoca.
3 -Um proplileor com passo auteatioamouto
pariível °teta, de no8rdo com Os pontos 1 é 2, earacterl n
gado pelo fato de que as pío propulsoras ostão ajustadas ee
alojamentos montados no corpo de mangas, °atendo dotadas
da filetes internos helicoidais; estando instaladas nas mia
gas Obre rolamentos de esferas e equipadas na sua parte .e
superior com um anel ajustado o orifício° para pernos de
ajuste.
4 -Um propulsor com passo automaticamente
Verilv0/ em vto, de aoerdo com qualquer um dos pontos pr4
cedentes, caraoterizado pelo fato de que o batente hidráfum
liga do poso propulsor eatí disposta em arma de um Calb0+

batente intermediírio,
6 -Um propulsor emposso autodtioamente
gariíel em vto, de acordo com qualquer um doo pontos ente
noras, caracterizado pelo fato de que o mecanismo de em.
QUX0 intermediário das Ai propulsora estí constituido poe
QMO

bucho de ajuste movível instalada no &abolo • dotada - db

oriffcloa para e passagem de 61ao aos batentes de passo
propulsor, sendo os oridcios abertos quando e bucha co co
Loca sia posição dada, estando previsto um condutor do 6100,
• bloco de Ombole com um sistema de canais bidríulicos, 02
pag ou de conectarem o mecanismo de empuxo intormeddrio cob
os

batentes do passo propulsor, quando as pes do propulsor'

olcançaraza o dngulo corrente do empuxo intermediário,

7- Um propulsor com passo automaticamentá
variável em voo, de ac8rdo com qualquer um dos pontos pra.
cedentes, caracterizado peio fato de que 0 condutor de 6.
Zoo • bloco dkOmbolo com um sistema de canais hidráUlicoe

capazes de ligerem • mecanismo de empuxo intermediírio com
ce batentes do passo propulsor e um acelerador-moderador •
conatltuido por uma válvula a Cmbolo provida de orificio°
para • passagem de 6leo dentro .dcs canele para controlar e'
variação do passo Propulsor 0 interatuando com uma' bucha
disposta. aebre • adaptador 4o propulsar e controlando a co
carcaça° do acelerador quando ee muda o rropulsor do empuxo
Ustermediário 0 dia á conduzido zere f6ra do cataventOs.
8 ..Um propulsor com passo automaticamente
earlivel em wbo, de acOrdo com qualquer um doe pontos pra.
~entea i oaraeterloado ¡elo tato do qui. o regulador da
beldade do rotação do propula4r está dotado de ume vtfivux

te redutora para • reaulagem automítica de pressão máxima
eos bleo moa mala para **atrele da operagão propulóóram
condo G divtaa redutora oonetituida em arma de válvula.
embolo ma uma mola suportada pela ¡rodai° do 6leo mo ~II
ia aumento do "mio propuleor.

9 .4m propulsor *cã, passo automUleamenta
~direi em v00, de aoOrdo com qualquer um doe Pontoe pre4
cedentes, caracterizado pelo fato de que o regulador .da nt.
Looidade de rotaaío do propulaor esti dítado de um @letra.'
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cognato que controla a Mudarip do propulsor do empuxo
gaecuerto no am.a* uma ouegão negativa maior tue tc parola

cíveis
10 -VM propulsor com passo autOlmatidatIent°
varilvel. em veouda &cerdo coa qualquer um dos pontoo preo
cedentes, caracterizado pelo fato de que o regulador de
tocidade de roter-ge do propulsor eatí dotado de um mdcania.
ao de ajuste autocatico do regulador no caso de Una alagg0
UegatiVa aupetkor ao permissível.
11 -Um propulsor com passo aatomaticamenW
varidve/ em v8o, de acerdo com qualquer um doe pontos pra*
cedentes, caracterizado pelo fato de que o regulador da vs •
tocidade de rotagao do propulsor est& previsto com um com*
manto oantrffugo tacomItrico comuna ví1vule-embol0 pare
)contresle do palmo propulsor.
12 .Ut propulsor, com passo automaticamente
vari4vel em veio, de ec8rdo com qualquer um dos pontos pra.
cedentes, caracterizado pelo Àto de que o regulador da Va
beldade de roteggo do propulsor eatí dotado de um componarb
te tacomitrim com uma v glvule-embolo e um magniticador 41
dráulico em firma de bucha indicando o curso das, poeiggea,
da válvula-embolo.
13 -Um propulsor Com passo automaticamente
eariável em v8o, de ac8rdo com qualquer um dos pontos-pre.
cedentes, caracterizado pelo fato de compreender o regula.dor da velocidade de rotação do propulsor equipado com um
comyóhente tacomítrico, uma válvula-embolo e um magnificar
dór hidículicom estando previsto com um batente mecenico
do passo propulsor, o batente hidr4ulico do passo propu/.
eor, o batente. centrifugo do passo propulsor, realizado os
ao um embolo carregado por mola e o qual está disposto axe
centricamente e normalmente ao eixo geom gtrim do propul.
cor e operando mediante e aço de fórçaa centrífugas, atUOL
do eimulteneemente Obre os batentes hidráulicos e machio
coe para o passo propulsor; estendo provido de um mamais.
co variador do passo; um condutor de dleo o um bloco de eja
colo com um cisterna de canais hidriulicoe que compotas o
ceóanismo do empuxo intermediário com co batentee do pesca
propulsor.

34 41$ propulsor com passo automaticamente
eariável ao voo, da acerdo com qualquer um doe pontos'pre*
eedented, caracterizado pelo tato do compreender o regulea
dor de velocidade de rotaçgo. do.propulsor equipado com um
componente tecometrico, ama válvula-Cobol°, um magnificado*
aidráulloo o 01 occopicd0 de ajusto provido 00m UM ()mons
odor doe vorzacZeo de trepe:ature do 6/eo me um di gitem Ak
crafulic0 do propulsor =tratantes mecenicos, bidráulicoa a
'centrífugos para o passo; um mecanismo vertador do pomo;
com mecanismo do empuxo intermediário das »go propulsoras; em conddtor de &leo • bloco ue embolo providos de um aiste4
ma de comia midráulicoe que conectam o mecanismo de empuo
to intermediário com os retentores do pauso propulsor.

29 412 perdoe cot peno eatinaltiemint0
urifitt ave%

do

eoBrdo com cgeituer tua dos ;Roam) 31:rein

bedentea, caracterizado Pe10 tatO de compreender um:metianit
bet de operag go catas/entoe autom gtioa integkado rir UMR ;14102
tom 2~10 Carregada poxmolo de :mola O um dmbolo de Rtitile
te carregado por meio dó una- mola, lidr4licamento conóotaa
to Coa c trademisior do auoçWo regagva e controlando ápra
placar, tendo •Onduzido pga posic5o oataventOD.
3.6 .41m propulsor coa passo automaticamege
ttri gvel wreo, de acera° opa %talou uni dos pontos Prek§
dentes, caracterizado pelo :rato . de 00 o. tadmetro centrf0
'tugo do regulador da 'Velocidade de rOta§g0 do propuisors
tg dotado de pesos roletas; rotativos, livres para garantird
constancia do ajusta da velocidade de rotagZo do 'dito pr4

bulsor.
e

JeuxmLybínapor compasso automaticimantO
varibefem»reo, de .aotrdo em: volver uni Obe pentlá caa
::racterfsticos anterieiec, substancialmente constltuid4 tal
como tei descrito representado pára ral rins impecitica*
gut.

o

TERMO ge 1112,378 de, 25 de agosto do 196a
Pcquerentes BERMCGCNIO AdDRIOUES.PEIXOTO
OnanabarÁ
Privilegie de InvengheAPAR2LE0 PARA, 21817RA2 ,4017A.0ZONIO
POR ATOMISAg0 P0R120HISAÇXO :DA, MieURAM
REIVINDICAÇOSS
X • APA2k210 PARA MISTURAR IGIYA-0-ZONIO POR ATOMISA.
O DÁ, IIIMURA, earactêrizado por possuir um conjunto de plethes
dois ou nala conforma o emas o no Caso, para, 6gua.oar40, dois
pisam 0 respectivos cilindros, Ws. 5 e 6.'
tz • APARE= PAR& MISTURAR lout.ozNao POR ATOMISA0
(go :LUMISTORA, "caracterliado por saram callquidos que v go ser
pregados, fortemente comprimidoe antes de expelidón pelos isaut e
Ohoo respectivos,. de modo o, tacilitar a, rolnbilidade dos gases ao
(110o liquidoo, por aot8 dr alavanca: (1) acionada nanuaimente.
XII • Amimo PARA mama lool-oz6mo roi/ ATOMISAu
CIR /118701a, caracterizado por possuir um nisturador nd 22, cg
ao se dill1;partelta volubilidade do do al mo Face • 910 liggidc o
Indo ao deseja eo3ub1114.10.
XV RAREIO PARA MISTURAR lova.ozOno POR ATOR:Mie
OU) t3.MITRA, caracterizado por pomar 'uma airpentiCa.conden o
Gado',2 25, na qual a :mistura g, em seguida, conclamado:
V ..• ARAREise PARA MISTMAR IGSA4ONIO roa MOI/TRU
&IDA, 'MISTURA, caracterizado por possuir um conjunto.alatancawma
Is, nQa. l" o 34, combinado COM OL prosam dalkguit que realizen
OperagZee dá admiselo e conpressgo nos cilindros 5 o 6 á' #
ArAilázzo PARA MISTURAR AsuA:ozGrao. ron Annicu
00 DMÇSTURA, caracterizado por :poder ser acionado por Pombo o
elgtrim ou, por dispositivos pletrgnicos, aubmtltuiclo a alavanen

tuanual, nA 10

rade esmo cootfibempagektozsemartaialUctidie
tan deeethea em amorna,
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grupo alquilenico saturado, reto ou ramificado, coa 3
&tomos de c, • no qual pelo menos 2 Átomo', de C toras*
12a
a cadeia entre o grupo CR' e o grupo NR41 Alkg g
15"

grupo alquil;nico inferior saturado, reto,oU'ramificadO,
pelo menos .2 Átomos de C . cozo cadeia entre o grupo 04
• 10 AU igualo ou diferente.
e o radical :anila;
hidr6zila
e significam hidrog g nio, halog g nio, Um grUpo
com

1
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R4 significa hidtog g nio ou um gra
ou Po grupo Blocai ; e
po alquila inferior, caracterizado pelo fato!
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u) fazer reagir um composto da /*grelai

TERMO N o 143.220 de 20 do setembro . de 1962
RIO GRANDE DO SDI,
Requerentes PERETTO
Privilegio de invenç go; NOVO MODELO DE SALTO PARA
CALÇADOS DE . SENHORAS"
•
REIVINDTCAÇOES
NOVO
MODE:UME
SALTO
i'ARA
CALÇADOS De
1 SENHORASp TOTALMENTE
NAS SUAS PAREDES DE

DE METAL E g CO, TENDO UMA ESPESSURA

2

A

3

kluMET

p os, PODENDO O TACAO!ER

DE.NYLON, CARACTERIZADO POR POR SER FORMADO NA SUA FACE

coN, um composto da fgrmula

SUPERIOR COM DOIS PINOS QUE SAEM DO pR6 p RIO SALTO E PROJETAM-SE PARA CIMA, VERTICALMENTE, E S .A° AJUSTADOS NA SO,

*lb

LA, SENDO, AINDA, O REFERIDO SALTO FIXADO. POR DOIS PARArusoS SUPLEMENTARES, QUI LHE ASSEGURAM A SEGURANÇA EXIGI-

e transformar o ectsposto obtido da fOrmula

DA.

2 - NOVO MODÉLD DE SALTO PARA CALÇADOS DE
einIHORAS, DE ACORDO COM O PONTO 1, SUBSTANCIALMENTE COMrume DESCRITO NO RELAT6B10 E ILUSTRADO NOS DESEdHOS QUE
O ACOMPANHAM

E INTEGRAM.

Ra R3
eventualmente por ~gois>, em um composto da 'fórmula
- -

irsTi

A i kl

NR4
I 2
Alk

SUMO 1243.197 de 15 de outubro de 3.962
REQUERENTE: DEUTsCHE GOLD . UND snazwEEDBANTAIZ VOMITA
ROEsSLER, Alemanha
Pramáoio DE TrrvEnRo: n PrtocE330 PARA PRODUZIR 1101108 001004

PARMACtUTIcOs VALIOSOS"

411
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10.01,4100r tinmeposto da *mula —

ou

is do transformar em seguido as bases assim obtidas, Por m4to.
em ai conhecidos, nos seus caie ou nos seus compOstor
quaternãrion.
1
nnalmente, a depositante reivindica, de acordo com
A Convenção Internacional e de conformidele com o artigo 21 do
Cbdigo da Propriedade Induatrial, a prior:Modo do cOrreépondep

o

tios

7•
Au%
,

Irk4.
A

te pedido, depositado na Repartição do Patentes da Álemanhas
em 10 de novembro dø 1961. sob o Q D 37.431 IVb/12.q.

ete

PD/4B.

cla contata da Unida

el s, Mar
Ma Mar tal amputo da ttxraula

?it
jídt

*lite

Uhar ide Oth emtuAlawite $ tia emponto

da !Orada..

•?
12

ba a) San* nagir_ua. amputo da :Sauna

tes eaRPOOte da arada

C,

TERMO No 144.212. dd 26de outubro de 1962
Requerente: SOCIETE ANONYNE IWAN SIMONIS S.A.
BÉLGICA
Privilegio de InvençãoMMECANISMO DE COMANDO DE PROdRAMAÇXO
PARA QUADROS DE LISSAS COM DISPOSITIVO COMPENSADORIPARA TEA.
.RES CIRCULARES"
" REIVIND/CAÇOES
1. Mecanismo de comando de programaçao ! para qua.
aros de lissaa com dispositivo Compensador para teares cir.cularee, maio especialmente para teares oonstituidoe pela
disposição ieooentrica de complexos, geralmente todos iden*
ticos e comportando um dispositivo de quadro de Assa pra.
prio,. e, para cada um doe quadros de lisaas, um mecanismo
de comando; 4 dito tear comportando, alám disto, um equipa.
mento rotativo comum para com todos os ditos comPlexos ia°.
centricos,-caractericado pelo fato que o dito equipamento
-leva, por um lado, um dispositivo motor prOpriam'ente dito
de características constantes para acionar os quadros , de
liseae, o um dispositivo de práseleção de características .
vari4vels, um dispositivo de travamento fio'sdo:interPosto.
entre o dito equipamento rotativo e os elementoe transmitia
do diretamente para os "quadroe de lissae os movimentos de
batida.
. Z. Mecanismo de acordo com a reivindicação 1, oa
facteriiado pelo fató' que a programação doe movimentoe doe
quadros de liseas fica determinada por um jogo de Orgãos
rilteis, respectivamente reguláveis, e um dispositivo
de
perfil constante, um e o outro ficando aolidários do dito
equipamento rotativo o cooperando com Orgãos radialmente m&
Veie em relação, via um dispositivo de travamento, com 9g
4rgãoe de manobra doe ditos quadres de lianas(
4

tangei 14 effilletipagh reduto= an empata da tftmuli
ç • i
tálk%

'o Mecanismo de acerdo com a reivindicação 1, aa
geoterisado pelo fato que o dispositivo rotativo de eleMen.
too varielveis 4 constituído por braços radiaié, partes 'de
placa ou placas cuja face inferior cOmporta peçae, ealien-Olas e nervuras cuja poeiç5o, a forma e as diMeneSes eão ao
Genciamente variáveie e eão destinadas a cooperar com as

partes salientes de barras radialmente desliéantes do dispo
eitivo de prograsçZo do movimento doo quadros de lissas.
44 Mecanismo de aoardo com a reivindicação 1, ca
eacterizado pelo fato que os elementos rotativos de perfil.
onstante cooperando com os elementos radialmente móveis do
Itenositive
eroaramacge Gac conatiturldoe AUbet;Ai.lmente

,
•"4
-41'

n

e!.

,ce: •

o
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por excentricoe eoliderioo de na OrgZo girante e em relação

notar os ditos quadros de

por meio de dois pares de rolos, com dois Carmo ou Urais.%

leçãO.

dores eueoet/veie de serem animadoe de um movimento retilf.

10. Mecanismo de acOrdo com a reivindicação arca

neo alternado e comuns para com oo die p ositivOs de programa
ção de uma p luralidade de quadros de lieeae.
.
.çá"es

lissás no prorata da dita pr-a

Cacterizado Pelo fato que os montantes, dos quais ao aoli+
darios Oe vadros de lig ou, cão constituídos por elementos

5. Mecanismo de acOrdo com uma das reivindica.....

tubulares de . oeção tetangular; eete faixo de montantes tuba

anteriores, caracterizado pelo fato que à cada quadro.

laree hea positivamente guiado entre dois carros suscet1-4

de ilesas corresponde uma alavanoa acotovelada cuja uma per

veie de ficarem animados de UM Movimento vertical alternat2

na fica em ligação com um doe quadrõs de ilesas e cuja ou-

vo; entre os ditoo carros

tra perna fica em ligaçãO Com-uMa corrediça dentro da gual+

do =dispositivo de travament0 em relação aom o diapositi+

fica positivamente guiada Uma barra de programação na qual

vo de pr4-seleção.

ficam transversalmente engatadas duas travas capazes dó serem tornada aolidariao de Uma ou da outra das corrediças •
oubjaoentes em relação para cosi co excentricos rotativos.

e

co ditos montantes fica inseri.

1

11, Mecanismo de accIrdo com a reivindicação

100

Caraeterizado pelo . fato que cada UM dos montantes fica

a+

' travessado de parte á parte por uma trava, tadas estas ira..

6. Meeaniemo de acardo com uma dae reivindica..

%e ficando dispostas espalhadas; cada trava fica disposta+

aee anteriores, caracterizado pelo fato que uma das extra+

perpendicularmente entre dois boteee depressão alojados

midadee de cada alavanca de comando dos quadros de lieeas +

nos ditos carroia . e cada botão de pressão ficando eolicitadq

fica engatada num manca

numa extremidade, pc, ut elemento elástico de uma maneira e

de

pe e a barra de programação cor

reepondente tem capacidade para ocupar, em relação ao dito
mancai de pe, duas poolçg eo caracterfetioas determinadas pe

tal que g sua outra extremidade faça salienoia Q sete
içl
sim euecetfvel de se encontrar na trajetOria de um doa

ko engate de um meio de travamentuentre o dito mancai de
pe

gãos-do mecanismo de pre-seleção*

e a dita barra de programação atraves da parte corresponden

ae,

4•.

