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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAI.

Porcelana Real S. A. e Reis In-.
clustria e Comércio de Artigos para
Festas - Opos ção ao têrmo 167.758
modelo industrial.
DIVISÃO DE PATENTES
Kibon S. A. - Indústrias Alimenteias - Oposiçião ao termo 167.930
eapediente de 8 de janeiro- de 1989
N9 164.577 - Imperial Chemical N9 160.369 - Yoshinobu Yaniada modelo industrial.
Privilégio de invenção deferido
e Setsuo Tagawa.
Industries Ltd.
Atma Paulista S. A. Indústria e
Artur Fischer.
• N9 164.993 - The Upjohn Com- Comércio
164.559
No 119.367 - Composição diagnós- 149
- Oposição ao têrmo núHalcon
International
pany.
No
164.562
Miles Laobratoires Inc.
Ma,
168.771 modelo industrial e terNo 165.843 -- Baseia & Banais. Li'. mero
Inc.
mos 168.848 e 168.851 modelo indusExigências
m.tada.
149 164.106 - Aage Vest.
trial.
166.000
Alcides
Marcotulio.
164.127
Issao
toshida,
No
N9
Termos com exigências a cum166.179
Cia.
Fábrica
de
Bo149
rir:
149 164.137 - José Moreira.
e Artefatos de metal.
Seção de Transferência
9 44.294 - Cornpagnie Generale 149 164.230 - Luiz Mario Vicente tões
NO 166.450 - Horacio Batista de
D' learicite.
Notara
e Licenr,ra
Lima
e
Paul
Gabar
Filho,
9 90.139 - Marcilio Dias Moraes. N9 164.372 - Eastman Kodak Com- No 166.721
Texima S. A. In- Expediente de (8' de janeiro de 1969
•
dústria de Máquinas.
9 109.015 - Toshisisa Hasunuma pany.
N9 164.618 - Satoshi Ta:laxo
NO 167.030 - Shigeo Matsuyama.
froige12
Exigências
l 1 91 3Katalii.ira.m
149
164.828
The
Carborundum
N9 167.035 - Shigeo Matsuyama,
M. C. corpora- Company.
Têrmos
com
exigências a cumin0.
No 165.296 - Roanulo de Almeida N9 167.144 - IVIoacyr de Souza Ca- prir:
• 123.616 - Abbott \ Laboratoires. Mercuri.
bral.
9 1.31.515 - Adelino dos Santos
Maiedica Cerarnica Artística e InNo 165.636 - Wolfgang Alfred Nes- 149 167.173 - Massagi Nakano.
dustrial S. A. - Junto a patente' PI
e Ilhas Quinto de Souza.
149
167.209
Clarel
Mafra
dos
weda.
termo 174.147.
Ro 134.990 - João Negreto Lopes 149 165.775 - Imre Fejes.
Santos.
e omeu Corradi.
149
167-.244
Construtora
Eniet
Blomaco Industrial e Construtora
149
167.680
•Erwin
Hans
Becker.
149 199.035 - F.astman Kodak Com- N9 167.859 - José Onésio de 011- Ltda.
S. A. - Junto a patente MI 6.177.
pape.
N9 167.278 - The Molins Organt- Artur Winkelser Indústria e Co-.
•,
9 142.389 - Halson International veira.
N 9167.860 -- Jose Onésio de 011- sation Ltd.
mércio - Junto a patente PI 49.285
In
N9
171.150 - Rene Werner Stei- Pfizer Química Ltda.
veira.
Junto a
9 143.805 - Solon Bevilacqua,
nacher.
167.870 - Eaton Yale & Towpatente PI 74.454.
o 145.559 - Di. Alfredo Giorgi, no149
No
171.160
Altair
'Nodden
de
AlInc.
Indústria Térmica l'arasileira 5..A.
go 148.180 - Shell Internat,oriale 149
meida Pinto.
167.918 - Gegrae Barker.
- Junto a patente MU 120.590.
Research Maatschappij N. V.
N9
171.354
Joachim
Loebering.
N9
168.002
N.
V.
Philips'
GloGutermann
& Co. Akt'engese.lschatt
Nb 154.856 - Francisco Furtado. eilampenfabrieken.
N 171.255 - João Mosna
- Junto a patente PI termo 140.387.
•149 157.150 - Robert Johns Caa.nder. N9 168.257 - Burndy Corporation. NO 171.362- Guilherme Gaudenzi,
Maros Empreendimentos Imobil ákl,. 158.172 - Zeonfido Fiorentino. N9 168.389 - Fausto de Aquino.
N9 171.368 - Dalla Nora & Hol- rios Ltda. - Junto a patente PI
aio 158.301 - Nelson Secolin.
168.392 - Rosnar & Cia. Ltda. landa.'
termo 141.688. .
g9 158:344 .- Shwayder Brothers 149
N9 171.391 - Antônio Cornejain. Ernesto Ratlischild S. A. 1-3dúsGeraldo Majela NoN9 168.429
.
Inc.
N9 171.401 - Daikichi Morita
gueira;
tria e Comércio Junto a patente
N9 171.434 - Etner Valle MOtta. MI termo 153.850.
No 159.701 - E. I. du Pont de No 168.511 - Elichi Sago.
NO
171.440 - Jurandir de Almei- Bicicletas Monárk S. A. -- JIA/là
Ue lours And Company.
Nç' 168.519 - Elachi Sag&
160.143 - Indústria de Metais N9 168.530 - Tamotsu Sawald e da e Ana Joaquina Corde,ro.
a patente MI termo 171.950.
N9
171.405
- Getulio Nunes Mon- Alexandre Dreux - Junto a paKinrokuro Iwata.
3 cania S. A. .
teiro.
9 160.167 - Etablissements Outi- , N9 168.538 -- Kinrokuro Iwata e
tente PI termo . 185.484.
N9 171.635 - Walter Nicolau HerTamotsu Sawaki,
nord S. A.
Diversoe
bert Max Johann Von Hatschler,
161.090 - Jair° Leite Pacheco. No 168.589 - Ernesto Marques.
N9 174.804 - Arooad-r - Indas- .Mario José Furlan - Junto a pa161.409 - Agostinho Cassano.
168.593
Jerzy
Gruszozynski.
149
trias de Roupas Ltda.
9181.479 - Dr Walter Fuchs.
tente MU n9 6.492 - Arquive-se o
149 168.595 - Kinrokuro Iwata e 149 181.946
.Stan slav Napravnik. pedido de anotaaa-) de transferên149 161.557 - Oswaldo da C osta Tainotsu
Sawaki.
.
Dõaia.
149 182.189 - Laredo S. A. Enge- cla por falta de cumpamento de exi168.596 - gago.
gência.
Ni, 162.199 - Forttmato Pedatella. 149
nharia Comércio e Indústria.
149 168.597 - Eachl Sago.
149 192.823 - Abelardo Teixeira da
N9 102.429 - Emiti° M. Por tela Martins Carlini,
Silva.
e 'Miguel Uceda.
• 149 168.621 - sustuto Kaneko.
Seção Legal
Oposições•
N9 162.720 - Lu17 Alberto de La - N9 168.626 - Sebastião Luiz Duque
ceifa.
•
Garcia.
Cia.
Brasileira
de
Cartuchos
9 163.098 - Mihail Corneliu Cea- TC 168.830 - Serraria Rio Brilhan- Oposição ao termo 120.133 privilégio Expediente de 8 de janeiro de 1969
Arguivarrienio de processos
na.0 ;2" .
te Ltda.
de invenção e termo 125.010 privi163.226 - Imperial Che m ical 149 168.695 - Rinaldo Sinigallia.
légio de invenção.
Foram
mandados arquivar os se163.213 - Amér bo.
co Lo
N9 168.639 - Egidio Pizzolla,
Brother Industries lamited - Opo- guintes process-a abaiao mencionados
Iaiustries Ltd.
168,723
Vilgilio
Cardoso
Pina.
19
4
sição á tering, 143.825 privilégio de
9 163.447 - Aage Vest.
149 145.058 - American Cyana cl
NO 168.779 - Tinsley & Filhos S. A. invenção.
Colopany,
9 164.492 -- Fteiner Pankert.
Wanderley
Novelli
Oposição
ao
Indústria
de
Artefatos
de
Chumbo
e
9 163.448 .-Aage Vest.
No 147.487 - Reifenbauscr K. G.
têrmo 145.229 modelo de utilidade,
9 163.453 - Ermete Voante Ferro Metalúrgica.
N9 140.971 - Sandoz 8. A.
168.785
Cronweli
Zanon,
JoMetalúrgica
Oriente
S.
A.
OpoN9
9 163.482 - Veh Fahenfa brik sef Kadlec e Marie José da Costa.
sição
ao
teimo
148.574
privilégio
de
N9 147.254 -- Ciba Socicté AnoWO fen.
nyine.
No 168.822 - Jaguar Rádio e Te- nvençao.
No, 163.484 - Victorino..Soares de levisão
Metalúrgica
Triângulo
S.
A.
N'
Ltda.
o 155.532 - Sandoz Patente Li- .•
AOyedo.
.
• N9 -116.178 - Leopoldo Eugenio Oposição ao termo 166. -461 modelo in- mited.
No 163.520 - E/mete Vicente FerrO Bonadio
dustrial,Weiss,
.
149 155.593 - 'Farbwerke Hoechst
N9 163.342 - Takeda VhemiCal In- N9 127.170 - Wagner Electric Cor- Couros Ofco Ltda. e Manufatura Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lude Brinquedos Estrela S. A. - Opo-;cius 84 Bruning.
dustries Ltd.
poration.
••
N oc. 155.951 -ar . Cjba . Societé AnoNo 163.851 -.Fernando Elias da 149 150.372 .=- Ashland 011 & Rell sa.ão ao te/mo 166.554 modelo indus-l nym
Rosa Oiticica,.
-nigCompay, Ciai.
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346 Segunda-feira
— As Repartições Publicas de-

verão entregar na Seção de Coinunicações do Departamento de
imprensa Nacional, até às 17 ho ras, o expediente destinado á publicação.
-- As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
dirro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
6fgão oficial.
, A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30nt.

Janeiro de 1969

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

.•-• As assinaturas vencidas po•
relerão ser suspensas sem prévta
aviso.

DIRETOR aaRm.
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHEFE ou seavico os

Para evitai interrupção na
remessp dos drgãOs oficiais a renovação de assinatura deve ser
efaaaa DA sa00 orff oaçÃo solicitada com antecedência de
FL °RIA NO GUIMA RA ES

purniciNçaEs

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

trinta (30) dias.'

DIÁRIO OFICIAL

•-• Na parte superior do enderéço estão consignados o número

SEÇÃO .1.

do talão de registro da assinatura
e.o mês e o ano em que findará.

DOcao do publicidade do empoe:Canso do COOPac*Sidoso.0
Reeno. dA ProprIodcdgd nclu. {Wh& de Minlatérto
do Indiastodo• do ComArcIc
irr,presto

nas Oficinas do .Deparlamtnto de Imprensa Nacionil

1••=,•••••••••n••••

ASSINATURAS

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior :
Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
autenticados, deverão ser dactilo, Semestre . ••• •••••.. NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 13,50
Falados em espaço dois. em uma Ano
NCr$• 27.00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exterior
as emendas e rasuras serão res.1no
•
•
•
• ^.•
• .• NCr$ 30,00
0
.
0
e
v
NCr$
39,00
Ano
•
•
4,41
lhar.to_e
•
salvadas por quem de direito.

As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

NÚMERO AVULSO
— O preço do número avulso figura na última página de cada

vereiro.
— A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada' de
esclarecimentos quanto à sua aplicação;

— Os suplementos às edições

exemplar.
dos órgãos oficiais só serão reme— O preço 'do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo aná-, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da a5sinaÉrula.

