REPÚ BLICA FEDERAT

IL

DIÁFRIO
SEÇÃO III
ANO XXVII - N 9 5

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAI
Divisão de Patentes
Expediente de 3 de janeiro de 1969
Privilégio de invenção deefrido
N9 129.46 8 -- Compos i ções herbielidas e ou fungicidas e processo para
preparar as substâncias ativas das
Mesmas - Fabriek Van Chenunische
Producten Vondel ngenplaat N. V.
iro 135.465 - Processo para a proçlução de oxi-cloreto de cobre fina,tnente dividido - - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft.
N o 135.006 - Processo e dispositivo
para revestir tubos, particularmente
tuboscompridos,
compridos com uma camada
Griesheim
e proteção Aktiengesellschaft.
N o 136.029 - Banhos Metálicos galvânicos ácidos - Dehydag Deutsche
,
Hydrierwerke (3MBH. ,
N9 137.394 - Películas de poli-oleUna resistentes a turvação - Untou
Carbide Corporation.
No 138.128 - Composições aperfeiçoadas de detergentes - J. T. Baker Ch.mical Company.
N 9 140.128 - Máquiná desramificadora de amendoim - Choji Ishibashi.
N o 140.673 - Processo para produzir um aço tenaz para baixar temperaturas - Yawata Iron & Steel
Co. Ltd.
N 9 141.133 - Processo cíclico para
eristalização de uréia - Stamicarbon
N. V.
i.
No 145.150 - Agulhas para máquinas de tecer, com ai mentação contínua de trama -- Raymond Dewas,
N 9 145.779 ,- Processo para a fabricação de poliamidas estabilizadas
- Badische Anilin & Soda Fabr:k
Aktlengesellschaft. .
N o 145.859 --, Condutor para elementos termoelét, cas e processo para
sua fabricação -- Forg Warner Corporation.
N9 145.903 - Processo para.produzir .oxitetraciclina - Merck & CO'.
.
Tn‘i.
N 9 146.548 - Processo para a %duçào direta de tiociscos de minério
de ferro - Metallgesellschaft Aktiengesellschaft.
N9 147.514 - Processo para a, preparação .de der • vados hidra solúveis
dos compostos do - grupo da tetracicana --Icar Industriai di Ricerca e
Produzione dei Fa r inam S, P. A.
N e 148 014 - Comnosição expio ..
iN., 11 - Rernington Arms Compony
Inc.
N9 148.267 - Uma injeção indolor
de vitamina 31 ou de seus derivados
- Takeda Chem'cal Yndustries Ltd.
No 133.935 - Processo para a prepan, ção de novos products anorexiantes - Science Union & Compagt.0
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No 128.942 - Miles Laboratories
Inc.
NO 141.653 - Esso Ftesearch And
Engineering Company.
No 147.497 - Dunlop Rubber Company • Lim ted.
N O 149.928 - Imperial Chem:cal
Indústries Limited.
N O 156.661 - The Amalgamated
Dental Company 11mited.
N O 159.215 - The Lubrizol Corporation.
N 9 160.899 - Allied Chemical Cor-.
poration.
N O 165.046 -- R , ohard J. Brooks
e Burton Brooks.
, N 9 166.685 - D.tolykote Produktions
GMBH.
...N o 166.738 - Sterling •Drug Inc;
NO 166.812 - Allied Chemical Cohp.
NO 167.316 - Continental Carbon.
Compa,ny.
No 167.513 - Sa.nkyo Company 141mited.
N o 168.032 - F. Hoffman-La Rache & C i e. Societé Anonyme,
No 168.073 -- Ciba Socteté Anonyme.
NO 168.075 - Ciba Societé Anonyrne.
N o 168.080 - Fujisawa Pha.rmaceutical Cor-Ltd.
No 168.153 - Merck & Co. Inc.

Societé FrançaiSe de Recherches MeNo 155.780 - Nõvo modelo de poste
indicador- de logradouro público
dicales.
1.19 138.649 - Aparelho dispensador lerci Propaganda S. A.
de fita adesiva - Minnesota Mining
N o 156.610 - nevo modelo de sóbre aro - Roberto Pierobon.
And Manufacturing Company.
N o 164.245 - Orig.nal friso enfeite
N o 138.980 - UM rep-ente dobra- para auto veículos e utilitários - ale-a
diço chato ravestido, processo para calúrgica Piei Ltda,
produzir unia embaiagem fechada, a
N O 164.326 - Original configuração
partir do cl,to recipiente e embaiagem fechada assim obtida - Akt_e- em suporte de caldendario de mesa
- Safra S. A. ' Credito, Financia-,
bolaget Vapor.
mento de Investimentos.
•
N9 139.083 - Novas disposições em
N o 183.990 - Original configurasaltos e solados removíveis Giorção proporcionada a grelhas para pesdano Bruno Bismárck.
N 9 140.692 - original dispositivo de cado ' Conservas Coqueiro S. A.
alarme sonoro destinado a veículos
privilégio de invenção indeferido
em geral - Sigismund Childebert
N9 128.193 -- Nõvo processo de favon Dobschutz.
No 141.172 -- Nôvo modelo de ci- bricação dê máscaras - Harca ingarreira aplicável em automóveis - dústria e Comércio. de Plásticos S. A.
Bertholdo Fernandes Gaspar.
Modelo de utilidade indeferido
Modelo de utilidade • deferido
No 138.575 - Original sistema de,
'N9 137.468 - Embalagem para pre- propaganda Decorativa - Heirestea
Frank.
sentes - Embalagens Alvi Ltda.
Modelo industrial indeferido
N 9 138.732 - Novo modelo „dê brinquedo - Henner Ewald Steuer.
N 9 147.972 , - Nõvo modelo de botão
a de Botões e ArtefaN 9 138.738 - NOvo modelo de car- - Fábric
SERVIÇO DF_ RECEPÇÃO
tos de Metal.
pideira - Yoshida & - Filhos Ltda.
N9 159.607 -- Original modelo da, INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃC
N O 136-.367 - Nõve modelo de an- conical para fintexteis - Indústrias
dadeira para• --crianças - Fernando Beller Metais e Plásticos Ltda.
Expediente de 3 de janeiro de 1969
Au g usto de Campos e Julio FernanDiversos
EsigOncias
des Campos.
Foram
mandadoi,
cancelar as P a
N o 139.413 - Um nôvo tipo de meTermos com exigências a cume-tensabixomcde
didor para botija() de gás - Geria()
prir:
g rafo 1 9 do
-docmart.2pá
Matsmaru.
N O 132.938 - The Eastman Kodak código.
N o 140.151 - Original conjunto
para dependurar peixes 'carnes e ou- Company,
Virglio Antônio Síoppa, Euclides
N O 133.843 - •lans Eugen Birch Stoppa e Raphael Acquaviva Patros produtos - Reyna:Ido Judo.
N9 141.221 - Poste ajustável para
tento 78.020
N O 46.030 - Wisconsin Alumni Otto Eckerle - Patente '78.036.
nõvo modelo de estante desmontável
Research Foundation.
--- Móveis Teperman S. A.
NO • 139.110 - Farbenfabriken Baydr F•lterwerk Mann & Hummel GMBH
• NO 141.460 -- Extrator de . gasol:na
- Patente 78.0W
ou óleo combustivel dos tanques de Aktiengesellschaft
Národni Pednik - Patente
N 9 139.336 -• Imperial Chemical
auto veículos
Picheler Massino,
nY 78.041.
Industries' Limited
N 9 142.086 - Tranqueta de seguWilliain Kappen .Patente
N o 139.689 -- N. V. Philips' (=loa n O.Johe
rança contra chaves falsas para uso
78.057.
.
eilampnafabrieken
interno -• João Carlos ' Bittencourt N9 139.838 - Farbenfabriken BayeiC . nir:o National Recherches Metalda Costa,
lurgiqms - Patente 78.062.
N9 141.220 - •Pé de apoio para Akt engesellscnaft.
Paterf-n•
F' r 3) 1 ' 1 -8z Sachs A. G.
poste de estante desniontável - Mó- NO 171.717 -*Estamparia São Thomaz S. A. Comércio e Indústria.
te 78.126.
veis Teperman S. A.
157.586
Fabio
de
Azevedo
OliN9
United Shoe Machinery Corpora-i
N 9 141.495 - Fogão armário - Meveira.
tion - Patente •`78.135.
talúrgica Paulista S. A.
N? 168.568 - Ferro Corporation.
The Falk Corporation - Patente
No 143.325 - Na y ° modelo de al18.138.
N O 169.329 - lntermountain Re- n o General
finete de segurança do tipo de pres- search
Amei cai; Tra nspo dation
&
Engineering
Company.
são Amorico Mastorillo.
Corporaton - Patente 78.149.
169.518
1Vionsanto
Company.
N
O
N O 143.862 - Estojo para pó fac:al
,atustries
rinpor' , 1
com dobradiça inteiriça - CheseN 9 173.478 -- Farbwerke Hoechst teci - Patente 78.151.
brough - Pond's Inc.
Patente númeJohn H. 2,%r.ka , d ii
Aktiengesellsch aft Vorm. Me's,er
ro 78.155.
cus 8.; Brun ng.
'Modelo industrial deferido
Centralnoie Konstruktorskoie Bta.
No 173.769 - Torrezan & Bertolini.
NO 124.138 - No'vo modelo de con- N9 173.706 - raber Industra:a Inc.' reau êovecla fCaancie - Patente Mia.
figuração externa de máquina de la- N O 173.818 - Metal lgesellschaf t mero '78.156.
\
var roupas •- Hoovei Lim'ted.
Aktienges&.lScliaf t.
e Motores CentatiladT
N9 -103.160 • Otto Fe'ts de La • S.Automóveis
N9 134.908 - Uni rodela de vê p ara
A.
-•Patente
78.158,
móveis - Julio Vecchi.
iï.oea.

•
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- As Reparti0e.s Publicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL

-- As assinaturas vencidas po• darão ser suspensas sem prévio
aviso.

-- Para evitai interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser .
CREPE DA SEÇÃO OE REDAÇÃO
solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO F'EREIRA
CHEFE DO lisERVICO DE PUBLICACeiES

- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
. érro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
9E0,0
de Redação, até o quiWo dia útil
•ãoSe d• publicidades do ...es p oliante doi Capartamente
subseqüente à publicação no
Naciona l de Propriedade industrial do Ministério
•
da indúsitria e do Comércio
órgão oficial.

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

-- A Seção de Redação fundona. para atendimento do público. de • 11 às 17h30m.

-

As assinaturas das Reparti-

çõeS Públicas serão anuais e de-

' ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES '

- Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.

FUNCIONÁRIOS

Capital ' Inferior r
Capital e Interior :
- Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre ....
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
gral-acros em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ao
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras Serão res-.
NCr$ 30.00
NCr$ 39.00 Ano ......
Ario
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem• ser
O preço do número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
,exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 .por ano, se de-anos anteriores.
sempre srrão anu2is.

verão ser renovadas até 28 de fevereiro.
-- A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de I,mprensa
nal. devera ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos às edições
,dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
•

N9 515.798 - --Éroduktion GeselLschaft mit Beschrankter Haftung - Classe 48„
N9 592.274 - Heidy - A Serv'çal
S. A. Técnica e Comerc al Classe 36 - Com exclusão de calçada.
N9 598.206 -- Soudometal - Soudometal Societé Anonyme Classe
na 5.
N9 601.222 - Biofructose - Brasilabor Produtos Farmacêuticos Ltda.
- Classe 3.
N9 607.295 - B - Egon F. Becker & Cia. Ltda. - Classe 11 Considerando a forma de apresentação da marca. todavia, sem d'reito
ao uso exclusivo da letra B;
N9 609.403 - Mantec -2- Maritee -Engenharia Ltda - Classe 50 Como marca de serviço na classe 50
e com exclusão de arti go indicado
ne'a seção.
N9 295.523 - Aurora - Irmãos
Baierle - Classe 41.
• N9 543.811 - Pingouin Cirandinha
- Lanifíc'o Sulriograndense S. A. -Classe 32.
N9 578.325 Granja - Ricardo
Fernandes Ribeiro - Classe 41 Considerando como 'disti ntiva a forma de apresentação da marca,.
N9 579.989 - Zantrel - Chimiotex
9. A. - Classe 4.
Título de estabelecinzento deferido
, N9 517.772 - Organização N. S.
AParecida - Cambraia & Rolo Ltda.
- Classe 33 - Art. 91 n9 1,
N9 549.334 Trilhotero - Comercial Trilho Otero S. A. - Classes
ns. 11, 41 e 45 -- Art. 97 n 9 1,
Na 599.243 - Emprêsa Auxil iar de
•Diviso r ! --• Marcas
Engenharia - Emprêsa Auxiliar de
Engenharia Ltda. - Classes 16 e 33
Exped iente de 3 de janeiro de 1969 -- Art. 97 na 1
Na 591.673 -- Certa - Contadoria
'marcos deferidos
Especializa da Revisão Trabarhos
Adrnnistratives - Classe 33 - ArtiN9 591.706 - Emblemática - Çar- go
97 n9 1.
los Alberto Fer:. eira, Lassance Nome comerc'ai aeferido
Classe 5% - Com eclosão dos art'gos
indiced gs pela seção,
N9 601.657
PATEA - ParticipaN9 459.441 - Rio Grajará
Hygi- rão e Administração Taubate S. A.
PATSA - Participação e Achnison Amaral Farias - Casse 41.
n
N9 476.028 - Hallercilin - Quí- nistração Taubate S. A. -.-- -Art., 93
i).9
2.
mica Haller Ltda. - -Classe 3.
N9 515.797
Weinol -- ••• .-l\19 550.964 8:- A Agro Indus,..r.al
Produktion Gesellschaft Mit Besch- Eldorado - S. A A q..ro Industrial
Eldorad:s - Art.- 93 e' 7
rankter Haftung - C.asse 48•

Eaton Ma,nufacturng Company
Patente 78.166.
Daniel Domingues Alves -- Patente 78.170.
Mar'o Duarte
Patente 78.244.
N. V. PhiPps' Gloeilampenfabrieken - Patente 78.246.
N. V. Phill•:si Cl ,-ilampenfabrieken - Patente 78.248.
• Arando Tnduttelal e Cemercial S. A.
- Patente 78.252.
CBK Indústria e Comércio Ltda.
- Patente 7C.255.
Aktieba ar- • lort:leus Holmquist Pat ente 78.256.
Anu) T000rperatea - Patente
nt • :o 73.257.
Veb Traktorenwerk Schonebeck -R 7., n1-P 78.258.
Antél n'o Ferreira das Neves - Patein 78.265.
Ni col n- nuimarãe,- - Patente núm •• o 78.269,
. F-oducões Audio V suais Vidion
S C.
Patente 78.271,
Etablissements Industrieis D. Soulé
- Patente 78.274.
V. D. Case Company ----- • Patente
1)9 78.281.
De Carbon Owy Catalyst Inc. p h 78:291.
S. A. Glaverbel -- Patente 78.297
N:ppon Reizo Kabushiki - Patente 78.300.
Americo Alves P nto - Patente
n9 78.301.
Ernst WaIli -- Patente 78.304.
-- Cancelem-se as patentes.
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ArquivamentO de processos
N9 594.420 - Sociedade São João
Ltda. - Soc'edade São João Ltda.
Foram
mandados arquivar os se- Art. 93 na 2.
processos abaixo mencionados.
N9 608.564 -• Comércio e Indústr,a guintes
N9 476.936 - TV Concordia Ltda.
Antônio Augusto de Souza Ltda. Comércio e Indústria Antônio Au-I N 9 478.967 - Raphael Serruya &
gusto de Souza El da. - Art. 93 nú - Cia. Ltda.
mero 2.
N9 515.795 - Kleinol - Produktion Gesellschaft mit Beschrankter
Restawação de marca'
Haftung.
N° 327.750 -- Lemo - Lemo - N9 593.506 - Nereno Brasil S. A.
S. A. Indústria de Roupas Brancas Engenharia Civil 'e Construções.
- Classe 36 - Concedo arestauraN9 597.169 -- Alfredo Burkler.
ção, devendo, entretanto o requerenNa 609.369 -- Tapeçaria e Decote, Dagar a taxa final de acôrdo com
ações Estofatex Ltda.
tabela atual do CP7.
N9 397.555k- Brasitex Polimer InMarcas indeferidas
dústrias Químicas S. A.
N9 450.212 - Imobiliária Cri stalia
N9 445.690 - Pequeno Líder Diários Associados Ltda. Classe Ltda.
N9 450.322 - Cerealista Presidente
na 49.
N9 478.270 -- Ultravinil - Ideal Ltda.
463.912 - - Banco Escandinsevo
S. A. Tintas e Vernizes - Classe 1. doN9Brasil
S. A
N9 600.213 -- Macstahl - Macife
N9 463.913 -- Banco Escandinavo
São Paulo S. A. Materiais de Cons- para
a America do Sul S. A.
trução - Classe 16.
R
N9
463.914 - Banco Brasileiro EsN9 597.431 - São Caetano do Sul candinavo
S. A '
Penha - Viação São Caetano do Sul N9 468.482
- J. A. Cardoso 8‘ Cia.
Penha Ltda. - Classe 38.
N9 601.596 -- Iguatu - Antônio Ltda.
N9 468.483 - J. A. Cardoso & Cia.
Reslovalho de Alencar - Classe 43. Ltda.
N9 558.184 - Blaupunkt - ComérNa 468.484 - J. A. Cardoso & Cia.
cio e Representações de Ferramentas
Ltd,a.
Blaupimkt Ltda. - Classe 11.
N 9 488.485 - J. A. °ardoso & Cia.
N9 765.723 - Revista de Engenha- Ltda.
ria Militar - Li ncoln Eattes Vieira N9 468.486 -- J. A. Cardoso & Cia.
- Classe 32.
Ltda.
Título de estabelecimento. indeferido ,N9 468.487 - J. A. Cardoso & Cia
7n7 9 605.033 - /16vo Manuel Jacin- Lt'da.

tho do Rego Junior - Classes 41, 42
e 43.

Exigências
Térmos com exigências a cum-

prir:
Na 596.575 - M. B. M. Indústria
de Abrasivos S. A.
N9 609.492 -- Rio Gráfica e Eclitôra• Ltda.
N9 429.297 - Braniff Airways,
co,porated.

Diversos
Indústria Brasileira de Produtos

Químicos Ltda. - Junto ao registro
n9 206.759, - Torno sem efeito a
anotação supra tendo em vista o despacho de caducidade do presente registro publicado no DO. de 28-8-68.

149 468.488 - J.
Cardoso & Cia.
Ltda.
N9 468.489 --- J. A. Cardoso & Cia.
Ltda.
N9 468.490 - J. A . 'Cardoso & Cia.
Ltda.
N9 488.491 - J. A. Cardoso & Cia.
Ltda.
N9 460.492 - J. A. Cardoso & Cia.
Ltda.
N9 477.790 - Brasllmar Terrenos
e Construções .Beira Mar Ltda.
N9 478.724 - Frio Geral Ltda.
N9 598.134 - Azilio de Souza Hora.
N9 211.415 - Helio Quintella Vaz
de Melo.
No 424.878 --- Inilfene Indústria
de.Aparelhos EletrOni cas Ltda.
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N9 545.915 - Cia. Americana In- Classe 41 - Clichê publicado em '24 fecções Ltda. -- Classe 34 dustrial de Ónibus -- -Registro nú- de março de. 1965 estabelecido no RIO publ cado em 26-3-65.
de Janeiro.
N9 672.489 - Ouro Prêo - Oppae
mero 387.-643.
N9 671.777 - Benjam i n Constant Ouro Prêto Peças Artísdens e ConN9 547.000 -- Móveis Brasilandia
Rápido
de
Calçados
Benjamin
Ltda, - Registro 387.644. .
fecções Ltda. - Clas.se 38 N9 552.552 - Josimar Moreira' de Constant 'Ltda. - Classe 36 - Cli- publ cado em 26-3-65.
chê
publicado
em
24-3-65
estabeleciMelo - Registro 387.646.
N9 672.490 - F.2.sta da Cerveja
do no Rio de Janeiro.
N9 597.521 - Yoshio Yamauchi N9 671.852 - Rádio Nossa Smhora. da Belo Horízont3 - .aragria Coun- Registro 387.663.
de Fátima - Rádio Nossa Senhora try Club - .cl. 33 - enche palmeado
N9 597.568 --- Fiarbwerke Hoechst de. Fátima Ltda. - Classes 32, 33 em 263-65.
Aktiengesellscbaft vocal Meister Lu- e 8 - Clichê publ i cado em 24-3-65
N9 672.491 - Rojos - R3jus Marius & Bruning - Registro 387.664.
estabelecido no Paraná.
.
Notificação
cenaria Carpintaria Ltda. - el. 40
N9 597.574 -- Farbwerke Hoechst
Aktengesellschaft vorm Meister LuN9' 671.903 • - Gequelin Irmãos - clichê publicado em 26 de março
Ficam os requeerntes abaixa men- cius & Bruning-- Registro 387.665. Gequelin Ltda. - Classe 16 - Clichê de 1965.
onados
convidados
acomparecerem'
c•
N9 672.581 - Pavan - Bruna Pa-.
N9 598.728 - André B. Lopes -- publicado em 24-3-65.
a êste Departamento no prazo de 90
N9 671.834 - S. A. Bôa Enverna- van - cl. 8 - clichê 7iblicadti era
387.666.
dias a fim de efetuarem o pagamen- Registro
N9 ;599.969 -- Indústria de Calça- da Soaboi - S. A. Bôa Invernada 26 de março de 1965.
to da taxa final.
N9 672.778 - Bel-Mel -- Dr. A.
dos Orseili Ltda. - Registro núme- Soaboi Clichê publicado em .24-3
N9 588.044. -- The Dow Cbemical ro 387.674.
Wander S. A. - cl. 41 - clichd
de 1965.
Company - Registro 387.546.
N9 671.935 - Gutierrez - Indus- publicado em 26 de março de 1965.
N9 603.862 - Waldemar Kronberg
trial de Cortes Gutierrez Ltda. - -- estabelecido na Suíça.
1‘19 588.170 - Renrico Corporation - Registro 387.681! . •
Classe
5 - Clichê publicado em São
N9 604.081 - Francisco Coelho de
- Registro 387.547.
N9 672.789 - Nefrozim - OrrnoPaulo,
N9 458.763 - Recanto Participação Souza - Reg:stro 387.682.
noterapia Richter do riasil S. Ao
Reg:stro
N . 604.140 - Swissbras - Indús- N9 671.938 - Aldun - - cl. 3 - clichê publicado em 26 de
e Administração Ltda.
tria e 'Comérco Ltda. - Registro S. A. Admi nistração e Comércio - março de 1965 - estabelecido em São
n9 387.564.
Classe 16 - Clichê publicado em 24
N9 477.127 - Bernard • ni & Cursi n9 387.684.
Paulo,
N9 604.630 - Lanifício Varam de março de 1965.
•
- Registro 387.565,
N9 672.793 - Termas-Reno - Josê
672.017
-Hiran
Hiran
N9
S.
A.
Registro
387.686.
N9 589.255 - Casa Bernardino CoColesi e Vicente Colesi - el. 33 Indústria
e
Comercio
de
Móveis
Ltda.
566.205
--Rincal
Planificação
N9
mercial e Importadora Ltda. - Ree- Vendas Imobiliárias S. C. Ltda. - Classe 40 - Clichê publicado em clichê publicara em 26 de março de
g'stro 387.569.
24-3-65 estabelecido na Guanabara. 1965.
Registro 387.695,
N9 594.820 - Romarta S. A. CoN9 672.878 - Camargo Freire -mércio e Indústria - Registro núN9 672.043 - Do Lar - Conserva- Camargo Freire Aços e Metais Ltda.
569.453 - Mecanoplast S. A.
N9
mero 387.576.
Indústri ae Comércio - Reg'stro nú- dora Hi dro Elétrica do Lar Ltda. - - cl. 5 - clichce publicado em 29 de
N9 594.828 - Guarany ComerClasse 8 - Clichê- publ cado em 24-3 março de 1965 - estabeeleido
387.699.
cial e Importadora de Ferragens Li- mero
N9 578.440 -- Alda de Margerie -7 de 1965 estabelecido no Rio de Ja- S. Paulo.
mitada - Registro 387.577.
neiro.
Registro 387.704.
N9 672.51I6 - Popular -- Auto PeN9 595.353 -- Importação e CoN9 672.267 - Protimeter - Sir
N9 579.414 - Posto de Serviços
mércio Ivsaa Ltda. - Registro nu- Imares
John GalIwey (.instruments) Limited ças Popular Ltda. - cl. 21 - clichê
Ltda. - Registro 387.705.
mero 387.579.
N9 579.968 - Fábrica de Malas - Classe 8 - Clichê publicado em publicado em 29 de março de 1965.
N9 672.931 - Eleven - Eleven estabelecido na Inglaterra.
N9 595.412 Eucatex S; A. In- Nossa Senhora de Lurdes Ltda. - 25-3-65
N9 672.309 - Imperman - D • stri- Distribuidora de Eletro-Domésti_ios
dústr:a e ',Comércio - Registro nú- Registro 387.706.
N9 590.345 -- Comércio Indústria buidora de Artigos para Escritório Ltda. - cl. 8 --- clichê publicado tip.
mero 387.580.
Imperman Ltda. - Classe 17 - Cli- 29 de março de 1965.
N9 595.536 -- Sebastião 'José de e Importação Plexinacar Ltda. - chê
publicado em 25-3-65 estabelqido
N9 672.963 - Sôpa Turista - ResRegistro 387.719.
Souza - RegStro 387.583.
taurante Sôpa Turist aLtda. - clasN9 590:571 -- Bar e Lanches No- em São Paulo,
N9 595.770 - Impressos Grafimarc
N9 672.316 - Ibaté - Ibaté - se 41 - clichê publicado em 29 de
brecidade Ltda. - Reg'stro 387.720.
Ltda. - Registro 387.584.
N9 593.116 - Emprêsa de Ferra- S. A. Agrícola e Pecuária - Classe março de 1965.
Comercial e Importadora Ltda. N9 673.012 - Evil - Imunizações
gens e Motores Moto Ltda. -- Re- n9 45 - Clichê publ • cado em 25-3-65.
N9 672.317 -- -Iba,té - Ibaté - Evil Ltda. - cl. 38 - clichê pu1\19 595.826 • - Auto Peças M. L. gistro 387.727.
Registro 337.585.
N9 593.283 - Granja Sicupira S. A. S. A. Agrícola e Pecuária - Classe blicado em 30 de março de 1965.
n9 2 - Clichê publ.eado em 25-3-65.
N9 596.668 -- Be-La Indústria de - Registro 387.729.
N9 673.013 - Sid Georg - ConArtefatos de Boracha e Metais Ltda.
N9 672.318 - ilbaté - Ibaté 605.533
-Imepe
Distribuidora
N9
S. A. Agrícola e .pecuária - Classe fecções Sir Georg Ltda. - el. 36 - Registro 387.587.
N9 598.044 - Pagé Edições Musi- de Máquinas e Equipamentos para n9 38 - Cli chê publicado em 25-3-65. clichê publicado em 30 de março sie
Escritórios Ltda. --- Registro 387.738.
Registro 387.588.
N9 672.319 -- lbaté - Ibaté - 1965.
cais Ltda.
N9 673.031 - Clay - Clay TiroN9 605.280 - Walma Indústria 'e .N9 606.225 --- Safra S. A. Cré- S. A. Agrícola e Pecuária - Classe
Comércio de Material Elétrico Ltda. di to Financiamento e Investimento - n9 7 - Clichê publicado em 25-3-65. garoia e Perfumaria Ltda. - cl. 3
Registro 387.740.
- clichê publicado em 30 de março
- Registro 387.600.
N 9 ' 672.475 - Indústria e Comer:- de 1965.1
N9 606.317 -- Comércio Indústria
N9 605.590 - Agro ' Tomabra Ltda.
cio
de
Café
Monte
Alegre
Ltda.
e -Representações de Laticínios Me- Registro 387.602.
Indústria e Comércio de Café Monte -•N•9 673.054 - Cia. de Produtos
N9 605.677 - Poósto Tambau Ltda. trópole Ltda. - Registro 387.741.
N9 667.081 -- AIO Agropecuária Alegre Ltda. - Clichê publ'cado em Químicos Laboratórios Verny - Cia.
- Registro 387.603, •
de Produtos Qufrnicos • Laboratórios
26-3-65.
N9 287.733 - Dinalubre Distribui- Ltda. - Registro 387.744.
N9 672.477 - Poly-As - Petropolis Verny - clichê publicado em 30 de
N9 607.229 - Lpiz Candiotto - Redora Nacional de Lubrificantes Ltda.
Confecções S. A. - Classe 36 - março de 1965.
gistro 387.746,
- Reg • stro 387.609,
r N9 673.082 - Luz - Luz EmpreenN9 607:144 - Braspla S. A. In- Clichê publi cado em 26-3-65.
N9 448.175 - Cezar Turismo e Pasdústria e Comércio de Matéri a Piás- N9 672.478 - Importadora Baltha-, dimentos Imobiliários Ltda. - cl. 33
RegStro 387.618,
sagens Ltda.
Balthazav - clichê publicado cm 0 de.março
N9 455-.215 - Mopasa Soc. Pau- t • da - Registro 387.745.
kar
- T mportadora
Ltda.Ltda.
- Cliché
publicado em 26-3 de 1965 - estabelecido em S. Paulo.
lista de Montagens Industriais Ltda.
e
607.239 - Soc. Nacional de
N9
- Registro 387.621.
N9 673.120 - Dana - Confecções
Representações Industriais Sondria de 1965.
N9 672.479 - Conforte - Ca. Cal-1 Dana Ltda. - cl. 36 - clichê InN9 459.432 - Indústria de Moagem Ltda. - Registro 387.747.
N9 608.138 Federação das Coope- çado Mundial - Clasáe 36 - Cliché, blicado em 30 de março de 1965,
Mondante Ltda. - Registro 387.622.
publicado
em 26-3-65.
N9 459.510 -- Sangar - Materiais rativas de Produtores de Mate PaN9 673.121 - Coquetel - Bar e
N9 672.480 - Televisão FlorianóRegistro raná Ltda. - Registro 387.761.
de Encanamentos Ltda.
polis
Emprêsa
Catar:nense
de
TeLanches
Coquetel Ltda. - cl. 41 N9 608.427 -- Fo-We Forschungs
n9 387.623.
ECATEL - Classe clichce publicado em 30 de março de
levisão
Ltda.
N9 460.282 -- Ames Crosta Mills Und Verwrtungs Anstailt - Regis- n9 33 - Clichê publ i cado em 26-3-65, 1965.
Equipamentos de Saneamento Ltda.' tro 387.764.
N9 573.129 - Zalenyl - ConfecN9 672.481 - Vienense - TinturaN9 609.083 - Representações So- Reg i stro 387.624,
ria
e
Lavander
a
Vienense
Ltda.
,ções
Zalen yl Ltda. - cl. 36 - cliché
Registro 387.771.
N9 460.970 - Metalúrgica Ferron brali nho Ltda.
publicado em 30 de março de 1965.
Clichê
publicado
em
26-3-65.
,Ltda. - Reg'stro 387.625.
Retificação de clichêsN9 672.482 - Eva Boutique - EvL
N9 673.164 - Toelen -• Confecções
N9 466.789 - Comercial e ImporN9 671.746
Adolfomer - Adol- Boutinque Ltda. -- Classe 36 - Cli- Toelen Ltda. - el. 36 - clichê putadora Onema Ltda. Registro núchê publicado em 26-3-65.
fomer Indústrias Químicas S. A.
blicado em 30 de março de 1065
mero 387.626.
Joaquim Ferreira da Clichê publicado em 23-3-65 estabe- N9 672.483 - O Rei - Manuel da cstabeelcbido em S. Paulo.
N9 469.189
lecido em São Paulo.
N9 673.187 - Gôndola - Casa EctSdva - Registro 387.628.
m Classe 48 - CliLemos MonteiroN9 671.751 -- Tele Manchetes - chê publicado e 26-3-65.
tôra Veehi Ltda. - el. 32 - cliché
482.157
Bar
Café
e
RestauN9
Rádio Televisão Paraná S. A. - N9 672.485 - Curo Prêto - Cdpac publicado em 30 de março de 1965
rante Taquari Ltda. - Registro nú- Classe 32 - Clichê publicado em 24 Ouro
Prêto Peças Artísticas e Con- estabelecido no Rio do Janeiro.
mero 387.630.
de março de 196'5.
fecções Ltda. -- Classe 4 - Clichê
N9 673.188 - Segrêdo - Casa
N9 .510.008 - Cantina e Pizzaria
N9 671.752 - Tele Manchetes La Dolce Vita. Ltda. - Registro nu- Rádio Televisão Paraná S. A. - publicado em 26-3-65.
Editiira Vechi Ltda. - cl. 32 - climero 387.634.
N9 672.486 - Ouro Prêto - Oppac chê publicado em 30 de março de
Classes 32 •e 33 - .Clichê publicado
N9 512.985 - Cdade Praia Campo em '24-3-65.
Ouro Prêto Peças Artísticas e Con- 1965 - estabelecido no Rio de JaIncorporações e Investimentos Ltda.
N9 671.766 - L,t,boêta - Torrefa- fecções Ltda. - Classe 14 - Clichê neiro.
- Registro 387.635.
Oposições
em 26-3-65
ção de Café Ribeirãe Preto Ltda. -- publicado
Oppac
N9 672.487 - Ouro Prêto
N9 513.283 - Cimbral Comércio e Classe 41 - Clichê publicado em 24 Ouro
M.
E.
Guimarães
S. A. Indúst riab
Prêto ,Peças Artísticas e ConIndústria de MarinoreS Brasileiros
de março de :965 estabelecido no R'o fecções Ltda. - Classe 25 - Clichê é Comércio (oposição aos têrmos:
Registro 387.636.
N: 863.284 nome de emnrêssl
de Jane,iro.
r,u bl' cado em 26-3-65.
N9 522.524 -- Emerson Rádio And
672.488 - Ouro Prèto - Oppac Construtora Mega Ltda.
N9
rão
T•
671.767
R
be
Phonograph Cornoration' - 'Registro
N9
e Con- N9 863.285 marca Mega.
(ião de Café Ribeirão Freio Ltda. -7.- Ouro Prêto Peças Artísticas
n9 387.637.
•
J
11 L.
,• .gt:
N9 425.685 /- Fototécnico, Instrumental de Engenharia Ltda.
N9 553.617 - Super Mercado Astro
•
S. A.
N9 611.126 - Confederação Brasileira de Autortobilismo.
N9 611.127 - Confederação Brasileira de. Automobilismo.
N9 611.128 - Confederação Bras.leira de Automobilismo.
- Arquivem-se os processos.
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Anderson Clayton & Co. S. A, Indústria e Com.ircio (oposição cais
termos:
N9 862.141 marca Ringo.
N9 862.307 marca Laranseltz.
49 862.334 título Moinhos Fia da
Ouro. .
N9 862.335 nome de cmprcesa Pastifício Rio de Ouro Ltda.
Omsga Louis Brandt & Freres
•(oposiçõos aos tarmos:
Ne 860.297 marca Omga
N9 860.299 marca Omega.
Petistil , Modas Infantis S. A.
'Oposição aos têrmos:
N9 860.787 marca Petito.
N e 861.397 marca Venistil.
Sisbel -- Administração e Serviços
S. A. (oposição ao têrmo 860.472
marca Sibel).
Editara Delta S. A. (oposição ao
têrmo 860.474 marca Cadastro
Delta).
Metra Blansko, Narodní Podnia
(Metra Blansko National Corporatida) (oposição ao têrmo 860.164
marca TV-Metro).
Abbott Laboratories (oposição ao
termo 863.053 marca Emblematicaa.
:Indústria Farmacêutica Baia Ltda.
(oposição ao tênrio 862.302 maica,
Quinbasa) .
Luiz Fernando Salgado Cancl jota
(oposição ao têrmo 860.321 marca
Leitura Dinâmica) .
•Arca - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (oposição
ao tcerrno 859.913 marca A R C).
Laboratórios Branova S. A. Indústria Química e Farmacêutica
(oposição ao têrmo 863.061 marca
Flarainon) .
Ison S. A. Indak3tria•Farmacêutica
(oposição ao têrmo 863.177 marca
Trinevit)
Dr. A. Wander S. A. (oposição
ao têrmo 854.566 marca Iiidrasel l .
Laboratório Especif arma S. A.
(oposição ao têrmo 860.740 marca
Spar).
Laboratório Cliraax S. A. (oposição ao tanno, 862.345 marca Babol) -

Orwec . Química e Metalúrgica Lirnita,da (oposição ao têrnro 860.0051
marca Orvic). •
Pharraaceutical Manufacturara Association (oposição ao tarmo 861.0:a0
marca Cloran-Cortison).
Vinícola Biasil-Bosca Ltda. (oposição, a.o termo 856.840 marca Santa
Felicidade). •
Paes de Barrias S. A. Administração e Cemércio wpasiçac
.
aos têrmos:
N9 864.357 marca PB.
N9 864.353 expressão PB.
N9 864.359 sinal PB.
Termaco S. A. Engenharia e Comércio (oposição aos têrmoa:
Ne' 863.217 marca Termác..
•
N9 863.118 marca Termak.
Termomecanica São Paulo S. A.
(oposição aos têrmos:
Ns. 860.433 - 860.434 - 860.43b
- 860.442 - 860.443 marca T & M.
Instituto Adventista de Ensino
(oposição aos têrmos:
N9 849.584 título Bemuom.
N9 849.828 marca !cala.
Anderson Clayton & CO. S. A.
Indústria e Comércio (oposição
térrno 862.023 marca Top). •
Torrefação e Moagem de Café Ti-.
radentes S. A. (oposição ao têrmo
n9 860.317 marca Do -Lar).
Teto Administração de Bens S. C.
Ltda. (oposição ao têrmo 861.969
marca Teto).
Vulcanus do Brasil Indústri e Comércio S. A. (oposição ao têrmo número 862.486 marca Valemo).
Panificadora Praiana Ltda. (oposição ao têrmo 858.322 título Panificadora Praiana).
EletroTécnica Negrini Ltda.
(oposição • ao - têrmo 860.338 marca
"Negrini).
Consyl Auxiliar das Companhias
S. A. (oposição ao tcermo 859.994
marca Contai).
Bloch Editora S. A. (oposição ao
têrmo 865.022 titulo Jóia Magãnine).
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Stafford Miller Inc. & Cia.' Lula.
(oposição ao térma• 853.453 morra
Kortil.-aa .
Maaa,aata. S. A. (opraaiçau au • •.arms (435.5,51 marca RO) .
Ca.grite-1"-allmoave. Company 0.1)0-

Centro Espirita Amantes da Pobreza- (oposição as 'termo 861.285_

marca O Clarim La:sPortivo).
Arcos Industrial S. A. (oposição
ao termo 860.557 marca Elefante
Branco) .
a2S
Bambas Estio S. A. (oposição ao
Ng Er.3.2:12 marca Vialiva.
tarmo 863.167 mooa Escort).
863.283 marca Caprice 13aLia
José Freua (c.p...2.1çjia ao têrmo numera 862.652 marca Estrellad .
N') 833:550 marca Supro Barita.
• Caavilla Ce.smét'cza Ltda. (oposiFundição de Feiro Ma.eavet Cia.a.ga ção ao tèrmo 860.356 marca NoS. A. f,oposição ao termo 860,29/ blesse) .
rnahca 0agat .
Piascan Pia.neanianto e ContabiEla laaaan & Irmãos . (apasiçãn ao lidade
S. C. iaafa. (oposição ao terta• rino 861.283 marca Kasaplan) .
mo
862.198 ma-ca Piacon).
Cadega S. A. Indústria e ComérIrineu.
eia Silva (oposição ao têrma
cio de 1,,,,oh _iras (oposição • ao tarito n9 859:768
marta integral) .
n9 725.376 marca Embassy).
Jean Patou (opaslçáo a otêrrao núJosé
toposição 'aos tarmos: mero
860.117 marca Over Joy) .• •
N9 860.293 marca O Nacional.
Emprêsa Brasileira de Relógios
N9 860.256 marca Falha Nacional.
Cia. América' Fabril S. A. (opa- Hora S. A: (oposição ao termo número 860.&3a titula Dahora).
•
oação aos armos:
Variar Soukup (aposição ao têrmo
N9 866.352 marca Emblernattca•.
n9
864.106
marca
DSclasse).
Na 860.383 insígnia Emblemática.
Confortes Roupas S. A. (oposição
N9 860.382 marca Emblematica.
ao têrmo 258.439 nome de emprêsa
N9860.382 marca Emblemática.
Falicio de Souza (oposição aos tter- Confort Roupas Indústria e Comércio
Ltda.).
inos: •
Ortho Pharme.cmtical CorP(Átion
Ns. 862.854 - 862.855 marca Amé(oposição ao tarmo. 861.124 -marca
rica) .
Metalúrgica Be.cker Ltda. (oposi- Otcclasse) .
Farbenfabriken Bayer Aktiengeção aos têrmos:.
Ns. 864.514 - 864520 - 884.521 sellschaft (oposição ao têrmo 860.697
marca Alkicial).,
marca M B).
Artex S. A. Fábrica de Artefatos
. Emprasa Jornalística Diário Popalar S. A. (oposição ao têrmo 843.151 Texteis (opesiçãa ao têrmo 862.427 4
marca Startex) .
marca Diário Popular).
Westinghouse Hattric Corporation
De Maio Gallo S. A. andilatria e
Comércio de Peças Para Automóveis (oposição ao tarmó 864.254 marca
•
(oposição ao têrrno• 861.865 marca We,stinghuse-Test) .
Indústrias Quihileas Eletro Cloro
Mmegê) •
José Freua (oposição ao temo -nú- •S. A. (oposição ao têrmo 862.373
marca Tri).
mero 862.652 marca - Estrella,
Interfoto a- Produções Fotográficas
Chocolate Duleora S. A. (oposição ao têrmo 862.469 marca lapa). Ltda. (oposição ao têrmo 833.419
Manufatura de Veludos J B Martin marca Interfoto)
S. • A. (oposição ao têm° 863.537. Darca Artigos Para CabeleireiroS
S. A. -(oposição áo termo 859.881
marca Marfim).
Roupas AB S. A. Indústria Roia- haarca Pikens).
pai Profissionais (oposição ao termo
Laboratórios Lepe.tit S. A. (oposa
n9 863.549 marca Rancheiro).
ção ao têrmo 852.313 marca Ambra).

ARQUIVOS
DO •

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGOCIOS INTERIORES
• Repoeiterie de doutristas decisbes administrativas,
pareceres acerdlkoa das tribunais indiciãrios elabo.
sadia leaftslative, legisiaçairik ateamprnhado de in.(10,L.r
analitic.o e• alfabético., iptabilza

trhatetrai.

Preço: NCr$ 0,60
Minero

atrasados: O Departmentai de insprenea tgadisaal
ik veada- a colaça() de ARQUIVOS, desde 1943.
exceto os afamem i•
80 e ét., et:gorado"

A VENDA
Na Guanabara

gingo de Vendas: Av. Rodrigues Abres,
Agencia
'NI:Mistério- da Fazenda
Atende. lie a pedidos pelo Serviço- de Reerabólso Nata
Em Bradlia

Na sede do 0.1
Iffimpile~•~•••n••••

•••n•••••.....cwnIffillien
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PATENTES DE INVENÇÃO
llearroan

P O N TO S

PU B Li C A D OS

Taro Na 122:040 as le de setembro do 1960.
PeqUerentet PABBRICA.ITALIANA 1tA0NETI MARELLI • ITÁLIA.
Privilégio de Invençaos "APERPEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS
ELETROXICOS DE nungIo DE ALTA PREQURNOIA PARA MOTORES DE
,COMBUSTIO INTERNA". •
REIVIEDICACORS

1 .. Aperfeiçoamentos em dispositivos eletrOnicos de ioda*
06, de alta frequenoia, para motores de combustão interna, cora
preendendo a assoo-1E4os por meio de acoplamentos indutivos, de
Um circuito eletrico de 'baixo. tendo, destinado.a gerar mna ocas
rente alternativa, de um circuito de media tensão, destinado a
retifioar a corrente com o acámule é à descarga da energia trama
nitris para deflagração da centelha e de UM circuito
de alta
tendo provia° de um dietribuidor para, a ignição.dat; velas, ca.,
, jdo.teriiadoS ./Aló fatb do W" M referido eirentito , de baixa tende
8 um circuito do- Oscilação° persistentes.
2 Aperfeiçoamentos de LraiOrdo com o ponto' 1, oaracterio
nacos pelo fato de que o' Circuito oscilante que constitui O cir.
cuité eletrioo de baixa tensão alimentado pela bateria 4 do tipo
de relaxamento e compreende dois transistores de • potenctia monta+
dos em contratam eabre as duas Metades do primário do transfor mador que estabelece o acoplamento indutivo entre o referido eia
mito e o circuito de media tendo; e pelo fato de . que o conjura
o se acha combinado coto dispositivos Ore fazem com que o scundám
do do referido. ' transformador se transforme nit sede de uma Seroa
wi etromotriz alternativa de forma, ipr4ticarnent e, retangular.'
3 Aperfeiçoamentos de acOrdo oomm ponto 1, caractert!
Lados pelo fato de que . o referido circuito de Media tensão o ompre*-Onde uma , ponte de retificadores de elementoseemicondutores, potr•
*te essa alimentada pelo seoundtrio do transformador de acopIamena
to indutivo entre o oircitito de media 'tensão e 'o de beija tendi);
ura condensador 'especial que se carrega atravee da referida ponte'
com a corrente geral circulante • no circuito de baixa tensão; e um
descarregador associado ao distribuidor de correntes de alta ten..'
são as velas e que prevoca' a tranafer4noia da energia do referi..
do condensador 'ao primerio do transformador de ao •oplemento .indutivo, entre o circuito de media tendo. 'e o circuito de alta ter.':
do, e pelo fato de que o primerio do referido transformador, o
referido descarregador 'e o referido condensador 'enpéCial se .acham.
/toados em serie.
4..Aperfeigtamentoo em dispositivos eletrenicos do' igni
go do alta trequenoia para motoree ' de combusdo interna, subo *,a
tanoialmente, de ' adrdo• com o que foi aqui descrito e Ilustrado
N OS desenhos anexos e porei os fins aqui earsoificadoef
A requerente itelvindioa de aeOrdo ooM a.
Convenço Internacional e o Att. 21 do. Deoreto-Lei No. 7903, de
27 de agosto de 19)4.3, .a _prioridade. do c orresnOndenteloodido. de.
positado rte 13aP artiO° de Patentes da Itália. , eis 29 de . °untam de
1952. sob Now.1806c

TEMO 132.151 30 de agdsto me 1.961
REQUERENTE - V-M CORPORATION - Estados Unidos da América
PRIVIIÊGIO DE INvrsinito - Pino central. para cambiador de discos
• RE =DICA:4MS
' Á um camhiadOr de discos caracterizado por um. pino central
provido de tía' chanfro destinado a apoiar uma pilha de discos; um ejetor
no pino central capaz de deslocar o primeiro disco transversalmente em rg
lagzio ao chanfro, e uma pega para servir de base e de suporte de uma pi •
lha de discos opje o deslocamento do primeirN disco, sendo que o ejetar
dever: se mover transversalmente ao pino central, a fim de deslocar o prl
melro disco do chanfro,e mover-se igualmente em sentido vertical para a •
poli' e baixar os disco sustentados pela referida pega; um elemento verticalmente mSvel sare o pino central, capar' de impulsionar o ejetor as •
cencionalmente e Colgo: -lo em posig:o de sustentar c, discos superpostos
'ao primeira ' ', para controlar o abaixamento do ejetor, e - capaz de dono..
oar o ejetor, transversalmente, permitindo o deslocamento de um amo dó
chanfro e tende, capaz de operar o citado elemento uivel para acionar o e•
lotar no sentido vertical e transversal para ' deslocar o disco do chanfro
e controlar o movimento de abaixamento dó referido elemento e do ejetor
enquanto zincai geou do sustentados pela citada pega o at: ierem trona
' feridos para o chanfro, controlando destarte a velocidade descendente da
'pilha de discos, e evitando, partíóta um forte impacto dos discos sobre

O chanfro.
2 Um oambiador de discos careeterizado por um pino central
~do de wa chanfro destinado a apoiar um 1'Z:ia de discos; um ejetor
no pino central capas de deslocar o primeiro disco transversalmente ao •
chanfro, e urra pega para servir de base'e sustentar urit pilha de discos
depois do deslocamento do primeiro disco, sendo que o ejetor deverá ser
raivei por articulação em piVe tranaverealmente'ao pino central para deo locar o primeiro disco do chanfro, ' sendo eeturateralmente ra4ve1 era sentido
vertical para sustentar e abaixar os discos apoiados na citada pega dê
base; um elemento raivei verticalmente no pino capas de levantar a ejetar
e colOcá-lo era posição de sustentar os discos auperpostos ao primeiro die
co, e para controlar o abaixamento do ejetor, capas de deslocar o ejetor
por articulagáo em pive e deslocar o disco la chanfro, e ainda capaz de
aperar o referido elemento para acionar o ejetor'prOpriamente dito pari
oisc ' e por articulaçáo em pive operar o deslocamento de na disco do ebaa•
fr.,* e controlar o movimente de abaixamento do elemento e do ejetor,
quanto que os discos são sustentados pela "referida peos-ate passarem
'cor sustentados pelo chanfro, e-dease modo tontrolar e velocidade desama
dente da pilha de discos, evitando um forte itre.eM dos &toco° *Obre e
chanfro.
3 -um camblador de discos caract.ra-1..mdo por um pino (centrai
oovido de te chanfro para sustentar uma pilha de dfecoa e uma rotura
transversal; 'um ejetor na 'referida rani/tu-a r'peç de deslocar o primeiro
disco transversalmente ao chanfro, e uma peça para servir de base o eus •!entar moa nino -de discos avOs o deslocamento do primeiro disco. sendo
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g= o ejetor deverí ser a,ael na referida ranhura transvereaamenae ao pl.*
no central para deslocar o primeirO disco do citado chanfro, e ainda arto•
rel. em dentido vertical na referida ranhura peie apoiar e abaixar os dia-.
tos sustentados pela citada Pega debatia; uà elemento màVel verticalmente
co pino, capas de movizeijar o ejetor rara cima e copá-lo em posigZo
te :matar os discos empe/posto° io primeiro, e para controlar o abaixamma
to do ejetor e ainda capaz de deslocar transversalmente o ejetor, a fim.
de peaMitir o deslocamento de um disco do chanfro, e capas de operar o nj.
ferido elemento para acionar o ejetem para cima 8. transversalmente gora
deslocar o disco do chanfro e controlar o rovirtnto de abalxazaento do oi•
tido elemento e do ejeto:, !aquento OS discos. age In:atentados pela refe'a
ridarpeça de base, e atà paesarezra ser suporadoe pelo chanfro, centro •
laudo-se assim a velocidade descendente ' dá pilha de diecoei-e'evitando um,
S' orte impacto dos diedómeare O chanfro*.
.4 um cambiador de discou , caracterizado por um pino central 4Otado de um chanfro para austentar uma pilha de diacooaama ranhura trang
versai e uma bOcal um ejetor na referida ranhura capaz de desalmar o pria
medro disco em sentido transversal ao chanfro e uma pega para servir de
base e sustentar uma pilha de discos, apàs o deslocamento dg primeiro dig
co, sendo o ejetor mOvel por articulagZó e% pivõ transversalmente ao pino
central para deslocar o piimeiro disco do chanfro e sendo por sua vez mivel verticalmente na citada ranhura para sustentar e abaixar os discos
apoiados na citada pega; um elemento màael verticalmente na bOca do pino
central, capaz de levantar o ejetor e coleai-là em posigRá de apoiar os
discos superpostos sabre o primeiro, e para controlar o abaixamento d o e•
/etor, capaz de permitir 4, movimento por artioulaçàó ma pivõ do ejetor e
possibilitar o deslocamento do disco do chanfro, e capaz de operar o re
ferido elemento para movimentar o ejetor para cima e por articulagZá em
pirà deslocar um disco do chanfro é controlar o movimentado. abaixamento
to citado elemento e do ejotor, enquanto os discos eilt sustentado° pela
referida pega de base e ata. que oadiecoi venham a ser apoiados no chan a
tro, controlindo destarte a velocidade descendente 'CIA pilha: de discos,
para evitar um forte impacto doe mesmos sabre o chanfro,

c alo mediante o refecido eneSsto e-Controlara. abaixamentO do ore goto e
de ejetor, enquanto os discOe ficam apoiados WrofOrida pega de base jo
atà que venham a ser huatentadoo pelo chanfrai, e assim controlar ' a Teu.
cidade descendente da pilha, evitando um forte impact9 doa discos aOhre
chanfro*
6 O cambiado de.discos reivindicado no-ponti0 .2101 coa tas
ejetor dotado de =R segunda pega . para servirfic base ao primeiro disco.
eá operado de forma a impulsionar a referida segunda pega de base a tiso
de erguer o primeiro disco por eàbre o chanfro enteada o ejetor ser mo *
Vimentado para deslocar o primeiro disco do chanfro,
.7 O combiador de discos referido no ponto n ti 2. com UM elo
Mer provido de um degrau situado abaixo da referida pega de base e acotia.
Dado a. sustentar o primeiro dite% sendo que o ejetor 4 operado para acig
Dar o referido degrau destinado a erguer o primeiro disco acima do chaa
fro antes de O ejetor ser denteado para desprender b primeiro disco dO
chanfro*
.1.2mo - 137.374 . 22 de março de. 1:962
PSQUERENTZ GENERALELSOTRIC COMIU,NY -listados Unidos dai/ui/trica
PRIVggGIO DR rrnogo Iperfeigoamento em sistema de cornimicagge

RRIVINDICAÇORS
X. aperfeiçoamento eeieteMa as comu4acaçao,
Conforme palma descrito é ilustrado, compreendendo um netodo
de identificar dados codificados atribuldoo a um objeto, sem
contato fleico com o mesmo, no qual um sinal de ràdi0 em for
ma de pulsações em sequencla á transmitido para o objeto, ca
raoterizado por receber ditas‘ puleações de einal por um recgp
tor associado com o objeto, modificar o sinal pulsativo rece
bi:do de acOrdo com um padrào pre -determinado, conforme deter
minado pelo càdigo, utilizar a energia contida nas pulsaçaes
para gerar sinais eletromagneticos, a radio-frequànoia, tendo uma caracter/etica determinada pelo pinai puleativo assim
modificado, o retransmitir os‘sinais eletromagneticoa \ assim
gerados".
..._ 2. Um aperfeiçoamento em sistema de tomuniog
çào, conformo mencionado no ponto 1, suprE;., caracterizado pe
lo fato de que as pulsações sào transmitidas em forma de um
trem ou sistema de pulsações que representa uma eerie de Ma

-ta

binàrios, e pelo fato de que as pülsações sào modillcadas pela

14

aamaga, ra,

le.

a

eliminaçào do trea de puleações, no padraõa predeterMinado de
ao -Oral° com o càdigo, certas das pulsações para que com isee
seja retranamitido um nUmero em representaçào binària.
3. Aperfeiçoamento em sistema de comunicaçào,

g

conforme mencionado nos pontos 1 e 2a supre, caracterizado pela detçào do oàdigo . representado pelo padrào do sinal re
transmitido.