12. Mecanismo de acardo com uma das reivindica+

te da corrediça na qual a dita barra fica positivamente gui

c5es 9 a 11, caracterizado pelo fato que os botos de proa

Oda.

eão comportam pelo menos um plano inclinado com a finalida+

7. Mecanismo de acardo com a reivindicação 6, 01

te de recalcar . oportunamente a trava com a qual eles 'ficam*.

racterizado pelo fato que o diapositivo de travamento entre

em contato, sendo este plano inclinado tal %te

Um mancal de pe o a barra de programação correspondente

de tranelação dos boto s de pressão permite o movimento
dO
tranelação da trava num sentido ortogonal.

realizado por uma biela e'uma mola de empuxo, a dita mola +
ficando engatada, ao mesmo 'tempo,

no

dito furo cego, na dl

13. M ecanismo de acordo com uma daê reivindica++
es 5 a 12, caracterizado pelo fato que cada trava, num en

ta barra de programação e atravee da parte correspondente .
dá corrediça.
•

demento tubular formando Suporte doe quadro de ilesas, a•
guiada entre dois forros, um doa forros comportando um turd

8. Mecanismo de aoardo.com a reivindicação 5, ca
raoterizado. pelo fato que

cego alojando urna, esfera e uma mola de chamada, a face adjg

travas ficam transversalmente+
guiadas na corrediça num sentido perpendicular para com
as

conte da trava apreeetando duas reintrancias talo que a di.e
ta trava fique corretamente imobilizada nas suas duas posig
çSee caracterlet•cae.

eixo longitudinal da barra de p rogramação, sendo as ditas +
travas, ppr uma extremidade inclinada, engatadas em dois en
talhes mutuamente inclinados da barra de Programação, de .
uma maneira tal que a todo movimento de dealieamento longitudinal da dita barra de programação corresponde um movimen

14. Mecanismo de acOrdo com uma dag reivindiea+

•

o5es 9 a 13, caracterizado pelo fato que

ó.

eixo longito.

,inal da dita barra'de programação..
q. Mecanismo de acardo com unia das reivindica-.
çSee 1 a 4, c a racterizado pelo fato que ele consiste

OR

carros ficara

suspensos elàsticamente numa parte fixa do tear*

to de translação dos dois braços em sentidos mirtuamente opostos e num sentido p erpendicular para com

O movimento*

15. Mecanismo de accirdo com uma das reivindioaw
ç5es 9 a 14r. caracterizado pelo fato que o equipamento roto
tivo e conatitufdo por um iamhz.:), sabre eate tambor
a go d.+
radas oa secentricos, e, em mimar° correspondente RO Demora

tátwialmente num jago de quadros de lissas fixados, cada uni-,

le lançadeiras em jago, ficam Igualmente fixados os anos&
eivoe de pre-seleção de elementos c aracteristicos warlís

na extremidade de um montante . p ositivamente 'guiado; um e+ •

raia.

quipamento rotativos solidário° d;ste Ultimo,' por um lado,.

16. Mecanismo de acara° com a reivindicação
19,
exacterizado pelo fato que se dxciintricos eolidárlos do os

suba-

-um diapositivo de arrastar com oaraoterlsticas fime e, por
( outro lado, um diapoeitivo de'pre-seleçaO com oa'acterfaticaa variáveie, resp ectivamente, reguláveis,
e, finalmente,-•
entre o dito e quipamento mOvel e-o8 ditos montantes doe qua

Coo de

ilesa% ga dispositivo de
travameato peraittudà ar=

aipamento rotativo cão excentri g oe oilindricos de
feitio
inusoldal.
17. Mecanismo de acardo com a reivindicação
aracterizado pelo fato cale • MeQaUlaMO de p re...
aale4'0 ao
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equipament0 rotative 6 denotItuldo per

n5 eoportio t

de

Io nUmero.depequeno0 exo;ntri000 devidamente per£11adooe
Wmenelonados e eopagadoe mo pronta da emaço ó realizara

alde %coleie de cetra° eemareivindioag;0 15,
Sexto-tolo-oda pelo fato que o moam!~ de :pr g-oeleg;e 8(4
drio do equipamento rotativo ; oonstitddo sorva' eixo
*nele para como eixa de rotaçU dm equipamento Ma-tinos
febre a qual ficam montados gatos rolos tale ve, pela r0»
'aço do dito equipamentos es ditos ralou »Um iiportaxameg
:pre g a() do diemitivo
da ara realizara

te eolicitar 00. botes de
00 no pata

Zee,

rei,:

o o segundo

e

Se Um aóesoOrio de fixaçto de se;rde coma rei.m
VindicaçãO 2, Caracterizado porque o primeiro é o segundo
çlement00

de ,fixaçlZo são forçados por molas, por exemplo, n

'por MI mola do compreendlobelloolda/,
4. tTin

contra,a peça,

acesoOrlo de fixação de a4rd0 com a rei.

Oindicação Caracterizado porque cada= doe primeiro o
Segundo elementos de fixação compreende um mbolo e um mem.

tromcive1 Com a ferramenta aeeociada, 'esse membro ouportan4
-do o Imbolo para movimento em uma direção paralela 1 dire-.

as

prioridades

de

id e' ntioo 152

ço do Movimento da ferramenta.

-suo depositado na Repartição de Patente. Belga em 26 de
outubro de 1961, O 9

ame

fixaçU eo m4Veis comairimira e ekeedglidaq 'ferramentas que somem em rentidon *poeto% denodo a se*
' rem Poetos em contato, simultaneamente, COM'OP lados epOs.?
toa de uma peça ellindrieS.

tal como deeorito maio acima e iluo.

&requerente reivindica

afta*

•lementoo de

tramo%

cleatete0 aflocoai

de flua° de

vindieaçU 1, caracterizadoporque o'primeiro

com diepoeitiv0 compensador para teares oircula+

eubetãneialmente

irado moo

2. Um a0ii6rio

de comando de programaao 5ara Ouaar00

4,-Xecaniemo
Co limas

go

Janeiro de 1969

de outubro

5. Um acessOrio lo fixação de acârdo com a rei.
9indicaç:o 6, caracterizado porque 214 uma conexão de pino

de 1962, eob os ng s 41.07.4

• 42#0,4

,

Kird

4:t

fenda entre O embo10 , e.0 membro, para retirar 0.elemento-.

Ide contate com a peça

mediante 0 . movimente da ferramenta pa

Wa ouWar em Contato com a mesma.

.64 Um aceeeOrio de fiXação de acerde;com qual.
¡uer Uma das reivindicaçâee 2 a 5, caracterizado!) porque o
primeiro O 0 segundo elementos de fixação tem receseos dee-.
tinadoo a suportar

a

peça contra o movimento em duas dire--

çâee mirtuamente perpendiculares.
7. Vt eneseOrio de fixação de acerdo ;Com qual-

quer uma das. reivindicaçâes 2 a 5, caracterizada porque b41
um terceiro elemento de fixação iestinado a suportar a peça
numa direção perpendicular à direção de movimente do primel

co e segundo elementos de fizaÇa0,
O. UM aceseOrio de fixação de aeOrdo tom a roi..

vIndicação 7, caracterizado porque o primeiro, segundo
terceiro slemeátoe de fixação p ão montados de modo a desfazerem eimultâneamente o seu contato com a-Peça.

4
9 4 'Um aceseOrio de fixação de acerdo com uma ou.

tala
TERMO.$0. 144.693 de 16 de novembro
de 19Z
eequerentes M1CRIGAN TOOL COMPANY
E.U.A.
frivilegio d e Inven çãoiw ACESSORIOS DE FIXAÇXO PARA

filQuins naumENvoi

daa reivindicaçãee precedentes, caracterizado porque-

tlá Um elemento limitadOr ou batente destinado a Suportar a
Peça em uma terceira direção, perpendicular'im duas primei
2 n.s direçãee•

PEIVINDICACCES

10. Um acese4rio de fIxação de acerdo cem a rei,

I.. DÀ aceeeOrio de fixação para ueo na localiza.
00 de Uma peça, 3:Um:Ore:me Xerramentas podendo agir sabre 4
Ciferentes partes da peça, caracterizadó p
orque -a, elemen-.

VindiCação 9, caracterizado porque "o elemento imitador ou

Podem S.Upoetos em douta% com outras
certos ee p aradao dama, diferente/á dam partes mencionadas
, se primeiro lugar, 00 Vaie Ale destinam a euportar a peça

tador ou batente tendo o acamo diãmetro que o diâletre ori

000 ao tix04Z0 Oie

Outra soylmento

em duae direçâes mUtuamente perpendicula

400, o8 alenett00 de tizaPão oendo coneotados o p
erativamen60 COM ae terramentase de modo que eles eão retirados de
Oetato
.11,at

cç

8,24 'podo 40 Xerramentas entram em contato..

batente tem Uma parte que pode ser poeta em contato com a
superfície terminal de uma peça, a porção do elemento liml

giral da peça, c primeiro e o segundo elementos de fixação
sondo simultãneemente engajelz'eis com . e peça e com o elemen

liáitcdor.
4

11. um accssÉrlo de fixação de acOrdo com a reivindicação 1, eubstãncialmente como descrito moina, com re
cerencia • uomc tluetrado eeIce dezenhou anexos. 1
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requerente reivindioa a p rioridade do'id;ntl

ee podido dePoltado na Rep aitiaÃ, de
Patentes Morte-Med
cana es 2 de janoire de 1562, iobx, mf 165.6674.

-

• Janefro dc 15.'59

7 • are aeo
eutamentoaum tubo dobráVel para •
domerter el ate para um tubo conforme
re ivindicado em qual e
luar uma das r e
ivindioação anteriores, uma ligacao tendo up
aaa tubeira e uma válvula de n
eo--retOrno na dita tubeira 0
Meioa para segurar a ligação a prova de ar na
extremidade 11,
de tubeira-do'tubo.
re querente reivindioa

a prioridade de lantide
CO pedido de p ositado na
:Repartição d'e Patentes britânica ao
4 de junho da 1962, sob o nv
21571162.

— •
TERMO N o 144.756dt' 19 de novembro de 1962
&quarenta: OESTETNER LIMITED
Inglaterra
rilvilegio . d,e Invenção: APE
RFEIÇOAMENTOS EM TUBOS DEFORMXVEIS
REIVINDICACOES

/ -Um t ubo'deformável de material plàetico caracterizado pelo fato que, a fim de impedir a re-expansão
Co tubo .(1), a tubeira (2) do tubo fica

p rovida

de uma vál..

"lula d a não--1.et3rno.

2 . Um tubo coorave£ conrorme reivindicado na ."‘.
reivindicação 1, caracterizado pelo- fato que a válvula de.
Não -retOrno oomPreende um tampão (6) formando um aumento de
Válvula tendo um furo transversal (8) é aesentando no lute-.
zior do tubo na extremidade da . tubeira do meemo de maneira.
O definir por baixo da tubeira uma câmara aumentada (13)e.o
.um membro de válvula não atuando (15) na dita câmara, as d4
.zaneãee da câmara e feitio do' membro de válvula eendo tale.

T2RMO Nv 145 877 de 4 de janeiro de 1963
Requerente' FREDERICO EIBENDECRER
SXO PAULO
Priv de Invenção , • NOVO APARELHO INDUTOR DE ESTADO

eírmIco VIA MIO-VISUAL

REIVIERI2A059,

1 - NOVO APARÉLH0 INDUTOR DE ESTADO SIPNOTIco olá

I . caraoterizado pot ee formar de caixa dom duae, lâmpadas coloridas, lua pisoam eimultâneamen.
te com o eor de sme . oetrOnomo .comum ínetaladoao
tnteri
or da caixa ád referida.
AUDIO-VISUAL

qUe o membro de válvula, quando engatado contra o aumento
da varal%

fecha

o furo

II • Tudo como desorito nO premente memorial e 1..
%letrado noa doenhbe anexon4

mo meemo é pode mover-ao fdra

amianto da válvula para a extremidade da câmara mate perto

'da tubaira na qual posição o furo no aumento da válvula
ea aberto e um percurso para o fluxo de tinta além do membro
de válvula para dentro da tubeira fica providenciado.
tubo deformável conforme reivindicado na
reivindióação 2 # caracterizado pelo fato Tio o membro

de m

Válvula tem uma parte central não perfurada (16) e uma plu-

9. z

ralidade de braçoó (17) projetando-me para fera da :Mesma.

4

o

ERMO to 146.466 de
de 1aneiro de 1963
Requerente:ALAVERBEL
helgica
Privilegio de InvenOlo..PROCESSO E FORNO . PARA FUSX0 8
CLABORAÇXO DE PRODUTOS vftmos ou ammos PRODUTOS"

Um tubo deformíve/ conforme reivindicado.

nate reivindióaçãee 2 ou 3, cae'acterizado pelo fato que O
Reabro de

Wiwila e assento

da válvula alto planou

REIVINDICAÇUES

5 --Lbt

tubo deformáVel conforme reivindicado •

• aproem) para fueic elaboração de produto

4, caracterizado pelo fato que O
taMpão aumenta dentro de um enoaixe (5).projetando-Se lutam

fitreoa cU outros, caracterizado pelo fato de orier-se Ono !aproo
do Ao próprio local em que de opera e fusío do matírloa prime;

Umente no recipiente integral com o miamo a

de maneira que e elisdnaqío doa voe dos produtoa caolaboraça
de fezbubstencislmente durante e Imedietomente apta vtualeddei

nee reivindictiçães 2, 3 ou

p aeix . da
do formando o reesalto do meemo " adáacente à tubeira.

pana

6 . Um tubo deformável de accirdo com a reivin4

aa e go 5,

caracterizado pelo fato que a superffoie externa

si

do tampão e superfoie interna do encaixe são
i'ormadae com-.
.um meio de língua e ranhura cooperantes (11, 12).

regaridaametérlaa Primas,
2 - Tni forno para tudo

e elmborego de produtoe de'

grou e outros, oaraoterizcfp pelo feto do Comportar um recinto
estanque. ao 8eses, o qual eetá ligado e um diapositivo aspem 40,
ciar ara depresso • encimed0 por Ut orgão de Ierregamento.

179
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_

provido érgioe de equacimento • dó um ...nal de •vacuto;c letere.

maior que o do tubo, o °apago entre o tubo e a invOlunto!ionsle

para descarregar no fundo de um oompartimento de retirada os
produtos elaborados.
3 - Um Sorno de sotrdo com o 'ponto 2, caracterizado
pelo tato da parte inferior do recinto constituir o cadinho e
ver encimado por ume parte em forme de ooluzia me qual as amt4,
rias primas vindaa do (meio de carregamento encontrem os gaze,
quentes eidos das materiss em tusso.
4 - Um forno de •oOrdo com um dos pontos 2 ou 3, careço,
terieado pelo fato do Creio de carregamento das metérías primar
Comp ortar uma peneire estanque aos gases.
' 5 - Um forno de noésrdo oom o ponto 4, earaoterizado
pelo fato do Orgiio de carregamento comportar um diapositivo da

cheio de meteria" oalorifuge.

oosegem,

6 - Vn forno de eoerdo com os pontoe 4 e/ou 5, coroe*

17 - Um procesào pare fuso á elaboraoe0,0 produtog
titrcowe outro, caracterizado:g 'pelo feto de estar subetenoieU
mente de ecOrdo com o que foi aqui desorno.
18 - Um torno para fusU o olaborageo:do.prodUtos
vítreos e outros, oareoterilado pelo fato de estar substociale
mente de ocOrdo com o que foi aqui descrito a representado no
~anho enema..
4

A requerente reivindica de ecOrdo com eConvenao Ine
.ternacionel o o Art. 21 do Decreto-Lei n a 7903 de 27 de AglisO
de 1945,. e prioridade do correspondente pedido depositad0r4
RepartioU de Patentes de Iumemburgo, -4-na 29 de .Janelro'do.19628
aob no 41.168.

terizado pelo fato do Interior da peneire cor ligado e um dispo.

;Uivo criador de depresso.
7 - um forno de acerdo com um doe pontos 2 ou 3, co4
eacterizedo pelo feto dós paredes estanques aos gases do recinto
comportarem una ou mais camadas de materiON rerratírias ao calor
una ou mais camadas de meterias oalorifogea, bem como une ou
Mais comedes assegurando e estanqueldedeaos gases,
8 -Um forno de acerdo com o ponto 7, oaracterizad•
Calo fato das camadas qua asseguram e estanqueldade eos gadeO
estarem dispostas entre as camadas de meterias refrateries ao
Calor e as comadas de matarias calorifuggs.
9 - Um forno de ecOrdo com o ponto 7, caracterizado
pelo fato das camadas quep asseguram e estanqueldade aos gases et*
tarem diapostas no exterior do reointo. 10 - Uá forno de ardo com um dos pontos 2 ou 3-, os
retterlzado pelo fato dos órg;os dá aquecimento comportarem elo,
trodoa que mergulham nas meterias em fusec.
11 - "Um forno de ecOrdo com um dos pontos 2 ou 3, oe,
factorizado pelo fato dee Ors;os de aquecimento comportarem re"
listencias elétricas.