...
nome do marca Gastroplex número
191.952).
A. R. Robins Company Inc:
(transf. para seu nome da marca
Sergeant's n9 262.994 — Scrgeant's
no 217.064) .
Oms do Brasil S. A. Engenharia
Sanitária (transf. para seu numa da
N 9 165.498 — Santos Patents
marca OMS no 234.312).
FMC Corp. (transf. para seu nome
N 9 166.265 — Farbenfabriken Bayer da marca Link Belt no 241.029 '—
AlcVengesellschaat,
Link Belt no 356.025 — Link Belt
No 167.581 —
Soai-et-é Ano- no 281.222 — Link Belt Speeder núnyme.
mero 255.656 — Emblemática númeN9 174.027 — . R. Geligy S. A.
ro 267.487) .
N9 180.370 — Ciba Societé AnoMead John.son Endochimica Innyrne.
dústria Farmacêntica, S. A. (trahaf.
N9 185.652 — Sandoz Patente Li- para seu nome na marca Cartriva
mited.
n9 277.029).
,— Arquivem-se os processos.
Indústria e Comércio Astra Ltda.
(alt. de nome do titular na marca
•
Astra n9 304.827 — Astra n9 322.735
Expediente de 8. de janeiro de 1969 — Astra n9 280.098).
Jas Rennessy & Co4 (transf: para
Contrato de exploração de marcas
seu nome da marca Bras Arme: terPor despacho do Sr. Chefe da Se- mo .579.680 -- Jas Hennessy &, Co.
ção 'Mi mandado averaaa o contrato n9 280.433).
Moageira Tapajós Ltda. ktra.nsf.
de • exploração da marca De, registrada sob o n9 379.042, de proprie- para seu nome da marca Tapajós
dade de Maatschappij Tot Verwer- n9 323.506).
ving • en Exploitatie Van Davitoc Tra,
Paquetá, S. A. Indústria e Conteroien Davit Company N. V., estabele- cio de Calçados (alt, de nome do ticida em Holanda, e em favor de Ofi- tular na marca Pampulha número
cina Exceisior, Damasceno • 8z Figael- 364.133).
redd Ltda. --a- • Averbe-se o contrato
Westinghouse Air Barke Company
de explora0o.
(transf. para seu nome da /barca
Pdr despacho do Sr. Chefe da Se- Povver Flow têrmo 448.8115).
.
ção foi mandado ãverbar o contrato
Salifício Petrópolis Comércio e Inde 'exploração • da marca Quartaokii, dúatria Ltd a.. (transf. para seu nome i
.reg•strada sob o no 376.714, de pro- da marca Cruzador têrmo 607.763).
priedade de .Mather & Platt• Limited,
Inbral Indústria Brasileira de Aliestabelecida em Inglaterra, e em fa- mentos Lado.. (alt. 4de nome do tivor de Resniat Representações de tular na marca Cruzador têTmo
Equipamentos • Sprinkiers Grimell e no 607.763).
Máquinas Textis Ltda. --; Averbe-ele : Sonave S. • A. Comérelo a - IndúsO pontrato de 'exploração. tria (alt, de nome do titular- nal
Tranefereniae,e alterações de . nome ineee, Sonave têrnio 613.550). —
oAnOtem-se as alterações do nome
' do titular de.,,q0Ocesàos •
,
. aeguintea:
•
-Foi mandada; anatar,.
ilesa processos. : 1) da depositante 'para Sociedade
abaixo mencionadas'. as: seguintes Auxiliar da Indústria Naval Sonave
tcransferêndia;s & I 'alterriçõea de nome .4. - 2) desta para &miare S.A.
do titular de"PrO eeasos
e, •
Comércio e Indústria.
•
American 'IlOSPitai, Supply 2Corao-- Valença S. A. Indústria e Coraéaa'
aation
•Tranakerêncica, •para --seu ifoi de Materiais Para Consirueôes
nome da marca Maxter
•1369,.•111a tr4iist. para seu nome e alt, de
' Raemo Derivados S. A. 3?"rodutos• a °Me do titular na Marca valença
Farmacêuticos • aransf, vara . , en1 1 n9 205.226). Ciba, Societé AnaNo 156.157
nyme.
.N9 156.399 — Ciba Societé Anortyme.
N 9 15.992 — Sandoe Patents Litnited.
N9 159.709 — Sandoz Patents

— As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fe-

Condomínio do Edifício Mima()
(transf. para seu nome do título
Edifício Mónaco n o 215.994) .•
American Hospital Suppiy Corpo-,
ration (transf. • para seu nome da
marca Baxter n 9 356.923 -- Kaslow
n9 216.512) ..
•
Agfa, Gevaert A. G. (trand. para
seu nome da marca Nogranol númem 287.480 Refiriex n9 289,049
— Artonft no 277.321 — Vittex número 218.931 — Minuta- no 219.881
Metinol no 219.832 — Ridax mimem 219.883 -- Orthobrom número
224.427).
Edgard Clare indústrias de Vidro
Ltda. (transf. para seu norna da
marca Meu Sonhon9 345.972 — Meu
Sonho n9 232.535).
Facit Aktiebolag (trans!, para seu
nome da mare Fait no 250.076).
.Humble Oil 8; Refiniug Company
•(trans!. para seu nome da marca
Tigre no 276.506).
Toshiba Irne S. A. Indústria e
Comércio ialt, de nome .do titular
no título Fábrica de Máquinas Elétricas Irne no 319.867)
cooperativa dos Produtores Rurais
,cle Ouro Fino Ltda. (transf. para
seu nome da marca Sussex número
849.109)-.
Farbenfabriken 13ayer •Aktiengeaellsehaft (transf para aeu nome da
.marea Benzod.erm n9-356.955).
Trícot Lá Textil S. Á. (trans!.
para seu nome do sinal Emblemática no 874.118). — Anotain-se: 1)
ah. de nome da titular para SanabIndústria e Administração. G. A. 2)
tranaf. desta para Tricot-L9 Textil
•S, A.
Agfa Gevaert Aktiengesealichaft
(trans!, para seu nome da. marca
Fleiálette térino 458.478) .
Carlos Frias (trans!, para s'eu
riem eda marca Gurilândia termo
n o 543.019).
Maiolica Cerâmica Arttaica e Industriai S. A. de nome do titilar --na, insígnia Emblema térrao
no .)44.121).
' Valença-B. A. Indústria e 'Comer-ci .^ de Materiais Para (1-mstruçõeS"
(oh, de nome do titular na marca
Valença- térmo ê60.479)

Aofer Engenharia Inclinaria e
Comércio Ltda. (transf. para seu
noihe da marca Açofer tarmo nú•
mero 579.122).
Jolimode.. Roupas S. A. ttransf.
para seu nome da marca Mansa
termo 600.962 — Magistral têrnao
n9 588.561).
Siud Sociedade Industrial de utensílios Domésticos Ltda. (trazer.
para seu nome da marca Studium.
téamo 591.619).
Marjen Indústria e Comércio- de
'Perfumes e Cosméticos Ltda. (trans.:
para seu nome da marca Rugamicin
tênia) 595.903).
Siam UM S. Á. Indústrias Uca
cânias e Metalúrgicos (ait. de nome
do titular na marca Liderutil termo
no 598:631).
Glamorene Products corporation
(transf. para seu nome da, mar&
Glamorene termo 600.488).
Makilica Cerâmica ! Artistica e ir
dustrial S. A. (alt. de nome do talar na marca Majolica tênno mamero 602.154).
Brasita S. A. Comércio e Indústria (Ct. de nome do titular na
marca Brasita; teol.° 607.119 — iwrasita tarmo 807.120). !
M.anala S. A. Comércio e Ind113trio, (alt. de nome do titular ne
marca Manah termo 417.687)-:
Sequeiros I: eia, (trans!. para no
nome da marca Time !Remiro atiarle)

liQ 619.088).
Agfa Aktiengesellachaft Manei. para seu nome da marca Carlairaffild
tèrzrio 619.307 -= Docufix têrtno número 619.808)-.
114ary M. 11 .' ;11fiedner - (tranía. para
seu nome da inania M. T. Urino
no -611).642) .'"
ExtOncine

Tarnica- cora, exigências a
cumprir:
Eanpv411iii Brasireira de Varef,)) S.A.
Embrava) (junto' ao registro número
2)5.058)• Valença Él. 4 Indústria e emnéraia de Materiais Para Constatial-ies.
(junto ao re g- latro 205.447 —
323.044).
1

Segunda-feira •13.
ti. S. Plywood-Champlon Papers
Inc. (junto a oregistro 345.234).
Proarnianto Importação e. Camércio
S. A. (junto ao têrmo 579.32(J).
Colgate Palmolive Company (junto ao registro 195.827).
• Colgate Palmolive • Comany (junto
ao registro 201.014).
Borg-Warner Corp-. (junto. ao registro 323.249).
Mon tecatini . Edison S. p. . (junto ao registro 377.610) Marquardt S. A. Indústria de Malhas (junto ao têm° 583.391).
Diversos

Larus & Brother Company (junto
ao registro 88.190). - Retifique-se
mediante apostila o tiome da titular
para Larus & Brother Company. •
Sir james Murray do Brasil S. A.
Produtos Farmacêuticos (junto ao
registro 362.200). - Arquive-se o
pedido de, anotação de alt. de nome
por falta de cumprimento de ,Cxigência.
Indústria e Comércio Astra Ltda.
(junto ao registro 280.097). - Arquive-se o pedido de ano tação de
nome por falta de cumprimento de
exigência.
.Marjen Indústria ' e Comércio de
Perfumes e Cosméticos Ltda. (junto
ao têrmo 582.998). - Arquive-se o
pedido de- anotação de transf por
falta de cumprimento de exigência.

Serviço, de Recepção,
Informação e Expedição
Notificação

•

Foram notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem
a êste Departamento no prazo de
90 dias, a fim de efetuar o pagamento dataxa, final de acêwdo com o De-.
ereto n9 254 de 28-2-67,
NO 403.335 - Izipec - Embalagens
Ltda. - N9 388.541
NO 445.215 - Metalúrgica Erinetic
Ltda. - N9 388.542.
N9 430.217 - Copacabana Imóveis
Ltda. - N . 388.513.
No 464.389 - Rimai S. A. Administração e Participações - Numero 388.544.
No 496.128 - Produtos Químicos
Tubinambá Ltda.- - N o 388.515.
No 513.038 - Asteca S. A. Assistência Técnica. e Administrativa N9 388.549..
No 644.042 - Bicicletas Monark
•
S. A'. - N9 388.547.
No 549.681 - Nair 'Bonfim' Guiewal - No 388.548.
N9 552.289 - Wagner Sacchatito
Gomes - No 388.519.
No 552.918 - Ariornar Marques da
Silva - N9 388.550.
No 553.781 - Presta e Pedron Li.
mitada - No 388.551.
554.045
Prometei
Produtos
No
Metalúrgicos S. A.
No 388.582.
No 559.356 - 11,1etalúrg1ca Exacta
•
•
,
S. A. NúAça torsima,
No 563.351
. _
mero 388.554,
No 568.390 - Luteher,S..A. Celulose e Papel - NO 38tt:555,
N9 568.395 - Lutcher S. Á.. Celu-,
lese e Papel - N9 388.556. -Pedregal Flj rnes LNo 579.951
ri-atada - N9 388.55.7,-z,
No 587.337 - Travende ratares
e Veículos de Minas Gerais Ltda. N9 388.658.
NO 588.560 - Loja Matinal Comércio e Indústr i a de-'1'1,áirpas Feitas
Ltda.
N9 388.559.
N9 589.739
Rubera. :Go/nes de
Santana
N9 388.560;,., • ,
•
No 589.741 - Luiza Rosália da
veira Melo - NO 188.551.,
NO 591.238
BraseMel S.•-.A.
NO 3.5a2.
dústria e Comércio

DIÁRIO OHCIPI
No 591.442 - Fábrica Sia Layermeabilizantes e Lonas Ltda. - Número 388.563.
NO 595.065 - Indústria e Comércio
l'e Etiquetas Etiquetex Ltda. - Número 388:564.
N9 595.123
Thedy Produtos Quimicos . Ltda. - N9 388.565.
N9 596.142 - Fertecnica Indústria
de Ferramentas - No 388.566.
No. 598.595 - Gráfica Souza Lima
Ltda.' - N9 388.567.
No 698.793 - Indústrias Dante Ramenzoni S. A. - No 388.568.
No 598.794 - Indústrias Dante Ramenzoni ,S. A. - No 388..569.
No 599.207 - Emprêsa Brasileira
de Terra Pianarns e Escavações S. A.
NO 388.570.
No 599.418 - Méson Engenharia
Ltda. - N9 388.671.
No 599.468 - Criações Adena Ltda.
- N9 388.572.
N9 599.834 - Organ i zação Palavra
da Vida Sociedade Civil - Número 388.573.
No 599.882 - Indústria e Comércio
N° 388.574.
de Linhos BLM Ltda.
N9 599.890 - Parente & Cia. Ltda.
- No 388.575.
No 605.923 - Fanavid Fábrica Nacional de Vidros de Segurança Ltda
- N9 388.576.
NO 606.819 - Mecânica de Precisão Apis Ltda. - NO 388.577
NO 608.453 - Sociedade Brasileira
de Transportes Ltda. -- NO 388.578.
N9 417.738 -- Luiz de França Jordão - No 388.679
NO 480.922 - Instituto Biochimico
S. A. Paulo Proença - No 388.580.
NO 511.038 - Queriri S. A. Indústria- e Comércio - No 388.581.
NO 511.039 ----Queriri S. A. Indústria e Comércio - N9 388.5$2
NO 511.041 - Queiriri S. A. Indústria e Comércio - NO 388.583.
No 511.042 - Queiriri S. A. Indústria e Comércio - N O 388.584.