, Um eambiador de discos caracterizado por um pino °mitra
partido de um chanfro para apoia,. uma pilha da discos, uma ranhura treme mensal e uma boa; um ejetor ta ranhura, capaz da deslocar o primeiro dia.,
co em sentido transversal ao chanfro e uma. pega desatinada a servir de beta"se e sustentar os discos numa pita ap ge o deslocamento do primeiro disco,.
Sendo o ejetor artitulado ma pivõ e nivel transversalmente na ranhura pari permitir a soltura do primeiro disco do .chanfro e i por sua vez,màvel
ticalmente, enquanto os discou euper' opetos sZo apoiados pela referida peca de base;um elemento dotado de montagem =Oval no interior da baca do
pino central capaz de aoadaentaa o ejetor prOpriamente dito ¡ara cima e
' etlocà'alo em poelmZo de apoiar os discos superpostos ao primeiro e com um
enceto para movimentar o ejetar por articulagZo em pivõ e permitir o dm
premdimento do primeiro disco do chanfro, e capaz de 'acionar o referido
elemento na bOca do pino central e noa-Intentar o ejetor paxa cima e dano-

4. Um aperfeiçoamento em sistema de comunica
çào, confarme mencionado nos pontoe 1 a 3 supra, caracteriza
do peleaaplicaçào de uma parte do sinal a ser tranasátido em
um gerador de pulsações lOcal programado de acOrdo . :;om um.
oõdigo a ser detetado, e suprimento de sinais de calda, e de
torminaçZo de uma coincidencia, entre o sinal retransmitido
e os einaià de. calda vindos do gerador local de puleações.
5. Aperfeiçoamento em sistema de comunicaçào,
Conforme mencionado nos pontos 1 a 4 supra, compreendendo n
um
ma unidade receptor-transmissor tendo a elaa atribuldo
dado desejado codificado,, para uso em um sistema de identifi
cedo no qual sinais formando pulsações interrogatiVae aào

(CakartaL feirizv 23 '4
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tranamitidos . pare . a unidade, caracterizado- p er um aparelho",
receptor de rádio arranjado para receber os Sinaitide identl
floníã'o, Um gerador de ainal ligado a0 aparelho receptor e
utilizando-a ebergia ' ~ade do sinal recebido pelo apag

de rádio-frequencia tendeu
-lhOrecptagumsinl

1

ma oaraoterlstica predeterminada de acerdo com um cédiéo de
.1
sedado, e meio't,ransmiésor de rádio ligado ao gerador de 51
mal de identificação pare retransmitir os sinais geradores .*
.de rádio frequenola.
6. DM paerfeiçoeiMento em sistema de .comunids

ção. conforme mencionado -nos pontos i. a 5 supra, compreende
do uma umidade receptor-transmissor de acOrdo com o ponto 5,
caracterizado pelo tato de que o gerador de sinal de identi-

-

.,

meio Serie

ouxua aos mesmos em forma de um
grupo de pulsações espaçadas tio tempo de um ntimero e arranjo

particulares representativos do carro codificado espeeifico
a Lar identificado.
.
)1
12. Um aperfeiçoamento em sistema de comunica
Cão, confo......e mencionado nos-pontos 1 a 11 supra, comprees
dendo uma unidade receptor-transmissor de ' acerdo com o ponto
5, earacter3izado pe'So feto de -pie o aparelho rádio receptor
inclue um detetor de cristal para produzir uma salda em 'reg
posta a um sinal recebido.
.13. Um aperfeiçoamento em sistema de comunici
aão. conforme mencionado nós pontos 1 a 12 supra, 'compreendendo uma unidade receptor-transmissor de acerdo com o pont
5 em combinação com uma unidade / transmissor-receptor, caras
torizado pelo fato de que a' unidade transmissor inclue meios

eia e tti circuito sintonizado.

para transmitir um trem ou sistema de‘ pulsaçOes a ume fre
quencia predeterminada, e o aparelhe receptor 4 sintonizado
para dita,frequencia,, e são providos meios receptora

ção, conforme mencionado nos pontos 1 a 6 supra, oompreendea
do uma umidade receptor-transmissor de acordo com o ponto 6,

para
receber o sinal de radio frequ*nnia retransmitindo gerando,

caracterizado pelo fato . de ' que as cr .Cultos eletromagnéticos

-digo, retransmitido gerado na unidade receptor-transmissor

dão uma pluralidade enrolamentos em elementos magruStinoe
oaturàvoie, oeletivamente a de acOrdo com o oédigo derivado,
aplicados no dispositivo deresietinoia'negatit
.43. UM aperfeiçoamento 'em sistema de comunica
ção,,conforme mencionado nos pontoe 1 a 7 supra, compreendes
do uma unidade receptor-tranamiss or de acO'rdo com o ponto 6,

Careaterieado pelo tato de que o.diapositivo de reMisténcia
negativa é um diodo tUnel ("tornei diode") em um circuito .02
eilante, o qual é mudado de um estado estável para o antro estado mével, digo, estável quando da aPlicaçãO de ume pu
eação vinda dos circuitos eletromagnéticos.
9.. Um aperfeiçoamento em sistema de .pcimunics

' com a energia derivada do trem de ,pulsações.
14. Um aperfeiçoamento em sistema de comunicb
çao, conforme mencionado nos pontos 1 a 15, supra, compreen
dando uma combinaçao de acerdom p m o ponto 13, caracterizada
pelo feto de, nud'a unidade transmissor e provida com meios
codificados: com o trem de pulsaçOee neal aplicado, e meios
determinando a coincidencia entre o obdigo dos sinais Te
transmitidos em radie frequencis gerados na unidade receptor
transmissor, e o cedigo estabelecido do meio codificado.
15. Um aperfeiçoamento em sistema de comunica
çõo, conforme mencionado nos pontos 1 a 14 supra, comprees
de uma combinaçao de acera° com o ponto 14, caracterizada pe

çao, conforme mencionado nos pontos 1 a 8 supra, compreendea

lo fato de que o meio codificado da unidade transmiaaor- re

do uma unidade reeeptor-transmissor de acOrdo com o ponto 8,

captor e semelhante ao meio gerador de sinal de identifica-

caracterizada pelo fato do' que o dispositivo diodo ttinel tem

C50 da unidade receptor-transmiasor, e os trans de puleaçõee
eão aplicados a um circuito passivo registrador de coinciden

. 11 ) m-edia a- uma primeira condição de'
uma Polarizaá. o ( ftbi 0
tensão, correspondendo a uma entrada no mesmo de menos que duas puleaçOes e uma segunda condição de tensão correspOnden •
do a uma , entrada de pelo menos duas puleaçOes.
10. Um aperfeiçoamento em sistemade comunica
4o, conforme mencionado nos pontos 1 a 9 supra, compreendes
do uma unidade receptor-transmissor de acerdo com o ponto 6,

caracterizada pelo, fato de gize os circuitos eletromagnéticos
formam uma malha passiva, 3.1gada de acordo com um dado biná.r
rio sodificado.pretribuldo.
11. DM aperfeiçoamento SM sistema de Comunica
4o; conforme mencionado nos pontos 1 a 10 -supra, oompreen
dendo uma umidade receptor-tranáraissor de acer6o com o ponto
10, caracterizada pelo fato de que um circuito passivo produz
puleaçOes espaçadas no tempo em resposta a um,minal aplicado,
a compreende uma linha do , tipo artificial tendo uma plurali.
dade de seções cada uma.ineluihdo'um núcleo de saturação a -

um instante' P'rede+erMinado aPes o núcleo damecção preceden'
te e'uma pluralidade de enrolamentos. de amostragem para' 'to
lems, e meio de odes'nõm
mar uma seLda"deMadaum
., dos dito
ç-a-0 de pulaaães l. igando certos de'dited enrolamentde

em

4c)

4araewo- cie

fienção . compreende uma série de circuitos eletromagnéticos
que eão s ligados seletivamente a um dispositivo deresisten.
7. Um aperfeiçoamento em sistema de comunica

..

.(Seç,ât1115.1.......

eia para produzir pulsações aincrenizadaa em tempo com as pulsações produzidas na estação receptor-transmissor que es
tá sendo interrogada, para transmissão para e recepçao pela
estação codificada dentro da gama imediata de tal transmiss&
e meios para aplica r simultaneamente dito grupo de pal.:seções
eocaçadas no tempo ' e a pulsação associada sincronizada em tempo e localmente produzida a cada um de um grupo de comportas (ates) para produzir uma saída oarecterlstica do da
do t,,nsmitido da eo.taçáo oodifi ,Jada interrogada.
16. DM aperfeiçoamento em sistema de comunica
ção, conforme mencionado nos'pontos 1 a 15 supra, comprees
dando uma combinação de acordo com o ponto 15, caracterizada
polo fito de que ae ha !Artes d.. ooincidencia incluem uma pluralidade de comportas NIND N de diodo túnel, uma associada
com cada uma das pulseçiies produzidas; meios acoplando a saí '
da de dito meio receptor em comum-com-a entrada de cada uma de ditas comportes u tar'de diodc tUnel; a Meios acoplando a •
pulsações gerada na unidade transmissor e aseaoiada 'em tempo
com a respectiva,cOmporta, IANEM 'para prover ums . ealda apanae
?.. ~'' R é ' comporta *ANDU que teM ambas aã'pultiaçed presente

-

-

ailatateneamente ealtn ' Oaracterís tic a de fada 'babai do dado
transmitido da en tação'dodificada interrogada.
17. Dm aperfeiçcanento em sistema do oomunina
40, conforme mencionado nos pontos 1 a 16 supra,- compreen
dando um sistema de identifieação de carrosferroviàos
racterizado pelo fato . de que uma unidade receptor-tranemisscr
de acordo com o ponto 5 ; associado com o carro, • sao provi
das uma auffimais estaçOes interrogadoras que foriam a combina
çao dos pontos 11 a 16.

18. Vá aperfeiçoamento em sistema de comunica
4o, conforme mencionado nos pontos 1 a 17 'supra, caracteri
/ Pado per compreender um metodb substancialmente ' nomo descrito e mostrado com reforencia ' afea . desenh o s acnmpanhateá.
19. Um aperfeiçoamento em sistema de comunica.
40 substancialmente conforme acima descrito e mostrado com
referencia aos desenhos acompanhantes..
Finalmente, n requerente reivindica os tavã
Internacional,-ivisto a presente invenção res da Colcienção
•:teAsid o depositada na 'Repartição Oficial de Patentes dos Egtidos Unidos da America de . Norte em 24 de março de 1961, 'sob
o nla
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*Annar uma reentrencia cirounferencia/ para receber outro mentira
da vedação 'do tipo anel 'em 0 $ numa posiçâo capaz de proporcionar
uma vedaneo estanque permitindo movimento axial relativo 1imiNad0
entre a manga e seu membro de canalização tubular associado, o
dilmetro efetivo das partes das referidas faces tranéversais ade
jacentes das duas mingas nas quais atua pressão de dentro das
mangas sendo menor do que os diemetros efetivos de faces trarrn
versais dispostas-em sentido contrario nas referidas mangas
quais atua tambem pressão de dentro das mangas.
2 • Um conjunto de acoplamento estanque, coto
reiVinciicado no 'ponto 1, caracterizado pelo fato de que são proa
nii_itos meios a g eoCiados com cada um dos dois membros de canalln
zaçZo coaxial para assegurar que os vedadores em anel . 0 associai:10a
com os referidos membros de canalização são empurrados corretamente dentro das suas reentrencia g clrcunferenciais correspondente durante a montagem das duas mangas nos seus membros de dana*,
' lização tubular associados.
3 ...UM conjunto de acoplamento estanque, cata
reivindicado no ponto 1 ou no ponto 2, caracterizado pelo fato
de incluir uma peça de ligação tubular externa, dentro da qual
estão alojadas as duas mangas- coaxiais deslocadas axialmente e Alas
partes associadas, uma extremidade da referida peça de ligação
estando ligada por meios de rosqueamento a um dos referidos membros
,de canalização tubular, ao passo que a outra 45-temid.de da.ren
ferida peça de 11ga4o apresenta uma superfície circunferencia/
interna em forma de cone truncado disposta para atuar numa correspondente superfície, ciroUnferencial externa em forma de Cone
truncado num membro de engaste, Compressivel, cuja faca esta disposta para engatar e segurar a superfície circunferencial externa
do outro membro de canalização tubular.
4 - Um conjunto de acoplamento estanque construido
e disposto substancialmente como descrito com referencia ao.de*
senho anexo.
A requerente reivindica de acOrdo com a Convenção
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei . n ix 7.903 de 27 de agasto
de 1945, laprioridade do correspondente \loedido depositado na Repartição de Patentes_da'In g laterra, em 16 de agasto de 1961, sob
n e 29.617.

Le
••n••••••n••-•-~ ?IMO@

TÉRMO . 142.090 . 13 de agàsto de 1.962
MEqUERENTE EEELAVITE HYDRAULICS LIM/TED - Inglaterra
PRIVILtGIO DE INVENÇXO . Acoplamentos para ligar canalizaçSes tuba
lares
REIVINDICAnX0
1 • UM conjunto de acoplamento estanque para li-

gar dois membros de canalização tubular coaxiais, caracterizado.
pelo fato de compreender duas mangas Coaxiais deslocadas
Dente, sujas extremidades adjacentes são foramadas com faces Oransn
'versais adjacentes dispostas face a face e preximas. OMR' .1 outra,
Ima de tais faces transversais adjacentes sendo formada Para
proporcionar uma ranhura anular na qual podere sor alojado um
primeiro anel de vedação do tipo anel em O, em liga4o vedadora
com as outras faces, ao passo que as outras extremidades das duas
ougas coaxiais não formadas cada uma para cooperar com um dos
~roa de sanalizacão tubular de maneira que possa da f_ propor-

'r24

1jZ, roárolflikr."
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• TERMO . 142.463 n 28 de ag g sto de 1.962
REQUERENTE TRONAS COOOAN .'Inglaterra
PRIVILtGIO DE IN1TENnX0 , . Aperfeiçoamentos em re g istros pare Uva.
tOrios em geral
PONTOS CARAOTPRISPICOS
Aperfeiçoamentos em registros para lavatOries em gera/9
compreendendo torneiras e derivadores, caracterizados pelo fato de 11
usual baste da cruzeta de comando, ser rosqueada em sua extremidade k
livre ã um bloco prismático retangular, 'este provido inferiormente dd
um pro1ongamento no qual é pdevista a guarniaZo da vedação da entrada
meia Volta,
ou salda de água, bloco este que ao girar-so
- n eruzetaí
1sta no uswl corpo
á bloqueado por salig ncias laterais de guia
1-
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aubular sendo "obrigeot e mear em pequem Movem/nue eacxxxmee no-ear.
L211,0 Longituainme ao ceferitto corpo tubular. obliteranao ou CO o orj,
nom aè entrone ou ealaa de água,. .
e Aperfelqoamentoe em regletroe pare lavatdrioe em ge2'a2,
403p reivinaicaao em J., eubstancialmente como daeoritoe 4 Ilustrados
nos agir:lenhoe anemoe.

l

(See,o

2an,:ro r!-.! 109

.

.

6 . Dispositivo acorde com os pontoe 1 r 5, carecterieN
do pelo tato de que o sistema luminoso fica iluminado algum
tempo, dó prefeCenoie de 2 a"20 segundos, após o fechamento
do oirouite e ooneequente cessação do sinal acústico, seja
de modo contínuo, seja como pisoa—pica.
7 . Diapositivo acordo com oe pontoe is 6, carectereei
do pelo fato de que um circuito se fecha ao ser.acionado um
sinal acdatico,'pelo qué se fecham, contactos de serv
‘içor
(Ri e R2 ) • ie ilumina um sistema 'luminoso, o que abre alma
téneemente um contacto de eepouso (R 3 ), toa o que, com "Re.
lale".prese, é evitada a sobrecarga do."Releie".

6.

Dispositivo acorde com os pontoe 1 e 7, caracterise
pelo feto de que no circuite entre o "Releia" e'e sistema
Luminoso esti intercalado um regulador ee tempo, ou este élti
do

Mo eetd instalado no próprio "Relede".
Finalmente, o requerente reivindica pare o presente
pedido de patente de invençá.o, a prioridade decorrente do Po
dido de garantia de prioridade que depneitou neste Departa —
cento Nacional da Propriedade Industrial em 22 de novembro
de 1961 -sob termo n i 134.335.-

211/M0.0 143.811 de 15 de outubro de 1962.
Requerente: IA TELEMECANIQUE ELECTRIQUE — FRASCA.
Wedelo de Utilidades . "DISPOSITIVO DE SUPORTE.DE CABOS PAlt
QUADROS ELSTRICW.
REIVINDICACUS

/

egítMo L" .443 271 de 24 de setembro de 102
$go ateio
tequerentel MAX DRSIFUSS
'rivile7gle de Invenção: "DISPOSITIVC DSSINALIZAÇZD dINUIT4
CAMS.NTS o p Txpo 1 AUDIVSL, PARA liEfOULOEP

ammuatia
. Dispositivo de einellzacao esimUltdneemente dum"
audível, pare veículos, caracterisado pelo feto de que 40
cionar um sino) solistico simultineamente se Pecam um cima
X, elétric , 4U Ur com que ao ilumine um ' eleteme iumlnotro
)...)pontc prefrivelmentÉ . e ré do velcuio.• .
• . risitivo acorde com o ponto prImelre carectert
1 f ,,;(,
q.ux, no circuito que se feche eimulténeemene
te co, o 2 ,o_Jmez.t;o do sinal acústico, 6 intercalado um re.
guto
, leklpt, de duraçao pare e ilumeneção meie eu manos
prulon , ) pel, .91stemb lumin000,
ia"

r 1

ro.cpositio acorde com os pontoe e 2, caraotêm.
3
aedo pelo fe:p de que o mMal acéstiee 6 acionado por eletre
oidn .le, paz ar comprimido ou poe Vdeutt.
. Dispositivo acorde com oe ponto ã 8 3, dareeterleee
no pelo feto de que c sistema luminoso, e eer conetituido de
preferencie de dolo féooe, é ilUmimed0 eenatahtemente, dlt.erw
Rudemente ou interruptamente.
• • Dispositivo acorde com os pontoe a e 4, careoterige
do pelo fato de.que 0 regulador de tempo de duração do

aggó é coMatituido de um contacto eimetélico, de um contacto
de ame térmico. OU de um eomutador de emulsão ou de tensão
eom eletrc.4m3 de confie eu 40 granis

1. Dispositivos de suportes de cabos para
quadras eletricos, caracterizado pelo fato de abranger uma
goteira compreendendo um suporte Obre o qual ore podem fl
Mor estribos independentes, formando, cada um, um ti:estreito! e, uma coberta nas extremidades livre doy remos sutiCleUtement'e' elasiicos déetíre estribos,. cebertee estas que
te encaixem ali.
2« Dispositivo de suporte de cabos para qtr.
.droe eldtricos, caracterizado pelo fato de que ao menos um
doaremos de cada estribo apresenta, no interior do U,
Etletee recurvadas para abeto do IS,
5. Dispositivo de suporte de cabos para que
droo eletricoi, caracterizado pelo fato de que o suporte O
tornado por um ."trilho, dois trilhos ou um montante.
"Se Dispositivo de supoede de caeos para que.
dros eletricon, segundo uma modalidade de rea1izaçi7o, carece
terizado pelo fato de que a base de cada estrito comporta,e0
eiposiçíío mearemos do U, duas asas paralela apresentando,
para o exterior, dois entalhos capazes Oe. c enter dois tri.
lhos paralelos, terminando a extremidade de cada asa, de
preferencia, por um gancho - em bisel.
5. Dispositivo de suporte, segundo uma ou.
tios forma de realizaço, caracterizado -pel" -'ato de que a
base d c.io estribo copporta, em oposição nos ramos do V
duas oaás em fones de gancho, viradas uma para a outra.
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6. Dispositivo de suporte, Cegada° entra VO".
riaçao, CaraCterleade pelo fato de que Cada estribo Compdr?"
ta, de uma vez, os dois dispositivos acima:
7. Dispositivo de suporte, Caracterizado pe.'
lo fato de que aa extremidades dos estribos apresentam, cada
uma, um bico Suacetivel de penetrar em uma gola longitudinal
Correspondente da coberta.
8. Dispositivo de suporte, segundo outra vi
riaçao, conveniente eo suporte vertical dos condutores, ca.
racterizado pelo fato de que os estribos tem uma forma de
goteira de bico lateral de gula, permitindo a salda /aterei
dos condutores.
9. Dispositivo de suporte de cabos para Timo

,

111)

Janeiro de 19:59

inferiores tem bucha, (e) use quais passam tubo s (9) horizontais nos quais de assenta prancha convencional (10) fira&
convenientemen te, e ainda por na euperiicie superior da prancho
(10) seja no centro como próximo das extremidades tem fixado
( pegadores em arco (12).
22 )

"ORIGINAIS DISPOSIOES EM BALANÇOS",

de ac8rdo OOtt o pontt

precedente e tudo conforme substancialmente descrito. XetVindi4
cedo e pelos desenhos anexos.

gz).

dros eldtricos, caracterizado pelo fato de abranger uma goteira compreendendo um suporte sare o qual podem se fixar,
por agarramento, estribos independentes, de um material elde
tico, caracterizada pelo fato de que cada um destee estribos
tem a formado um U estreito, onde ao menos um dos ramos apresenta no inte -rior do U, linguetas reviradas para a base
do Ui e pelo fato de que uma coberta se encaixa nas extremi.
dades livres dos ramos dos estribos independentes.
10. Dispositivo de suporte de cabos para quer.,
tiros eldtricos substancialmente de acórdo com o que foi aqui
descrito • Ilustrado nos desenhos arexoa.
I requerente reivindicado ac5irdo com a Convem.
Oh Internacional e o Art. 21 dó Decreto-Lei ni 7903, de 27 de
agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido deposita
do na Repartiç go de patentes na França, eu 27 de outubro da
1961, sob n2,477:291¥

TERMO - 143.985

19 de outubro de 1.962

REQUERENTE . AKTIEBOLAGET SEPARATOR Snecia

PRIVIIÊGIO. DE INVEàÇÃO . Processo para tornar microrganismos, conti.
dos em lfquidos, in6cuos por tratamento t4;
mico e aparelho para tal fia)
TÉRMO - 110.716 - 10 de outuhr' a 1.962
REQUERENTE ERIALDO GAZOLA DA COSTA - sg o Paulo
MODP,L0 DE UTILTDADE - Originais disposiOes em balanço
1 2 ) "ORIGINAIS D ISPOSIÇUES EM BALANÇOS",

c a r acterizado pol

armaao euporte ser co netituida de duas pastes tubulares em
feitio trapezdide (1) sondo que os lados superiorec horizontai
(2) ao. conectados entre si

por

qualquer meio, nos lados inclio

nados internos • a deterninada altura -ao fixadoe tubos (6)
tendo centrado suportes (7) em forma de "X" e nae.extredidadás

RETVWD/CAÇXO
1. Um processo para tornar miorolganlemós, contidos em líquidos, 1nel:sues por tratamento termico, em que o il.,.
citado e, por injeçiíe direta de vapor no dito lí quido, levado
primeiro a ama temperatura determinada para o dito lí quido e
mantido nessa temperatura durante um intervalo de tempo deter.
denado., e em eeguida livrado, por evaporaqtio num recipiente
'sob vacUo, do vapor condensado no dito liquido pela injecio de
vapor enquanto que eimultíàleamente a temperatura do lí quido .;
baixada e finalmente o dito liquido e descarregadai p.ira um reoiplente de armazenamento aptie ter sido'iubmetido possivelmente a outro tratamento, caracterizado pelo fato dolíquidO, no
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casada não.atingir, quando estivai sendo a que cido, a tempera.
tura determinada pára o dito útil:tido e, quando deva ser cond.
zidó ao recipiente aubmetido a vácuo, derAdado para um cano de

agóstu le 1.945 a prioridade ir aorrespondente pedido deposita:
tás Oh Repartição de Patentes na &tecia. em h de dezembrs de
1961 sob (0, 12 076

retem° e reconduzido para ser novamente aquecido pela injeção
vapor apóie e lí quido, no cano de ret /imo,
.
ter eido livrado.'

de

por evaporação em outro recipiente sob vácuo, do vapor condensado no líquido pela injeção do vapor.
. .2. Um processo de acerdo com o ponto 1,caracteri.
• g ado pelo fato7 dc lf .quido ser preaquecido num permutador de
calor antes do mesmo ser aquecido por injeção do vapor.
5 . Um processo de &cerdo com oa pontos 2 o 2, ca.,
motorizado pelo fato do li q uido, após ter sido livrado, no,
recipiente sob vácuo localizado no cano de retOrno, do vapor
condensado pela injeção de vapor. ser conduzido atravea de um •
permutados cle calor e resfriado, apcis o que o líquido:pare
eer novamente tratado termicamente, e reconduzido no liquido
• ser preaquecido ou que estiver sendo preaquecido

4. Um processo de acera° com o ponto 2, caracterizado • pelo fato do vapor evaporado em q ualquer um dos reei
plentee eubmetido a vácuo ser usado como meio de aquecimento
no permutador de calor para preaquecer o lí q uido e aer aqueci
4 o por injeção de vapOir.
5 Um aparelho para conduzir o processo de acOr
do com o ponto 1. consistindo de um conjunto de injeção de
vapor com uma entrada para o líquido e ser tratado termicameh
te, com uma entrada para vapor e com uma saída para o liquido
tratado por vapor, Ultime saida essa que, por via de uma vá/vule 00 comunica com um recipiente submetido e vácuo, caracte.,
rizado pelo fato da válvula ser constituida por uma válvula de
tres vias que 4 ajustável em duaa posiçOes, em que

rSE1Mo 14.872 22 de novembro ae L.962REQUERENTE . COMPANHIA CARIOCA DE-INDUSTRIAS PLASTICAS. Guanabara
MODIUD DE UTILIDADE Suporte para e81) de papel bigignicv

e) válvula,
quando numa posição, liga o conjunto d4 injeção de vapor com o

Ri VI

N D

OaDO.E

recipiente e., quando na outra posição, liga o dito conjunto de
injeção de vapor com outro recipiente submetido a vácuo., que

r • Suporte pare Alo dê papel bigienico, de aus
ter1a1 p lástico, caracterizado por um tubo cilíndrico orovb

se comunica por via de um cano com e entrada s para liquido a
ser tratado termicamente, do conjunto ' de injeção de vapor
6. Um aparelho do acOrdo COM o ponto 5, caracte-

lo

rizado polo fato da válvula da três vias ser atuada por um
membro de contraile que, em resposta temperatura
e
do líquido
após a injeção .de vapor. leva

a

válvula para uma ou outra

de ume

ou saio conae eanfonadoe.
2 .

tiZadO

Suporte para relo de papel nigiánico caractt

por ear aseencialmente como descrito: reivindicado •
• lanhe anexo.

de

-as posiçeee limites
7.

UM apar6lho do acôrdo com o ponto 5 ou 6, ca.
.aeterizado polo fato de ser acoplado uma válvula ajustável
-na conexão entre a xelvula de trio V143 e. o respectivo recipa
8. Um aparelho'de acerdo com o ponto 5, caracterizado pelo tato de ser . adaptado um permutadot de calor indl
reto, antes do conjunto do injeção de vapor, para restriamere
to OU próaq uecimento do líquido a ser tratado t
ermicamente por
injecio de vapor.
9.

Um aparelho de acerdo com os pontos 5 e 6, caracterizado pelo fato dos recipientes. submetido a vácuo serem
ligados a uma bomba de vácuo por meio do um cano e pelo fato
10 conjunto de canaia do permutador de calor constituir uma
,arte do dito cano.
4 re q uerente reivindica de acerdo com
a Convonção
.nternacional o o Art. 21 do Decreto-Lei N 6 7.903 de 27
de
,

W,RM0 45.80 . 2 de janeiro da 1.963
•
REQUERENTE . MARUKYU INDUSTRIA DE ~INAS ADRICOW GTDO • São Paul
m/IVILtWe IW rimran . aparelhe pára Colha,'
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2.- Embolo s ou chapa de vedação, respectivamente
REIVINDICAÇA0

tcorao coe ponto 1, caracterizado pelo fato de que . recho

eer dotado.
1*) Aparelhe pare oolhor, caractorizado por
dart.
nas p roximidades da 00itedAd2U. da um at*eeeitive ael' eleimeeine
plantas a cortar e oolher, .onstituida de uma correia. ou Corrente
il dotada de pontas ou dentes

le,

molas, composto de váriae arruelas elásticas circulares com

-

diametross externos decrescentes, pacas. asse firmemente ergas

corrente voo que descreve um

inicial.
tado ao centro do 'embolo sem tensa:
mbolo
ou
chapa
do
vadaao,
respectivamente, de
3.. g

triamgulo circulando em trâe eiXoe 9 o 114.o primeiro de traga° Ge
proprie ceifadeire e os outros AOle livree e montados numa

do Lado de traço e/ou de prosá& ; formado por um pacote de

amaça°

ecOrdo com os pontoe 1

e

2, caracterizado pelo fato de que, .

fecho, ao Lado de traço e/ou de pressa°, ;formado por um pa

ixede ao corpO Co uparelho.

I

cote de molas. composto de arruelas elásticas, firmemente en2*) "Aparelho para colher, aubatanólalmente como des.—
elrito, reivindicado e representado aoe desenhos técnicos apensas.

gastado no centro do âmbolo sob tenso inicial.
r

finalmente, e depositante reivindica, de acordo com .
• Convenço Itternacional 'a de conformidade com o artigo 21
do Cg digo,da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartiçâo de Patentes da Aldma-'

aba. em

la

de merco de 1962. sob o

gmero 7 0.165 11/63c,

Fice : I

rií

ti /2
10

/0

179,9(

t5

IMMO . 147.230 . 27 de fevereiro, da Iole
416qUERENTS FICHTEL SACHS Led. klOaanha

iteivrdno Dr

INPEdng0 - 'bitolo amortecedor com válvulas, práprio
para veículos cotortzedtr
REIVINDICAÇXO
1.- Embolo ou chapa de vedaqáo„ slespectivamente,

Vetculoo z&
ra amortecedore s que atuat.em ambas as direçaee em
delpassagem e paesagera de pri
torizados, e Provida com cánade
,.
abertura, destinados A peonagem do liquido nas diregliee de ar&
dío • de pressa°, onde as arruelas, elasticaa que cobresr_bs ca*
acham engastadAss =reentro, caracterizado

tgR110 -'147. 939 - 24de torne de 1.9.63

annum-.

TH& DM caatunz, COMPANY' - ristacre" tababr da ~frio'

PRIVIVAI0,171; INUMO° - Produtos, lustrosos, leadmodon

nele

de passagem'doo
ee deguinteercarnaterfaticos essencialelent, ..
pela combineqío
il
,
conhecidost
detragte
canais
de
parrawartpara
as
direqaes
e) - Os

preesae acham-se disposten obliquamente parecem c .01no
de haste do kimbolei
b) • Os canais.de poosagem para ao direças de ira.
do ode preseáo desembocam, do lado de,ealda, em um sulco az- ,
• de

n-•

•

processo

para tesa-loa

11)317114DIC/Ogie
Artigos moldados, lustrosos • especuleree, tt.
racterizados por- compreenderem, em laminaçâO fáttmamente un2da f
uma primeira camada de urna pel(cules pl getica, pelo Menos uma
gamhr camada eléstica.sobre a primeira camada e, interposta entrie
a peimeira Olmedo ao-segunde camada, uma camada metálica fina,
que; uma camada deposttada corno 'repor, constetuide substancialmen-

Guiar)

e) - O sulco anular acha-se coberto, no ladó de tua.
o 0/OU de presolio. por uma Wruela (disco).elástica com ten.
das dispostas na sua margem externa, bem ' como por outra arrue.
da ((liado) •lletiCe eezefendes
Cladamente sgual../

e com diametro igual ou aprOXI.

te de estanho
2 - Artigo! lustrosos e especulares, de acárj
do com o ponto 1, caracterizados; porque tanto a primeira clamada de pelfeula pi gStica como e segunde camada plástica do ter.;

moplásticae.
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• Artig os

especulares e 1ustros00 1

de acgrd0

a ponto 2, Caracterizados porque tanta a primeira
Ca camadas 'asilou co •ranaparenteei
SM

Como a sego"

'CREIO go 148.188 de 3 de abril de 1963.
requerente: ALEXANDRE REITEER - SIO PAUD,,
rrlvilégio de invenção: "DISPOSITIVO LB NDAÇÃO PARA A JANELA
.O/MBI00.
11E SAIDA lw ALAVANU
REIVINDIOAÇõES

ArtigOa lustrosos o ospeaularet, de actrd0 coe

1 a 3,
'garotice é uma pelicula.
qualqUer dos pontos

5•

a 'Segunda

a 3,

è as revestimento

caracterizados porque

a segunda

azoado , Cãmbio, -caracterizado por compreender inicialmente uma pia
CaMetélica, de contorno retangular, porem suavemente recurvada em
COncordáncia coaa superfície do terminal alargado superior da cola

camada

eustentaSora do volante, na qual é prevista uma janela- lateral

aplicado.
der,saídapara a alavanca de cambio, placa esta provida de: uma guar.

'6 0 ArtigOs lustro g os éPlasticos, de
pontos 2 a 4, Caracterizados porque pelo menos uma

Cedas lastleao

. 1 -Dispositivo de vedação para a janela de salda de ala
—

camada

Artigos lustrosos e especulares, de aCZrdo cosi

4ualgner dos pontoe 1

Os

Caracterizados porque

conta =revestimento

acZrdo

cosi

tilOO deLcontOrno em sua :face inferior, feita de feltro ou material
equivalente, e ainda dotada de una janela ou abertura, de passagem

das cm-

de estanho depositado CoMO

.p.xa a alavanca de câmbio.
2 .:Dispositivo . de vedação para a janela de Saída de ala .,

raPOr.

7 "Artigos lustrosos e especulares, de actrdo
ona/0er dos pontoe 1 a 5, Caracterizados por estarem na fama
telas, aicrotitas e tios.

em/l-

on'face externa da placa descrita em 1, ó contornando a sua abertu.
da

e•Tecidos caracterizados por conterem microtitaa
0/0a

fiel!

COMO descritos no ponteio

9•
fitas

O

fios,

e lustrosos,

aias,. ser fixada una capa tubular flexível e aanfonada, capa esta em.
I
'
VOltOriade u'a mola helicoidal, e o conjunto sendo atravessado
eitudinalmente pela alavanca de cambio, que avança para fora do mos
com fixação provida por una pequena calota de acabamento,e mala

Z120,

Um processo para a fabricaçao de telas, micro.

laminados

canca
. de,Cambio, tomo reivindicado em 1, caracterizado pelo fato dee
•

caracterizado por comprem.

der a deposiçto, em fárma de vapor, de uma camada metálica sobre

jm anelde apôrto, com parafuso radial calante s3bre a referida
ltance,
.1DispOsitivo'de.vedação para. a janela de saída de

pelo meNe um lado de uma película plastica, uniaol'emlaminaçao

vanca do câmbio,

de contacto íntimo, de Uma película plástica à superfície metaliza.

Crito e ilustrado nos desenhos anexos.

da,

e

opcionalmente, corto da película laminada em fitas ou °Mar.

fios, quando desejado, a camada depositada com vapor consistindr.
aubOtanCialmente de estanho.
10 Um processo de acZrdo com o ' ponto 9, caracterizado porque a camada plastica -á um revestimento aplica.
da,
o ponto

9, caø

raoter i zado porque a 'camada plástica é uma película plástica,.
unida por calor e pressZo

a superfície

metalizada da película

plástica.
,

12 - Um processe de ccOrdo com o ponto

9,

caractas

rizado ,porque . a camada plástica á uma película plaatica unida à
superfície metalizada por um ou mais adesivos.

13 •

Um processo para a fabricado de telas, micro.

Citas e fios, laminados, contendo pelo menos uma camada de estanho
depositado como vapor, substancialmente Como aqui descritos.14 • Telas',

microfitas e fios laminados, tendo. pelo

menos uma camada de estanho depositado como vapor, dempreipe prap arados pelo processos dos pontos 4 a 13.

4
./.."Yk•

15 - telas, microfitas e fios laminados, contendo

pelo menos uma camada

de estanho depositado como vapor, substans

otalmeatecomo Aqui anteaideseritos.
a requerente reivindica de acara° com a Convenço
Internacional, e o art. 21 de oecrato-Lei a 2 7903, de 27- de agos.
to

de 1945, 4 Prioridade

Repartiçáo se Patentes

dó correspondente . pedido depositado cia

CIOS

:Catado. Unidos Ao Naérica, em 26 de

março as 1.962. doD av 1.62542.

alam

como reivindicado até 2, substancialmente como-des.

ços enrolamento'ou dobramento das fitas ou cadarços para dar

11 . UM processo de acOrdo com

ala.

ORRMD £48.735 26 de abril de 1.963
REQUERENTE C.R.V LIMITED - Inglaterra
PRIVIIMIO DE INVEN00 Recamamo Is drranauo elétrico oara
motores 1p dombustao interne ,
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9EIVINDICACX0

• core= çao e

1, Um mecanisme dó arranque •ihrito do
tipo especificado, caracterizado peio fato de um par dá isco.
elle serem pivotavelmente montadas respJetivamente cm terno do
Gita par de parafusos pare coo perado cem e coletor.
2. Um mecanismo de arranque elétrico, Ge
acaro com o ponto 1,.caraoterizado-por compreender ma outro
par de escovas pivotavelmante montadas pivots mantidos
ep aomicle- nal° membro de fechamento. .
3. um mecanismo de arranque eletricoeca.
eacterizado por' compreender e combinaçicre arranjo de partes
-0os enctalmento donforme descrito com referincia aos dentinho*
• apensos.
reqoerenbe reivindIc. de •cerdo com e Coz
ig.ndo Internacional e o art. 21 do Decreto.La, No.
"7 9032 d.o
27 de egBato de 1 945, • prioridade do correfpondente pedido
depositado na Eepartiçfc de Patente, na Inglaterra em 2€
de
abril de 1 962, Sob No. 15.926
JO
10

161d

49'96a

12 14 16 97

IMSNL. 1

14201---- "

14

16

GO
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04#1112 $011MIZIR.

URU flui

418 meta-cazta,

sonti40 4118013.81 e o 101181t0 3)1000 lel Med te entorto,/

e dotado, tia toe oposta a eu

euei (91, de la

'011$12eo r(10)

do pooglO tronovoroat ataviar, parati* Is omino lotado(
condo ino 03340008 (8) o DM alo enodoo too a too cota
eaus . dands 19) t5 (13) adjunto o pardoloo D no o enato alolo4
oe o suporte (4) correspondente, •_onobiondoroo 0 blood (9) I
barra do 0.148eiS (1) por soe rebaixo (10). o ptando e MOoo (15)
no lado oposto da barro, fixando-se todo0 os bl000Se por °outro
'Mirto, por aelo'de parafusos (17) introduzidos zoo furos dos
mesmos.
II) "fflialfd PÁRÀ ATtANCAR SOQUEIRA DE ALGODOEIRO E ES P É CTI VO

pONJUNrO PjL4 COBZRTU1U DO T ERRENO COM SALITRE E OUTROS PRODUTOS'
toorde coo o item li, caracteriza maio pelo tato de no chascl
inalue-sc uma aramo:Co i2o), dotada de dois deposito° (21) de

14

salitre ou outros produtos, cada %nal coo una Baixio (23) no

riem,
ida
1.8

ilUaít ECgek

.41:~28kg

MILk

19

4037
aSa "WIV
3.2

11

ANWWF°1

M4B140 • 149.013 • 9 de malo de 1.963
REQuERENT8 PINHO &MENDCEÇA. CIDA • 8Ro Paul..
OB [RUÇA() • Maquina para arrancar toqueira de algodoal
to e respectivo conjunto paia cobertura do
torrem., com salitre • outros orodutoe

•fundo, nas quais se dispgera duas ou mais ronceiras:3. (22) de
;
alimenta4o do produto; o contróle da abertura, regdogot
feohamento de ditas aaidas (23), 4 obtido atraves de duaa oha
pas perfuradas (74), cada quardispósta na rega) dõ fundo do
cada deposito o o avanço Ou recuo das chapas a proporcionado,
ano dos ledos, por rosquemnanto da parafuso regulador (75)/

MEIVINDICAÇOES
$e( o mApUINA PARA ARRANCAR SOOUEIRA DE ALGODOEIRO E...RESPECTIVO

para vedar as duas aidas dos depdsltoe, momo - se Uma alava)
eu (26), com mola, a qual, *traves de barra (27), movo diíci

CONJUNTO PARA COBERTURA DO TERRENO COM SALITRE E OUTROS PROVO-

caracterizada por um chassis (1) retangular, dotado de
nme travessa (4) central, possuindo as barra anterior um Acoplb
,tento pare o engate "trÃo pontos" do trator, estando contados,

chapas: para abrir as duas aaidas (23), inclue-Sé ainda uma
alavanca (23a) com mola, passivel de g o desencaixar de orifldica (23b) existentes na dita barra (27).
32 )

Ga chamas (1), Ga atu barras anterior, posterior • na trovoa*
wa (2). eelic suporte. (4) em forma de barrae ellindricas cada
ano

cem um tubo (S) fixo inclinadamente na sua extremidade, ao

"MAQUINA PARA ARRANCAR SOQUEIRA DE ALGODOEIRO E RESPECTIVÇ

CONJUNTO PARA COBERTURA DO TERRENO COM SALITRE E OUTROS PR0DU1
TOS", acordo com os. itens anteriores, a caracteriza-se caie

goal 4 alojado o eixo de mo disco 16) agricola, eixo late dota'

pelo tato de que dentro de cada depósito 121) do produto •ce,

4, Co.porco de encesto (7) na entro:lidado gue sobressai do tubo

esparramado. inclue-se elementos para Nmpurrar • canalizar

48)/ e ainda por blocos, ene fixam os suportes (4) Is barras

produto. eonstituidoe por conjunto de paletas (28). centraliza

ts ebsonIC 11) 0 C bloco (IS) paralelepipadiao achatado, com

das nas pontas do eixo horizontal (29). teta, Por nus

@Sio foros (14) ortogonais Ia faces maiores • próximos a doia

acionado por engrenagens (30)

fenício diagonalmente oposto., o segundo bloco (12)-de mesmo

altivo aeolnice • animado por roda (32). etravaa de corranta

O

correntes (31). 0 Asse diapp'•

rt.

DIÁRIO- OFICIAL

êlãb 111)7,f'

Janeirb i c1e 19 ,59 :215 t
.tel••nnnd. •

••nnn^.0..:n,ITOZI.

• n•n•n • •n•n:1 MOJZI.M

•
(33)s o eixo do dita roda, 6 mentado em garfo l'34), mantido as
posig .6 atrav6s de veros (35), articulados sob o Chassi;
'ittroo

no

dianteiro do garfo, I& amortecedores, conotituidos por

molas (30, coligadas tambómao phasei atrav68 da minoa IST/
'

0 cantoneira (35).
41) "MA UINA PARA ARRANCAR 50 UEIRA DE ALGODOEIRO E RESPECTIVO'
CONJUNTO PARA COBERTURA DO TERRENO COM SALITRE E OUTROS PRODVn

TOS", de AoArd0 co-lí os pontos.preoedentes 0 tudo oonfoxme subam
tancialmento desorno, reivindicado o pelos desenhos anexos.
.

rid.i.

vantaaa8 para efetuar .0 mov1:m.)74 ,, de dita, roda e grado
ti
partir ,de uni ladó da dito quadre para um"ladO opoáo.
•
2 O xeouperador da reivindioação. -1, oaraoter&
Lado pelo fato que inclui meios para ajustar e relação Aagli
'lar de dite.. grade em • relação a dita roda.
reouperador dn reivindloação 1.; oaraoterl
ando pelo tato que inclui uma artioulaçao, que interliga di
ta lança . e dita grade operivel part Anter uma relação &nal
lar selecionada entro dita grade e dita roda durante os mo
Vimentog de levantamento e abaixamento de dita lança.
4 - . 0 recuparadorda reivindicação 3; caracter
ando pelo"fato que inclui meios para ajustar a relação Anna
lar de dita grade em relação a•dita..roda.
• 5 - . Num reOuperador .; compreendendo um quadro voa
rodas, móvel-no sentido para uma pilha de material, e uma
roda de caçambas sustentada por dito quadro e móvel atraves
da face da pilha enquanto sustentada em dito quadro, e tela
do Uma grade que se estenda para cima e para a frente de dk
ta roda; para movimentar uma pilha na frente de dita roda e
no qual dita roda e grado podem ser levantadas e abaixadas
em relação a dito quadro, o aperfeiçoamento caracterizado
lo fato que ele compreende uma artioulação de'paralelograma
interligando dita rada e grade; desenhadas para manter uma
poeição Angular selecionada de dita grade em . relação a di
.te, roda durante os movimentos de levantamento e abaixamento
de dita roda e grade em relaçAo ao dito quadro.
6 O reouperador da reivindicação 5; oaracteri
• zado pelo fato que inclui meloa para ajustar O Angule de
• ia grade em relação a dito quadro edita roda.
7 - Um recuperador; Oaraoterizado pelo fato que
compreendefUm quadro com roda4 adaptado para ser avançado'
no sentido para a face de uma pilha a ser reouPeradal uma
lança articuladamente montada em dito quadro para um movi
:mento
articulado em volta de um eixo horizontal; para afeta
,•
lar o movimento de dita lança num plano vertical,' uma roda .6
'de oaçambasi sustentada fia dita lança; para rotação em-vol
10

TERMO - 149.238 - 20 de maio - de 1.963
REQUERENTE . HEWITT-ROBINS INTERNATIONAL S.A. Belgica
PRIVILtGIO DE INVENQX0 Recuperador de cantilever giraterrio
RE/VINDICOU)
. 1-Um reouperador caracterizado pelo fato
que
compreende um quadro, meios sustentando ditO quadro para mo'
pimento no sentido para a face de uma pilha de material 'a
granel a eer recuperado; uma lança; meios sustentando dita
lança em dito quadro,. com dita lana estendendo-se num lado
da mesma, uma roda de caçambaçq sustentada dita lança. e
rável em volta um eixo horizontal; uma grade, meios austen
tando dita grade eia dita lança, dita grade estendendo-ao pa
Nua a frente e para cima num álgulo em relago dita lança
e dita roda de caçambas; ficando dita grade montada para Mo
vimentar material' de manoira'a cansar 0
oaacateamento
para baixo numa face de uma pilha numa relaçgo'recuPorante
para com dita roda, ‘meioé -para levantar dita roda e grade —
num plano vertioal,..s,géiospaxa,girar=dita roda e grad4.7em,
volta de um eixo vertical enquanto dita roda e grade cão la
ft

seu

ia de xim eixo horizontal; Meios Sustentados no dito quadro

,por oimwde dita lança o adaptados para levantar o abaixmr.
dita lançai uma grade, meios eue-centandodita grade em dito
quadro num Angulo em relação ao dito 'qUadro e•dita.roda;
to quadro e dita lança incluindo uma artioulaçaai formando
com dita lança e grade um.siétema.de paralelograma pelo qual
'td
dita roda e lança .podem ser levantadas e abaixadas.enqUen
Mantem a relação Angular entre dita grade • ditasroda.
caracter
8 - Oreouperador da.reivindicaçAo
zado pelo faio que inclui meios para ajustar a relação Anna
li

• lar de dita grade em relação a dita roda.
9 - (»eouperador da reivindicação 7; oaraoterr
g ado

pelo fato que inclui . uma mesa giratória, sustentada no

ditos maios de quadro; sustentando dite. lança, dita grado.,

0 .
dita articulação em dita mesa giratória; sendo dita roda e
\n grade móveis por cima'de dito quadro para O, Movimento die'k
ta roda , e grade de úm lado pára .o outro de díto auadrtna.
rotação de dita mesa giratória; sendo iate nipto dita me4'
nieme'de'reda e grade " pádam par . Ueados'Para reoVpótár MEáe .

•
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rial no movimento de dito „ que..?.ro no eentido para uma pilhã
faceando cada um Aos ladoa oPoetos de dito quadro.

A requerente reivindiea a prioridade de identi
co pedido depoeitado na Repartição de Patente nortu-america
'na Sm 29 de maio de 1962b

forme ao reivinOvadee anterioree, tudo eubetanoialmente 002G
dcaorito no'relatorio, reivindicado moo pontoe oaraoteríatiood
precedentee e iluetrados noo_dedenhoa anexoo ao p remente mem.

rial.

198.667.

TÉRMO - 149.473 - 29 de maio de 1.963

FIG. 5.

REQUERENTE - HATSUTá INDUSTRIAL CO. LTDA - Japão

Pging0I0 DE DivENção ... Válvula para pulverizadora!

Asivnioicaçdan
1. VÁLVULA PARA PULVRRIZADotuz,
caracterizada pelo fato de na oirounferánoia externa da parte
extrema inforiorcla alavanca reguladora, que fixa no éuseento
de velvula enfara de válvula, 4 enoaizada por vulcanizneÃo a

. n4. '1;
TEMO . 149.469 29 de maio de 1.963
REQUERENTE . EATSUTA INDUSTRIáL CO. LTDA Japão
PNVISÉGIO DE INVENÇU - Aparelho aspirador de agua em bomba a

ázbolo de mergulho com alta velocidade de
rotação .
REIVINDICAÇOES
1. APARELHO .ASPIRADOR DE ÁGUA EM
ZOMBA A EMBOLO DE MERGULHO COM ALTA :VELOCIDADE DE ROTAÇÃO, oav
•

parte inferidr com forma de tubo da guarnição tipo fole, de bOv
racha eintétioa e provida de uma dobra de expaneÃo, Wendd

parte euperior itz guarniçÃo tipo fole com forma de tubo, enoai
nada na oirountor4noia externa da parte extrema interior 40 ta
to de guia da alavanca reguladora e, a parte Importo, * ta .fox
,
Ma do lamina Cortante afixada por profusa° entre 4 gaiola de •
Válvule. e o tubc4o mola,

racterizado pelo fato de quando me aproxima o termino do um
percureo do embolo de mergulho, como se abrindo a Woa, Uma

extremidade do tubo de conexão é introduzida na abertura emta&
Da

do orif£oio de aepiração da água, aberto no cilindra 8, na
Ontra extremidade do r e ferldatubo.de . conexãO, 4 afixada por
ZOoquimmento, o tubo de aep iração da água.
.1"

9.

conforme a reivindicado anterior e caracterizada pelo tato de
mo interior da referida dobra airexpaneão da guarnido tipo Ae
le, aohar-ee ionsedo o eleo.lubriticante, dobra de expando ka
ea cujo' cubo alimentador de Oleo tem, a abertura orientada pg.,
Za O interior da prega da dobra de ezpanoãO, sue encontra-ao
4nota1ada nolÁterior do :babo guia..
3:VÁLVULA PARA.PUIVERIZADOMEN
conforme no reivindicado° anteriores, tudo'sWbetancialmente
sono doecrito no relatOrio, reivindicado . noe pontoo oaraoterfa

00

r
heogw
,,,n

o
o

2. VÁLVULA PARA PULVERIZADORES,

1000 precedente', e iluetiadoe nos deeenhoe

o

o

O ;

rr..01...1/-e7

o

o

0

OrYa2,1/19
11=Là4===c,
2.

APARELHO ASPIRADOR= ÁGUA

Zn

tom). EKEOZO DE

0E0=0 , Com ALTA VEIAOIDADE DE ROTA*, 002
formo a reivindicado autor:Lm e caracterizado ainda pelo tatO
da írea de contacto da yelvula tocar o 'receptáculo do mácentOi
, Cazendo oon suo a-Vgivula eeja premida por meio de uma nola,da
(Nal uma doo oxtremidadea topa o fundo da caiia de polue
3. ANAELHO ASPIROU' DE ÁGUA Eli
Mak á

.

,

EMULO DE HUGUINA COM ATA VELOCIDADE RA ROTA00

2 90A
2

•"

anexos% 44 lireoentt

_
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MO ,* 149,489 . 30 de maio de /.90
REQUERENTE . ÉRIEHAUP TRAXIER COMPANY . Exttadelá uhidon
do 4:0100
DE. INVENÇÃO Construç go 40 vedaao para portas
or

PIIzqo

RSIVINDICAOCS
2. Uma porta, para us0 com uma ombreira de perta 411**
tem Uma sopor/Iole de batente angular convergente para dentrN
Caracterizada pelo fato de que o, perta 4'provida, ao longo 80 •
sues bordas, de um elemento elfutico de védaç10 - qUe tem urna
pluralidOdede dedos espaçados que se,estendeM sUbetancialMellt)
Continuamente ao longo de cada borda, e feneci() com XecOss03
adjacentes aos dedos e deles espaçados para fora, eatendend0.40
os dedos quando á porta O aberta cm um Lgul0 com g.süperddo
de batente mas deflete/Ido-se para fora a0 se fechar a porta 131(
formarem can a superfície de batente Unia sg rie de tedaçtes
espaçadas que são ssparadas por espaços mortos de ar de4aidog .
Valos reop$400á
UMaporta, dd'actrdo com o ponto 1, caracterizada

pelo tato de que o elemento de vOda;Zo de espuma de pOli»Ureo
tonas
Uma porta do Wird° com O ponto 2, caracterizada
fiele tato de que o elemento de vednao tem um roveatiment0ez,
terno de,cloreto
,
Reivindica.se, de nctrda Oen ConvençZo Interna.
denta 'e o Ar. 21 do COdigo da Propriedade Industrial,: G
Rrick.
Cidade do pedido cOrreapcndente'dopositado na RepartiçáO dó 'atentos dosretados Unidte da Anica, em 5 de Julho de 19,42,

ou díodoà, ou e processos de fesrio,gqío de um corpo ,somioondutort
para uso nos referidoe dispoalt .:vos, a gundo o qual, por moio de
doposiçío. do material semicondutor a 1 urtir da . fcee gasosa-4 apita
qeda uma camada gemioondut-ora à um oorpo aeslioondutor, tendo osso
cavada' propriedades- diferentes,. por exemplo, outro tipo do dondus*
tividadwi que no os „do oorpo aemioondutor, apOs o que tal domada
4 revestida com uma camada do Oxido de . siliolo, oaraotoriOn d os p39
• lo fato da comede aomloondutora e a . camadà do Oxido do gilleid•
ficares! arranjadas em . sequonola no mesmo equipamento, no iloanae o corpo aemioondutor exposto ao. ar entro as aplioigOoe das aueeae
alvas camadas.
2 - Proceaso &Osni o reivindicado no 'ponto 1, caracter/e

gado pelo te to . do corpo semioondutor. ser levedo ao contacto suien:

.•

ivemente ,00m duas correntes gasosas, oontondo,a primeirs',um corda
postwaemloondutor no estado gasoso, a• partir *do qual. tem lugar 83
tormaçío de material somioondutor :por .equeolmento do corpo 'semi
condutor,. material Oate que ó depositado nó corpo semioondutor

- q ueoti;o p ao mesmo tempo que se forma Oxido de subia com auxilio
do segunda corrente gasosa
'
3 . Processo, como o reivindicado no ponto 2, oareotorie
sedo pelo fato da Segunda corrente , gasosa Conter um composto ter,
mteamonto deoomponivol, a. partir do qual obtido Oxido do
por' deoomposiçío tOrMioa, por exemplo, um oompoato do. grupo Cone
.aistindo de lanceto de motile, 0.,tlioa to de °tile e oxieloolinal
Ou alienas olooil,
Pr000esop .como o roivindioado nos Ponto 2 ou 3, oew,
-raotOrizado pelo tato de, op6s seu oontaotó com a primoira 'dor,
rente , gasosa o entes de sou contacto com .e sOgunde t e Corpo emir

sob Ne 207.i197.

condutor ser levado ao contato com um oes de lavagem ou enxaguo,'
inerte em relaçí'o ao corpo semicondutor to comada semioondutors,
como por exemplo, o hidroggnio.
5 m Processo, como o reivindicado no ponto 2, earaoterf?
Sede polo fato 4a primeira corrente .gasosa. conter um composto de
enfolo e pelo tato de uma camaJa . do sillolo ser depositada', 80
mesmo tempo que, spOs a aplicaçao dà camada de all£olo, e segunda
corrente gasosa e o 'Oxido de alliolo formam-ae simultaneamontó pai
le adiço do oxigenio a primeira corrente gaeosa o, .se deaejado,
por modificaçío da proporg4 cgt t4r‘do composto de. alheio moo
.oOrrente gasosa.
Pr000sso, como o rolvindioodo no pinto s., oaracteri•
g ado pelo fato do (=poeto do:silício sor um composto silloo.;balee
ganedo, contendo a primeira •or ,!vnte &soga tambOm o hldrogelnie,
6 .