12 - UM forma,de acOrdo com o ponto 11, carecterize.
do pelo teto de' pomportar resiatencias eletrioaa imersos nas
Vett:ries em Sujo.
13 - Um forno de acOrdo com o ponto 11, caracterizedu
pelo ?ato de ~portar resistenoies oletrioae disposta:: activa
•es mataria:o em rUdOe
14 . Pai torno de actirdo com o ponto 3.1, ceracterizedO
pelo teto de comportar rimistânclea eletricts que aí* parcial+
tento interage nas meterias em tuge%
15 -Um torne de aoerdo com um dos pontos 2 ou 3,
•eraoterizado pelo fato do canal lateral de evecuaqiio dos prO4
autos em: tusso elaborados ser constituido do um tubo do um mate
V9E:latente meio corrosiva destes produtos, dito 'Mote podendo
por ~ido de una presilha selada aGbro a face externa de parado
Co recinto do meter ia refret;rla ao calor por nolo do uno campe,
edgío estanque soa fases.
16 • Um forno de cardo com O ponto-15, caracterIme
'do pelo tato dó tUbomet(.11co que constitui . oanal lateral ser
! areUnded0 Por we XavOlucro g-etílico de diinetro aentivelmenta

TERMO N a 146.511 de 29 de janeiro de 1963
Requerente: FMC CORPORATION
E.U.A.
Privilegio de Invenoãot"APARÉLRO TRANSFERIDOR DE
FLUIDO',
mivispicmçrls
1
Um aparelho pare transferir flui.
do de um éreno.manipulador de fluido para outro, o- eacteriza6e.
por compreender: um elemento de conduto interno x ido; 6reSok
de suporte do eiemento de conduto interno para rnooto em tek„
no de um eixo horizontal; um olemento de conduto externo rfgl..
do piirotelnante conectado em uma de sons extrmaidades h outra
extremidade do elemento de conduto interno para movimento em.t6£
no . de um segundo eixo horizontal; e um mecanismo acionadoruo
Matado entre os
- mencionados 6rglios de suporte e o citado
rento.de conduto externo para girar dito elemento de conduto ex
terno em Ulmo do referido . aegundo eixo horizontal,
2 UM aparelho do acardo tom O ponte
1, ceracterizado pelo feto do referido meceniord, acionador coM n
preeudor um =cenismo aoionadpr mecinico, sustentado pelos. rete
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4.

tidos brgao de aporte • conectada ao mencionado olemente

emento pivete/ do elemento de conduto Mem, causado peio

Conduto externo para mudar a 'atitude do dito elemento de coada*
• exterao em relegai° ao mencionado elemento de conduto interno(

tudo do referido elemento de conduto externo.
Um apare,ho para transferir rita4
10

3 a tta aparelho de actrda com o pont',

do de um Orgto de maniphlagOo de fluido para outro, caracterizs

4, Caracterizado pelo fato do mencionado. meoaniemo acionado:
enreender UZI acoutam acionador operado a .fluido.
4 • Um aparelho de aotirdo com t êóit
- °aniso"
;pontoo 1, X Ott caracterizado pelo fato do referido mo
acionador compreender um aecaniamo acionador hidráulico, sustos
tad0 pelos citados Orglos de suporte e conectado ao mencionado
elemento de conduto externo para mudar a atitude do dito enema
to de conduto ta:tono em relagZo ao Zeterld° elemento do condnm

eg interno,
• 171 aperelhe de coOrao coa o pont,'
4,, cera enfado peio fato de incluir um tf:atro-pa go ooneotado
oo citado elemento de conduto interno para equilibrar o yaso
to doa rateridea elementoe de conduto interno o externo*
'Um opetral.ho do acOrdo cosi o pon4
A, earacterizaãoyele fato do eitado mecanismo acionador Inclui
lana primeira polia girával em tara° do mesmo eixo que o dito a.
docente de conduto externo e fixada ao dito elemento de oondute
externo; man segunda polia concêntrica com o eixo horizontal.
de movimento pivotel do elemento de conduto interno; cabos pra'
eos b mencionada primeira polia e engajados com a oit ada semin./
da polia; e Ordeos destinados a mover ditos cabos de modo a
o rar a citada primeira polia para efetuar movimento do mencionaa
14; elemento de conduto externo*
7 m Um aparelho de tardo com qualquer
Ora dos pontos Precedentes, caracterizado pelo fato dos ditos
gãos de suporte, g erem adoptados para suportar o citado elemenal
to de conduto interno para movimento pivotel em tOrno do um eis
to vertical e em Vara° do referia:, eixo horizontal, ambos os et.
tos sendo adjacentes numa extracidado de citado elemento de
conduto interno*
CS a)

ã• UM aparelho do acOrdo coa o ponte
e, oaraoterizad-o pálo tato do cit-ado cabo ser preso h mencionada primeira polia o arrostado em tanto da referida segunda poliek
pela fato de incluir dispositivos operados a fluido para gi •
ter a referida segunda polia para mover o mencionado g abo O,
assim, girar primeira polia para efetuar ahovimento do .dito 4.
temente do conduto externo, ditaa polias e cabos transferindo
aos ditos órgãos de suporte o torque em -tara° do mencionado eia
xo de movimento pivotal do elemento externo coleado pela anta*
Co do citado elemento externo.

rx) por compreender: ta tubo interno rigido; 6rgão/5 destinado

a suportar tuia extremidade do-citado tubo interno para movia:sue
to piv. otal dfl terno de um elos horizontal; um tubo , externo rim
Sido pivotatmente conectado h outra extremidade do tubo interne
yora movimento, em relação ao tubo' interno, em tOrno de tua ao
fundo oito horizontal; um poste fixado aos referidos órgãos Oi
importe; uma polia girat6ritucento montada nObre o citado poste;
na extremidade superior do momo; um primeiro guincho montado
ao citado iíoste; . um cabo no referido primeiro guincho paosonde
abre a citada polia e conectado to mencionado tubo interno pae
ra equilibrar..O peso-morto dos ditos tubos interno O externof
um mecanismo/d g' acionamento conectado entre os citados Orgiioa
de suporte 0 ty;titbõ externo, para mudar a atitude do dito tuVe
externq em relação aõ mencionado tubo interno, incluindo uma
primeira polia zirávol az Vima do dito segundo eixo horizonte:*
e presa ao tubo externo, uma segunda polia concentrica com o e.14
Xo do movimento pivot 'el do tubo , interno, cabos fixados b referÁ
da primeira polia e arrastados em tOrno da segunda polia; a uta
cegando guincho montado no referido poste para mover os citado
cabos, a fim de girar a mencionada primeira polia e, assim, ef2.
*Luar movimento do citado tubo externo, ditas policie e cabos
transferindo para o dito segundo guinoho o torque em tOrno do
citada se gundo eixo horizonte], causado pela atitude do dito tua
bo externo.
J.j. • int aparelho para transferir riu/
do de um &giz menipulador de fluido para outro, caraoterizado
pelo fato de ser construido o adoptado para operar substancial*
mente como foi aqui descrito com particular referência aos modpl
de 4realtzaç'éo ilustrados nos desenhos anexos,
A requerente reivindickdo aoOrdo com Q
¡Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei ir 9.903, do
27 de adicto de 1.945, a prioridade do correspondente' perlido dg
yo gitado Repartiçeo de Patentes dos Estados Unidos da JuaLi."
co, em +3_ de fevereiro de J..982. sob n • 171,811.

" Um aparelho de acara° com o pont*
4, Oaraoterizado pelo fato da citada inanida polia ser não gim
teria, o mencionado cabo eendo/Tixado tt citada primeira polia
mencionada segunda polia, e ditos cabos inanirem diacooitivon
'corados a fluido a eles conectados para girar dita primeira po
tia e', assim, efetuar o movimento do mencionado elemento de com
Oito externo, ditas polias e cabos tronsferindo para os referi..
erla graTtos
•de suporte o toma em têm° do Marido 01A0 do MOd

• •
-.o • :,.
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Itequerentes jOSE JOAQUIM DA MOTA • GOIÁS
2'riv. de Invenção: " UMA TURBINA OU BOMBA DE EFEITO
ASPIRANTE E/OU PREMENTE, PARA FINALIDADES VARIAS
XRINCIPADMENT E PARA BOMBAS DE POÇO E OUTRAS ft

TERMO 10 . 147.729 de 3O me novembro de.1962.
ReqUerente: WERNER RUDOLF SIEBERT SIO PAUD.,
Privilógi0 de. Invenção: "NOVAS DISPOSIÇÕES EM BATENTEG PARA
JANEDAS":RE/VINDICACÕES.

_

UEIVINDICAÇOE5
- Uma turbina ou bomba, de efeito aspirante e/ ou"
Temente, para finalidades varias e principalmente para bom
bas de poço A outras, caracterizado por uma caixa ou cana:ça circular, feita em duas metades;- tendo cada uma internamente uma canaleta concêntrica quç perfaz 3/4 de uma coraa
de circunferência, abrangendo a largura de qu g.si a totalida
d.e da sAcção dA cada peça; metades estas que apresentam cen
tralmente uma abertura circular; sendo que, o terço resíante de cada parte interna dasditas metades, e formada por ilma zona plana e elevada situada em altura pouco inferior a
periferia circundante das peças, de modo a permitir que quando as referidas metades se coresentam‘sobn opostás com
suas faces internas em oposição, a formação de uma passagem
circular interna, que tem 3/4 de sua extensão formada por Um trecho de secção transversal circular, e o trecho restan
te formado por uma passagem plana P chata, sendo previstas
ta metade superior da carcaça, duas aberturas, situadas nas
tdjacencias de cada antestamento da passagem de sução cir-.

- Uma turbina ou bomba de efeito aspirante e/ ou
fremente, para finalidades várias A principalmente para bom
bas,de poço e outros, acorde com o ponto preeedente, caras-'
izado por ditas metades da caixa ou cárcáça, apresenta
rem entre si, isto no interior da caixa ou carcaça, um
Cisco relativamente chato, montado em um eixo que atravessa
a passagem cfrltral da caixa; disco este dotado de quatro ou
tais aberturas circulares simetricamente distribuidas em cIrculo e enr coincidência com a zona de passagem interna da
caixa ou carcaça, apresentando cada abertura uma palheta Circular, montada de forma basculante em um eixo tendo este eixo um prolongamento radical que e mantido em uma seguia
ta abertura praticada no disco ao lado. de cada abertura men
cionada e sendo 0 extremidade do dito eixo dobrada para bai
20 e ortogonalmente para traz em forma de uma unha, que 4
tentida por sua. extremidade em - uma canaleta de cónformação
Cinuose, prevista na parede interna da meade inferior / da
caixa ou carcaça; canaleta esta, qúe apresenta um trecho ela
altura correspondente zona plana das metades acima cita nas, e o restante de euaextensão em plano inferior que de Cresce gradativamente, de medo a orientar A posição das re*
feridas palhetas em seu curso na citada passagem.

•

•

BATBNTE PARA ;AM
DAS", Caracterizadas por formar-se pelo ()nua
.xe de duas peças (1) e (2), ambas ma forma de
moldura retangular, constituidas por perfila..
dos de chapa metálica, de senão ttadsversaL
de formato básico em "Ia", tendo as.peçae (1)0
(2) ás bordas' de suas abas externas viradas.
para dentro, e Sendo as duas' peças enciaixada(
ume'por fora e outra por 'dentro da conetruçãko
• em uma abertura , retangular da parGdes e fixa.
das uma 73. outra por parafusos'.
IX)-.."NOVAS DISPOSIÇÕES EM BATENTES PARA JAY&
IAS"; como no ponto I, peracterizadaslpor
abaó externas das peças (1) e (2) poderem ter
prolongamentoe (4) e (5) paralelOs
.face01.1
tarais da parbde ó a ela :apoiados.
III)- 0 NOVAS DISPOSIÇÕES 111 BATENTES PARA 3ANI3
DAS", como em 1 e II, caracterizada á Por a
aba interna da peça ,(2) poder ter. um Prolonga
mento (6), na direção da aba externas o qual. •
possue • uma sant/nela (7) em meia cana' que apoia
se contra a faces internas da abertura da pa.
IV)-"NOVAS DISPOSIÇÕES IX BATENTES PARA JANE.
DAS", substancialmente domo o descrito, rei
vindicado nos pontos I, II- e III e apresenta
das no desenho anexo.

FIG.,

3 - Uma turbina ou bomba, de efeito aspirante el Ou
()Temente para finalidades Várias e principalmente para bom.
tas de 'poço e outras, acorde Cem Os pontos 1 0. 2, substân
Olalmente como descrito no memorial e ilutrado a título de
Olemlito nos desenhos anexos.

TERMO Nia 317,985 do 27 de Marco Je 1963
Paquerante:CENTAuRO SIA.INU6STRIA E COMr;RCIO St° PAULO
.WivilegiO de Invenção:"SISTEMA DE ACOPLAMENTO DE PERFILA.

i
,

r
/Pl#,?'74/

•

.DOS APLICADOS EM BATENTES E OU SIMILARES PARA PERMITIR

1..--.n••

A

MEGULAGEM DE LARGURA .E ADAPTAÇXO A VXOS DE MEDIDAS VARIÀVWRr

kerÁl

REIVINDICAÇOEs
FIGA

fIG.Z

.10/ "SISTEMA, DE ACOPLAMENTO ia WRFILADOS APLk4
CADOS ,LEIBAIWTES S' OU SWILARRà PAR4 PERáITIR A-R4GULAGE1 DE

/

-
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LAAGURA E .ADAPTAÇIO A VOS DF. MEDIDAS VARIAVEISr:.),\compreandeths.
do par de perfilados preferIvelmente.de secçao transversal ep
U, com as aberturas confrontaates, um deles penetrando Justo
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5 • rara/Soe etigrantéVele biltre $1,
eubstanot.
atonte como demito nmr ec1at4ilo o nuotrado
n 44 .1440
ahoo-au o c000pachcco

no interior do outro, onde permanece, caracterizado pelo fatO

agj,

de possuir uma bucha provida de canal interno rosqueado, por
intermedio do qual fixada, mediante parafuso,que.atravessa

fIG2

um dos perfilados, junto it face interna deste, sendo que aliso*
da a referida bucha á externamente dotada de rosca sabre esta
percorrendo uma luva de rosca interna, em cujo tapo livre vem
apoiar-se p ' segundo perfilado, enteo atravessado, também, por
um parafuso que, atingindo ó canal central da bucha mencionw
da, ali, se rosqueis, ficando associados e conjugados os doi('
perfilados,
24/ "SISTEMA DE ACOPLAMENTO DE PERFILADOS AUX.
CADOS EU BATENTES E OU SIMILARES PARA PERMITIR A REGULAGEM Da
,

LARGURA E ADAPTAÇXO AUOS DE

itâ£

MEDIDAS VARIÁVEIS", tudo como

substancialmente descrito nó relatOrio, representado nos deff
senhos anexos e reivindicado nós Presentes pontos caracterlsm
ticos.

1

TERMO 1 148 590 de 22 da abril de
963
REQUERENTEt J RAMOS-ARTIGOS PLISTIOOS .417A1W31jIA
PRIVILEGIO DE INVENOW, ORIGIMAD PROCESSO=
rámucigo DE TACOS •
SEI VI

G/0.1

memet. .

Em

resumo eeivindlo"an-48

caraOteriatiOtó dei:m{10.
PROCESSO 03 fABRIOAÇXO DE TACOS, destinado. a COaftim'
truc"éo de assoalhos, 4aracterizado p elo fato de compreende uma mis tura de oerragem de madeira • de p6 fanei** combins4
dos em Porcentagen8 vatiand0
coo . . 800.
ORIGINAL. PROCESSO DE PABRI040 09 MOS, come nO ponto
tenor, caracterizado pelo tato do taco rem/Multo da mc/da
gem a quente da mistura referida nO,ponto 1. constituir=
corpo amputo que 43 Una çao taoca (110a -de apoio e fiX49661
1 dotado de multiplae ranhura' • respectivos re9altoe dispor
tos em diagonal • na face ppoota (superior) k Ilco, oerfet
tenente polido e dotado de brilho permanente,
lVdo como, deterit4 e reivindicado,

.? 7
.....

oom0

ORIGINAL

lemeo=21==

.%7.

TERMO N* 140.648 de 24 de abril de 1963.
TERMO N R 148.064 de 29 deMaroo de 196S:
Requerente: ADOLFO DE CAMPOS LINA - GUANABARA.
Privilégio de Invenção: "PERFILADOS ENGRANZÁVEIS ENTRE

Requerentes DOMINGOS GIACOMINI • SÃO PAULO,
Privilégio de invençâos "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVv$
g"

a cHA1iTINÊ30
REIvINPICAO5ES

REIVINDICAÇõES

1 - Perfilados engrangveis entre si, empregando doia tipos de réguas, caracterizado pelo fato que
uma delas -é oonatituida por duas paredes malorea, para
loisa entre si e interligadas ortogonalmente por meio
de estreitas paredes que formam células longitudinais.
As bordas longitudinais das réguas maioreaeao °uivadas para dentro, deixando um espaço ou ranhura entre
si. Em duas bordas .dófrontantesaSo se mceriaa contar.'
aladas em ganchos.
2 - Perfilados engranzaveis entra si, de acara°
som o Ponto 1, caracterizados pelo fato que a réguadi
Ligação, cujo perfil • 4 deusa ancora, 4 integrada por
ia corpo tubular ligado a uma meia-cana, por meio de uma

OÉS", tudo cOMO substancialmente dezrito no relatOrio, sopra.

*arado reta,

Sentado AOS deSenhOS NA4N9S rQIVIndiç4Q aos Presentes norb

,

10/ "APERFEIÇOAMENTOS CM OU RELATIVOS A CHAMI,
obodOcondo a,donstrug go de 'avariaria auto atí arca
do 60 a 70% dó total dc sua altura 4 forma clÉssica, isto

ífi'

tronco-Anical 4 Com trecho fltornos tamWm
tronco.cOnicos 0 superpostos, caàctorizados DS aperfel9camen
externamente

tos polo fato do as Chamin gs extemmtinte e,10go acima da ro.'
OU mencionada possulram paredes cilíndricas o

serem provi.
das ma face Interna correspondente a tal prolongamento de trW
*OS sucessivos, tambá Cilíndricos e com áreas progressiVaS
ittr o torotn01 1 cujo coca conforma ojetor aerodinâmico,

RAI "APERFEIÇOAMENTOS GM-OU RELATIVOS A MIAMI,

tos .mractarfstiersg,

4
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contida no aludido 'primeiro compartimento, deslocada dali pelo
dito meio deslocAvel, e forçada a entrar no dito outro compartimento por via do meio que define o conduto externo de llquido, em virtude do diferencial de tOnas.exercidaà contra o meio
deslocavel, e produzindo água .gaseificada no aludido outro Com*
partimento.
2.- Aparelho para preparar e descarregar água contendo s em quantidades -controlada°, caracterizado pelei .fato
de compreender1 uma estrutura tendo uma cRmara peva recebimen.
to do líquido; ummeio detlocável dentro da câmara, diviOndo e!
ta Ultima em um par de compartimentos separados, e inicialmente localizado em uma posiçào correspondente a um extremo da .sua

carreira, sendo reduzido o volume efetivo de um dos comparti,*
i mentos, e aumentado o do outro compartimento, ao ser o dito
meio deslocável movido em direçáo ao extremo oposto da sua . cal
r g ir g ; um ' meio na estrutura, fora da dita câmara definindo um
,
Conduto para líquido, o qual comunica um dos ditod compartiMen
tos com o outro; um meio eupridor de dioxido de earbOnio, liga'
do à estrutura, a fim de fornecer diexido de carbanio sób pres
oào ao dito outro compartimento; um meio, seletivamente Opera.,
operativamente assobiado ao meio supridor de diexido 'de -

earbOnio, para permitir o contraio seletivo do escoamento . do
' fluido atraves.do mesmo, sendo a área de superfície efetiva do.
. dito melo deslocável orientada na direçào.do dito primeiro com
TERMO NO 148 941 de 7 de maio de 1963
dEQUERENTE: THE VENDO COMPANY
E.U.A.
Priv, 4e Invenção: APARELHO PARA PREPARAR E DESCARREGAR
ItaUA CONTENDO GAS CARBONIZO EM QUANTIDADES CONTROLADAS
e /‘

partimento, menor do que a correspondente. área de superfície e
tetiva do mesmo que está orientada na direçào do outro compartimento, mediante o que, quando o . primeiro compartimento 'contem .
Vm volume de água, o funcionamento do dito 'meioeeletivaMente