(bec7,6 iss)

Janeiro de 1C.:3

No 516.919 - Armando Sada° Nakano
No 388.885.
No . 549.193 -r Alumax Indústria e
Comércio Ltda..
N9-388.586.
No 550.118
Cantab Ltda. - Organiza ção Técnica de Contabilidade
- No 388.587.
No 551.530 - 'Heitor Bohazzi N9 388.588.
No 552.684 Produtos Rocha Químicos e Farmacêuticos S. A. - NúmerO-388.589.
N9 553.614 - DidttOos D5stribuidora de Materiais Eletrônicos Limitada - N9 388.590.
No 555.010 - Dr. A. Wander S. A.
- No 388.591.
No 555.181 - São Paulo Alpargatas S. A. - N9 388.593,
NO 557.793 -- Distribuidora Record
mero 388.593.
Núde Serviços de Imprêsa Ltdt.
No 558.578
Itbenboin Engenharia Ltda. - No 388.594.
N9 559.225 - Indústria e Comérmero 388.595.
cio de Plásticos Asia Ltda. - MINO 559.434 - Laboratórios Andromaco S. A. - No 388.596.
No 560.836 - chemiewerk Homburg
Zweigniederlassung d e r Deutsehen
Goldund Silhar Scheideanstalt Vormais Roessler - No 388.597.
No 561.045 - Amaral & Campos
S. A. Indústria é Comércio de Produtos Eletrônicos - No 388.598.
No 561.181 - Aroc - Artigos para
Presentes Ltda. - N9 388.599.
No 561.204,- Pecuarista D'Oeste
S. A. Comércio e Indústria - Número 388.600.
No 561.205 - Pecuarista D'Oeste
S. A. Comércio e Intiftitria - Número 388.601.
No 561.208 - Pecuarista D'Ooste
S. A. Comércio e Indústria - Número 388.602.
.6n0,

ENERGIA -NUCLEAR
PESSOAL TÉCNICO
DECRETO N o 62.661 - DE 7-5-196a.

- DIVULGAÇÃO

No

1.057

PREÇO: NCr$ 040

À VENDA
Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves U9
Agência Is
Ministériu da Fazenna

Atende-se a pedidos ¡elo Serviço de Recznb6lso Postal
Em Brasília
Na sede do D N
•~4teemuem,maffia.mr-M1.,

No 561.578 - Ca. Fiação e Tecidos Santa *delia - N o 388.603.
No 561.582 - Ca. Fiação e reci
dos Santa Adél'a - N o 388.604,
N9 562. /86 - The 'Gillette Co&
pany
NO 388.665
No 562.361 - S. A. 1`,1o:nho
tista Indústria Gias - No 388.606
No 563.332 - 4Ç0 Torsima S. A e
- No 388.607.
No- 563.335 - AN Torsima S. A.
- No 388.698.
No 563.025 -- Fecordatti Lah...ra4
torio Farmaeolog;co S. R. A. mero 388.609.
N o 565.994 - Hospital de Ciin ca4;
Santa Rosa S. A. -- N 9 388.619.
No 567.1116 - iNcrucga IndllEtr a deMalhas Ltda. - N o 388.611.
Inclustr a Textil Ca,ro
No 568.248
Ltda. - No 383.612
•
N 9 568.253 -- Einprésa Auto on:bue
São João Ltda. - N9 388.613.
No 568.816 - Manoel Kherlak
S. A. Indústria e Comércio de Calçados - N9 388.614.
.N9 669.222 - Tne Ranscn & ate.N9 388.615.
dolph Company
No 570.226 -- Cia. Agrícola Par--;
naiba - NO 388.616.
dos Gerentes da,
No 571.532 - .
H-mcos - No 388 617.
579.562
Tur.sbras
CUI33 NO
No 388.618,
No 579.946 - Rachml Gruszks1rX
- No 388.619.
No 583.835 - Química e FarmacCai:ca :kilo do Ltda. --.
No 388.620.
- N o 583.902 - Casa Ed • tóra Vecohi
Ltda. - N o 388.6z1
No 583.976 - Menbra - Mercantil
Nipo Brasileira Ltsia. - No 388.622.
NO 584.234 - Amilcar de Souza
Menezes - N9 388.623.
No 590.070 - 'A .:mazeni BiLnuano
Ltda. - No 383 624.
No 469.173 - Mb no, Costa & Ca.
Ltda. - N9 333.625.
N9 475.682 - Palquima indústria
Psulista S. A.
No 388.626.
No 476.109 - Rogers Corporat ou
N9 507.652 - Transina.),e,s Despachos Aduaneiros S. A. - No 388.628.
No 544.568 - Melbras Indústr.a
Tofes e Caramelos Ltda. - Numero 388.629.
NO 519.162 - Suk Produtos Para_
Propaganda Ltda. - No 388.639 N9 553.708 - K(ninlIjice Indust,ae-ele IVIaatsehappir Voorheen Noury 8.
Vander Lande N. V. - N o 388.631
NO 553.719
Carlos Gu'marãea
Trndade - N O 338 632.
No 554.945 - Saibras Acesóriorí
Industria i s Ll..Ia. - NO 388.633.
No 555.303 - Betner & Cia. Ltda.
- No 388.634.
N9 558.392 -- Cooperarva de Pro.
dutores de Mate Soledade Lida, -a.
No 388.635.
No 560.837 - Soehringer do Broa.
si! S. A. Produtos Químicos e Rau
rnacêutico - No 388.636.
N9 565.372 - Cia.. Sisal do Brasil
- Cosibra - No 388.637.
No 571.308 - Tecelagem Columbia
S. A. - No 228.638.
No 571.857 - Biofarma Societó
Aninyme
No 388639.
No 580.279 - Laboratório Teráp'0,4
Paulista S. A. - No .388.640.
No 585.298 - Palnenge - Plane-.
lamentos e Engenharia Ltda. mero 388.641,
N9 586.204
Química Industria(
Detroit Ltda. - No 388.642.
No 587.744 - A Sensação Mada4
S. A. - N o 388.643.
N9 588.726 - Distel Confecções
mitada - No 388.844.
N'a 589.359 - Libegi
Comercbg
Siu.portadora Ltda. Reg. 388.649.No 589.358 - Eckhard max Theo.•
dom Stauch e NO4ert lago GattzselE4
- Reg., 388.646,•
N9 589.389 , - . Eckhard Max Thed.
dota Sta.uch e Nobert in.ge Gaites"
- Reg . 388.617:

•
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9 590.383 -- Dumas >ninar do N9 598.855 - Banco Agricola Mer- No 589.707 - Produtos Rocha @M- 979 382.79/1 - Indústria de Bolsas
S. A. Produtos Químicos, Far- cantil S. A. - Reg. 388.696.
ancas e Farmacêuticos S. A. e Calçados Kiri Ltda.
macêuticos e Biológicos - Registro Na 598.856 - Banco Agrícola Mg
r- gistro 388.744.
N9 382.79W- Rede Paulista de Cicantil
EL
A.
Reg.
388.697.
.
N9 590.253 - Vincenzo Campanella nemas Ltda.
-19388.648.
No
598.858
Banco
Agrícola
Mera
Reg.
388.745.
N9 590.701 - Abbott Labora.toiries
979 382.797 - Bar ' e Café Quíncas
cantil S. A. - Reg. 388.698.
NO 590.508 - Cia.Expontadora de Ltda.
- Reg. 388.649.
N9 590.789 - Copacy Antenor Vlei- N: 598.874 - Banco Agneola Mer- Sal Angra - Reg. 388.146.
N9 382.799 --- Brasile-roma Essên- cantil S. A, - Reg. 388.620.,
NQ 591.04P - Marwil Datil e Comér- cias Ltda.
-a - Reg. 388.650.
arO 591.009 - Gleba Modesto Leal N9 598.893 - Faria & Cia. -Re- cio Ltda. - Reg. 388.747
N9 382.801 -a Metalúrgica aclimagistro 388.700.
NO 592,356 - J. Artaur 4. Var- tai Ltda.
atda. - Reg:- 388.651.
NO 591.172 - Editora Brasileira de NO 598.895 - Conter-0es Dela valho & Irmãos Ltda. - 388.748.
NO 382.811 - • Ascendino Antônio
aivrcs e Revistas Edibras tda. - Ltda. - Reg. 388.701.
Doar ngues.
NO
592.950
Relojoaria
aão
1,19 598.984
Capri
teg. 388-.852.
NO 382.816 - Rafael Victor Jia
cante Ltda. - Reg. 388.749.
N° 591.372 - I Bar Marrocos Ltda. Ltda. - Reg. 388.702.
menez.
N9
593.389
Ronne.bel
N9
599.290
Crarf.
Indústria
Quí- Reg. 388.653.
N9 382.817 - Rafael Victor Jibuidora
Gêneros Allinentícics menez.
N9 592.033 - Fumagalli S. A. In- micas Ltda. - Reg. 388.703.
Ltda.
Reg.
388.750.
N9
599.401Renovadora
de
Pneus
dústria e Comércio - Reg. 381-63-.
NO 382.821
Irmãos Busqueis Lia •
NO 593.737 - Carlos G. Marcai - untada.
Laboratories Chibret Nova Vida Ltda. •- Reg. 388.704. Reg.
N9 592.670
388.151.
599.417
Meson
Engenharia
N9
388.655.
- Reg.
Fábrica de Soutiens
979 525.735 - Dr. Ari liam dos NO -382.822
- Reg. 388.705.
Erodva Ltda.
Unitor S. A. Coraér- Ltda.
No 592.575
Anjos - Reg. 388.762.
N9
599.429
Nilton
aurandy
de
N9 382.823
Móveis e Artes Deolo e Indústria de Soldas Elétricas Morais- Reg. 388.705:
1V3 593.750' - Ariana Narodni
aorativas Berztenmar Ltda.
- Reg. 388.656.
Reg. 388.753.
N 9 599.438 - Construtora Astorga
979 382.824 - Decorações Vaiano
N 9 593.920 - Aktiebolaget Kamyr
N9 592.611 -- Luiz Bozoni
Ltda.- Reg. 388.707.
Ltda.
.
- Reg. 388.754.
a
No
599.472
Lumalon
Importação
NO 382.825 o- Indústria Química
N9 592.948 - Confecções Berlue e Exportação Ltda. - Reg. 388.708: 9
79 594.118 - Iridi e Comércio de
Pesquina
EL
'Cada - Reg. 388.659.
Amortecedores Molagem n Ltda. N9 382.828
M. W. Simonsen e
N9 593.031 - José Siqueira de Mel- NO 599.482 - Manufatura de Brin- Reg. 388.755.
Filhos 8. A. Importação e Exporquedos
Estrela
S.
A.
Reg.
388.709
a. - Reg. 388.659.
No 594.198 - Haemo-Derlvados
tação.
NO
599.840
General
Eletric
S.
A.
N9 593.052 - .J. Alves Rocha A. - Produtos Farmacêuticos - Re"N9 382.827 , ~boa Construtora
- Reg. 388.710.
Reg. 388.660.
gistro 388.756.
No
599.842
calçados
Nhandati
593.535
Guinarmo
Tale-hinsNO
N9 594.450 - Ind. de Óleos Andira Inccuporadora. a Administradora Ltda.
Ltda. --- Reg. 388.711.
979 382.830
Ilidramec Ltda.
cl - Reg . 388.661.
B. A. --- Reg. 388.757.
No 593.847 - Livraria Selbach S. NO 608.184 - Adonis Cardoso Cha- N9 594.548 - Químepa -1- Química NO 382.831
Giporan
- Peças e
ves-- Reg. 388.712.
A. - Reg. 388.662.
Paulicéia. Ltda. -- Re- Acessórios Ltd*
N9 694.577 - J. R. Geisy S. A. N9 608.234 - Montanha Coaatry Metalúrgica
979 382.832
Brasabalnia Peças
gistro 388.758.
Clube - Reg. 388.713.
- Reg. 388.663.
N O 594.559 - Chas. Pflaer & Co., -Acessófrios para-Veículo&
N9 594.643 - Construtora Presi- N9 608.235 - Montanha Country Inc.
NO 382.833 -1 Inter-Vias S.A. Coa
- Reg. 388.759.
Clube - Reg. 388.714.
dente S. A. - Reg. 388.684.
N9 594.674 - -Cia. Comércio e Na- mércio e Importiação de Auto Peças
No 594.769 - Confecções Regidor - N9 608.338 - JoséFerira da alba. vegaçãa
N9 382.834_ , Pauliplex Comércio - •
- Reg. 388.760.
Reg. 388.715.
Ltda. - Reg. • 388.665.
594.794 - Padaria e Confeita- de Acessórios p' ra Automóveia Ltda.
N9 594.905 - Construtora Osnafe NO 630.390 - Danilo Pereira de riaNO
Expressa Ltda. - Reg, 388.761. NO 382.838- NOinilea EmpreendiAraújo - Reg. 388.716.
tadia. - Reg. 388.666.
No 596.359 - Laboratil S. A. In- mentos
No 608.442 - Casa Radiolages
e Partici
a Ltda.
597.322
Luzatex
Indústria
e
N9
dústria Farmacêutica - Reé. 388.762 NO 382.837
- Reg. 388.711.
- Marques dos Reis &
Comércio de Laçadeira.s e Acessórios Ltda.
NO
597-31
Transportadora
AnaNa 608.462 - Indústria de Material
Cia.
Têxteis Ltda. - Reg . 388.657.
de Pesca Mar Ltda. - Reg. 388.718. nab Ltda. - N9 388.763.
NO 382.838 - S. A. IndúsN9 51)8.711 - Olavo Silveira Perei- N9 568.465 - Dnstribuidora de Car- N9 599.410 - Renovadora de Pneus tria
Agro
ra - Reg. 388.668.
Nova
Vida
Ltda.
979
388.764.
nes
Andradina
Lida.Reg_
388.719
NO
382,839
dana
Sudahia. •
N9 608.166 - Soc. Industrial Mi- No 6661558 - Fábrica de Roupas NO 599.513 - Glebo Ca. Nacional
neira e Agrícola Ltda. (SOMAM - Epsan S. A. - Reg. 388.720.
*9 382.843 - tesa S. A. Indúsde Seguros - 7
9 9 388.765.
Reg. 388.669.
tria Agricultura te Comércio.
N9 567.168 - - Tecidos ,Paulitex
N9 608.548 - Cia. Comercial e In- Ltda. - Reg. 388.721 .
979 382.846 - rticap Fertilizantes
dustrial Katra -- Reg. 388.670.
SEÚVICO lalt RECEPÇÃO, INFOR- Capuava 8. A.
N9
567.709
S.
A.
Philomeno
InLaboratórios
Osório
N" 609.663
N9 382.847 -a• II..nmhreta do Brasil
MAÇÃO 11 EXPECIÇÃO
dústria e Comércio - Reg. 388.722.
de Moraes Ltda. - Reg. 388.671.
S. A. Indústria2aeoânicas.
NO
567.144
Mercearia
3arão
de
598.712
E.
A.
Amaral
N9
Expediente de 8 de janeiro de 1969 N9 382.849 - gesa Celulose Pa•;
Campinas Ltda.-- Reg. 3 :.723.Registro 388.612_
pel e Embalagens' Ltda.
N 567.773 - Raimundo' ',Américo
N9 598.738 - Calçados Robelu
979 382.851 - Janta Ortiz Filho:
Iliversos
Rabelo - Reg: 388.724.
Ltda. - Reg. 388.673.
567.972 - Arma N9 382.852
Cia. Brasileira de
N9 598.746 - A Preferencial. Cia. e N9
Incorporadora Ltda. - Registro Foram Mandados cancelar de ao5r- Comércio - Cobriu° S A.
de Segurea Gerais - Reg. 3£3.84.
do
com
o
art.
110
do
código
os
re338.125.
979 382.855 - lime Engrenagens e
• N9 598.74.9 Bertflca Pneus S. A. No 509.089 - Américo Pina .= Re- gistros:
Acessórios Ind a e Comércio Li.
- lieg. 388.675.
N O 382.749 - bartonagein'''Srieira mitada.
gistro
388.726.
N9 598.755 - The lbent Chernical
59 569.461
Thcmaz Garcia - Ltda.
_979 382-856
Company - Reg. 338.676.
Engrenagena
fatura Auto Peças.
Registro 388.727. Acessórios
Indústrfa e Comércio LiBarco
Agrícola
Mer- N9 570.005 - Ary Beriel Campos NO 382.763 - Mapel S. A. Mania- mitada.
N.
cantil S. A. --- Reg 388.677.
- Reg. 388.728.
N O 382.764 - 1n.staladora .Relvamar
NO 382.857 ac Engrenagens e
No 598.828 - Banco Agrícola atar N9 570.099 - Sega, Mauro de Ltda.
Acessórios Inala
cantil - Reg. 388.678.
e Comércio LiAraújo"
Soares
oReg.
388.729.
:--.Inataladora
NO
382.765
Rel /amar mitada.
N9 598.831 - Banco Agrícola MerNO
570.939
Indústria
de
BebiLtda.
• das Oriental Ltda. - Reg.- 388.730.
N9 382.859 - exon Comercial e
cantil S. A. - Reg. 388.679.
NO 382.774
Nortatice Indústria e Industrial
Ltda.
N° 598.832 - Banco Agrícola Mer- N9 571.545 - Comagr11-8. A.
Comércio
Ltda.
'Yen
979 382.880 -- P xera aaanercial e
cantil S. A. - Reg. sgs.seo: NO
382.776-Madeireira
Rio
Choculos
e
Máquinas
Agrícolas
N9 598:833 - Banco Agrícola MerIndustrial Lida.
pina Ltda.
fritam 388.731.
979 382.861 cantil S. A - Reg. 1388.681.
les tndustaial
NO
382.777-Shiavi
&
Cia.
Ltda.
N9
571.580
Serrana
Sociedade
MerUnião Ltda.
N9 598.834 - Banco Agrícola
N O 382.779 - Paulo Garcia. s. •
Anónimade
Mineração
•-•
Reaisizo
388.682.
N
O
382.883 - Co ercial Talaste' L-1-cantil 8. A. - Rege
.
979 382.780 - Indústria e Comér- mitada.
No 598.835 - Banco Agrícola Mer- 388.732.
Na
571.724
Immuno
S.
A.
Pro.
338.883._
-Cancelem-se
cantil s. A - Reg
mestras.
Ltda.
duto Biológicos e Químicos - R,ea cio979Onkyo
N9 598.837 - Banco Agrícola mer- gistro.
382.781
Alicio Lopes Indús388.733.
cantil S. A -- Reg. 388.584.
Oposi
tria e Crniércio S. A.
6es
N O 573.346 - Mário Barcelos Coim249 598.838 -- Bando Agrido Mer bra
NO 382.787 - 8111 - Sociedade In- Reg. 388.734.
S. A. - Reg. 388.685.
-cantil
Anderson
Clayton
teramericana
de
RepréaentaçõeS
LiCoa S A. InNo 573.983 - Eletivo Mecânica mitada.
N9 598.839 - Banco Aarileola Mer- Pniewsld
dústria e Comércio - Opoalçaia aoa
'az Gimenez Ltda. - Re- NO 382.788 - SIR - Sociedade In- térraos:
cantil S. A. - Reg. 388.686.
388.735.
N9 598.841 -- Banca Agrícola Mer- gistro
teramericana de Representaçõe5 Li- 979 881.963 *-.
Tr unfo.
NO 574.031
S. A. A Gazeta - mitada.
cantil S. A. - Reg. 488.687.
Reg.
3887:36.
Na
868.596
-Ringo.
NO 5 .342 - Bance1 Agrícola Mer- 249 516.656.- Kodak Brasileira Co- NO 382.789 - S1R - Sociedade In- Societé das Coa ateurs Soles
cantil S. A. - Reg. 388.688.
te/americana de Representações Li- Oposições aos têrxio
e Inchistala Lida,. - Registro mitada.
No 598.844 -Banco _Agrícola 1a1,- mércio
388.737.
Na. 859.570, 859.5
e 859.513
Cantil EL A. - Reg. 888.689.
NO 382.790.- SIR - Sociedade InN9 581.229 - Mead Joluison / Com- teramericamt
Marca Soldex.
N9 598.845 - Banco Agrícola Mer pany
de
Representações
LiRe
Plásticos do Brasil S. A. - 0w41g . 388.738.
g . 288.690.
-tanilS.ARe N9 584.050
- Pixoshorts Confecções mitada.
sição aos tarmos:
N9 598.846 - Banco Agríc ola Mer Ltda.
N O 382.791 - SIR - Sociedade InReg.
388.739.
Ns. 864.357 e 864. 8 - Marca
-cantilS.AReg38691
teramerlcana de Representações' Li- 979
864.359 - Sin Pr.
2.1.9 598.847 - Bando Agrido Mer- N9 584.143 -- Cia. Swuft .do Brasil mitada.
Tantil S. A. - Reg. 388.692.
- Reg. 388.74C
N° 382.792 - SM - Sociedade, Di- R ccletas Monark . A. -- -OpnNO 598.848 - Banco Agrícola Meta NO 587.985 - Comercial Sete Que- ta-americana de Representações Li- *aio ema tarmos:
tantiI8. A. - Reg. 3.98.693.
da.
das Ltda. - Reg. 5E8.741.
NO 862.035 - Titulo O rt:ei daa Baa-pao
NO 18 193 - SIR - Sociedade' no- teste s.
N9 598.849 - Banco Agrícala Mer- al° 587 903 kantil S. A. -.Reg. 383694.ta -- a aana de Representações I LI- N9 ar .375'=aare,
laest-o a013.742.
la
Wara.
a
etlan."1:;-9 elin'a e.
N9 5'18 aaa
aMona° Faina S.
Opos:ção
N° 598.854 - Banco Agrícola Mer- .011.32eau
N9 sra "i31 - Jacobo Glanzer.
Re.
.
. A
aos térmos:
tardil S. A. - Reg . 368)695..
N

-
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N9 851.960 - Nome comercial EleABC Radio e Televisão S. A. tro Doméstica Fa-Ma Ltda
(oposição ao têrmo 863.298 - marca
N9 853.470 - Marca Fama.
Festival Conjunto de Ouro do Brasil).
N9 861.972 - Marca Fama.
Lanifício Sulriograndense S. A. Odil de Sá Imóveis Ltda. - O po (ooposição
ao tèrmo 863.043 marca
-siçãoatérm: Crislane.
N9 861.955 - Nome de emprèsa
Nitrosin S.' A. Indústria e CoAdi] Administração e Investunento mércio
'de Produtos Químicos (oposiLtda.
ção ao termo 862.708 - marca NiN9 861.956 - Marca Adil.
tronasal) .
Credival S. A (rédito, FinanciaMa,fisa Importação e Exportação
mento e Investimento - Oposição aos Ltda.
- (oposição ao têrmo 863.719
tênnos:
nome de emprêsa Malisa Manufatura
N9 854.835 -- Marca Credinal.
Limeirense de Jóias S. A.).
No 857.190 - marca Credical.
Dr. Hildo Pera (oposição ao têrIncomar Industrial e ~roia] de mo 857.725 nome de emprêsa FáArtigos Elétricos Ltda. (oposição aos brica de Conservas Indústria e Comércio Conservit S. A.)
têrmos
Auto Mototr Importação Indústria
N. 860.621 - 860.822 - marca
e Comércio S. A. (oposição ao.tèrmo
Jomar.
N. 860.625 - nome com - Eletro 860.313 título Automotor).
Ampla S. C. Assessia de Emprêsas
Metalúrgica Jomar Ltda.
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opo- (oposição ao têrmo 860.757 merca
sição ao têrmo 860.608 mar - Em- Amppla).
Prominas Brasil S. A. Assistência
blemática) .
Primai Americana S. A. Comércio Sondagem Indústria e Comércio (oposição ao têrmo 860.095 marca
e Indústria (oposição ao têrmo
862.262 - marca Primasol).
Promin as) .
Base Indústria e Comércio de BrinCia. Cervejaria Coroou (oposição
ao têrmo 862.310 - mara Lemonsa- des Ltda." (oposição ao tênno 862.798
maraca Indubase).
do) .
Comercial e Empreendimentos DelIrmãos Saikali Ltda. (oposição ao
fim Verde Ltda. (oposição ao têrmo
têrmo 863.525 - marca Berioska).
N. 642.914 marca Delphin).
Bauducco & Cia. Ltda. (oposição
Festa em sua Festa).
- Cofil S. A. Crédito Financiamento
Banco Safra de Desenvolvimento e Investimentos (oposição ao Ural()
S. A. (oposição ao termo 863.435 - 860.289 marca CofeI).
Cia. Guanabraa de Crédito Finannome de emprêsa Industrial e cociamento e Investimentos (oposição ao
mércio de Tecidos Safra S. A.).

Janeiro de -t9:19

têrmo 862.655 marca Banco de Investimentos Quanabara).
Perfumaria Phebo S. A. (oposição
ao têrmo 860.683 marca Tentation).
Wembley Inc (bposição ao têrmo
860.851 marca Wembley).
Empresa Jornalística Diário Popular S. A. (oposição aos têrmos:
N. 843.150 - 843.154 - marca
Diário Popular.
Helena Rubinstein Produtos Cie -Beleza Ltda (oposição aos têrmos:
N. 86 679 marca Lumineux.
N. 86k. 885 - Hidrat Cream.
Firme •- Distribuidora de Títulos
e Valõres Momfilários tda. •- (oposição aos têrmos
N. 862.332 - 862.333 marca e título Firme.
Outros Ediçes e Promoções Ltda.
(oposição aos tênnos :
N. 86.791 - Sinal Festival da Cerveja de Vitári a.
N. 863.792 - sinal - Pestival,Capixaba da Ce rveja.
N. 863.793 - Sinal - Operação
Querubim.
N. 863.794 - Sinal - Operação
Cata Caneco.
N. 863.795 - Sinai Mb 1-Festival
da Cerveja.
N. 863.796 - Sinal - Festival da
Cerveja do Espírito Sanha.
N. 863.797 - Sinal - Super Festival da Cervaja.
Cia. ..ticu9uladores Prest-o-Lite (oposição ao têrmo 860.544 marca E
Electra.
•

Lanifício Ermenegildo Zegna & Figli (oposição ao têrmo 860.559 marca
E Electra) .
Time Incorporated (oposição ao
têrmo 863.089 marca O Tempo).
Aços Anhanguera S. A. (oposição
ao tara°, 864.021 marca Anhangue-•
ra) .
Imperial Chemical Industries Li..
nnted (oposição ao têrmo 862.321
marca Sulfametina).
Indústrias Elétricas e Musicais Fá...
brica Odeon S. A. (oposição ao térd
mo n9 860.977 marca Tok-Tape).
Alvaro Marques Lima (oposição ao
têrmo- 864.256 marca Marques) .
Fábrica Diana Ltda. (oposição ao
têrmo 863.950 marca Diana).
Teto S. A. Incorporadora e Coas-.
truçeõs (oposição ao têrmo 861.969
marca Teto).