Meemo tempo que o *oxigSnio adiolonado sob forma que dÀ li;VP
produao de vapor degua na g uiando corrente 'amai.
7 Processo como o reivindicado -no ponto 6, oerantorie
aedo pol.; fato do oxigênio ser . sdli.1~40 i Primar* corrent e) .110
gie sob forma do hiOxido de -ciirtono.
•
' 8 .Mlopemativo aemtoondutor k tal como os ‘ffileistor80
Ou cs'diodosposrscterizsdos por serem fabricado!, poloÁr00es00
60

a.
MIRMOm 149.587 - 3 de junho co 1.90
REQuE2ÚNTE Na% PHILIPSIGLOEILAMPENYAERIEREN ffolande
2R IVILeGIO . DC INVENCX0 . Aperf
eiçoamentos em

ou relativos e menos
de fabrioacffo de dispositivos semi - oonduto,
res e a dispositivos semi. condutores
febri.
cados por tais proceseoa

REIVIND/CAVCO
! • aperU loosmontos ;/71 oU
r elstivos e processou de
cp brlusoio do dispositivos sem

icondutores. tale 3mnO transistores

o

reivindicado em qualquer Uosipontos precedentes.
.9 . Corpo aemieondutor'provIdo do camada semicondutor&
aplicada por dopoalao de material somioondutor no o p tado ganed0
e dotada do propriededes . dircrentes doe do corpo somtcondutor,
tal seja por exemplo um tipo de condutividada dimano% o ri0ober,
te com uma camada de Oxido do eixfólo, corpo caso apllogvel eOPIC
má tOrie primo poro a febrioaçío de dispositivos somicondut;rce

218 Quarta-feira 8
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.ffill1n11MMEIne

tais oomo transistoroe o diodos, o fabricado polo ompríigo do pra*
cesso isivindioado em qual q uer dos pontos 1 a 7.

lo Processo do febrioaçÉo do . dispositivo somloondutór,
substancialmente organizado de confornidede com 8 dosoriggo aqui
feita oom reforÊncis ao desenho anexo.
A requerente reivindico de 'ecOrdo oom e Convenço In.
ternacional o o Art. 21 do-Decroto-Lei No. 7903 do 27 de Agosto
do 1945, e prioridade do correspondente pedido depositado na Ra.
partiç g o de Patentes da ' Eolanda em 11. do JunhO do 1964 sob No.

279257.

Fl G.1

14

Man1NWOMONNCOWN

40

13
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FIG.2
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FIG..3
TERMO - 149.593 - 3 de Junho (Ir 1.96,
REQUERENTE - CARLOS pango LAPORT - Guanabara.
PRIVIlálIO DE INVENÇÃO - Motor magnftico
•

• al tdotot Gagnit/Oo ee acere* coa 49 Wats*

fato de que os referidos Imana.baeod
tentes ao ohm% previstos aoe pares nos extremos de cada braço O
pelo fato de que os correspondentes Imane móveis se aoham-tambea,
previstos aos pares e em oposição, por entre Cada par 0OrreePOe1
dente de Imane basculantes.
5 Motor Magnético de acordo co a Ce.pOnt0E2
anteriores caracterizado pelo fato do que a referida série à,. Ge
referidas séries de Imane basculantes displem de elementos d%
preferancia sob a forma de cabos e roldanas - que usei:g:rem 0 n114
qmilibrio na baactilagem dos varioa Imana da cada eérie.
6 - Motor MagatiCo de acârdo com qualquer
dos pontos precedentes caracterizado pelo fato de que cada um
dos referidos /mane basculantes ee acha provido de um contrap8n
ao que tende à mante - lo em posiçâo certa, vertical ou ao.
7 . Motor Magnéticode acOrdo com qualquer'
dos pontos anteriores caracterizado pelo fato de que A mentia()
c seu movimento pelo permanente eetado de deeequilibrio entre.o8
2 estores do aparelho: o direito a o esquerdo em virtudede se e.
chorem sempre nos extremos dos braços os Imane deslizantee quanm
do no setor direito 4 sempre junto ao ponto de apoio (da roda
do basculante) quando no setor esquerdo,
o aarsdterzZado- pelo

8 -.Motor Magnético caracterizado pelo fato
,
de serem seus principiou aplideveie a máquinas de diferente ° ti:
poe como: em roda, em basoulaçã'o ou em Ondulo.
Motor Magnético de ach•do com os pontoe ore.
cedentee caracterizado pelo fato de que n eietema compensador.
lescrito poderá ser usado coordenando números pares ou imparee
de Imana basculantes embora com diferente° resultadoe devido 1.
sue Itan deecasado (caso Impar) tende a manter-se imóvel devido . sofrer oompeneação nquilitrada em ambos eentidosi, E taa
oem pela fato de poderem ser compeneadoe tais Imano 2 e 2 mn
Posieõee )postas independentemente doe restante° Imane bagos,.
lantee la máquina.

REIVINDICAÇOES

len

deivindicam-ee, como caracteristiooe da
invenção descrita, os seguintes pontoe:
•
1 - Motor Magnético caracterizado pelo
fato de que o mecanismo propulsor se acha incorporado ao ele
manto propulsionado.
2 - Motor Magnético caracterizado po1
2ompreender ao longo de braçosdietribuidoaem um estrutura
susceptivel de livre rotação em torno de um eixo ou basoula+
ção . apoieda em um eixo, uma *iria de Imana permanentes fixos
basculantes, mantidos em posição certa por mai.° de Ossos coo..
perántee com outros tantoe Imane permanentes móveis e de po-.
laridadée contrárias ausceptiveis de se deslocarem ao longo
dos referidos braços.
á - Motor Magnético de ticôrdo com os
pontos 1 e 2 caracterizado por se acharam previstas noa extra

9

r "

8e,

ar

•

.
Si

~HO

nos de cada braço molas helicoidais sujeitas ao impacto doe
IMans móveis e providas de '1.,cliquee de retenção soltaveis auto-

méticamente em determinadas péeiçUeo e pelo fato de que junto aos referidos Imane basculantes se acham previstos deoliques_do
n o tureZa semelhante.

fOC

Escale I/O,
•

'

•r
„

-
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gamo • 149.66N.. s ee jUnhe 910.1.963
18QUE3ENTS • TI E NATIONU CASE •REGINZER caran botaddo Tbaidea
Anygrica
RIVILtoI0 DE INVENÇÃO Lquina para enrolar 801enoldes eletriena

VaMente, ditos p.ondutores eM cada um dos grupos 'pre-de termina.
• dos de fôrmas de • solentides,. ditos' meios de alimen too ão sendo
Capares de, alimentar e 'orientar dito grupo de condutores para
aa fOrroaa de-, solenáddes resPeCtivas de qualquer grupe alinhado

msznammagelss

dás referidas /4:aliaas, enquanto ditos meios de enrolamento podem

Uma Itã-quina para enrolar solenEades eletricos, coo

provocar a iiiovirsentaçãO relativa entre ditas fOrMas de solenári.

9acbrrizada por um suporte e uma p luralidade de rOrmas indivl.
Roais para solentrides dispostas no referido suporte, para rema
kerem op enrolementoa dos.solenOldes individuais; meios de
su.,
Drimento de condutor p ara arprir uma pluralidade de condutorena
Irma pluralidade de taloa de alimentação para alimenta
r can dita
p luralidade de etidutores para uma pluralidade de firmas de 50m

dos .e ditos meios de alimentação para, simultaneamente, enro3.ar os condutores contuos aõ redOr, das respectivas ftrmas de
• ggenSides de cada grupo alinhados sucessivamente, sendo . os saaenfrides correspondentes dos g rupos - sucessivos enrolados de por..
tina sucessivas dos respectivos condutores ccntinuos.

lentddes correspnadentes, e fim de que ditos condutores seJela
Inrolados nas ditas fOrttlas; O taloa de enrolamento destinados

'Uma maquina, de acrdo cota o Constante do Ponto' 5,
caracterizada. pelo fato de serem providos meios para interranper o . moviniento relativo ,entre ditas fOrmas de solenOides e di-

provocarem a movimentação relativa entro dito suporte e og
lesp ectivos meios de alimentação, para enrolar uma pluralidade
o
9e espiras de condutores ao redor de cada forma de aolentd.de

tos Meios de alimentaçao, durante o alinhamento de cada um dos
grupos pr4-;determinados de rOrmas de solenáides.
7.
Uma maquina, de acárdo cem o censtante do S Pontos
5 ou 4, caracterizada pelo fato do dito-suporte ser uma mesa má.

torrespcndente e produzir, assim, uma pluralidade de solenfidead
Uma maquina, de actirdo coro o constante no Parto lp

Vai -sObre a qual e apoiada uma fOrma de ordem de' solenáddes, in-

taracterizacla pelo fato de ser utilizado um suporte mOvel,
tos meios de enrolamento sendo acoplados can dito suporte para
rovireerntier a referida p luralidade do tOrmas de salentddes em

anindo firmas individuais de solenáides dispostas em colunas e
Sileiras, ditos m'elos de alimentaçao sendo apropriados para ali..
Dentar. os condutores individuais dos referidos gruios de condu-

drno doa respectivos meios de alimentaçao,,

' tores para as respectivas fOrmas de solenOidea em pelo menos uma

Urna maquina, de actrdo can o constrarte do Ponto 2,
arr acterizada p elo tato das referidas f
Ormao de solentides sere'

fileiria para, simulta'neamente, enrolar ditos grupos de conduto..
,...res rias referidas ftrmas, di.to g Meios de alinhamento podendo proa

lispostas em grUpos, abre ã dito sup orte, ditos meios de
aentação de condutores sendo a p ropriados pare emprir um grupe

'duz,ir um movimento relativo da mesa e dos meios de alimentação
para,- seriadamerite, enrolar fileiras de solenoides da ordem, sen.

nondutares contínuos, o pelo fato de serem providos meios
dvanç o para colocar, em
p osição aUce ssivamente, cada um dos
trup os are-determinados de armas ditos meios de alimentação
para - enrolar, aucessivamente, es condutores am cada um tos gru.
oos ore-determinados de ftnnaa de solentrides', ditos meios de
aliroonttnee p odendo alimentar e orientar dito grupo de conduto.

do pelo- menos' dois solenoides, em'fileiras diferentes, formados
dá taa (mit:o 'compriMento continuo de condutor.
et: Uma máquina de acOrde . com o constante de quaisques
deis Pontos de' 3 a 7, caracterizada pelo fato de ser provida uma
armação termina/ Compreendendo uma -armação (atm circunda, pelo
Menos, uni grupo d 3 referidas firmas de solentrides, um lado, .pe4

•

Ne para as termas de 5ol5r6:1de,, respectivas
vas - situadas em quais,
arar dos grupos de t ermas ap resentados, enquanto ditos meios
•

Janeiro de 19:59 2-.3

10 menos, da reférida armação apresentando uma fileira de temi.
riais que incluem extremidades Tia formam fOrmas de solonOides'
g:emanantes, em posição e alinhamento, `
as fôrmas de solenOides

le enrolamento podem movimentar dito suporte a fim de movimen..
ter es ftrelaa -10 ai:nanadas de um grupo de fOrmas apresentado,

correspondentes de uma fileira 'do referido grupo de solanOldes
produzidos pela referida maquina..
•
9.
Uma maquina para enrolar solenOides elátricos,

ia

tárno doa respectivos meios de alimentaçao para, simultteneaiente, 'enrolar oa dondutorea ao redor das respectivas fOrmas de
taienixides dc referidc grupo apresentado.

racterizada por apresentar uma mesa mOvel que prov 't. 11D1 suporte

Uma maquina, le acOrdc cem o constante no Ponto
sar acterizada pelc fato los referidos Meios de avanço poderem

para uma ordem de saliÉne..ias paralelas para a fármação de sole.
noides, d i spostas em fileiras e colunas; meios sU
p ridores de
condutores para *suprir um grupo do condutores contínuos; meios
de alime ntaçao_incluindo uma pluralidade de tubos al
ime ntadoreade cóndutor destinados a alimentar e orientar O. respectivos

,ovimentar dito suporta para wlocar em posição cada um dos su.
*salvos grupos pre -determinados de fôrmas,
para enrolar sole.
ibidee nOtcre as mesas drmas, c movimento de avanço entre dois
irupoa nucessivos : empreendendo um movimento interrempido
lado e diminuir
tensão. e xercida obre os referidos londutores
lua estão senda alimentados p ara e s
ditas drmas de soleneides,
Uma ei*aquina,

acOrde nem

:onstante no Ponto 1.,
raractérizada pela fato das referidas fOrmas de soleneides es..
tarem 'dispostas em grupos •sObre referido, suporte, ditos meios
te suprimento de rondutores senda apropriados para suprir um
!zup o de condutores Continaos, • ditos meios, de svançc serem
Sestinadoe e alinhar :adia um dos i 4rupoa pr5 -delmrminadoa da eZo.
be § 50W9 9 ditos mios Ils slaszen teçiic Pare enrolar, tuce

•

condutores do referido grupo para as respectivas' drinas de so- lenOides situadas em uma fileira, para enrolar, _simultaneamente,
dito grupo de condutores sáb..a as referidas fOrmas; meios para
movimentar dita me sa e ditas fOrm a s de solen Gi de s Para, simultneaasente, enrolar os condutores alimentados pelos rz.,.feridos
'tubos alimentadores em tárno das r e spectivas drinas de solenoi..
des situadas na dita fileira, pasa produzir um grupo de aolenk.
* de helicoidais de uma s6 camada; e meios de avanço para produatrele .run movimento relativo da mesa e dos meios a_lituentadores,

para se riadamente, colocas em poio 0s tubos alimenta.:10:...s
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os condutores para fileiras sucessivas pré-deter. li
*aliadas a fim de enrolar fileiras Sucessivas de solentddes de
Usa Ordem em que os solentddes, nas respectivas colunas, sãO .....
drormados por um Gnico comprimento condeno de condutor.
Uma maquina, de acOrde com o constante do Ponto ge 1
4o. r
i
eCaraeteriza d a pelo falo desmaios supridores de condutor ínCluim ./
i
Orem uma pluralidade de unidades individuais de suprimento de
'Ido:adutor que são giradas para produzirem a rolaçao axial doa
-IrespectiVo s condutores por elas supridos, artif/cio que impe&
tOreãO das condutores durantso enrolamento dos solentddes.
Uma maquina para enrolar solentddes elétricas ca
110
lracterizada por um suporte e uma fÉrma de s r!lentdde fixa montam
l ea no dito suporte; meios supridores de condutor para suprir 123
OrtclUtOr sob tensão; Maios que incluem um tubo alimentador-d4w
4postOrmatammte em paralelismo com a referida :Uma, para alia
~Atar e orientar dito. condutor para a ftoma da solenolde afie te enrolar dito condutor stbre a referida ftrma; e meios para
.!
oroduair unijmovimento anular relativo do dito suporta e dito
Vubo alimentador, movimento por meio do qual dito condutor g
1Waraga0 na referida ftrma de solentdde, formando um selentik
:Uma maquina, de acordo com o Ponto 11, caracterizam
2.
4ist pelo fatos doreferido suporte ser- mOvel, dito tubo alimenta,
!
41or ser mimei, e os meios destinados a produzir 0:noviment0 arab
ã.ar relativo poder movimentar dita Arma de solentdde o. redor
"gle referido tubo alimentador, havendo meios prOpries para movi.
Sentar dito suporte para que dito dporte produza-um movimento
axial do mesmo s+ um passo nas espiras dos enrolamentos sObre dl.
lta fGrMa de solanOlde e.o st:g:escada resultante.
g13. Uma máquina, de acardo com o constante no Ponto ia,
(Caracterizada pelo fato dos movimentos da dita ftrma de 'solara.
41 9 O do tubo alimentador serem ajustáveis Par a controlar 4 mime.
de espiras do referido solentolde.
Reivindica-se, de acGrdo com a Convenção Internam
Art.
21 do ddigo da Propriedade Industrial, a prio.
0
O
442,0001
atidade do pedido correspondente depositado na Rapartiçao de Pao
Acantoa dos Ratmane Miatno
.Amériluc, _em atolo 11.11ho ir 19 A2i no)
rlIldrA suprirem

(

New

Lffoa.04.759.

Um conjunto de válvula de aeroso/ pari un depdaitO
e para proporcionar trilhas de carregamento e de descarga em
direo go e em sentido contrário a esse depósito, o citado coma
junto de válvula incluindo um depósito apresentando uma abar.
Lura superior ou elemento tampa, apoiando um invólucro tabum
lar que possui, internamente, Ume camira de válvula, uma gaxei
ta de vedação elastemera, e uma válvula na citada camara'apre.
sentando =a haste tubular que se estende de baixo para cima,
desysa através de um °riflai° da .gazeta, adaptada e prova
de vasamento de fluido, e citada válvula sendo deslocável pare
ema posição de fechamento, em contato com e citada gazeta, o
citado elemento tampa possuindo uma abertura central em sue
parte superior, abertura essa central superior h haste de
vs1vu1a, cobrindo 0 expondo 4 parte central da gazeta uma
parta tubular axial que circunda 0 invólucro, caracterizado,
Oelo fato de que e elemento tampa (17) o citado invólucro
tabular (12) tem partes cooperantes (24,26) que proporciona
01:ma g ana para fluies • que • gazeta (14) apoia-se na cucara
Ae W1vu1a (13). senda livre em relação ao elemento tampe •
normalmente deslocado pelo elemento de válvula (16) para'manm
ter nm contato vedador com (1 parte superior (36) do citado
elemento tampe e vedando normalmente e passagem fluldicia ene
1.

tro o citado elemento-tampa e e invólucro tubular, oroporoio.
dando, tambbm, um contato edador de fluido entre uma parede
interna (19) do invólucro tabular e a haste tubular de 'válvuo
te (30). se citadas passagens destinadas 9.0 carregamento de

tinido quando a citada gazeta vedadora deslocada em 'sentido
\
exial, de cima para baixo, da parte superior dt citado elemento tampa, pela pressão resultante do carregamento de fluido
realizado exteriormente, cujo fluido A forçado etravás la sbeim
tura central (36). entre e Parte euperior do elemento tampa •
. haste de válvula, • citada gazeta de vedação mantendo contato
vedador com . invólucro tubular • a válvula, quando em euspom
eição de deslocamento axial de cima para baixo.
Um conjunto de válvula, do acOrdo com . ponto I, cam
e.
entcterizado pelo tato de age a parte superior aberta de :amara
de válvula (13) possui uma parede interna com aonicidade de
cora para dentro (23) sobre a qual apoia-as . periferia exterm
dada gazeta de veda0U (14), que apresenta mobilidade em semtido eXial,
em conjunto de válvula, de acerdc Com . ponto 1 0u2.
caracterizado pólo fato de que a parede interna (19,20) da aa.
sara te vilvula (13) possui elementos de encontro espapdoe,
airounferentemente (26), abaixo da posição le fechamento!normal
Ia Válvale -(16), para limitarem o movimento de fora para dentre
As válvula, durante • operação.
4. Ga conjunto de válvula, .de sodrdo com 4 ponto 3, ca.
eaoterlsalo pelo feto do que a parede interna (19,20) da'cama.

e.

4 "SP

ta de válvula poasUl t -Por tora doe citados elemantoa de meou.
4ro da válvula egpapadae (26), diapositivos de ombreiras (22),

oirounrereatemeate, com a finalidade de limitarem
da parte periférica externa de
0 movimento de tora pere,-dentre
,
gaiata de vedação (14)durante a aplicação do fluido comprimi-

alepostoa

TEEMO - 149414 - ? de junho de 1.963
ASQUERENTE - SCOVILLMOVFACTURING COMPÂNY • estados Unidos da )

América
Pa rnIgGI9 QE 1IVENÇA0 Tálvula de aerozol do tipo de
. pressão rápido

enchias:40

lo contra s Ra'te q inty4 da 4auete, pox . tora do elemento tem.'
pa (17).
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Um conjunto de válvula, de %cerdo :om zualsquer doe
- quo 0 invólucro tu. Ventos de 1 a 4, caracterizado pelo fato de
bular (12) e o elemento tampa (17) possuem passagens ,para fluiCoe (24,26) que se estendem atravás das partes contíguas da par.
te superior e da parede externa do elemento tampa e do inVó.
4.

lucro.
8, Um

conjunto de válvula, de &cerdo com o ponto 6,.0a.

raoterizado pelo fato de que as citadas passagens pare fluidos
.(a4,25), localizadas entre o invólucro tubular (12) et o elemen.
CO tampa (17), consistem de sulcos que se estendam atravás da
Ver te superior e em sentido longitudinal da paede externa do'
invólucro.
9. Um conjunto de válvula, de sobra() com quaisquer dos
Pontos de 1 a 6, caraoterizado pelo fato de que o °rifla() da
gazeta de vedação (14) acha-se centralmente localizado e apf.W.
senta conioidade, radialmente, de dentro para fora, sendo atilo:Ma no seu corte axial a periferia externa (14b) da gazeta de
Vedação.
' Reivindica-se, de acCrdo com a Convenção Internacional e o Art.21 do Código da Propriedade Industrial, a priorida.
de do pedido correspondente depositado na Repartiçao de Paten.
tete doe Estados Unidos de Amerioa,em 20 de setembro de 1962,eob
8.225.067
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"" A REI OAMENTOS ",NTRODUZID6S EM MAQUINA PARA PA ZER RApio DE CANA,. MANDIOCA, CAPIM E SIMILARES"", caracterizado
de aç8rdo com o ponto 1, e ainda pelo fato de ée consubstanci
' ar nua conjunto formado Por uma etaara interna provida de uma
âanela (3) do erl ,ada e uma abertura inferior (4) para salda
de material trabalhado, salda enta,.guarnecida por peneiras e9
.camoteeiveis situadas actua-As-Um segunda abertura'comunicant0
. come uma tObu1a Ç U0 (5) de ligação com uma ventoinha (6) erten'
:ma à °amara (2); dita ventoinha 6 ligada, por tubulaçao pr6
Pria (7) com um ciclone (8) comum; cata tubulaçãO, ó= O 4,
olone, são escamotedvefe da máquinai.
2 11)

31) "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM MÁQUINA PARA FAZER RA±
pio DE CANA. , MANDIOCA, CAPIM E SIMILARES"', caracterizado
de ocOrdo . com. o ponto 2, e ainda pelo fato dá cIoara (2) deli.
anta poema, ainda,.ligeçao com uma modga (9) . localizada 244
porção superior da máquina. A janela de entrada (3) 6 guar.
nacida por uma mesa (10) alongada e,: inferiormente i ornara
(é) localiza-se uma guia. (11) fixa karmaçao (1).
A câmara (2) atravessada, horizontalmente, pelo eixo
(12) motriz dá maquina, o qual possti*, numa extremidade, uma
polia (13) para.11gação ao motor e, na outra, a ventoinha'.(6)
descrita. .No interior da dita câmara (2) situa-se uma pluria
lidada de discos, sendo que oe ' extremoe (14) solidarizam-se'
com o. eixo (12) motriz e com quatro Outros eixos (15) supor.: tadoe tambem pela disco' (16) central, 'os quais contem,.ca
da.
um, dez pequenas lâminas X1 .7) adveia; :perifericamente, °g
dieors (14) 'extremos se solidariam com Uma pluralidade de ne
: valhas (18) cujo sentido de tÓrte eetd orientado no sentido
de rotação dos discos;
41) ""AllEPEI OAMENTOS INTRODUZ/DOS EM MÁQUINA PARATAZER
5211,2.22A, MANDIOCA, CAPIM E SIMILARES"', caracterizad0
de

actirdo com o ponto 3, e ainda pelo fato-de

altuar-se, sob

a. niena citada'em 2, uma navalha de . avanço reguldvel ' por meio'

de parafusos (20); e-cujo'°6rte localiza-se io.interior.da
mora,' (2) a fim de atuar em conjuntO . coa as navalhas (18).
ternas;

cA.

511) .

"AlIMPEIÇO~TOS INTRODUZIDOS EM MÁQUINA PARA PAZER RA.
MANDIOCA, CAPIM E SIMILARES", oaracterizadO
de aardo com o-ponto 4, e ainda como o sUbetanciaImente dead,
orito e reivindicado no,preeentememorial.i'llUstrado pelorde
9X0 DE CANA,

senhos que o acojpanham.

MIMO 1149.737 / de junho Se 1.96,
*SOMENTE • JURANDIR CAMPOS COMUTO
PRIVILMIO OS

datado ao dl° se Janearo
INVENÇÃO aperfeloamentoeintroduzidos em micpsine
para fazer raçao de cana, mandioca, espio
• siai/arei

PuNTOS
se seguinte@

CaRaOTEsIaTICOS

:RJ

TÉRMO VI 149 753 de 1 de fevereiro'de 1963
gao Paulo
Requerentes CHIMAPUMI ONO
Modâlts d* Utilidades "APARELHO PORTÁTIL inmeConstaToe
DE CIMARAS Dl LR

DE PNEUS"
REIVINDICACOES

tol ) " APERFEICOAMENTOS INTRODUZIDOS EM ORQUINA PARATADER RA0,22L2ANA, MANDIOCA, CAPIM E SIMILARES" utracterizadok
oor :ompreender ua.zonjunte tepax te triturar: picar, moer tas.)
vagens verde@ :u le palha, tu mame 4r4oe • bagaçoe em geral,
ao 4r6u tesejade meàiente • eimpiets mudança te peneino•Intertej
ia E sinuadas 40t -âmars is wituraçãoè

"APARELHO lowixiL PARA OONSEET08 DE MÁ
RÃS DAR DE PNEUS", oaraotülzado poz, .
oonetituir-se de: uma base. , (I), de olásik)
00C1
alargamento. central (2) e tendo em ambot; as extregidadeO•
doia parafusos (3) verticais' fixos 11 megeal uma traireaell (4).
de chapa metalloai tendo em uma das eitremidade um rasga (5)i'

IP*
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reentrante e prftímo k outra' extremiOade =furo ( 6 )1 Uma
peça (7), metalloa tubular, fechada inferiormente por um tua
do, no qual eatZo :iras ou incorporadas pontas (8) metálloaa
verticais Ánternaak peça (7); duatrborboletas (9); sendo-.
que a °Amarado ar 4 colocada *Obre a ba go (1), coma perimi
furada att danificada voltada .paraelat, onde dolooa-ee uma.
camada de borracha 'crua; Obre esta (mimada ,. adepta-se O•pepa
(7)"a qual 4 Oomprimida op étra'a °amara de ar permeio da
travessa (4) age adP ta. g e aos dois parafusos (3) e reoebe.a.
parto para baixa pelae borboletas (9); ' a peça (7) aquecida'
pér meie de queima de um combustiVel colmado - O interior
4g.liegma;

II) . P APARELHO PO RT ITIL:PO4.CONSE2108 DE Cl
XARÁS DE. ÁR'DE PNEUS", bubetknéialatente oomo o deaorito,
reivindicado no p ont41 o api4 etientado no desenho anexo.'

Um tambó; rotativa para • fabricação de pneus de
do com o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que nele o .
referido tubo tem uma espessura de parede uniforme.
Um tamber rotativo para a fabricação de pneus de aoOr.

do com qualquer um dos Pontos precedentes, caracterizado pelo
tato de que nele peba menoa Um anel ele.atico sem fim se eatert .. •
.4.0 na circUnferencia em terno do referido tamber e cada anel
4; colocado em p;sioNo em um entalhe circular da superdole er
terna doe referidos elementos.
Um tamber rotativo para a fabricapao de pneuO de •
6;.
LcOrdo com o ponto 4, caracterizado pelo fato de que neae eaCs.'
providog numerosos aneie ele.stiaos em terno do-referido tain.
itier, os referidos anele sendo locados em simetria e axialmen4 .
te em relação 4 linha central do referido tubo e locadoe add..*
sente • para o centro das referidas partes extremas que se es m'
I;endem radialmente,
UM tomber rotativo para a fabricação de pneus, caracte".
rizadO pelo fato de ser eubstancialmente como foi,deeorit0 004'
referencia aos desenhos anexos.
• Reivindica-se. de %cerdo com a uonve/W.ão Internacional
d (%t, 21 do cOdigo, da Propriedade Industrial a prioridade, d0'
pedido correspondente depositado na Repartição de katentes do0
Catados Unidoe da 4merica, em l e de a goato -te 1962 sob No.
Q14.069,

étYa•
18 de junho de 1.963
gEQUERENTE . THE GOODYEAR TIR g &RUMA UMPANY .

1-•R • -10-

,4F4

TERMO 149.931 .

Am4rica

Estados uhtuada

PRIVILÉGIO DR INUNg0 Tambór para a fabricação de pneus
RE IVIRDICAÇUESL.

Um

tamber rotativo para a fabricação de pneus, c4-

racterizado pelo fato de compreender um cubo de roo., que tem.
uumerosos elementos montados nele que podem ser movidoa de uma
posição radial interna para uma poeição radial ex:terna, e que
definemem conj unt o'umasuperfloie de trabalho subatáncialmente
cilindrica, e um tubo anular que pode ver inflado e'aão e ex
tensivel, disposto entre o referido cubo de roda e os refaridop.
elementos, o referido tubo tendo em aeção transversal unia parte
,
-; Central que se entende axialmente cujas extremidades terminara
em partes que se estendeu radialmente, as partes dos referidoa
elementos e do referido cubo de roda, que tóm contacto com o
referido tubo não inflado formando uma cavidade cuja acção trant

junno de i.96)
CO, • Estados Unidos da 6=4,a
pariimMio Da 1:MEM wedilção de 'na pressão para,fluider

fEEMO/

. 1,49. ,973
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-CEIVINDICaÇOES
“ 1)-Num tispositive de vedaciío de alta pressa° pa
eb aso . /om umb'eáquins tende Qoie elementod, um doa:tina:1e
a6vel.-:em relaçac ex entro :. eombínação a p racterizada pelo)
Cate nu ela -iompréendo,Um anel de vadação . l. taIx'a
•
MC:02in.
diapoatc eit:-Co,ce elineen'Á g i3
om-Intn.;Áe
,
num
:nst:te'rèrrté
ear fiam az relaçãáa ,, dar .
Um anel rido de auetentngão.-adja p onte lit,/
anal de vadação, 6 qual dito anal dé ,a2.6ten;:aç:Z;-tircULá/
" eiremonto'damáuluadd dito a:dal d5''''Caç.'7,á

distância aufleiontamenttPredtavi'impeÜr
-Versal se adapta ao contórno do referido tubo não inflado.
dite anel de vadação.ditO anel de enetátagt['à numa
Um tambor rotativo para a fabricação-de pneus de acitic) com *O Ponto 1, ca racterizado elo fato de que nele o refer:,
,.a -&e
4A dito elemervtç-de .gfiquina al qua.-t-dát adel
de roda. e M e n t ad0
,;r'n-M,:r5i1V;
de m nno oue possa girar,
çãodo cubo
fica
fizadc-te'meehtâC
nie-aoatataAr.:
ane2'de
. 4d:emente de'memalma

•
I'

I
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2)-Num disp ositivo de vedação de alta presta, pa
Na 'leo coa uma máquina tendo dois . elementos,. um doe quais
táver eu relaeio ao outro, e0mbina9ió caraoterizada
pelo/
fato. qut eia compreendei
Um anel de vedaçdo de baixa frição a longa dura•
Ção, disposto entre os elementoa demáquina de:maneira a fl
oar fixe em relação a um e num contato rente com o outro; e
Um anel de sustentação rígido, adjacente ao dito
anel de vedação, • disposto numadietancia radial auficien•
temente rente para com o elemento da máquina 'que dito anel/
de vedação contata pata impedir o roca/qui de dito anel de/
vedação, dito anel de euetentação numa distincia de elemen-'
to da máquina no qual dito anel de vedação fixada de ma .

pedir o recalque de dito and de Waides e: IUMR diefíiceid*
thaficiente . do fundo da WAhhata para permitir que ile$1ffille
oca o outro elemento.,
6) -Num dispositivo de veda4C de altapreecao
ra;u9 com um plata° reciprooamente disposta dentro de uma
mamara de pietãO, a combinação caracterizada pelo tato que
ela compreende:
viis anel deformável colocado numa rantura.£ormads
ma pletão;

Um anel do vedação de baixa friçãO e lenga
ÇãO oircanjacente para com dito anel deformável oplooedo/

paroialmente na.tanbaramo piatío enquanto contata a super-,
'ZIole interne da-oãmara de pistão; e

=ira a ficar livre para flutuar com o elemento de máquina/que dito anel de vedação contata.-

Um anel de' austentaqão rigido disposto adjacenta
mentem ambos oe lados de dito anel de vedação, dito anel •
dieposto'suficientemente rente a auperficie do 'outro elemen
to parei impedir a'reoalque de dito anel 'de vedação, e numa/
distinoia aufloiente'do fundo da ranhura para permitir que/

5)-Num diapositivo de vedação de alta prSesão,pa.
Na uso com uma máquina tendo fluido de alta preseão `entre •
dois elementos, um doe quais fica tável am-reiação ao caltro,
sendo a combinação caraoterizada p elo fato que ela oompreea
de:

o mesmo flutuecom o pietão.

Um anel de vedação de baixa frição e longa
'ção disposto entre os elementoó da máquina de maneira a ficarem fixoe em re/ação a um e num contato rente com o outro
UM membro de' anel deformável cirotinjaoente com
dito aael de vedação, dito membro de anel deformável reepea
ei'vo à pressão de fluido pelo deformar num.eentido radialpura aumentar a.fárça de vedação aplicado pelo dito anel de
Vedaq¡o.quando a premeio de fluido entre os elementos aumeg
ta:

Ayequerente reivindioa a prioridade de.idintic0.
.pedido depositado-na Repartigio de 2atentes'norte-akerióana
'
sa 21 4. junho de 1962,-eiob ni 204.181.a

a1.

•

.2m anel deeuetentação rígido adjacente ao dito/,
anel de vedação e dierpoato euficientemente rente . ao'elemena
to da máquina que confete' dito anel de vedação para impedir
o recalque de• dita' anel de vedação, dito anel de sustenta
ção ,maaa dietancie de elemento da máquina no qual dito anel
•f
de vedação / á fixado, .de maneira a ficar livre para flutuar/
com o elemento da "quina que Contata dito anel de vedação.4)-0 dispositivo de vedação.da reivindicação 2,
Caracterizada pelo fato,que mo mesmo dito anel de eustents.
cão sUetentada ' no lugar por dito-anel deformável.
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5)-Num dispositivo de vedação de alta premeio pg
, Na mio co*
' uma máquina tendo fluido de alta preesio entre -

•

efir

dois elementos, um doe quais uiva ene relação no *litro, a

Kg

coabinação caracterizada pelo tato que ela compreende:
Um anel deform ável'IocaliaadO numiranhuradorma
da mama superfície deum doe
elementos de m4quina onde a eR

Nnet'wnty

Perficie, na qual a ranhura formada, fica numa relação o-

posta para com a euperflole do outro elemento
Un'anel,devedaqo de baixa frição e longa dura..
011 , ciroun j aeentePara com dito anel deformável, dito anel
do vadagão localizado paroialm entena,xanhura e contatando/ a sap erfíole do outro elemento; •
UM emade
,. e uetentaçie,rigieo, disposto adjaoant2
_
mente ao lado. &Aumente de .dite4"anhortvo anel de
vedação
no qual ditafinel deaust entapg.o,ticadieposto suficiente , menta rente para,com .st
saperfíoWdo outro elemento sara . lin

, ~azam" eaao
"410 ,„#11

\I m111~40a

▪

noa

XL

/ia

•

TgRmu. 150.087 • 24 de junho de 1.963.
REQUERENTS • 7.8.86 CO4ERUI0 34 INDUSTRIA pt FERRO IEDA • Minas Gerais'
PRIVILÉGIO DE /NVENOCO -• Novo perfilado para parabrisas de .liefoulos
e similares
ImmikoZCAOW
1 . nove perfilado para parabrisas de.velculos e eiml
lares, caracterizado por ser obtido a partir de una chapa met4licas
de largura constante, que é eubeetida . a uma.primoira opera0o dm
estampagem, cem formação de uma 'Áa central longitudinalp-de oao•
tí4.0 trapezoidal, com os extremou revirados para fora, s em seguida
dolvando-se ortogonalmente pana -O ma gma lado¡ !Ornando duas larme
faJJ:As laterais paralelae, as quais por sua veOr C numa actua% Op:V.
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•

fAgge de estampagem, sgo reviradas recurvedamente para dentre, ror&
0040 aproitisadaménta dois J simétricos, justapostos pelas extremi.
Bilden 1i.vreS, 0 sendo posteriormente soldadas ao /Ongo de me extra

Eng

pj

Idades justapostas.
‘. Nove perfilado para parabrisaa de Vetou/02 e simils
nes G4NO reivindicado em 1, substanoialmente 00aDdeSorito e llne.

tradoco4 deSenhoS anexos,
ler
feftMO . 150.3E-5 . 5 de fevereiro de 1.963
REqusBEWE IAOCOLLI COSTELA METAdRGIGA E BEFRIGERAÇXO CUIA . São
Paulo
PRIVItgno DE INVENÇXO . Extrator do andl externo do rolamento da
capa de dínamo de veicule
REIV1WDICAÇOES

ME ANEL EXTERNO Dó ROLAMENTO DA Ok.
caracterizado
por um pino axial, em
LAno DE VEÍCULOS",
ftço
M eDE D ...
das pontas, á rosque3
partir
duma
o,
a
g
de
sua
extens
wi tto1
19)

"EXTRATOR

do, e a outra ponta se expande em formato cOnico: dito piso e"
tocalizado em sede tubular, externamente rosqueada, o uma das es
tremidades destas posse feitio de disco, com aba anelar as
adjacencias do bórdo da sede tubular possuem duas faces planat
opostas; no pino axial vai encaixada uma peça, em fórma de Pinça
expansível, sob ação da ponta cOnica do pino,,o, no ttpo de dita
pinça, há sali;ncia periferica; na extremidade filetada de Pino
axial, vai rosqueada porca; na parte exterior da eéde tubular,
ajusta-se peca suporte, dotado de duas paredes em arco circular,
opostas, 3, 4111 dita "peça suporte, 114 furo :entrai, com um roesse* ou degrau aubacente a :;ate; na rOsca da eade tubular:
otarraxada porca.
* 25) "EXTRATOR DE ANEL EXTERNO DO ROLAMENTO DA OA
PA OB DTNAMO DE VETOULOE", conforme reivindicação anterior,..,tudo
:omo substancialmente deacrito no relatório, reivindica40 .'ilUe.
vradc ao desenho an4xo,

0 • 150.10o . 24 de, junho de 1.963

.
• CABI.01ECK . Santa Catarina
rQUIVIVSBUTZ
GIO 03 Wang° . aperfeiçoamentOs eM Oaloados para motoro*
g

de automéveis
Rumando
& e

aperfeiçoamento em calço° para =tom de (%

COnéveie, caraCtOluadb polo 1Lto que sobre uma ohapa.
OlgOrte ou lamina dobrada em forma de alça, com um lar•
(O tune/ mediano o uma aba ortogonal para dois lado*
dpoatcar, 6 formado por vulcanleação um coxim paralelepv
4o g 2.00 de borracha cias envolvo a parede superior fio refl
fldo Cano/. para1e1adk baio Is ohapa de aaporte, elquaD
to doia lados opostos do coxim tangonoiam a paredea_
41rt2.olas. do tune/ • duas outras, também opostas age
(Ontidaa Ou eseoradaapor.ama oha ps . de col eira em hpl'

tua se =moas a-Sitromidade interior do um pino atp
Oramo m parede suporia dO tune/ or um furo do diaOn" 90.9r.
e o aperfelposmento em onços para motores de em
gagrireze,

substancialmente omo descrito no rela-Áric

1111413#49490

4eaemiloo 04 o aoompan4aw

TERmo 150.21 . 5 de fevereiro de 1.963
CEQUERENTE SACCOLLI COSTELA METATAIRGIOA E BEFRIGERAÇO 44
Paulo
ORIVIIEOID DE 1WIR,a0 -Diapositivo destinado a suar e 05,100a,
aba da diroogo.do velou/se

•

.11EIVINDICAÇOS9

1 2 1 °DISPOSITIVO DESTINADO &SACAR E COLOCAR
ENCHA DA DJR£NO DE liEICULOS", caracterizado por pino axiais
em que uma das pontas ; rosqueada, na qual se atarraxe porcas
o a outra extremidade do dite pino ; eGnIca, com a bise maior
eolfada.. para o lado externo; dito pino ; localizado em sede tua
bular i .externamente rosqueada, e uma das pontas deota s;de fubár,
ter finaliza em feitio de pinça, expansIvel sob • aço da ponf.
etnica do pino; -na parede perif;rice rosqueada da g ide tubular&
sal atarraxada porca; dito s;de 'tubular ; envolvido, de modo kl
era, por Nua 'em formato de segmento tubular, com furo num do: lados . e com abertura maior no outro lado; pard firmar é posia0
da g ide tubular, quando por ocasi go do 4s %

nas edjec g nclos da

sua abertura, a p osta ; poslçZo em que fica situada a pinça
avafro faces

Janeiro de
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251 °DISPOSITIVO DESTINADO A SACAR E COLOCAR
OUCRA DA DIREÇXO DE manos", acorda com o item anterior, careci

1969

Os, destinados a nivelar rigoresamente uma haste horizontal mz
diante ação de parafusos reeülares; pelo fato da haáte possuir mo
Centralmente um suporte horizontal em firma de concha rasa proa'
tada lateralmente dotada de orificio oentral onde se encaixa uma
baste reta vertical cuja extremidade inkerier se conjuga verrke,
fia Usual. nesse tipo de aparelho, enquanto que a metade eupeid.or*
da referida haste é envolta em mola espiral cujas extremidades d)
fig o fechadas por arruelas metálicas; pelo fato da haste VertiCa
de os p jitgaçU á cabeça da va:vula se projetar cima da mOla cedo.
tal por haste vertical torcida em forma espiralada, cuja extrem4
dada superior se conjuga coM movimento livre de rotag g e aluna lo
brio e envolto Por anel que, com o seu movimenta de subi e duo
cor prevaoa o movimento girateri: da haste.
"NOVO DISPOSITIVO NZOINICO PARÁ ESMIMILHAMENTO
2
WVAINUDAS DE MOTORES AEXPLOSX0", acorde Cem o ponto anterior1
tu. como eubstancialmente reivindicado, descrito o iluetradd
noe desenhos anexoe,
12

fanicado, malsá pelo fato de scincluirem meios para permitir a
coloca go de bucha, eonstituidos por uma arruela, que vai encalo
g ado. livre 40 longo da s;de tubular, mula eaSO dZO si Otiligeft*

do a luva relvindicada no Item le,

13

311 "OISPOSITAVO DESTINADO K.SACAR COLOCAR
OUONA DA DIREÇAIO DE VEICULOO, Ocorde com os Ittnedanteriores,
• t udo n oMe le*Gr I tos reivindicado e ilustrado nos desenhos oco

TgANO N 2 150 557 de 7 de fevereiro de l96j
r paul()
Ilequerentet ATOS RAIA e RAUL MANOEL MILIO Co
'Privil;gio de, Invenç got "APERFEIÇOAMENTO SM !MOSSO De
NOWA= DD PilgAs HSTXLICAS"
FIVINDICACfte
3. ,d) mAYERFEIÇOWNTOIXPROOESSOWMOLDAGIEZZI
mAsUMTIL±CASIYOU eeja na prepagagh do tolde final saro

e

gsnmu 00.333 . 7 de fevereiro le J..963
COERENTE OIDUSTRIA METALURGICÁ ARMA VOÁ • Oâo Paulo
FRIVIDgGIO D Mann • Novo dispositivo meo gnico para'esmert
mento de valvulas de motores à exp1Ogg0
REIVINDICA0E0
Um resumo siiió reivindicades oo aegaiites pontoe caracter/8 .MMessenciais:
1 "NOVO DISPOSITIVO MECÂNICO PARA ESMERILUAMENTG
DE VALVULAS DE MOTORES A EXPLOSÃO ,' destinado r esmerilhar • ;oscitar manualmente valvulas de meteres . explo "Siie 2arac iverisade-

por ama naste norizental dotada de elementos t

ustentaçãe

225

a reproduç go de artigos 4* joalheria e ornamentos totdliCati
em.gerál. caracterizado p orfie formar em =moldo do borradas]
'obtido diretamente do original, um =adio mediante ovava:sente,
no interior do mesmo de uma aleaçg o notgliofi do baixo pontada)
fueg o, que d empregado para a formagtode =molda definitivo,
em material de recheio tefratdrio e, to:tirar do anterior do xgi
ferido molde dafinitiVo todo o ne gai* 4ie eit0f2ittedat doei?)
lciagZo deÃpaixo ponta do fuego.
0APERFDIÇOAMEN.5014.120020Ã In! 102A0t2 Ina
2
MAU METÁLICAS", acorde com o pinto anterior, a caudal/de
por'Se introduzir mercurios Preferivelmente a quente nO int!! chi
'r:;'or do molde apde o seu eevaelamento, pata no:~ poraaaW

226 Quarta-feira b
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alagam todo e qualquer Vestigio de aleação de bailio ponto de Sa
mãe que tenha ficado no interior do molde, despejando-se em ee
iguida o mercurio e amalgama eubeletendo ' o molde a ação de calor
muficiente para evaporar todo. o residuo de mercurio que avelam
tualmente fique no interior do wlde.
a — "APERFEIÇOAMENTO M PROCESSO ME MOLDAGEW D2
PEÇAS METÁLICAS", acorde com os pontos anteriores, tudo , come
desceMp g reivindicado ó ilutrado non'desenhos,agexos.
fig-1

•

TÊRMO - 150.467 . 6 de março de 1.963
REQUERENTE DAMIXO FRANCISCO RA208 8Zo Paulo
.pRIVILdGIO DE INVENCIO . Nova bucha !lesiva' ou maleavel de
centro
cilindrico dom furo central e laminas ra.
diais externas longitudinais
REIVINDI040E8

/

I)-Unico-Nova bucha flexivel O' ja mialeavel de- centro cilin.
.drico com furo central e laminas radiais 'exter-

•

FG.EERF1L
TÉRND . 150.371 . 2 de julho de 1.963
REQUERENTE - PRODUTOS CONTA= S/A SZO PaUlo
rumem= 1NTENgh . Aperfeiçoamentos em exaustor

•

PSIVINDICAÇOSS

Aperfsiçoementoe em exauetor, caracteriza.
doo por uma cobre-canaleta poptiça colocada no aro 'heleno§
pico interior, envolvendo a omeleta axial •xietente no meg
co aro,
21. Aperfeigeemontoe.-conforme reivindicação
caracterizado por uma pala proeida do troo pino encaixas
raio eacriiideo corropondentea exietentea. ,io aro talco.
copio esterno.
3 Aperfeitoementoe, ~dorme reivindicação 1.
Caracterizado por uma grade remorivele
meio de um

£Weel ao "aro

por

onixe e duas proilhace
4 Merfeiçoamentoe, conforme reivindicaçaee 4

0 oaraeterizadoe por dele aros telescópico) ajuntáveis •
41alquer eepeeeura de parede, doe quais se Zixan. topeoti.
Mente, o cobre‘nanaleta, a pala. a grade. •
,9 Aperfeiçoame pton emomauetor, ceraoterisaa
40a por Serem ocencialmente comp denor:My reivindioadoe •
iluetrados non danei/loa anexos.

ÉrEC: ;E SR ejcurciRire e:s1
•

nas longitudinais,inteiramente bonformada:ela material
flexivel ou m'aleal,carateri"Sada_porser-ConstituidA
por um centro cilindricd Com:furiylentral;dotadó
exdrnamente'de laminas radiais long itudinais fleXivels,sendo dotada 0.11 não de luva no furb central

•
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C Sendo edatada amansas rigidas superticie
terna . de sujas mangas pão ejuetadas pressionando,
as laminas radiais tlexiveie - tudo como substan.j
Cialmente descrito nos relatorlos,graficamente
mostrado nos,üsenhOs inclusos e reivindicado neste unioo ponte oarateristioo,
CÊRRO . 150.504 - 8 de.março de 1.962
AEQUERENTE HERKINIO SILVESTRE NETO elORGE DE SOUZA. ao Paulo
PAIVIIg010 DE INVENg0 Novas disposiçSes em válvulas pneUmáticaS
para auto motore3
REIVINDICAÇOES

12 ) "NOVAS DISPOSIOES EM VÁLVULAS PNEUMÁTICAS PARÁ AUTO-M01‘..
RIS", que as constitui, por corpo principal de adaptação ao motor
no lugar de uma das. velas, ditado na extremidade oposta de Plange que limita cavidade onde tem .rosqueadO um disco que Pressiona
arruela delredação, disco asse com bico cilíndrico perfurado que
recebe projeção eextavada iaojadora.da válvula de retenção, . e
caracterizadas essencialmente' pelo fato desta válvula de reton
ção constituir-se de duas peças singelas soltas, a inferior compreendendo uma pequena'base'de forma quadrangular ou ' forma poligonal qualquer que ; contraste s com a câmara cilíndrica interna da
projeção, a fim de gerar passagens laterais, e a superior com preendendo um anel metálico perfeitamente ajustado', Concentriáo,
e. livre as paredes da câmara cilíndrica, anel esse dotado infe
riormente de saliancias regularmente espaçadas que limitam aberturas comanioantee com o seu furo central, .e finalmente pelo fwto da rasoa externa superior da projeção sextavada receber uma
conexão que tem recravada com ponto de giro livre o bicó de ada2.
tação. da mangueira Condutora
22 ) "Neffit DISPOSIOES EE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS PARA AUTO-MOTO
RE', de -cardo com o ponto precedente, e tudo conforme substancialmente descrlteore iy indicado _ae imea $4.1aelaa-des enhae anexosdemonstrativos.:

"c.

TERMO • 15/.56 . - R #5.t. tag8sto de 1.963
REQUERENTE . OEZAR DIAS DE ALMEIDA - S go Paulo
PRIVILeGIO DE 'EVENÇO Wivo'tipa de moldura &aporto para
quadros

.YiEIV.INDICAVJES
Em resumo reivirliica para : o. presente pedido co segui
teo. pontos ceracteristióos:
I.- NOVO . TIPO . EE

PARA QUADROS*, FM= D1
.UMA MOLDURA COMUM; COM ENFEITES VARIADOS NAS BORRAS, porem caracterizado por sor de dulia face, os . dOis vidros plenos sendo
MOLDURA SUPORTE

fixados pormeio de travas de arenas parcialmente 'soldados na
proprie moldura.
II - NC170 TIPO DE MOLDURA SUPORTE PARA QUADROS, apreste.
ritado ainda por ter um encOsto que pode ser desencaixado de
moldura, permitindo que este tembem possa ser usada dependurada
em uma Fervia qualquer.
Tudo como descrito no presente momoriel e ilustrado
nos desenhos em_enexo.

TOAMO . 151.713 - 14 de junho de /.963
REQUERENTE - FONG MU - S go Paulo
MO9P,L0 DE UTILIDADE Original chapÉu para praia e respectiva
embalagem.

RE1VINDICAÇtES
Em resumo são reivindicada os seguintes pontos caracteristícos easenciaist
/ - "ORIGINAL enA
. p u 2ARA PRAIA E RESPE.CTIVA
EÁLAGEM", constituído por um chapeu confeccionado em fazendaou outro material suficientemente flexivel, dotado de copa cl
nica ou henieferica circundada por um grande anel plano que
configura a aba larga, caracterizado por te' esta ultima em
sua borda extrema, convenienaeMente embainhado, Um anel atroz
lar Ce aço ou similar aubatancialèente flexivel e aue distendido prOvoca a distençgo da aba, dando ao ohapeu a sua configuraçto-peculiar¡ pelo fato do anel flexível poder ser enrola.
do em forma de espiras concentricas de maneira a diminuir. substancialmente o raio do Circulo por elas descrito, dobrando-se no seu interior a fazenda ou similar qie configura a co
pa do chapeu.
2 - "ORIGINAL CHAPEI PÁRA PRAIA E RESPECTIVA

EMEALLGEM", acorde com o Vento anterior e c aracterizado tag
bem pelo fato das • arpirae zjhtidas pelo enrolamento do anel
circundante da aba e dobramento do revestimento da mesma O
da cepa,. poderem ser contidas em pequena bolsa circular, dZ
tada de alça da suspensão.
- "ORIGINAI CHAPEU PARA PRAIA E RESPECTIVA
EMEALÁGEM", ' acorle com o ponto anterior, tudo
o omo.substancialmente reivindicado, descrito 1 ilustrado nos desenhos a
nexos.
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de uma bato eilindrica (4) que atravessa ditos elemantenÁo"

guindo a mesma linha transversal de cada strie dos segmentos
(3) e se estendem att as laterais do quadro mettlioo (1), Atre
vessando - as tarebte; ambas as extremidades das hastes (4) podem
cor dotadas de roscas onde alo atarraxadas porcas Oh POrlend%
ainda, serem rebitadas •ou soldadas,
25) I NOVAS Z ORIGINAIS DisposiçttEs EM CAPACHO", come no ponto
.precedento e tudo como subetancialmente'desoritoi. reivindicado

a pelos desenhos anexos.
2ÉRMO . 151.737 9

de agnsto de 1;963

REQUERENTE ,« quimick TUPAN S.A. Rio ,de JaneírL
flUVILdGXO DE INVENÇXO. Aperfeiçoamentoi

na embalageM.d0

espoletas
MWri,og oinUtsmdSuTca* =

2.

"APERMIÇOAWIN2D3 NA DMAZACEIt DE ESPOZETAE I,

caracteriza*

dos por serem . as caixas de .sou acondiclinament o, dê fonaato-a
adeguados, ,fonnad as por fundo e tampa interpenetrontes, atre
margens e ilOca de paredes afiladas, e por serem ditas.
Caixas constru idas de •matericiis pl:sticos . dotados de guano
V.:8 de

TÉRmo . 151435 . 9 de aestd de 1.963
Sgo Paulo
BEQUERENTE JORO DE SOUZA JUNI(

dadius ame assegurara absoluta impenheabilidade a /toldes O

PRIVIligOIO DE - INVENÇg0 Doels o originais dispOS19deS

eis

imi'vngiCeas
10) -ottVWWOR/d/NAIã"

DISPOSICES EM

cArAcifiN caracterize:C'

Co essencialmente pelo fato -de se; lOnstituido de

UM

quaarillUP

955 es

2. "A.PERFEIÇOAUENT'OS NA PRALAGE11 DE ESVOZETAZ", como reivirv/V
cado . acima, e substancialmente como descrito e Ilustrado no
relatoil0 e tios desenhos anexos.

Milico (1) onde centralmente esto dispostas uma pluralidade
go Uras (2) de pneumkticos paralelamente e separadas entre el

tOr uma etrie de segmentos cireulares (3), tambtm de pneumttim

4e1 G. I

fle's•a.

2

4
OCO OWndrozaterial dispostos, distanciadas o egniO10_40g2.

CMAinbas traneversain As-Sirael as Caras (2) o os segmentos
circulara (8) st° unidas entre si mor interatdio do arte% os

131.84 .13 de agOsto de 1.963
AEQuERENTS • PAULO JOSEPH ISMARD Sgo
RODELA DE UTILIDADE Nova capa para teclas de Ci g
esoritOrios

anice/1 E,0

REIVVEDICA.25ES

TEmPo:- Reivindioa ;•se domo pontoe característicos e constituitivne.
desta Patente de Moddlo de Utilidade o ondeado toe eaguintee Doutos
careoteristicoe:.

Quarta-feira 8
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1°) "Nova CAPA PARA TECLAS DE mumns Dr ESCRITÓRIO%
aeracterizada por constituir-se de-um disco de qualquer material, de

4e) tson

preferencia pletitioo, provido em uma de suas faca da gravura de uma

como noa pontoe- I:ecedentes e ,aracterizada essenoia1ment0.14*

letra, ndmero, ou sinal, e na outra de projeções qua partek de mia pe.'
riferia em posieão perpendicular e terminadas em forma de gancho.
"NOVA CAPA PARA TECLAS . DE MAQUINAS DE recniróálon,
dono reiv. indicado em 1, e tudo come aut.stanolalmeate descrito e
trado pelos desenhos. apensos ao presente mamorial,

2 Timilm Ansãntrisep ErartrrioriMMO -511/113/t1510.

lo fato dó,.à "espaço" (10) formado 'entre as 'paredes do íeolpieck
te :e do " tubo, "Sei Preenchido' com oxáfoitoe (15); terdadeiree
ou de imitaçrlo, para chamariz.
.5 0 ) "NOVA E ORIGINAL API1ESárfAs9 DM INTRLTENIMEMO-SURPRENA°
Como nos pontos precedentes e tudo coma substancialMente descri,
itO, reivindicado

e pelos

desenhos amemos.