EIYIT212525R

1 . Em .= aparelho para preparar tigua gaseificada,

Operável, associado ao meio supridor de diexido de carbenior e

uma estrutura, caracterizada por compreender uma câmara para

tetua a entrega do diOXido de carbanio ao dito Outro compartis

receb£mento do líquido; um melo deslocável dentro da câmara,

mento . sob uma pressào para mover o meio deslocáVel em direçáo •

dividindo esta Ultima em um par de compartimentos separados, O
• \
inicialmente localizado em uma posiçao correspondente a um ex..

ao extremo oposto da sua carreira, oendo a água, contida no a-

tremo da sua carreira, Sendo reduzido o volume efetivo de

deslocável, e forçada a entrar no dito outro compartimento por

um

ludido primeiro compartimento, deslocada dali pelo dito meio
1

dos compartimentos -, e aumentado o do outro coMpartimento, RO

Via do meio que define o Conduto externo e líquido, em virtu-.

aer o dito meio deslocávelmoido az direçào ao extremo oposto

de do diferencial de forçaa exercidas contra o meio deslocável;

da sua carreira; um meio na estrutura, fora da dita canora, de.
tinindo um conduto para líquido, o qual comunica um doe ditos
compartimentos com o outro; um meio supridor de diOxido de eNt
bani°, ligado à ed.'trutura, a fim de fornecer diexido de cari
lo sob pressào ao dito outro compartimento; e um meio, seles
&Ivamente operÈvel, operativemente associado ao meio supridor
Co diOxido liecarbOnio, -para permitiro eontrale seletivo do ee,

aparento do tluido atraveo do mesmo, sendo a Área 4e guper£1.,
ele-efetiva do dito MIO dealocavel, orientada na direçao do di
to primeiro compartimento, menor go que

a correspondente área

eupertície efetiva do Mesmo que esta orientada na Wan g° de
outro compartimentopmediante tique,. quando O primeiro comparti
alenta abatem um volume de tigua, a-guncionamento do dito meio s2

Co

letivamente operbel, &Bacelado ao Melo Supridor de . diáxido de
earbGnio,ttetuaa .entregaao ditaldo de earbenic ao dito ous
tro compartimento, Eoh uma pressào para mover orneio deslocit¥,
I
, to-g OM diraa0 RO eXtremo fteeto da- sua carreira, rendo a água,

i C um meio ta dita estrutura, para descarregar a agua gaseifiat

cada do dito outro compartimento, depois de ser introduzido net?.
g e Ultimo uma quantidade predeterminada de água.
3.- Aparelho de acara° com o ponto 2, caracterizado
É
polo fato de que o meio, que define um conduto, comunica 'com O

meio supridor de diOxido de carbánio.pelo lado de fora da cama
ria, a fim de efetuar o miaturamento do gás e do líquido, 'antes
de aua introduçào no dito outro compartimento.
14.. - Aparelho de acordo com o ponto 3, 'caracterizado
pelo fato de que o dito meio, que define um conduto, inclui uni
1

meio de orifício restrito, adjacente ao meio eupralor de dióxi
do de carbOnlo, para efetuar o descarregamento do liquido sob
pressa° na corrente de gás, visando a obter uma dissoluçáo mais
efielene do dieiido de cartenio na água.
5.- Aparelho de acerdo com o pànto 3, caracterizado
pelo tato de ser provido na el7trut1ra um meio de contornae ào ou
r

Têrça-feira

DiARi0 OFIVAL (Sen W
~ffinrn •

derivação. comunicando o aludido outro compartimento com c eew
ferido meio que define um conduto, a montante da zona de inter_
eomunicação entre o meio supridor :de diáxido de carteio e o
meio que define um conduto, bem ' coma um melo regulador, seletiva

•

j.
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CeeeCie melo de 7aesatils, Tuterh, e pressão do liquido hesse
timo atingir um elevado nível prOdaterminada, mediante o que o
líq uido eob alta pressão dirigido ao dito Outro compartimen-

mente operável, e operativamente associado ao meio de contorna

to por via domei() denontornação, e impedido de se trane ferir
ao meio descarregador, pelo fechamento do meio de válvula, rent

;ção ou: derivação, para permitir uma regulagem aeletiva da vazão
do liquido atreves do mesmo.
6.- Aparelho de acerdo com o ponto 2, caracterizado

ponsivo à vazão, quando o meio deslocável fer deslocado, durant.
o funcionamento seletivo do meio de contrele operativamente as

pelo fato do ser provido, no meio supridor de Agua, um mero de
válvula de repercutir:e:o, para impedir a Agua de escoar-se nele;
me afastamento da dita cemara, durante a tranherentia da Agua.
lo primeiro sio aegunde compartimento por via do aludido meie
;Nie define um conduto.
7.- Aparelho de acordo com o'ponto 6, ce.raoterizade
•
pelo fato de ser provido um meio para fornecer ao primeiro com
aartimento-a água sob uma pressa° relativamente baixa, durante
o retorno do meio desloCável à eua , posição inicial, per ocasião
do • descarregaMento da Agua gaseificada pelo aludido segundo com
partimento da estrutura.
e.- Aparelho de acerdo com o ponto 2, caracterizado
pelo fato da dita estrutura eer provida de meios de passagem
para comunicar - seletivamente o meio que define um conduto com
o meio descarregador de Agua gaseificada, estando o meio supri

dor de água acoplado ao dito meio que define um . conduto, a fim
de permitir que se dirija seletivamente Acua nRo gasosa, prece
lente do melo supridor de ègua;-no meio descarregador da Agua,
• sm oontornação ou lerivação da aludida cemara.
9 . - Aparelho le.ecerdo lom o ponto 8, caracterizado
pelo fato te nele ser provido em meio do válvula reguladora,
seletivamente eperável. eperativamente associado ao meio que
lefine um conduto ao meio te passagemm i a fim de controlar a
vazão do liquido atreves lesse Ultimo.
1.0.- Aparelho ln gcOrdo oom t ponto . 9. caracterizadO
Delo fato lo lite meio te passagens ger provido de unemeio de
válvula, normalmente aberto, - . reeponaivo 4 - vazão, e fim de efetuar o fechament‘ do aludido meio de passagem, quando s pres
ião do liq uido neste Ultimo atingir um elevado nível predeterainado
Li.- Aparelho de &cerdo com o ponto 10, carècterizado pelo fato de ser provido. sare 4 estrutura, um meio le men
e
tornação tu derivação. comunicando o aludido outro compártimen
en cem . referido meio '• cue define MG conduto, a montante 'ia ao
na le intercomunicação cetra o meio supridor de diexido de cear
berilo . o meio que define um eonduto; =meio regulador eeletiva
mente operável. 4 operativamente associado GO meio de contorna
• çao. 311 derivação. para permitir uma regulegem seletiva da vazão
uido atreves do mesmo: um meio de passageM, intercomunido líq

aociado ao meio que define um conduto e aio meio de contornação,
respectivamente, estando o meio supridor de Agua ligado ao meie
que define um conduto, de sorte que, a atuação de sOmente o
meio seletivamente operável, associado ao meio de contornaçãoe
efetua o descarregamento de Agua não gasosa pelo meio descerre
gador, quando . a água se escoa do meio que define um conduto
por via do melo de.válvula, 'normalmente aberto e responsivo a'
vemãe, do meio de passagem na dita estrutura.
tti) 12.- Aparelho para preparar e descarregar Agua cone
tendo gás eM quantidades controladas, caracterizado pelo fato
de compreender: uma estrutura tendo uma cemára fechada e gei.
ralwte cilíndrica para recebimento do li quido; uma unidade..
pistão, disposta de forma deslocável dentro da cimara, e divim
dindo esta Ultima eM um per de mompartimentos separados, cuja
' unidade-pistão situa-se inicialmente em um extremo de nua care;'
reira, adjacente a uma extremidade da câmara, de sorte que ina
dos dois compartimentos terá um volume inicial sensivelmente
áíor do que o outro compartimento; um meio sebre a estrutura1.
fára da cãMara, definindo um conduto para líquido que comunica
• o primeiro cem o segundo compartimento em.suas extremidades opostas; um meio supridor de água, acoplado ao dito . Meio que de
tine uni conduto, adjacente à extremidade apesta da cernira, para suprir a Égua ao primeini compartimento quando R unidade..
pistão- se encontra em sua posição inicial; um meio Supridor de
diáxido de carbenio, ligado ao meio que define um conduto, ade
' jacente à primeira extremidade da cainara, e deste modo ao aluw
dido outro compartimento,- a fim de alimentar o mesmo de diOxie
do de carbenio sob pressão; um meio regulador,eeletiVamente
perável, e operativamente associado ao meio supridor de diáxie
do de . carbenio, a fim de permitir o contrele seletivo da vazão
do fluidoMitraves do mesmo, sendo que a unidale-pistão inclui
um corpo de pistão principal, transpondo a cemara, bem como umZ
seção ele haste com uma erea substancial de seção transversal, é
a qual estende-se atreves do primeiro compartimento e para tora
da

estrutura, mediante o que a Area efetiva de superficie.do

corpo de'pistão, orientada contra o primeiro compartimento, rea
g uita substancialmelte menor do que wcorrespondente Area ao
sucerfície efetiva do mesmo que est& orientada na direção do k
outro compartimento, mediante o que, quando o prIbra4ro oompar4

cando o meio de contornação. em um ponto situado a jusante do
-melo regulador, operatiVamente associado ao mesmo, O o aludido .

Sento contem um volume dÉgua, funcionamento do dite meio BOW
letivamente -operável, associado ao meio sirpridor de diÉxido af
carbOnio, efetua a entrega do diOxido de carbO'nio ao dito cote

meie descarregador de Agua; e um meio de válvula, normalmente
aberto, e responalvo vazZo, a fim de efetuar o fechamento do

partimento eob uma pres7lo paeUmelMer a unldede-pleao ele dir.&
çá.0 ao extremo oposto da sua carreira, sendo a Seu% contida
no aludido primeiro compartimento, deslocada dell pela dite

1E6 TErea4e.i;-a
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nedade-platao, e forçada'a entrar no dito outro compartimento
por via do meio que define'o conduto externo de liquido, em
virtude do dikdrencial de forças exercidas contra a unidadee
pistão; um meio, suportado pelo unidade-pistão e comunicando
com a atmosfera, para . descarregar . a pressão no dito outro com.
partimento depois que um volume prádeterminado de áeua tenha
eido introduzido nesse áltimo, juntamente com una certa carga
de diáxido de cerbenio; e um me'o abre a estrutura, corunican
do com o dito outro compartimento, a fim de deecarregar a água
gaseificada desse 'ultimo, apáa o escapamento da pressão nesse
'outro compartimento.
13.- Aeorelho de acOruo cum o ponto 12, caracteriza.
do pelo fato de que o dito corpo de pistão‘e sua seção de haste são providos de um furo ou diâmetro interno longitudinal, a
daptado para cOmunicar o dito outra compartimento coma. atmosfera, sendo- que o melo destinado a deixar escapar a pre'seb
nesee outro compartimento, compreende um alongado membro-barra,'
montado da forma deelocevel dentro do aludido furo ou diâmetro
interno, e . se projetando para fora pela extremidade da "unidade
...pistão que sai da aludida câmara, havendo um ele:Mento de válvu
la na extremidade oposta do membro-barra, adaptado para menta°
ter o corpo de piatão, de maneira a vedar o dito furo lonoitudinal, bem como um meio, cooperando com o meMbro-barra no sentido de impelir o elemento de válvula A sua posição de fecha- .
manto e um melo limitador na aludida estrutura, em una posição
parei ser contactado pelo membro-barra, durante o deálocamento

...

da unidede-platão a partir de sue posição inicial, no sentido
de afastar o elemento de válvula da sua posição defechomento
dd furo longitudinal atraves da unidade-pistão, depois que esta tiver percorrido uma diemencia predeterminada ao longo de
sua respectiva orrreira.
14.- Aparelho de acordo com o ponto 13, caracterizado pelo fato de ser provido um meio que monta de forma djustável o dito meio limitador,. permitindo dispa-lo em qualquer uma
de várias posiçOos ao longo de um prolongamento do eixo geomeo
trico da unidade-pistão, com o fim de variar o ponto onde o
membro-barra paeoa a 000perar como melo limitador no sentido
de efetuar um descarregamento da pressa.° no aludido outro compartimento.
15.- Aparelho de acà'rdo com o ponto 12, caracterizado pelo fato de que o meio limitador inclui um primeiro e um
seeundo mecanismos limitadores, localizados ao longo de um pra
longamento do eixo geometrico da unidadeopletão, bem comove:
meio, seletivamente atuável, e operativaaente acoplado ao meca
nismo limitador que estiver mais práximo da unIdade-pletão,'a
fim de move-1o, fazendo-o assumir uma poeição inoperante, sob
a- qual o membro-barra não será deslocado Para descarregar a
pressão no aludido outro compartimento, enquanto não esbarrar
no mecanismo lititador que estiver mais remoto da unidade-pistão
16.- Peerelho de acórdo cm o ponto 12, caracterizado pelo provimento de um meio, moplado ao meio seletivamente
op erável e associado ao meio surridor de diáxido de carbenioe
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no sentido de interromper a alimentação do diáxido de aarbOnio
ao aludido outro compartimento, de maneira substancialmente si
multânea com o descarregamento da pressão desse áltito.
17.- Aparelho para preparar e descarregar Agua coo-.
tu:do sãs em quantidades controladas, caracterizado pelo fato
de compreender: uma estrutura tendo uma câmara para recebimento do liquido; um meio deslocável dentro da 'câmara; divie
diodo esta intima em 'urs par de compartimentos separados, e Int
cialmente Idealizado smouma . poelçao . correspcodente a Um extremo
da sua carreira, sendo, reduzido o volume efetivo de um dos coa
partimentos e aumentado o do outro compartimento, ao ser o dito meio deslooável movido em direção ao extremo s oposto da sua
carreira; um meio na estrutura, fira da dita câmara, definindo
um conduto para liquido, comunicando entre si extremidades ot
postas dos compartimentos; um meio supridor de ,água,. acoplado
ao dito meio que define um conduto, adjacente A conexão do mel.
to com o referido primeiro compartimento, e destinadO a suprir
água sob baixa pressão a esse Ultimo; um meio eupridor de cllám
xido da carbOnio, ligado ao meio que define um conduta, adjacente à entrada desse Ultimo no dito primeiro compartimento, a.
fim de alimentar de diáxido de carbenlo sob pressão :1 5 aludido
outro compartimento; um meio, no meio gire define uni conduto,
adjacente A zona de junção desse Ultimo com o meio snpridor de
diáxido de carbenio, a fim de injeto', uma pluralidade de esguie
chos de agua no gás que entra no meio que define um ¡conduto,'
com poocedeocia do meio supridor de diáxido de carbánio, n(
sentido de fomentar a dissolução do diáxido de carbenio na
áoua;um meio de válvula reguladora, eletricamente oPerável, no
referido meio supridor de diáxido de carbenio, a fià de permim
tir um contrOle seletivo do fluxo de diáxido de carbenio atra,
lies do mesmo, sendo a área de auperficie efetiva do dito meio
deslocável orientada na direção do dito primeiro coMpartimen•
1
to, men6r do que a correspondente área de supernal, efetiva
do mesmo que está orientada na direção do oítro compartimento,.
mediante o que, quando o primeiro compartimento contém um
lume de agua, o funcionamento do dito meio eletricamente °pe..
rável, nomeio supridos' de diáxido de carbenio, efetua a ene
treea do diáxido de carbenfo ao dito outro comparimento sob
uma preselo .para!mover o meio deslocível em direção k ao extremo
oposto da sua carreira, sendo a agua, contida no Aludido priteixo compartimento, deslocado dali pelo dito meio deslocavel,
e forçada a eotrue no dito outro compartimento 'por via do meio
que define é conduto externo de liquido, em virtude do difere
alai de fOrças exercidas contra o meio deelocável; um meio de
válvula no dito meio aupridor de água, para impedir i a escoa-.
mento do fluido atraves do mesmo, em afastamento do aludido
meio que define um conduto; um meio, ligado A dita 'estruture
e comunicando com o referido Outro compartimento da câmara,
a fim de descarregar na atmosfera a pressão gasosa ali contida
depois que uma quantidade predeteetlinnda de Avia tiver sido id.
, traduzida nesse outro compartimento, oom procedencea do dito
ord.:melro compartimento; e um melo, comunicando com o dito ou.
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tro compartimento, para descarregar do mesmo a Égua gaseifici
da, apás o escapamento da pressÉo de gás contláa nessoutro
Compartimento.
28... Aparelho de acOrdo com.e) ponto 17, caractarizag
do pelo !ato da dita estruturamer . providg,de, uma-paesagem, na
o
rosam, para descarregar a Agua gaseificada, em comunicaqe.o:coni
o dito outro aompartimento, sendo que o meio para descarresar.
a Égua gaseificada inclui uma peça. de válvula, disposta Para
da Égua gaseificada, bem como UM
Obturar a :tencionada passagem
—
veio para impelir a dita pega de válvula, afastando-a de sua
lpoeigÉo obturadora da passagem de Agua gaseificada ', mediante O
que etita ,peça de . válvula irA abrir automaticamente aob p escale
pamento da pressao do gela no dito outro comPartimentoe
19. 0 Apare1b0 para preparar e descarregar agba gaset
ficada, ,caracterizado por compreender; um conduto de diÉxido
de carbOnio, dadaptado para ser ligado ' à um manancial de diOxie
do de carbOni0 dob preseRo; um cano dAgua,tdaptado para ser a
Copiado aummanancial do Agua; um meio, ligando operativemene
te o cano d&gua ao conduto de diákido de . carbAnio, e.incluind0
Coa eetrutura destinada A injetar uni borrifo de. Lua na corren
te gasosa de diáxido de carb6nio, animada de elevada Velocida
do; t =meio seletivamente operAvel,.acopl ado ao referido con
dato O ao mencionado cano, para controlar a . vaza° doe respecti
Toe fluidos etravta /lés zoemos.
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polo dito cano, elvr de Agua altamente gasosa, quer de Égua
gaseificada es um grau pre ajustavelmente menor, ou mesmo
de
Égua no gasosa.
Pinalmente, a depositante reivindica, de acordo COO
e de conformidade com o artigo 21.
do cÉdi3c1 da Propriedade Industrial, a prioridade do corres
pondente pedido depositado na RepartiçÃo de Patentes dos,Botag
dos unidos da AmÉrica do Norte, esz . 7 de maio de 1962, Ito:t! o
nÉmero 192.764..
ConvençZo Internah2onal

TERMO R 2 148.881 de 3 de maio de 19634
Re4uerentet BJORN HAPSTAD - SÃO PAULO.
hiddAlo de Utilidade: MOVAS' DISPOSIÇOES C O NSTRUMAS ' Ea