Equipe - Engenharia Indústria

n/”.~n~1~.~1,110.n1~~iel111"(~1~~11

Ii

Consolidação das Leis do Trabalho
A1teraq5e. de Dec. lei

229 - 284.4if

DIVULGAÇÃO Ny• 1.1:097
PREÇO. blei$5,11,110

•

A VENDA.
Na Chranahm-rw

Seção de Vendes zAvb Rodrigo,. Ahrt"
Agência is Ministério da Fazenda
ata:dein a pedidos pelo &miga, de Reembõles Postal
Brasília

Ne Sede de DIN j

e

Comércio Ltda. (oposição ao thrmo
861.271 marca Equipe Disparada) •
M Petresky (oposicão ao têrmo
863.440 marca Ecoplan) •
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias) (oposição ao •tênno 858.335
marca Plop).
Termomecanica S. Paulo S. A. -•
(oposição ao têrmo 860.431 marca
T & M).
Magnesita S. A.-(oposição ao tér••
mo 863.581 marca RO).
Colgate - Palmolive Company (oposição ao têrmo 863.282 marca
Violiva). e têrmo 863.550 marca Super Brite).
Ela Kapian & Irmãos (oposição ao
têrmo 861.283 marca Kasaplan).

DIÁRIO

350. Ségunda .. feir 13-

Jatie,r.r, (1.3

OFICIAL (Seção III)

195)

1

-

SUMO N R -150 370 de 2 Ao julho de 1963
%guarantee LÉNRART ROBE RT O .SCHIMER . Rio orando do Ual
Priviagio do InvençãOt "APERUIÇOAMENTOS &hl QUEIXADOR
vol"Pal DONLaTICAS°

domesticas, caracterizados por serem, essencialmente, como

prxxVINDICAytin

Aperfeiçoamentoe em queimador para •szUraa
domeetiOae. Caracterizados por um queimador em dieoc, provido de. tripa, (montada em uma das duas Cavidades dt uma baíee.
a outra cavidade da dita base servindo de . alojameato pari 'u
Oa

Aperfeiçoamentos em queimador para estufee »

das extremidades de una trompa curva.
2 - Aperfeiçoamento°, conforme reivindicação 1,4

caracterizados por eer a troapa curva provida de uma extremi4
dado quadrada aeeentada em =R cavidade da base e de uma e=
tremidade círoular ais-posta um pouoo acima do disco queiMa
dor.
1

descritos, reivindicados e ilustrados nos deeenhde anexos.
—
TERMO N o 150.407 de 20 de fSereiro de 1963
São Paulo
-Requerente* KOJI IOSRINO
Privilegio de InvançãoeNOVA DISPOSIÇXO CONSTRUTIVA EM
PERSIANAS"
REIVINDICAOES
» 'NOVA DISPOSIÇXO CONSTRUTIVA EM PERSIANAJ"t
constituída e caracterizada por uma multiplicidade de lãminaa
finas alongadas, metálicas ou de outro saterial conveniente ,
dispostas veraicalmente, com eecção transversal em , ''S" alonga
do, imbricadas umas sobre as outras, tendo as bardai de um
dos lados das lâminas um espessamento tubular longit:Minal on
de, superiormente se encaixa um pino vertical dotado de tre.
voseai, horizontais que cdnfiguram roletas ou supor4s para »
trilho, de forma quedada uma das limainaa fique pendurada no
referido trilho horizontal, permitindo que, quando abertas se
imbriquem uma nas outras configurando um pano ou-conjunto de
fechamento de vão ou janela e, quando -fechadas, tenham as bor
das espessadas contateantes, ficando as partes lisas das lâmi
p as atambémacm_contacto ae .paralelas; pelo fato danláMinaa se
conjugarem. por meio de alavancas situadas nas faces laterais
-das lãminae, alavancas que se conjugam por meio de eixos com
figurando grades pantográfiaas;
pelo fato das laminas Jade _
riormente se conjugarem por meie de encaixes a trilhos que »
facilitam o seu deslizamento no sentido de fechamento oa abertura do . vão sendo dotadas de meios de travamento e' fechamente adequadoe.
2 - s içoA D/SPOSIÇXO CONSTRUTIVA EM PERtIANAS^
acorde com o ponto anterior, tudo como substancialmente
vindimado, descrito. ilustrado nos desenhos anexos.

2

rig.

2

4

3 -Aperfeiçoamentoe, conforme reivindicação' 1,
•uraoteritadoe por um bloco existente sob a-base, em corre
~anela Uma cavidade do disco queimador, dito , bloco ger
-vindo de ~agem e rixação do alimenâdOr de oftmbustível.

4 .. .Aperfeiçoamentos, opnforme reivindicação 3,
' 8ereeterisedoe por um dispositivo gata-a-eu • instalado
no
tal:tentador de combustível e intguindo um regulador das

f

Eà

,\ ttus admitidON to disco quei-mdcri

'

n

Aperfeiçoamentos, conforme reivindicaçao la

dgeetterilAMOO Per Iser o eonjuntwencerrado em uma estufa
Medeie& a, VAI SO poda adaptar uma Serpentina raivai.

•

'

#

.TERMO N 2 150.h56 de 1 de Marco de 1963
Requerentes' PAULO GROSS. '
São Paulo
.
Privilegio de Invençãos"NOVA VALVULA DE-DESCARGA PARA 'SANITXRIOS
FREIVINDICAÇCES
'1 2 ) "NOVA VÁLVULA DE DESCARGA, PARA SANITÁRIOS" compreendendo cor
po de válvula, e caracterizad:\ essencialmente .pelo fato 'da câmara
de'equilibrie da válvula ser d:ap a sta em sua par trazeira frontalmente válvula de vedação ', dentro da. qual esta trabalha; pelo
fato ainda' da câmara -de entrada e da câmara de saída da val'svula
serem projetadas e vasantes perpendicularmente ao plano da válvula de vedação, porem desniveladas uma da outra; pelo fato ainda de na câmara de entrada, em ttd ...1 á sua extensão transversal, es tar montado o injetor que regula o tempo de descarga, prevendo-se
para tate o oonvencional canal aiimentndOr entre a câmara de eu ( câmara de equilibrio; pe3fato ainda de na h derivaçãea
trada e a
da câmara. de entrada e atilara de'aesieN te rosqueada uma luva dotadeide aberturas . ceritraie livremente fasantee em relação 1,,deriveção da câmara ' de saída, luva essa que acolhe a válvula de veda40.

S

22 ) "NOVA VÁLV1iLA DE DESCARGA, PARA SANITÁRIOS", de actrdo dom o
ponto 12 ) e caracterizada ainda ' pelo fato da válVula de Vedação compreender um cilindro toa ajustado na luva e nas paredes da câmara de equilibrie por meio de arruela de vedaçãa, e sendo dotada
' de:abrias de rasgos discordantes dos rasgos ka luva, mas, que em
posição normal de fechamento ' ficam aquem da derivação da ctlaara
de entrada, prevendo-só nesta ponto uma guarnição que trabalha contra apoiada 1 luva; pele fato ainda de entre a referida guarni
um
ole e os rasgos centrais da luva, o cilindra ta válvula ter

no disco de vedação; pelo feto ainda do eixo e velvula deveda * •
ção trabalharem em doia tempos - continuoa, atrsvOs de grampo fixa.
do no eixo espaçadamente do corpo da válvula.
3 2 ) ' "NOVA VÁLVULA DE DESCARGA. PARA SANITÁRIOS", de . actrde
os pontos 1 2 ), V), e caracterizada aind s. pelo fato da válvula de vedação poder compreenderuma válvula carretel com flanges de
guarnição trabalhando nas paredes do corpo interna da válvula, e
nas paredes da câmara de aquilibrio, sendo que o ' nuclee da válvt
la, atila como válvula de descare inicial, viste que I paseante--,
ntle em menor dia:latia o eixo do botho, prevendo-se os mesmos re:
cursos anteriormente reivindicados.
4 2 ) "NOVA VÁLVULA DE DESCARGA, PARA SANITÁRIOS", do actria com
os pontos 1'). 2 2 ). 3 0 ), -e tudo conforme substancialmente descri
to, reivindicado acima e pelos desenhos anexo,. demonetratiyea:
.com

.TERMO_N2 150.490 de 4 de julho de 1963
' Requerente SCRWEIZERISCHR ALUMINIUM AG.
Suiça
F . • Alogia de Invençros"PROCESSO E PRENSA DE.CORDX0 PARA
PABRICAB PERFIS 8COS
REIVINDICAÇOES
.1.- Processo para fabricàr perfis écds com o auxilia
• de prensas em cordão, caracterizado pela deformação de um pino
tubular sob simultânea' emprego de uma ferramente'de combinação,..
e de um espigão de alívio (de compensação), que se ajusta com a
sua extremidade dianteira à ferramenta de combinação na regio média desta, entre os orifícios de admissão.
2.-Prensa de cordão, pr6pria pare fabricar Perfis Ocos
com o.emprego de usa ferramenta de combinação, caracterizadapor
um espigão de alívio que, durante a prensagem, se ajusta eco a
sua extremidade dianteira à ferramenta de . combinação na região
media desta, entre os oriffeion do admissão, • não se acha em
conexa() com o sembolo compressor.

!MUI,
str
!Oo lí

4

â~nr

r„

11111

nNal

pequeno cursdque contém gradativamente, no . fechamento e abertura da vlvuip a preesão do liquido; pelo fato ainda da velvala*
de vedação ter centrado longitudinalmente o,eix. de boto, em
sua parte frebtal relativa h ettmare de equilibrio, apresenta nal
ge interna O recebe-ó dispositivo que promovea descarga miei
ai, compreeando este diepálÁivo um cilindro de maior diâmetO
que o prerrieZtfa¥ree'qhe »ne ' Interior da válvula tcm furos de es
abertm:a . dtste dispositivo tem peque-7 .
coamentos o eixo frontal

Fiai.
3.=. Prense de corda% de acordit o= *ponto 2, eamiND
terizada pele fato Re a“.a. o espigo de lviose aolni 000116,
O'oil-aPSiO -'e.içi:St- t*AitÃÇi:

i)à-i

álã•

-
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/iam 1;ransa de cudo," nardo can 08 pontos 2e 3 a
Caracterizada pelo tato de que a cuperriciade terresentedacqg
*binação, voltada partka receptor, apresentocise^Aenréssaó, aos
ÇA, te introduza:extremidade. dienteira .do'eepigãO dó plivicide
Medra dealizantes ccx aneeees4ria folga;

Finalmente, 0,depositante reiviadiót4WMGrd0 . com a
CCOVencío Internacional O de conformidade com.:43:eirtis0.:2.100',Dir
Gigo da Piopriedade Industrial, a prioridade do.torreepondente.
pedidos depositado int . /bipartição de Patentes pa:Rulcai9:d0
!liallublie.19k2,_soll_n e 06RX/62:i
TERMO N9150.675 de 11 de julho de 1963

Seç

1H)

Janeiro de 1969

Finalmente e depeaitente reivindico, deiscdrdo coa
O Convenção Internacional e de 'conformidade com o lartigo 21 do
Ocidigo da Propriedade Industrial, a prioridade do cOrresponden
te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanna.em
18 de agdato de 1962, sob o n a . M 53.940 18/460 2 .

.

!Requerentes NOTORENAAMMUL MANNREIM:À.8:VORM.BUZ . 111f. 8TAfe
KOTORENRAC,
Alemanha
Privilegio de /avençam "MOTOR DE CONBUSTIO UTUNSIOWADIN,

ZONIÇOJS , COMUM Pc AR"
REIVINDIOÃOU

.