,

Ttama - I51.87O - 14 de agasto de 1.963
REQ.UERENTÍ IRINEtt RODRIGUES LOPES - Stto Paula
PRIVIdGIO Da INVENÇXO /Nova e original apresentae go de
entretenimento serprear
REIVINDICAÇOES
VI ) "NOVA R ORIGINAL APRESENTACX0 in EME ENIMENTO -SURPRES

caracteriza-se essencialmente pelo fato

de

ser oónstituido por

ma elemento externo que consiste de um recipiente ollindrico
(I) em forma de copo, tendo em, seu interior uma proje4o tubular (2} saliente do fundo do recipiente e :tem altura at5 o mas-

mos

•o uivei da. parede do cepo:, e 'por a borda erwrior de dito recipionte (1) possuir pequenas anila/leias, (4) triangulares dirigida° para ambos os, lados, enquanto que a borda do tubo (2)
ter salitmoia (5) apenas do lado. direcional à-parede do reeipiente.
• 20) "NOVA It ORIGINAL APRESENTAÇXO

DE ENTRETENIMENTO-SURPRESA"

como no pente precedente, e caracterizada, es gano/ate:tento pelo
fato de o tubo (2) ter preso, em eeu interior um erersento-gror•

'Caie o- 151.9111 /6: de agterto de. 1.96,
Ig.QUERZITZ 0104t100 113PINDOIÁ .. Santa dataria,.
11010310 Let uTILIDOR um nove:Rodela-de gsiole.SiXaterrle.
PONTOS 'OARAOTERISTICd13'

presa (11) eonetituido por =a mola helicoidal (6) de Gond:
mento algo extenso completamente coberta por uma Ana; (7) de
tecido ou similar.
30)
como

NOVO MODZMY PL GAIODA GIR426113U,
formato cOUndrico, À guisa extgedà gltnIte r ogawtorizoAt Stm
cor. sostetada `em duas hastes &pista opostas ligada' entre'.
edt_ luz mim de um

eixo central,. que proporcione rotaRie a

át•

tecer/44,4
"NOPA tt ORIGINAL 12~10

DIt

ItNIVRENIIII-ENTMOPRESO

nos pontoe precedentea. e earaaterizado .eesenciaintente pe:;

/o fato de ditcv elemento-surpresa (11) estar comprimido no
tentar do- tule e. segure por uma tampa (A) , que fecho O . rool.piert.e
te e possue a borda curvada • (9) para, dentro, adaptando-só à fia»
lianoia (4) do recipiente, e 'que, quando retirada possibilite
a projee^ge do elemento-surpresa,. impulsionada pela mola %te se
solta em vista d press7io.

'ruo memme ia GAIOLA GIRATMAI_A4
*obra* com .0 ;et* 34 caracterizada pelo> tato de Der e Mesma
yrovicia. ,,de:bastors. destinadse a sue sustenteofic, 0 cotabilLoo
de oenAkeumaactenverÉentes pari e eixo central e prbooc.GO 1
Mesmo e as- outras, menores, conchegar co eixo centra, dotes

Ces orgumes dOa Ultimse dispostas tquidiettuallt.
•toente- umas dee outras.
'3'.- NOVO MODELO DE GAIÓtA GnwroBIA, de
sobrdo c,4 os pontos e 2, den.,4teri g.i1e pelo fato am ‘110
envolvendo o eixo central, mÈvel, ha' um. eixo . £ike, 00122:4•0
qual estão dispostos o bebedouro e comedouro. .
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/OVO MODELO ma GAIOLA anut4rtl, de
4..

arma-ai o pedaço do couro pura ou3o na oe mira o corte .para ame

tudo sUbetanol.

o dm ao entranaue, deixando o enfuste livre dO tOrros ea (seguida,
monta-, se o contra-forte l 'fazendo-O chegar zebre ao fralgjaa lateráid

cardo dom qualquer dos pontoo preoedentea,
• ao acbrdo com 00 .
conform e desoritOn 0 relatOri o

lamen te
, aeaerihoe anexoa. •

do untaste e posteriormente, baixando o material do pedaço de Oorn.
ro, une-ao Babas as parta do enfronhe entre al k formando a junta!
abre a deprosao do enfuste e prosseguindo na ormaç;o ' de acerda
Com a prAtiaa estabeleoidave, depois de armado o sapato, pega-em
obre a junta do pedaço de Ouro no entronque uma tira de material,
adequado, que cobra dite duata O finalmente, de colona no eeu lrn.
gr o salte' prlviemente forrado,
. fixando-0 com paratuae-

riGk

LÊEM° . 152.210 . 8 de julho de 1.90
am. INDUSTRIA E COMÉRCIO a EU Parnlm
MODELO be UTILIDADE . Avo modelo de cabide para exposição d(

REQUERENTE .- LADY MODAS

blusas e semelhante

pft)

MELHANTES, oustituido por fio metéliao, oapeado por re
vestimenta de plásOloo, que tem as duas extremidades rn n
Lidas em prolongamento a tubete de onde ao projeta aupg
riormente um gancho usual que configura um pendurai, ool
do que o fio de cada um dos lados do tObete se algema.
ta reto num comprimento semelhante ao da largura de um
pescoço mèdlo, danais do que se dobra em angulo reto PA
ra baixo, de ambos os lados, de forma a ter altura 8ufj4
Ciente para ápoair a gola da blusa, volta a ser novamag
te reto, indo se curvar nos oxtremos, Unfigurando ombros e caracterizado por posteriormente se obliquar pa.
Ca baixo e para o centro, descrever dois arcos de otr *
calo, um de cada lado, subetanolalmente com pequeno *
ralo, obliquar para dentro e para o outro, indo se unir no meio do vale formado pelas projegOea que o ia..
tinam • que configuram em oonjunto o fettid de doia *
seios auffianos, em corte transversal.
2 2 ). NOVO MODELO DR CABIDE PARA ErPOSIÇIO DE BLUSAS E SE
MELBANTES I , domo reivindicado acima, sObstanolaImente *
.ome desorno a iluatiado nos desenhos anexo°.

TtRMO . 152.140 . 21 de agOsto'de 1.90
REQUERENTE . CoSENTINO ec DONATO EU.L. .. Argentina
PRIVILEGIO DE INVENÇXO . Nevo tipo de calçado Para Senhora
PONTOS

J. ONTOS CARACTERISTICOSs
NOVOmODELO - DE CABIDE PAEA EXPOS100 DE BLUSAS B Ra

CABACTERIS,T I COE

1. - Um nevo tipo de calçado para senhora no qual a a pla se eg
tende saSmente na sdperficie dianteira de apeie; ao p4, determinada
' pela região compreendida entre a ponta e a parte digitotaraiana do
1
.pé at6 a parte média do mesmo onde Começa o enfranque ou arco do 14
I. parte média esta que è reforçada pot baixo por um entuate em si cot
thecido oujaa franjas, longitudinais marginais ficam ligeiramente le
I vantadás; caracterizado pelo fato que dito enfuste tioa fixado por
baixo da palmilha nesta 41tinu; e fica coberto pelas duas bordas que
ae enfrentam do contraforte que cobre o enfranque, fixadas por meio
de adesivos, semente por cima de ditas franjas laterais ligeiramen.
, te levantadas, deixando livre ditu duas bordas do contraforte a
parte acanalada média do. enfustes e pelo fato que dita parte acena/ lacta fica coberta por lana tira flexível que se estende deado a'extremidade posterior da gola até o salto, o'qual fica fixado por pem

3

,rafueo.
L'ás.

TtRMO . 152.228 * 15 de jáIho de 1.9e,.
Paulo
MODÉLO DE UTILIDADE . Neva modelo do alça para chinelas do . tipo
Jai4s.

REQUERENTE IBRAHIN TANIOS ABI CHEDID BRO

R 11 tyj N2 o a e; r s_

5

6,
2. c. Yr09e0e0 para g4abrioaglio;da palçado-:pgroaanhOga,de
drdo coa o ponto ii earaoterizado peloo4gtoOlas4,a ,,oaloopsebre a
baru rn ,palmiiha=de , qualquer omaterial, reforçaado,prgaira

e&aaado..00 ia

geou

enfaate Wdita-eelas reoortáraa :„a palaiiha,

Ra resumo aio relyludicadoe ao aegulatee pontoo caracterletl000m

(

oeBenoialat
.

PROVO mulo DlAIÇA,PARA CHINELAS DO TIPD

Nfia", eonetituido parWeilçdoafi'
gkire.aa'or duas tiram embotes
oialmente planas, interligadas -parAgma..Eas extremidades, em for.
ma obllque, de modo a se a geenneci.". 'ut'-*Voi plano, tendo nau ex.
tremidadee doak projoaOsa, ~drlake,taa4eYernale, 192;1OdnO Para

imr

r
II,kRi0 OFICIAL (Seco III)

Q • arta-fefta. 8

o centro do 444"le que terminam em dois boteiee centrados destina.
doe à co conjugar com o solado e caracterleado por possuir no
vÁrtice do V em projeao ao plano
em que o mesmo se situa, tiMa
hoste ollindricà subetancialmente maior clo que as /ateraia, do.

tada de terminagilo em forma de boto eamelhante aos anterioregoe
que as curva para baixo descrevendo arco de oiroulo para
$38 pren
1
der a orificio situado em ponto ideal, frontal
do solado.

2 . "NOVO MODUO MS AMA PARA OHINIZAS DO TIPO 'TAPO

9

-1

„-
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anelar existen-t-e entre elas, Sendo g pté fechado na parte oposta sul
dois fundoe por uma parede oiroular, p rOjetando . se para ara do To8o.

ollindrisit,intorno, dma Urda oilladrioa de Ivo/ dametra
provida dita b6rds, estenteMente i dé . ráSoápráprigmataspá 00
tárraohar.
2,) 1100 tipo 46 pitki M4x0
004,0 ponto 1.8.0gbsta0.f»i
ololmasta coió deaorito. rtWeet nt e40 1o. desenho *MOO
dá parede

MS", aootède com Os pontos
anteriores, confortes aaima oubetanci. .
alments descrito, reivindicado e devidamente ilustrado nos deee.
nhoe anexoen

,44410,5

g!

rio.
it-0Yzwa

.npeel~ai

nc 2

TERMO . 152.330 28 de &gesto do 1.‘03
REQUERENTE IGIZ JOSÉ DErSOUZA . Oh Paulo
MAIO DE UTILIDADE .

1

TERMO*. 152.240 - 26 de agesto de 1.903
REQUERENTE - ARMANDO GARCIA ZEITE FERREIRA
=EL°

e Guanabara

DE UTILIDADE . Nevo modelo de parafuso
BRIV
====

Melhoramento em plaronlor O globo

REIVINDIOAÇUS

INAIOAÇ'014 81
~======q====CX

"N0V0)1CDRIp DE PARAFUSO",

caracterizado pelo fato de poesuir
na sua parte superior um. anel saliente, seguido da Um orltioic
transa
Versa, na parte em que o parafuso tem termo de um mine, e termina.
do 'por contem duas ranhuras ou fendas cruzadas, para efeito da pOdet
ser enroscado, quer por interoddio do critica°, suor permeie
49 oba.
vo do fenda maga, tudo como aqui descrito a roprountado nos dasso

Em resumo, reivindica para o presentes pedido co
seguintes pontoe caraoteristicoos
I-. MELHORAMENTO SM YZAPONIER 2P 014330, caracteri.
zogo por ter a Wea da plafonier roegueada internamentmosm
binando °os o gorgolado globo que ropqueado exterhamente
assira dispensando o tule de solto ou parafusos para sua instais
ção.
XI- Tudo Gomo deeorito no presente memorial o iludirado no. deeenhon anexos.

dkelt1

nhoe aUGX080

135

ade
. •

011.

tumu Na

at 397 0*,50 dó agOWto de 1963

dequerenteelh CLIWZRA • Pira
' dodirdó de thiltdade! •"MORO DESHOSTPELPARA MIRAR 08IâNÇAD
ANDAV

•

Mairinantemb

• t5E.204 . 26 de og8sto ds
U QUERSNTS
OB ta 1102A..pgo fauzo
MODEW Ob GTIL/AADS • OM em tipo .d:e 040
o

r

AnlaglaçOim

deemoitável pra multar crianças epi,
- 4000r .• r çoirootortoodo Por duas bafos nexagOnsis de tUbda giz
Atdool4 de dimeneeee &Cantei,. ligadas por Cepa armoulso
encaixáveis, a bois interior eand0 gonda de rodIsion
.a,supariOr. 4. asseatwalingular de GOORIO
ao à eito "Me superior per ormffitee,
Suporto

1320R ,

.

le. , Ital.-oarbaeb

iiiridriosé,oenoldítáS; Sabee nanás. p01 CIMO,
• lintu.temr próprios
400, 021 • ifeataocs fOt 48;40 &Cella cofíiv
•

afano

2 .a Suporte, conforme reivindicação lp °motora
gado po Serem era braços de ligação da g -basco, enCairável54

ftelecoOpioamento, oe da base inferior eendo providos de um&
•
;fies encairávelo nos da base superior.
3+ Suporte, conforme reivindicação 1, Caracter
tad° POr serem os braços de lizaCão dão banes articulado° +
metas, de modo a poderem ser rebatido° sebre os planoe daS
Cassas basco..
4 • SuporVe, conforme raivindicaçao 1, caracted

°SOO Por COrrentes . de fixação do assento á base superior, 41,
tas correntes sendo aparafusadas aos tubos da mesma base O
tendo co °sue elos inferiores ,preaoa aux tio plaation die.ms
çonto entre costuras do assento.
Suporte desmontável para'hneinar Orianpa
ndar,
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OaraOterizado por ser eseenoialmegte Como deeoritof •

reivindicado O iluctrado nos deaenhoo anexoe.
Ves

ao longo dos vincos, denodo a forcar angulo° diedro° Ouid°
Caces interpenetram ata a iedu4o do conjunto aua volume

e

tangular chato e capeado.
Novo processo de dobramento deitara% planta°

o Similares, caracterizado por ser como decanto, reivindica
to e ilustrado nos deoenhog same,
TÉRHO . 153999 6 . 2L. do outubro de 1.96)
REQUERENTE . FELIS MONTILIA 8 go Paulo
MODELO DE UTILIDADE • Novo tipo do aro para farol diddair°
de automoveis em gora/

RRIVINDICAÇO23
tts resumo reivindioa pera o presente pedido co eegaiti4
%e pontoo caracteristicoa:
• NOVO TIPO DE. ARO PARA FAROL DIANTEIRO DO AUTOR° e
VEIE EM GERAL, formado de um farol comam, porem caracterizado
por ter em toda volta uma aba interna, a qual se projeta na pag
te superior do aro e que constituir um refletor de lus difusa,
ornando assim mais direta e intensa a ilursine04. proporcionado
pelo farol, particularmente nos dias de nevoeiro.
Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado
nos desenhos em anexo.
,

3

5rovi,
IMMO .153.990 24 de outubro de 1.965
(LEQUMENTIA eitRL HENRI= - S ge Paulo
oarfruPlio D3 MORRO - Nevo processo de dobracentO de capo
plantas e simular

1
lalVikbibibEs
Novo prueeeo de dobramento de mapae, planto
alegara% caracterizado pela vincaget1 da :olha a dobraram
154.194 • L6 de agásto de L.963
ESQUERENTE 80CIEDADE MECANICA RANIERI IEDA . dão Pau14
.PRIVILÊGIO 03 nnrende Nova disposição em wilvula Para 04ouinge
t

copiadoras hidraulicaa
ESWINDIOAÇUES

11 • hEDVA OISPOSIÇXO EM v£I,VOLA PARA ~INAS COPIADORAS Enda

pr
.02~

ên lOCCO to respectivas diagonais e de ratas paralela aos
ZadOrst Inunda da colagem: abre a capa e do dobramento

LISAS", caracterizada por constituir-se de: um corpo (1) tendo •
hm furo , vertical em cuja p arte inferior prende-se Uma peça.
(2) coaxial, ha qual esta montado um rolamento (3) e, abaix0
deste aí conjunto de anais fixadores de uma guarnição (5); uma haste (6), que aloja-se no furo do corpo (1), coaxialmehte, atra
'assando rolamento . . guarnição, tendo uma flange (7) acima
do rolamento, os qual apoia-se uma mole (8) helicoidal, cuja
te superior encosta-se . ama Ducha (9) interna peça (e), tendo
ainda e haste (6), superiormente, um encaixe onde aloja-se ama •
esfera (10), › inferiormente, 1m raro (11) longitudinal para una
Caixa Ia ferramenta de acompanhamento (12), ai Presa por um para
%se radial (13); as salancim ,14), articulado ao corpo (1) ao:ir
dm eixo (15) horizontal, encostado è esfera (10) pela face ince.
'1Jeva extremidade sai urta um oonjunto de anéis 'aloja
doa em um .euro (16) do !orpo (1), paralelo à haste (6), anéis é.$
cor ampllhados na sequência) um anel (17), de secção transversal
Cetangular: um anel (18) le secção transversal em "U" la dirima.
tro interno Igual e, dc. anel (1'?); um anel (19) de aeccão trans.
versai em "U", de diâmetro interno maior que o do anel (17); UM
anel (20) de sécção transversal cm 0 U", de diâmetro interno igual,
ao do anel (17); am anel (21), de senão transversal em 0 U", de
diametri, interno igual ao do anel (19); um anel (22), de seeção
transversal em "U", as diâmetro interno igual ao do anel (17)
finalmente um anal (23), de aecção transversal retangular . da.
Aug tn interno ignai ac dc anel s17) Tédos Is anais ajustado 5

V'

(341.4R10 OFIC,AL
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liared *terna do furo (16), . bloqueados •entre sl pelas flanges
(25) fixas superior . inferiormente no cor,
de duas tampar' (24)
por (1), possuindo os aneis (18,19,20,21 . 1 . 22) furos radiais:
e com
uma haste (26) tubular, dotada superiormente de uma flange
remi externa na parte inferior, alojada no furo (16), coaxial

•

Mente, tendo nela montada uma pilha de anais, na seguinte seque/
' ransversal retangular, de diemetro
cias um anel (27), de secção t
externo ajustado ao diãmetro interno de anel (17) e de largura ig
' girei 8 deste; um anel (28) de secsão transversal retangular, de
diâmetro externo Menor que o do anel (Z7) e largura igual 'ao do
anel (18); um anel (29), de secção transversa? retaingular, de diâ
Metro interno igual ao diâmetro do anel (27) e largura igual à -

CtIMO 1 54 . 053
. • 25 de outubro dó 1.9á3
REQUERENTE FREDERICO GARDINI Espirito 8antó

do anel (19); um anel (30), de aecção transversal retangular, de
diãmetro externo menor que o do anel (27), e largura, igual 1 do

MODELA DE UTILIDADE Nevo modelo de escamadaira

do Déixe

"151NTOS CARACTER1STIC0S",

anel (20); um anel (31), de secção transversal retangular, de diâ
metro externo igual ao do anal (27)a largura igual à do anel (21)

10)' ^NOVO MODELO DE MAMADEIRA DE PEIXE", Caracterizada
um anel (32), de secção transversal retangular, do diâmetro interno menor que o do anel (27) e de ' largura igual à do anel (22),
e finalmente um anel (33), de secçrja transversal retangular, de
diàmetro externo igual ao do anel (27) e da largura igual à do
anel (23). Todos estes anais bloqueados erlre a flenge da haste (26) e uma porca (34) rosqueada na pOrte inferior do referia
da haste, possuindo ainda esta haste, alojado em seu furo inter
to, um pino (35) cuja cabeça redonda sobressai na parte superior
(36) rosquea
e cuja extremidade inferior apoia-se em um parafuso
do na haste; uma bucha (37), fixa internamente na tampa (25),in-.
ferior, do corpo (1), zebra a qual apoia-se uma mola (38) hei a -

O

por tar unia forma c onvexa- avalada, com 18 pinos cámicos distribuidas

etl) . 4NOVO lnot.0
or

DE ESCAMADEIRA'bE

euaeterizada •

sor um Longo cabo contendo Uma curva de 20o.
'

35 )

"NOVU MODELO DE MAMADEIRA. DE PEIXE", conforme .

a03 acima leacrlto. reivindicado • ilustrado moa desenhos saexos.

coidal de pressão, encestada na face inferior da porca (34) da
baste, sendo protegida par um corpo (39) fixo à tampa (25); Um
cilindro (40),' alojado em uma bucha (41) da parte superiordo fa
ro (16), apoiada no pino (35) e encostada 1 parte inferior da extremidade mais longa do balanciM (14); furos de comunieação com
os vãos externos dos anais fixos,,aa seguinte ordem: um *furo (42)
ao nível do anel (20) central; um furo (43), ao nível do anel. (45) e (46),
(19); um furo (44) ao nível do anel (21); dois furos
e
ci
segundo
ao
nível
do anel (18)
o primeiro ao nível do anel
(22), sendo:estes dois furos unidos entre si por um furo (47) Vertical, que possua internamente, na parte superior, um pino -

(48) estranguladOr,

e tendo o furo (L17) uma derivação para a
(49) para

parte externa, a todos os furos correspondendo bocais
mangueiras (50).
--

copIADous
II) - n NOVA DISP0SIÇA0 EM VÁLVULA PARA MÁQUINAS
DRÁULICAE", substancialmente como o descrito, reavindicado no
ponto anterior e apresentado noa desenhos anexos.
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.
REQUERENTE GENERAL ELECTRIC COMPANY - Estados Unidos da :iraria&
PRIVIWGIO DE INVENUO - Processo para operaçíoe reaçío de
lãmpadas do descalca
pRirVINDXCAME8

1 - Um aperfeiçoamento em processo de operação . e reação de

'

Janeiro de 19Cs

aafác para. muar alta lapma dè nta
carga, e mioS liados ela parda, tom áíto circuito de'saida dotados
de : ema reattncia tal de maneira puxar'Corrente num írnguio d4 gogó aia
Zle è forMand0 ungiroeitoAe

g erente para conseguir assim na dita.limpada Um arma de onda de corrent.
que se amontoa' nasegunda 'metade da meia onda. de corrente atr gve$ dela,
‘ 7 . aperfeiçoamento em processo para operaç go ~0.0 de lÉmpa4

padas de descarga em corrente igternada de baixa frequincia de uma 12e.
pada de descarga de vapor de mercirio de press go baixa do tipo quetem'
alta perda linica para às paredes,crardoterizgdo pelo fato de consistir

das áe descarga para operaç g o de corrente alternada de baixa frequgnci&
de uma lgmpada de descarga de vapor da merettrio de' baixa pres4o do 'ti..
po çue tem alta perda gnica para as paredes, caracterizado pelo tato'd;

na regulagem da corrente atrives da limpada de maneira a desviar a fgr
na de onda de corrente atrives,da limpada no sentido da segunda metade
da meia onda de tens go aplicada.
2 , , Um aperfeiçoamento em processo, de operação e reaç go de lim,

compreender meios de transformador queTIncluem um enrolamento prildrio

,padas de descarga em corrente átern^da dig baixa fraque/leia de uma 12Mpa4a de descarga de vapor de merc2rio de pressio baixa do tipo que tem
alta perda linica para as paredes, caracterizado pelo fato de consistir'
ma regulagem da corrente atr;ves da limpada para reduzir ao mínimo a
corrente durante a primeira metade e reduzi-la ao mlnimo durante a segUn"

•

tunec *algar

um enrolamento secundrrio, tendo o dito enrolamento secundtrio
citg ncia conectada em s grie com gle C formando MI -clreáit0 de sofào INs.tra
excitação da dita l gmpada de descarga 0 outro enrOlamento . eecundgrUo eza
serie com outra capacit gncia,ligada ao dito enrolamento secund gkó OM pur
raleio e uma capacit gncia mas tendo uma constante de tempo diferente 1)04
ra conseguir, assim na dita lgmpada Uma grma de' onda de corrente , que $4
amontoa na ' segunda metade da meia onda d4\corrente atrÉves dela,t

da.metade da meia onda de tensão aplicada.
> e Um aperfeiçoamento em processo de operação e reação de .1Em.,
MCIPNC/4 NOMVAL
COMIKCIAAAWNWO

:padas de descarga em corrente alternada de baixa frequencia .de uma 12mpada de descarga do vapor de mercÉrio do tipo que tem alta perda 12nica para as paredes, caracterizado pelo fato de consistir na regulagem de corrente atrives da 12mpada de tal modo ga a entrada de energia
dentro op. 12mpada i maior durante a segunda metade da meia onda da tensão aplicada que durante a primeira metade.
4 - um aperfeiçoamento em processo de operaç go e reação de 12m.:
padas' de descarga em corrente alternada de baixa frequà'ncia de uma 12mpa-

da de descarga de ve¡iOr de merctirio do tipo que tem alta perda iinica para as paredes, caracterizado pelo fato de consistir na regulagem de corrente para produzir uma firma de onda dC corrente atrives da lkmpada que se
eleva a partir da primeira metade dentro da segunda metade de um meio
elo da tensão aplicada para proporcionar mais de metade da entrada de
energia dentro da limpada durante a segunda metade de meio ciclo correspondente a um periodo de eficiencid mais 'alta na geração da radiação te
ressonancia.
5 - Um aperfeiçoamento em processo de operaçZo e reação de 1mpadas de descarga em. corrente 'alternada de baixa fraque/laia de uma
pada de descarga de vapor de mercUrio do tipo que tem alta perda itinici
para as paredes, caracterizado pelo teto de consistir na rec ulag em da
, corrente atrrves da 12mpadade modo q que não mais de 50 da entrada de
energia dentro da impada sabre um meio ciclo da tensão aplicada ocorre
durante a'primeira
metade do mero ciclo e pelo Menos 70% durante a segun.
da metade do meio ciclo.
6 - Um aperfeiçoamento em processo de operação c e:-reação de 12m-.padas de descarga num- circuito de operação e • reator para ()perna° de

coarreni-e alternada de baixa frequencia de Uma 12mpada de descarga de vai.
por de mercirio de baixa pressto do U.po gastem alta perda iinica para
as paredes, caracterizado pelo fato d compreender meios transformadorea
UM enrolamento primrrio e xnrolamento'secundrrio, tendo o
alto enrolamento Secundrio . tunkcapacitÉncia éoneCtada em sÉrie'com
que inC10e12

..... ..

em-time/A fte.te AssA

Der *ZUPO

reId00 CnCM)

8 - Aperfeiçoamento em processo para operação e reação deirampa.,
das; de descarga para óperaç go de corrente alternada de baixa frecingncia
de uma l gàpade de descarga de vaiior de merctirio de baixa pressão do ti .
po que tem alta perda iOnica para às paredes, 'caracterizado pelo fato
de compreendar meios transformadores que incluem unenrolamento
rio e Um enrolamento secundrio, tendo o dito enrolamento secundi/io
capacitãncia ' ligada em serie com 21e e. formando um circuito de sarda /Iara excitar_a dita 12Mpada de descarga, e uma rÉde,reatora que comreende"
indutlncia e capacincia em sÉrie, sendo a dita r2de reatora conectada
em paralelo com o dito, circuito de sarda e.tendo uma reat2ncia tal de
maneira . a puxar corrente num angulo de fase diferente para consegUir
'assim na dita limpada . uma firma de onda de corrente ge se amontoa'ns se.
gUnda metade da. meia oxida 'de corrente atr gves delaf

GE.:arta4e-ica
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Finalmente, 14, 44Uerente rsivindica'oz favores da tonvenw
o laternacional, visto apresenti invençâo ' ter , sido depositada ma
IR OP a r tIslo Oficial tre Patentes dos Zstedos Diaba deAgrlca ,do More

te 004 de abril de 1962 sob o na 186426.
dei" de abrif, 80 1903.
idequerents4 . 230XEL'OAMAROO • ZIRANÁ.
lEoddlo de Ut1lidadel 'MD(YOVOMODELO
3111/4X8EI34.-kr4A
CERMO X I 148.413'

TARA PORTAS DE VE/CULOSM.

dio tombus44i4 oada 100 tn. 'percorrido zelo Vefoulo, to a Interna
• uma graduacílo de litros!
2. EMALA FUNCIONAL PARA METEHZDUR
CONSUMO ME COMBUSTÍVEL DE UM 'VEICULO, conforme a reivindica.
Çao anterior Soaracterizada pelo fato do segundo dieco oonouir
'ma g raduação ' torrespondente quilometragem,
à
sendo que na el.

tura dos 100 Em, o disco apresenta o bico de nMil seta indicado
XII da escala externa do primeiro disco. •

REIVINDICACõES
.Q)-"UM

3. ESCALA FUNCIONAL PARA DETERMINAR

NOVO MODELO DE ERA ~IRA -ALÇA PARA PORTAS mr vrtce.:.

1081 caracterizada zelo fato que um c8rpo metálico a doo
forma de meia-lua ou P O" . estilizado 4 ubtido . por estainpagem
"..ou recortando-se uma chapa para de 'imediato solda uma parede! ou aba Ortogonal com 'vários furoa medianOs.
2 2 )-991• NOVO isoDueDE ZRAÇADEIRA-ALÇA PARA ' PORTAS DE NEÍCl/,LOS" de. aoárdo ocra o Ponto.caracterizado pelo fato do
•revestimento do c8zzo Metálico ser em forma, de Capa e suas
;bordas livres serem coladas. para dentro.
3 2,.."UM

ROVO .MODELO DE PRACADEIRA41EÇA PARA PORTAS DE

vactr-

IOS" de ae8rdo com os pontos 1 e 2 Oaracterizado Pelo fato"-.

que um friso cromado contorna medianamente a parede da braça
deira-alpa e ser fixada na mesma-por meio de grampos atrav4s
dos furos previstos . na dita Parede.

TERMO N§ 148.401
de 15. de ,abril de 1963.
Requerente: ERNESTO ROTHSCHILD S/A. INDUSTRIA E COMERCIO
SX0 PAULO.
•
Mottao . de -Utilidade .* "ESCALA FUNCIONAL PARA DETERMINAR O COR«
SUMO DE AOMMUSTIVEL DE UM VE/CUL09.
REiVINDIáç5ES
1. ESCALA FUNCIONAI PARA DETERMINAI{
O'CONSUMO DE COMBUSTfVEL DE UM VEfOULO, caraoterilada pelo faio

to de se apresentar constitufda por dois discos sabre poniveia
concântricemente a de Modo a permitira livre giraçao entre os
72/C8MOB,
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eendo que o inferior e ' de diâmetro maior e possui duas

gravaçUes de escalas perimetralmente dispostas mos bordos e de
modo conoentrico, acudo que a externa corresponde ao consumo -

it CONSUMO DE comausTtm

D M VEICULO, de acOrdo com as reiv1,1

dicaCSes de 1 e 2, e caracterizada pelO'fato do conjunto' dos
'discos possuir uma tira retangular livremente vinculada ao cen
tro dos dirima, sendo a mesma provida de dois visores em forma
de janelinhas, que,permitem O acerto nUMérico das escalaa,de -ilometragem e combuetfvel, com a ooneeqüente indicação do con
sumo de combustível 'cada 100 Em, pela seta indicadora do disco_
superior, na escala externa do primeiro.
Á. ESCALA FUNCIONAL PARA DETERMINAR
O CONSUMO DE COMBUSTfVEL DE UMTEICULO, conforme as reivindica
çSee anteriores, tudo,subetancialmente como descrito no reletS

rio, reivindicado nos pontos característicos precedentes e ,ilustradse_nos deaenhoaandxus . aunreeente memorial.

TERMO Na 148.332
de 9 de abril de1913.
Requerente: JUAWDRUCEEIRTON ARGENTINA.
.Privilégio de Invenção: * DI S POSITIVO EfOIXAD4R44
2EIVIZWISOSe

2.- Dispositivo. molhadOr aplidVil á rodgentibedolooda\
Encerram substâncias liqUidae de denoldade prodetortnInedai sura Soei
,pregnac go, com seta*, Pi) objetos; 8 nona tritedea
dletriteladt
:uniforme aiibra antga i Á arecterizo'do pele tete? ti conigualiP tas
!quilho terminando em titil cateçote cOnloo
dela o finag da MO
cavidade voltada de,. encontro ao latOrlOP 001
toolig enteis Elt

JTr
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:dá uupérf/cie lateral externa de referido o abeçote, 2-.rolOngand0-26
em múltiplos filamentou que, na qualidade de meios distribuidora*
do conteildo dos,recipienteS' , forme.. um feixe constitutivo de uma 01
_perf./eia eenica de aplicaçjo'e distribuiç go do referido conteádo na
• •
parte dos objétou:aserem tratCdou, apresentando' o'cabeçote do pauquilho, no . .seu vértice; UM orificio de descarga . do contendo' emcinan:
ltidade regulável à•vcntade,:e incluindo O -citedo cesouilh.o.teioa de
Sixaçío do mesmo, em poSiçe.o travada e com ajustagem hermática', de
encontro à superf/die lateral Anterha do gargalo dca reciPientes.'
2.- . Diapositivo molhador de acera° com o ponto 1, caracteriza-.
I do pelo fato de compreender, a guisa de arejou de fjxç .e.c) em posiçg0
travada e com ajustagem do casquilho à euperfície Deterei interna
I ' do gargalo doe recipientes, uma nerura anular provida na auperfíci

efe- 1969

ia swperior escalonada para o exterior,*.contrá a , f'acé externa da qual%
se ajusta, por encaixe, saliendia interpa existente nas bordas do EM,'
blema, enquanto que em posigo diametralmente oposta a carcaça apz:0-?
senta.aba horizontal,'atravessada . por parafuso passante, tambem,
la horda inferior do emblema, estando a carcaça, finalmente, envolta
or peça tubular dó borracha ou similar, a qual anteriormente se,a4!'
bte em flange com o formato do emblema,, prestando-se de junta de ve.,
20 1"EMBLEMAS IWNI:gADOS PARA VEZCULOW'r,con
forme.reivindicaçÃo anterior, tudo substancialmente como descrito
relá'g rio e ilustrado nos desenhos a pensosao presente memorial.

!c lateral_eixternó do refeido cauquilho, encaixando a citada nervu-

ra anular em uma ranhura anular provida na superf/cia lateral intex.,
na do gargalo doo recipientea.
'3.- Dispositivo molhador aplicável a recipientes de acSrdO oãsa
kee pontos 1 e
caracterizado/ por ser aubstancialmó-ate 'conetituido,
. o disposto de acOrdo_com a deacriçao, com referencia aos desenhes?
1
;anexos para a finalidade especificada..
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REQUERENTE GENERAL ELECTUC COMPANY - Estados Unidos da Am4168
PErvIbtoio DE INVENÇXO ,:,,Intairuptor'termostItico calibrado ' •
- *': Procasso para a sua fabricaçSo
' 1 - Um Aperfeiçoamento es interruptor termoS -teçtico calibrado
e Vrocesso para a sua fabricaçZo que compreende wn por de contactos,
meios , suportando os,ditos contactos para movimento relativo com rola.
çZo Um ao oUtromeios responsivos temperatura para proliorcionarem
o movimento1.eleitivo entre os ditos , cOntaços, caracterizado pelo feta
de os ditos meios:de suporte incluirem uma massa de material que
ciaimente um fluido na temperatura de calibragem do interruptor e se .torm
na sÉlida enquanto os ditoa meios Sensfveis ; temperatura são conserva,
. dos na temperatura de calibragem de interruptor e enquanto os ditos.conm
tactos ésao tempo gri'amente fixados Um ao outro.
- úm.Aperfeiçoamento em interruptor termostftico calibrado
_e processo parq asm fabricaço que compreende. um par dettontactos,-melokt' .
suportandd os ditos contactos para movimento relativo - comyelação um
outro, Caracterizado pelo fato. de- os- ditos maios de suporte inCluirem
um meio responsivo 'é, temperatura parar ocasionar o movimento relativo entro,

.ao

os 'ditos: contactoa, os-Altos meios de suporte inCluindo uma massa de mas
terial'mle e inicialmente y.Mi fluido na temperatura de calibragem do In*
terruptor ' e se torna um g lido enquanto os ditos meios responsivos teia
peratura sIo conservados na temperatura de calibragem enquanto os ditos
contactos.4o . mantidoslpresos um ao outro temporariamente.
• 3 -Áperfaiçoamento em um interruptor termOstãico calibrado
pícocesso paraa . , Sua fabricaçS:o que compreende umpar. de braços de contauM
1
meio resm
,t6 eletricamente Condutores dos quais pelo menos um. inclui

148.299
de 8 de asii de l963•
MEEIS JEAN IACABANNE - SIO PAULO.de 'Utilidade! "EMBLEMAS ILUMINADOS
PARA VEÍCULOS**

.2tRMO He

;requerente:

A4odel0

REIVINDICAOOES

.k.M BEDUM, reivindim-se, coma alementóa,
tonstrcuóxvos u* novidade, o ' oonteUdo dos Seguintea puntos'caractéM
Xístioosp.

10)"EmBLE.MAS ILUMINADOS PARA VEICUtOsi,,,d.

presentando Carena tet;lica'ou similar 'portadora dg.l g mpada, carcaçX
•4s* provida. de abertura' anterior,' Contra a qual ; ft.vmdo n.embleMa
/ Xkl.stico ou de Material s imilar.cara cterizados Pe1c.fet0 de que a .±
, iNeAcidg 0oXeaga $e apresenta c om,perte . enterior . 4nies, coo ume

•

ponsivo temperatura adaptado para mover o braço em resposta a mudan...i
çass. tenperatura, um'par de contactos de interruptor eietrico sen- .
, do cada um montado num braço respeCtivo doa ditos.brAços de cOntacto, !
!meios pgra suportaria' es Oitos bra 'ç' os de contacto para movimento rela
ivo.eom relaçe'd um ao outro, c~erizado polo' fato de os ditos meios'
urna manada material que- e fluida quando os ditos meios respán<
▪
• ;:givos temperatura, sà. o inicialmente-levados 1-temperatura de calibragem
.se•torna . um saldo quando permitido enquanto os maios sensíveis l'temm
' poratura astg o na temperatura de calibragem e enquanto os contactos sea
fixados Conjugadamante e . os braços de contacto esto numa posiço r j.o força.,
•da.eot ralaçeo.

wn

ao outro.

4 - Um aperfeiçoamento em interruptor termostãtico calibrado
processo
Para
aua, fabricaçZo que compreende um parado braços de con.
C:
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tacto eletriãman'te condutores doi quais pelo menos Um flexiona em resposta a mudanças de temperatura, Um par de contactas de interruptor ele.
trico sendo cada um montado num braço respectivo dos ditos braços de
contacto e uma massa. de material de ' encapsulamento engatando osiditos
braços para suportar os braços para movimetto rela 'gvo com rel(ç go um
ao outro, caracterizado, pelo 'fato deque o , dito material de encapsulamento e movível livremente quando colocado em contacto com os . braços de
contacto e quando os ditos•SraçOs e o dito Material s go levados a tem.
peratura de calibragem de interruptor e sendo o dito material ' adaptado
rara solidificar na temperatdra de* calibragem quando permitido enquanto os cOntaatos esto presoa conjugadamente -e os braços de contacto estuo
nume posiç go do forçada em relàç go um ao oUtrde
5 - Um 4perfeiçoamento em interruptor termoet gtico calibra.

eo e.processo para a . sua fabricaç go de acerdo com o ponto . .)4,

caract,

~2 Pelo fato de imanar uma capa que tem uma porg go fixada ao dito
Material de encapsulamento . e tem uma porçgo cjaa encerra os ditos braços de
Cozyte Oto para proporcionar Um proteç go mecÉnica.
Um aperfeiçO omeáto.em ,interruptor termostetico bimetelk
to :calibrado e processo para - a su e fabrice0 ,kue compreende um par de
bràçoS'metelicos dás quais,pelo menos wa temi porço bimetelica que
flexiona o seu braço' em resposta a'Mundanças de temperatura, um.parrde
'contactos dá interruptor Sendo,Cads um deles montado numa extremidade
dá um dos ditos-braços,um par de condutores em fio isolado tendo cada
um Uma'extremidede . ngo'isOiada ligtd 5 aoxtremidade (apesta ou Irminal.
•

de u&dos ditos braços _e uma massa de material isolante de encapsulaà'6.
to para suportar os ditOs.braços por circundâcia e contactando as jun.
çg es formadas pelas extremidades terminais dos . ditos braços e'os ditos
'fios condutores com:o ,meterial de encapsulameate estendido para encerra:
.completamshte as ditas extremidades no i 'solades dos ditoeilos donCutox
caracterizado pelo fato de o dito material de encapsulaMento ser movfvel
livremente quando aplicado as junges e ciando inicialmente lé,. :ado 1 tem..
peratura .de calibragem do interrupter e sendo o' dito' material adaptado parai
solidificar quando permitido enquanto os contactoe estio •'ixados'sum ao ou!..
.tre e os braços estio numa posiç g o no forçada e enquanto o mater41 de eu..
'capsillamento e os braços de contacto-est go Sob a,temperatura de calibra.
gen.
,7 - pra Aperfeiçoamento em interruptoratermostftlád calibrado
e processo para a sua•fabricaç go compreendendo processo para manufaturar
t

calibrar simultfneamente um interruptor termostftico me inclue um par

de contactas eletricos e meios responsivos,à . temperatura parr ocasionar
em movimentO , relatiVo entre os ditos contactos, caracterIzedo pelo. fato
de compreenderas etepas de t sujeitar temporgriamente o par-de contactod
•
Oletricosi:eIevaç go da temperatura dos meios reeponsivos a . temperatura à tem.
.yerature de 'calibragem do interruptor, suporte ' dos —ditos meios e,contacto
para Movimento,relativo com relaç go,usi ao outro enquanto ozditos ma'ios
¡esponsivos à temperatura esto sob. a temperatura deÁlibragem e liberta"!
çgo dos ditos contectoide maneira ae,Élea ficam livres para•serem con-s'
temperatura.
trol.ados pelos meios pensfveis
- ims Auerreiceamento em interruptor termoetítico calibra.
'da e processo para a suafabricae go compreeràendo procesSo para a manuz,k
Satura e calibragem simulttnea ' de um interruptor termostetico -c¡Ue
' 'Lm par ãe eontactos eletricos cada uM d gles montado num braço de um par tdesbraços de cootacto . e :meios sensfvels 1 temperatura para ocasionarem.
IkUe pelo menos um dos ditos braços flexione em resposta a .mundanças
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tactos de maneira que eles fiquem 11;res para serem controlad j; em resposti
ao flexionemento. do braço de contach3 causado pelos meios responsivos
_temperatura.,
9 -Um Aperfeiçoamento em interruptor termostetico calibradO.
0 processo para a sua fabricaç g o compreendendo proCesso para manufaturar,
ecalibrar simultaneamente um interruptor termostetico que compreende tua
• par de braços de contacto eletricamente condutores dos quaid Pelo menos
um , flexfvel, um par Om contactos eletricos com cada . UM montado numpa
ditos braços, e meios reoponsivos a tnáperatura para ocasionarem O movi.
• mento relativo entre os ditos conta ,tos pelo movimento'do dito braço fie.
xível: caracteri,ada pelo'fato de compreender as etapas de: ' sujeitar tempo4'
rariamente os ditos contactos de interruptor um ao outro, levar os,.meios
,sensíveis de temperatura temperatura de calibrageá do . interruptor, supus
te dos ditos contactos para ' movimento relativo com relaç g o Um ao outro fixanA
do permanentemente um porç go de cada um doo ditos „braps de contacto remota dos ditos contactos numa massa de material de encapsulamento enquan..*
to as pon ges no sujeitas doa braços de contacto esto numa posiç go ngO
forçada e enquanto

Os meios responsivos à teMperatura .estgo 'sob atempera.
tura de calibragem e libertaç g o dos ditos contactos de maneira que eles floe

quem 'livres para serem controlados em ~puta ao movimento ' dos ditoi.
nelOs responsivos de temperatura.
10 - Um aperfeiçoamento em interruptor termostgtico calibra-do e processo para a sua febriceç go, tendo o processo de ac g
rdo com o ponte'
9, c a racterizado pelo feto de que o dito material de encapsulamento
- É uda
'resina epoxi.
11 - Um aperfeiçoamento' em interruptor termostftico , calibradO
e processo psra a sua fabriceç go, tendo o proceseo de ac grdo com o ponto
9, caracterizado pelo fato de incluir a fixaçXo de uma capa Protetora do'
dito material de encapsulamento de um maneira tal que a capa encerra os
ditos contactos 'e os ditos braços, de contacto- para proporcionar assim'Uma
proteç go mec gnica para os contactos
os braços.
12 - Um aperfeiçoamento em interruptor termosteticO calibrad0
e processo para a sua fabricaç g o compreendendo processo para fazer e calibra,
simultg neamente um interruptor termostetico ' bim' etelico, caracterizado pelo
fato de compreender a sujeiç go temporeria de uM par de contactos eletricos
um ao outro estando cada um montado numa extremidade de um braço de um Par \
de braços de contacto metericos dos quais * pelo menos um tem uma porçgd:bime.
telica adaptada para flexionar o braço em resposta a mundanças de temperatUr4
localizaç go de Uma porç g o de cada um dos ditos braços de contacto remota'
aos ditos contactos num material isolador movível livremente, levar o ma-,
terial de o lsólamento e os braços de contacto á temperatura'de calibragem
do interruptor, solidificaç go do dito !Ateria]: isolante enquanto os ditos'
braços. e o dito'material esto • na.temperatura de calibragemPara.localizar
assim os braços de contacto na posiç go de caltbragen e isolamento desejada
.e libertaç g o dos ditos contactos de maneira que o braço onde este a porçgo
bimPtelica fica livre pare se mover em respos 4m 1s. mdndançaside.tw:peraturq
13 - Um aperfeiçoamento em internuptor termostetico calibrado'
p processo para a sua fabricaç g o compreendendo um processo para relute O
Calibrar simultaneamente um interruptor termostftico, que -compreende um
'Par de mraços de contacta elitricemente condutores dos quaiS pelo menos US
'e sloviveIi um par de contactos oletricos dos quais cada um á montado na ex.- tremidade de um braço dós ditos braços, um par de fios condiltorcs eletric.00
'cada um fixado I extremidade mo sujeitada de um braço respectivamente ua
ditos braços de contacto, e meais resps4sivoi * temperatura pura moverem O
dito . brao de contacto movível, cazAr..t.c.rizado pelo fato de incluir as etc,.

:eltar temporariamente. eonjugadamente o ..par de contactos eiftricos,"le4

pas de: sujeitar um ao outro temporeriamenteos ditos. contactos, localiza.
çgo.das extremidades no sujeitadas, , dos ditos braçOs Centro de uma cavi.

var a temperatura dos meios responsIvoa d:d temperatura á temperatura de.

dade de molde com os fios condutores estendidos atrfves de uma parede

Calibragem do interruptor,: suporte doa ditos contactos para _movimento

dite cavidade, coldcactii de Nra material de encepsulamoato na forma fluida

ktemperatura, caracterizado pelo , fato de compreender as etapas de: Au..

:eletivo com relaçg o um ao outro pela colocaç go de porçõee dos ditos
braços de contacto . eal reiná.° Lixada mutuamente? O liberta go do$ dito0 con4

à

' dentro dó dite recepteiculo para circundar as junçOes formadas pelos ditoa
braços de contacto e os ditos fios condutores levar os meios de.temperatug
à temperatura de calibragem do interruptor, solidificaçgo do dito ;iate.

DIÁRIO
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ecEe-

gelel dó IncapSUlimentO opoente 04 Meioe responsives de temperatura •sto
taa temperatura do ealitrageit para localizar assim firmemente os braços de coda
lhaet0 ma posigte calibrada e 'isolada desejada, remoço do dito molde de'
leoita do tutorial de'encapialamento Agora eálido . e libertação dos ditos com.

Finalmente, a requerente reivindica os faveres.da Convenção'
Internacional, visto a presente invenção'ter sido depositada na Repare
tição Oficial de Patentes-dos Estados Unidos da Am grica'do Vette em
25 de Abril de 1962 sob o ng 190.088..

Iheatoee
244, Um aperZeiçoamento em .4interraptor tercostãtico calibrada e
leracesso para a pua fabricação9 compreendendo um processo para fazer e ca.
l'ibraè SimUlt4eamente uminterruptor termos gtico que inclui uai par de bra?
cos .de contacte eletricame9te condutOres dos vaie pelo ,menos um 4
leethico do maneira quegle flexiona em resposta a mudanças de teeperatu n
gra , e nal par de contactos el:tricos oce cada um montadO 'numa extremidade:
te =dos ditos braços de contacto, caracterizado peio . fato de compreender
IBS etapas dereujeiçãostemporlria mano outro dos ditos contactos, levar o
4ai.W braçoabintálico texperainra de calibragem de interruptr,. suporte
tos ditds eontactOs para movimento reativo com relação em ao outro pela ft»
;Ilação permanente de uma porção dos ditos braços de . contaedo intermedidria
Ta' s extremidades dos ditos braços em relação espaçada um ao outro de 'maneira
situa os ditoh bragon StO fixados neL posição de celibragea de interrupter com

r-ets extremidades dos :braços - opostas aos ditos contactes acessíveis para
grazer as .lisagges elg tricas ao dito interrupto e libertação dos' dito
• Conteotos de remira que O dito braço de contacto bimetálico fica livre
.para *Se Dever era resposta a mudanças de temperatura.
35 ah DmAperfeipamento em interruptor calibrado e processo
sara a sua fabritagto compreendendo um processo para fazer e calibrar
.•1moltiaeamente UM Interruptor termostático,. oaracterizado pelo fato
ite compreender a gujeleão temporária um ao outro de um par de contactes eletricsWeeM cada um montado numa extremidade de um respectivo de
11M par de bragga de contacto 0I:tricamente _condutores dos quais pelo
tema Um rlóxiona em.rosposta ao movimento de meios responsivos de
temperatura, eolocaggo das extremidades no sujeitadas dos dites bra.
'os Loa Materiel base lrquido contido no,fundo de uma cavidsde dó mal-.
'de, C494491k do "a WAPOS de material de iusapsgarasuto ' lfguido no tO.

rn:g.

Reqàerente: AILMIONA SVENSKA . ELEETRISKA ARTIEDOLAGETre
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA REDUZIR RADIO.

12ERTUMAÇOE8 GERADAS Num CONVERSOR EstSIICO".
REIvINDIcAtga

n
1.- Dispositivo para reduzir rodioperturbaçUs gera.'
das num conversor estático, compreendendo o dito conversor uni
transformador e várias Válvulas tão bem cano encadeamentos de
'conexão estabelecendo contato elátrico entre eletrOdos Perten.
tentes a diferentes válvulas e encadeamentos de conexão esta
belecendo contato elétrico entre o dito transformador e as ditas válvulaa, em que ns oscilações elátricaa do conversor dm
rediorrequencia são produzidas quando capacitâncias concentra.
das e distribuidas localizadas em diferentes partes do conver.
sor são carregadas ou descarregadas , nas ignições das válvulas,
caracterizado pelo fato de que o dispositivo compreende umap14
ralidade de meios amortecedores distribuidos numa pluralidade
de encadeamentos de conexão, compreendendo cada um dos ditos
meios amortecedores um componente reativo e um componente re.
sistivo, sendo a conexão mátna dos ditos componentes e a cone.
Xão de caça um dos Meios amortecedores aos ditos encadeamentos
de conexão realizada de una maneira tal, conhecida por si, que'
o componente resistia° não consome qualquer força citável poe
meio da influencia da tensão normal e corrente do 000versor,a0
passo que sOrga de alta frequencia é consumida no componente
,esistivo.
2.- Dispositivo de nardo com o ponto 1 1 earacteriaa
do pelo fato de que cada um dos ditos meios amortecedores compreende um componente resistivo conectado em s g rie com un com.
ponente eapacitativo e de que cada melo amortecedor g conectada,
entre um encadeamento de conexão correspondente e a terra.
3.- Dispositivo de acOrdo com o ponto 1, caracteriaa
do pelo fato de que cada um dos ditos meios amortecedores compreende um componente resistivo tonectado em serie com uma can.
ponente capacitativo, sendo cada um dos meios amortecedores cg
nectado entre dois pontos -que pertencem a diferentes encadea
mentos de' conexo.
4.-'Dispositivo de acárdo com o ponto 1, caracteriza
do pelo fato de que cada um dos meios amortecedores empreende
um coaponente resistia° ligado em paralelo com um componente
indutivo, cada meio amortecedor censtituindo uma parte conecta
da em s4rie de um encadeamento de conexão correspondente.
5.- Dispositivo de acOrdo com o ponto 4, caracteriaa
do pelo fato de que nada um dos ditos meios amortecedores com.
preende un reístor conectado em paralelo eco uma bobina de r2

go do aaterial de base, tendo o dito material de encapsulamento um,
!Umidade menor 0.10 AU dito nal:orlai base esendo incapaz de se
' OAStUrar &Umente com o dito meteria/ 1asa 5 levar os saia, respnsi,
OS de temperatura temperatura de calibragem de interruptor, deigSar
Oito atolai de encapsulamento solidificar na temperatóra de calt.
bralgempara acata fixar os ditos bragos a con(acto na posiggo 0415.4
tra ia, rung° do! ditos Wevoe de contacto do material base denir0
qa dito receptgeulo e . libertagto dos dites contactes de maneira'eue
'O buo responslvo tomperatna fica livre para Se mover4

atancia, consistindo o dito resistor numa pluralidade de parte$
conectadas em serie, sendo cada uma das pártes conectada em pa
ralelo ccm uma parte correspondente da bobina de reatância.
6.- Dispositivo de acOrdocam o ponto 4, caracterix2,

do -pelo fato de que cada um dos ditos componentes indutivos coi
'isto num -condutor circundado por un corpo de um material magnsí\
tico, de preferencia um material pulverizado comprimido.
/
7.- Dispositivo de accirdcacor1 o ponto 1, caracteriaa
do pelo fato de
_ que cada um dos ditos meios amortecedores como-
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limando Ca componente Marfo Conectaacinagnstienaenta pele
Goma macaco ecniumidor de drce_atravtede o fluxo Magote
tico comua, cadeia dos NAOS meico azoâecedoree constitulnde
Ma parte conectedácm ser40$2 tal eúdessento doo:mexa° cog
itspondentee
Coe 'lnepo'ortilfO de e4rd0'40/1 o ro gá 71 elliacteg4
do pelo rato de que os ditos p elos OMOrteced0r0consisber ot

Condutor drounaedo pe4 ein corpo delmateriainagaticos cens
tilado o dito adio o dito mauro consumláor de Street.
9,. Dispositivo de 'letra* coa o ponto 7, coreeteri4
Co pelo fato da que os altos melo amortecedoras conalitea nua
Condutor grcUndadO por um nácro de melo de Write, senda a
OsPessura dós ditos Cais éscolbida de Umalmaneire tal Q ue Cl:
ressonando dimensiona/ Ocorri dentro da faiX4 : 08 treqapoia
PitturbacZes de rild10 aubstanclaiSe
Finalmente / a depositante reivindicas .5e actrdo COU
Cl ConVencrio Internacional e de conformidade coa o artigo 21 do
COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade doscorrespondaa
to pedido; depositedosna &partição de Patentes da:Suecin t ;ase
10 os abril do 1962 a 22. da dezembra de 2962, sola os n a s 3944/62
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CdrOOteritadlt por

ar

a pnetthlagi de Um portacigarroo, provido; de um eietezaavalvx
lar, formado por diversas camaras, paredes e furos dispostos

IMaposigZo opoeta e provida 'também da um tutele conduggo da m

tona por baixo do 'fluido do filtro.

•
1V-NOVO TIPO PS 21T22RA # caraotérizado zor ser
COnatituida de uma boquilha, p ovida . cie,tampa pWa colocapilo
-ao tubo de filtro e provida também ao Um tubo parwouoiio dag
tamaqa,
lr.d.udo cozo deorito colí pretexta memorie4 O4,1ta
,ado net deaenhoe anexos.
15
14 t
,0 12 1 d' . í. 4
0.1.