CAIXAS

DE M.CEIRA PARA EMBALAdEM E'TRANSPORTE DE MERCADORIAS".
REIVINDICACUE

Novas d" isposições construtivas em caixas de madeira
para embaiagenke transporte de mercadorias, caracterizado.
4 pela aplidaorto como elemento prendedor das partas que for.e
mam a caixa, de cantoneiras de metal dotadas de uma plura+
n
t lidada ' de'perfurações em 'todo . o seu comprimento; perfura".0
y VOes estas gele apresentam .
pela parte interna da cantonei g
; ra, em ambos os lados, porções de material remanescentes
?
da perfuração, formNndo projeções pon•eagudas gàisa de
cravos que são introduzidos de forma mordente na madeira 4
que forma os laterais da caiia; senda que ) nos cantos ex +
: iremos dá caixa, são aplicadas cantoneiras de refOrço pn
forma de garras, igualmente dotadas de cravos e presad 'À
' semelhança. das cantoneiras inbialmente citadad; sendo ' aij
da a caixa, dotada da rebordo superiór (lua guarnece o sela
bordo, formando uma móláura eá cujos caritos são aplicadas..
Cantoneira tamb .ein dotadas de éravoa,internos pelos. quais+
se. prendem t.moldura.
2 - YOyas. disDosiçUs çwistrtitifas .em Caixas
de maffl
dera para embalagens.e'..transporto.de m eréadorias # tiobrde*
Com o pánto.precádents.rstibsiáncialmento:oomO descrito •no
memorial.e.ilustradoà.titulo'de exemplo,03 desenliós ano

I.-

t,

zoo,

idb

1.

az

/r2
20.- Aparelho para preparar e descarregar água gasek
ticada, caracterizado por compreendert um cénduto de áláxLdo
le carbánio, adaptado para ser ligado a um manancial de diáxi.
lo de carbenio sob preesÉo; ue cano dAgua, adaptado para ser A
Joplado a um manalcial de Agua; um meio ligando operativamente
1 cano dAgua ao conduto de diáxido de carbOnió, e incluindo uma
estrutura destinada a injetar um, borrifo de Agua na corrente
lasosa de diáxido de carbOnio, animada de elevada velocidade;
J um melo, aeletivsme n. te operAvel, acoplado ao referido condue
;o e ao mencionado cano, para controlar a vaza.° dos respectlyon
',fl./más dos meemos, e para permitir o descarregament0a
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TERNO Ot 149..09P de 13 e . saio de 1953

1965 RIAMO No 149.237 de 20 de maio da

RequerentesCASEMIRC ALEXANDRP KUNISKI9
OAV eAUL1
Privilegie de Invenção;NOVo
DIs !P ILEM) PAU PUNACe
08 utcuLoo na OBRAI,'

Pmquerentet DANA CORPORAT/ON
Yrivilegio deInvençãons.NELHORANENTOSJEM OU 1~21120 t
TRANsmisa o DE DIFERENCIAL INCLUINDO UMA. PONREACIEW;
DEIVINDICAÇUES

REIVINDICAM
'FUMAÇA D/ VEICULO/ Sts
1 , NOVO TIPo De EILTRo
GERAL, caracterizado por ee formar de me reservatório achate,
dc cheio de ingridientee quimicoe apropriadoe pare reter oe 4
soldos, de carbono- doe gaeoe produzidoe poloe,motoree de oombuntão interna reservatório aquele ez oomunicação oom.an
tambám achatado, que contém lã de vidro pare retos ee particep

.. -Vme transmissão de diferencial incluindo ek,
compreende,eneimna embreagem, caracterizada pelo fato que ela
•

lee eólidae,

engrenagens de diferencial, Operativemente dispo atas em dita

II: Tudo ccmo descrito no presente memoriej P ilustrado aos deoenhoe anexos.

caixa, Meios de embreagem operantes para impedir o movimentO
diferencial de ditos membros de trem'de engrenegend e incluil

combinação, uma caixa tendo um furo que se eetende axialmene'
te, terminando numa parede interna de' dita caixa, um trem do,

'do uma pluralidade de elementos interfolhadoe, dieloostoe na
furo de dita caixa, sendo que alguns dos ditos elementos ia
terfolhadoe ficam'giráveie unitlriamente em relaçãO

a, pelo 1.

trem de engrenageneo
ínente mOveie em relação ao mesmo, tendo um dos outros Glauca
'tos e dito furo configuração cooperantes, sendo qUe com isto
eito um elemento fica montado para rotação unitária com dita.
•
peixe e exialmente movei em relação 'aziuma, G ficando um se
Çoe ditos outros elemento e interpostos entre o reetaAtO de
litoe outras elementos o as paredes de dita caixa.
2 - Uma tranamieeão de diferencial, cOnforMe relu
7indice41 na reivindicação 1, caracterizada pelo tato que, na
'mesma, os elementoneinterfolhadoe de embte.íge-MfeãO elemotoa.

menos,' um doe ditos membros de

TERMO IN 149.121 de 13 do maio de 1963
sio PAULO
Requerentes AUGUSTO LUTA/URI
Privilegio do Invenção: " APERFEIÇOAHENT02/4 OU RELACIONADO'

.de frição.

COM A NOVIMENTAÇXO D3 PERSIANAS DE ENROLAR"

REIVINDICA s
Aperfeiçoamento eneou relacionado

C 02

a movimentação de persianas de enrolar, do tipo em que
o
O comando se opera por ,meio de cadarço que enrola 'e de.
senrola eebre uma Unica roldana, compensada per molas,*
caracterizado pelo fato de eBbre o respectivo eixo de
movilentaço da persiana, serem dispostas. em uma de
suas extremidades, duas roldanas, uma ao lado da outra,
fixe neese eixo., do mamo diâmetro, e em que o cadarço
Lixado pelas respectivas extremidades àe duas rolda.
taci. porán mn em sentido °peste ao outro, de forma que
quando o cadarço enrola Obre ama roldana, desenrola a

da outra e vice-versa.
2. Aperfeiçoamento em ou relacionado em,
a movimentação de persianas de enrolar, reivindicado em
2, substancialmente oomo descrito O 'repreeentade úos
deEK-ahoo áuntoa, folhas

•
' 3 - Uma tránsMiseão de diferencial; c lonforme go
teivindicada na reivindicação 1 ou reivindicação E, caracti.
rizada pelo fato que, na mesma, os meios ' de embreagem são 12,

vadoe pela caiga e pelo nenen um doe membros de trem de ea
breagens, ficando pelo menos uma parte doe meios 'dó embrea-.
gene disposta no furo da caixa e OPerante para imprdir o mo.
Vimento diferencial doa membros de trem de.engrenagene,

sen-G

do que os elementos de dita parte ficam unitiariamente
Vele com a caixa e axialmente . mOveis em relação Ittleema, tem
do um dos elementos de dita parte uma pluralidade de
noio4
de alça que se estendem axialmente do meeMo o interpoetoe
ire a periferia. doo outros elementos da pluralidade de ele-.
mentos interfolhadoe e o furo da caixa, tendo o elemento umas
pluralidade de meios de alça sendo um elemento engetante e

CP

.interposto entre o restante da pluralidade de elementos in-4
terfolhados e. a parede interna da caixa é adaptado para coe*
tater a Ultima sendo endurecido os metod de alça e o elemen4
to engatante de.modo que os mesmos servem como chapas de dep.
gaste entre as partes externas dos moles de embreagem e a
ecaixa.
F
4 . Uma tranemiesão e diferencial, conforme rola,
iviadioada na reivindicação 3, caracterizada pelo fato que na
Pema os Meies de alóa ficam integrais com o elemento inRamlie
tante,
j ema tremer:Munes ao alrerencial, eonrorme
reivindicada na reivindicação 1, oaraoterisada pelc»fisto ques
panem% ditaawnficaraçaea c oocereatee,. quaudo vistam .83

Têrça--Mra
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Jcne;ro
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tegão traneVersal tem dietanciae adjacentes de iicentro para"0
perímetro, que conetantemente variem, sendo que assim outros

TÉRMO 10 149 782 de 11 de junho de 1965
Requerentes FRANCISCO 'LUIZ REGINA - São Paulo
Privile;gio de Invenção:. "NOVA TRAVE DE DIREÇ10

alementos interfolhados ficam montados para uma rotacão uni-.'
rtaria com a caixa e movimento axial em relaçâo mesma,
1
5 Unst tranemissão de diferencial, conforme
reivindicada na reivindicação 5, caracterizada pelo fato que
. .
.1samesma ditos outros elementos interfolhados e o furo da .Caixa

tem configuraçães cooperantes que, quando vistas em

00 transversal, ficam substancialmente poligonais.
7 - Uma transmissão de diferencial; conforme m

rei :vindicada na teivindicacão 3 ou reiVindicação 4, carpete.
eada pelo fato que, na mesma, o trem de engrenagens difereí

M
ciais inclui uma pluralidade de engranagenn laterais e peças
'de pinhão,. fest:rido alguns dos elementos interfolhadoe
.*lamente gíráveis com, pelo menos, uma das engrenagens lateraia e axialmente móveis em relação as mesmas, tendo ou ou-.

RUMPLUCL2
1. Nova tran- -# e de direão , caracterizada por oompreen.
der um cilindro de fechadura aplicado no painel do veículcilia
Oro este que, através de una nhave aciona um pequeno disco dentado
acoplado a uma cremaine-Zra, :m cuja um s: das extremidades se apóia,
no botão de partida, sendo a extremidade oposta voltada para
alojamento previsto na barra dg direção; ainda a. referida cromalhe4

xa

é provida lateral e intermediariaáente, de um pequeno recorte,

aemi-oircular , de posicionamento neutro, sete correspondendo a ume1,
pequena esfera de trave para esta posição; naturalmente o cilindro
aciona ao mesmo tempo o contacto do circuito elétrico do veiculo*
. 2. Nova trave de direção, como reivindicado em 1,Oubects
tannaImente
„ como descrita e ilustrado nos desenhos anexos. ."

imonelementoe e o fuso da caixa contiguraçãne cooperantes
Alue ficam eubetancialmente retangulares ne seção transversal
p sendo os meios de alça formados integralmente com o elemen

ilso engatando a caixa de ditos outros.elementos.
8 - Uma tranamissão de diferencial, incluindo
rula embreagem que tem as suas partes construidao, dispostas
/1 ' adaptadasPara funcionar aubstáncialmente oonforme acima
escrito com referencia aos desenhos anexos.

-

Á requerente reivindica a prioridade de identico

(repontado na Repartição de Patentes norte-americana em 24 #.
gamai* de .1962 sob o rtg 197044.

F G .1
. F 1 G. 2
TERMO N 2 149.795 de 11 de junho de 1963.
Requerente: CATERPIUAR TRACTOR CO. - E.U.Â.
Privilégio de Invenção: "ARRANJO DE ESCORA PARA LAMINAS

DE TlITDOZER".,

REIVINDICAOES

1.
ad

A

,k

UM arranjo de escora para uso numa maquina

os movimento do terra, ceratterizade pelo fato que

ele coa
preende um membro de escora com feitio sub
ettncialmente ere
V adaptado para ser montado num veículo, meios montando dea
lie a

damente um munhão numa parte de.apice de dito membro dó

escora, uma membro de lâmina, disposto adjacente ao dito moa
FIG.

TERMO N 2, 1/19.367 de 24 de maio de 1963
Mequerentet LUIS FILIPE WSCA'CALDAS
SAO PAULO
Privilegio de Invenção:"PROCESSO MONOCRáÁTICO OU POLI«CROMÁTICO PARA COL0RAÇA0 DE M&RMORES NATURAIS"
REIVINDICAÇOES

1 Processo monocromãtico ou policromático para
coloraç'áo 'de mÉrmores naturais, caracterizado pelo aquecimento lento das pedras em estufas de raios infra-vermelhos a uma temperatura entre 100 e 150 grus centidados, de acOrdo com ó tipo de mármore a tratari pela aplicaço das ' atires, quando as pedras aquecidas por
neio de 'anilina s naturais, previamente Misturadas. com
hidrocarbonetos do tipo C22H46 a .C28158, e pólo arrefe-,
cimento.lento'e con 'trolado'das . :pedras em estufas aparelhada acom termostato,

a

bro de escora e adaptado para lins de movimento de terra, •
. meios de junta Universal ligando o p
erativumente dito munhgo
OMk dkçu mere de lemina para permitk
.,„um movimento subo
tâncialmente universal de dito membro de lâminase para eata
bilisar dito arranjo contra cargas laterns .impOstas no dir,
to Membro de ltmina.

2 -DM

a rranj02:1 -:"tiltdo,à2" para uso com

membro de escora adaptado par a
. ser montado num veíoulo,

oó1vq50.

Processo monócromático oupolicromático para
de MÉrmores naturais, acorde cóm o . ponto.pre-

cedente ó

oubstanoialmentf(comoftescrito

-

no meMórial.

nee

membro de lâmina disputo adjacente 'Mito membro de 00o0
ra e adap ÷saa pare tine de movimento 4e terra, '
' meios
gando o p erativamente dito membro de lándna, ditos meios cora.
preendendo um munh go dispoeto nuM primeiro
eixo e

deslizgi

mente montado em dito membro de esooraj e meios de junta

2.

tal

"tiltdozer", caracterizado pelo tato que ele compreende 14

a

niversal comp ;eande,dosnaa parto de bola montada em dito ma
bro de lAmina Por um pino disposto num segundo eixo que st4
b etancialmente interseolong
dito p rimeiro - eizo, uma, k.artf

o
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enoaixe ormade nt dito munhão univerealmente montado as
ta parte de bola.
3 •- •A invenção da - reivindicação 2, oaraoteriza.
,Ca ainda mais pelo fato que ela compreende melou do. mancai
CROntando deslizadamente dito munhão em dito . membro dó 0902
/Ira para Compensar o deaalinhamento no
4 - A. invenção da reivindicação . 2, caracteriza.

PasS

pelo fato q14 na ;mesma, ditos meioe de junta universal..
Compreendem um membro de suporte seguro em dita lâmina,con2
ItrUido para formar uma parte de enoaixo no mesmo e0 uma par
• lho de bola formada no dito manhã°. que fica universalmente
Contada na dita parte de, encaixe.
5 - Um arranjo de "tiltdozer"..caraoteriz ado po
10 tato que ele tem uma combinação compreendendo um veiculo
eontatando o chão, um membro de lâmina posicionado adjacente
Sente ao dito veículo, meios de braço de empurrar universal Opte ligados com dito membro de lamina 0 diretamente ligs
• 40s com dito vefoulo para empurrar dito membro de lâmina Rs
ta fine de movimento de terra; • um meio de tutora nompreeS
dando um membro de manhão liepoeto entre ditos braçoa de es
OUX0 e, além disto, ligando diretamente operativamente dito
meMbro de irmana oca dito vefoulo para impedir que ditos to,
aos de empuxo fiquem submetidos a tendias de ourvature quaa- • .
(o dita lâmina e; inclinada.
6 . A invenção da reivindicação 5, caracteriza.
da pelo tato que, na mesma, ditos meios de eeoora nomprees
dem, eleM disto, um membro de enoora montado ne dito veios
to á tendo meion de mancai para.montar deelizadamente dito
~hl° nos meemos, e uma junta univereal ligando dito
abão oom dito membro de lâmina,
reqgerento reivindioa a prioridade de ident./
40 pedido depositado na Repartição de Patente norte - amerios
44 01 ga dó_lunhO do 1962 Sob o GA 204.323.

till

Janeiro do 1969

nha arredondado flutuante, disposto em dita caixa; uma ga
ralidade de engrenagens de pi r &o, uma delas giratiriaiente
disposta em cada extremidade de dito-pino de aranha; um par
de engrenagens giríveis laterais dispostas em dita caixa-4o
o
num engate com ditas engrenagens de pinhão; um pai de anela
de pressão, ficando-um reepootivo disposto entre Cada extra
alidade de dita caixa e dito pino de aranha; e meia de sia
breagem dispostos para interação entre dita caixas ditai
engrenagens lateraie para travar o deatrafrar O diferenaial n
no relativo movimento de expansão de ditos anais de pressão
resultando da rotação relativa entro dito pino de, aranha O
dita caixa; ditos anein de pressão tendo euperffoiee oOnca,
mas de excentrioo cooperando com dito pino arredondado do
aranha; do maneira que a relação entre o empuxo de expaneK0
o 0 empuxo giratdrio fica no mirim° durante Omovimento tal
ciai.
2 .4 um diferencial travante de acOrdo com a reA
',indicação 1, caracterizado pelo fato qual no Mesmo cada sa
perffoio de exp entrico i circular e o empuxo de expanego
;ca igual a T co-tangente I; ando k ama conetante; T 1Ç
, 0 torque aplicadoeIdodeslocamento angular do ponto do
'contato do pino e cada superfície de exoentrioo a partir da
peeioão neútra, tal ângulo ficando subtendido no nentro 40
curvatura dasuperficie do excentrioo.
3 UM diferencial trai-ante de acord0 com a int&
oindicaçãO 1 ou reivindiciao go 2; caraterizado pelo fato
que, no mesmo; ditas engrenagens de pinhão ficam montadas,
com folga no pino de-aranha e folga fica providenoiada ea
tre os ofrouloa divisores das engrenagens do pinhão O 'on
dentes de engrenagem lateral; do maneira que no mompent0
doa meioO de embreagem para travar a caixa nas engrenagensm
laterais; substâncialmente todo o torquo J transmitido atra
We dos meios de embreagem.
4 UM diferencial travante, de aoOrdo com qual
quer uma das reivindicaçães anteriores, oaraoterizado pelo
fato que, no mesmo; ditos meios de embreagem compreendem
chapas de embreagem axialmente mOvele ligadas moa a

URMO N a 149 /96 de 11 de junho de 1963
eeqUeiental POWIWAK CORPORATION • 54,21.
Priv4141, 60 Invenção: "DIFE1IENCI14"
liainalajaa

M

, tlita

ei diforOnOial travante oaraoterimadr pelo

14 lb g enrednde 04Me caixa giratória; um pino do ema

m.