2tm Motor de combustão interna'comeUtO4gnIçãOyd
Compresso de ars munido com.uma_clmara de turbilhonamente Usei
CSlada lateralmente ma oabeçi do cilindros cujiabertitre-unila.,
teral:de tranallordamento para a cémera do cilindio,We'eneontres
Ws preilmidades 4á. cirounferénola.do cilindros esiumwochipa
de fundo de pequena groseuras embutida ta Cabeça do cilindro
1) situada .= aupercie de aeparaçío entre . a cabeça do cilindro
O o bloco do cilindro, oelide que ha cOiara de turbilhanamento
Gesemboce unissitalle injeçãO, cujo jato 'de combustival se girt

de túrbilhonamentos contra a chapa de fua
P esc que, pelo menos, um d reentra:leia do fundo da cabe.
.10 do ci\,tindros.cuja profundidade nos proximidades da: abertura
da transbordamento i maior do que a grossura da chpa de fundos
Oe estende mele ou menos da peite_centril, do fundo'de cabeça da
cilindro até a abertura de tranabordamentoj desembocandoiesta
Cltimas - earaoterizedo pelo tato de que o canto de penetraçãos
Oposto ao lugar de deaembocedUra e formado oonjuntemerite peia
abertura de tranabordamento e pelo lado ouperior'di chapa de
fundo, voltado para O centro da cémara .de turbilhonamento, se
acha mais afastado da superdoie de aeparação do que a zona me•
dia do lado'ssuperior da chapo de fundo, de modo wie - 0 ar, expu/
ao, perto do'fim do Curso de compressão, do espaço entre o fun*
Co da cabeça do cilindro e o fundo essencialmente chato do gmbo
lo, e impelidwatraváa da reentr gncia para dentro da atinara de
turbilhonemento, serás desenrolando-ae . ao longo do canto de pem
netração's turbilhonado no seu caminho ao longo do lado superior
de chapa de fundo, e se misturará com o çombuatível projetado
contra o lado"euperior.
2.m lÁtor de combustão interne, de ecérdo com o ponte
Is caracterizado pelo fato ae que o lado eupérior da chapa de -atand0 apresenta a forma da parede circunferenoial de um cone
~tos cuja ponta se situa no centro'da chapa de fundo e 13 Oldo
és. e, etraIes de amará
C19, ap

TERMO N a150.676 do lide julho do 1963
Inglaterra
Requerentes,CoWNWHITaa
Privilegio deeInvenOtot"BOMBAS PARA COMBUSTLVED JitQUIDOw
REIVINDICAOU
•
2 m VMe bomba para combustível líquido de oleou
especificadis caracterizada por compreender, em combinegãos
I
una címera cilíndrica na gyal o pistão operável a fluido è lunie
=dedo; um elemento de válvula oilindrico engajando una perfu0
ção cega no pistão, dito elemento tendo ua rebaixo perle:trio°
erounferenciel intermIdierio e sues extremidades;, UL ta note dê
compressão atuando entre une extremidade da cãmere e o mencione&
elemento de válvulas em moa direção para apertar dito ó/emente
ta direção da extremidade tachada da perfuração 4i, deita nandir00
empurrir o pi p a° para a outra extremidade da citmoros Uni prPodo
Ta passagem no platío, etravía da qual e NuTurogio pode @muniu
cor-se com atapeto existente entre o pistío e a citado outra clic
tremidae do c4mera, une segunda passagem no pisa°, desembocendO
Ma citado perfuração muras posição localizada entre-aias aXtrefilie

CarnaerhOle se liga em reberdo baixo.
.._

Cede feehode 8 e pooiçO0 onde O primeiro passa ge m delenbeee no
perfuroçío, dite segunda passagem estendo dia pcsta de =dee adi
*suprida com fluido sob una prema() que depende, pelo menos em
parte, da velocidade do motor coa o que* bombo esti gegoolisdnb
Une po p eogem restrita atreves do qual p referido rebtinoperif4/00

. 91~5 de WundOo
kne100911W4C
•

esta em comunicação coas extremidade fechado ao"pergUragío,
arranjo sendo tal que em uma posição de e quilfbrio o citado Me
nento de válvula feche a primeira passagem, poráa o aumento de
pressão obriga o elemento de válvula a colocar a primeira :pagã
¡agem em comunicação coma segunda afim de permitir que o ZUM)
penetre no citado eapaço.'enquento que a diminuição de prearió
permite escapamento de gluldo do dito 0913800.

Jamilotor de combustío Internas de acera° can o.pont0
Zie Caraterleado pelo fito de que o cento de penetração ee ache
Ó:Ana% COM relegãot parede interna do cilindro, na direa#
1
peCidwd0 Cilindro, ou seja, pelo válor'da largura radial de
%batata dO trenebordsmento, ' Medido em dire0o radiale partir
por:00GO ponotragEo até i ditmetro interno da parte cilindd

dr,
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Et • Zn bobo

(114 dedtditie. interna,

pm eetabeetlitei liqe" Ide pare men,

caracterizado - por, compreender e octobineg'idi

disposiq go de partes substsnoielmente. de eo8rdo oca o que
401$

date-rito coa: referencio arualliesenhoe anexou*
. :I) requerente reivindica de cetra° cora a Convangft

eildreaclaaal _óo Anbi'21. do
l9epie.prioridede

Decreto-Lel n a 7903 de 276e. deSue

dó correspondente

tionimiici,'-dei „retoma

Seção IiI)

Pedido* dePoeltedd

Ao Z IalaterrOf ou 11 do vuiho do 196%•

dab gt9 gh‘64

-

Janei:o de 19:9

5. A porreWiVeTOsiGUS UM janelas; OOmo rel.k
VindioAdó Ate 2; oaraoteriásdos por ser cada par de alavancso
'Ou bote s ou controle remotf ' dos dois movimentos respectivamente de. moda UM dos vidros Uploo, entre'ei articulados paz,
ban to p ara oinorontst4o dom respectivos mOVimentos#
4-. Aperfeiçoamentbs em janelas, (fomo rei4
vlacueaaa ate 3, opracterisados,por ser a veneziana montada
eirstOtha OM eixo de roda dentada que, por sua vez, e montae
da est povoa provida de prolongamento dos dota lados ponsti-:
tíiiridoio prolongamente lateral exterho.o suporte da dita en.

i()

gronagem, aedo a parta central dg porea,.engrenada em barra

c-4,441Ffr,
,..4•••CmIN

•

7191~E...41NiNiqo
litiko4

TririSrmziaid",
6
lá n "nw
9 OZWIMMIT
23 4•111111"4"
12 itià
e 2 NreM
asa
'1% 11 Mel I 10,

'Vertical dotada de canal guia, e .rs prolongamento Interno ros.
'cluead0 em p'arafudo sem fim vertioal, sondo , a dita barra e O
dito sOm . rim. de alÀura . ebrangendo toda 'a alturado 9aa da jao
;Tina, o ainda p rovidoíde'prolongsmento inferior que.se.ihse,
To . no batente inferior dg janolap ' cada.qual em . 00mbinaqio oom
alavanoa, ou ..bot gc;¡ ou iontrolo • remoto;pare.O oomandb do mo.
Át imonto girator10:~Jial da." Vénecianai
•
5- Wporfeigobnontowem janelas, como rei.
unnaloodo Ate 4, caraóterisados . por seio montante dividido
Vortioalmentp em dtigs,partee, de modo que a parto intorno poso
âa

ser. movida •perpendioularmente ao plano do 14o, tornando og

Vidros tootadoe.doc respectivos reosaltou e permitindo, aosim/
O

/Co
32

rirOulaÇão de ar pelo conerne)dee Vidros, com estes fecha.

'6... ftperfeidamentos em janelas, como rei.
91ridicatiu at, oubstariouq.inerito como deooritos e represen.
todos nos deeenhoS anexos.

28
29

2F/G2
Uno 1 1so./17 de 3 de abril de 1963.
e.
Elquerente t AURELIO EDUARDO . ILOVEM meei%

rd.10.44,Aa

PIYOnçaoi 0 APERTEIÇ03ENT0

panatilta,

ZdJedELASPS4

PLUVIdiad1035

em AalitdadarpOiadf•
*els cargetedg
ÃO lie* entoo eidoka nildoce
yel.q. lato doa *Uru adem montadea cada qual. uva apelei , dliocato 4a;r4o4ado htiernci W qual 4 oleando ca eed edie
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REIV-INDICAGCCS
1 § ) "APERFEIÇOAMENTOS EM PRENSA PARA APERTAR
f DESAPERTAR OS PARAFUSOS DA SAPAS.M DE CAMPO DO GERADOR E DA 3,A1TZ)

caracterizada pelo tate de ser uma das faces do cursor
tical, tubular, de formato laminar, retilíneo, e nesta parece
externa hti varias cavidades dispOstaa em sequencia
de maneira que dito cursor g passante em abertura ou orgIcio
"praticado na plataforma superior da prensa, dito orifício eci
perfil identico ao da seco transversal do cursor*..
"APERFEIÇOAMENTOS EM PRENSA PARA APERTAR Z
DA",

DESAPERTAR OS PARAFUSOS DA SAPATA DE CAMPO DO GERADOR E DA PAa
TIDA", eiracterizeda mais, por ter Cavidade na aba vertical do
perfilado, que compãe a platafgana superior, es que vai rosqUededo pino, cuja. ponta incideortogonalmente no cursor, de asneira
a encaixar-se numa das Cavidade do niesao, • em que o *VOO 012
recuo do pino é comandado por cato de ação manual.
3') "APERIEIÇO.AMENTOS

EM PRENSA PARA APERTAM

,DESAPERTAR OS -PARAFUSOS DA SAPATA DE CACO DO GERADOR 3 DA P413
TIDA% como reivindicado em 3.e 29 e eia que no cursor vai sadie
da peça cil(ndrica finalizada em cabo externo, e apontis inferiOR

de dita peça cilíndrica caracterizada aindwpor a ponta lite*
rior da peça cilíndrica finalizar em rasca aplicada em abertura
inferior filetada Co cursor, e em dita ponta inferior vai afixa.
da a peça em que, se afixa a chave • de fenda convencional.
40)
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"APERPEIÇOAMENT
. OS ER PRENSA PARA APERTAR h

DESAPERTAR 03 PARAFUSOS DA SAPATA DE COXO DO GERADOR E

DA Pin

DA", como reivindicado em l, E e 3, tudo comusubstalcillento

descrito e ilustrados pelos desenhos a p eneos ao p renote teeMorige

Ude (t5rro, pie • elidiam) conaltiado ama quadre coopraii
andando. um mita* arbitrgría de elementos rígidas, OU* Uru
nem os elementOm de Meeis da sconetruggo# el .ZOO pontos de
ligação (pontoe de Nação, natos) ficam Segura
' a demeatps
de amarrar interaecionantee em tornado Cabia, arames, tape
"tu de aço ou similares, caracterizada polo rato 40
anais dos elementos de eaardaa fica &TICO eabdivglaar, 11)

fica ou 'ficam afastadoàeite /Elsa por cima da coberta a
partir doe pontos de ligação (pontoje de jUnçío) deprzaamOto
2 • Uma contração de coberta de adrdo com a. r*
'eindiee00
1,. caracterizada pelo /Sto que' os elementos de
_
amarrar ficam Interligados noseeue pontoe de intersaçãO.
3 ', Uma construa° de cpberinda cardo com ao
reivitidistdes 3. OU 2, caracterizada pelO Ido que os elezue
tom de Preaeio. do quadro flue tatuado,' me plano axbitráriok.

4 ~Dm conetrtição de Coberta de acha° coa MO
'reivindicaçíes /Aia 29 caracterizada pelo tato que oe e/eme,a,
toa de pra g a° do quadro so aubatituidos Por °Urda aluai.
tos rigidez, adaptados para aguentar presego.
5 L..Viza conatrução de coberta computada um nxt.
mero de Vnidade p. de ao:rd° com as reivindloWdeel, 2, 3 ou
4, caracteritada pelo ¡ato que os elementos de preseío da
quadres adjacentes ficam interlidados *aficam combinado° p2,

ra tomar ua elemento de praceio comum.
lisa ametruao de conca% 4me ilea escorada
por elementos acudiam de umarraçía que se estendem ebtre
os cantos laterais das bastes de . prezeis e tico seguras ',te

outros elementos de amarraao.
#O requerente reivindica a Finidade de id:n

pedido depultaWaulPe partigio de Patantee mundos, em

19 de 4albo de 2862, acib ne 145.161.
,

na

FIG.3

5
.
,
TERMO N 5150,852

de 17 de .julba de 1963
.tequerente: 4pano Temo ....~1~
frivábegio'de invirtibe 1.
/7tti:a.fflo1auçIew
CORWRIU:. LIVRIMNIX'
„
:
(iNTROTADAM
EinfINDIC4q>58,.

3.

‘«". "‘Taa tenetrUçao de coberta livremente eueten-

FIÓ.2

FIG.4-

15...,í`;9
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TTRO Wed$0;891 de 18 de julho do 190i
MoqUerentet SUME R WA.INOSTAIA E cONtuCIO DE iitTROS
Sb PAULO
pwritegio de Inven91701 MAtERPEIÇOAMENTOS ZE:Y/4WROE ii1NO UDOTRIAL I
.REIVIUDICAÇ
induae
1.. Aperfeiçoamento§ na tiltroO Deja-met)
triaLdaraOterimadoe per plaoluefiltrantee &imponta, paralela
tont* num tanque', podendo girar da . poolçíío borizOntal para
a vertioab ditae plaoaa Rondo ligado par tUtO, flexível,* O'
SartiOaladae a um etz4 vibrador.
2. Aperfeiçoamentoe, conforme reivindicao4.10
~tuteados por ser eada placa filtrante provida de ma% '7.
dadividual oom tubo de inepecZo e válvnia.
3. Aperfeiçoementow, oonforme reivind168 ,94 40,A
naraoterinadoa por uma Asoa cem fim ou:poeta/10 tanque *Oh
as placae Xiltrantee.
4- Aperfeiçoamentos, conforme reivindica44 1,ca
.racterizadoe por serem ao placas filtrantes cobertas oom tela de arame, pano plaCtico para filtro, pano de amianto, oha
paa da aço inoxidável* ou materiale eimilareo.
• 5. Aperieiramentoe em filtrou para uso laduo-*
trila Caracterizados por,eerem como deacritoa,'rei7indiondoa
e ilyatradoe noa desen.Wa anexos.-

"

,
114~ OrM"."