TI

ri 0.2

OCO

O 13.837/64 respectIvoneqtqf

16 17
ESCA LA
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TÉRMO NO 148.175

de 2 de abril- d01963

Requerente: JOSÊ POVO . SIO PAULO.
•
Privilégio de Invenção: "NOVO TIPO te 011TE12Á UKL/nOW
DE DINHEIRO'. COM ALARME".
REIVINDIOACUÇ

Eá reatuno, reivindica para O presente pedide Ca oy
guintee pontos caracteristicoet
I - ITovo TIPO MIE CIMEIRA. PAU , NOTARIA! plwariaot

COM e1ARM2, formado de uma carteira comum, porem cdraótepitadel
, por ter um diapositivo de alarme sonoko,00nstitulto de um alar
pies disco denteado com corda que aci4na um mateto de percurel,
de uma campainha,quando libertado de Uma trava que oui autora%
ticamente l ao eler a carteira retirada do bolso.
II - Tudo como deeorito no presente p edido O 3.2UG4

trado noa desenhos anexos,
2

16
16 "4. 16 Az 16 As
— 9 tf>, — 9

(áf
111 Ve149.1111~~~ri

de 2 de abril de 1963.
TERMO N o 148.176
Requerente: JOSÉ JANY SXO PAULO.
Privilégio de Invenção: "NOVO TIPO DE.PITEIRA".
REIVINDICACUS

—

O
I— NOVO TIPO MS PITEIRA, caracterizada por ser cons.
titulas. CO um filtro liquido —químico, formado por 'um tubo de ma
teria plástica, traneparente, ou de vidro, que contem o liquido
:qUimico, práprio para a eliminação dos agentes nocivos da fumaiça de cigarros.
II—NOVO TIPO DL' PITEIRA", caracterizada por ser cons tituida de uma peça porta—cigarros, adaptada a uma tampa para
$ olocacão Ao tubo do filtro.

TERMO N o 148.191
de 3 de abril de 1W3.
Requerente: COODYEAR AIRCRAFT CORPORATION . R.S.A.
Privilégio de Invenção: "APARELHO PARA MANZER
DENSIDADE SELECIONADA".
REIVINDICACOE5

1.
Aparelho Para detectar ou mediram sinal elétrkco se oure
rente baixa tendo um componente de estado eetaciomário e um.come
ponente variável, que inclui um diapositivo de corrente Aktritalke
te conotado de modo a fazer passar uma pr4por4o maior do oosa
ponente de estado estacionário, e, oseim, subtraí n10 do Olfla/a
un amplificador narra :molificar O sina/ reinante
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e

go 2 de abr11 de 1§gle
leRmo R0 105.191
equerente: THE NATIONAI. CASH HEGISTER C0MFANtee.§.5s;
FAPPUNXO 44;MO›
.")rdvildgio de J4'1°119'40 "P Roã$SQ

Aparelho segundo reivindicado no ponto 1, as qUO O ai.
Oinsl
remane8ce?9
4 alimentado a um • capacitor vibrador Para
4o
derivar um sinal de c.a. que é então amplificado no dito amplifi..
Dador, enedo a saída do amplificador alimtntada a um dispoeitivo
Xetificador sensível de fase, que opera eMeincroniemo . com 0 ca..
:pacitor vibrador.
APare2À0 segundo reivindicado no ponto 2, Sm qUe o ai..
1!to ainal remanesaante é amemCedo ao ca p acitor vibrador através
de-um resistor, e o dito sinal de c.a. 4 alimentado. dr capacito?
1Wdb rador ao' amplificador, através de um capacitor da acoplamento.
)parelho segundo reivindicado no ponto 3, OM que um re./
goietor de entrada 4 conotado a terra. a Pentdr.d e UM ponte ca*
41re o capacitor aco plador e o amplificador.
Ap arelho segundo reivindicado em qualquer Um HoS
:tos precedentes em que são providos dispositivos de realimenta...
ção paraaplicar tini sinal de realimentação a partir da saída go
;amplificador para a entrada do amplificador.
parelho segundo reivindicado no ponto 5, ta que oi'die.
Veitive de realimentaçãa inclui dispositivos de polarização ge
• tIstÉvel para compensar g diferenca entre O componente de 'estada
estacionária e a corrente paa,:ada pelo dispositivo de corrente
Constante de modo que o dito sinal. remaneaCente Cans iste ablueat4
rA dito componente variável.
7.. Aparelho para detecta? Ou medir UM sinal el4trie0 de
Corrente baixa substancialmente oo go deaarito .00M referencia a
Walquer um dos desenhos anexos*
aparelho para detectar Ou medir densidade, qge idolgi
e.
ina disp ositivo detector de fonte rádio-ativa para Produzi r UM

1450gg0".
1SI0INDICACNES

• 112s Próôeseo para fabricar taMWree. Oiddet fltágtal,
e4
00111 O biltroe'diepositivo a de armazenagem de dados magnáticoa sem04
.hanteS, caracterizado pelOs eatágioa de produzir umiubstract0 n'áo
lmagnático tendo uma taracteristica de asperosidade de supelrficia
'pedida pela distância picos-a-vales de 0,762 a 12;7 micra (ou se>
depois martelar a auperfloie do Ci.
2,6 . x 10:4 a 1270 X 10
Udo aubstracto por um tempo suficiente para efetuar uma diminuiM
Zubstancial da sua esp4rosidade em em seguida, depositar 'Um revoa..
Pagn;tio Satur4Vel 4bre D.parta Part elada depel4a04 eufeg0
ciee
'receei:1C, de ag rde com o pulto 1,,caractoi.itàao
tertelamento
da.suporflcie do citado substracto com um ind4
d
4rumento cuja superficie de Contacto .pequena em relaçãO 4 super.*
t{cie do citado substracto, dando, simultaneamente, moviam da
trauelaÇ ão entre. o citado instrumento e a citada superfiCie. Pg44
traço, substancialMente, paralela ?a Citada superfície.
Processo, de acOrdo com o ponto 1 ou 12, caraèterifaa0
o
'por martelar o citado revestimento por um tempo suficiente Parar

P.

eiiirico de corrente baixa em resposta a dita Tonta C dm
;aralha se gundo reivindicado em qualquer 1MA doa pontoe Preceden"
binai

efetuar uma substancial diminuição da tua asperosidade4
O
daa
Processo, de actird0 com qualquer dos pontos 3. a
4•
Citada
suba.*
de
bronze-fósforo
como
O
Wacterizadõ por usar uma liga
;tracto mão magnetieo O usar Ulta liga de cobalto .-Ai (luel, MO 0 01,"
Ude revestimento magnetite.
Processo . do adórdo COM qualquer doa pont'oa .1 A 4, 044
WaCtori240 par mear um sabstracto não magnático cuja sUperficiC
tem Uma caracteristica de teperuidade medida pela distãncia de
:acea -a-valee da ordem de ',81 micra (ou 381 * 10 4 cm) i e por'

tea ?ara detectar aa medir o ainal¡
Aparelho ae gundo reivind1040 44 ponte . 8# em que at(41,,1
9.
to 4 *Ma toMte de raio gama. •
aparelho, segundo reivindicado no o pontoe 8 OU9 "NA
Agii g aida do amplificador é alimentada a um diapositivo Pata
1Va ri ar a: deidade d0 material qua passa entre a tante e o dia..'
positivo detectar, de Moda a Manter oonatante.a densidade do X4*

taze? 0 martelamentõ da Citada superfUie ate que a asperosidadO
íto Citada superfície seja diminuida pára um valor inferiOr a 0,254

Serial. RoiNandioa-sól de aordo , com a CalavenÇão IMi e rmaelo "

Oubatracte zuma velocidade de impactoo de cárCa de 400.000 impactos

l . a prior..
ta e* Art e 21 do *M iga da propriedade Industria
de Wens
Cada do pedido correspondente depositado na Repartição
too sloe letadoeyilidoa da América, em 25 de maio da 1962,eob XO
1§7.753.

autorizado por - aer o citado dispositivo produzido de acórdo com

1

IblOra (04 25,4 x l0-6 em).
enema°, dó acOrd0 Com qualquer dos pontoa 1.a 9,
caractorimado por gamar martelamento da citada auperficie do

31!a! :anoto.
Da dispositivo de armazenagem do dados madáticos, ca.
78
4 PrO0080* de qual quer

do ;entoa 1 a 6.

Reivindica-0o, 44 acárdo com a Convenção Internacional
O O Ort. 21 do 0440.4 Propriedade Industrial, a prioridade do
pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes do%
Zstados Unidos da America, em 19 de abril de 1962, Sob o Na
de 8 de abril de 1963.
22RMO No 148.292
Requereates JACOBO BETT . URUGUAI.
Privil4gio de Invenoãom "NOVAS DISPOSIÇõES EM PASTAS
CLASSIFICADORAS".
REIVINDICACNES

103 "NOVAS DISPOSIÇNES EM PASTAS CLASSIFICADORAS", caracteriza-.
se essencialmente polo fato de ter, na parte interior de sua
lombada 11), am'sentido ortogonal em relação 1 pasta classifi-

I
e,
pedecde
dito
o
dadora (2), vArioa arames t$) OA W/s,myt álit

•
(;)•:ar;.-
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UNINOS ea noa mat,Alicos, serem Subitituidos por Cleatleos rcof
U41740340 *Atesados, ()noutro material! ASImelleienadea araM0*
401jem SUAS Ortremidades Lixas a duas barraS'M Metálicas 012
(sio 014%4 elatarial dispostas em sentido tranaVenal, na a Ica3teE0
a6ine1409 ris extremidades da lombada (1) 01 pana; MO
4Ninae (4) ell'o dotadas de Verias orificioa onde aá tntreduzi,

II,.
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aba* da uma fita olo tecido latgríga t dobrada trEa y,
Ma, de moio qgo fiquem duas partes'em relevo, Tapo/adua .
tormarao o.belee'en% perfil i s deixando duas aletaa
lateraieír'
WS :maior e outra menet.
2.;-Prooesão de . aplicaoto de £1..ta de dota perfl1a4
Uteiriça na emunda sola dcr oaleado p àmilhado, oubstanoiala
Zante como deocrfto, com referencia ío desenhe anexo*

lpela

dOS e fUee aa eXtromidades dos aramo t5): zej0 00 Anna ()
1310 allaptadoe palaa lombadas, pastas secundei-148 (5) paCa clasf
Ofiaar 0 taungardátumentod colativoa a um assunto 04 amen»
4301 Z40 2)02440 egterIores.dessas. Putas (5) secundSrias h4
91)00210 Sinal (C) Tio Correeponde. a hdmeros (D) constantes na
Opa interna 44 pasta
0:ASSifiCa4On
10~4 (W

classificadora; *na lombada (1)

da pasta

WS, disposto um indico (E) relacionado com os

que Se acham na contya-capa da pasta classificado-.

ea.
1 9) P I/OVAS DISPOSIOES aT PASTAS CLASSIFICADORAS",
como no

pon.

ed V: ecedonte . O tudo 'como s ul stancialmonte descrito. reivindi-.
tftdo

e pelos desenhos anoxos. À

Fi0.1

G. i

"'
4
TERMO NQ l43.56
de.5 de abril de 19634
Requerente3 I NDÚSTRIA E CoMÉROIO IRMXOS
otsTASI S/A.
SX0 PAULO.
Rodeio de u tilidade: "NOVAS DISPOSICES.CONSTRUI/VA315i
vsavE PARA RODAS DE VE/CULOS". "
REIvINDIOACCES

le NOVAS DISPOSIÇES CONSTRUTra.
VAS nm CHAVE 'PARA RODAS DE VEICULOS,
caracterizadas pelo fat
de se apresentarem. conetitUidas poruma haste c11/ndrica'40
relativo co mp rimento, sendo que uma das suas
ex tremidades to
ap resenta uma boa s
extavada interna, e p rOximo a esta extra
midadc, a haste 4 r e curvada
de modo a ic:cilitar c1lnanuseje:714;c
t
da mesma.
2. NOVAS DISPOSIOES CONSTRUIU
VÁS EX CHAVE DE RODAS DE'VEfOULOS, conforme

a,reivindicação
antétior e caracterizadas ainda pelo fato da sup
erffcle eXtej
na da bôca sextaváda interna, apresentar
uma ranhura perime
tral em forma eeceional de meia canaleta', na qual ao
aloJel
um anel de arame polido terminado por dois ramos reourvadoa
em forma de f or quilha, formando,o dia p
ositivo de extraçao,d4
calota da roda do veículo.,

3, NOVAS jasP OSXÇ5ES CONSTNUTIg

1

VAS EM CRAVE PARA RODAS DE VEICOLOS, , conforme
ao reivindica..
çOes 1 e 2, e e aracterizadae ainda pelo
fato da entra extree
midade ap resentar um-rebaixo
oilindrioo de relativo comprim
mento, formando a ponta de entrada no macaco.,
para o aciona.,
mento no mesmo,

4f NOVAS USPOSI0520 CONSTRUIU
vAs ErdcRAVE PARÁ RODAS DE VEIOULOS, conforme as reivindi.ea*
c5es anteriores, tudo subs tancialMente como deecrito no reljt
t4río, re ivindicado nos pontos caracterfsticos preeedeatela
iluatrados nos desenhos anexos
ap.pree ente-mdtorae•
'

5

,

Ng
de 5 de abril de 1963.
Requerente: ALBEKOMAQ L TDA. M INAS ames.
Priviiegio de Invenção: ' P
ROCESSO DE APLICAÇÃO DE .VITA
DE ALETA PERPILADA IN
TEIRIÇA NA SEGUNDA SOLA DE 0ALCADo
PALMILRADo".
WERMO

tir.,U12111.UU1
1.- Proces5o . de apIicaoZo de fita de aleta
41Cirica na P ~mdá seira dó . calcade palmilhado.

pomfgada
caracterizado

•

i!!‘,

•

b
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tERMO , NO 145:721 dó 28 de dezembro de'196r.

Canadg
'Requerente: ALUNINIUM LABORATORIES LIM1TED
Privilegiado Inveneãos*AAIRFSIÇAMENYOSIN OtO RELATIVOS AO
PROCESSO DE depriugg DO SUB-HALOGEVSTO PARA À ucunalágo
Dg ALUM/NIO
REIVINDICAORS.
1. . Um processo para recuperar alumíniode::metaie
flue contem o meemo, 'Pelo processo de destilação do eub-halogend.:
te, em que- Caa :assa em forma de coluna, que se move para baixo,
de metal granulado contendo al, m4 nto, 6 poata em contato com uma
corrente ascendente de.tri-halogeneto do alumínio gasoso, caracterizado porque a porção Ouperier da referida.m.:;... ,sa em forma de
co:!una de metal contende alumínio 6 mantida numa temperatura maia:
...1
alta do que a sua -Porção inferièr.

J. Um processo para a reoUperaçno de ulularia('
de chetal.gue contem alumínio polo prcesso de deatilação . do agl..
belogeneto,. substancialmente como descrito acima.
9. on convereor destinado /1 'realização de proa
cesso de destilação do sub-halogeneto para a recuperação de alua
tinjo, construído e adaptado para operar substancialmente coaa
defterito acisaa:com srekerZncia'so "desenho anexo.
• à requerente reivindica de a&Ordo com a Convoas
tão Internacional :e o .Art:, 21 do Decreto-Lei n51 7 903, de 27
de AgOsto de 1945, a prioridade do•correspondentapedido:dast
-positado na ReparCição de Patentes dos Estados Unidos da

Aesj

rica, em 2 de Janeiro de 1962, sob sP 163 625.

2. Um processo de ac'erde •com o ponto 1 caractl
eizado porque o metal coatendo alumínio 6 unia liga do alumínio. ó
uma liga de alumínio cenbotdemica, -produzida pela redução direta
da bauxita . pelo carvã(
3. Ui processo-de acZrdo com O ponto 2,

oaracti

eirado porque a porção superior da massa em forma de.eoluna &mala
Lida numa temperatura na.faixa , de 1590-13504 0 e a porção
)r dessa macas-em forma de coluna 6 mantida numa temperatura de - _
cerca de 13002 C.
4. ',Um processo de acOrdo com o ponto 1, 2 OU 3,
-Caracterizado porque a porção superior da massa em forma de cola
Ma6 mantida numa temperatura de 5 .4à 75 graus centrlgados mais
lata do que a .raa porção inferior.
5. Um processod&acórao com Qualquer um dos pon.
tas precechustes,
caracterizado porque a porção superior da dita
nassa em forma de coluna 6 mantida numa temperatura . mais alta do
que a pbrção inferior, fazendo-as para ieso.eni uma corrente
trica passe atravAs da porção superior sob uma densidade de po...
t nua subatanomalmente maio alta ao que upála em que a eOrren.
4c ele-trica atravessa a porçio ingerior. •
_6. Um processo do acórdo com o ponto u.,onta.
terizgdo porque a-densidade de podncia aplicada Is porça
Wior é_cerce de duas 'gessa a que 6 apliOada porçU inferiere
the OOnVerSOM 4ara Murem o teor dsk.aleali
ato de um metal granulado conte/10 alUmfallOs por contato OU
tri-halogeneto de alurdnio gases% tweractorigado por ao:Irreal:1W
contersor vertical provida da uma entrada desde e uma Rads
do gga aprOxiMadamenta no £g4.10 o AO. tSpo d g conversor, e uma
antada paeascápenta00 delata, granulado aVO contendo alua*
24'0 no tOpo uma calda por& retirar g Mota ~ria° no £ando
to convaraor$ eletrodo
perlerce 2Ocalizadoe ;apondo agro
•
do 90AVIDD0r, para contato comuta. cranuludoreSk contendO
gatuninio introdnaidg oc comorcOr . pela.entrada p ara ;nue catai,
• Isleteodea WeriOre4 3,coalicadoo 2A) Oonveraor para contato coto
• acta% granulado AUDI poolOo em que a nen teor de alumiado ou
Olume niaridot e Oletrodoi intermedidrioo localizado?* cor
~cor. 4 maio antro os eletrodos superiores e inferiores, rara
%agi

•

uu

illetol arim2,20.0 contian g
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TERMO'Rd 147.028 de 15 de fo gareiro de 3.963
Requerentes TME DOW CREMICAL COMPANY
E.U.A.
Privilegio de invençdoeFaocesso PARA A PRODU00 D2 ALDNIRAM
molunrcaçOss.
1 w Processo para a produçR0 de oloolknay 004122o.).
preende a digesta* 40 ume suspensio de bauxita OU minÉr100 aludo
Afferos com ;40.13 forte, Ola temperaturas elaradeet e c/aeifIdellk
da sos pensiio resultante do Impurezas saidea tinamente,dieleaddi
na presença de ue auxiliar dó sedimentaçSo caracterizado paço* ,
o clarifieaçlto g guete" pele adiçto tosrenato, como auziffige
de sedimenta0C5 dem lefonato pateintl-arodtice, eattgellIB
grua ) essencialmente linear/ do polo noleaular altreofflai tal%
como llui ente: dcacritc, um Lace de viecosidaderedgelftefflak
unos 17 e ume pela*/ de &Uca dó escoamento de *2o torsos
1,7.

£4. Processo de actrdacom crente I I %rodemos
do porque o tolfonato po3.ivfiW-erom4tíco emprazado ao wpa
•idade de .NO25 a e g Por'Re dos stilidos Ma Suspebak!
3 • Processo de aeOrdo oom O ponto 1 Ou ,a,.giumer
tentado porque- oadfonato polIv14/..nroagtio4 furvoie
'rOrma de uma caosRoaquasa*
4 I, Processo de actliqd Com /quer doo pont% 14
3, caracteri2pda pOrque'o sul:Consto AcliVinil-OrOmâlem 4 cem*
todo na grota de una sellUçRe aquosa contendo de Q.005 2 1 or dana i
to CP D;Mro 40 2Olionoto cu1ivini1-arom4tIco,
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5 • PreCeSso de acr, rgo com' qualqUar dos pontos I
A 3, Core tt erizado_porque o sulfonato pollvinil-aromAico .erfpré
gado na fOrma do uma eiOnOte aquosa Contendo de .0.05
-e0,2 por
sento ea peso do sulfonato poliv1ni1-aroà4tico.
6 * Processo de acerdo com qualquer dos pontos
3i* 9,,Aaracter1zado porque o sulfonatopolivinil -aremOtico em4
peegedO um p olistireno -su/fonato ou poliVini1-te1ueno4eulfonath
metal alcalino.
7 m Processo de acordo cem 'qualquer dos pontoe I
4
1
• caracterizaáo porque 'e tambOM adicionado A suspensaie

Um.lignom

sulfonato.
* Processe de acerdo . com o ponto.7, caracterizada
porque . o li g no-sulfonato,í emprégdo em uma quantidade de 0,025
gl
1,5g por kg doi . sOlidOs na suspensão.
* Processo de accirdo com qualquer do pontos
1 a ire caracterizado por que o álcali empregado A hidrOxido SOdie.
10 m Processo para a podução . de alumina, carme.
terized0 por'.compreender a digestão dé uma lama'de bauxita ou mim
nOrlos aluminiferos • com
,. 41ca1l forte, em temperaturas elevadaS #
A'auxiliar a clarificaç go da suspensa° desOlidos finamente dividl.
dos resultante, pela adição de um sulfOnato polivinil.:aromOtico
SolOvel em Égua, essencialmente linear, de peso molecular ultra.
«alto, tendo; coto aqui antes descrito, um índice de viscosidade
eduzida de pelo menos 17 e uma relaç'áO de fndice de escoamento
de pelo menos 1 0 7r substancialmente como aqui antes descrito;
Um processo Para a produç;o de alumina, ca.

racterizado por compreender a digesto de uma lama de bauxita ou
Cain;rios aluininfferos, com, álcali forte, em ten speraturaselera' das; e ajudar aclarificaço d suspenso de saldos finamente
Vididos pela adiço de um sulfonato polivinil-aromâico.to/Usel
eleual essencialmente linear, de peso molecular ultra-alto, suba,
tancialmente cOmo descrito com referencia aos exemplos.
12 • Alumina sempre que produzida Pelo processo
reivindicado em qualquer dos pontos I ali.,
.requerente reivindica de acOrdo com a Convenqto
Internacional, e o Art. 21. do Decreto-Lei n a 7903, de 27 de cy•
tosto de 1915,
4 a prioridade .do . co.rieepondente pedido depositado
-na 'Repartiç;o de Patentes dos Estadós Unidos de America, •esa 16
de fevereiro, de 1962 1 ,Sob .n* 173836.
TERMO N d 145:576 de 19 de dezembro de 1962
Requerente:SAYTHEON COMPANt
. E.U.A.

Privile gio. de-Invençgo.,°411:DISPOSITIVO OCWM480B-D4 2:4014.1
ÉgIps g moegas() pga mApuunn.D0 MESMO
iiáiVINDICAÇOad
UM,:diopositiva . convereor de,energiej,caracteazole
de pelo fatode,
sompreender
ufonte
de bomeamento,,meioe para
.
,
.
produzirem uma ziidiação-eletomagnêtice cearepte em,,resPoeta A o.
pera'ção da dite fonte de Áombesteuto e meioe'pará modulereM
te radiação:
,2-,I4g,diepositivo„conversorde energia, caracteriza*
•
de ,alo fato-4e cOmpreengen ume..fonte de - :radiacão'de:bembemanete,
Meios para produzírem„uMe . radiaçãe eletromagnãtica coerente em.res
Posta A dita radie ç 50, ç,Id t àdeMeW0 -:egge ide Para modUlarem
tensidade da dita radiaça'o ele :tromagn4tica.
.3.. geies" convereoree,de,egergia, :caractericadoa pelo
foto de compreendere
emoprodutode
'tira coerente en
tdo
níveis
de e ergki-pupericr
inferior e int:Cr. •,
.
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medieriO. Ceies reta 04adfonerete . traneiç g o de energia e partir do'
tive/ de energia inferior e 'meios pa:e ocaeionarem a trageiçio de
energia a partir go niVei de Onergia'intermediério para o niVel...
do energia inferior;
4= 'Meios cenversores de energia, caracterizados% pela
'fato .de oompreenderea um membro produtor de radiação eletromagn44,
tico o p erante dotado. de'nivele* .de energia:superior e inferior ea
que a populei g o do energia do itomo no ; hiVel'inforior excede a pit
pulação de energia do ítomc i lso'ditó.tivel sup erior, ' maios para is,
&mirem a inversãO do' p opu/ação a Lime ocasionarem a,t.ransi0e0
de energia de átomo dotivel inferior para o nivel sUperior onde,,
a pOpUlação de energia de átomos exeede a do nivel. inferior e meios para'obaeionerem que a transição do energia proveniente do
dito nivel'auperior para 6tivel Inferior terne,a povoar O. eito 4
nve Inferior As' custes:do'nivel superior..
54 Meios convernored'dó:energia,-ceracterizadoe peio
fato de comPreenderet um membro iproéagtor - de radiaç g o eletromagná.
tios ceerenfeldotado de níveis de .energia.superior, inferior :e in'
termediárie,meios"para ciarem fluo;epodnole no membro.oómpreen»
dendo meios de bomb e amento . para . introduzireit radiação de'bombea.

manto dentro do membro pera . elever. &energia de 4tomos provenien.
.tefio nivel inferior pára 0:nivel superior deis do que.e 'dita
energís.cair& pára o
o. membró Spresenterel *
t£V01,111terIllildi4rig'S

fluorescdncia durante tal caimento e meios tara repovoarem a•ni*.
inferier As.custee do.nive1.' int e rmedi4riopara'retornérem .0'
Mivel_de energia doerátoMoe.i'infludnclaidos beioe:de bombeemen1a4
6- .UM diapositivo para e modulação de.um:feiXe...da
diaç go eletronagoética Coerente; caracterizado pele .faiO da com..
, preender um membró'convereor de energia dotado dó tilo nivele de
energia' incluindt um nível de terra, um nivel superior',. um nivel
Metaestável intermedisiriera . eeparac g o entre qualquer dos-dois di.
toa niveio Correspondei:ide:a ume'dade.frequOncia réppedtivai'meioo
para dirigirem o dJto feixe de radiaç'Á e1etromega6tidge.ebbre O,
dito membroe
para várierem a transparancie do'dItO.membre',
pára o feixe.
7- Um dispositivo Para ; modulação de um feixe de ra.
*diaçao eletromagnétia eoerente,.earactcrizadó pelo fato de.0044,
Preenderlxm m.kábro cunversor.00 energia dotadp . dp in*
'41ffiiin4&.um nível de.terra L uM ni velaup érior. e..um nive•netaeet44
'Nefikrmédiário,:a separaçgo. entre A ualqu e r.. 4 00 in .sditoo nf*'
wfdia 2 aOrreapendendo a uma frequtncid dada ria p ectiVa ;. TMeieki 'Para
dirigirem dio feixe de radiaçá- o eletromagnética Okbre'o dite
teiOb

C/.

' Membro, e meioa pare sujeitarem o dito Membro a'um campo defre•
quancia de rádio variávll'para alterar á tranerarbó lOAO-dite •

membro para o feixe' de acOrdo coa , variacães no dito campo.
a. , em aispoeitive produtor-de radic;0(0,
caracteriza*
'ae pelo fato de compreender . umelemento lase.N.wm tente. de.roala
de.bombeaMento adjacente ao dito;elemento laser-para OcaNIANej
mar que -o dito elemento gore um,ftixe,de,radiapãO,eletromagnifia'
o p erante, molde detetores go tkeàeta :do dito teixo,..= otime
gto
.
.

;ipp aulacior entre .O dito: elemento laser o . ao zelos Batotares

o MIS"
ae • pare variarem a trio napin anote de dlto . el em
ento' mOdu1odo2 rara

O feixe.
,
9- UM diaQt,Vo dO e ge'reto..ogig . e. pogo
ograotni
rade pele fato de, que os . 111 timoe meioa.ttuáncl,onsidi?e:Inoitgiat-mbsos para produziram o dirieirSts
dito el o me4tOJÃCI41.2.1addig

oinel:. 44. riália,:gtotililhiplo
•

•••.,
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disPOSi'4yo.4e'ebordo e'60:
rple
eade
. ato.de :que c dito'ainál .de' frequtheia"de rádio'.Corree.
ponde.a uma frequ8ncia:Conhecida.da . pelo menos um0..P0r0;0'de,ridi
gção'géradaPelo,elemento
Umdispositivo.de ,a0rdo.cOm o Ponte:8,• earactert
gado pelo.ftào de,que . o clitwelementotodulador tem niVeis de , egergie superior, inferior e intermediário.em,que - a'população de .
energia de átono no .nivel inferior eicede a .população de energia,
de . átomoe no nivel.superior, o'dito felis induzindo a inversão.de'
população para oestaionat a transição de energia de átomo a partir
•dao nivel inferior para ' o . nivel'auperior .e então ao dito nível In»
tertediário:e.o , ditosinal de frequdncia de rádio 4 de'uza frequell
• eia.correepondente.â.difer8nça.de .energle entre-es,ditos.niVei.0-^
Utermediário,e 4nferior_peig ' que: o.gto:nivel . inferior'será repS:
pulado às custas . do dito nível intermediário.
12- Um dispositivo iára a modulação de um feixe de
radi ação.eletromagn4tica coerente, caracterizado pelo fato de .
compreender um membro conversor. de energia,' uma fonte de radiação' de bombeamento para o membro de conversão para ocasionar que
O membro gere um feixe de radiação eletromagnetica cderente, mei
Os detetores no trajeto do dito feixe, um elemento modurador entre o. dito membro conversor e os meios detetores, meiodpara
riaremia tronspartncia do dito elemento modulader 'P ara 0 feixe o
beios pare deslocarem a :frequencia dó sarda de membro converso..
Dc;12 referOncia à krequdnc4.0 de aeiida do • elemento moduiador.
13-. Um . disp ositivo de acbrdo com:oponto 12,. caracm
terizado pelo fato de' que os últimos , meios menciOnados compreen.
em meios para manterem a tem p eratura 'do membro conversor num ni
relativamente baixe conhecido e meles. para manterem o elemen.
_to modulador num nível relativamente baixo conhecido.
.14. Um dispositivo de ac8rdo com o . ponto 13, carac.
• terizado pelo £ato de que o membro de cenveraSo 4 mantidO:aob
loa temperatura de a proximadamente 70°K e o elemento ' modulador í.
pàntido sob umatemperatura de a p roximadamente 4,2°K.
15- orm procesao para a modulação da adde de um mok
ihro .produtor de radiação eletroMegnetica coerente, caracterizad0
selo fato de compreender a in :teraeção do feixe com um segundo
"lembre produtorde radia-ao eletromagnítioa coerente e variação
tranaparUcia
80. do
,dito :segundo membro para &dite saide.
24. 17m procepao cara a- moduação de aeída de . uni'Mese 11"
bro produto le .Cadiaçgo eletromagn4tica Nerentel.CaracteríSada.°°2°2
Op4.04et0 IMCOmpreender A,AnterteçiO de 2eiZo coX
um cegando .
ektdámk produtor de rodiagio olotroMagatlea c0ere00 e aplicaçto'
,' Ite um dag do trequIsicie do raiamo dito degando.membrorare
ilhatam'a tronorarloolo do to gado tambraparke catda
de acerai, .
,9120 voria0o0 no dito azai.
17.; imiroccoao raro a meaulagelo da caída de Inania
' brOlprodutOr do madiogío clotromagation coorantN caracterizado
oo feto 40 %go emproado e imtoroccio 0o feixe Com um se.gundO
lfogobro &redatora ;mal ga° aletrOnagnitiOa pnrentO, aplicaçãOIgtoactnoi dolregmtnola 40 *ai* eo dito espado membro pdim a*
.444101ar o tramoportacia do rendo membro :ira a pafaa de acera°,
.4OtnitraidOOCO CO dito ;Anal o 'conaorvagIU doa dités membros ma
'D egrperdftUr80. 00theeldae re1áiVamente baixes diferentee.para aw
4UatareMO freggtncia de acida do prUteito Metbro,com releeãO
*MAMO'4 R00549
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18- ' Wprocesso para a Modulação de saída (10 uni nem
coerente, earacterized0
pelo fato de compreender a iluminação do dito membro com'xadiageN
de feqizGnoia selecionada para Ocasionar que o dito membro ger a
um faixe de radiação de freguSncia conhecida, interpeção do dite
feixe com um segundo membro Produtor de radiação c1etromagn4tip8
hra produtor de, radiação eletromagnética

níveis superior, baixo e.intermediário pela
que ocorre á transição de energia desde o nível inferior para O
coerente dotado de

: nível superior-e então para o nível intermedierio e ocasionand0
a transição de energia desde o nível de energia intermediário pa:
ra o nivel de energia inferior.
19-- Um processo para e modulação da salda de um Men
firo produtor de radiação eletromaâmetica coerente, caracterizado
pelo fato de compreender a iluminação do dito membro com radia+
ção de frequtncie selecionada para ocasionar Tile o dito membror.,
gere. um feixe de radiação de'frequ4ncia conhecida, intereeção do
• dito feixecom um segundo membro produtor de radiação eletroma;i.
nática coerente dotado de nivele de energia superior, inferior e
intermediário. pelo que ocorre .transição de energia a p '
artir. d0 •
nível inferior para -o nível Superior e então rara e nível inter.
mediário e aplicação ao segundo membro. de um sinal de frequencie
de rádio cuja frequdncia corresponde A difertnça entre os nivele de energia -intermediário e inferior para o repopular ospivel
• ferior às cuetas do nivel intermediário.
20= Um dispositivo conversor de energia obnetruido¡
,oranjado o adaptado pare operar subetoncialmente conforme dee.
crito aqui com referancia e e como -ilustrado nas Pigures 1 a 5
doe desenhos anexos.
A requerente reivindica de ac8rdo com e Convenção Til
ternacione1 e o Art. 21 do Decreto-Lei n2 7.903, de 27 de adote.t
40 . 1945, a prioridade do éorresPondente pedido depositado na
. Nd
partição de Patenteados Estadoe Unidos de . Amárica, em 26 de mar
go de 1962, sob nR 182.529.

F/G 3

p/4

tERMG N2 148.077 de 29 de março de 156.3
Requerente: N.V:PHILIPS CLOEILAMPENFAHRIEXEN Holanda
Privilegio de InvençZo: "APERFSIÇWMENlOS EM OU RELATIVOS
A PROCESSO DE FABRICAÇXO DE SISTEMA SEMI-CONDUTORES COMPREWS.DtNDO SEMI-CONDUTORES bs CALCOSSNITO DE UDEN' .
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~acta mérauxa

REIVINDICAM:
a um p roct,oco de fabricação de eistemae eemi-con.
autores, Áspociaimente de eelalae foto-e1etr.-102a, que tem
mate-

:r}'53 245

uo.pwaGa

eu ni q uel, sendo o metal difun-

dido no material subjacente p roduzindo neste lado uma Zona
gada tratada com metal, depois do que a camada do metal O, pelo
Plenos parcialmente, removida a rguo auxílio do agente gravador

rial demi-condutor consistindo de ealcogenito de eádmio, em co.
seletivo.
do prooeseo ao metal cobre um eorpo tom uma camada de calcogi.
cito, caracterizado pelo fato que to mono. ama e
parte da euperCicie do corpo ou de camada 4 coberta com pelo 'menos um metal
enjoe tont iejao capazes de formar Ione complexos de eianeto,
*apoie Ho q ue • metal me es metais í

u age p arcialmente remoo

oidoe p ela açode ao agente gravador Coletivo que contenha uo
nonato aloalino • QM agente Ia exidaçao em soluço aquosa.
e

flm

processo como descrito no p onto 1, caracte.

oelala•fotoelátrica, quando fabricada por mudos processos
descritos em qualquer dos pontos precedentes.
A requerente reivindica do acerdo Com a Convenço
Internacional e o art. 21 do . Decreto-Lei Ne 7.903 de 27 de
As;esto,de 1945; a prioridade do correspondente pedido deposi»
todo na Repartiçio de Patentes na Alemanha, em 3 de abril da
,1962, sob No. N21413.V11c/21g.

ajodo pelo Cato que • agente gravador 4 aloalino

5,

11. Um sistema semi-condutor, p articularmente uma

p rocesso somo descrito no» pontoe I ou 2,
eR
0409rizado pelo Cato q ue • agente gravador contem peróxido de
flo

hidrogenia

TÉRHO Na 147.987 de 27 de março de 1963
1Requerente: AmP:I~P0RaTED
Inglaterr,
Privilegio de Invenção: "APARELHO PARA APRENDER CãNECTORE9
Ett2RIC0S

a. Ore processo como descrito no ponto

REIVINAICA
OES

1 Um ;parelho para prender coneotores aletria%

- azado pelo tato que • agente gravador tem um teor de per6x14.

so pre

to hidroginio de pelo nonos ' 0.1% por piso,

SOBRE =AUTORES BLUE/WS" • .
•

3, caracto

conautores eletricos„ dito aparelho compreendendo Usa

5. Qo processo tomo descrito nos pontos 3 ou
ara:eterizado colo Cato que e agente gravador tem um teor de -

Serie de dedos plimentadores alternaveis, cada um disposto para

Perimido de bidroginio te no máximo, 5% por piso

de uma serie de'fitas dos conectores que esta° dispostos ponta coa

, 4 Uo processo como descrito em q ualq uer dos po1

ser acionado atraves'cle um curso de alimentaçeo para alimentar uma

ponta, a um jego de matrizes, para cortar o conector guia da fita

toe p recedente. caracterizado p elo Cato que . agente gravad(
tontéo no mínimo 5% por preso de cianeto de potássio.

tnndo' una bigorna de fixaç'áo para cooperaç -a. o coxu uma matriz fixa-

i . CO ~censo emzo . deacrito ao ponto 6,
caracte,
fizado Dele Cato que •agente gravador contem no máximo 50% por

tua dentrode uma porç g o formadora de-virola do . conector, dito opa..

Cs he cianeto te potássio

e prender dito conector a um condutor eletrico, cada jogo de matrin

dom movei para prender o ' -conector quia sobre o condutor que se si.

relho ' sendo caracterisado Pelo feto da bigorna de cada jego de ma,
trizes , ser montada para de modo a„moverse aproximando-se e afastano

do - se da matriz inovei do jego de matrizes, a bigorna podendo

ser

rd..

tida em predeterminadas posiçOes de trabalho ao longo ' de sua: trai
tria-de movimente, bem como pelei feto de incluir dispositivos ser.
lecionadores destinadus a impedir que qualquer dedo alimenta.

dor desejado engaje sua fita de conectores para alimentar
ta durante o curso de alilientacSo do referido dedo.
2 - Um aparelho de acerdo com o ponto Is caracte..

rizado pelo fátó de cada bigorna montar em uma superfície excentrica mOvel transversalmente , direc g o de movimento da bigorna para

;,/,WizorA,

deterninar,a posiçeo da superfície de trabalho da bigorna em re..
laçãoerfici
Ffede trabalho da matriz movei.

nG 2

..3 - Um aparelho da acerdo com o

ponto '2 caracterie

Sado pelo fátoda superficie excentrica Ser formada sobre 'Áem Mien
21'

FIG 3

o

FIO 4

8. .Qm processo somo descrito em q
ualquer dos coo.
p recedentes, c aracterizado pelo £atO
que. o meta/ sonsiste
te euro,, prata, cobre e/oo níquel

co deslizavel entre guias e deslocava' pela rotaç go de uà Pino
provido com rosca de 'parafuso, uma extremidade do qual ei recebid#

keea.

COA

404

9.
an processo aomo descrito em q
ualquer dos pon
p recedentes. caracterizado pelo tato que o calcog4nito

aalCeto de cádmio.
10.

Cm processo para fabricar uma célula foto- .

4 - Um aparelho de acerão com

o ponto

caraCte.

risada peio rabi do referido pino passar atraves de uma abertura
afunilado existente em outra peças a:á poreees roscadas do-pino qU0
Cooperam respectivamente, com a outra peça e cod o blócos toado
roscas de parafuso orientadas em sentidos opostos.
'5

aparelho de acera° com um dos pontos 3 ou 4/

caracterizado pelo feto de incluir um elemenro indicador destinad0

olótrica com camada obstrutiva, como descrito em qual
quer doa
pontos precedentes, caracterizado pelo fato que um dos lados

a - indicar a posie g o da bigorna, dito etmento compreendendO uns

40 um corpo ou de ama :amada do calcogenito de cádmio do tipo e

orgeo mOvel com o pino e um °rejo fixo em relaçiio ao pino.

á coberto pelo menoe cm parte. da área da
ema superfície com Uma

6 - Um aparelho de acerdo com um dos pontos 3;

4

oDU 52 caracterizado k. clo fáto do blOco ser travavel em uma PO-. J.
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tio de ajustamento predeterminada por meio de Uma peça que Se
estende perpendicularmente ao pino, para engajar o bieco, dito bilra.
CO engajando a bigorna para trava-la a sua posiçao de ajustamenie

paralela e uma base e suportada pela referida base, dita platafop.
ta estendendo-se entre Os dedos e a base, e dita placa aeado

vando O parafuso esta em sua pc .,:lçao de travamento.

çao, de modo que a extrerldade de trabalho do dedo e impedida de
eng ajar sua fita, por montar na referida placa., para ou noiinícim

7 Um aparelho de iicOTo0 elJm qualquer um do. pon.
4, caracterizado palo fato da superfície excentrica ser'
sma superfície plana inclinada, geralmente coplanar e cooperante
•en uma superfície semelhante da bigorna, e ser movei em angulo reCOO 2 . a

1
ajustava/ pare Salientar-se da plataforna . no sentido da alimentc.

de teu curso de retorno,
14 Um aparelho de acara° com um dos pontos 12
OU 13 Caracterizado pelo fato da placa poder ser retida em dese.

gt uma volta ou menos para proporcionar uma predeterminada relação

jadas posiçOes de.rotaçeo por linguetas elasticos dispostos sobre
G Citada plataforma.
. I
requerente reivindica de acerdo com a Conven.
ÇRO Internacional, e o Artigo 21 do Decreto-Lei n 9 7903, de 27

entre a posiçao Cela bigorna e a posiçao anular do Uno',
9 . Um aparelho, de ardo com qualquer um dos pon-1

de agosto de 19145, a prioridade do correspondente pedido depositade

to COM a direçao de movimento da bigerna.
8 Um aparo de acãrdo com qualquer um dos pon-

tos 3 e 8, caracterizado pelo fato da rotaçao do pino ser limitada

tos 3 a 8, caracterizado pelo fato de ,lacluir um dispositivo Ind..
tador glravel em relação ao pino e sendo travavel em relaçao ao
dite pino, de modo que o eleme:tto indicador pode ser colocado em
ta

ta Repartição ,de Patentes da In g laterra, em á de abril de 1962,
'Sob wk 12555.
TERMO Nm 147.760 de 20 de março da 1965
Pequerentes =MINIUM LABORATORIES LIMITED
Canadá
Privilegio de Invenção* "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS, A
PROCESSO DE DE2TILA00 DE SUB-ALOGENETO PARA RECUPERAÇXO ps
ALUMUZ00
PEIVINDICAÇOES
1- Um procosse para recuperaçao ,do

U.

posi4o de rotação desejada relativamente ao pino, ou-em concora

Caricia com uma posiçSo de referencia da bigorna, de sorte que
Indicador indique a posiçao da bigorna em relaçao ; posição de re

terencia.
10 - Um aparalho de acãrdo com qualquer UM dos
fato do mecanismo selecionapontos precedentes, caFiãterizado

alumínio a partir do um motel que o contem, .por circulogno AO
Uma corrente de . trielogenotw de alumínio gasoso, sucessivamentot

m, CosPreender uma peça excentrira 4uee movei para colocar Um'
dos dedos alimentadores, durante seu curso de retorno, fera de CCT
tacto com a respectiva fita de conect,,,res e para manter dite>

•mtreves de uma zona de converso, na qual dite corrente á posta,
em contato com o neta que contem alumínio, a uma temparaturag

dedo nesta posição substancialmente •:te o fim do curso de alimente

levada e 4, pelo manos em parte, convertida para monoalogenet0

taçSo do referido dedo.

ez

11 - Um aparelho . de acido com o ponto 10, car'ac..
Cerizador palo fato da peça excentr'.ca sNw piVotalmeLte ou desliza
telmente montada para interposiçao entre o dedo e a fita.
12 -Um aparelho de &cerdo com um dos »cintos 10 LU
11, caracterizado pelo fato da peça axcentrica ser Uma placa tad

do uma superfície inclinada para guihr a extremidade de dato
sobre a placa para ou no inicio do (d.' de retorno do dedo.

Clumfnio, e atreves do uma zona do decomposic7o mantida a

uma temperatura mais baixe, na -qual o conteUdo do manonlogenet0
do alumínio e decomposto. para produzir alumínio e trialogenetó.
de alumínio que é reciroulado para a zona de converso, °erecta
rizedo pelo fato dos gases no condensáveis serem separados da
corrente Ao trialosenoto Ao rlumfnio obrigando-so diln frit-11°ga
noto de alumfnio n mudar do estado o doixando-ao os ccaoa não.
condencaveis anirewdo oistoma; o trialocanoto do alumínio pena
do, ont7c, obrigado a rOovnnorar-no e retornar h corronto ao
circulação.
L,

. paprocesco de ccorao com o paru",
caracterizado pelo fato de abmento uma parto da corrente de

círcu1aç7o do trialogoneto de alumínio cor tratada para fazer
adm que seu contelido de trinlogeneto Co alumfnio mude do estado.4
3 . Um procoaao de Lacerda com o ponto
1, caracterizado pelo fato dos usar; no condonsÉmoia corem se. , .
parados da corrente do trielogcneto do alaminio pondo-ao pelo
menos

=aparte de corrente de trielogenoto do aiumlnio gasoso

que sei da zona do decommosi4o em contato com urna conposiç;o
de sal fundido capaz de absorver o trialcgeneto do alumfnio,des
carregando-se aporei-10 n'a'n absorvida da corrente, aquecendo - se
C composiço . de cal fundido enriquoeida com o trialourneto de
alumínio parn' vaporizar o trielogoneto de alumínio absorvido O
fezendo-se o trielcgoneto do alumínio vaporizado retornar h Cor
rente do circule40.
4 - UM procesco de ne0rU0 coh' 0 Pon'W)
49 sfi

Caracterizado pelo fato de circular ccntinuamento o snl fun.

50 5 / .52 54 42

13 L. Um aparelho de acordo com o ponto 12, caraca
O:~ pelo tátO da placa ser montada

sobre uma platafurma

dido atraves do urna zona Go abaorçCa que e descarregada para o
atmosfera, e atravís de uma zona de evomnrnnnn. mentida ft UMA

1

;

D:À:;() ter-iiCIAL 7
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12' . Vt processo de tordo '
com qual 4
trio? Um doa pontoo procedentos
¡'caractortudo pelo fato das per
doo de tr
ialogeneto de alumiai° /serem compensadas adicionando-s0

_
.
.
teaperatUra melo alta do que a temperatura da zona do aboorção,

o conduzindo o trialogeneto do aláminio gasoso adrado na. zona
de evaporação de volta h corrente de circulação, a oorrento de

certa p roporção do Cloro g asoso h
'corrente de gtis que ontra no
oonversordi

conposição de sal fundido passando atraves . de uma zona deres .
friamento durante eeit ret40 da tona do evapOr aÇãO . Para.a zona
de absorção.
2

, 13 . 8M mrocesno de separar casas
"'adensáveis gWeerrento de trialoaoneto do alumínio gasoso
qUe
Circula em uma destilação de O
ub-alogeneto de alumínio, corneto
rizado poSo fato de sor adaptado pura operar aubstoncialmonto.
como foi aqui doscr3t0.

5 . Um processo de acOrdo Com o ponto'
caracterizado pol0fato da totalidadó da corrente do circula
Rão de trielo.genoto de alumiai° sor absorvida no banho de Sal
em fusãO, parte da coxrentO de circulação de Oca fundido'sondo
passada para a zona do ovaporação, a qual é- mentido el une tempo

A requerente r eivindica de acOrdo com a
Convençã O, I nternacional e o Art. 21 do r
e creto-Lei n1 7.903 1 de
27 de agg sto do 1.945,,e pr
ioridade do oor respondente pedido do
p ositado na Repa r
tição do Patentes doa Estodoá Unidos.da
on, em 20 de março de 1,962, sob n° 181.123,

rotura suficiontemente dita paro gorar trialogoneto do alumiai°
WUmaprossão Maio alta do'que a mantida na zona de decomposi
Ção e erestantesda corrente de circulação do um sul fundido
sondo rocirouloda, atra:mais de uma zona de rasfriamnato, para h
Une de absorção.

1 Um processo do acOrdo com o ponto
4, caracterizado pelo fato do shmon•o uma peste da corrente de
trialogenoto do alumínio proveniente da zona de . d6componi 'ção ser

20 AICI3C4S 20d

Passado polo zcna de absorção para entrar em contato cem o sal
fundido na roforida zona de absorção.
7 - Um procesoo-de acOrdo com o ponto
0, caracterizado pelo fato da corrente de trialogeneto de nanai
nio conduzido para zona de absorção compreender 1 e 40%, prolerantemento 2.a 4% da totalidade da corrente.
8 Uma'procoaao do aeardo com qual +
quer um dos pontos 4 . a 7, paractorizado pelo fato do na zona de
evap oração, o sal ym fusão ser aluecidó por troCedo onlor medi

TERM0 - 149.126 - 14 de maio de 1.963
REQUERENTE - ROHM & HAAS COMPANY . Estados Unidos da América
PRIVILÉGIO DE INVENg0 - Remoço de inhibidores de monâmeros
e tilenicamente insaturados

ente contato com o alumiai° et,fUsão conde/asado na zona de de-:
ComposiçãO,

REIVINDICACOES
1.6 processo para a remoção de inhibidores de monemeros
etilanicamente insaturadoa, por contacto dos citados monOmeros
que conteem inhibidorea com uma resina de p ermuta, caracterizado

''9
Um processo de adora° com quelquel
toldos pontos 4 a 7, caracterizado pRlo fato do sai fundido,pes
sondo da zona "de absorção para a ZOns do evaporação, ser aqueci
do entro as referidaz Zonas por contato do troca do color-com o

por usar a forma de,sal de uma reeiná de permuta de aniontee de
estrutura ma
cro-reticular tendo radicais de omina tercidria ou de
amOnio quate raário.. •

sei fundido que passa da zona do evaporação poro n zona de roa-.

friamonto.
10

UM processo de ocOrdo com capOn n
to 8, caracterizado polo fato do um corpo de alumínio fundi dó
ser nontide na zona do decomposição, parte do dito co rp o do
rio
mínio condo mantido, em uma zona não_agitada, s om, oontnto
una poça do sal fundido contida na dita zona para hvgporar o tri
aloaeneb" do alumínio da dita poça de sol om faaCo, medinnto
troca do calor cot o citado alumínio fundido, dita zona não .c0.
toda comunicando-no, abaixo de superffole do citado corpo
do
alumínio, com uma zona agitada na qual o monoalogenoto do aluai
aio gasoso ó posto ou intimo contato com o alumínio fundido,sob
n forme do um esguicho.
UM processo do acOrdo com qual por um dos pontos 3 'el0;' ae'radteriZ0do Polo fato do bulho de
'al fund 4 dO sor compâte:dólOntuo trialoaenotO da alumínio com um clorete'dé nótaf

ia

•

2.
Um p
rooeseo, de acordo'mom o ponto 1, caracterizado por
ilar a forma, substancialmente an
hidrica, do citado sal da resi.
ala de nfmuta de7 aniontes de estrutura
ma cro-reticular do que Xe.
culta a d eshidratação dos Citados
mondmeros et

radea, al&D da remoção de inlabidoresdeles.

3.

dienloamente ineatgl

Um p roceaso, de acerdo com o ponto 1 ou 2, caracteriaa.

do -pela forma de sal da citada resina de Permute de a
niontes de
estrutara Macro-ret icular '
conaiatir do sal cloreto, euiroto,ni.
trato, carbonato, bi -carbonato ou fosfato.
4.
Um p rocesso para a remoção de inhibleores de monómerott
.etilanicamente insaturadoa, subs t
ancialmente como aquí descrito,
com referencia aos Exemplos e parlase f
inalidades citados@
Rei vindica-se, de a
cdrdo..com a Convenção InternaciOne:
e eArt. 21 do C6dago da Propriedadlo I 44aatria/,,a prioridade
doe pedioos 'correspondentes dopositadas0 na Re
p artição de Patc;AtcW
dos EnLsoa UnidOs da Amef. ien;;
em 31 de maio de 1962, soh.14.
:1,
;à.glist0.4,2, 166;2 rob N.2i5.769;

t.
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TeRmoS0 148.560 da 19 de abril de 1969

Dequerente: THE BRITISH TRON AND STEEL RESEARCR ASSOCIATION
Inglaterra
Privilegio de Invenção:" AFéRFEIÇOAMENTOS:EM OU RDLATIV06.470048.
..çzoi DE DEVESTIMENT0S ridT AiIC OS"
BEIVINDICACUES.
2.... Um processo para. formar um reveatitento netá1iO0 atbre
IBM auperficie metdlica, caracterizado por compreender a deposiçãos
eletrOforãticamente, do metal de revestimento sObre a euperficia
amtdlica..por meio de 'ama-suspensão do metal de . revestimento, em for.
Dá finamente dividida, enumatistrua
. >.homogénea de um. liquido orgIni.
/
Co miecível com 6gua e uma pequena aroporçãO de déua, at4 ser forma.dio 'unre vestiMento com a espessura desejada, e a aplicação de pres.
co
t ao revestimento o o aquecimento da superfície me Liam revestidas
pera melhorar a aderânciaido metal de .revestimento à superfície Matí.
210a, de modo a ser Obtido Un revestimento fortemene aderente.
. 2. Um processo de acOrdo com o ponto 1, caracterigeda
perqUe o meià de eletroforese cOnt6n de 5 a 40% em piso de égua.
3. UtprOcesso , de se:3rd° com o ponto 1 011"2, coraoteri.
gado porque o líquido orgânico miacivel com dama é o éleool metí1ie01
alceei etílico, ieepropanal ou acetona.
4- Um processo de_acOrdo tom o pf.nto 1 ou 2, caraCteri.
gado porque o lieuldo . orgânico miecivel com dsua d e' dlcool,etílico
.dndustrial desnaturado. .
5. Um processo de acOrdo com quálquer uni doe pontos 1 a 4,
caracterizado porque o diâmetro médio do partículas do metal'qo reVaa
timento propentes na canon:ao d de 3. a. 10 microne.
6. UM processo de actrao com qualquer um dos ponto I. a 5',
caracterizado porque o banho de eletroforese contém um sal 0014411 4o.
metal de revestimento.
-2.. 'Dm processo da ao*Ordo com qualquer UM doo pontoe 2. a 6,
Caracterizado porque a fase de aquecimento inclui p aquecimento do. mu.
perdei° metdlica revestido, &temperatura de ointerização do metal do
revestimento,
0. Um processo de actrdo com qualquer tuadoe pontos 1 a V,
Caracterizaddporque a superfície . metdlica revestida 4 Rquecida a uma
. temperatura de 2002 a 2502 C, 4 aplicada preesio ao revestimento enguia.:
to R superficie metdlica revestida ainda estd quente, e depois
é reali.

modo o tratamento termico ulterior na tempereturâ de einterização de
leetal de revestimento.
# .
9. Um proceaao dp aetrdo com qualwa, undoe pontoé / a $98
Caracterizado porque a cuperfíCie metdlica estd na forma de une tira
Ou fic4 e o proceeso 6 conduzido continuamente, ivtira oU fló aend0
:
passada, continuamente através da edlula de eletroforese el. a su4enagé
sendo continuamente circulada atrevi% da odlulao
10. Um processo para a prodUção continuo ao uma tira. de
. aço remetida com. , alumfnlo, caracterizado por compreender a plumagem
goontinua da tira, enquanto ligada como estado, atravds de uma c63.ula
ge eletroforeoe contendo uma ou'oponeão de eluminio em p4 tina.mente dt.
Ibidide em uma elature bomogãnea do um solvente orgEnico misc£vel com
evo. o uma pequena proPerção* d
* e lgua, essa eupeenoão cosítendd alada

Illm sai de alumiado aSiwiel ~ia e condo circulada conerammente
atra..
plaio da elle% • ai densidade de corrente'do catado sendo tal que não. *
ocorre nertneza caselficepto prejudicial mo catado; a zecae,çm da tira .
we
— vestida depois dela ter caído da c4.1?l1a; o 44.s.acimènto da
tira re.
I%
%atida a uma temperatura de 200 a 2902 O , por &Uca de 2 segundos; a

andadddr• da tin Milano aálril obter um. contato de metal a metal em.

as partíctlee do revestimento e entre o-reyeafimento e i- tira; C e
• aquecimento da tira a uma temperatura de 6002 a 6502 'C, durante eArel
ca de 5 segundo:4
.:té

11. Dt processo de acOrdo com o ponto 10. caracterize/lá
porque a mistura consiste de 80% de dlcool metilico ou 4.1°091 °tília
e 20% de égua,
12- Um2proceaeo para formar um ri:ME:Utento metéliee etbra
OM talM.1
qaer um dee 'exemplos.
19- Uta . fOlha, tira, fio, vergalho Ch artigos
fabriedee
atet4licoo,, quando produzidos pelo prece:leo reivindicado em Queime:,
UM dos pontoe prece4ente:4
TERMO N 2 145.253 de 6 de dezembro de.1962.
Requerente: RADIE AKTIENCESELLSCHAPT - ALEMANHA.
PriVildgio delovenção: 'LACAS PARA CHAPAS IMPRESSORAS",
uma superfície metálica ,sUbetancialmente como deecritd acima,

REIVINDICAC8ES.