°abra
para rotação com a meema o discos de embreagem a.v:ialmente
osiVeie posicionados para sereM - tricionalmente acionados pe
laa chapas de embreagem o incluindo meloa para ligai os din
coa com ditai engrenagens.
5 Um diferencial travam-te de aoGrdo com qual,
quer uma das,reivindicaçUes 1 a 3, cargoterizado lpelo /ato
que, , no mesmo; ditos meios de embreagem compreendem um par
do euperffoie o6nicaa . de embreagem formadas nos ditos anele
do premido e um par de cones de roda tendo superficies
saci de embreagem para ligação fricional - com ditas euperff
olea die embreagem de anel de preseão, ditos anelo do preosia
o oOnee de roda sendo flutuantes uma extennão limitada deu
É
tro de dita caixa e com capacidade para auto-alinhamento.
6 Um diferenciei travante, de acará° coa a rei
viudiona° 5, oaradterizado pelo fato que; no mogno; ditai

Têrça-feira 7
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5A requerente leivindioa a prioridade

'ouperffoieo ognioae de embrimgem eão formaaao nui Angulo de
, cerca do 24 graus.

de lane.
ao pedido depositado na Repartição de Patente norte-amorlea

. 7 Um diferenoial travante de acOrdo com qual .
luar uma das reivindicaçãoe anteriores, caracterizado pelo

na em 14 de lutho de 1962 sob ne 202.528.

fato que-4e inclue meios nós quais Uí empuxo lateral_ nas
ditae ' elagrenagena Laterais a partir das engrenagens dite
ronoiale 4 transmitido diretamente para dentro da caixa iadependentemente doe meios de embreagem.
o . Um diferencial travante de ao grdo com qual
eaei uma das reivindioaçaee anteriores; caracterizado pelo
Lato eue no mesmo dita Caixa 4 formada com ama poça tendo
grames abertura. no lado, os meloc Co engrenagem e embres
go° eenao ineerhoie dentro da caixa através de ditas aber
curse.
9 Um diferencial travante ae ao grdo com a rei
rindicaçâu 8, Jaracterimade pele fato que no zoemo dita cai
x.'eem aberturas (apostam ai pino do aranha e ama aberturas
a. pino a. aranna, aonde que nisto partes internas podem ser
mneeriaas dentro de dita acima, meios soltívelo cooperá
veie som dito pino de aranha na posição montada.
10 - Um diferencial travante conformo reivindi
to qualquer uma das reivindicação° anteriores,- Caraote
riamo pelo fato que no mesmo dito pino de aranha flutua
aentre de dita caixa é retido na posição polo engate com
Jeklu

pareae interna da caixa.
11 - Um diferencial oaraoterizado pelo fato que
ble uompreenao_ama caixa girével tendo um eixo, um par do
- meios de embreagem axialmente espaçados na dita caixa boaiizadoe para girar em volta do dito eixo, cada dito meio de
embreagem oompreendendoÁim membro externo e Um membro inte£
ao • ama face se embreagem entre os membroe, dito° membros
•xternoa traniMitíndo empuxo da embreagem a,partir das AR
es as embreagem para dentro da onixa, -ditoe membros !iater
aoe floanaç ligeaos som d caixa para girar com a mesma, as
siagrenagene diferenoiaie dentrt. da caixa oompmeendendo um
pai ae engrenagene lateraie um par de engrenagens do pi
2blo 'mua engate com se engrenagens laterdie, ditas engrenagene incluinao um pino de aranha levando ditas en grenagens1. pinho, meios de exo g ntrice ligando o pino de aranha com
se membros de embreagem internos, de maneira que a rotação relativa em volta de dito eixo entre a caixa 0 a pino da
aranha aciona 06 meios de excantrloo para aplicai uma força
de aciewmento da embreagem nos ditos membros de embreageminterna, ditos meios do excântrico tendo uma'posiçâo neutra
na qual ditas emgrenagenn diforatalale ficam operantes, e
transmitindo empuxo dam ' embreagens laterais e'plahaes
f

atro de ditas membros do embreagem externos, sendo
que CGOIM tal empuxo no tende a acionar oe meios de cimbres
- Um diferencial travante eubstincialmente
conforme aqui descrito -com refer gncia os desenho anexos.

e

'ERMO NO 1492823 do 12 da lnnhO de 1963
Requerentot-WALTER EITTEL
eçUSTRIA
PRIVILEGIO DE INVENÇU ;COLUNA PARA FROCESSOd EM CONTRA.
OriRRENTE,COM DIFERENÇAS VOLUMÉTRICAS EMEMARENTE GRANDES
mamo' OS GASES OU VAPORES EM ASCENSZO E O LIÇUMDO EM DESCIDA!'
REIVINDICAÇOES

1.- Coluna, equipada com pratos màtuamente nobrepostos
aos pares, que apresentam fendas para a passagem dos gases ou aia
pores, distribuidaa por ' sabre toda 'a área ativa ao longo de círculos, ou polígonos eM tara° do centro dos pratos, unifonnenente
orientadas em sentido tangencial ou , radial' para com estas linhas
e atravessando obliquamente os pratos, bem como argãos separados
para o escoamento do líquido, executados, segundo a orientação
dat, fendas para a passagem dos gatas ou vapores,alteitladamente eU
forma de canal anular na circunfer e' ncía do fundo superior ou
forma de tubo centra/ de escoamento na zona central do prato in+
férior de cada par de pratos,e providos,nas suas extremidades ia •
teriores que repensam sabre zonas . impelmeàveis do prato imediata.
mente inferior,com a b erturas,preferentemente existentes entre Ox
gzios condutores a • modo de corOas dé' p as,destinadas à introdução
do liquido diretamente pia a n uperfície do prato, caracterizada
pelo fotode nue,acima de cada prato,se acha.disposta uma camada
de corpos de enchimento essencialmente conhecidos.
2.- Coluna,de acOrdo com o Ponto 1,caracterizada pele
fatr de gra a camada de corpos de enchimento de cada prato se ea
contra entre a prápria superfície do pratO . e uma chapa disposta
'a certa distancia paralelamente acima do prato,chapa essa provi-.
da com fendas para a passagem dos gases ou vapores,distribuidas
por Abre tada a área ao longo de circulas ou pollgone¡ e atrans
sendo obliquamente a. dita chapa,e que,em cámparação com asfendaS
de passagem do fundo,possuem uma seção transversal maior e se achama orientadas exclusivamente em sentido.tangencial aos dIrcum
los ou polígonos, sabre os quais estão dispostas.3.- Coluna,de acordo com os pontos '1 e 2,earacterizada
pelo fato de que as camadas* de corpos de enchimento, existentes.
sabre os pratos,se acham lateralmente limitadas,nos lugares devi
coamento do líqedo,por paredes cillndricasorovidas cio abertUra3
dis p ostas preferentemente entre pas condutoras.... Finalmente.° depositante,reitindica,de a4r4o com a C911
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cem o artigo 21,do COdigd
Vença() Internacio nal e de conformidad e
do correspondente pedido,
e
da propriedade. Industrial, a prioridad
depositado no Repartiçâo de Patentes da Lustria, em 12 de junlmos

Jammrn de 1969

FIG.2

1707/62.1962, sob o nP A
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TERMO A P 149 979 . de 19 as jasho de 19g3
Pequerente't-,ODAnDIO .9ERRERA e JOSE RON6RIO ALVES
3.PATJI.G
)do.'Utilidade " FERRAMENTA PARA MONTAR E DESMONTA2 AMORT11
, CEDORES DE cxóquE 3i AUTO -VE/OULOS "
12EIYINDI2AÇOES

3. oo, Ferramenta paia montar e desmontar emorteCedoreS ai eras^
que do auto-veículos, afetando á configuraç'ío de um alicate.
eu tenaz compreendendo dois braços cruzados em= Aliar° e'
moveis em 'Urna do fufcro, com duas partes posterioreS,Maie
longas e duas anteriores bem mais curtes, cerecterizede!
10 lato de seremos partes anteriores dos braços curvados lef
inicialmente para direçao divergentes, perfazendo o arco de
=braço, bem emnos extenso que o do outro, eproximadanante /
um quarto de círculo, enquanto que 0,do outro, divergindo ien

fERMC Noluy.857 ae si, 0a 41111.hu ke lyoj
6E1, PAULO
REQUERENTEffSEN(s utANO 111,
%afilo de ati.eidsaEMULA0ONS OESTAGAVkIs
dEIVINDICAÇORb
ld ,"EMBALsuENS DESTAOAVEIS , rormacie, pv: qu£
anuo plásticos de tinas paredes, coa tuna', recnade po: solde elecra
n+os transversal, techados pele boce pleferivelmente através Si tios
teexivele possivelmente metálio grevestinos le plástice, caractà
risadas pelo to de que os aequinnos concorman sequêncie continue
(11 fOrma de tubc achatado, enrolado, com doida * transversais regasarmente esnecadas e ' junto as quais ó disposta linne picotada ed.».

dinte.
25)nE4BALAGENb DESTAcAVEIC, conforme reivinà -

eSçao anterior, tudo substancialmente nome descrite
ilustrado moa desenhos apensos 80 presente membrias

na.

relatório

niefilmente do primeiro, curva-se, em arco le raio decrecentf
cOnetitu lndo.aproximadamente um arco semi-oval curvado em die
rego extremidade do arco do priMeiro braço, providos am boa OS arcos, noa /adua internos, de dentes Ou serrilba; e
Oarepterizada meie, pelo fato de ser a extremidade df ',Arte
posterior mala longa de um breve d e senvolvida e r
ecortada em
forma de'eheve pare poraruaen ou porcas hexagonais, ao pesa°
que a mesa extremidade do outro braço efilida de árma'de
.422/3TO ign ler:ati ne 091htabeÇa fendi&

(MAIO OFiC:AL
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:rerramenta acorde com o ponto primeiro e como descrita
no
~orlai e representada no desenho anexo.
TÉRMO Na 168 437 de 31 de março de 1965,
Requerentes PRONTSUS PROPAGANDA EM &URUS LTDA BAETA
Mod(110 Industrial: "NtiVO MODELO DE MICRO-ABRIGOE PARADADE OREM"

REIVINDICAÇOES

1.- . Nové, modelo de micro-abrigo e parãoa de onibus
caracterizado pelo fato de compreender tune instalação composta-.
de quatro suportes ou tubos galvanizados em forma de "L",,inver,..,
tido, providos, na parte superior e longitudinal, de andnció_lu_
minoao e na parte inferior, a determinada altura dó sdlo, de um
(lepdsito ou coletór de papáis que envolve um par dos ditos au portes, sendo que shre os mesmos, na forma longitudinal, é dis,
posto um telhadO "filon", provido de calha centãl, para esciamento doa águas pluviais e ali fixado por grampos "T", e ainda.;
pelo fato do ponto de parada de onibus compreender, igualmente,
um tubo galvanizado em forma de "L" invertido, dotado na parte;-.
Superior, de anáncio luminoso:
2.- Novo modelo de micro-abrigo é parada de oni
bus, su bstancialmente como descrito, ilustrado e represesitado
no depenho e enche anexos,

TERMO N 2 168 925 de 13 de abril de 1 965
REQUERENTE: JUIZO NISHIO 8 .Taul0
MODELO INDUSTRIAL: " NOVO MODELO DE TORTA ESPELHOS 1...
REIVIND10400ES
1 2 )"NOVO MODELO DE PORTA,ESPELH0 0 , caracterizam

a r, de couru, p14
ce pelo fato de ser constituido por peça retangul
tico ou simil a r, •dobravel em duas pela parte mediana transversal
sendo que ; face interna de uma das metades se encontram dispostas
duas bolsas paralelas, longitudinais, com abertura superior, pra.
prias . para encaixe de pente e lixo, enquanto que ; outra metade do
colado ou gk'
.estojo, a partir da extremidade ate a parte mediana
xado por outra fOrma qualquer conveniente, espelho que atinge a .
parte mediana do conjunto, sendo que a capa portadora do espelho .
poder; ser dobrada em sua parte ag dia, onde termina a fixagZo de
espAlho ; mesma.
.a) "NOVO MODELO DE PORTA-ESPELHO",. conforme re/
vindicanYo anterior, tudo substanci a lm ente como descrito no xelotâ
TERMO N 2 168.805 de e de abril de 1965.
Requerentes SIPROMETA SiA. INDUSTRIA E COMERCIO .,GUANARANAt.
Modllo Induatrialt "NOVO.EDDELO DE LIMA".
•
.REIVINDICAUSES
1 2 )"NOVCMODELD DE LIMA", carapíerizado pelo tato do

se dotar lima usual de sulcos ou fresados dispostos inclinados em re.
1aço ao eixo longitudinal da lima praticamente' eis posiçi7o perpendieu
lar sas sali;ncies qqe conformana superfície de trabalho da ferramenta
..
saliencias essas que passam a conformar projeçOes priamiticaa de base
retangular.
2 0 )"Nov0 MODELO DE LIMA", conforme reivindicaçl7o
', anterior, tudo substancialmente como descrito no relatório e ilustrado nos desenhos *pensos a o p resente memoria1

rlo e ilustrado nos 40ffinhe3 a p enses 80 pre sente nenedels
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g0000 00 109.00/ de 14 de abril de 1965
deotereate, ITALPLAST WDUSTEIA DE AETEVATOS PLICICOS.MTDA
05D PAULO,
Coal.
Toduetrial, "NOVA POEMA OU OONIPIGURAÇIO EM 2AEOLETE"
o
XEIVINDIOAC3Es

• Nova forma ou configuraçâo em farolete, com
preendendo um corpo genericamente.cillndrico
tendo a Bua extremidade anterior formada por um trecho
(ronc6:110o, caracterizado por apresentar frontalmente Um
pequena treoho de menor diâmetro que se afunila suavemente
formando uma beca na extremidade anterior) sendo a parte /
tntermediária- e correspondente a 2/3 do comprimento do fax%
tete, dotado de ume pluralidade de canelurae transversais/
dó seogio meia-mane e reentrantes) sendo que, no dorso do
earolote 6 previste uma sallinolarstangular ft alongada .
dobre o qual e em tia. ponto Intermediário esta situado 0
totio oocutadork sendo que. a extremidade posterior do fam.
Colete. apresenta uma dl:anulo& progressiva de diâmetro
em curva suave, tendo e sua parte extrema dotada de canela
longitudinais ft reentrantes, tudo Como substancielmente
4080r1t0 o ilustrado noe desenhos anexos.

tu

Offlialk

c

T2RMO N 2 171.072 as 7 de lulho de 1965.
Requerente: USABRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO s/A. e OU4BABU
Modelo Industrial* "NOVO MODELO DE BUPPET".
REIVINBICAOES

1, Novo modelo de '"buffet" caracterizado pelo
Lato de o movál apresentar um corpo &leo apoiado abro qua
tro pés providos de sapato)* ajustáveie e apresentando quatro
gavetas em linha, na parte superior, logo abaixo dó tampo
em toda a extensão do mOvel, e dOie compartimentos iguaie,re
as lado do outro, tambám ocupando toda a extensão dó móvel,
abaixo das gavetas, ditos compartimentos possuindo pratelel
-mau e portas dobrávele, sendo que as gavetas possuem puxecik
ree constituidos por perfis de alcmfolo anodizado ao1 longo
da parte inferior das mesmas e as portas dobráveis-sãs cone
títuidas, cada uma, por duas relha° iguale articulada° Ume à outra por dobradiças internam e tendo os extremo*: livre.
montados em eorrediçae de "J4lon", ficand'01 o plano das portas, quando fechadas, recuado em relação ao plano das faces
.das gavetas.
2. Rovo modelo de "buffet" tal como acima dee
crito e reivindicado e eeeencialmente como representado no
• desenho ane
- ao.

COMO 04 171,070 de 1 de julho de 1965,
Requerentes USURA INDUSTRIA E COMERCIO B/A. - GUANABARA.
4410 Zuftetrial; wito =MELO DEUSA PARA SADA DE JANTAR"
rEnninnueSEA

Une adelo de ma ga pare sala de jantar oaraet$
gaila por eoz, a moa do tipo extensível, com tampo dividi-

el
ettee Odoro cadeleetade sendo montada em corrediças not41
00 Mn optem, para no e:ataram o permitir a intercala

00 de O13 elemento adicional MO tampe; por ser o tempo de
Cadeira errevastido de laminado e assente abre um quadro '•
laminados
E0080.0 tette de madeira e tad" revestido de
el
borda
Inferior
recortada
padreai= Cu:oelados tina
Fadava* curva *arrematada perua perfil de alumínio anodh
0501 Opor ser* 11004 provida do quatro pis ConatitUldoe de
' ttltdettetrat000 dotados de ponteiras ou espetos ajaatdveloo
GOlgideado Usado une canto de quadro retangular,

fle Toemo** domem' pare aala de jantar tal
~lega enoito O relvindioede O Oeeenolalman te Com o gr
compotago à alego 4C4X0

TERMO N e 171.072 de 7 de luão de 1965.
Requerente: MARRA INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A. - GUANABARA.
MOdele Induatrials "NOVO MODELO DE BUFFET COM ESTANTE".
REIVINDICACUS

1. Novo modelo de "buffet" com estante, caracte
rimado por ser conetituldo Por dois corpos de madeira super.
portos e encimados por uma táboa de cobertura, o córpo inferior, sendo o "buffet" prOpriamente dito e o superior a os.
tanto; Sendo que o "buffet" diepnSe de quatro íon e apresei*
ta um compartimento comporta de madeira, um °empai-Umente •
.002 Prateleira de Vidre e portas duplas de correr tombem de
Vidro, e duas gavetas, dispostas uma ao lado da outra, sob
• mmpartimento de portas de vidro) e a estante e.provida de
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ele eme. • de nino orle cadex' n ' tatesragb te abertura
v ertical aos obradipte 4a oorda inrerior,
apresenta dole
vOmpratimentop internamento, • a inoimada leis tábus

Go ék
berture suportada por duatro
Metes
tLXS4$
j astuto e ume
inuntb tanto tiXede ao a burret %
.e4 lett modelo dn • buffet h coa o p tante, tal cot,
dolleb ~orá° • relyilidlOadi •
easencialmante represent.b
te to deeenba anexo.

.
TERMO X 2 . 171.075 de 7 de julho de 1965.
Requerente: 'UEABRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A. . GUANABARA.
Iodai° Inds.U.i,Zrials "NOVO MODELO DE ESTANTE".
REIVINDICACUS

1. Novo modelo de estante caracterizado pe.Lo Ia.
Co de consistir num Éc;vol de c ,;.,:po Unia° com bane apoiada liL
¡atamento w;:bre o solo apresentando qua'.ro co.,4artiment0s,—
rendo dois na parto superior e dois ra parte inferior, cor.
respondendo aos de cima; os dois da pare superior sendo ud
dotado de porta de madeira, inteiriça, e o outro dotado dei

Mit th 11.073 do . de julba de 19654
*avarenta/ METALVRGIOs TRIANGULO S/A. • MINAS GERAIS.
OROU Udu/Miai . ''NOVO MODELO DE MISTURADOR DE AGUA"
Orrilenicncões

2. Novo modelo de estante tal como acima descri

to e reivindicado e essencialmente como representado no dose

toam modlo de misturador de atrua. para i,,_
4ela9herldrdniscan domiciliares ou industriaia, caracter
lad0 emenolaiments pois Ot constituir de. uma opima =tília
• dance provida 4e duas eutradaa laterais inlarlorea para'
idas gUalith Iria doia reEletroa de contrfte das entradaa
• iene • cem caída centrai provida de elemento tubular ra
~vedo dite misturados sendo executado coa cantOrnoe de
Illmhae externa retae og farTa9 QUI eleta9 e 00m vatrios cojk
d•

•eeautob 411Porne 1 lak

prateleira e porta dipla de deelisar, de vidro; os deis da
vate inferior sendo um aberto 4 o outro dotado de uma porta de abertura vertical com dobradiça na parte inferior:

Uho anexo.