~O. l 4, s.6 . 29 de outubro de 1.963
REQUERENTE INDUSTRIA DE 3,RPSI, E PAPEL% Sn ROBERTO S/A-ao Paulo
WODELO D2 UTILIDADE . Movo sistema"de montagem de caixas de par'-'%
a aixdlares
OBIVINDICAOSi
1, NOVO SISTEMA DE MONTAGEM DE CAIU
DE MEDI° E SIMILARES"„ caracterizado pelo fato de a base
da caixa ou embalagem consistir do uma falha retangular vin
realizar flancos ;ulterior e'poaterior e, ao
cada de modo 6,
mesmo tempo, duplas laterais que-envolvem porcSee interme.
diárias, resultantes dos -vincos da,formacU da base e dou
ditos fiancoa,
2. NOVO SISTEMA DE MONTAGEM DE CAI.
IAS DE PAPELãO ENIMIURES, conforme á reivindicação anterior, e caracterizado pelo fato de a tampa consistir de uma
peça que configura centralmente uma tira longitudinal de ai
-tura equivaler.a da
à caixa e nas extremidades abas vincadas no mesmo sentido da dita tira, sendo que a peça assim
vincada encaixa-se na base de modo a travar as dobras dr
base e. ao mesmo tempo, formar vna tampa articulável.
3. NOVO SISTEMA DE MONTAGEM DE CAI.
EAS DE PAPELÃO E SIMILARES, conforme as reivindicaçaes anteriores, Mos substancialmente como descrito no relataria reivindicado nos pontos caracteristiços precedentes o
ilustrado nos, Oaenbos anexos ia presente memorial,

1

cird. .„! •

TGamo . 151.096 -25 de Juno de 1.963'
REQURRENTR GERAII!O FERREIRA - Eío "ch.ulo
ParintG/o DE INvENÇIo - Aparelho para empacotar adulai de
dinheira e outros
ÁSIYINDICAOES
: APARELHO PÁU'EMPÁGOTAit WhâldIS DIGEEIRO E'
)UTRAS, formado de uma caixa retangular com tampa; poria oarac
';arizado por ter min; Cias faces menores um paraf2aeo com volaa;e que movimenta intnamena na . :paixa uma placa, et a compridrdo contra a face meOr, 000str.4!6S 'pacotes de notaa a inarm
marrados pelo , barbanta di)onsaÁLA!,~rrat e l e que pasaa
eiS fundo da caixa e por dàki: Xo dp , pyote a ser amarrado.
II - Tudo como desorNno,Pressnte memorial e nuadeeènna anexvg

,

PV24.,,no

ttamdi 147.267 dm 28 de feverc..o es 1963
%quarenta, IDXDIG ANTONIO ENDLEE R. o, Do ma
Priv11410 de Inven0o R NURFaIÇOAMBRO latHIQUINA COIMEM
itaniciçoss
3. ... Aperfeiçoamentos ea, míquina oapinadeira oop.0
rac-zerizadoe ror uma pluralidadeenmeidao muknote aeOpla-.4
dag , atravás de sup ortes argueadoe, a um eixo edaptítvel GO
trator, dito eixo sendo provido de doliÀletaial artiOuladde .
que suportam, roepactivamentei -duas -rodas,
.
2- Ap erfeicoamontoe, e3nforme,r0iaindioa404,,
_
agractoriaadó* por ser riãdkrid à altura dai roda/et-Mero,*
ção ao eixo, por meio de um paraxue0 Ai regt:gasea Imo Offia..4
11 10Á o eieteNa-aít4e4lid...›'-

[
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3 ... .Aperfeiçoamentos, coworme roivindidagio 1.
Oreadericados por ser regubliel a istlicaçãodas_onxadC0 rn
Ovais =relação aoa reapeotivoo oupprtea.
.:}:agerfolçoamentoren míqtiina capinadelra

7,
os de

lb padrão pneu lepra:soão indireta tertõsráti..*'

aoOrdo com Os pontoo precedente: g , earacterizad0 »Gr'
conter um material termoplástico adaptadaía4

0 -revestiimato

efcer

ta fundir a tornar-se receptor de truta e regoitador de:isc
quando expOstso ao calor pelo que a transmissão das irradiara

tooterizadOo por gerem eesenoialmente cias) deeoritos, reivia
..r dioadoa 3100 4eeenhoc anexo°.

çãeo infra-vermalhas através do dito pedrão Nobre as perç3e0
impresoionadaa absorvedoraz de infra-voreolhoe. ocasionará C
geração de calor nevou prrtee O fuleo deo porção::

tOrresp011

dentes do reveetinent0.

6.

Um padrão de impressão indireta terac:aratioa de

loOrdo com oapontoc precedente e, caracterizado por O

reYós•

timanto litográfico na ouperficie da porção bane OrnPrcender
cloreto de viüilideno acrílico moditioado qac contam 44 1 O

6 partos

do cílios ooloidal.

9. Um

padrão do impreado indireta tern:Uri:fio: da

entra° com os pontoe precodentes, caracterizado por a porção
taSe trananlicoora.Ce Irradiação compreender acetato 44 0.1U.d

•
10. Sb padrão

001
a".*

de impressão indireta teraográtioa

do acOrdo com os pontoe precedentes, Caracterizado por o re4
voe-tini:Mui *aporfiaie litográfica compreender de 1 a 10
r•

-

partia de =material impreesiOnador oleaginoso para 1 parte
do acetato de polivinilo parcialmente hidrolizado.

TgRm0 10 147.955 de 26 de março de 1963
--------E.U.A.
Aequerentet A.): DICE COMPANY
Privi1egio. 40 Invenção: "PADRIo PARA IMPRIMEM INDIRETA
IERMOGRAFICA s PROCESSO"
REIVINDICAÇONS

11. Um padrão para impressão indireta termográfied
de scOrdo coa oe pontoo precedente., caracterizadO por O re...
veatimento litográfico conter pelo .monos on ingrediente ec11
cionado de =grupo que ooneiste wa talco nata gaeatidarie a.. •

1.252:padrão para impressão indireta tirmogratiOar

14 *arca de 6 partes por peso e amido mo queatidado atí

ão de baseSU O cOneie
Mar terizado por com pàender uma orço
irradiaçãok um:m.011cent*
e u m material tranemleaor de .
ft

litográtioo receptor do água, regeitador de tinta

caros de 3 portou por paso.

tran~d

12. Ca padrão para imprecai° indireta- térnogratioa

aor.de irradiação= euperficio d5 dita bade. 0 Cm tObrO0

dó soerei* ponee pontoo precedente., caracterizado por c pa-

&revestimsnto traaismieeor de irradiação contendo um tateto

drão revestido ser adaptado para 8. tornar receiiaFr de , tinta

s1. receptor dá tintadiapoatO a0bre O mencionado lidaste*

e regeitador de água nas áreas que s2o , expoatasno calor en-

revestimaato.

quanto as porçãee não expostas do padrão revéatido eão.adap. .

2. 'Aspada* para impressão indireta tarbOgráfire
Ca de acordo

Com 0-ponto

todos para reterem as earacteristicas receptoreede ,=. água, re-

precedonte, caracter-indolor C

seitadorgede tinta e Insolubilidade na água.

dito revestimento zer um material eeneivel 00 calor, roto%

13. Umproodoeco . para . a preporao g o de-Airt.padrãe,li.

Ur de . tinta, regei:iodar de=igua, lapreoulonavel, dietri.r:
buidosnifernemente atrevia de um ligaaOr

.dor de
•

água.

114

Eatrls

roeu

.

i) ' dito material reoeptOr de tinta, regeitador de 'leoa Inm

alo

.3igador.
4. Um padrão para impressão indireta termograti n
' Ca de acOrdo com oa pontoe precedente, caracterizado por

1

co ligador no roveetimento aer dispa:raivei numa:0:10 aquoso,
5. Um padrão pnra iapre -ssão indireta termográti•

( CA de acOrdo com da pontoe preoedentee 1-3, caragteriZad0

,or

O ligador no revestimento cor soldvel num meio aquoso.
6. Um padrão para iMpreeeão indireta tormográfi -

Cd do acOrdo' cOm oc pontoo precedentes, caracterizado por
porção -bseo rrrecttçli ser oubstanéialmente transparente

•Çr9 1Atra-verce14o.

kko-,

que tem áreas de imagem geradorae de color abscrvedorau de

irradidVão, caracterizado por compreender as etapse de loca-

. 3.. Um padrão para impreasão indireta terameriti.
de acera° com Oe pontoe preccdenten, caracterizado lior

'ocasionador no.revestimnito p er dispereado deintrado

-tcgrifico impressionado diretemento'd Pari:11. '4e .u4'

lizar um padrão de acOrdo com os pontos pracedeatee-om-cOn:.- tacto de euperficie com o dito original, dirigir irradiapOtre
edbre o dito original pelo que as irradiagees eXo absorvido'
neaáreae de imagem dp original para gerar um padrãO de calor correspondente he áreas de imagem pelo que o padrao de
calor se transfere ao padrão revestido para formar Áreas receptoras de tinta e regoitadorse de doia correspondentes no
revestimento no padrão.
14. Um processo de acardo com o ponto precedente,
oareoterizado por o original eér um original opaco e . em que
as irradiaçaes são dirigia atravds do padrão orare O origi
nal que tem a imagem no lado adjacente ao padrão.
15. Um prooesso'de actrdo com os pontoe 13
C 14,
por as irradiaçães serem ricas em

caracterizado

infra-verae.

Segunda-feira 13
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- 3iMlag Salgue almagem no original 4 absorvedora de infra-va‘
MUCO, geradora de calOrs

do

16. O »rocem de a06rd0 com 08 patos 23 na', caie
utowitim :por o revestimento . noyadrh Incluir
ow: 118480e
%Mi 4 adaptaiO para fundir e torna
r-es riceptor de tinta *
inidtaitor . de.daus quand o ampoeto ao calor.
Rinelmente, a depositante reivindica, de aoOrdo coa
Çonvenao Internacional 0 . 0 artigo 21 do- Migo ds-Rropria
dado Induetrial, a prioridade do correspondente pedido, depor
altadaiátRepartioNo de Patentes dos Estados Unidos da Ambira
01 to ?Torta,. ea26 de marco da 1962; sob na 182.503.•

plistiao nexivel; a supegicie do disco (6) possue reentra

Cias (ii) ruas, por onde, com o'dedo,,transmite-de a movimen+,
.to gíratOrlo do disco e, pnr conseguinte, 1 bobina, Permitindo

a calda on o recolhimento da fita métrica (10) sem auxilio dO
tolas, através de tua rasgo (12) vertical constante lateralmontO
da

caixa (1).

22) "NOVAS DISPOSIÇUES INTRODUZIDAS EM TRENAS! , como no Oonto,
procodonte, a Caracterizada polC fato de a coglindaí,ariaça0

'AG

Constituir-0o do vestidura 011 caixa (13) circular, dotada (10

"4,001!!!!!!!!!"
4.-

uma reentrincia circular (14)

em

Sua suP 0XU olo ond a oilota

mina abortara (15) igualmonto ciroular; esta adaptado i roo-.
trinai& (14) um disco (16) dotado, eaperiormento, da uoquenaa

rza. 2

Ooll600lAo . (17) . ommeia esfera e, inferiormonte, de u j a praia*
gao eilindrica (18) que passa atrav6s da abertura (15) da 04i+

a

24

ti

IR

Ea (13), constituindo-se na bobina que 6 circundada twor uma

tildil"1111"r
~WW4t4WV: ',

o, 3

r<'N `,W,V.NN,,,, N.• ,L1,-1•:,7

Ia

ranhura . (19) onde esti encaixada a uarede superior da caixa

14.

(13); circándando a bobina (18) estl um outro cilindro ou tu'io

,.............,....8 ,,,,,
V

001#1°'

(19) que encaixa a lobinal parede superior da caixa; dita Do+
:dna (18) tom uma abertura central (20) donde projeta-se um

TERMO N e 147 971 de 27 de março de 1963

eixo

Requerente: 1.0 KWANG TSEN . São Paulo

*a; uma fenda (22) vertical disposto lateralmente em dita bo-

Privilégio de Invenção:• "NOVAS DISPOSIÇUES INTRODUZIDAS

EM TRENAS"

•

•

REIVINDicAQUEs

bina, o tambtm no t-lo (19), permito a fixação de Uma das ex.