Laca para chapas impressoras que consiste de"beaa
60 lana, so1ventes-erga:110os e eventualàente um agente 'corantes,

oáracteriladepalogfato de. contar, como base de laca, resina de
tanol-aldaido não endurecível sob forma dissolvida e, alem de
pelo monos um outro solvente oratnico, pelo menos um flicool alá,„
eatico,polivalente.
20. Leaa de actrdo com o ponto . 1 caracterizada pele
fato de que a base de laca, nel .a contida, 'o produto da rente
de resina de fanol-formeldeldo não endurecedor com ácido halott
ro-carbeillino.
n••••

3.» Laca de :Ardo cm o ponto i ou 2, caracterizada
t, 3 atã 20%
em peso e o tear em álcool ' alifAtico'organieo polivalente é 40
'at; 60% em ptaO.
rinalmente. a depositante reivindica, de actrdo com
a Convenção. Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
adis° da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondea
te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, RR
9'4e denembro de 1 961. sob n2JE:45.402'ille/g2la.
P.12.429/Ia
0T/MA.peie te:to de que o tar em resina de fenol.eldeldo

i"A:RMO.N2 149.513 de 30 de maio de 1963.
Req uerenter'INDAT0M - FRANÇA.
Privilégio de Invenção: "BARREIRA PARA CAD& DE REATOR
NUCLEAR".
REIVINLICAOES •
1•Barrezra tármio4para cai:ião:de reator nuclear feite
de ' concreto pretendido e esfriado por um gás sob presa ° , caracter
aeaa polo•fate . de compreender um feixe. de tubos ao reunidos una ao'
Cetros e paralelo
superficle do concreto, ; percorridos por um fia.
do refrigerante o dispostos entre, pelo menos uma chapa interna £á
na e " umechgpa exteinla em conteto tármico com os tubos e mais
Ca de que.a . obaps interna fina que lhe fica fronteira; e pelo fato
de que a referide chapa interna é, de p referancia, ondulada para
1
comportar as defOrMtn.a.tÉrMiCae.
R . Barreira tertalca de ac'Ordo com o ponto 1, caracterí*
zàda pelo fato do que a referida chapa interna á auficientemento
l'Ina e à feita de um metal que apresenta, ao escoamento tei.mico nO
'sentido dos tubos, uma'resistencia t6rmica eprecivol, em Comear.e.
q50 com a :,, esistOncia do filme de gg s de esfriamento em contato

002:

a.chapa.

wuarta-feira 8

DIÁRIO OFICIAL

(beça° III)

.0

- 219

,a•
dnrreire aérmica ao *cerdo oom oe pontoe . ou

e

membro de vãivnla do eeu assento na 'Cimeira abertura, abriod.

4e.

assim uma passagem para o ar exalado.

Moterited. gel a, Cato le lua • ohape .xterne (ventou% 4 pelLcUls

2.- Dispositivo de válvula de acOrdo com o ponto 1,

se estanqueldado At suficientemente esp6ass pare eonst1
Suis eme euperficie. iubstancialmente isotármica protetora de Re.

caracterizado pelo fato de que, em sua posição inoperante, o

ferida película

Membro de válvula fica assentado no assento dá terceira abertu

darreire térmica de scOrdo

soe O pontos E,

2 ao 3,

ra.

3.- Dispositivo de, válvula de ac jào com o ponto

çaracterizada pol . Cato de .ompreender diapositivos para • redugt

1 OU 2, caracterizado pelo fato de que o membro de válvula
é um disco .falstico.,

dge permutas tOrmicas, intercalado ntre se referida* dispas.

8ar'reirs tármica ' le soOrdo soa

5

se

p ontoa 1 e 3 ou

k, caracterizado pelo fato.le aOmpreender dispositivoe para . me.
~rio ao escoamento do maior ao longo de chapa a:eterna

ca dire(

oao doe tulipa.
A

"quarenta reivindico de soardo cem • Conveagic Interr.%

01001 a • art.

a do °careta-Lei No. 7903, de

27 de egosto de

prioridade e. s orrespondents pedido depositado

do do Petontes da Prenda em 50 de %aio

de

n9

Reparti-

L962 soe do, NO9 5.22.

Fig.3

TERMO NI 148.366 de 10 de abril de 1963.
Requerente: MOLINS MACHINE COMPANY LIMITED INGLATERRA.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ARRANJOS DP
ALIMENTAÇÃO DE LÂMINAS PARA PACAS FOICIFORMES".
REIVINDICAÇUS

1 - Uwalspositivo alimontador de ia.
mana, pare cortador do máquina do olãrros girável sObre um eixo atendo uma faca, foictíoxrno d tipo que compreendo ume ara.
agAelre de faca aportando por frico'áo a faca, uma Porca engatam
do a faca ,,,erCJ da sua extremidade interna, um parafuso gírável
-aterraenado na referida porca para suprir a leMina por fora do
e1.2co sObre o qual gira o cortador() contra a friccilo da braçado/
frU3 I
eSBN0 •12 1104.5Efs de 6'de sornar°
iaquarentv. ,LUA aKTIEROLAO

ra, oaracte'rizado pelo fato de o dispositivo :Vara g irar o parafuso compi_onfz uma roda de catraca acos5le3.a ao parafuso,
um
Lingueta pare girar a roda de °atraca, uma barra ¡DP-Gradara da

War

agi( 1 t Invenvint DISP0sITIVO ot VA4040.10 MUCUIM
(IPASE:A(
aSr/RATORIO"
41au
REIVZHDICAMO
Pispositiso da TálanUam sa particular p ara apaN
-eac , L,p114tório, . Sendo ama saciara ao a ares abertura-1h •
érgaoll geol.
arimeiro té, audà adaptada para =exilo som os

lingueta reeiproo gmel ao longo do roferido eixo o dispowftivo
Par a rooiprooar a berra om intervalos para causar e operado da
Lingueta.
t
Uni dispositivo do aoórdo coima pon
to 1, oaractorizado pelo fato de cilia o slttmo mencionado dispo.

eatórios lo paciente, leatlnando . ae • segunda • ser tl6140 c,Pa
za, earianelaJ de geie cespiráVel, • servindo. ..terceira para 341
dona° do Os sEalado, caracterizado peio Cato de qUe se
•egunda • oardetra aberturas da câmera são Germinadas pox assoa

altivo ccmpreende um Solenóide e uma mola, o solenóide tendo UM
pia to ar-Infrlao para tocar a barra
noyer a barra

00

qUe

opara a lingueta para

lon go do referido eixo após o

que

a mola retor

na a barra,

maanrO de 4".Ã1
çae de RAivuls entre Os .sigaie pode alternar em
flaZa movedlí• , auáo membro, quando am seu ostadwq.loperante
da tareei
4#40041 COS assentos de Válvula de ambas, da segunda •
parte
de
oua
oulierfície
contra
cilmara,
gb abertura, e soga UM&
(11, aorta ema oviumento da presea‘ ta câmara, poder deslear 0

3 WpssitIvo de acordo com o
ponto 1, ctracte ,:izado polo fato de que o Ut.,..?sitivo por Unia
. mo rencionado compreondo um excentrico, e um motor rara girar o
aánt rí ao, Par a feZer o exciatrioo
, mover 'Oreterlde berra 04
1

e
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eme mole pare efetuar eademnett
Longo do eefer1(b 111.10,
eot63no decola.

G • em diepositleb de acara° com
or dlepoei t ivo manual ;era
reato 4, eereeteri tade (gr 'ttomPrPeld
eltrelite40 -t1.0 UAI*, 4,
CeelPre o ar e berra alia do obter ume
euelQ Uer p"rewepaio 401303adc.
dispositivo de geordo c0a
diepocitivo =mak Sato
POUSO 4, °erecto:1~02er *empreender
ao Ionge do pare
gerar opereta° para mover 0 porca de Tata
e executa° • onde
o depois vo una 4emina fel avançada b toda
arcue eX.
• paptfuso 'Celeuma parto plana de diEMetr0 reduzido
G •

Oremidade externa da qual e porco pOdo Ge apoiar, a ume mole.e1.1
parle egawee reage
°rajada pare preMer porca contra ',rosca
Ger quando o dispositivo manual é °pende.
o.

dispositivo de acedo com -

ponto o, caracterizade per eompreender eiepositivo manual pare
desengatar e lingueta quando o pararem é girado Para Moer 4
porca de volte,
A requerente roteMnd i ca de eedrdo 00m ,e
Convenqío Internacional e Q Art. 21 do Decreto-LOS ti• der
25 de ag6ato de I.945, e prioridade do onrsespondente pedido de
de Po:tentes da Bélgice, em te ele abris
P OSIZade nu RoPerti Oje
e. 1.952, eob e' 491.943.,

z
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2.- Processo de scSrdo com : e pento.X,Yeaacterized*
fato
do
pano ser composto de fibreuede,'pelo menos, 80 per
pelo
Cento de acrilonitrila a ate 20 por cento de Um Outro menegaer0
,mono-olefinico, co¡olimerizevel.
3.--Procesao de acera.° com o ponto ' 2, daaóterizadd
pelo . fato do peno se composto de s fibras de 94por cento de d+
Orilonitrila e G por cento de acetato,vinilico.
Procesab de °cerdo, com o pente 2, caracterizado
pelo feto do pano ser'coneecisto de fibras de umaemedola da 88 pee
Cento de um'copolimere de-94 por cento . de acrilonitrila e 6 por
cento de 'acetato vinllicoe e de 12-por cento de um- outrOmopo+
limero composto' de 50 por cento de acrilonitrile e 50 Por.o0O,
to de meti/ vinil piridine.
5.- Processo para estabilizar a faía de,panoe com+
poetes de fibras do, pelo menos, 80 por cento de adrilonitrild
emte 20 pormonte de um outro monâmero mono-Olefinico,'copo+'
limerizevel, caracterizado por consiatir em trater.O.pano
.1
'pado com uma soluço aquosa. de um agente estabiliaador escolhi
do do grupo que consiste de dimetil formamida,.dimetil acetami+
da e sulfezido dibetIlico, na escala de uma soluço a 0,05 per
cento ete 50 por cento, e.secar.o dito pano.
6.- Processo de acordo com o ponto 5,-caracterizadO
Pelo fato do pano felpado ser composta de fibras de 94 per cem'
to de acriloniirila e 6 por cento de acetato vinilico, é.do
agente estabilizador ser dimetil ecetamida como ume soluço a•
quosam 2 por cento.
7.- Processode nardo com o pente 5, cajaCteriza6.0
pelo fato do pano felpado ser composto , de fibras de uma meàold
de 88 por cento de uh" copollmero de 94 por cento de acriloni+
trila e 6 por cento de acetato vinilico, e. de 12 por cento de,
um outro copolimero de 50 por cento de acillonitri/a e 50 por
cento de metil .vini/ piridina, e do agente estabilizador ser
umaMolução, 82 por cento, de dimetil formamide.
8.- Processo de acerdo com o pente 6, caracterizado
pelo feto do agente estabilizador ser ume solt4o, a 2 por na
te, de dimetil acete,ida.
9... Processo para estabilizar ofelpo de um peno com
posto de Libras de 94 per cento de ecrilonitrila e 6 por emite
de acetato via/ice, caracterizado pelo feto de se tratar o dito pano'coM uma solue go aquosa, a 2 por cento,.de sulfOxido diga
télico, e de seeecar o dito pano mediante o eeu aquecimento . d.
137,8°C durante 20 minutos. o
.
10.-. Precoce° para estabilizar arelpa de panes CompOsitoG felpudos e resultante artigo industrial, eubstancielden
te como acima descrito • espeCiricado.
Pineimente, a depositante reivindiee, de ac;rdo Com
a-Convéneío Internacional e de conformidade com o artigo 21 de
COoligo da Propriedade Industrial, e do correependen;,

CERW, qw 14.440 de 5

se novembro se 1962
REQUERENTE' NONSANTO COMPANY
s.u.e.e.
privilegio ie ' Inveneér, 'PROCEnee PARA 28TABIL1e5B
b1ILFA OE PANOs COMPCsSTIDS 0E , eCRILONITRILe auttnes,Lituuur
PONTOS JARACTERISTICOS
•
VrocessQ para estabillhaa . • Cê11.1,& u, panos me.
AcrlIonitrtlb 41nt:tua Unau . :eracterlzade
oostos
10nsiwe1x
çrtataz. • panc, £'elpado .t. oa mn •ioluçá- c, evos'. 1e n
rtt àtkát). 1.11zaclol.
ic" ;rupc Us1n msi te 1e tiMet1.1
..etamiaa 1fler3..Cormemi b• - iulfinriac

te pedido, depositado na.Mepertieeo da Patentes doe Setlides Vai
das-da America do Norte. em 10 de novembro de ' 1961.sob'e
ro 151.450
TSRMO NG 149.225 de 17 de melo de 1963.
Requerente; SCOYILL MeNUPAGTURINO COMPANY ... IhOLATEKAA.
Privilégio de invengiot "APEReEIÇOAMENTOS ZN ou numes
CILINDROS A IMPACTO D AR".
• 1- um cilindro a impacto de . ar do tipo mencionado, ogracteri•
,sacio por ecr formeeo um proioncamerto na eabeça, ao piatão quepenetra
e
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atertiiia existente na chapa centrai de maneira que o prolongamento
e a abertura oonetituem respectivamente um pirita* pilho e um eiliadro
ow-operante, havendo vedação por meio de anel entre o dito pista° piloto e a parede da abertura, uma primeira v41 v. ula uni-direcional, coRa
atoando coza o exterior do elemento tubular cilíndrico e cóm 9 9uP90
existente entre a chapa central e o pistão, eet4 situada na chapa Cena
tral para deixar entrar o ar atmoef‘mico dentro deste espaço impedindo assim a:formação de vtouo neste ponto durante o infoio do curso aça,
oendente do pistão, estando uma segunda lallvula ual-ditéolonal situada na chapa central fazendo comunicação entre aquela espaço no ollina
Aro e cilindro superior, para permitir a passagem do ar do mencionado espaço para dentro do cilindro superior e assim impedir a formágão
de um oolohão de ar no referido quando o pista° estiver se apaoximando
do final do seu crua° ascendente de Marno.
2- Um cilindro a impacto de ar aubataticialaaata como aqui daa
orno, e mostrada no desenho que acompanha.
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tUados por inloç:o parenteral, de preferenata iritramuscular

ainda se nmltiplique, mas sem provuoarepniquO doença ellnicaa
' Monte rocenhaelveI. .
Finalmente, a depositante reivindica de actrdo co6 a
Convenção Int6rnacional e de conformidade com o artigo 21 do C.
digo da Propriedade Industrial, a prioridade dó correspondente
pedido,' depositado na ' Repartição de Patentes da Alemanha, em 18
de meio de 1962, sob, o nO II 67.3(50 IVa/30h.
2ÉRMO 149:419 28 de maio de 1;963
REQUERENTE . P. BCFFEANN-IA Men de CIE. SOCIETE ANONYMp Suiça•
•pauntozo DE inyENÇO . Processo para a Vtaminação de generos
aliMenticlo g e ' de . alimentos para animal'
' REInnrcaçer4

•

1) Processo Para a fórtificação de produtos a1inient4
cio s.0 de raçães, caracterizado pelo fato de Rue oe aplica a
mencionados produtos aliment£oloo e da raçães.uma'composição

411

coniendo una emulsUaquosa de vitaminas l5aoseo16veis, oarote.
nado; ou misturas doe meemOo em mistura com uma quantidade pra.
dominante de dextrinao, açUcares ou.misturas ,dosnesmon na forram de uma solução aquosa, contendo mencionada emulsão Menciona.
das vitaminas e/ou carotenOideo, um emuleificador matriz edivel,
um anti-oxidante.edivel, um agente de conservação ed gel e 4ua.
2) ,Processo segUndo a ' aeivindicação 1, caracterizado
pelo fato de que se forma uma colação de um ai-oxidante_edivel
em uma vitamina lipossolatvel e/au um cárotenOlde, os fer à caso,
com adição de um Oleo de elidi-ido adIvel, de que sé emuliifica
a eolução desta Maneira obtida amura solução aquosa contendo vã
emulsificador matriz edIvel, do que' àe mistura e emulsão *desta

R

maneira formada cm uma quantidade predominante de dextrinae,
açucares ou misturas doe mesmos na forma do urnacolação aquosa
de que se aplica a composiçãO desta maneira formada nos produto;
'alimenticioo ou de raçãeaa
.3) Proceda° segundo a reivindicação 1 ou 2 ., caraetem
• rizado'pelo fato de que a composição 45 aplicada aos. produtos ali,
ment/cloo bu de raçUa por meio de.pulverizagUrs
4) Proceaao segundo a reivindicação 1 ou 2, caracte.
•

e""

rizado pelo fato de que o emaleificador matriz .$ gOma accia, ca
- 16a4Te
,a hidializado ou dextrina.
5) Processo seguad0 a reivindicoçãO Ou 2, camete.

TERMO . 149.184 . 16 de maio de 1.963
REQUERENTE . BEHR/WERKE AKTIENGESELISCHAFT - Alemanha
PRIVILÉG/0 DE INVENÇO Procasso para a preparação de una vacina
-viva contra a febre aftcsaaarvaNDICAÇOSS
Processo paráf-a ,preparai,:eo deua voCina viva contra a
febre anosa, cartdif:áo pelo fão do; vírá virulente da te.
bre anosa Ser submetido eM . câ.glas de-Cultura ,' de prefeAncia
primãrlas, a passagens contínuas durante c tempo naccssÉrio pari
o adaptar de moda a destruir completamente a de cÉilulas
de uma passagem, de se .continuara cri4-lo dOois a uma temperá
tura de incubação malálaix'a, -J.JiajOsá ,, nte
1 's 11 6c. • Mai:
baixa e de preferencia a tuas temnoratz
de Inçrbag .io d ,) 9'Ci
Mais bolxa, e ser 85.91m atenugdo 4e isç.de cal
epi
,;`wa

risada pelo fato de Aue os produtos alimentares ou de raçães m
tratados tem forma irregular,
p eavindica-se, de acOrdo com a "Conliengto plterna0100
, mal e nos termos . do COdigo da Propriedade . Induetriala a' priori+
dado do pedido correnpondente, depoel . i.ado em 4 de junho de 19624
soa aas 195,648, na Reparti çãO do Utentes dos Zetad09.Unidok
da Americd.
TERMO Na 148.823 de 30 do abra do .196,5
Requerent1:ALUMINIUMLABoRWRIES Limrra, Canada
Privilegio de Invena gaa"'WEATORROTAT manco Polé
FORNALHAS"
DEIVINDICAÇUES
1. _a extrator rotativo subst5noda3.ment0 mugi
•pi.Jea se:c colocc,do no fundo de Umt. ióxnalha, earaotor$400
nessuir

Una

superfiCie de adcrencia da carga adeptad4Para dia

tzeir c /ilsorar a carga da fornla ha e de umag oraatil que
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Ursa sega°

perzendiculd..! os eixo, do extrator, et suba./
ibancialmonte circular na ertraraidade inferior, tornando- VO*
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=In pleno

-

mais oval era planos sucessivos mais elevados e tu
tendo para Uma 'linho. reta prdx.irao ao topo,. sendo O extratOC

ItZ'ossivamente

' tabstancialmente - simd trio° em rel.áçao to Seu eixo.
'2. DM extrator rotativo de aodrdo COM C,porrtO

2, caracterizado pelo fato de que a superficia de ader;nCia
cega, termina em sua extremidade superior, era Uma bordada eia*
3013 ilue 4 bitssectoda polo dito a:"..a.th.

3. Um extrator rotativo as acerdo COM.OSPOntO3
2 Ou 2, Coractorizado pelo _fato de que a st/perneie do 304414
Cia. da carga d guarnecida com irregularidades . para permitir a*
~tanso da carga e evitar a forsac7to de ostorins nela:
4. Um extrator rotativo de acOrdo com oarpont08
a Ca 2, Caracterizado pelo lato de QUe a superf2cie do cdortam
tia da oaega4.5uarnecidacoriv4rias saliencias parele10.01.01
evo formedos em tdrno . da superfacie do dito extrator, em pldm
40.0s diferentes.
5.. na

e xtrator rotativa para una fundia CO2,4*

*Cuido ct adaptado para operar s ubstanciCrente Como aqui desQL.
eE, coa Interincia aos desenhos . anexos.
requerente reivindica de acordo Corea 00/1V03143

o qual apresenta ursa parto de montagem que st ajusta no gut:ale! ao I
recipiente, caracterizado pelo tato de que a cabeça com a sala par. !
to de montagem este ligada com a extremidade superior de um tubo
zoeltiplo de elevas g o cujos elementos tubulares Ve. m comprinaszttos

ferentes para se .conseguir uma disposiça.o escalonada das suas ex•e
tr emi da de s inf eriores, sendo o comprimento do elemento tubular maid
curto uma fraç g o do cotaprixonto do elemento tubular mais comprido,
O qual s s estende ate prOximo do _fundo do recipiente.
2 Dispositivo pulverizador como reivindicado no ponto 1
caracterizado pelo fato de que o tubo neltiplo de elo vaça.0 e Cons.

tituido par una f eixe...de_tubos_com_ol.ementos_tubulare.a_tread.0-eArD,r_ttlif
tos comprimentos.

3 - Dispositivo pulverizador- como reivindicado no ponto
1, caracterizado polo fato de que o tubo meltiplo ' de elevaçiio e;
constituído por um troço enrolado de uma estrutura de material pleeta
tico em forma de fita, obtida pelo processo do extruseio e forteade
por elementos tubulares longitudinais+ ligados uns com os outros.
Os requerentes reivindicam de acordo com a Convence:o I.
tornacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903, de 27 do agosto
de 19145, a prioridade do correspondente pedido depositado na Re.
partiçffo de Patentes da Sulca. 'em 21, ae abril de 1962. seb No.
IA99.

tatertachnel e o'árt. 21 do Decreto-Mel a2 7903, dd 2ree as6e4
to do 1945, aprioridade do correspondente todido depegitedeÁ
lkeparti) de patentes dos Egtedoe Unidos da Amer i ca. Mm 8 lite,

1-49.t

bals da 1962. cOD nt 193.209.

F9.3

Ft9.4
ERMO • 148.6143 24 de atra de 1.90
1EQUERENTE- PARBENPABRIREN BAYER AKTIENGESELISCHA1i2 Alemanha '
warrrdoio DE INVENÇXO Processo para a ^prenaraeXo de guan ilbi&finit I
1
um! esteroidais
IMIV.INDICAÇOIS

datIO Na 148 632 de 23 de abril de 190
Requerente: KURT ZIMMaRKANN, RUDOLP OPELLER a BERBER1
WARREN GLOOR
Suiça Privi ggio de Invenqrtos uDISPOSITIVO PU LVERIZADOR
RECIPIENTES EM POMADE GARRAFC

1.- Processo para a,preparaeio dc guanillaidrozonae
de estOri)ldes. Com duas ou mais funçe$ carbonila a dos respectivos sais, caracterizado pelo fato de um estereide portado)

MA

ItEIVTEDICACCI,'S

Dispositivo pulverizador para recipientes Sm

de

mG1.3

de urna funçZo carbonia ser condensado cem suninoguani

dina ou um seu sal •

roma de

cerra>, tendo ume cabeça 11c\a construido como bico do paverigaggs

2.- Processo para a

preparsgSo

do guanilhidrazonar

segunde o ponte 1,..caractcrizade pelo fato de

Uni

A StOrOlde 001

Quarta-feira 8

k tador de MR18 do uma fungo carbonila ser inicialmente conver+
rtide na tiossemicarbazona correspondente, .a .qual,. por
sua vez,
.
DAS reagir com amOnia.

,e8

3.. Processo para a preparag;o de guanilhídrazonas
SOgunde e ponte 1, caracterizado pelo fato de um esterOide pot.
i tador de mais de uma fune;o •carbonila-ser Inicialmente çonver+
;
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tido na hidrazona correspondente, a qual, por sua vez, se faz
reagir Com clanamida.
4.. Processo para a preparaeZo ' de guanilhidrazonas
Segundo qualquer dos pontos 1, 2 ou 3, caracterizado pelo fatd
de se escolherem os reagentes correepondentes a formagZo da
3,20+ble+guanilhidrazona da pregn-4-en-3,20-diono.
s.- Processo para . a preparacZo de guanilhidrazonas
S egg nde qualquer dos pontos 1, 2 ou 3, 'caracterizado polo fáo
de se escolheremos reagentes correspondentes 4 forma4o de
5,20-hie + guanilhidrazona da llalfa-hidroxi=pregn-4-en-3,20-di+

l.5.* Prensa° para a produg5o de gilanilhidrazonss
gume o ponto 1 # substkncialmente como descrito no presente re
latOrio O relativo R qualquer um dos exemplos especIficos cita
dos.
27e+ Processo para a prepara4o de guanilhidrazonas
segundai o ponto 1, caracterizado pelo fato de se escolherem os
_zeogentes cOrreapondentos e do tersido preparado de acOrdo
com_cuwl.auer um dos_nontas_l a X e
TIMO - 1.49.965 18 de junho de 1.963
REQUERENTE - N.L PH/LPS I GLOEILAMPENFABRIEHEN - Holanda.
rftIvILtozo DZ XNVENÇXO Aperfeiçoamento relativo a porta -eselivas
remoViveis
PONTOS . OARACTERISTXCOS

1 fb Vá porta escava removível poro Uso em artm pe.*
guano níquine •letriog pertio4srmate em um motor alinantado
a bateria para aparelhos de barbear a :leoa, suporte"oonalstinda

ena.
4.m.Procosso para a preparaoo de guanilhidrazonas
' Segundo o ponto 1, caracterizado pelo Lato dO se escolherem Oa

da dois prontamente removíveis, relativamente opostos, braço.ocn

'reoseates corresPondontea A formagZo de 3,20-ble-guanilhidraza

do esoGvan fixadas e les, oaraoterizado em que ceda braço e

na da I.01orp-progn-4-en-3,2O-diona.

provido com una mola, a qual e formada por una chape rigidamen:*

7.. p rocesso para a proparaeio de guanilhidrazonas

mola # cada um adaptado para girar em terno de um pont4fixo e toai

te segura ao braço, isto o chapa coordenada com o ponto pivah

CegUndo O ponto 1, caracterizado polo fato do . se escolherem oa
reagentee correepondentes,à formaça. o de 3,20-bis-guaniihidrazo

Lixo.

na, da Salfa-clano-prognan-3,20-diona.
8.- Processo para a preparaçíio de guanilhidrazonas

rooteristioo 1 # caracterizado em

2 Vá porta escava

0004

ser

reivindicado no ponto os'

o braço feito de material

riexívels a mole estando integral com o braço.

Condo o ponto 1, caracterizadpelo fato de se escolherem os
reagentos correspondentes a forms4o de,3,20-bis-guanilhidraut
da 17,21-dihidroxi-pregn-4-en-3,11,20-triona.

CR

9.. Processo para a preparaq5o de guanilhidrazenas
Ogundo o ponto 1, caracterizado pelo fato de se escolherem os
reagontea correspondentes a formaeZo de 3,20-bis-guanilhidrazo
co da 17,21-dihidroxi-pregna-14-dieno-341,20-triona.
100* Processo para.a preparaoSo de guanilhidrazonas
segundo o pontal, caracterizado Polo fato de ao escolherem os
reagentes correspondentea À formaeZo de 3,20-bia-guanilhidrazo
ca da llbeta-17,2l-trihidroxi-pregna-1,4-dieno-3,20-diona.:
114 + Processo para a preparaqZo do guanilhidrazonas
Segundo o ponto . 1, caracterizado pelo fato de se esco lharSi os

.16

reagentes correspondentes a formaqU do bis-guanilhidz jj ona da
2-hidroxi-metileno-17alfa-meti1-androst-4-eno-17bota-oi-3-onas.
12e + Processo para a preparaçáo de guanlInidrazonas
:segunde • ponto 1, caractorizado pelo foto de se escolherem'os
remontes correspondentes a formaqL de 3,20-bis-guani1hidrazz

•

na da 17-hidroxi-pregn-4-eno-3,20-diona.
13... Processo para a.preparaqZo do guanilhidrazonas
Segundo 8 pontal, caracterizado pele fato de se escolherem os.
reagentes corre spondontes forna4o.de.3,17-bia-guanilhidrazo

- na da androst-4-eno-3,17-diona.'
14.- ?roce:aso para a preparaçZo dó guanilhidrazonaa
segundo o Ponto 1, caracterizado; polo fato de se escolherem os

' reagentes correspondentes 1 formaeZo de 3,20-bli-guanilhidrazo
na da 3,20-pregnanodiona.
15.. ¡rousse para a preparace.o de guanilhidrazonne
eegundo o ponto 1, caracterizado pelo fato cid so esc alne r am of
reagentes correspondentes à formaeZo de bis-guanilhidrazona clç
.2+Aldroxi-metileiiO-testost'erona.

—FIG.2
3 • Vm porta Sotoeva como reivindicado Aos ponto
oaraoterfatioos 1 o ou 2,, eareoterizaao em que oade ponto flue
descansa em uma pisoe elOatioe, • qual.; ;reina e um fixador da
material Isolante, cada gama tendo unires/oito ao qual mola
repousara, lato é reaaalto seguro abris de parede do aloja* •
monto da maquina, quando o fixador colocado, lato parado
sendo provida emic zma abertura ilara permitir passar o fixador,
do forma que E) Ottw ressalto fixo O V>rta OSOPTO AO 010104Whi
to.

-
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4 a %porta aecOva como reivindicado no ponto
Carecteristioo 3, caracterizado em que cede braço e provido oca
OM prolongamento 0 qual ficare em contato com e placa guando
11100Va

gsata.

5 a Um porte esoove como reivindicado noa pontos ca•
raotariatiooe precedentes forem aqui desoritos subatanolalmenta
•0M referende ao desenho anexo.
A requerente reivindica de ecOrdo com a Convenço
Xnternsolonal e o Art. 21 do Decreto-Lei n a
Agasto de

1945 a

7.903 de

27 de

A req uerente reivindica a p
rioridade de igual pedido de
patente depositado na Repartiç g
o de Patentes de Luxemburgo sob no
42.942 de 28 de dezembro de 1962.
TERMO N- 139.671 de 5
de j unho de 1962
R equerente: JACQUES MULLER
França
Privii4alo
de Invenção:"CHATA A UTO-MOTORA
DESTINADA A RECUPERA.
-Çto DE PRODUTOS LEVES F
LUTUANDO EM CAMADA, BEM COMO 4C LIMPEZA
DOS NAVIOS, DOS PORTOS,DAS PRAIAS E OUTROS"
REIVINDICAÇUES

prioridade do correspondente pedido depositaa.

ma Repartição de Patentes da Holanda, em 21 de Junho de
aaa

coe a enrolamento, na scOrdo com as rei v
indicaçOes de 1 k 5, aUbstanclalmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

1. Uma chata do tipo automotor, caracteriaadà

1962,

lo fato que ela

e

280.024.

TÉRMO . 148.130 -2 de abril de 1.9e>
11EQUERENTE MIAL /NTENNATIOUAL S.A. - Luxemburgo
PRIVILÉGIO Da IS-rENÇÃO - Processo imra a construção de condensada
res elétricos enrolados.
"pONTOSOARUZ.gRíSTIÇU

conatituida por um casco eenolvelmente

sia

metrioo no - interior do qual, fica disposta uma
- bacia, , com ana
tepaxoe ou não, receptora de eguas p oluidas, formando cuba;
de decantaçãe. Nesta bacia fica diep
oeto um difueor,
com uma eanalização de entrada
das ãguaa poluidao, aegradad

1 - Processo para a construç go de condensadores elétri

por uma ou wirias bomba. Por cima do difueor fica-situad;-:

coe a enrolamento, caracterizado pelo fato de que a tira de mate

um sino
aspirador doo produtos leves flutuamtes. isté sino .

rial dielétrico e as armaçOes metálicas ou metalizadas máltiplas

or

enroladas &Obre o . mesma mandril, de modo,que constitua um

fica ligado por encanamentoe adequados com filtros e
tpeparaidores.
2. Uma chata caracterizada pelo Late que
érit

condensador enrolado que reáne em si os dois elementos indivi -

e

provida de esmagadores de lixo e de prensas.

duRis.
2 - Processo para a construç go de condensadores elátri
sp- s enrolamento, de acordo com a reivindicaç go 1, caracterizado pelo fato de que o dito elemento Máltiplo é diúldido, mediante'

3. Uma chata caracterizada pelo fato que eia
provida de uma cabine de comando geral e de váriae saiaa da
mecuinaC.

um Corte de setOres cilíndricos, em dois ou Mais elementos de coa
densadores individuais, com as armacOes da sinal pposto projete,

4. Uma chata caracterizada pelo fato

•

que o Seu

conves comporta caminhos de rolamento destinados a receber -

do- ,e das duas cabeceiras.

canalizaçOen flutuantes e aereae de aapiraçae de ;guae poluí
,das e de lixo.
5. uma chata caracterizada pelo fato que rampae,..
regulevele ou não, situadae na frente e na traseira da Cha ta, facilitam o pcir na egua e o recolhimento das canaliCa--Oes de aspiração.
6. Uma chata caracterizada pelo fato que ela

pos-

sue um ou v‘rfoe gu indaetee, bem como flechas
oriente:veie para sustentar o dirigir ae oanalizaçaea ateeas
: de fluiu() liquidoe ou detritos sOlidoe.

e a 7..al
,; asa

7. Uma chata caracterizada pelo fato que
ela
provida do melou; de p ropuleão e de direção
ind ep endentes.:

ca

tuados na frente e na trazeira, e, quando !Sr
o caso, de lado para evolgir ins tantaneamente em todos os sentidos.
dt Uma chata caracterizada pelo fato que ela cama
'porta alem doe
dispositivoe de amarrar habituais, em volte:

Fig,2

to

4

seu casco, e j
udiciosamente espaçadas, rodas de pneumíta-;

co de
10

-

.17

encostar Ou um sistema de ralos OU esteiras montadoaaa

num balaneiM ou braço amortecedor colodadoa horizontalmente,
p rovidos de um oleiem de
freiagem comandado a vontade,

9.

processo para a construção de condeneadorei elétr/

coa a enrolamento,. de acCrdo com a reivindicação 1 e reivindica-

roda a

ção 2, caracterizado pelo, fato de que o corte Para a divisão eu;

lietica

eaamentos ndividuais doe condensadores enrolados, produzidos com
am material de película sintética termopléstica, é efetuado coa

am aparelho

que utiliza fios de material resistente aquecidor.
Procer!ao para a conetrução de condensadoree elataa.

Uma chata caracterizada pele fato que entre als:

de encostar ficam diepostoe eletro-imãe de montagem

e

de alcance reaulevel, permitindo

.naa . chapas doo navioe.

0

e-

amarrar 4a chatie

O requerente reivindica a prioridade de identicoi
pedido depoeitado na Re p

artição de ;atentem Fieacesa em 22 m'

de aaGeto do 1961t sob e a s 671.272.
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4 " Uma balaha.de acordo com o pontb 3, convenien
te Difils particularmente para a ' eXecução do processo de acárdo cola
O imitei 2, caracterizada pelo'fãto de comportar tambem orgãos pa.4
Comandar a descarga da tremonha de pesagem carregada com a quant¡
4ade determinada de tateria, para fazer cansar automaticamente
•ia a g o das_masstis sobre-ortravessão segundo uma ordem determinada
' Compreendendo a retirada de. pelo menos uma fração das massas
relativamente' pequena em comparação com o total das massas parno
antes do travessão atin gir o ponto de eaunitrio de tara g em, para
.Modificara velocidade de descarrolgamento segundo o estado de d

Ourregamehto da tremonha de pesagem, para deter o descarregam:1.

.da tremonha quando a'quantidade,descarregada corresponde a qualw
dada determinada de materiá, C para acionar um dispositivo de a
• harto'
5 . Uma balança de ardo com os pontos 3 e/oU.
Caracterizada pelo, fáto . de Comportar pelo menos um suporte movei,
que está 'colocado sobre a'trOeteria .de uma fração das massas e
• destinado a 'sustentar esta fração quando o suporte e 'deslocado
'ta o'álto, a fim de descarregar ó travessão da dita fração e ta2
dita fração agir sobre o travessão quando o suporte e abaixado e

rtmo l48.229 - 4.de abril de 1.963
UQUERENTE GLAVES.EL SOCIEDADE AANIMA Belgica
INIVIUGIO DE INVENeX0 . Processo e balança para pesagem periodicâ
mente repetida de uma quantidade determinada do maUria.
REIVIDDICAÇOES
Dt processo para-a pesagem periodicamente repetida (.:e uma quantidade determinada de mataria por meio de uma
balança solidaria con uma balança de travessão carregada com um
Cursor de taragem e de nassas que se dispam de modo regulavel
sobre o travessão, caracterizado pelo fato de aplicar-se sucessiva
mente e sem choques, as massas sobre o travesSão segundo uma ordem
determinada e alongar-se a duração de aproximação do ponto de eqUe
librio do travessão.
- 1..Tm prodesSo de acOrdo com o ponto 1, caractet
sacio pelo fato 'de que, para a despesagem, subtrai-se, sucessivamente e-sem choques, as massas do travessão segundo uma ordem determinada e alonga-se a duração . da aproximação do ponto de equllÁ
brio do travessão.

3 - Uma balança conveniente para a execução do
processo de acordo. com o ponto 1 e comportando uma tremonha de
pesagem solidaria com um -travessão carregado com um cursor de ta
regem e com diversas massas cujo conjunto corresponde.à quantidaae

• quardo o travessão se eleva. 6 . Uma balança de acera° com o ponto. 5, caractd
kizada pelo fato de comportar verios.suportàs 4ixos a alturas.dí
g erentes sobre uni prato movei e . um orgão paria deslocar 'este prat
para o alto de Maneira a descarregar o travessão de todas as , "fra
durante a taragem da balança, e para deslocar o mete
das
nado prato para baixe, de maneira a fazer a maior parte das Pra:
Oes das nassas agir' sobre o travessão durante a chegada de mate
tia na tremonha de pesagem, ema ou mais das pequenas f' rações co.
lieçando a agir sobre o travessão amante quando este Ultimo se
.eleva para seu ponto de equilibrio.
7 . Unm balança de acerdo Cot o ponto 6, Caracte
tizada,pelo fato do orgia destinado a deslocar o prato para.
•.comportár um Macaco pneumático ou hidráulico cujo 'isto e soll.
dtrio com o prato, uma comporta quê se abre para dar ao fluido
acesso ao cilindro do ameace, um. comando eletromecenico da comp
ta', inserido em um circuito eletrico . compreendendo um contacto 4
tado por um rele, sUsbetivel de excitar dito rele tendo em vista .
Massas,

fazer subir o prato e descarregar o travesso das massas,
para verificar a taragem da balança, dito circuito eietrico'comp
andando 'Lambem um contacto acionado por um role que corta Osto
contacto quaódo desexcitado, o que tem por Cóhsequencia desexci41
ter o rale e abrir . o contacto para Cortqr.a:alimen t ação do comanda
ele‘tro-mecanico da coMporta, tendo em vista permitir que o fiada

te reduzida do total das massas e age sobre o travesso automatica

de pressa° escoe do cilindro e que 0 preto-baixe delmandra a fai
ier a maior parte das traçOes da d Massas agir sobre. o . travessáoo pelo menos ornadas pequenas.fraqOes permanecen0 auwOritadapo?

Mente antes que:.esto a!tiem telha -atingido o ponto de equflibrio,

seu suporte,

bem coMo orgãOs destinados a controlar automaticamente a tara,

dificar a Velocidade de,carregamentó segundo o estado de carrega.

Uma balanqa de,.e,tOr tom oa. pontão e/dM
,
4 1 - caracterizada pelo fato do ora() dest£nado a comandar' aUtoílttle,
Mente,o carregamento da. tremonha de pesagem,comp6rtar,UNIVOrad0*/
de . aliMentação, dito ,ulbrador . estendi, &Mede
montado em uma
do em um'circuito aletria° pomportandhUMOntacto ac/oftado Mo 1

mento datremonha, p.paea deter .6. cerregamento . quande-o penta,de

um rale Cortando este contacto querido O

de mataria a retirar periodicamente (pesar), caracterizada pelo'
fato de comportar pelo menos u t a massa que á uma parte relativam.

para comandar automaticamente o carregamento da tremonha de pesai
gem quando a tara e correta, para fazer agir automaticamente

a9

massas ecelre o travessão segundo uma ordem determinada, -para mo-

equilibrio do traves sao e atingido'

..

calha

de equilibrio,

tna703491WWORMANdit
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Caracterizada pelo fato do orai° destinado 'a m.adificar automaticae

portea eetando fteedos sobre um prato movei deslocado por uni O.
gão tal como o descrito no ponto 7, e as fraçOes de massa 'compOre

'Mente a velocidade de carregamento comportar uma resistericia'ele.

tàndo pelo menos uma fração relativamente pequena em comparaçãO

trica ) inserida no circuito do vibrador.enaparalelp com um inter*
Cuptor, este Ultimo sendo mantido fetaado pe3d trevesairatuixae

aaulanta e earregemento da tremonha de pesagem, o travessãodsandee

9 - Uma balança de aoJelo.eouiça!

dRo e

pontos 3 e/Ou X,

repousando sobre um batente, de maneira a deixar fera de cire,

*o a resistencia, dito interruptor sendo aberto quando o
;travessa; começa á Se afastar do batente, levantando-se, de nenen
1
ja fazer com que a corre&o que alimanma O Vibrador passe pela reg
grerida resistencia, o que tem por efeito reduzir a intensidade
dda ação do vibrador e, em consequencia l, reduilr a Velocidade da
Caimentação da tremonha de pesagem, o movimento do traveseadfae.

o conjunto das massas, destinada a agir sobre'o travessão quepadO
na o batente inferior para subir ao ponto de ecuilibrio, bem
Como pelo menos uma outra fração relativamente pequena destinada

a cessar de agir Sobre o travessão quando, durante o descarrega.
Mento da ttemonha de pesagem, o travessão abandona o batente sa..

'perior Para baixar em direção ao ponto de equilibrio.
13 - Uma balánça de &cardo com o ponto 4, careca
teriZada pelo fgto do orgão destinado a modificar automaticamen.

sendo a pequentatação nas massas . se afastar de seu

te a velocedaee de descarregamento segundo o estado de esvasiaMent

suporte, ou sUcessivamente as pequenas fraçOes das massa Pe
sararem de seus respectivos' suporte, Caso exista mais de Uma pes

da tremonha de pesagem comportar uma resistencia eletrica inserida

eluene fração, e a gir sobre o travessão tendo em vista retardar 2$
te movimento e aiongar ,4 duraçVO de eproximaç ao do ponto deeclul•
aibrio.
10 n Uma balança de acerdo cóm os pontos 3 vout
-A, caracterizada pelo feto do orgão destinado i deter o cariegag
alente quando o ponto de equilrerio do travessão e atingido compora

cabeça feto-eletrica emitindo um feixe luminoso susceti•
vel de ser interceptado pela extremidade livre do travessão quandC
ter uma

ele este em posição de eqUilibrio, um amplificador e. um reli que
exctado quando o feixe lúminoso e interceptadO . e então aciona dois
contactos normalmente fechados, dos quais um e suscetivel de cargo
,tar o circuito de alimentação do vibrador e croutro e suscetivel
tke cortar o circuito comportando a excitação do rel.

11 - Uma balança de ecerdo com, o ponto 4, oarace
terizada pelo fgto do orgão destinado a comandar a descarga tia
tremonha'de pesagem, carregada com a quantidade determinada doma.
teria, comportar um vibrador acionando uma calha de descarga 40.
aidgria com a tremonha de pesagem, dIto vibrador estando loserig
do em um circuito • qae comporta um contacto Zuscetivel de fechar O
Circuito do vibrador, este contacto sendo acionado por um, role Of
falem disto, comanda um outro contacto 'que aberto quando o rege
4 excitado e corta o circuito de alimentação de um outro rele que,
por sua vez, aciona diversos contactos, dos quais um- este dite
poeto no circuitO,de outro vibrador acionando uma ralha de allmen*
enSo durante o reenChimento dá tremonha, e outro e aberto quando
rele que o comanda e excitado e corta 'a alimentação do.primeirO'
Aestes reles, de maneira que cada um. destes relas, quando excitada
Orclui a possibilidade de excitação do outro, e de modo que, dug
liant e' , o funcionamento do vibrador que aciona a Caiba de despampa.
Iremonha de pesagem, o vibrador que aciona a calha de alimenta.
Ao'fia • tremonha'de alimentação ao pode der podo eM . marcha, Ode
ce-verâa.
32 Uma balança de 1:tarde Cem O ponto 41 cerato
2izada pelo râto do *reão destinado a fazer cessar autOmatleameng
4ke as massas de egtr sobre O travessão durante a descarga da troe
ilOnha' de peSagem comportar Suportes moveis que seo colocadoe lObr
(a trajU gda do fraeSep de massas e destinados a sustentar, cada
00, uma das fraçOes, quando O suporte dIalocado para cima para
140earregar o travetsa%-e a fazer aa . fraelies agirem aucessivamea

nobre
*trave/41)00RO
DO -Supectee aãO4nbaixades, ditos
.
.

no circuito do ' vibrador que 'age sobre a calha 'de descarga ) ela peo
raleio com um interruptor, este Ultimo, sendo mantido fechado pele

travessão epotando-se contra o batente superior e aberto queria°
O travessão começa a descer parao ponto de equrlibrio, de maneira
a. fazer passar pela resistenela a corrente que alimenta o vibrader
' tendo em vista reduzir a intensidade da ação do vibrador e a vas
locidade deadescarregamento da tremonha de pesagem.
14 Uma balança de acerdo com o ponto 4, *4"
raCterizada pelo feto 4o orgão destinado a deter o descarregameat

da tremonha de pesagem quando a quantidade descarrefada, corres.
pendente a quantidade determinada de meteria e o ponto de eçuilie
brio do travessão à atingido, comportar
uma cabeça feto-eletriw
,
Ca, UM ' amplificador e um rele que g excitação quando a extremidam
de livre do travessão intercepta o feixe luminoso da cabeça
feto - eletrica, dito rele comandando contatos dos aluais, mediante
excitação do rele, um primeiro corta o circuito do vibrador, 01
ação durante o carregamento da tremonha de pesagem e um segura.'
.do corta o circuito do vibrador em ação durante o descarregamen'tt
- desta tremonha.
15 - Uma balar de acerdo com o ponto 4, caracte.
risada pelo :Fito de comportar um circuito compreendendo um contata
'Reabertura retardada que e aberto quando o rele e excitado elqua
durante seu retardo mantem a excitação deste rele quando, no inc.
elo de uma operação, o traveasão ainda está em posição de eqUillb
pelo que o feixe luminoso e interceptado, o rele excitado e o cOb
tactO cortado. '
16 - Uma balança de acerdo com o ponto 4, cano.
terleada pelo rá'to do Orgão destinado a acionar o dispositivo de
alerta, funcionando no caso de uma pesagem ou de una despesagea
incorreta, comportar um rele e um contato suscetivel de ser ad.a.
nado, para se fechar, pelo rele no momento em que este Ultimo 4
excitado quando a dktremidade de livre do *-Ivesso intercepta

o feixe luminoso da cabeça fáto-eletrica, o fechamento do conte('
pendo sob tensão o circuito do role que, excitando - se, fecha Um
Oontatto de aberturg 'retardada e dispos to £11 circuito do disponi
da alerta, bem como um contacto destinado a anter a excitação:
deste rele, disposto em um circuito _comportando o contacto de ab
tura retardada e comandado pelo rele de modo a se abrir quando
da excitação deste áltimo rele, dito rele abrindu tnmbem, no inc.
mento de sua excitaç5o, bois contactos :,cs quais o primeiro e su cativei de cortar o circuito do vibrado: oue está em ação dd4.ane.

.
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te o carreg amento-da tretonha de pesagem, e o segúndo é susceti/
de c o rter,o'eireuito do vibrador que esta em açãO
• durante O des.
carregamento da tremonha de pesagem, de maneira que os Contacto,
do -rele 'Possam operar a colocação et ação do dispositivo de aler
e

assegurar a manutenção da parada do vibrador suscetivel de fun

oionar-se os contactos do rele se tornam inoperantes em virtádo
desexcitação prematura deste rele provocada por uma centinuaçãe
do movimento da extremidade livre do travessão alem do ponto d,
quilibrlo, ) o que faria cessar a intercepção. do feixe luminosov
travessão e a exéitação do rele que dai resie.ta.
17 - Um processo para a p esagem periodicamente
repetida de iima quantidade determinada de. meteria, com &ajuda
de uma balança de travessa caracterizado pelo fato de estar sd
tancialmente de acerdo com o que foi precedentemente descrito.
18 - Uma balança para pesagem periodicamente.
repetida de uma 'quantidade determinada de meteria, caracterizada
pelo fato de estar su bstanCi:almente de acOrdo com o que foi
p recedentemente descrito e representado nos desenhes anexos.
A ...requerente reivindica de aceXdo com a Convena
Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei me 7903, de 27 de ago$
to de 1945, •,pr.Loridade . do correspondente pedido depositado
Repartição de Patentes da Bel g ica,'em 4 de abril de 1962 sob
O 491604..

Sa, consistindo' Unicamente de 4cida l fuuTÉPICo e loid0 crOndee
9 ela
que a concentraç ge de dcidoede1/2% a/10% de cido ortC..tosf6ric
0
e IA% a 5% de ido crOmico, sendo as percentagená por
pho, e ei
que a quantidade de Ag() tosarico
pelo menos, t
' o elevada quina
to a Quantidade 4a 4cido crOmico; apncar a soluço ao revestitentdi
a una temperatura abaixo do ponte de . ebuligtio dO
4ue, e em gmul

tidade suficiente para . forMar fosfato de zinco, na escaINde 0.02$
gramas a 0,200 gramas por 9,29 dm2 de fOlha, o Para formar

MOA*

to

sabre a falha, ng escala de 0,0005 gramas a 0,004 gramas por
.9,29 dm2 de ralha, calculado como cromo; e secar a BolUvro abre
-o fevestimento a uma temperatura abaixo de 16300.
2 . O processo de acOrdo'com o ponto / I caracterizado
pelo fato da soluço ser aplicada.ao revestimento a 71QC.
3 . Material ferroa() tendo um revestimento de mim 1$
gado, tratado por um processo de actrdo com o. ponto 1 ou 2.
requerente reivindica 44, cetra'', com a

Convenço

ternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei rua 7903, de 27 de adsto
de
1945, a prioridade do correspondente pedido d epositado na Reparti,.
çgo de-p atentes nos Estado UntidoS da Am6rica,
em 22 de mareo de
1960, sob no 16657.
2ER M0... 135.741 . 18 de janeiro de 1.962
REQUERENTE FARBWERKE HOECHASTA KT
FR nutua DE INVENCX0 ..'MUstura deIENOESEIZSCHAFT . Alemanha
p olialcenos para produggo de
moldes
• REIV/MICAÇCES
1. -

M istura de p olialcenos para, p
rodução de toldes com

alta resistencia ao choque e elevada dureza e diminuto desgaste
por fendas devidas a,tensão, caracterizada por consistir num co'
Polímero de etileno de alta densidade, entre . 0,93-0,97, produzi«
do a parUr de -99.7-90 Moles%, de p
referencia 99,7,95 Moles% de
etileno e 0,3-10 Moles%, de p referencia 0,3-5 Moles% de homOlogoo
superiores do etileno, com 3-18 .átomos de carbono e,num copollme«
-ro ' amorfo ou p arcialmente amorfo.
deetileno e seus homOlogos supg
riores..
2. - Mistura segundo o ponto 1, caracterizada por conter
1.50% em . peso (calculado em relação A mistura global) de um copo...
llmero amorfo ou parcialwente amorfo que coatta

- 30-100% em peso
de parte solavel em hepteno normal.
Finalmente; a dePositante reivindica,
de aceira° com ,a
Convenção In ternacional e de conformidade -Com
o artigo 21 do cOal.
go da Propriedade Industria/ 5 O prioridule
Urresp ondente pe.
dido, dep ositado na Re.partição de Patentes da
Alemanha, em 19 de
janeiro de 1961, sob °lig F 33.000 Mrd/39171.

-Cm -.249.361 3 ete somo de Me
.2
ramo NO 126.789 'tio 17 de fevereiro de 1961
:toquerente: ARMCO STEEL CORPORATION
?rivil4gio de Invenção:"UM PROCESSO PARA 'TRATAR UM REVESTIMENTO
)E ZINCO LIGADO E MATERIAL FERROSO ASSIM REVESTIDO "
REIVINDICACCES
Um processo para 'tratar um reveStitentó de zinco 11
•
gt.‘do (contendo aluminio), de fase su bs tancialmente Singela, para eo

cu corrofro branca e aperfeiçoar a capacidade para
• -t. •
5-rá;u1a, c aracterizado• pciorestágioS
, de: preparar. uma soluço aClig

REQUERENTE . MIKIZO SAWA

Síto peu3.
PR IVIWOIO DE INZSRÇXO • Nevo uso0 do ídran e amo roree$
derivadas

11E/UNDICAOES
ReiVIndicam-be como elemente, conetitutivoe dtkaa.
vldade em questão, o conteudo doe eecuintea pontoe,caractorSam
ticos:.
"NOVO USO DO PIB r SUAS FORMAS
DERVADÁSr>.
caracterizado por emp repfr-Se o Furam e catt
Tor'es derivada%
tais como o N itro«furan, o Nitro-frilao ril.dmino .gelg o; e tia
dos os demais produtos qufmicos de fdrmula
quimica Cura:mal.
?ursa na conservação dos alimentos :nacos
ou LnduotrIalleadme
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o
tais como as carnes ' eM geral, os peixes S seus derivados, ma*.
.
riscos e outroa, destinadoo 1 alimentação humana.
2 "NOVO USO DO . ZURAN E SUAS.FORMAS.DERIVADAS",

reivindicado em 1 mgracteri.mado, mais, por poder ser usaio em produtos ao natural, de orige,4 animal ou vegetal, como
desinfectante, badtericida e intibi6tica pela sua atoxidez.