-

BOTO moddlo GO Difitallidor de ígua, eaaancitÀ
~ta 003D O COIMO
• reivindicado olmo a repreaantadn
;
no amanho atlexeb
R•

.CERMO No111.076 de / de julho de 1965
Requerente: USABRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Modelo Inductrials"NOVO MODELO DE BUFFE'

Guanabara •

REIVINDICAÇOES
1. Novo modelo de "buffet" caracterizado por

,r-

441I

40,39

55NOr

171.074 de de j ulho te 081.
wOUNADAide
Peque:entoe MOA Pneu= Z COX;ROIO
Modal° induatrialt •PEÇA 02NA3(ENTAL PARA CADEIRA".
ttRmo ne,

fEIVINDICACUO
. 3, •

lega ornamental para cadeira õonstituide e

por Ura barra de *Ma gni* polido e ~ditado, de cego rA
~Fiar, recurvada, provida ari Cada extremo tle uma Ecult0.1
Et tubular, tronco-cenica, tambim de alumínio anediado, pa
ta OUGaida Doa aportem laterais do ondato da cadeira.
• Pega ornamental ,para cadeira, tal como aét
an denõrito a ridirámliGal e Ogoenzialmente como representa
2

si

so cunho giw.

apresentar um corpo único dotado de cilTiatro pes com tr;s se+
de
çCies distintas: uma_central, constituida por um grupo
quatro gavetas providas de um perfil de alumiai° anodizado,
8 duas extremas constituidas por compartimentos providos de
prateleiras o portas dobráveis, ditas portas pendo formadas
cada uma . por duas (anu iguais articuladas
por dobradiças
—
tendo os extremos montados em corrediças.
2. Movo inalo de "buffet" tal como acima descrl
to e reivindicado e essencialmente como representado no desenhe anexo.
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; TERMO NO 171.412 de 19 de julho de.1965.
Requerente: MI6EL MERHEJE . SÃO PAULO,
Mbdelo Industrial' "NOVO MODELO DE PINÇA NARA SOBRANCELHAS'
REIVINDICACõES
1 * Novo 65Ele1oclii pinga para eobranceIna, fervia

Janeiro de

(Seção itt)

2ERMO N o 172.189 de 17 de agosto de 1965
Requerem te: EERALUX S.A.INDUSTRIA, E COMERCIO 1220/PAM2NTOM

1X0 PAULO

Modelo Industrials"PL ACA CERIN1CA CRNAMSNTAI. NARA.REVESTIMENTOO
NEIVINDICAÇOES

do pelo usual par de bastes ligadas entre ai, pci.- uma de sua:

/. PLACA CER/RIOA ORNAMENTAI' YABA Rim

extremidades, formando un'V, 'sujas extremidades livres formas
garras, caracterizado pelo fato de cada baste ser formada pc4

;VESTIWENTOff,caracterizada,ea essencia,por se consti..

um trecho substancialm ente ovalado, com extremo livre afilado,
trecho este que se continua em pequUno degrau, o qual por sW
;vez, se prolonga em grande Arca central plana pro l/Idade uma

/uir de uma placa coremica,de espessura adequadai

pluralidade de frisos paralelos, em diagonal; atada a referid4
arrl
'grela central tem os seus laterais arqueados e com arestas
dondadas,C prolongando-se fioalMeote, em trecho retilíneo ou,

Conforme sua aplicaçU ea paredee,pleoe e outra
'caia, apresentando ca sua faoe euperior (1) altos..c
Welevoe (2), formados por ;linhas; grossas :(3) o fina
(4),dispostas no sentido vertical e borizontal,qUe
os cruzem,formando desenhou do fanteela,eubstanoiala

jo extremo 6. dobrado para dentro, formando a usual garra apri*
o 11us*
oionadora do pelo; tudo substauoialment, come descrito

:acato como representado.

trado pos desenhos aneX0a,

IrESITMENTOW, -reivindicado. em 1, eubstancialmentó

2.
la0

9

190,

PLACA catem =Aram l'A/Ltt itt4,
Co..

desoríto e representado no desenho anexo,
f

63

FIG.2
TERMO No 171.415 de 19 de julho de 1965.
Requerente: BBC-COMPANHIA INDUSTRIAL DE ESTAMPARIA .• SA0 PAULO.
Mesenho Induatriall ."NOVA DECORAÇXO EM PURIFICADOR DE AR E
OIMILARES".,
REIVINDICAÇ3ES
1. Nova decd-raçãO em furi/icador doar e et':
'talares, apresentando um purificador de ar, do tipo formado por uma
carcaça inferior cilíndrica de pequena altura, provida de uma haste
central, na qual e. aplicada superiormente um corpo cilíndrico ou pu
cificador de ar prOpriamente dito, de diâmetro menor que o da - carqa
iça, dito ; corpo cilíndrico sendo dotado de tampa auperior, caracter
cada pelo fato de o purificador de ar prOpriamente dito, ter a sua
carcaça inferior cilíndrica, inteiramente em cer preta, enquantoqwb

•

corpo cilíndrico, bem como a tampa superior, serem inteiramente

Cm cem vermelha; tudo substancialmente o9mo descrito e ilustrado reg
odenenhos anexos.

4_
TERNO NO 17M77 de 9 de agosto de 1965
Requerente: JM AUTOMATIZAÇXO E CONTROLE LEDA' SX0 PAULO
Modelo Industrials"NOVA CONSTITUIÇXO FAR-TERMCELItTRICO
2101SICM!
REIVINDICAÇOES
1 0 )- "NOVA CONSTITUIÇãO PARA PAR-TERMOEIATRICO D2 IIMRSX00,
que é montado num tubo de papelão ou similar, com lima remov£
irei, de comprimento variÈvel, caracterizado por se constituir .*
de dois fios de platina alojados nua tubo de vidro em "U", re..
sistente alta temperatura, sendo que este tubo é protegido .9
por uma capa mettilica; e por ser o conjunto acoplado: a.um cora,.
po de cerâmica, ou outrO material similar refratàrlo ao ca1org
com capa de papelão.
Re). tI NOVA,CONSTITUIÇãO PARA PAR-TERMOELiTHICO DM IMERSIO, do
acerdo com o ponto precedente,- é tudo pomo substanel4ment0
ebíaerito, reivindicadove pelo'desenhomnexo.
s

FIÇ.

TERMO Nu 174.502 de 3 de novembro de 190
Requerente:. METAI2ROICA QUENTE S.Is.
SXO PAULO
Modelo Industrials"UM NOVO MODELO DE MANIPULO PARA
REGISTROS IIIDRÁULICOS"
REIVINDICAÇOES

1. "UM NeWOMODÉLO DE MANIPULO PARA REGI&
MIOS HIDRXULICOS w, caracterizado pelo fato de se apresentar por
Corpo de quatro faces simétricas monvergentes parai° sentido
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arestas ate arredondadas formando e5
Pista de frente uma figura perimetra/ trapezoidas de cantos sue
que as suas

perlares o lados sensívelmente abaulados.

2. "UM NOVO MODELO DE.MANfPULO PARA RE019.
IRO Sniplturacos e , conÉorme a reivindicação
anterior e egracte.

Wizado pelo fato de em altura práxima &base inferior,. O corpo
apresentar-se por canto perimetral vivo delimitando paredes in.
tenores convergentes para o,centido inferior O que terminam
'Ca
base circular planai
3.

Na NOv0 MODELO DE MANIPULO PARA REGI..

TROE HIDRÁULICOS", de acãrdo com as reivindicaçães dela2e
Ceracterizado pelo fato de cada face do corpo, a partir da linha
de bordo vivo e no sentido superior, apresentar-se por reentram..
Cie abaulada com bordos deliáitando urna figura parcialmente . 0312
;tical ao passo oarg ,p,meatido:inferior ocontinuando com oreen.
reentrância abaulada, afigura perimetral é =trecho de linha*.
•
TERMO N n 174.710 de 10 dell^metbro de 1969
curva.
Requerente e TECELAGEM AnBITax a/A
RX0 PAULO
, • 4. nAg' NOVO MODELO DE MANIPULO PARA REGI&
Desenho Industrial:"NOVA DECORAÇXWJEM TECIDOS"
1MD9 HIDRÁULICOS"; de acOrdo com ás reivindicaçSes anteriores,
REIVINDICAÇOES
-1 . nova decoraçío em teoldos, caracterizada por com,
tudo aubstancialmente como descrito no relatário, reivindicado
preender como motivo principal, uma grande área no qual pão espalha
Coa pontos característicos precedentes O ilustrado nos desenhos
'
dos
equidistantemente bnquea de violetad, área esta delimitada po:a
°nexos ao presente memorial.
estreitaa. faixas laterais de coloracão diferente ou não, as quais gS
GO

7

6

4

Ir

4

CÈRMO NR 174.779 de f2 de novembro de 1965.

Requerente: INDCSTNIA DE MÓVEIS DE AÇO ONDA LIDA . SKO PAULO.
Kod á lo I ndgOri slt "NOVO MODELO DE OADEIRkTM.
REIVINDICAÇõES

1. Novo 'modelo de cadeira caracterizado pelo
fato de ser constifttido por uma armação tubular, em cruz,cog
formando os pás e servindo de suporte para o. assento da qual
ca parte trazeira Ciçãisizne dóis elementos túbulares"diiplames
te dobrados e destinados a servir de suporte ao . encosto.
2. levo modãlo -de cadeira conforme reivindicg
do no item anterior, caracterizado pelo fató de ser o assenm
to formado por uma placa . decompensado revestido de formica
ou material similar recurvada anstoMicamente nas bordas dia4
teira e trazeira e fixada por meio de rebites . 1 atm:Le go doe
pee; por ser o encosto de formato trapezoidal, plano de cóo
torno curvilíneo, fixado aos suportes tambem por meio de re
bites; por serem o assento e o encosto contornados em toda a,
volta por um friso de alumlnio; e, finalmente, por serem aS
extremidades dos pes dotados de uma ponteira de borracha.
5. Sovo modelo de cadeira tal como acima des.
crito e reivindicado , e oesenclamento como iepreeentado SOA

.• •

•

tr :fij.

ttt

t

ttttttttttttttttt 1141141 .....

/amsentam uma linha ondulada, contínua:e central' formando galhoppro
vido nas. curvas reentrantes, d^ f6lhas.1 aemelhahen de trevo
e pego
nos galhos e minásoulas fOlhas espalhados aimetrioamente em toda

extenso deo referidas faixae laterais; finalmente, ladeando esto )
lonjunto . de galhos e flahaa aio erevistow filetee:formados por pe.'
auenos retanguloe, • podendo este motivo ser único ou repetido.agO.N
to ma toda e extensão eu Largura do tecidO0

desenhos anexos.
4

a

2 • &ova 1e:coração em tecidos, comei reivindicado
odsbuaosialmente somo le(Nrito • 1.11~»ndn nem desenhon usam

•
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'N

866.555
P • L A .1n1

N Q 866.557

1\19 866.561

1M1)

B.R E X O

N.' 866.571

"CONSTRUTORA
LITHOPONE"

Requerente: Esp. — Escritório de Seleção de Pessoal Ltda.
Requerente: Construtora Lithopone LiRequerente: — Brexti Boutique Ltda.
Local: São Paulo
mitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Local: . São Paulo
Título
Artigos: marca de serviço
Classe: 33
Classes: 13, 25 e 36 •
Título
I\1Q 866. 569
N° 866.572 0
N9 866.562
Offio••••••nn••=ffiemoseffisi.

Recr,. erente: "Equiplan" — Cenultoriae Planejamento • Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Consultoria; planejamentos;
estudos técnicos, or)entação e projetos
indudriais, comerciais e agrícolas; ad"CONSTRUTORA
rnini5tração de emprêsas; adminiração
"QUINTA DO
AGORA
, Ram LOPES"
de bens móveis, imóveis, e valôres, promoções e publicidade em geral serviInd. Brasileira
PRELADO"
Requerente: Ramiro Branco Lopes
ços de engenharia, despachos e corInd.
2rasileira
Classe:
33
retagem
Requerente: — Agora Editéka de JorTítulo
Requerente: Indústria . de Bebidas 'Ept
nais e Revistas Sociedade Limitada
Requerente: Morsil Pereira Fernandes
camo Ltda.
I
N' 866.558
Local: São Paulo
Local: São Paulo I
Local: São Paulo
Classe: 32
Classe: 42
F
Artigos: — Jornais e Revistas
„--CLEI TEX
Artigos: Uma dupla vogal e musical Artigos: Vinhos, anizes, aperitivos, baClasse: 32
gaceiras, batidas, brandy, cidras, conha. 'Ind. Brasileira'
N 866.566
ques, marasquinhas, licores, ponches,
Requerente: Cleitex — Indústria e CoIP 866.563
n quinados, kummel, kirsch, graspa, ge.
mércio Ltda.
nebrita, genebra, hidromel alcoolico.
Local: São Paulo
voldk, gringcr, alcoolicos, sucos alcooli.
SX0 JORGE
Classe: 21
cos; bebidas alcoolicas, não iriedicinais.
Artigos: Enfeites plásticos para autoInd. Brasileira
cachaça, cervejas, chops,1 whisky

CORAÇÃO
DE JESUS

móveis

Requerente: — Auto Pôsto São Jorge
Limitada
Local: São Paulo
IND, BRASILEIRA
Artigos: — Graxas lubrificantes, óleos,
Ind. Brasileira
gazolina e petróleo refinado
Classe: 47
Requerente: Indústrias Kappaz Socie
Requerente: Mercadinho "Coração de
dade Limitada
Jesus" Limitada.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
866.564
1n19
Classe: 49
Classe: 41
Artigos: Albuns impressos para, recorArtigos: Carnes em geral, linguiças,,
tar e armar, automóveis, aviões, baralombos, mortadelas, páios, presuntos,
=UNAU
lhos, bolas de futebol, bolas de vinil,
salames, salchichas, xarques, atuma", caInd. brasiieir
bichinhos de vinil, balões, bonecas, bomarão, bacalhau, mariscos, condimennecos, dados, enigmas, espingardinhas Requerente: Yoshinaga
Filho Ltda, tos, conservas alimentícias, massa de
para crianças, fogõezinhos, jogos, patomate, óleos - comestíveis, sal, açúcar,
Local: São Paulo
tins, peças de jogos, piões, redes, rocafé, mate, margarina, manteiga, canletas, taboleiros, tacos de bilhar, vias
Classe: E
gica, arroz, mostarda, feijão, cereais,
ferreas de brinquedos, bilhetes de lo- Artigos: Binóculos, câmaras fotográfi- farinhas, massas alimentícias, pimentas,
teria
cas, câmaras de cinema, fumadores, fil- vinagre, laticínios, leite condensado,
mes revelados, máquinas fotográficas, queijos, cremes, requeijão, baunilhas,
1\19 866.560
lanternas de pilhas, lentes, máquinas ci- geléias, frutas sêcas, cristalizadas e em
nematográficas, máquinas fotográficas,
caldas, rações para aves e animais
projetores de filmes, projetores de imaPAZINT
gens e gravadores
Ind.
N° 866.567
,

N9 866.559

Brasheira

Requerente: Metalúrgica Pazini Indústria e Comercio Limitada
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Aço em bruto e parcialmente
preparados, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de mangadez, bronze em pó, bronze err barra,
bronze em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente, cobalto bruto ou parcialmente trabalhado, cobre bruto -ou parcialmente trabalhado, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro bruta ou
parcialmente trabalhado, ferro em barra em chapa, ferro fundido, ferro maleayel, ferro manganez, ferro velho, guza
m bruto ou parcialmente trabalhado,
kluza temperado, guza maleavel, lâminas de metal, lata em Rilhas, latão
gra Rilhas, latão em chapas, latão em
Yergalhões, ligas metálicas, imalhas,
Manganez, magnésio.
t (*) — Quando se tratar de Título
ee Estabelecimento, Expressão ou sital de Propaganda e Insígnia, deve ser
Pensionadg_ o gênero de negócio, em
-,kr dos artigos .

NQ 866.565

DRAKE
IND. BRASILEIRA -

Requerente: Pedro Paulo Zanforlin
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Sabonetes perfumados, pó de
arroz, talco perfumado, rouge, baton
lápis, .para maquilagem, óleos e loções
para o cabelo, cremes e pomadas para
a pele, desodorantes de uso pessoal, essendas, extratos, brilhantinas, cosméticos, para a pele e maquilagem, fixadores para o cabelo e cremes para
cabelo

ti CASA

DOS MA.PAS"

Requerente: José 1Vlici Albuquerque
Local: São Paulo
Classe: 25

.1N, 866.573

"ZÁS -TRÁS"
Requerente: Isaac Kelman
Classes: 14 — 15 — 36
41 — 49
Titulo
N9 866.574

"RISFRAN01
Ind. Brasileira
Requerente: Risfran Irichistria
Plástica Ltda.
Local: São Paulo
Classe 28
Artigos: Açucareiros, baldes, bande-jas, bombonieres, cabides, ibules,. botelhas, borracha natural, quando produtos acabados,' celuloide, [centro de
mesa, cestos-,z, chapas, charão. confeiteiras, compoteiras, copos, espalhado.
res de água, espelhos, eSpermaceto
preparado, dobradiças, fruteiras, jarras, garrafas, licoreiros, ¡lavatórios,
saleires, espremedores, espumadeiras,'
estojos, frascos, cabos de ¡facas, funis, globos, vasos, vasilhas, vasilhames, selas e revestimentos.
866.5rj

DT9 866.570

"FERBER"
Ind. Brasileira

!

"GIASSY"
Ind. Brasil3ira
•

Requerente: Presentes Grassy Ltda.
Local: São 1 auló
Classe ' 14
I
Artigos: Açucareiros, 4pa7elhos de
café, aparelhos de chá. aquários, bacias, bandejas, bomboniereS, compoteiras, confeiteiía,s, copos, Pires, prato, cálices, cadinhos, formas, frascos,
fios, filtros, potes, pias, baladeiras,
serviços para refrescos, talhas, vasilhas, vasos, vidraças, vasilhames, travessas, leiteiras, funis, bebedouro barros, ampolas, vidro trabalbado, vidro
em geral, vidro em pó, vidro lamidolls„ ma fios.
cache-cols.
bermudas, nado, vidro trabalhado, garfos, garbotas, 'roupas brancas de uso pessoal
raf•as, espelhos, jardineiras.

'Requerente: Mauricio F. Grzywacz
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Vestidos, saias, blusões, casacós, blusas, calças, gravatas, camisetas, camisolas, camisas, paletós, luvas,
meias, lenços, roupões, robe de chambre, pijamas, saiots, anaguas, aventais,
toucas, jaquetas, japonas, calças para
senhoras, e crianças, bermudas, cintas,
cinturões, livres, quirnonos. ponchos,
dominós, mantas, ligas, soutiens, baby-
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N 9 866.576

N9 868.583

-SIDERAL"
Ind. zrasileira

No 866.590

SAGRES
Inde Brasileira

°SEUL

ind:larilljâTáe"
11.

Inek_c Brasileira
ira

Requerente: Vito Iacovelor
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Areia preparada para construções, massa fina para revestimentos, barro e cimento especial para
assentamentos.
N9 866.579

"DISEMBAL"
Brasi1eit'.4

Ind.

Requerente: Disembal-Distribuidora
de Embalagens Ltda.
Local: São 'Paulo
Classe 38
Artigos: Papel para embrulho. any&
lucros, sacos ds papel, caixas de papel, caixas de papelão, envólucros de
papelão, rolos de papel, papel em
embalagens, papel aluminizado, papel de sêda, papel ca 2 ofanc, papel
estanho, papel almaço, tubos de papelão, rótulos de papei, cartolina, envelopes, ornamentos de papel, ou papelão, papel ou papelão pa sa qualquer fim, papel crepon argolas de
papel ou papelão, aros de papel e
papel para enfeites. .
N9 8•.:3.510
et nurtsw2A.1:â. E

-

no.

MEZCIO DE CrtiNTO
BELA VISTA"

Requerente: Ossent & Cia. Ltda.
Local: São lia,u1.0
Classe 35
Artigos: Porta-chaves, porta-níqueis,
porta-notas, e pulseiras.
N9 866.565

Ind eMirasileira
Requerente: Case — Indústria
Metalúrgica Ltda.
Local: Sáo
Classe 21
Artig os: Amortecedores, alavancas de
câmbio, aros para veículos, breques,
calotas, chassis, câmaras ele ar para
veículos, direção, eixos de direção,
freios, pára-lamas, pára-brisas, pedais de câmbio, rodas para veículos,
varetas de contrôle, especialmente cabos, flexíveis e botões para afogador,
cambio, acelerador manual, interruptores de luzes e faróis , e interruptores de linipa-vidros de veículos.
N° 866.586

DONNEOC IN
Requerente: A. H. Robins Company,
Incorpora•ted
Local: Estados Unidos da América
Classe 3
Artigos: Antidiarreíco
Números a66.591-594

Requerente: Vito Iacovelo
Local: São Paulo
Classe 16
Título • _
No 866.581
"A INFANTIL BFIAGANTINA" 1
Indú:ffia Cra::kira

Indústria Brasileira
Requerente: A Infantil Bragantina
Requerente: Supermercados Peg-Pag
Ltda.
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Artigos: Roupas feitas.
Classe: 42
Classe 36 — Artigos do vestuário de
Artigos: Bebidas alcoólicas e fermen•tôda a sorte.
tadas, não incluídas na classe 3.
Classe: 42
•
N9 866.682
Artigos: Refrescos e águas naturais e'
artificiais, usadas Como bebidas, não
BRIND-ASTUR
incluídas na cia-se .3.
Ind.
Ciasse 4.4
Artigos: Tabaco . manufaturado ou
não, artigos para, fammt•es exceto
Requerente: Corvera Ferramentaria
papel (classe 33) .
para Plásticos Ltda.
Classe: 45
Local: São Paulo
Artigos: Sementes e mudas para a
Classe 28
agricultara. horticultora e a floriculA rtigos: Brindes plásticos.
tura. flôres naturais.

N9 8a6.580
ELETRÔNICA\

Daniel Maria Ferreira
Requerente: Cerealista Sideral Ltda. Requerente:
Local: São Paulo
• Local: São Paulo
Classe 48
Classe 41
Artigoa: Aguas de beleza, de colônia,
Artigos: Arroz.
de lavanda, de quina e de rosas. brilhantinas, cosméticos, cremes para a
N° 864.5'76
pele e massagens, t tnturas para cabelos, -dentifrícios, desodorantes, es: P ESQUEM XIM
maltas, vitalizantes e bases para
unhas, loções para toucador, sombra
r Ind. Brasileira'
para-os olhos, delinerador, óleos para
bronzear, para o cabal oe óleos perRequerente: Ricardo de Carvalho
fumados, creme de barbear, perfuVaz Guimarães, Sergio Luiz 1Viareuse mes,a
pó de arroz, ruge líquido e em
e Flavio Corrêa dos Santos
pasta, sabonetes, saia perfumaGos,
Local: São Paulo
• shampos, talco perfumado.
Classe 32
•
Artigos: Um conjunto vocal e
N9 666.584
musical.
Na 865.571

Janeiro de 1969 199-

SÃO JOSÉ
Requerente: Antônio Teixeira
•
Gambfia
Local: Rio de Janeiro
o
Classes 8 e 33
Título
N° 866.602
Requerente: Leybold‘Heraeus
GMBH & Co.
Local: com sede em Kiiln/Bayental,
Alemanha
Requerente: Merck & Co., Inc. Clas s e 1
Local: Rahway, Estado de Nova
Artigos: Agentes propulsores líquiJersey, Estados Unidos da
dos para bombas a vácul o, a saber:
América.
óleos à base de carboneto de hidroClasse : 3
gênio, difenil cloretado, óleos-Cr:leo- Artigos: Compostos ha/manjais para
nes, éteres polivinílicos, ésteres de aluso medicinal e farmacêutico. „
tos alcoóis dos ácidos ftálicos e
ácidos sebáceos.
N° 866.600
Classe 5
Artigos: Agentes propulsores para
ELTEXIX
•
bombas - à vácuo, a saber: metais
líquidos.
Requerente: Solvay & Cs.Classe 6
-Local: Bruxelas., Bégica
Classe: 21
Artigos: Bombas a vácuo, bombas- roArtigos: Velas para embarcações.
tativas de alto vácuo, bombas difuClasse: 22
soras, aspiradores de jatos de vapor,
Artigos: Fios.
válvulas de alto vácuo.
Classe.: 23
Classe 8
Atigos: Tecidos
Artigos: Aparelhos a vaca.° e a alto
Classe: 2f
vácuo, a saber: aparelhos para o
acionamento por vácuo ou alto vácuo; Artigos: Fibras sintéticas, esteira s de
fibras
sintéticas,
matérias têxteis
aparelhos para aplicação industrial
por vapor ou vapor4agem; aparelhos não tecidos de fibras sintéticas, sacos
de fibras sintéticas.
de secagem por refrigeração; apareCrassa: 31
lhos para a destilação de superraies, Artigos: Cordas,
cordões, barbantes,
para a impregnação por alto vácua,
rêdes, toldos e barracas.
para o tratamento de calor, para a
Classe: 34
desgasificação e para a fusão por
Artigos: Tapetes e capachos s
vácuo de matérias de todos os tipos;
Classe: 36
aparelhos para soldar com raios eleArtigos de vestuário.
tónicos; aparelhos de física nuclear;
instrumentos medidores de 14 li-ovácuo; aparelhos para o ensino da
Na 866.601
física; aparelhos e utensílios didáticas para o ensino das ciências naturais; aparelhos físicos e instrumentos medidores para pesquisas.
AMERICAN LAFRANCL
Classe: 31,
Requerente : "Automatic" 8prinklei•
Atigas: : Graxas, mastigues e lacres
Corporation of America
para vedação de alto vácuo.
Local: Cleveland. Chio, Wtadoli
Unidos da mmérica
•
Classe: 8
Na 866.587
Artigos: Aparelhos motorizados contra fogo; extintor de incêndio sôbre
rodas, de propulsão manual; sistemas
PREMEMOS PASSOS
de extinção de incêndio e extintores
de incêndio manuais.
NA ESCOLA MODERNA
N 9 866.603
INDÚSTRIA DRASILZIRA

DECADRONÃL

Requerente: Cia. Melhorennentbs de
São Paulo — Indústrias de PaPc1l
AUTOLOAD
Local: São, Paulo
Classe 32
Artigos: Álbuns impressos. folhetos
impressos, histórias impressas, livros Requerente: Bell Sz Howell Company
Local: Chicago, Estado de
impressos, revistas impressas, jornais
Estados Unidos da América, ;
impressos. programas de rádio, proClasse: 8
gramas de televisão.
Artigos: Equipamento fotográfico ta.4
como máquinas ou câmaras e roloS
de filmes para as mesmas, projetoN9 866. 581''
res; equipamento de microfilme;
gravadores de fita e cobertas, protel
INICIAÇÃO NA
ções ou alojamentos para fitas.

ESCOLA MODERNA
INKSTRIA BRASILEIRA

CASTEL CHANDM

P eau.erente: Cia. Melhoramen I es de
São Paulo — Indústrias de Papel
• Local.: São Paul°
Requerente: Maráon Moet et Chan•
don Fondée en 1.743
Cla-se 32
Local: Epernay (Marna),
Artigos: Álbuns impressos, folhetOs
França
iinpres.sos, histórias impressas. livros
Classe: 42
impressos, revistas imp ressas, jornais
pro- A digas: Bebidas alcdólicas e fermen-2
impresso-; r rog-ons s d'
tadas, não incluídas na classe 3.
gsr. ssss de televisão.
••••\
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Números 8866.595e598

NOME
indústria Brasileira
Requerente: Fábrica de Tecidos
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
de alpaca, tecidos de amianto, aparas de tecidos, batista, tecidos entremeados de borracha, tecidos de
cambraia, tecidos de cânhamo, tecidos de caroá, tecidos de sasemira,
tecidos impregnados de carvão para
revestimentos, tecidos de celulose, tecidos de cetim, tecidos de crepe, tecidos de cretone, tecidos de elásticos,
fazendas em peças, tecidos de flanelas, faiar, tecidos de fustãO, tecidos
de gaberdine, tecidos de ganga, tecidos de gase, tecidos de gorgorão, tecidos de guta-percha, tecidos impermeáveis, tecidos impregnados de
qualquer material, tecidos isolantes
em peça, tecidos de jersey, tecidos de
juta, tecidos de lã, linhaaem, tecidos
de linho, tecidos de malha, tecidos de
anatéria plástica, morim, musselina,
tec , dos de nylon, tecidos de opala. tecidos entremeados de car a, ---,and',
paco-paco, pano-couro, panos em
peca para qualquer fim, tecidos de
papal, percal, percalina, tecidos plásticos, tecidos entremeados de prata,
tecidos de rami, tecidos de rayon, retalhos de tecidos, sarja, sarjinha, tecidos de sêda, tecidos de cetim, taretãs, tecidos em geral, tecidos para
quaisquer fins de peças, tecidos revestidos de qual material, telas em
peça exceto de metal, resultantes de
tecelagem tussor, veludo, tecidos de
vidro e tecidos de viscosa.
Classe: 24
Artigos: Adôrnos de pano, alaanares,
alforges de pano, algodão para
alfaiate, atacadores, ataduras (exceto
para fins medicinais), bicos, bôisas,
bordados, borlas, braçadeiras, brocados, cadarços, capas para móveis, capaa para raquetes, capas para instrumentos musicais, carapuças( exceto vestuário), chumacos de algodão, coadores de café, coberturas
para cavalos, para pianos, etc.. cordões de qualquer tecido, debruns,
droquetes, elásticos para vestuários,
enchimentos de pano, enfeites de
pano, entremeios, entretelas, estadas
de algodão para afaiate, etiquêetas
de pano, feltros para limpeza, festões,
filtros de pano, fitas, fitilhos, flanelas para limpeza, franjas, galantetesa, galões, laços, mechas, mochilas,
mantas (acato quando vestuários),
mortalhas, nastros, nesgas, ombreiras,
palmilhas, passamanarias, passamanes, pavios, pingentes, pohm-pons,
protetores de pano para colchão, rédeas de qualquer tecido, rendas, saem, sacolas„ sacos, sianinhas, sutaches, tampos não de outras classes,
telim para bordar, tiras, vieges,, xergas.
Classe: 36
Artigos: Abrigos quanto vestuaelos,
agasalhas, alvas, anáguas, aventais,
haby - doll, barretes, batas, batinas,
bermudas, blusas, blusões, boinas,
boleros, bonés, .borzeguins, botas, botinas„ cache-cols, cache-nez, calça-.
aos, calças, calcinhas, calções inclu'Sive para esporte, camisas inclusive
para esporte, camisas ,de fôrça, carnisa,s-pagão; samisetas, camisolas,
tamiso! es, canos de botas (perneiras). capacetes, capas, capotes, carapuças, cartolas, casacos, casacas, casquetes, casulas chales, chapéus, chinelos, chuteiras, cintas, cintos, cinturões, clargy-man, colarinhos, coletes, cómbinações, corpinhos, cuecas,
Cueiros, culotes, dolmans, dominós,
echarpes. espartilhos, estolas, fantaaias, fardamentos, fardas , fraldas,
fraq ues, salonhaa, gandolas, gorros,
guarda-pó, gravatas, hábitos, japonas, jaquetas, jaquetões, lenços, li-

brés, ligas, lingeries, luvas, maillots,
mandriões manípulos, mantas de usa
pessoal, raanteaux, mantilhas, mantos, martas, maxtinhas, meias; meias
confecções, modeladores, palas( ponchos leves), paletós, pantufas, paramentos, peignoirs, pelerines, peles
quando vestuário, perneiras, deugas,
pijamas, peitilhos, peitos, polainas,
ponchos, puloverea, punhos, quápis,
quimono,.s, regalos, renarcis, robes de
chambre, roupas brancas de uso pessoal, roupas de baixo, roupas feitas,
roupas para esporte, roupões, saias,
sandálias, sapatos, sobre-lelizes, solidéus, shorts, shhoteiras, slak.s, sobretudos, stainas, soutiens, sueter,
sungas, suspensórios, tailleurs, talabartes, tiaras, togas, toucas, túnicas,
turbantes, urnformes. vestidos, véus e
visons, ceroulas.
Classe: 37
Artigos: Acolchoados para cama,
acolchoados para cadeiras, acolchoados para poltronas, cobertas para
cama, cobertas para mesa, cobertores,
colchas, edredons, esfregões, fronhas,
guardanapos de qualquer tecido,
guarnições para cama, guarnições
para mesa, lençóis de qualquer tecido, mantas para cama, panos de prato e análogos, panos para cobrir ou
enfeitar móveis, panos para cobrir
alimentos, panos para cozinha, toa-'
lh.as de altar, toalhas de banho, toalhas de mesa, toalhas de rasto, toalhas para banquetas.
N9 866.599
01 I 11%4

_
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866.606

866.609
1,

CÔTE WAZUR

NEGRESCO

IND. BRASILEIRA

IND. BRASILEIRA

Requerente: Roby Importadora e
Distribuidora de Produtos Químicos
Ldta.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Sabonetes perfumados, pode-arroz, talco perfumado, rouge, baton, lápis para maquilagem, óleos e
loções para o cabelo, cremes e pomadas para a pele, essências, extratos, desodorantes de uso pessoal, brilhantinas, cosméticos para a pele e
maquilagem fixadores para o cabelo
e cremes para o cabelo
866-.607

V1LLE FRANCHE
IND. BRASILEIRA
Requerente: Roby Importadora e
Distribuidora de Produtos Químicos
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos.: Sabonetes perfumados, póde-arroz, talco perfumado, rouge, baton, lápis para maquilagem, óleos e
loções para o cabelo, cremes e pomadas para a pele, essências, extratos,
desodorantes de uso pessoal, brilhantinas, cosméticos para a pele e maquilagem fixadores para o cabelo e
cremes para o cabelo.

886.608
Requerente: solvay 3.; ele.
Local: Bruxelas, Bégica
.1==eteringate=~2~~===
Classe: 21
Artigos: Velas para embarcações.
Classe: 22
Artigos: Fios.
Classe: 23
Atigos: Tecidos
Classe: 28
Artigos: Fibras sintéticas, esteiras de
IND. BRASILEIRA
fibras sintéticas, matérias têxteis
não tecidos de fibras sintéticas, sacos
delielee~Nefflemie~e~exineasutiemze=2
de fibras sintéticas.
Classe: 31
Artigos: Cordas, cordões, barbantes, Requerente: Roby Importadora e
rédea, toldos e barracas. Distribuidora de Produtos Químicos
Classe: 34
Ltda,
Artigos: Tapetes e capachos
Local: São Paulo
Classe: 36
Classe: 48
Artigos de vestuário.
Artigos: Sabonetes p erfumados, pôde-arroz, talco perfumado, rouge, ba866.605
ton, lápis para maquilagem, óleos e
loções para o cabelo, cremes e poma
das para a pele, essências, extratos,
desodorantes de uso pessoal, brilhantinas, cosméticos para a pele e maquilagem fixadores para o cabelo e
cremes para o cabelo.

IndintriA Braaileira

Janeiro de 1969

Requerente: Roby impor ta dora
Distribuidora de Produtos Químicos
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Sabonetes perfumados, pode-arroz, talco perfumado, rouge, baton, lápis para maquilagem, óleos e
loções para o cabelo, cremes e pomadas para a pele, essências, extratos,
desodorantes de uso pessoal, brilhantinas, cosméticos para a pele e maquilagem fixadores para o cabelo e
cremes para o cabelo.
866.610

GEORGES V
IJ, enasiLà§RA

.Requerente: Roby Importadora e
Distribuidora de Produtos Químicos
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Sabonetes perfumados, pede-arroz, talco perfumado, rouge, baton, lápis para maquilagem, óleos e
loções para o cabelo, cremes e pomadas para a pele, essências, extratos.
desodorantes de uso pessoal, brilhantinas, cosméticos para a pele e maquilagem fixadores para o cabelo e
cremes para o cabelo.
866.811/612

11 0R8 I TRA GEO'

I ND. BAAs•
Classe: 10
Requerente: Orbitagem de Pneus SÃ
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos:Cámaras cie ar para pneumáticos de veículos; pneumáticos pa.
ra veículos; protetores de câmaras
de ar; rodas para veículos.
Classe: 50
Artigos: recapagem, recauchutagem.
ressolaaern e vulcanização de pneus;
consêrtos em câmaras de ar de pneus.
866.613/614

'CRS I TRADO"
ND. BRAS'

866.615

Recuierente: Duratex S.A. Indústria
e Comércio
"BABY
Local: São Paulo
Classe: 1
Tnchistria Brasileira
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na 19,eq iterante: Olympia Teixeira de
fotografia e nas análises químicas.
Macedo
Substâncias e preparações químicas
Local: São Paulo
anti-corrosivas e anti-oxidantes
Artigos: Na classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCRS 0.20

Requerente: Orbita,gem d ePnaus Mo-.
nicap
Classe: 211
Artigos: Cariaras de ar para pneumáticos de veículos; pneumáticos para veículos; protetores de câmaras
de ar: rodas de veículos.
Classe: 50
Artigos: Recapagern, recauchutagem,
ressolagem e vulcanização de pneus;
coasortos em câmaras da ar de pneus.