Como

3 '"NOVO USO-DO FURAS E SUAS FORMAS DERIVADAS,1,..
Coco reivixlicado em 1 e à , caracterizado, ainda, ' por" o empr2
go ' de Maaer dose ou de duaa'ou mu.in formas deriva d as aumentar
a ação bactericida, e portanto o efeito de conservação, sendo
que o,uso desses processos qu£micos poder 4 ser isolado eu em
•

conjunta% variadas as formas de aplicação, segundo a natureza -dos produtos a que oão &estia:Aos; diretamente no produto a
conservar ou indiretamente; nos vasilhames, empalagens, ou no
próprio ambiente de conservação, como nos lUuidos, no gelo e
outros.
4 "NOVO USO DO FURAS E SUAS fOREAS DERIVADAS", •

como reivindicado em 1 , 2 e 3 , e tudo como substancialmente
'descrito e reivindicado pelo presente memorial.
1.963

'ARMO 149.496 -

30 de

REQUERENTE -

GEIO A.G. - S-Niça

maio de

PRIVILMGIO DE INVENÇXO - Processo para produzir una preparação
para intensificar a utilização, de tern

pelos Mamfferos
3/ETúrina:Oss
Processo para, produzir uma preparação tendo uti-

'lidede intensificada para-impedir carência de ferro nos mamife
ros ou para aumentar .0 tedr em ferro do leite de mamíferos leo
tentes, c.n acterizatio pelo fatt. de incorporar num meio ou veiCulo fisiolOgicamente aceitável o produto da reação de quelata
ção contendo ferro. de um composto de fórmula:
.

k

, III
110-A-CH2-1-CH,,,CH-y-CH 2-A-ON
CH2
2
r
OOLI 2
COOM,
na qual A é um radical de hidrocarboneto aromático e na maioria
das ézes bicíclico, tendo eubstituintes selecionados entre o
grupo que consiste de halogêneo, alcoila inferior e hidrogênio,
e o grupo OH está em . posiç o orto . em relação ponte metilêni.,
ca ligando A a N; e M1 e E2 , separadamente, são um membro selecionado dr grupd que consiste de N, metal alcalino e amónio.,
2.- Processo, de acdrdo , com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de ser o produto da reação de quelatação o quelato
ferrico de scidio do 4cido.N,Ni-bis-(2-hidroxi-3,5-dimetilbenzil)
etileno-diamino-diacetico.
3.- Pi ócesso, de nardo com o' ponto ivcaracterizado
pelo fato de que o referido produto da reação de quelatação 4
O quelato lerrico de sOdio do . ecido N,NI-bis-J2-hidroxi=naftil)
Metileno7etileno-diamin0)-diacetic0 diss6dico.
..4. - 2roceheo para produzir uma preparao ó tendo utill
dadeixtensificada, para evitar carência em ferro eM mamíferos,
Ou para aumentar o tetr em ferro do leite de marafferos . lactantoa, caracterizado peio feto de incorporar num veículo fisiolbgicamente aceitável 9 rroduto da quelatação de ferro de um composto de f6rmula
y

g

.

,

ZV

110-2.51MH.0"-NU1R4-011

• •

4

g

ÇO014à

coogi

ruPC qge Ctfleitite
ne qual é =Membro SeleoionadO entre O S

Ao radicais aromáticoomonociclicoa e bicclicoa, tendo c grd*:
po DR em posição ar-UI em relação ao grupo me biltnico ligado a
l

e contendo, pelo menos, um substituinte selecionado entre o
grupo que consiste deli, ticolla inferior e àlelojneo, e MI e .
142 , separadamente, são un nemlSro selecionad0 entre O GrUp0 qUer
conciatc de . 11, metal alcalino o amdnio,
5.- Processo, de 006rd0 Como peito 4 $ oortotoruatux
-

pelo fato de que o referido produto da 2.'ea4o de quelatação 4,
e quelato de forr0 sOdico do ácido atilcno-ble-Calfelmino-ga
6.- Processo, de acdrd0 COM o ponto 4, caracterizado

pelo fato de que o referia() produto da reação de quelataçãoji
o quelato ferro sódio() do ácido
aroxifenil)acáts.co,
7.. ProcessO, do mcdrdo com o ponto 4, caracterizado
pelo fato de que o referido produto da reação de quelatação
o quelato ferro s6dico do 4cid0 etileno-(alfa-imino-2-hl
drox5-5..cloro-fenil)aCetic0.
de
ac8rdo
Com o ponto 4, caracterizad.
6. Xréceaso,
pelo fato de que o referido produto da reação de quelatação é
o quelato ferro aódico Co ácido etileno..bis-(alfa-imino=2-ht
drozi-3,5-dime.Cil-fenil)acátic0.
9.- Processo, 'de acórdo cota qualquer um doa pontoe .!
anteriores, caracterizado pelo tato de que 9 meio ou veiculo
fisiolbgicame e aceitável é um meio aquoso injetável, por
exemplo, :prOpriO meio da reação de que2atagZo, cujopa é opa
nt

todo a 7,0-70,
10.- Processo, de acdrdo coa qualquer um doa pOnta, .
de 1 a 8, caracterizado pelo fa to de que o meio ou veiculo
.'

siolOgicamente aceitável é um líquido comestível, appecialmenm
te leite de mamíferos, OU produto lácteo reconatituivel Ao
oxido comestível.
11.- Processo, de acdrdo com o ponto 20, earacterizã
'.ao pelo fato de submeter a pranaraç o líqUida de leite àsegs.
..gem, para obtenção de uma preparaçãO sdea e de ermazenamento
g

eetível.

Processo, ae addrdo com quaisqU&r dos Pentoa
tenores de 1 a 8, oaracterizado pelo . incorporação do produto
.

contando ferro da reaçãO de quelatação numa preparação alimew
ticie ou num ingrediente, alimentício ou num eal alimentício 9.9
ra o gado ou outros marofferOs úteis, -de mod0 a fornecer waptee
de 0,1 200 mg do referido quelato dó ferro por quilo d ILUL. j
mento ou do ingrediente alimentício,
dAm0 N 1.48 . .d51 de-e de-maio de 063
Requerente: ROBERTO os manar - nela.
Privilegio de Invenção: APERFSIÇOAKENTO8 dét 90 REUTIVOI
9 GIETRON4ON£TIÇAS .0ZvIEIARAMO,
o

,

4

8014214

RBITINDIGACOEs

Ilierfaiçosmentos boduzieoa das oadbat
.1e.tromagneticae te wibração, :aracterizadoe peio tato de va
,tuciet uaapAtico em mma comme.im.roiaal que, apresenta ama c.a
snroimentoeldÀuaÁ -sete -incerrado
o

.

nAr, AlaUter 1.121.7er j.OT +lb

.,-mmnat :oustituIat

u a niu.Lt jQ teminas oecorta-,
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dez em fomma ae v

uurvaaas

eepunao Um arco de 01,010
Vante, que partem radialmente de uma abertura ou passagem cea-g

TOr
-a

iral de determinado diametro para colocarem-se cada ver 'saia'

parree engancnadas entre ai e titile comunicam ma envult6ri0

forma de ' uma garrafa, Cujo gargalo constitui a unia com o con.

auto da iewals, existindo na base do dito gargalo as válvulas

em dire9Ão tangencial ; adotarem a forma exterior cilindrica,
condo o dito ndcleo colocado sob preseao
dentro de Um envoltd.:,
rio cilindxico exterior, de prefer e' ncia metálico':

de appira0o e de impul4o• -

J1 requerente reivindica de acerclo com a Convem
0o . Intaraacional e o Art. 21 do Decreto-Lei ni 7903, de 27 de

2. Àlp erfeigoamentos de acerado com o Ponto

1, *c0.0
racterizadne pelo fato de ' que o enrolamento eldtrico d isolado

mesto de 1945, aprioridade do Oorre SpOndente pedido deposita
do na Repartia de PatentevdaaldlIa, em 3 de
maio de 1962,
sob n2 9051,

por dois cilindros conce.ntricos de material isolante Ta aprem
oentam colares superiorea o inferiores, s ep arando-se em .algumas
partea os colares superiores para receber e ancorar as extremi.
&deo do enrolamento abre as quais exercem pressao terminais
condutores que atravessam o conjunto magndtico e que esto cone o.
todos ao cabo de alimentaço e:través de uma
isolante .que
Comprime ditos terminais contra as extremidades do enrolamentwii•
5. Ap erfeiçoamentoa segundo o Ponto 1, caracte..
rizedos pelo fato deque o equipamento mdvel d suspenso entre
duas molas de borracha ou suportes erásticos com carga iniciai,
capazeede colocar o conjunto vibrante em ressonância com

frem,
quencia da rede, realizando-se a carga preliminar durante a mot,t.
a

tagem, atuando OS ditos suportes tombem como 42.afragsas de fe..
chnmento ou vedoç 'a.o e euspensO'es e/dsticas do equipamento
mdYei'',
4--4erfeiioamentes segundo o Ponto 5, carde...
torizaeoe . pelo.fato de que um dós suportes elásticos ou molas'
4e borracha d colocado dentro da cAmara de bombeemento e atua
como org;o'de bombeemento mediante as Voriaçdas de volume pro.0.
vocadas pa dita cdmaxa pelas deformapes •ldeticaz devidas Ac
vibragZes0
p. borfeiçoamentos segunde os Pontos

3

e 4, cam

ractericados pelo, teto de que o suporte elteticO ou mola que
atua como árgeo de bombeemento forma um uni •o corpo com um pasm

e
ea-Calo de fechamento ou vedag0 hermdtica, inserido na embocadura cdnica de um conduto feito na eeliessura da parede da cdMara
de bomboamentO, Cervina() dito passa-cabo 'e dito conduto pára a
poseagemdo cebo do elimentaged •látrica0
60 Aperfeiçoamentos segundo o Ponto 3, caracterizados pelo tato de que as válvulas de aapiretàb el de impulso
soo co0axleis e imo constituidao por drgaos cónicos elásticos
que

descençam em sedas adequadas, mantidos em seu local per uma

peça que se atarraia ma base do ' conduto de comunicagto com o conde impular.o, sendo montada diretamente sdbre a dita

a
.vAlvula de impule% mediante um gargalo e fecUiSio as aberturas
existentes na mana peça, enquanto que a: T valyula de aspiragto
clutO

peça

fecha ao abertursa , exietentes ' ne,:paxede da camara de bombeamen•
•

7: AperfeigoamentoW.aegundo OS Pontos 1 e 6, ca
racterizadOs pela 'fato de que o envoltdrio da bomba d constitui-

4.2120 N 2 149.025 de 10 de maio de 1963.
Requerente: AMP INOORPORATED - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "NOVO CONJUNTO PARA LIGAÇõE0 la.STR1c43
SOWIPLA8".
REIVINDICAÇOES

1 - Novo conjunto para ligaçUS elétricas mUltiplas,
compreendendo Uma caixa (6) de material isolante e elástico,N:
nado com pelo menos uma via de p as4agem de coneS.Or (38), contendo
um conetor de soquete (8), compreendendo um soquete metálico cif
forma geralmente cilindrica, tendo numa extremidade frontalum
Orifício de soquete (24)-, c aracterizado pelo fato que as paredes (22) do coquete (8) em tiir,v.7 do orikicio (24) eáo compresdveis radialmente ao oriffclo para reduzir a secçáo transver.
Sal pelo menos em parte (48) do orifício, uma parte da parede
externa (32) do soquete ajustando-se com a via de
passagem (38)'
elL:.icamente, para a c.:_sw'wiçiro do sogr?te (8)
contra a abertura pela ineerciro de um pino complementar.

da

2 - Novo conjunto Para ligae5es el ,Stricas máltiplas,
de acÉrdo com a reivindicaçá:o 1, effixacterizwlo pelo fato de qué
O mil is
formado oxternamerte ao orifício (,28) com uma
salié"ncia ' anular (32) ajustando-se com as paredes (38) da vil
de passagem.

~***X**

allov* Oonjunt0 para ligacUs el4tricy
aetr10 com as reivindicaaes 1 e 2,caracterizad9 pelo fato
• dae que O °riflai° do soquete (28) afunilado em . secao trans.
iVersal em dirego á extreMidade frontal (48), para apreSeata*
' ma abertura do soquete (48) de ditmetro,reduzid0.
4 **Novo conjunto para 3.igae5es el4tricas
aCtra0 com as reivindicaaes de 1 k 3, caracterizado pelo
1:ratO de que a parte do Raquete (24) 6 longitudinalmente rachUo
1,:rada e que as partes laterais frontais da ranhura oV. de cads,
i waphura pgó postas em relaao contlgua (48).
.5 (*NOVO conjunto para.ligaccies
COMPrOOnden do uma caixa bi-partida (Fig.).) de material isolaz
te C OlÁSi100, uma parte (6) compreendendo um conjunto como
;.eivindicado em quaisqUer das reivindicaçaes pràedenteS C 03(
.outra parte (4) inaluindo um pino conetor (10), sendo as dulia
;artes (4,6 ')'postas em ajustamente' de correspond$haia com O pl.
ZO (10), ajustando-sé com o'orificio do Baqueta (24), °exacta.*
- ',,rigado pelo fato de que o pino (10) abre elãsticamente O orld,
010 do Zoquete (24) contra a preSsZo do soquete (32) ajustando.
• dont •vmn.:15:kr•t,2 (6 da AAVICA.
,f,L21_
-ó Novo conjunto para liga0es el4tricas milltiplaajj!
.10 aoerdo com as reivindidaaes de 1 73. 5, caracterizado por
Compreender um soqueta metbico (8) de forma geralmente cila'
wrica C tendo numa extremidade um °riflai° de soquete (24),sea
fio as Paredes (22) do soquete (8) em terno do orificio (24)com
presslveis radialmente ao orifício (24) para reduzir a secogo
transversal de pelo menos uma parte (48) do orificiop.e uma sA
Ziencia anular (32) externamente k parte do s°quete'perturadO.

12
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Novo conjunto para ligagrseiel‘trioas roSItipiaesCe (ardo COm as reivindicagas de 3. It 6, caracterizado pelO
tato de que aparte do coquete (8) 6 ranhurada,lonaltudinat o

10ente (28).
" 8 ^Novo conjunto para ligagliee-elÉtricas antiga%
te aetrao com as reivindioneies de 3. h 7, oaracterizade pelo
tato de que o soguete (8) e' formado com um par de ranhuras deli
Illetralmente opostas (28), estendendo-se lon gitudinalmente a9
OrifíciO dO Soweto (211-).

-

9 a 3ov0 conjunto para ligaçtles elStricas calltiplass

ee acera* Com as recivindicaçUes de 1 ã 8, caraotericado pelo
fato de que a salithcia.(32) 4 formada interfaed14riamento
eNtremidades da parte perfurada (24).
10 o., Nov0 conjunto para lisae&S 01$;:riello InditiplOO4
de Sotrac Com. as reivindicaaes de 1 9, caracterizados Pelo
fato do quO uma'extremidade frontal (32) do soquete 6 alargada

:rOnteatnente
• ft Novo conjunto para ligag ges el‘tricas matiplass
de agira° cóni as x• eivindicaçiies de 2, k 10, substancialneje OSPe

119 desorito e ilustrado nos desenhos anexos.
• equerente reivindica a prioridade de igual pedido
' depositado na RepartaçZo de .Patentes dos Estado f th44
Ue patente
dos da Am4r1O4 sob ri9 20.295 em 18 de junhO dQ 1962s
tema 149250 • 4. 20 de maio de 1.963
ZWEIREM~JELTOMPOMION .!Sstadtg traidOd 4/48404

cota° de busina

Inguadto DZ

BElVINDICAQOES

irmm estrutura de bota° de buzina para der
iltaila rio 'cuba -ao volante da direg-6 de um vetculo,. caraoteri"
Zada por uma. capa tlexival tendo Uma face frontal e uni flang4
• anular estendendo-se axialmutte desde a dita face frOnta2.:,01
dispondo-se em rela2ao .dcoplada com referencia a uma'plorçaf;d8
.Cuperfacie anular no dito cubo, meios . de ¡IDA* forçaria*
:Clange azular em 'Contato perifdrico..com a dita porgto-de-ay
peracie 'ao ato cubo, a um arranjo de circuito éldtrico atua.4
Ao seletivamente para coir!pletar um circuito eldtríco para a kl.
• sina, o.dito circuito e14trico - cOrapreendendo um primeiro ele*
:sento de contato eldtrico ligado superficie interna da dita..
.tace frontal da dita capa flexival e um segundo elemento' da
Contato eldtrico disposto na proximidade e espaçado azialment.
com reina() ao dito primeirelemento de , contato oldtrico, de
laaneira que Um movimento azialmente interior • da. dita face frorC
• tal movo o dito primeiro elemento de, contato em contato COM
¡UM s e Gurd 9 elemento de contato':
boto de buzina de acordo Com O ponto 19
Cardeterizado pelo fato de dito flange na dita pórçao de super
* Um

Ceie aprüentar uma nervura angular acopldvel a umaannura
tildar na dita ponao de superftcie, os ditos meio Ç de nex'do
tonard0 a dita nervura contra a dita ranhura.
Vía boto do bUzina de. acdrao coM o ;)ontd
Ceracterizado pelo fato dos ditos meios de ilexr.o conpreendeA
%Marola disposta na dita ranhura ulular radialsiente .ea.opeela
g4, :com xele.g.&; & dita nervura.
4. Um boto
_ do blizina.de Mordo com os pontoe
3, 20 3, Caracterizado pelo tato do dito primeiro elementá•d.
Contato eldtrico ser um elormAto em UnnatO de prato geraltnntI
•Circular,projetando-se sodaltente exteriormente e adaptanao-so
em relego* de tiragao & superUcie interior da dita frontal tis
alta capa flextvel,.um segundo elemento de contato eletrico
presentando uma por çao -anular prdxima e azialmente espaçada cota
reiagao
- ao dito priiile j-VO 0.i.ealentCi da . contato eldtrico.
,
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aaialmente. Peri:A .tnne'nte dosa( o "4:nbo dadijieço Sem'cOnta:to
alatrico
. com o 'dito primei=ei cntb dO contato eldtrico ... •

5 . Uma estrutura do boto de buzina para ser up ada no cubo do volante da dfreço de um :veiculo, ceracterizasisr
por uma capa flesztvel apresentando umaface frontal em forMatO

4. requerente

reivindica de , aCth.do com a eonven"

de prato prejetando-3e axialmente exteriormente e um /Unge an4:.4

97o Internacional e o "krt. 21 do Decreto -1,e4 :ai 7903 ,. , de 27 d9

lar estendendo-se axialmente desde a dita face frontal 8 alojaa,

agasto:de 1945,. a prioridadb . do correspondente pedido deposita,

.4

o na.Repartig:O. de Patentes dos Estades vtiaos da America. ea

do-se em acoplamento no interior de una porçao de superTfcie

20 de oetembro•de . 1962,sob No. 225011.

pular definindo um recesso no ditw:cubo, osdito flenge anular
tendo Uma nervura anular estendendo-se radialMente oxteriOrmenti

/10.445 -. 28de maio de i.9
• REQUERENTE . PHIIpa CONUTION. Estados
rnidosOrgianírida
FRIVILAIGIe DE INVENTÇXO Receptor e s terforOnico
.
RLIVINPICiÇ ORa.
1. Receptor estereofônica: orracteri.zado
poria'
sinal esteraofenico possuindo componentes aditivas e difereadl;
Aia ser submetido a aMostragem em estdgio desmodulador

o acoplando-se no interior de uma ranhura estendendo-ás
mente exteriormente na•ditaporçao: de superffeie•anular, unia.
mola disposta em uma ranhura anular estendendo-se radialmente.
' ito flane anular e localizada radialmente em
exteriormente no d
P1 •
oposiçeo com.relaçao dita nervura, para forçar o dito flane:*

ã

OuperÉcie do dito oUbo, e para forçar a dita nervura contra a
dita ranhura, um árranjo : de circuito eldtrico aPad3,03. seletivam
mente

ao recoze

tor, a provis ' de um filtro no referido estdsào, dotado ia dopo*
daneia de transfor;uoia difere:àte para as ZWUridas competente/4
do maneira a compensar o érro introduzido pela referUla ~atum
sem:
2. Receptor estere-ofon40 # Caracterizado por tia
sinal estereofOnico possuindo componentel aditivas e diferano1010
sor submetido a amostragem em estésio da smodulador do recept0C
a provissó do um filtre, no referido estáigio tendo impod4nCia

anular para efeito de contato periféricof•com a dita,porçaa de

para completar um circuito elétrico para a . bi.izina compre-

endendo um primeiro elemento de contatoU eldtricó em formada
prato circular formado axialménte exteriormente e adaptado em
tixagao•R suPerffcie interior da dita faca frontal da dita capa
, tlellyel, .e Um segundo elemento de contata eldtrióo tendo umaporpao anular prós:Luxe axialmente espaçada com relajo ao dito primeiro elemento de contato eldtrtco l de maneirava. o mo.n .
Vimento axial da dita facafrontal mova-o dito primeiro elemen,.
to de contato em contato oldtzico com á dita ponão anular do
eito segundo elemento de contato,

de

tranaferencia . maiar para d referida 'comnonente aditiVa Que

para a dita compoeute diferenciai.
3. Receptor estereofonia°, preparado para reco.
ber Um sinal estereofonico- composto; tendo componentes aditiva:
e diferenciais; caracterizado , por um estio desmoduladorn0 44
o referido sinal * submetido a amostragem; e dispoeitivoan0 re
ferido estágio,.dastinados a.produzir voriaçá relativa das goo
plitudes das referidas componentes, de Modo O
Compensar os arre
introduzidos pela amostragem em questão,
4. Receptor estereofônico, preparada para rete.
bar um sinal estóreofOniCo compOatA dotado ae componentes aditi
vasa diferenciais, caracterizado por um &Stasi° &modulado:, •
qual o dito sinal d submetido a amo stregeM, e por Um fiZtro

===n1 C.

dito estágio; dotado de impedUciaa da tragebrcias difigente
para as referidas 40meonontast
6.
60
44

4

4- •
..••

G21.

.??
.5
6. Um botao de buzina de acUdo com qualquer do;
pontos precedentes, caracterizado pelo fato do dito botao estar
adaptado para ser diaposto em uma porç 'éo final de um tato UAI:
reçso, e polo 'fato deelementos condutores iucluindo um conflui*,
elètrico estarem dispoetos.no dito tubo de diraç7n para fazer.
.contato elétrico com o dito primeiro elsmento ,de contato elétrt:
co, meios sendo providos para foxvar os ditos meios condutoraa

5. -#eeeptozn etereofonicopIPX*Paraq04Pamr!leç•
Ur= Sinal.astereafóniCaCeapasto, dotadOde QUNPauenten aalm
tivas e diferenciai% caraoteizado por um eetdedo cleamodulattOR
22.0 qual O referido Sinal * Auhrle,tiio a amoPtrage4 e por uatil,
tro no dito estagio, tenda impedeog ia de teanaferencia madorra

ded

ra a camuonente aditiva irkquestoo que para A OoPpouente AttlOW
sial
6. Receptor !:ereofonict.; preparado para

•
row

um sinal estereofonia° comp,,Ato, tendo componentes aditUIE,
diferenciais e . um sinal de referencia de fase, earacterizab

bar
e

por ná estégio de desmodulaçao ao . qual 6 sunrido O sinal ORM
te em questão, dispositivos no mencionado estégio para efetua:.
Amostragem do dito sinal caposto sob controle do Sinal

feraz:ida citado, e dispositivos insozporados ao reforldb isatdm
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sio

para promover a. variag;‘) relativa dae amplitudes dos empo
monteie • queetiol de maneira a ç,omponeer o 4r-ro introduzido;

/os tranoistoos aoir-' , res ã conotada 1 fonte da menelonado
4
primeiro transistor ur....èolar, e que b referido ponto coaum

la aaostrageme

provido pela conexão de dreno do primeiro transistor Unipolar
fonte do segundo transistor unipolar, o arranjo sendo tal ,. que,
na aplicação do um sinal de entrada 'À entrada do segundo trata
distor unipolar, o potencial no referido ponto comua varia de
actrdo com o aplicado sinal do entrada.

7. Receptor oatereoanicO,

preparado para roce

p ar um sinal •stereofonia° comaeosto, tendo componentes aditiva
e diferenciais. e um sinal da referenciado tas% caracterizado
por um astágio desmodulador ao qual d surpido o dl:h°. sinal_cor
posto, dispositivos incorporados ao dito e0:4510 parareelipad
a amostragem do sinal composto sob controle do sinal de refere
cia de fase, e um. filtr0 incoaporado : ao dito Witagio, tendo dm
aed6Ciaa de transfer;ncladistintaspara as ditas compOnentec
8.

Receptor eatereof;nico preparado para.receb

-um sinal estereolinico composto, tendo componentes aditivsá
feí.enciais e um mina/ de referenciada fase, caracterizado •pC
um estagio desmodulador'ao suai d suprido o dito sina/ compost
dispositivos incorporados ao dito estágio para efetuar a aaost
sem do dito sinal composto 6°1) controle do sinal da refer;ncia
de fase em questa°, e um filtro incorporado as istagio em coas
dotaao dp impeanbia de tranefe'iimoia maior para a component,
aditiva citada que para a Componente diferencial-a.
9. Quaisquer novos detalhei construtivos ou com

bingçoes do que foi acima ilustrado ou descrito, independentim
te dos pontos precedentes OU dos objetivoa - declaxadoi ou dotai.
a
da inventa° aqui expressos..

A requerente reivindica de acordo com a Convenço Internacional. o Art. 21 do Emanto-Lei ra 7903, do 27 de
agdsto de 1945, aaprioridede.do correspondente pedido deposit8.
do na Repartiçao de 1Jatentee dos Estados Unidos da .Amdzica. em
7 de setambXy de 1962, sob na 2225E6.

1969

3. 'Amplificador de actrdó com o ponto / oa
caracterizadapelo
fato de que um dos transistores unipolam
2,
res.4 conectado em um circuito interconectando a base e o coia.e
ter de wn transistor bi-polar incluido no circuito amplificador
de transistor bi-polar, e que o outro transistor unipolar 4 co.
nectado em um circuito anterconectando a base O o emissor do rg
ferido transistor bi -polar,
4. ApplifIcador de acordo com o ponto Voa
pelo fato de que o circuito amplificador
Os
3,
caracterizado
2
transistor bl- polar compreende uma pluralidade de transistores

bi-polares acoplados eletricamente em escalão c' om a base do pal
melro transistor ti-polar, sendo conectada ao referldo ponto qg
moa e as -bases dos outros transistores bi-polares sendo 0021414.
tados respectivamente . aos precedentes transistores bi.polares.;
5. Amplificadores eletrtnico caracterizado
por compreender o funcional equivalente da um par de trarisitÀo.
Dos unipolares conectados em serie, e um circuito amplificador
transistot, bi-polar tendo sua entrada conectada ao ponto comutaentro os transistores unipolares conectados em serie; o referi.
do equivalente- funcional
sendo provido per uma estrutura semi,.,
_
condutora monolítica comprdendendo um corpo semicondutor
do uma primeira'pegião de um tipo do eaadutividade, Uma segunda
região de oposto tipo de condutividade com uma primeira ju,nção p.
n entre as primeira e segunda ragiães, uma terceira begiãodó mag
cionado um tipo de condutividade, e uma quarta.região do referido
oposto tipo de cOndutividade com uma segunda junção p..11 entre as
referidas terceira e quarta regiOes, o referido equivalentó tua..
ciohal incluindo um primeiro elatrodo de fonte em contato não.rea
tificador com a primeira região, um primeiro eletrodo de dreno em
contato não-retificador cem a segunda reaião, um segundo e/etrodO
de fonte em contato não retificador coi a referida terceira regido, um segundo életrodo de dreno em contato não-retificador com
referidaterceire realao, e um segundo ,eletrodo de entrada em
contato não-retificador com a quarta região para aplicação de Sia
nais de entrada a mesma.

TERMO N g 149.448 de 28 de maio de 1963.
WEsTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION . E.U.A.
Privilégio de Invençã .o; "AMPLIFICADOR SEMICONDUTOR".

ReOlOrentei

REIVINDICA.tiES

1. Amplificador eletrOniCo, caracterfiado
por compreender um par de transistores unipolaros conectados em'
serie, e um circuito amplificador de transistor bi - polar tendo
Sua salda conectada ao ponto comum entra os transistores uniPo.
lares conectadoa em serie.
2. 'Arrplificador conrorme o ponto 1, cawàc.
ierixado pólo fato de que a entrada de ora primoiro aos reors.

6, Amplificador do actrdo com o ponto 5..ca.
pelo
fato
de que o eqhivaleiiie funciOnal InclWit uma
racterizadm
conexão Condutiva entre o primeiro eletrad.a n de-Ontra da e o priMel
To eletrodo do fonte, e uma conexão condutiva entae o referido'.
primeiro eletrodo de dreno e o segundo eletrodo de fonte provendo
com isso o referido ponto comum,
Amplificador eletrtnico a caractarizado po:
J •
compreender o equivalente funcional de dois transistores unipola,
í
res conectados em serie O de um circuito amplificador transistor
7.

•
.50'
:
,
bi-polar tendo sua entrada conectada tio ponto comum .entre os tr,U
.
•sistores nuipolares conectados:em sSrie3 o referido equivalente
-- • `.

40
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funcione/ sendo pseudo por =e estr.uuse,stemi.00ndatóraienalt1
ca compreenáendo . um corpo semicondutor incluinde Uma pira
gião de Um-tipo de'Oendatividade, UmayaegUnda regiãO de.OpestO
tipo de condutividade com uma primeira uno p-n entre as reter:,
das primeira 8 Segunda regi g es, uma terceira regi g o do referido
Um tipo'de'condatividade, uma quartá região do referido oposto
p-n entrd as ref80
tipo de conduti ntidade com uma segunda junção
.•
rides terceira 0 quarta regi ges, uma região de base, e regiges
' emissor e coletor formando respectivamente janç g es p-n emissora
e Coletora com a referida regi g e base, o referido equivalente
funcional primeiros eletrodos de fonte e de dreno em contato no
retificador com a Primeira regi g C, am primeiro eletrodo de entra
da em contato -não-retificador com a segunda região, segundos 'ed
letrodoe de fonte e de dreno eis contato n go-Tetificador com a,.
terceira região um segundo eletrodo de entrada .em contato no..
retificadbr.com a ' quarta . re g ião para ' aplicação 'de sinais de entrada d mesma, eletrodos de base, emissor e coletor em :contato
n go-retificador'com as mencionadas regi g es de base, emissor e,
coletor, respectivaMente, ume conexão cendutiva entre o primei.
ro , eletrodo'de dreno e o segundo eletrodo de fonte provendo com
isso um ponto comum, -uma conexo condativa entre o referido prl
moiro eletrodo de entrada e o referido primeiro eletrodo de -foi
te, e uma Codexão condutiva antrd ó referido ponto comum e um
dos referidos eletrodos de base, emissor e coletor.
8. Amplificador de acárdo com o ponto 7,c1
racterizado pelo feto de que o referido ponto comum.; conectado
ao eletrodo de base.

giOes de base o emissora, r .' .epectivamulte, usii conexão condo.:

tiva entre oiprimeiro mencionado eletrodo emissor e atados adi.
eletrodos de base.

.clocaia

Amplif:.cador . Jonforme o ponto g, caras,
terizado pelo fato de que a referida região. coletora e comum a'
todas as 'regiges de base, e áe que uma conexão condutiva pro..
vida entre o primeiro eletrodo de fonte o o referido eletrodo
11. Amp l i ficador . eletranico, substancial.
mente corno aqui descrito com referencia,aoi desenhos aeoxoe'
conforme ilustrado na figura 3, figura 4, figura 7 ou figura 8
aos mesmoi.'
. A requerente reivindica de. acárae ceda Co,g
Internacional .e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7.9C1, de'
27 de'agásto de 1 945..a prioridade do correspondente . pedido -

•vènção

depositado na Repartição de Patentes nos EE.CU. da América. em.
28 de Maio-de 1 962. sob 'No. 197-975.
TERMO . N 2 ' 149.809 de 11 de junho de 1963,

Requerentel TOYODA AUTOMATIC

DOOM WORKS - JAPÃO.

Privilégio de Invenção: . 0 APAREIHe PARA
NO ' MOMENTO DE SUBSTITUIR os LATÕES"..

LORTAR A POI:TA 1)A MECHA

REIVINDICAOE:,

1 - Aparelho para cortar a meche, eg oombinAçao com
um dispositivo arrumador, por

coaslio

da aubstituição doa latZos

caracterizado por estar composto dé uma alavanca compresnora

er

.ticulade numa-parte rígida do dispostivo arrumador, feita pnra
comprimir 8 mecha contra a•parte rígida, 'ume alavanca comprida o
articulada tendo •na .extremidade livre urna pina pare a mecha, ce
, duas mandíbulas articuladas, e meios para fazer fechar as mandib

)6

leda pinça durante o movimento ascendente do mesma, para mordi
a

4

a

mecha núm ponto afastado do iug.;r cm 2l1

J alavanca compressor

Prendeu a meche, .sendo esta 41sposiçá.o tal que a.mecha

4

cortada

•

pela tenso entre os dois pontos de pega devido à óontinuaç g d de
movimento ascendente da pinça levada pela ' alovanee compría.
2 - Um aparelho para cortar e mecha no momento de •
.Abstituir os . lateea,•conforme descríto . no pcnto 1, caracterizcao

.pdrestar dotado de meios para continuar o movimento da alavanca
que leva a pinça com . e ponta da mecha, pasnando pelo planosver
tical, de maneire a levar esta ponta de. meche poro tittS• ;sr alimentedera ou esteira sem fim de+prexima mr:quina de fiaçao,

:J)

.do um outro diapositivo parra algr:,.1, e pinça e soltar a mecha'Pris

;ta

9. .Amplificador de acordo com o ponto 7 ou
w • caraC t erizado. selo fato de que-O . corpo semi-condutor
.
,
.
regi g es adicionaii arranjadas pira definir pelo menos uma adie!,
*nal região áe'bese'e pelo menos ama adicional região emlssora
;
coo net:coladas 'ffiinç ges p-n , éMiSsora e coletora, o referide aqui
valente tUncionaLiricluindeidielenietrodoe di base e emig
ser m contato 40.reitficedOr coo as referidas adicionais te.
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MARCAS DEPOSITADAS,
Pumma g ão iam do acordo com o art. 100 e mus parãgrafm do Código da Pro pledado Industruu
866.616
OPALA

Ifido t 2raelleirt
Requerente: Opala — Importadora

de Creneros Alimentícios Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Cereais, óleos comestíveis,
Café. açúcar, carnes fremas. e elo
conservas, cacau, leite, queijos, sal.
, 866.617/618
" SUPERMERCADO

866.624

866.629

N ç866633

O AMIGO CERTO ZO DIA OERTG

1ENC I CL OPÉDIA

DECORA- PLAST GLACIAL

âequerente: Companhia Uitragaz S.A.
Local: São Paulo
Classes: 32 — 33 — 8
Frase de Propaganda

DO

Requerente: MaióliCa — Cerâmica;
Artística e Industrial S.A.
Local Mina's Gerais
Classe: 15
Artigos: Instalaçõed sanitárias, recipientes de cerâmica; reservatórios de
cerâmica, serviços de café chá, jantar e para refrescos em cerâmica;
vasilhame de cerâmica
Classe: ' 16
ções, azulejos, blocos para construções, azlejos, blocos para construiçees, e pavimentação; cimento comum, cal para construções, chapas
para construções, 'edificações pr&
estruturas
esquadrias,
moldadas,
para construções, janelas, ladrilhos,
lambris, papel para- forrar casa, tacos, telhas, tijolos, ítubos de concreto, vigas preparadas para construções, vitrôs

866.625

VISOR- Assessoria
I á Etiiiirês.ás—Ltda,

I Ieeqw.irente: VISOR — .Assessoria
Empresas Ltda.
Local: Guanabara
.industria Brasileira
Nome de Empresa

MODERNO s

Requerente: SERPEL — Serviços de
Publicações ;Seseecializaelas Ltda.
Local: São Paulo
• (fiasse: 32
Artigos: Na classe
Classe: 5n
' Artiges: Na 'classe

(ATLETA,
Empresa
Requerente: EMBRAPP
Brasileira de Promoções e Pesquisas
Local: Belo Horizonte
Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos, calendários, catálogos, folhetos impressos, folhinhas impressas, jornais, livros, peças cinematográficas e teatrais, programs de rádio e televisão, impressos,
publicações impressas,' . revistas
impressas.
,11•n•••n•n•n

866.630

866.626

Requerente: EIVIBRAPP
Empresa
N9 866.634
Brasileira de Promoções e Pesquisas
Local: Belo Horizonte
DO
Classe: 32
PIANO, AZUL
Artigos: Álbuns impressos, calendáJOGADOR
rios, catálogos, folhetos impressos, fo.
866.619
lhinhas impressas, ,jornais, livros, pe- Requerente: Empre;sa Brasileira de
Varejo S. À.
Requerente: EMBRAPP — Empresa ças cinematográficas e teatrais, prode rádio e televisão, impressos,
Belo Horizonte
Brasileira de Pronaoções e Pesquisas grams
publicações impressas, revistas
Local: Belo j Horizonte
Local: Belo Horizonte
impressas.
Classes: 8, 36 e 40 — Expressão
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe: 32
—
Classe: 50
Artigos: Agrem:ação esportiva, agênNo 866.635
Artirs:
Álbuns
impressos,
calendáRequerente. Tecidos Gevê
rios, catálogos, folhetos impressos,. Is_ cia de serviço, associação beneficenLocal: São Paulo
de classe, associação
lhinhas impressas, jornais, livros, pe- te, associação
Classe: 36
social, associação recreativa
ie
strais,
proças
cinematográficas
e
Artigos: Na classe
gramas de rádio e televi. I 3, impressos
le9866.631
publicações impressas, 'revistas
ENCICLOPÉDIA

COL

20.5.62)

impressas.

866.627

Requerente: Construtoda Mônaco
Ltda.
Local: Belo Horizonte
Fortima Distribuidor
Requerente:
Classe: 25
DO
Mobiliários
Artigos:' Desenhos, plantas de obras, de Títulos e Valôres
Ltda.
projetos
Classe: 23
Classe: 50
esportivas, esGêneros de atividade: Empresa de Artigos: Agrenaiações
Requerente: EIVIBRAPP — ErnprÉiss administração de obras, empresa de tudantis; agências i de despacho, de
Brasileira de, Promoções e Pesquisas construção empresas de pl anejamen- serviço, de turismo e viagem; autode valô"es, clubes,.
Local: Belo Horizonte
to, empresa imobiliária, empresa de dromos; bôlsasanhias
de seguros;
engenharia, emprêsa de estudos colégios; comp
Classe: 32
hospitais,
hipódromos;
garagens;
técnicos
Areeeas: Albuná impressos, calendádacão:
oficinas de
se-V o os de
rios, catálogos, folhetos impressos, foconserto; oficinas mecânicas; rodoN9 662.632
l hinhas impressas, jornais,-livros, peviárias; sindicatos; teatros e uniças cinematográficas e teatrais, proversidades
gram de rádio e televisão, 'impressos,
PLAST - PISO GLACIALpublicações impressas,. revistas
impressas.
N9 886.639
Requerente: Maiólica — Cerâmica
866.628
Artística e Industrial S. A.
Local Minas Gerais
•
Classe: 15
ENCI CLOPÉDI
Artigos: Instalações sanitárias, recipientes de cerâmica, reservatórios -de
DOS
cerâneca, serviços de chá, jantar e
para refrescos em cerâmlea; vasiCLUBES
lharne de cerâmica
Indústria
Classe: 16
, Reqluerente: EMBRAPp — Emprêsa Artigos: Argamassas para construBrasileira de Promoções e Pesquisas ções, azulejos, blocos para construções e pavimentação; . cimento coLocal: Belo Horizonte
mum, cal para construções, chapas Requerente: Laboratório Farma. Classe: 32
.
cêutico Faria Ltda.
Artigos, álbuns impressos, calendas para • construções, edificacões pré
Local: Minas Gerais
catálogos, fbihétos impressos, io. moldarias, esquadrias, estruturas para
janelas, ladrilhes, lamClasse: 3
lhinhas impressas, jornais, livros, pe- construções,
ças cinematográficas e teaT:rais, pro br's, ' papel para forrar casa, tacos, Artigo: Um preparado farmaceutioei,
no tratamento da Mearia,
grams de rádio e televisão, impressos telhas, tijolos tubos de concreto, vi- indicado
oxiuros, estrongiloides. ano1hestolle.09
gas preparadas para construções,
Publicações impressas, •revistas
' e trieoeéralos
vitrea
.impressas.
ENCI CLOPÉDIA

•

,

INDUST RIA BRASILEIRA

Requerenu : Tecidos Gevê S.A,

Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
866.621

-PniosoPrr-s
Re q uerent e: Candalaft & Cia. Ltda.

Local: São Paulo
Classe: 50
Artiges. Na classe
866.622

MIMOS ALIn1TfCIOS SUPERGEL

Requerente: lerodutos Alimentícios

Supergel S.A.
Local: São Paulo
eteme Comercial
666.623

•,

RASITLLIA — TURISMO
2 DESPACHO LIDA,
- Turismo
e Despacho Ltda.
Local: São. Paulo •
Nome-da Einprêsa

MO NACO

'OB1TURA

1V7 Ver
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N0 886.636

quinas de fabricar produtos, máqui- construções, edificaçõea »ré-moldadas,
máquinas lavadoras, má,q :Inas moe- esquadrias; estruturas ssi..s7a constru- matéria plástica ou sintética, óleos
•
doras, • máquinas refrigersdosas, má- ções,
para pintura. pós para moldagem,
janelas, ladrilhos, lambris, papel
tintas, vernizes
quinas ventiladoras, motores, seg- para forrar casa, tacos, telhas, tijolos,
mentos, teares, turbinas
tubos de concreto, viges' preparadas.
Classe: 29 0,
•
para construções, vitrôs
Classe 7
Artigos: Escôvas comuns, esscovôes,
es p anadores, lambazes, p uxadores de
Classe: 17
Artigos: A duba,dores, arados, bateág uas, vassouras, vassourinhas
deiras agrícolas, capinadeiras mesa- Artigos: Aparelhos 6 ,i çadores de
nicas, cavadeiras, escariCes dores, lo- cópias, ar q uivos, canetas, caiinss reClasse: 30
comóveis agrícolas, máquinas irriga- gistradoras, cofres, fichários, instru- Artigos: Armações para
() R 2' II ?I AC
g uarda-chudoras agrícolas, máquinas semeadei- mentos de escrever, jogos para mesa
ras, motores agrícolas, máquinas de escritório, máquinas de calcular, vas, barbatanas para guarda-chuva,s,
Requente: Fortuna --desinfetadoras de p lantações, tosca- endereçar, escrever, grampear, somar; bengalas, cabos e capas para guardara de Títulos e Valôres Mobis
chuvas; g u ar da-chuvas, ponteirai
tecnigraf os, tintas
dores de grama, tratores agricolas
liários Ltda.
para g uarda-chuvas e bengalas, somLocal: Belo Horizonte
Classe: 18
Classe: 8
brinhas, varetas para guarda-chuvaS
Classe: 2
Artigos: Aparelhos eltro-domésticos, Artigos: Adagas, arpões para pesca,
Classe: 31
Artigos: Ácidos us- ados na agricultu- aparelhos de som, alto falante, bo - capsulas para armas, cartuchos de Artigos: Adesivos para vedação, armunição,
clorato
de
sódio,
dinamite,
binas,
campainhas
elétricas,
chaves
ra, na horticultura, na veterinária e
para fins sanitários, adubos, água elétricas aparelhos c:nematográf_Cos, espadas, explosivos, facas-punhais, fo- ruelas para vedação, barracas de
oxig enada dqpinfetante, águas ,saiu- discos gravados, aparelhos fotográfi- gos de artifícios, munições de caça, campanha, cavaletas, capsulas para
punhais e revólve- garrafas e frascos, cordas, cordões,
tárias, álcalis para a agricultura para cos, filmes revelados, instrumentos pólvora, projéteis,
forros para vedação, lonas em geral,
res torpedos
a veterinária e para fins sanitários, elotrôn cos lâmpadas, microfones, pimangueiras, material de vedação em
alimentos medicamentosos para .ant's lhas elétricas, aparelhos de televisão,
Classe: 19
geral, rôlhas em geral, correias de
mais, remédios para an báctes; aparelhos de registros e reprodução
transmissão
ricidas para fins sanitários e p ara a, de imagens e sons, aparelhos de Artigos: Gado asinino, gado bovino,
gado caprino, gado cavalar, gado
barbear, dispositivo de contrôle
veterinár:a, carapat:cidas, cêras para
equino, galináceos ;vivos, gado muar,
remoto'
enxertos, sal:tre do chila, cloretos
N9 866.640
gado ovino, gado suíno, gado vacum
para a agricultura e veterinária;
Classe: 9
Classe: 20
defumadores, desinfetantes, fertilfs,
e
Ancoras, ;Jóias cintos de naArtigos: Arcos para instrumentos Artigos:
zantes, fungicidas insenticidas
mus:cais, bandolins, bateriais mus i tação, jaquetas para natação, moline" Classe: 1
-cais,bo parinstumeos u- tes, pára-quedas, salva-vidas, vigas
náuticas
Artigos: Abrasivos químicos absol. sicais, caixas de músisa, cordas
Classe: 21
Ventes químicos, ácidos adesisi. para instrumentos musicais cravepara instrumentos musicais, Artigos: Ambulâncias E suss partes
químicos, álcalis químicos, álco
para indústria, anticorrosives
1)111 -instrumentos musicais de corda, ins- integrantes, automóveis e suas partes
cos, bases químicas, .satalisadore -s trtinientos musicais de percussão, i nte grantes,- auto-motrizes e suas par
q uímicos, corantes químicos, dissol- i.9Strumentos musicais de sôpro, ór- tes integrantes, aviões e suas partesventes químicos, fixadores químicos, oi-..s- gãos, .teclas para instrumentos
integrantes, bicicletas e suas partes
Requerente: Elio Eyer
musicais
fluídos nara a indústria gases cmi integrantes caminhões' é suas partes
Local: Rio de Janeiro
micos, hidrgénio, impermeabilizantes
integrantes, chassis, elevadores, emClasse:
10
químicos, n i tratos, óxidos, oxigênio,
els : 41
barcações e suas partes, integrantes,
pós químicos, sais químicos para a Artigos: Algodão medicinal, apare- escadas rolantes, locomotivas e suas
Artigos:
Castanhas de caju
Indústria, s'ecantes químicos, sodas lhos odontológicos, aparêlhos eletro- partes integrantes, ônibus e suas parcirúrgicos, aparêlhos de ou para in. tes integrantes, remos, tratores não
químicas, sulfatos
Classe: 43
fra-vermelhos, capas para fins hiagrícolas
Classe • _8
Artigos:
Sucos de frutas e
giênicos, est,ôjos farmasêuticos,
Classe: 22
refrigerantes
Artigos: Acetatos usados na mediei talações hospitalares instrumentos
na e farmácia, ácido's usados n médicos, instrumentos oaontológicos, Artigos: Carretéis de linha, fios em
medicina e farmácia, alcsbnos par aa motores ' para dentistas, transmissô- geral para tecelagem, fios de lã, liN9 866.641
- sssons p ara fins médicos, vi- nhas para bordar, para coser, para
farmácia, e medicina, álcalis mediei res dC
bradores medicinais
tricotar; novelos de lá s novelos de
na:s, lmcarbonato de sódio, cápsulas
linha
me dicamentosas, carbonatos • compriClasse: 11
midos medicinais, deterges(' as mediClasse: 23
cinais, elixires medicinais, estimu- Artigos: s ( Aparêlhos de café, de chá
ASSOCIAÇÃO
lantes medicinais, étei medicinal ga- e de clia,,
an armações, baixelas,
sosos laxativos, óleos medicinais, bateriais .' "clá, cozinkiá caixas chaves, Artigos: Aparas de tecidus, fazendas
EVA,NGELICA
em p e ças, retalhos de tecidos, tecidos
pastas medicinais, pomadas medici- enfeites;entkilucros,
engrenagens
esnais, soluções medicinais supositó- tedos, fe:glachiras, ferro para passar em geral, tecidos revestidos de qualBENEFICENTE
quer material
rios, vitaminas xaro,ses
roupa, 3n-sa:tontos cortanttes e
p
erfuranteS,ssjaas melas, perfilados,
Classe: 24
Claase • 4
recipientes, nlheres, vasilhames
Artigos: Adôrnos g7e pano, alamares,
Artigos: Algodão em bruto e em
atacadores , bôlsas, bordados, capas
, '.Classe: 12
rama; cal em bruto ou parcialmente
móveis e para instrumentos mu- Reauerente: Associação Evangé:ica
preparado, cálcareos
;ririas, cêra Artigos: Colchets4 dedais, fechos cor- para
elásticos, entretelas, fitas, momineral, vegetal ou anima, em bru- rediços, fivelas,lrras, grifas de me- sicais;
Beneficente
chilas,
palmilhas, rendas, sacolas,
to ou parcialmente preparada; cor, tal para vestidoar;41hoses, lantejoulas,
viezes
Local:
São Paulo
tiça em bruto, fibras minerais e vemissingas;"e presilhas
getais em bruto; geléias em bruto
Classe: 25
Nome
Civil
gasta: 13 ‘•
OU parcialmente preparadas; gorduArtigos:
Ações,
apólices,
bibelot,s
arras em bruto ou parsialmente pre- Artigos: Adôrnos, i -lbotoaduras, alfibônus, cartazes, clichês, d lparadas, latex, madeira bruta ou netes de gravitta,:anéis, balangandãs Isticos,
N9 866.C42
escudos, esculturas, estampas,
parcialmente
preparada;
minério de metal 'precieso-orGimitação, brace- enhos,
lâmulas,
gravuras,
letreiros,
maneORA NdE HOTEI,
bruto, óleos brutos ou parcialmente letes, brincos; contai'de metal precio- uins, obras artísticas, painéis, proje"
preparados; ossos, palha eir bruto so e pedra preclosassiji imitação, cor- os
desenhados,
rótulos
artísticos,
tíOU parcialmente preparada, pastas rentes de metal 'iiredloso ou imitação,
tulos
brutas ou parcialmente preparada;
pedrasrrlasildadas
Classe: 26
pedras brutas, pêlos de animais em
Requerente: Companhia /VIoder110O
Classe: 14
bruto, sais minerais em bruto, seivas
Artigos: Adôrn0s, degraus, dormentes,
Hotéis do Brasil
vegetais
Artigos: Aparelhos. , para água, de escadas, estrados, fôrmas, molduras,
café, de chá, de jantar e, para refrés- painéis, placas, caixas, cabos de ferLocal:
Guanabara
Classe: 5
co, envólucros, espelhos,. filtros, fôr- ramentas, palitos, puxadores, suporClasse: 33
Ar tig os: Aço, alumínio, bronze, mas, recipientes, vasilha:na, vidro co- tes, recipientes. tampas, tapetes, tuchumbo, cobre, ferro, hidrogênio, mum, em pó, industilál;Ijaminado, vi- bos de vasilhames, objetos êstes de
Título de Estabelecimento
manganês, ligas Metálisas, níquel, dro em geral, vidro 'pata automóveis
madeira, osso ou marfim
ouro, prata, sucata de inetsl, soldas
Classe: 15
Classe: 27
metálicas, zinco
N9 866.643
Artigos:
Instalações
sanitárias,
reciArtigos:
Balaios,
esteiras, rédeas, caiClasse: 7
pientes de c e râmica, i'aierVittórios de xas, cestas, enfeites, estojos, guarniArtigos: Alavancas mecânicas, ar- cerâmica, serviços de takk Chá, jan- ções para móveis, malas, maletas,
sangues de motores , bases de Máqui- tar e para refrescos ierri;`.cerâ.mica; protetores para cama e mesa; recivasilhame de cei•airrida
pientes, revestimentos, sacolas, arti- Requerente: Cc,.2.1.4nh1a Mode/2203
nas, blocos partes de máquinas,
gos êstes de palha ou fibra .
bombas elétricas e hidráulicas CaClasse: 16
Hotéis do Brasil
beçotes de .maquinas ferramentas '
Classe: 28
A
rtigos:
Arganiassas
'paia
i:
?
o
nstrumecânicas, .gera dores • ds corrente,
Local: Guanabara
ções, abulajos, blocos p .4a Vebnstru- Artigos: Borracha artificial- ou sinmáquinas cortádotaS. Máquinas de eões e pavime-itacão.
Classe: 93
'ica- csluloide, cêra para indústria,
bordar, máquinas 'de cosurar, má- cal para constisisips, ch'apas s ' pas ::C55
i clustriais, filmes virgens, gesso,
,
Titulo do Hatatieleolmelltd
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Requerentes, Liljeholmens steariratabrinks Aktiebolac
Local: Suécia
Classe; 1
Artigos: Na classe
Classe: 46
Artigos: Na classe
N9 866.646

Pagem° Minëj sui
Requerente: Alfredo •uxaraoana
Portella Pilho
Local: Minas Gera(•
Classe: 32
Artigo:" Jornal
N9 866.647

eaft act
Requerente: José Corrêa do Prado
Júnior
Local: São Paulo
Classe: 41 .
Artigos: Laticínios, legumes, gorduras alimentícias, condimentos, molhos
alimentícios, amendoim, amido, féculas, 'farinhas e massas alimenticias,
doces em geral, cereais,, azeitonas,
biscoitos, bolos; pães, chocolates,
nes fresca, sêca e em conserva, cebola, salsichas, salame, mortadela. presunto creme de leite, coalhada extrato de tomate e de frutas, hortaliças, 'aves abatidas, peixes em geral,
cinagre, sal, servetes, lombo, toucinho, linguiça, bacalhau, camarão,
chispe e chouriço
.N o 866.648

.

CLIVIA
Indústria Brasileira

gumelos; coloxantes para alimentos;
colorau; cominho; compotas para alimentos; confeitos; couve; cravo; cremes; dôces; drops; enchova; espinafre; essências alimentícias; ex ira-to de tomate; extrato de carne; ex.trato de fruta; ervanço; erva-dôce;
ervilhas; faisão abatido; farelo; farinhas alimenticias; farinhas de cereais; farinhas de mandioca; farinha
de mesa; farinha de trigo; favas ali-.
m entidas; féculas alimentícias; feijão; feijoada; fermento; fiambre, fígado; figos; filhos; flocos; frutas,
(in natura, seaas, em calda ou em
conserva); fubás; fungões; galinhas
abatidas; garoupas; gelatinas alia-lenteias; geléias alimentícias; gers-,enm;
giló; glucose; 'goiabas; goiabadas;
gorduras alimentícias; grânulos alimentícios; grão de bico; guando;
hopjes, hortaliças; • hóstias; juliana;
lagosta; laranja; laticínios; legumes;
leite de cabia; leite de vaca (in na•
tura, em pó ou condensado); lentilhas; língua; linguiça; lombo; loura;
maçãs; macarrão; mandioca; mangas;. manteiga; margarina; marmea.
lada; mariscos; massas alimentícias;
massas de tomate; massas para s5pa:
mate; mel; melado; . milho; miolos; •
miúdos de animais; mocotó; môlhus
alimenticiosi . moluscos alimentícios;
mortadela; mostarda; nabiça; nabo;
Etizes; noz moscada; óleos alimentícios; ostras; ovos cozidos, fritos cu
quentes; pão; pastilhas; patos abatidos; pessegada; pêssego; peixadas;
peixes; pepino; pêras; pescados; pickes; pim entas; pimentões; . pipocas;
p irarucu; polenta; pralinés presuntos; produtos alimentícios para conservar alimentos; pudins; queijos;
quiabos; rabadas; rabanadas; rabanete; rações alimentícias; rações balanceadas para animais; repolhos;
rim; sal; salames; salsa; salsicha;
sanduiche;s sardinhas; salga; soja;
sôpas; sorvetes talharim; tapioca;
tempêros; toucinho; tomate; torrões
alimentícios; tortas alimentícias; trigo; urucum; uvas; vagens; vinagre;
xaropes alimentícios; xarques; xispe;
xuxu

*(Seção

Jarro de 1Y.9

CSC
Inatilstria . Brasi1eirs.

"
-V I R

Requa., eni!: Ceramica São Caetano
ihdLisfia pratileira
Sociedade -Anónima
Local: São Paulo
Recae:
'JS
Classe: 6 Braatobá
Artigos: Arcos e cunhas- -de fornos
Local: São Pauto
rotativos de alta temperatura; blocos'
• Classe: 44 •
'para alto fornos; fornos ris alta temperatura, para fundição e siderur- Artigos: Cigarros, cigarrilhas, charutos, fumo, rapé- a tabaco
gia denominados "cubilot"; luvas
para fornos.; peças para fornos rotaae, 1166 659
tivos rotativos de alta temperatura;
tampões para fornos de alto tempeCSC
ratura; válvulas casadoras para
fornos Brasileira
InallÉtria
N9 866.654
Requerente: Cerâmica àão Caetano
S. A.
Local: São Paulo
20
M.
Classe: 6
Artigos: Arcos e cunhas de fôrnoS
rotativos de alta temperatura; blocos para alto fornos; fomos de alta
I
temperatura, p ara fundição e siderurgia denominados "ciállot"; luvas
para fornos; peças para fornos rotativos de alta temperatura; tampões
Requerente: Companhia de Cigarro para
fornos de alta temperatura;
Brastoba
válvulas vasadoras para fornos
Local: São Paulo
Classe: 44,
N 9 866 660 [
Artigos: Cigarros
UNIVERSAL
N 9 866.655
Inaustria Braál/eira
OMAR
Requelen n.e: uoinpanh,a ç'ge.
Brastoba
IndUstria BrasileIra
Local: São Paulo
Classe: 44
àa..
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, chaBrastoba
rutos, fumo, rapé e tabaco
•
Local: São Paulo
_
Classe: 44
1,1 9 866.661
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, charutos, fumo, rapçé e tabaco
RICH MAN
Indústria - Brasileira
OMPANHEIRO

COMPANHEIRO

(.1

Requerente: Companhia de Cigarros
Brastoba Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, cha.
rutos, fumo, rapé e ;tabaco

Ns. 866.650-651
OSO AA
Brasileira
Indt.istria

R equerente: Jaeger Willers & Cia. Requerente: Cerâmica São Caetano
Limitada
Sociedade Anônima
N9 866.662
Local: Rio Grande do Sul
Local: São Paulo
Classe: 36
Classe: 6
RIDALTAi
Artigos: Calçados
Artigos: Arcos e cunhas de fornos
rotativos de alta temperatura; blon
Indtistria
Bras'ileira
cos para alto• fornos; fornos de altal
N9 866.649
temperatura, para fundição e siderurRequerente: companhia de Cigarras
151 — A N
gia denominados "cubilot"; luvas'
Brastoba
para fornos rotativos de alta temBrasileira peratura; tampões para fornos de al- Rec.-agente : Campanhia,, de Cigarros
s Industria
Local: São Paulo,
Classe: 44
ta t e mperatura; válvulas vasadoras
Brastoba
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, ch9,
Local: ,São
para fornos
Requerente: Cooperativa Agrícola de
rutos, fumo, rapé e tabaco •
"
OSWALDO — Pi 201-220 — 3-1-e9
Classe:
,'44
A
Classe: 28
Cotia: — Cooperativa Central
Artigos: Cigarro.'
Artigos: Argilas para revestimento
Local; São Paulo
N o 866.663
t
refratário; granulados refratárias;
Classe: 41
massas de socar ou apisoados; plásBIPPEZ
N 9 866.657.
Artigos: Substâncias alimentícias e ticos de pega ao ar; refratários iso'"Inaastria o Brasileira
eramaimanualjaitaafficiar
aeus preparados. Ingredientes de ali- lantes; refratários a base de sio; rerefratários de
mentos. Essências alimentícias: a sa- fratária-, anti-ácidos;
semi-silico
ber: abacate; abóbora; abricó; acaRequeienie: COMpdlltl,a cie
e
rajé; acelga; açúcar; agrião; aipim;
Brastoba
alcachofra; alcaparra; aletria; alfaa
Local: São Paulo
ce; alho; alimentação para aves; • alClasse: 44
CBC .S2
piste; ameixa; amêndoa; amendoim;
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, cha.
amido alimentícios; angu; araruta;
Initístx7
ia Brasileira
rutos, fumo, rapé e tabaco
arroz aspargo; assados; aveia; aves
abatidas avelãs; atum; azeite; azeito- R e querente: Cerâmica 55.6 Caetano
nas; bacalhau; balas; banan; banaN9 866.664
Sociedade Anônima
nada; banha; batata; baunilha, berI
Local: São Paulo
talha; b e terraba; biscoitos; bringe-Ciásse: 6
la; brócolis; bolachas; bôlOs; bom- Artigos e cunhas
IneÃstria.
de fornos rotativos
Brasiieira
bons; buchos; caças .alimentícias; ca- de alta ternperatura; blocos para alto
cau; café; caju: camarão; canela; fornos rnos de alta temperatura,
de- Cigarros Requerente:
canja; canjica; caqui; c,aramolaS; c a rpai a fundição e siderurgia denomi- Res.
Companhia de Cigari,,
-ramelos;cnfreas,êctem nados "cubilot"; luvas para fornos;Brastoba
conserva; castanha; cebola; 'cenoura; peças para fornos rotativos de alta
Local: S:5.o ,Paulo
1Local: São Paulo
cereais; cevada; cevadinha; chá; temperatura; tampões para fornos da
. ,Classe: 44 .,
• Class.e: 44
cheiros alimentícios; chispe; chouri- alta temperatura; válvulas casadoArtigos: Cl:garros, cigartilhas,- cha
rra
ços; churrascos; coalhada; côco; co•
, Tas para fornos
Cigarroà-\
. -.. rntosa furão. rapé e tabaco -

nnincrau --

P.140

,
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,_-

Quarta-feira 8

DIÁRIO OFICIAL (Seção II)

_

N9 Ran Gaa

'

:aneiro
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N9 866 676/671

E

Re quererias: .

. .as C. raorini
a, A.
Local: São Paulo
Classe: 50
artigos: Objeto — Insto de C O IOCa0,0 de amortecedores e molas- para
velculos, serviços de re ondicionam enta de amortecedores, consertos e
reformas de molas para veículos
N9

866.667/669

DUCARSIL
Indústria Brasileira

GRANJA REZENDE

Requerente-: Granja Rezende S.A.
Local Minas Gerais
Classe: 19
Artigos: Animais vivos, aves e Ovos
Classe: 41
Artigos: Animais aoatidos
uai cigarros
Brastoba
'ocal: São Pana
Classe: 44
Artigos: Cigarras
N9 866.670

1969 ...............,
267

N9 856.707
j

C

do

4SINGAPURA"
Ind. Brasileira'
Requerente: Araújo 8z Barzos Ltd0.Local: São Paulo
Cid.sLe • 36
Artigos sandálias
N9 866.713

N9 866.708

"PRAZYMARI

Brasile-ira

Requerente: Pradymar & Cia 'Ltda.
Loca): Sho Paulo
Classe: 8
Amai*: válvtuas, fusíveis, acumulaRequerente: Volgue — Meyer Auto dores, fios, acenclaaores, fios de comunicação, lanalizadorea conversoPeças Ltda.
res, chassis', contadores de rotação,
Local: Guanabara
carrentes elétricas, bases de fusíveis.
Classes: 21 e. 39 - Titulo
estabiLi zattores de s oltagem equipamentes 'de ou para sincronizaçãe.
NQ 866.671
dica doi es para válvulas, 1n j e tares,
-sistemas de - sons, aiaquetes e rádio,
televisão, vibradores e voltímetro:

701_4GUEMEYER
AUTO PEÇAS

Requerente: Ducarsi l Ltda..
Local: Minas °miais
Requerente: Iriaa'ios Pilon &
Local: 81% Paulo
Classe: 6
Classe' 42
Artigos: a g uardente de canaArtigos: Motores eiétricos, alternadores geradores para' corrente conta.
Ni: 866.714
nua e alternada tornos máquinas de
a furar e contrar máquinas para corARIS ON
:ar e serrar, máquinas compressora.,
Ind.
Brasileira
máquinas elevadoras, fresaa . politrices„arteletes, máquinas afiadoras
N9 866 '709
para ferramentas, l aminadoras a
Requerente: Nicolas Dimitrios
INNSTRIA BRASILEIRA
frio e a quente para aço e outros
"SERINGUEIRA"
Requerente:
Lux
—
Mudas
Ltda.
LocairCiuSfaãloiasPaul
metais, máquinas opera' azes, dínaInd. Brasileira
Local: Guanabara
mos, turbinas, motores e serras
Classe: 17
Classe: 36
Artigos: Anáguas, blusas, blusões, ca- Requerente: Alal ly , Ar, Barros Ltda. Artigos: abridores de envelopas , alClasse: 7
mofadas para carimbos, berços para
misas, cuecas, capas calças para
Locar: aao Paulo
mata-borrão, borrachas caneara coClussa: 36
Artigos: Máquinas e utansilios para homens e senhoras, calções, babymuus, canetas esferográficas, canetas
Artigos sandálias
serem usados exclusivamente na doll, gravatas, lenços, meias, pijaesferográficas, canetas tinteiros, 'caiag ricultura e horticultura, à saber: mas çulovres, roupas da trabalho,
xas para papéis, cestos para papéis,
arados; abridores de sulcos; adubaN° 8e6.710
ternos saias, uniformes, shorts
classificadores clips colas `para esdeiras; ancinhos m ecâni eos e empie vestidos
critório, cortadores de papel, datalhadores combinados: a rrancad ores
dores, fichários, fitas para maqiiinas,
GUARANY-nnle
mecânicos para agricultara, batedeifuradores
para p apel, goma arábica,
N9 866.672
ras para cereais; bombas para aduíndices
para
arquivar documentos,
Requerente: GtAxalizje — Sta S. A. lápis, máquinas
bar; ceifadeiras; carpideiras; ceifa
de calcular, máquinas
'VOLGUE-MEYER
Indústria e Comércio
d os para arriz; charrua, para agride escrever, maquinas de somar, pasul tura; cultivadores; dabulhadores;
Local: Rio Cirande ,do Sul '
AUTO
PEÇAS
LM+
pel
carbono,
pastas
de arquivo, tintas
desintegradores; esmagasores para
para carimbos e tintas para escrever
C,a.;se. 50
agricultura; 2 s c ar i ficadures; encho
Requerente: Volgue
Meyer Auto Artigos: corno marca de serviço de
•••
vadeiras, facas para máquinas agríLocal: Guanabara
N9 866.715
acôrdo com o art, 74 do C. P. 1.,
colas; ferra d eiras ; gadanhos; garras
Nome de Emprêsa
a ser usada pe.a firma requerente,
para aradoe; de discos ou dentes;
cm seu rara( de indústria e
máquinas batedeiras par s agricultaST.A.r '.,,r17-..,.:
InM 866.673
comércio
ra; Máquinas insetífugas; máquinas
vap orizadoras para apicultura; máCHUVEL
quinas de plantar, moto-charruas;
N 9 866.711
Requerente: Stariatex — Indústria
máquinas regadeiras; rráquinas de
IndUstris
e Comércio Ltda.
Brasileira
roçar; de semear; para sulfatar; de
Local: Sã,o Paulo
SILVIA
tosquiar; de triturar, de esfarelar
Requerente: Simon Caglovicl
CNsse: 17
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
terra, para irrigaçõeS; para matar
Classe: 8
formigas e outros inSetoss para borArtigos: abridores de envelopes, a4.Requerente: Açougue Silvia Ltda.
Artigos: Chuveiros elétricos
liar e pulverizar d e sinfetantes, para
mofadas para carimbos, berços para
Local: Eão Paulo
'adubar; para agitar e espalhar pamata-borrão, borrachas, caneta- co,ha, para colher lgodãoa; para CoClasse: 41
muns,,,
canetas esferográficas, canetas
N9 866.674
Artigos: carnes verdes em -geral
her cereais; máquinas amassadeiraS.
esferográficas, canetas tinteiros, caixas para papéis, cestos para papéis,
gira &ns agrícolas, de cortar árvore,
BWISS CEALM
classificadores, clips, colas para espara espalhar, para capinar, máqui.
N° 866.712
p ás combinadas para semear e eulcritõric, coiaaaares de papei datadores, fichários, fitas para máquinas,
avar, de desbanar, para ensilar, má.. ~crente: ChulTascaila "S‘viss
Chalet" Ltda.
furadores para papel, goma aráb.ca , a
minas e moinhos para forragens,'
índices na-ra arquivar documentos,
Local: São Paulo
náquinas tosadouras, ordenadoras
lápis, máquinas de calcular, máquinas
mecânicos, raladores, rolos compresClasse: 41 — Título
imas para agricultura, sachadeiras,
a.e escrever, máquinas de somar paRequerente: Rubens Santiago
pel carbono, P ge Sas de arquivo, tintas
emeadeiras, segadeiras. sacadoras de
Local: São Paulo
;erra, to.sadores de grama, tratores
para carimbos e tintas para escrever
NO 866.675
Classe: 38
agricolas, válvulas para máquinas
l;
agrícolas
Artigos: agendas em branco, álbuns
TORNB.1
N° 866.716
e mbranco, bobinas de papel, blocos
' Classe: 21
para anotações, blocos para corres
Indústria
Brasileira
MANDUMS
artigos: Ambulâncias,
automóveis,
pond'ência, brochuras não impressas,
tarrinhos e carros de bagagem, carRequerente: Simon Cuglovici
cartões de visitas, envelopes, etiquea-nas, colechos, carreta.s, caminhões,
Requeres.: Manduk's -o Comercial
Local: São Paulo
tas, falhas de papelão, iivros comeriarrocerias, charretes,
Importadora e Exportadora Laia.
,H
ix.os. freiós,
ciais
em
branco,
mata-borrão,
notas
Classe: 8
Lecal: São Paulo
íastes, hélices, motocicletas, párafiscais, papel almaço, papel carta
thoques, rára-lamas, caraos_reboque, Artigos: Registros automáticos; 're- papel psra embrulho, pastas de car50
ál bures, trenós, triciclos, veículos e gistros elétricos, torneiras automátolina,
recibos
em
branco,
sacos'
Ga
Aplicação:
Importaeão
e caportaçãO
tratores
ticas; torneiras eléixicaa
papel, talão de recibos
em geral

LUX

T
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N. 866.71)

.ROCHA

'Ind. Brasileira

N9

N9 866.736

No 866.728

866.723

ITAICARNES
Ind. Brasilein

Janeiro de 1969

1t

MISTRAL
Ind. Brasileira

COVOES "
Ind., Brasileira
"

Requere4e: Bar e Lanches Covões
Requerente: Italcarnes Ltda.
Requerente: Cerealista Rocha Ltda.
Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Artigos: Carne de: cabrito, coelho.
Classe: 41
vaca e perco
Artigos: Produtos alimentícios em geClasse: 41
Classe: 41
ral, notadamente: alimentos enlataArtigos:
Lanches
de: Ancha, paio,
dos, frios e defumados, conservas aliN9 83.724
copa, salsicha, mortadela, queijo, reKnenticias enlatadas, oleos comestíqueijão, raussarela, presuota roz-bife
veis, cereais em geral
salame, patês, mostarda, linguiça e
"LABORMONICA"
•
churrascos.
N9 866.718
17,..2',. Brasileira
N9 8E6.729
1Requerente: Labormaniza — Produto:
MELADO BL.i:.:.(RA
Químicos Ltda.
Local: São Paulo
"PESQUISA EDITO.
1
Classe: 1
RIAL
"tequerente: Olda Fe/Artigos: Absorventes, ácidos, acetonas
Indr
Local: São Paulo
água oxigenada, aguarrás, albuminas
Classe: 41
alcalinos, alcool para indústria, alvaiArtigos: melado.
ades, amónia, anilinas, antimonio Requerente: Li-Bra Empresa Editorial Ltda.
azotatos, bário, bases químicas, ben23.710
zinas, bicarbonatos, "cianatos, bismu'oca': São Paulo
tos, borax, brometos, cálcios, L. -oClasse: 32
natos, cianatos, citratos, cloretos
cloro, corantes, creosoto, dissolventes
Artigos: I: 7.0s
Requerente: Viação Morombi Ltaa. eter, enxofre, gases químicos nitratos
óxidos, pós químicos, potassa, sai,
Local: São Paulo
N9 866.731
químicos, sacar' — e sulfatos.
Classe: 50
Classe: 3
Artigos: Serços de transportes coletivos em geral, serviços de transportes Artigos: Absinto, acatai, acetona
"SRANCOVAL "
de cargas, serviços de despachos e ácidos, actol, açucar medicinal, rdrenalina,
albuminas,
alcalinos,
alfaze!mercadorias e encomendas, e serviços
mas, alpina, alumina, amniaco digo
de entregas
Ciamoniaco, atropina, badiano, 'balsa- Requere :
vil de Administração Ltda.
mos, tintura de beladona, bismutos
N9 866.721'
Local: São Paulo
boldo, '-r'ico, brometzs, brucina, c .aClasse: 50
momna, canforas, capricina. cubeARAÇAI
Artigos: Prestr
da Serviços
natos, alcool para farmácia, cassina
catoaba, cetonas, cloretos. :olelna
fIND:BRASILEIRA
No 856.732
cumarina, dormideira, e,tm
ore
medicinal, ferratina,s, glicinas; hiRequerente: Araçai S.A. — Agro hidrastina, hidratados, oleos m: '-_,:i- • "FRANCOVAL A nuT Mercantil
nais, papaina, vitaminas e vitratariNISTRAU0
Local: São Paulo
nas
Artigos: Substâncias clirnentici.as.
N9 866.736
Classe: 41
Requerente: Francoval Socieciatie
Administração Ltda.
It
RANDE ENCICLOLocal: São Paulo
N. 866.72/
PEDIA GEOGRAFICA
Classe: 33 Título

(Ind. lerasileira

Requerente: Indústria Averisthal de
Calçados Ltda.
• Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados
N9

"RECA
ÇOequerente: Firme Distribuidora ela
Títulos e Vali:a:as Mobiliários Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo
N9 866.738

Brasileira

'MORUMBI"

TALASSAS
Brasileira
Requerente: Fernando Batista
nandes, José Augusto Lourenço Fernandes, Carlos Alberto Ginez Geraldo,
Reariulo José do Nascimento e Claudemir Picorelli
Local: São ,Paulo
Classe: 32
Artigos: Um conjunto vocal e musical

Ind. Brasileira

•

JANDIR

Ind. Brasileira
Requerente: Jandir Indústria e Comércio de Bebidas Ltda.
1
Local: São Paulo
Artigos: Aguas gasosas, águas natuRequerentw: Armazem. Medeiros Ltda
Bodas, sucos de frutas, e xaropes para
refrescos
Classe: 43
N9

666.72r

MEDEIROS

,£nd. Brasileira
Requerent: Armazem Medeiros Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Cereais, conservas, 'aticinios
massas alimentícias e óleos comasdvais.
Classe: 41

MUNDIAL
Ind. Brasileira

N9 856:733
Requerente: Ll-Bra Empresa Edito- 1
rial Ltika.
" SEPRI
Local: São Paulf
Inda
Brasileira
Classe: 32
Artigos: Livros
Ltda
Requerente: Confecções "
N9 866.727
Local: São Paulo
Classe: 36 1;
Artigos: Vestidos, anágua aventais
" IRACEMA
blusas, blusões, calças, calçinhas, caBraileira
cami;olas pe:
misas, cr
roupões, cueciloo baby-doils
Requerente: Comércio de Frutas Ira- peignouirs,
maillots cache-cols, lentos, luva5, licema Ltda.
gas, meias, casacos paletós, japonas
Local: São Paulo
oulas, fraldas
jaquetas, toucas, Cer
Classe: 41
e ruins brancas de
Artigos: Abacaxi, banana, maçãs, pê- cueiros, gravatas
uso passeai
ras, pecegos, figos, melancias, mliaricas, laranjas, caqui, abacates, mamão, manga, tangerina, goiaba, mar-N° 866.134
melo, maracujá, pitanga, fruta de
conde, frutas em caldas, frutas em
.
GRAGAN" .
conservas, frutas cristalizadas e jacá.

Ind.

N9 866.730

No 866.725
_

C:1

ÇDIARIO COMEROIOL
$- &INDUSTRIA anda Brasileirá

"

ROPLAY "

Ind. Brasileira

Requerente: Roflay Confecções • Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Vestidos, ahág,iias, aventai.;
Requerente: Empraza Jornalística bin s, blusões, c: Iças, calcinhas , ca"Comércio & Indústria" SIA.
misas, camisetas, camisolas, pijamas
Local: São Paulo
peignourre, roupões, lenços, ,.,.(écas
Classe: 32
baby-dolls, mailots, roupas brancas
Artigos: Um joaaal
robe de chambre, ponches, c,hales
Classe: 50
japonas, luvas, ligas, meias, fraldas
Nrtigos: Atividade: Distribuição de cueiros, Ceroulas, toaccs - gravatas
Jornais, Dropagandas e publicidades
roupas brancas de uso pee

ind. BragAleira

Requerente: Indústria e Comércio de
Móveis Gragan Ltda.
Local: no Paulo
Classe. : 40
Artigos: Acolchoados pára móveis, almofadas para moaeis, aparadores, armações sob forma, de móveis, porta
abajours, armários,' cadeiras, mesas.
escrivaninhas, camas comuns, criado
mudo, dormitórios, colchões, conjun
tas de móveis, pára salas de jantar e
salas de visitas cri .taleiras, dormitórios, divans, guarda-roupa, guarda
ouarda aa reri da, isoltrona,s, -.a
nateiro ,rouraiaa s, nota friarlros
móve's e olrá-e i s,
'''roa
nes sob o ana de móveis

866./31

N9

806.739

4 SENAPRO
Ind. Brasileira
Requerente: Senapro
Serviç:os Nacionais de Assistêneja à Produção
Limitada
Local: São Paulo
Classes: 32 e 50
Artigos: Almanaques, álbuns, calenimpressos, folhinhas, catálogos, almadários, boletins impressos, folhetos
naques, agendas, jornais, revistas, impressas, peças teatrais, peças cinematográficas, programas de rádio e televisão propaganda impressa e escrita,
publicações impressas, crônicas impressas, prosas impressas e suplementos juvenis e ilustrados
Clase: 42
• Prestação de Serviços
Classe: 50
No 866.74,
' NAMBEI
Ind. Brasileira
Requerente: Bar e Restaurante
Nambei Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela, presunto, paio, patês, copa, mussarella, queijo, reqeijão, saladas, salsichas, linguiças, mostarda, churrascos, pimentões e beringelas recheadas.
batatas fritas, arroz, feijão, feijoadas,
lasanhas, macarronadas, pizzas, rizotos, maioneses, saladas diversas, bife
à milanesa, bife a cavalo, bife à portuguesa, ravioli, gnocchi
N9 866.741

":SERMEu-...witTIÇOS
MECANIZADOS DE CONTABILIDADE, LEVANTAMENTOS E
PROCESSAMENTO DE
DADOS " •
Requerente: Sermec Ltda. — Servicos Mecanizados de Contabilidade,
*.evantam Pntas
'Jroces,amento de
.

.

n,ins

.S7is, Paulo
Classes: 33 :e 50 — Titulo

•ro,
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N9

866.753

" SENAPRO. SERVI OS
NACIONAIS DE
S ISTENCIA A P
DUM)

1\19 d66.749

N9

CONGONHAS

Indo BrasileIrt,

Janeiro_ de 1959__269

86.675'si

N5 866.754

'lib4JJAMIA

Ind. .33q5..le1ra

ZATT

Ind. Brasileira

Requerente: Materiais para ConstruRequerente: Metalúrgica Heitor: o
Requerente: Produtos Oúimicos zikto
ção Gonçonhas Ltda.
Limitada
Local:
São
Paulo
Limitada
Requerente Senapro — Serviços NaLocal:
São
I'aulo
16
Local São Paulo
cionais de Assistência à Produção Artigos: Cal,Classe:
Classe:
5
areia, tijolos, portas,
casse: 46
Limitada
Aço, bronze, chumbo, cobal- Artigos: Detergentes,
portões, janelas, cimento, azulejos, Artigos:
plastificantes,
to,
cobre,
estanho,
ferro,
lâminas
de
Local: São Paulo
sorventes
,
pastilhas para revestimentos e tintas metal, lata em fôlhas, ligas metálicas,
e óleos para lustrar e limClasse: 33 — Título
para paredes
par móveis e utensílios
limalhas. manganez
N 9 866.742
-"s N 9 886-750
•
N9 866.763
N9 866.756
RECA

Ind. Brasileira

-

SABARÁ

Ind. Brasileira.

Requerente: Firme Distribuidora d&
Títulos e Valôres Mobiliários Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Prestação de Serviços

VERANL
BrasileiFi,

Ind.

Requerente: Sahará — Engenharia e R e q uerente: Creações Verano Ltda,
Local: São Paulo
Comércio S.A.
Classe: 36
Local: São Paulo
Artigos: Blusas, calças, lingerie,
Classe: 16
meias, znaillots, saias e vestidos
Artigos: Azulejos, caixas de cimenta,
N 9 865.743
cal, concreto, cimento, esquadrias, estacas, i m p ermeabilizantes, isolantes,.
Ind. Bristeile5_re
"SONDJOVEM ".
N9 866.763
ladrilhos , manilhas de barro, pedras,
Ind. Brasileira Requerente: Indústria e Comércio de portas, soleiras, tijolos, telhas de barO PRESTtGIO DE .
ferro e vidro, artigos êsses empreMáquinas e Equipamentos Hospitala- ro,
SUA PRESENÇA É
gados exclusivamente para construRequerente: Discos Sondjovem Ltda.
res Schmidt Ltda.
ções
Local: São Paulo
Local: São Paulo
NOSSO INCENTIVO
Classe: 8
Classe: 10
N9 866.757
' Artigos: Discos Gravados
Artigos: Aparelhos e instrumentos
Re q uerente: Produtora, Importaeora
para medicina e laboratório medicie Distribuidora Fainafilines Ltda,
N 9 865.744
nal, a saber: abridores cirúrgicos,
Local: São Paulo
adesivos cirúrgicos, afastadores abdoClasses: 8 — 32 e 10
, BAR CATARINENSE"
minais, agrafos, agulhas, alavancas,
Frase
alicates, aparelho para análise do
Requerente: Bar "Catarinense" Ltda. sangue, eletro-cardiograma, eletro-ciN9 866.764
Local: São Paulo
rúrgicos, obstétricos, autoclaves, bisClasse: 41 — Título
turis, bombas, brocas, bugias, caniveGRAFISTYL
tes, cintos cirúrgicos, comadres, con- Requerente: Jozé GC.,111CF dos Santos
Local: São Paulo
N° 866.745
Ind.
BrPeile'----.ã
tador "Geiger". escovas, estôjos, faClasse: 8
cas, ferros cirúrgicos, fios, forceps,
furadores, ganchos, lâminas para exa- Artigos: Aparelhos receptores de ráGrafistyl — Reproduções
muletas, padiolas, pinças, porta-agu•- dios e televisão. Aparelhos elétricos. Requerente:
Gráficas S/C Ltda.
mes, macas, martelo, máscaras, meias. Componentes ou partes de rádios reLocal: São Paulo
ceptores, televisão e aparelhos
lhas, preservativos, serras, serrotes.
Classe: 38
elétricos
Requerente: José vitty & Irmão
soldas, sondas, suspensórios, tampões,
Artigos: Agendas em branco álbuns
Local: São Paulo
tenazes, tendas de oxigênio, tubos de
em branco, bobinas de papel, blocos
N 9 866.758
Classe: 4
oxigênio, vl y ulai, estufas, fogareiro
para anotações, blocos para cálculos,
Artigos: Calcários
"mil graus", relógio "sessenta minublocos para cori esnondência blocos
tos" bico de "Bunsen", aparelho de
HILDETE
para escrever, cadernetas em branco,
refrige
N° 856.74F
rante com bola, aparelhos de
c
a dernos escolares, cadernos
ind. "Brasileiradeextração "Soxlhlft", aparelhos consenhos, cartolina, cartões - depara
visitas,
COIAPE
densadores de "Llihn" e aparelho
cartões em ranco, cartões índices
cristalizador
ttequerente: Indústria e Cc.méxcio, de Cuques em branco, duplicata:s, enve-;
Ind. 'Brasi leira.
Colchões
Hildete
Ltda.
lopes, etiquêtas, faturas, fôlhas índiN° 866.751
Local: São Paulo
ces, notas fiscais, notas promissórias,
equ2rzite: Coiape — Comércio ImClasse:
40
papel
almaço, papel carta, -papel de
portação Artigos de Presente Ltda.
Artigos: Colchões
seda, papel para desenho, papel para
Local' São Paulo
embrulho, papel para impressão, reClasse: 25
N? 866.759
cibos em branco, telegramas em
Artigos: Álbuns de' fotografias, bibebranco
tots artísticos, bouquets artísticos, carMD SRA Z
'kes postais, decalcomanias, escudos,

t=~2:=====i
'

Ind: VgNileira

•zotec

SERVI -.CORTE
'Ind. Brasileira

estátuas, flâmulas, frutas artificiais,
fotografias, gravuras, imagens, mapas,
moedas, obras artísticas, obras de escultura, obras de pintura, pratos com
Requerente: Servi — Corte L-kia.
pinturas ou gravações para ornamen- Requerente: Zotec Produtos VeterináLocal.: São Paulo]
rios Ltda.
tação, sélos, rótulos artísticos
Classe: 5
Local: São Paulo
Artigos: Aço, .aparas de metal, chumbo, cobre . ferro, níquel e zinco
Classe: 50
1n19 866:747
Artigos: Representações eni geral ,de
produtos veterinários
LITVAC
N9 866.760
No 866.752

Ind. -EWasiIeira

SALERNO

IUZADA
Re.itterente: Confecções Litvac Ltda.
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Classe:' 36
Requerente: Salerno Indústria
Artigos: Roupas para homens, senho- Requerente: João - Manoel da Silva
Local: São ,Paulo
de Malharia Ltda.
ras e crianças a saber: Calças, blusas,
Classe:
36
Local: São Paulo
camisas, cuecas
soutiens,
Classe: 36
anáguas, paletós, gravatas, meias e Artigos: Calçados de tôdas as espécies, para homens, senhora,.s_e_erianças Artigos: Calças, sweter, vestidos, saias
lenços
e conjuntos de malha
Nv 866.753
N 9 866.748

Ind. Brasileira

D
1.RAM
n.d. Brasileira

ARCALLOY

Ind. Brasileira

Requerente: ArcaLtv .v — israsileira
Requerente: D:sfram Distribuidora de
Soldas Ltda. .
Produtos FarrnacSuticos Ltda.
Local São Paulo
Local: São Paulo
. Classe: 5
•
3
Artigos: metais para solda, metais
Artigos: Um produto farmacêutico
para ligas, eletrodos

No 866.765

.ADEGA 1LBAR \ 44
S.Paulo -Capital
Requerente: Mário Maia do
Oliveira
Local: São Paulo
Classe: 42
Título de Estabelecimento
N9

866.766

GO!
Ind. Bràaileira
Requerehte: Got — Indústria e

Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
N' 866.761
Artigos: Alavanca de câmbio, aros
para veículos, bancos de veículos,
breques, calotas, desli g adeiras de veíBELE 1.
culos, direções cle w o:culos, eixos de
Ind. 73rasileírá
veículos, estribos de veículos, freios
de veículos, molas de veículos, párade veículos, p ára-choques de
:ém Lotérico Ltda. vbrisas
eículos , p ára-lamas de
veículos, peI
. São Paulo
dais de câmbio, radiadores para veí— — e: 50
• culos, rodas de veículos, varais de vefCasa lotérYna
. Illos e vareta, para veículos

1.

Janeiro de yuy

- -

N° 866.768

"VIOLA"
Ind. Brasileira
Requerente: Sensi & Filho Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Chuteiras, sandálias, tenis,
sapatos, alpargatas, botas, conga
N9

866.'769

"INSTALAÇOES ELÊ
TRICA E HIDRAU-=
LICAS\"CORVET
Instalações Elétrica e
Hidráulicas "Corvet" Ltd%
Local: São Paula
Classe: 33
Título

ftequerente:

N ? 866.770

"MANGABE IRO, MAN
GUEIRAL GERALDO—
LEMES E MIGUELZ I
NHO "
Brasileira
Inc

,

‘Seris70 lii)

270 Quarta-feira lb

Requerente: °radio Luprino, Geraldo
Lemes Pereira Miguel Pacifico
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Programas da rádio, programas de televisão, show artísticos,
jornais, revistas, peças teatrais e cinematográficas, músicas impressas,
publicidade e propaganda, apresentação de shows, em rádio e televisão,
programas impressos, propaganda impressa e escrita e suplementos juvenis e ilustrados
N9

866.771

" DELBRAN "
Ind. :R~sileira
Requerente: Delbran Indústria
Metalúrgica Ltda.
Local:" São Paulo
Classe: 16
Artigos: Estruturas metálicas
N° 866.772
" 580 "
Ind. Brssileira

Local: São Paulo
Classe 41
Título
N 9 866.775

" AU, Lui:ZA
Ind. Brasileira.
Requerente: Floricultura Ana Luiza
Limitada
Local; São 'Paulo
Classe 45
Artigos: Mudas de arbustos naturais,
mudas de árvores naturais, bouquetes
de flores naturais, coroas de flóres
naturais, flôres naturais, germes para
plantio, grão de sementeiras, grianaldas de flôres naturais, mudas de
quaisquer vegetais, plantas em geral,
em vasos, sementes em geral para
plantio
N9 866,776

GOT:rr) pPrjrc
Requerente: Gold Drink Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 41. 42 e 43
Título
N? 866.777

"REPROFIL"
Ind. 33:rasi1ei1'8
Requerente: Saciada de Benaficente
Hospital Sanatório do •1Vlandaqui
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Vestidos, saias, blusas casacos, meias, lenços, soutiens, cuecas,
Calças pçara senhoras e crianças calçados, ligas, cintas, bermudas, ceroulas, camisolas, anáguas, saiotes, uniformes, jaquetas, guarda-pó, roupões,
robe de chambre, roupas brancas de
uso pessoal, luvas, chales, mantas,
dominós ,camisas, gravatas, conjuntos
de vestidos, maillots e toucas
N

Brasileira

Requerente: Sendelbach Modas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos; Vestidos, saias, blusas, blusões, meias, lenços, casacos, soutiens,
cuecas calças para senhoras e crianças, calças para homens, calçados, ligas, çantas, bermudas, ligas, contas,
ceroulaF uniforme s , jaruetas guarda1>5, lenços, roupões, robe de chambre
martinhas, dominós, abales, mantas
camisas gravatas. conj ait-s de sesti
dos. maillots. toucas e ouras bt ancas
de uso pesinat ,

N9 866.784

"BAR RESTAURAM
CEPELO " at
Requerente: Antônio Tavares dcs Indústria Brasileira
Santos

9 866.778
Requerente: Super Mercado 580 Ltda.
Local: São Paulo
BRU
Ciasse: 41
Ind.
Brasileira
Artigos: Condimentos e preparados
para a alimentação, arroz, feijão, batatas, fubá, milho, mandioca, alho, Requerente: Indústria de Artefatos
de Madeira Bru Ltda.
açúcar, sal, cebola pimenta do reino,
Local: São Paulo
im, marmelada,
cominho, amendo
goiabada, pessegada, dôce de leite ltClasse 49
te simples, leite em pó, mortadela,
Artigos: Mesas de bilhar
presunto, queijo, requeijão, manteiga,
musarela, café, chá, , ervilhas, lentilhas. grão de bico, extrato de tomate,
N9 866.779
carnes em conservas, carnes verdes, e
preparados para a alimentação
NACIOTEX 0
Ind.
N9 866.773 .

"SENDELBACH
Ind. Brasileira

N9 863.781

N9 866.774

Requerente: Valmcb Ltda. — Administradora de Valôrês
Local: São Paulo
Classe 43
Artigos: Abrasivos para polir; água
sanitária; alvaiade para limpeza; alvejantes; amido para lavanderia;
anil; areia fina para polimento; azul
para lavanderia; barrilha para lavanderia; boneca de cera para polimento; briquets. para polir; brunidores;
buchas para polir; cera para lavanderia; cera para conservar brilho; cera para lustrar; cera para polir; composições para brilho; composições
para conservação de móveis e utensílios; =posições, para lavagem; composições para limpeza de móveis e
utensílios; detergentes; esfregões para polir; esmeril; esponjas de aço para
polir; esponjas quimicamente preparadas para polir; fósforos; goma para lavanderia; graxa para couro :apatos, madeiras, ett.c.; giz para sapatos; hidróxido de sódio; lã de aço para polir; líquidos detergentes; lixívia; lustrar produtos para; massas
para brilhar; massas, para lustrar;
massas para polir; material abrasivo
para polir; oleína para lustrar; &aos
para lustrar; óleos para limpar móveis e utensílios; palha de aço para
polir; pano de sílex; pano de vidro;
pano esmeril; pano quimicamante
preparado para tirar manchas; pastas, para dar e conservar brilho; pastas para lustrar; pastas para polir;
polimento para couro madeira, sapatos, etc. • pomadas para dar e conservar o brilho;
'
pomadas para lustrar;
pomadas para polir; pó; para dar s
conservar brilho; pós' para lavar; pós
para lustrar; pós para polirpotassa;
preparados para dar e conáervar brilho; preparados para lavar; preparados para lustrar; preparadosapara polir; preparados para tirar Manchas;
preparados para tirar ferrugens; rabão de areia; saponáçeos; silicatos
para lavanderias; tijolos, para brilho
e polimento; tinta para .sluetrar e polir; tochas de cêra; vela de -sêbo, céra,
espermacete, estearina, etc.

S/A
INSTRUMENTOS DE-MEDIÇ X0 E ARTEFA
TOS ME TALtIRG IC
WILLY—REB13AR

Requerente: "Willy-Rebpar" S. A.
Instrumentos de .Medição e Artefatos
Metalúrgicos
Local: São Paulo
Nome comeircial
N9

'WILLY —REBPAR
Ind. Brasileira
Requerente: "Willy-Rebpar" S. A
Instrumentos de Medição e Artefatos
Metalúrgicos
Local: São Paulo
Classe B
Artigos: Manômetros, válvulas de ro
dução, maçaricos, pirômetros, vacuômetros e termômetros.
Classe 11
Artigos: Rebites e parafusos
N 9 866.786
"

(NO BRAáitE1RA
nnnnn••n•nn•n•

Requerente: Victor , Cestaro & Cia.
Limitad
a
Local: SãoaPaulo
Classe 4C
Artigos: Mesas, oadeiras, cadeiras giratórias, camas, poltronas, armários
estantes, balcões, bancos, bicmbos, cabides, colchões, cênaodas, sofás-cama,
prateleiras -p banquetas.
la'"a3R6 _783

1 D E A "

Ind Bra s le ira
Requerente: Idea \Ltda.
Local: São Paulo Classe 25
Artigos: Flôres artificiais, frutas artificiais; pinturas artísticas, esculturas
palsagens, pratos com pintura ou gravação para ornamentação, quadros
artísticos, imitação de flores ou de
frutas, imagens, gravuras, árvores de
natal, bibelôs artísticos, bolas artísticas, para árvores de natal e similares enfeites artísticos para árvore de natal, enfeitasa ,artísticos inári
alimentícios) para .latiloia bOuquetes
artificiais, monumentos artísticos e
. „obras de pintura e escultura.
N 9 886.737

çftLUCIgLI,"

N 9 866.78U

1TATIBA CNONIAL

866.785

'(nd.Brasileira
Requerente: Lucielf
Jóias Ltda.
Local: São Paulo
Classe 13
Artigos: Abotuaduras de punho,
alfinetes de gravatas, chaveiros, correntes de metal precioso ou imitação
para pulso ou para serem --usadas no
pescoço, corrente de ineal precioso
ou imitação, para relógio, medalhas;
alf i netes rpara adOrnar, alWS argolas
de usar como jóias, balangancia
ns de
metal preciosos ou de imitação, botões
de colarinho, braceletes brilhantes,
brincos,- broches PuLseiras,,,prendedorés de gravatas, pedras prediti:stia, lapidadas, colares, aliança, contSs de
metal precioso e pedras .pirOdis,as e
,g.ta
. imitas 5e, cordõas ,cleani0a1 "ore,
cioso ou :arria

Requerente: Naciotex Indústria
Textil Ltda.
149
Local: São Paulo
Classe 23
IDIGWAGEN
Artigos: Tecidos. de algodão, tecido:
ASSiLEIRA
de alpaca, aparas de tecidos, tecidas
de caroá, tecidos do. casemira, tecidos
e ueraaate:
apitaaaItn:ó.veis
de celulose, tecidos de cetim, tecidos
4 .,taqa1M1a.,
de crepe, tecidos de cretone,, tecidos
Local
s s.... São - ido
gorgorão, tecidos de gaze, tecidos Rsquerente:'" LO:znál. cio de Cei.ea.,
Caiasse 50L
Transt&te.
Rovar
Ltda.
da jerse%, tecidos de juta, linhagem,
•- tocai: São' Paulo
ae'L consertos, rumArtigos:
Sere'S
teildos E:a linho, tecidos de ;malha
.a Classe ,4a1
maisselirseTsasja., sarjinha tec dos de
Va0a...PN intia etniqa.:44.10gyilas
raray, tecidos .de ravon, ' ,perca'. mo- Artigos; Araaz, ifeijãoaabata.fr,a,,
farinb.ai; de mandioca„ - oj:;e1- te rne"f
iágrêancelam
asseis
n-ia, .'dis
sieg s Q-"tt!, ertiP,ril
rim tecidos 'de séda e retalhos ,cle
;.92,5piste e Milho
en't geral
tà inat as, veludo e tecidos de pelúcla.
I

••

t

Q. aria-te:ra 8
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86Ç . 767
" MIRIDOURO e
Ind. Brasileira
P eq ueren te : Padaria e C onf°4taria
uro Li.da . •
Local: São Paulo
Classe : 41
Artigos : PãO e bolos
N9 866.780

n wROADINHO PRESIDENTE ALTINO "

N9 866.791

"RODOCAP"
Ind.Brasileira

N9

Janeiro de 1969 271
66.796

N9 866.801

C O S IVi
S
Ind. Rrfal3 il e in

-Requerente: Transporte Roclocap
Requerente: Q-Refres-Ko Sociedade
Limitada
Anônima Lidústria e
Local : São Paulo
Cmiércic
Classe 50
Local São Paulo
Artigok: Serviços de transportes em
Classe., 41 e 43
geral, coletivos ou de cargas. serviços Artigos: Balas, &ices, bólos, gomas
de despachos de mercadorias em de mascar, sorvetes, picolés, bombons
geral, e serviços de entregas
e confeitos. Refrescos e
refrigerantes o
N9 866.791
Requerente:- Transporte Rodocap
Limitada
N " 866.797

Requerente: Merca dinho • Presidente
Local: São Paulo
Requerente: Butler Automatic
Altino Limitada •
Classe 21
Machine, Inc.
Local : São Paulo
Artigos:
Auto-caminhões
e
suas
Classe 41
Estabelecido
em Massachusetts
partes Integrantes, caminhões e suas
Título
EUA.
partes integrantes, carretas e suas
/partes integrantes, camionetas e
Classe
6
N9 866.789
suas partes " integraxites, carros-re- Requerente: Q-Refres-Ko Sociedade
Anônima Indústria e
Artigos: Máquinas, mecanismos E
boque e suas partes itnegrantes, carComércio
equi nimentos para enrolar e desenros - tanques e suas partes integranLócal: São Paulo
rolai fôlhas, laminados, lençóis e
tes, ônibus e suas partes integranClasses
41
e
43
panos contínuos de qualquer matetes, veículos utilitários e suas partes
integrantes, carros-irrigadores e suas Artigos: Balas, dêces, VIOS, gOlnaS rial para a indústria em geral ali.
de
mascar,
sorvetes,
picolés,
bombons
mentadores
de lençóis de papel pa-a
partes integrantes, auto-motrizes é
e confeitos. Refjescos e
rotativas, pulmões c omp ensadores cie
suas partes integrantes, automóveis
refrige-rantes
tecido, bobinadeiras, alimentadores
e suas partes integrantes, furgões e
para máquinas de im p ressão e essuas partes integrantes, motocargas
ta*mugem, alimentadores e recolhe.
e suas partes integrantes, reboques
N9 866.798
doses de lençóis plásticos, distribuie rebocadores e suas partes
dores de material para empacota-.
lei
integrantes
doras e acondicionadoras de produInd.Brasilelra
tos, acessórios e p artes integrantes
N9 866.792
Requerente: Rino Publicidade Ltda.
de mecanismos para enrolar, aliLocal: São Paulo
mentar e recolher filmes e lenções
Classe 32
de qualquer material
Artigos: Propaganda impressa escriRequerente: R. J. Reynolds ' Tobacco
ta, prospectos impressos escritos, alCompany
manaques anuários, albuns impressos, Requerente: Q-Refres-Ko Sociedade
Na. 866.802-803
Local: Elstados Unidos da América
.:alendários, catálogos, folhetos imAnônima
Indústria
e
pressos, crónicas impressos publicaClasse 44
Comércio
ções impressas, revistas Impressas,
Artigos: Cigarros
Local:
São
Paulo
3ONN/
•nn•n•nn•n•..
Jornais, livros, programas impressos,
Classes 41 e 43
programas de rádio e televisão e P e - Artigos: Balas,
a 13rael I Cr
dóces, bólos, gomas
N9 866.799
ças teatnais e cinematográficas.
de mascar, sorvetes, picolés, bombons
Requerente:
Weston
Soc.edade
Classe 50
•
e confeitos. Refrescos e
Artigos: Serviços de propaganda, e
Atiônima — Produto,
refrigerantes
publicidade em geral, mercadelagia,
Alimentícios
estudos, Wientação e planejamentos
N9 866.793
Estabelecido em Natal — Itru
de propaganda, divulgações e proGrande do Norte
moções gerais, e serviços de desenhos
Requerente: M. I. L. Móveis e
e despachos
Classe 2
Decorações
Ltda.
Classe 38
Local: São Paulo
Artigos: Blocos para correspondência,
Artiogs: Adubos, ácidos sanitários,
água, desinfetantes e para fins senil"envelopes, cartões de cheques em
Artigos: M
eilaSse
elvels 40
de madeira
tários, apanha-moscas e insetos (de
branco, talão de raçibos, enVólucreS Req uerente: Q-Refre.s-Ko Sociedade
goma
e papel ou pap elão). alcaãs,
Aribninia Indústria e
de papel etiquetas de papel, faturas,
N9 866.800
ba ctericidas, baraticidas, carrapati.
.Comércio
rótulos, •ile papel, notas fiscais, blo- Local: São Paulo
cos para desenhar, blocos para escicias, cresol, èresol, cresolina, creoClasses 41 e43
crever, blocos para anotações, capas
soto, desodorantes, desinfetantes,
de papel ou papelão para documentos. Artigos:
TRANSERV
dôces, bôlos, gomas
defumadores, esterminadores de prade Marcas, -sorvetes, .picolés, bombons
gas e hervas daninhas, esterilizantes,
- N 866.790
e Confeitos. Refrescos e .
ernbrocações para animais, enxertos,
Requerente: Silvio Quine°
.
refrigerantes
farinhas de ossos, fertilizantes, fossLocal: São Paulo
fatos, formicidas , fungicidas, glicose
Classe 50
fins v et erinários, guanc herbi".SHETLA ND ‘1
N9 866.794
Prestaçâo de serviços de empresa de para
cidas, inseticidas , insetifugas lavicitransportes
nas,
mi crobicidas, medicamentos
- Ind. Bra sue ire
3 O
para animais, aves e peixes, óleos
d
Requerente: Mafisa— Import. e Exesinfetantes e veterinários, petróNn' Sen. 806
leos sanitários e desinfetantes papel
port. Ltda.
fumeg
Requerente:
Q-Refres-Ko
Seciedade
Local: São Paulo
atórios, pós inseticidas paresiticidas fungicidas e desintetir es,
Anónima Indústria
• Classe 22
preparações
'
Comércio
Artigos: Pios de algodão, fios de
e produtos inseticidas,
nego tri a Brasil eira
p arasiticidas permicidas, desinf ei anLocal: São Paulo
ainianto para tecelagem, fios e linhas
tes e veterinários, raticidas
Clames 41 e 43
pana bordar, fios de cAnham0 Para
-dos *-titra fins veterinários,. remétecelagem, fios e linhas de (*ser, li- Artigos: Balas, dôces, bôlos, gomas
sabões
Requerente:
Drudy's
Sociedade
veterinários e desinfetantes , se is para
nhas de costura, lãs e linhas para de Mascar, sorvetes, picolés, bombons
Anônima
Distribuidora
de
e confeitos, Refrescos e
fins agrícolas, herticulas, sanitár ios e
crochê, fios elásticos para tecelagem,
Produtos Internacionais
—
Refrigerantes
tios de celulose para tecelagem fios de
veterinários, sulfatos, superfasfatos;
Estabelecido em São Paulo
••nn••n•••n•
pelos para tecelagem, fies de plásticos
vacinas para aves e animais, venenos
Classe
42
N9 '.1306.765
para tecelagem, fios de rayon para
contra insetos, animais e hervas
Artigos Whiskies
tecelagem, fios de serzir, fios de jue,
daninhas
ta parra tecelagem, fios de lãs, fios de
Classe 46
al9 866.895
linhos para tecelagem, fios de lãs para tecelagem, novelos Me lãs, fios de
Artigos: Amido, anil, alvejantes,
lava deira, água sanitária, cêra para
riarlon Para tecelagem, fios de Bêtla
BROWN
assoalhos, detergentes, es p ontas de
para tecelagem elios, linhas e lãs pa- Requerente: Q-Recres-Ko Sociedade
ra tricotar..
Anônima Indústria e
aço, fósforos, lixivia lixas, lã de aço,
inddeiria Braelleira
p omadas para calçados, palha de aço,
Comércio
p reparados para polir e /impar maLocal: São ,Paulo
›i9 966.790
deiras, vidros metais e objetos paRequerente : Drury:£ Sociedade
Ciesees 41 e 43
Anônima Di stribuidora de•
Reouerente: Manca —
tição e
nos para, polir e para limpeza, panos
Simbetação Lirnit
ArtigoS: Balas, dôced, 'bõlos, gomas
Produtos Internacionais
esmeril e material abrasivo empde
Estabeleci)- em São Paulo
Local: São Paulo
de .mascar, sorvetes, picolés, lmbons
regado na limpeza de metais ei obClasse 28
Refrescos
e
• confeitos.
s
jetos, sabão em pasta, em pá, em
Casse 42
refrigerantes
./~1001 ?Niko
flocos e sabão comum, saporiáceos,
Artiaos: Whiskies
velas e veleis a base de estearina

TATO()
Ind. Brasileira

SOFTY
Ind. Brasileira

DUAL

Indástri

noBoT

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

znif 0

as:loira

WAVERLEY

F L £-SE
Indo Zwasileira

212 Uuarta-feira
Ns.

8
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868.804-805

N‘ 863.811

ARATRON
In g stria Brasileirtt

WANDA • S BOM IQUE
S 0 Pau.o4i

855.308

WELLINGTON

In Kustria Brasileira
Req
ci. te Drury 's Soctedade
Anônima Distribuidora de
Produtos Internacionais
. Estabelecido em São Paulo
Classe 42

Requerente: Berta Confecções Loa.
Local: São Paulo
Classes: 12 — 13 — 22 — 23 — 24
45 e 37 — Titulo

N° 866.809

WINSTON
Indiístria Brasileira

@©
ffinar.e."--N

Requerente: TASUI, — Transportes,.
Aéreo-Sul Ltda.
INDUSTRIA BRASILEIRA
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Ramo de atividade: Transporte
Requerente: Medeiros & Mattos Ltda.
aéreo de passageiros (taxi aéreo).
Local: Goiás
Classe: 19
Artigos: Aves, pássaros e animais viN9s 866.824-825
vos, inclusive bicho da sãda, ovos em
geral.
3' Ti O R sr A 1,
N9 866.818

Industrio Bi'a si 1 ei ra

Togllna
indústria Brasileira
Requerente: Original S. A. Indústrias Gráficas
Local: Distrito Federal
Classe: 32
Artigos: Albuna; impressos destinados
à leitura; folhinhas impressas; jornais; publicações em geral, programas radiofônicos, programa,s televisionados, peças teatrais e cinematográficas; revistas

eiltbeffle

nalaMEMINEE

N9 866.820

Requerente: Berta Confecções Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 12 — 13 — 22 — 23 — 24 —
45 e 37 — Título

iNbtj árRIA BRASILEIRA
ftecw: .,.ente: Inox Indústria e Comei:cio de Aço S. A.
Local: São Paulo
Classe: 5
41„ruig as: Aço alumínio, alpaca, Oroue, chumbo, cobre, estranho, ferro,
truza, níquel, latão, zinco, metais para
,Iligas todos os mentais acima são em
)3rute ou parcialmente trabalha los,
Nsados nas indústrias, podendo ser
jOin barras, em chapas, em eólhas, em
eiassa, em tiras, em lingotes, em fio
ie Vergas, estampados, foriados, moPelados. torneados, perfilados, dominados e eletrodos.

Escola de Datilografia
MENNET
Requerente: Valdomiro de Souza
Machado
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 33 — Título

%fflão
Requerente: SABAP — Sociedaae
Anônima Brasileira de Artefatos
Plásticos
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe.
N 9 866..827

Requerente: José ivioura ue Souza
Local: Campo Grande (MT)
Classe: 50
Artigos: Na classe.
Requerente: SARAI, _ sociedade
Anônima Brasileira de Artefatos
Plásticos
Local : São Paulo
Classe: ,50
Artigos: Na classe.

N° 866.821

Requerente: Tasul — Transportes
Aéreo-Sul Ltda,
Local: Rio Grande do Sul
Classe : 50
Ramo de atividade: Transporte aéreo
de passageiros (taxi aéreo)
N° 866.822

•La..1

N9 866.816

N9 866'.826

ontennx

WANDÂ.' ..buuxIQUE

Rio de Janeiro

'Requerente: ORVAL — Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Local: São Paulo
Classe. 46
Artigos: Na classe
Classe: 48
Artigos: Na classe.

N9 866.819

N9 866.914

Artigos: Whiskies
Requerente: Drury's S. A. Distri- Requerente: Berta Confecções Ltda,
Local: Minas Gerais
buidora de Produtos InternaClasses: 12 — 13 — 22 — 23 — 24 --cionais
45 e 37 — Titulo
Local São Paulo
Classe: 42
Artigos: \Whiskies,
N9 866.815
em.810

o

Requerente Rodi Pedro Borghetti
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Artigos: Na classe.

13MICEEMEMX
WANWS BOUTIQUE
Belo Horizonte

1969

N9 866.817

•

Requerente: Aratec — Indústria e
Comércio de Máquinas Ltda.
Rstabelecfdo em São Paulo
Classe (3 Artigos: Máquinas para afiar ferra,
Orientas, máquinas para indústrias de
plásticos, máquinas hidráulicas, má-'
guinas pneumáticas, máquina:. para
rotular, máquinas para embalar,
onáquina,s para sOldas plásticas, máquinas para laminar plásticos, máquinas para gravar plásticos, máqui- Requerente: Indústrias de chocolate
rias para laminar substâncias anlLacta S. A.
orlais ou vegetais, máquinas para exLocal: São Paulo
trusão, de substâncias animais ou
Classe: 41
vegetais, máquinas para misturar reArtigos: Bombons.
sinas de plásticos, máquinas para
aquecer plásticos, máquinas para
!temperar materiais, máquinas para
N9 866.812
toldar materiais e geradores, intevantes para corrente contínua e
COT
alternada,
Classe 8
rugas: Aquecedores de anibiente,
ta parelhos de alta tensão, aparelhos
Stle indicagão, aparelhos de medição,
indústria Braailéim
Otparelhas de comunicação, aparelhos
tle alarme, aparelhos para solda,
Requerente: Raimundo Nonfato
da Cunha
Aparelhos para indústria de plástiLocal: Guanabara
cos, gravadores de fita, geradores de
Classe: 42
alta frequência para aquecimento
Artigos: Na classe.
por dielétrico, geradores de alta freqüência para a,quec mento de indução, aparelhos de contrôle de movimentos e aparelhos de
N9 866.813
aquecimentos

Janeiro' de

i

g

sb- res

Requerente: Volksbras peças e
Serviços Ltda.
Local: Distrito Federal
Classe: 50
Ramo de atividade: Comércio de autopeças por atacado e a varejo com
exploração de oficina mecânica, com
seção de eletricidade, lanternagem e
pintura em veiculas automotores.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE:

MAUS

0.22

N9 à66.828

Requerente: Hélio 'Fernandes
Corretagar,
Local: Rio cl(
leiro
Classe: -.
Artigos da classe
N" 805.8:29

Indústria Brasilielra
Requerente : Acessóriot e Peça:, • caia
Autornóvesi Orkáza Ltda •
Local : Guenabara
Clase:
A rtizog da 'clame