12) "NOVAS DISPOSIOES INTRODUZIDAS Em TRtNAS", constituem-ao
de tronas coM

disposiç ges

internas em vArias formas

mas,

trwidados da fitimAtrica . (10) flexiVel, entre o vão quo se+

fim»
rara

aunando todas doutro do másMo principio . e são caracteriza:is
•

Da calma.

ai pine:tico e Comp g o-soo: primeira forma, do uma vestidura OU

$2)

caixa (1) circular dotada de uma abertura (2), umgmatroular,

INTRODUIDAS EM TRENAS",

como nos pontoo

apresentar caixa (24) iiroal:r,.dotada e de uma reentrinala ciem
Oular (251 em sua supernal° onde existe uma abertura (20:

sua eircanférOnaia interna; possue, interna, Inferior e contrair

abertura (2) da caixa, adaptando-se 1 pequena reentra:AIO

"NOVÀS DiSPOSIVIES

jaoccdentes o caracterizadas pelo fato de a terceira forma

/mima superfícies(' dotada de uma pequena reentrOnaia (8) Ca

mente, uma projeção (4) ollindrica com abertura central (5);

aboli/ia (18) do - tabo (1M, enquanto que a extremidade

Oposta atravessa atrav6s de rasgo (23) disposto 'lateralmente

4*

eseencialmente por g orem confeccionadas É ltteiramente de materiw

214

(21) cilíndrico quo . apola-so sabre a base interna da.cai+

-

Igualmonto °inalar o suja borda interior 6 dotada de ranhuras
(27) ondulantes( eotN . adaptado h reentrinoia (25) um disco (22)

(3) está ajustado UM -disco (6) que gira por melo de um eixo

9 0m pequenito Pro intle (29) macia ()itera na InG supernal*

(7) disposto centralmente na parede interna do disco (6), ontrb

O O dotada em sua ase, de uma projcao . oliindrica ( 30) que oro]

a abertura Central (5) da projeção (4) interna da caixa; uma

cá/ram p a entre a abertura (26) da caixa, torminando em eixo

bobina (8) . 0aliOnte da parede interna do diabo (6), 6 dotadl

(31) cilíndrico gira-Uri(' entre um orifício (8g) disposto !ti

de um rasgo vertical (9).por onde prendo-de a fita métrica (10)

base da caixa; 40 lado do mon010140 eiZo, uma g abo (38)

lleatet ao rodar do oiro (31) aju;Ita-se una

:batina

• ceia ranhuras endulanten (30)

ode Vlo.interi -o (35)

tio, formando encaixes para
COperior da 'caixa

Janeiro de 1969,
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as ranhuras

(04)`deloda

!irei! 41W tue topa" t Sabia* 471 de tate Ide toe e.eiretr,4,,

na euperfl*# -

WIAAAIO Ça0 &10êtrtaidado apesta ° attareeea atravto de mo

]27) da parede interna

e, ainda, dó uma abertura

lenda (63) tatuada ad•rgai:ata na eaile•

(37) comiiormato

bs) mpovAgrmoslcUzsINXRODUIDO

circular com pescoço retangular, servindo para receber a chave%

vto

aloja om seu

TROAS",

tona em /pontoe

preCédtated, o tudo esmo oubetancialmente descrito, reivindico-

ta (a31 com idtntioa forma, constante na parede inferior do dia-,

to(28); ii a bobina (34)

Elã

--" o ules desenhes amem.

(35) interno uma mola

espiral (30); dita mola (38) Pressiona a bobina contra aparada'
'interna -euperior

da

caixa, permitindo o ananim() das ranhuras

4 tornando fixa a bobina; assim i pora movimentar-se ó disco (28)
a fim de tirar da caixa, eu recolher 11 ZOOU a fita'marica
(10)0 neoeseài-io pressionar-se com o dedo, leemento, uma das
pequenas'projeved

(29)

para tal finalidade, possibilitando O

deeencalme das ranhuras;

g, a 2 "n"-x-rt-N\—~

•

,

o

(J5 o

40) 'NOVAS DISPOSIOES INTRODUZIDAS MK TRENAS",como nos pontos

# kl!

precedentes e caracterizada pelo fato de a quarta variaç'go cona.,

4, rot-

tituir-ao de vestidura ou caixa (38) circular, dotada de duas
reentrbnoias circularee (39) onde existe uma abertura igualmenm
'$A circular; numa das reentrancias (39) esto dispostos, em tom
' da a Sua iircanfeAncia, - dentes semi-circulares (54); esta
• adaptado Àe reentrá/mias,

Um disco

(42) dotado cuperiarmente,

Ce pequenas aulitncias (43) em meia esfera, e na:parto imedian
•:Umente inferior ao disco (42), ;stt introduzido
CO (44) do Menor diftmetro, dotado de

UMA

um

outro dia.

reentrncia (4j),faxs

n

Pando um

terno

onde esta Colocada uma mola (4,61 4o forma semi-

•ircular, atm uma salitnola ein forma de de. n;

dita mula (46)

áf000 um(“Press44 contra oe' dentes (50 fceilitatda o centrar
:

:10 do movimen$o

eth

O COCO

da fita

mttrica (10)0

de mor dilmetro (44) vem disposta

papa atravês da abertura Ca caixa (38),

Alonotitulada-44n3yelina que t

circundadapor anu ranhura

J48) amde,,ett 'medrada a parede euperior

Iblee (47) teci uma abertura
•
I
:mus (N) Ada gMbie0

,4111-0

.
Lê; liatuOlamêo Win
NP. Moira de
•

projaço

ao a, entendido para dentro de dita cuba, dito meio tendo operativo pi;
rei circular lfquido em dita 'cuba para fins de la:vageM;,dita ' cuba tendo
pelo menos uma fenda formada no seu fundo para fazer com que A fregaw
tia ressonante de dita cuba seja substancialmente dl:taranta de todço

•4/indricla (47) que

"da

Mtia

Ttilmo Na 149.371 d e BIA de maio de 1963
RoqUarente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E. iS. A.
Privilégio de Invenção : APERFRIÇOAMENTO EM CUBA PARA M4PINA
LAVAR UTENSfLIOS •
' I
REIVINDICAÇUES
,
!-•
Um aperfeiçoamento em cuba para maquine de larsr atenaflice
caracterizada por Incluir uma cuba formada de chapa de metal, meio vg

Uffla

da caixa; dita

bom

;se !romana/as de dito moio durante o seu- funcionamSsto, de modo o elds
ter A amplificaaro por dita cuba do ruido do mio oprativo, e uma can
da protetora de material plantio° recobrindo o interior de dita cube o
nchendo . dita fenda para formar uma camada continua prova de lfeuido
u:bre a •uperffcie interna de dita cuba.

central (49) donde projeta-se um

Apeio-se etbro:a

Use

interna da cai..

•—a-44 - íg cilindro ou tubo (52)_,

farda (51) vertical

;lateralmente, que ponn5:-

33U595 4v4. ê itO tatremidadce da ilta'Otrica (11)),,Qu•

2. Um aperfeiçoamento em oUba para mÉduina de lavarutenatils
-s&racterizade por incluir uma cuba formada de chapa rde metal e tendo 2
ga.abertur localizada centralmente no seu fundo, rnios presos em dita
Lbertura p estendidos par s dentro de dita cuba, ditOs meios sendo opem
'ativos para circular1:Coí1do em dita cuba para dns. de lavagem, dita
sabe sendo pela msnos uma fonla
pue

ecuQ4,:a',J* aa„ ,t

em dito fundo para fazer com
de toaae

DIÃRIO °Mu, -

Segunda-feira 13

afttrequeinclas-'de dito meie dUrentire seU fUneiónamantO de-idde a eVieb'
Ur a empitfidago pOr'Cita Cuba ' dos ruidoa de dito meio, e uma camada
protetora de material plaatico recobrinde . O interior de dita Cuba e ea
Oheade dita ' fenda para formar. Uma éaMada . Continnal prova de lrqUide
'broa inteiri. ompeírtfele á* dita-cuba.
3: Cm aperfeiçoamento em cuba para aqUina de lavar Utensflie,
Itendo a estntura definida no. ponto 3.- caracterizada pelo fato do que,
lito material plaatice g de ciam conatituida per plaatiCoa vinilidoi
borrachas.

( Seção no

Janeiro dei S i

350

ibda a largura da correia sem fim e Cií'e—iblií-S, cilindro; ou Sz
eãOs semelhantes.
TransmiSSIO, de aetrdo com os pontos 1 e 2, carac.
torizada pelo fato de que C lado da correia sem fim. voltado
ra as polias, Consiste em material termopláStico ou em.borrachal
CO qual se acha incorporado ura material pulverizado a per:manen.
teinonte MagruftICO com ;Ata intensidade .coercitiva de campo do.
Gale de 1000 oersted o com pequena permeabilidade, como sej.41a5
foi' axemplo$ itrrita da lielrlo i . eatrOuoio ou chumbo, ou bismuto
ecakmangedes.

- 4. UM aperfeiçoamento em cuba Para dquita.de ' lávar utens±lios
COMpreendendo o aparelho definido no ponto 1 caracterizado pelo fato
dó que dita cuba formada com .um-recesSo em voltada dita fenda de moa
do a induzir o enchimento de dito recesso e de dita fenda quando dita
camada protetora :aplicada em forma Irquida no lado interno de ditacUbas
Finalmente, a requerente reivindica os favores da COnvons,.:co
ternacional, visto apresente invento ter sido depositada na Reparti
o Oficial de. Patentes dos Estados Unidos da árica do Norte, em 25
Ie .:Ranho de 1962, sob o ne.204,911.
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4. Transmissão, 'de actrdo com os pontos 1 a 3, cautas
terizada pelo fato 4e que as Polias consistem em no material ftg
tomagnático e se acham cobertas por uma capa de material floxi..
Vel a modo de borracha, com incorporação de materiais pulverize
dos e permanentemente magneticoicom alta intensidade coereitivt
de campo, como, por exemplo, territa da bário, estr5noto ou chu4
bo, ou bismuto com mangarias,
.5. Transmissão, .de aotrdo com os pontos 1 a 3, carac.
%risada pelo fato de que, na circunferencia das polias que sag
vem como corpo de reação magnática, se acham dispostos Imãs.pez
Ementes em forma de barras, com magnetização radial e.polarida
dos alternadas e localizados de acOrdo com o , intervalo dos nrã
loa na correia sem fiml Ásiàs - âssei, entre os quais 80 encontram
peças intermediárias de material não magnático, quedeterminast
a distãncia entre os pálss,
• 6. Transmissão, de actrdo com os pontos 1 a 3, cara&
terizada pelo rato de que as polias consistem inteiramente ate
material permanentemente magnátíco e possuem, para /ornar Pft
los, na sua circunfertncia ranhuras ., eI:entUalmenta preenchidas
com material não Magn4ti400*.
2
3$ 3533 3S3$35
8.23333II533333
33 t151151133333
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ERMO N o149:727 de 7. de junho de 1963
Alemanha•
Requerente: MAX BAERMANN
Privilegio de Invene gotTRANSMISSO COM RODASJOLIASICILINDROS
ÓRGÃOS SEMELRANTES,LIOADWATRAVÉS DE UNA CORREIA DE UNA COR.
LEIA snm FIM ,t .

lEIVINDICAÇU

• 1;. Transmiesão com rodas, polias, Cilindros ou brgies
semelhantes, ligados per uma correia sem fim, CARACTERIZADA 1.0:
lo fato de 'que tanto a.correia sem fim como as rodas, polias ou
cilindros, em tOrno dos quais passa a correia sem fim,consistem
parcialmente em material parmanentemente magnetico e se acham
providos, era dirolZo circunferencial,,ccm glos de polaridade;
alternadas, de talmoáo 4ue,,na superfície - de contato entre
Correia e a poli:AL se,defrontawsemprejaos contr.Érios.
2. Tranzm1o4.0,:de &Ardo:com . ° ponto 1, caracteriza.
da pelo fato deaesices!oOlos'altern ado s , se estendem por sabre
;I • .• ,•••

•

,

C;Y

TERMO 20149.72A de 7 do 4in10 da ,196, m ,, _4„74fif:as
Requerente: SPID
íti
ildáiri -scituak;èttitUCC4i dant
GmbH
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ABIVINDICÃÇOOS

a..- Fuso, pr4rio para máquinas de fiação e de rate
'1:01ão, e munido com maneei de colar e mensal de pá separados, BOO
dto que o mancal de &alar, oanstruldo em formada rolamento de
colos, co acha aiojelo em mie cabeçote, fixado na caixa dota*
oD que constitui ao Mesmo tempo o anel externo do rolamento de
colos, Caracterizado pelo tato de que os rolos são conduzidOO
aof.eriorment,e em direção axial por um ombro ossenolalmente Ode
tbecido, aplicado ao cabeçote ou 011 instalado e acontecendO9
%ainda que . a folga axial dos rolos é limitada por uma auperda
Cio. de deslizamento, dispoota em uma tampa em forma de 00p0a
alue veda superiormente o cabeçote do mancai. •
Fuso, de acOrdo com o ponto 1, eareoterizadO pele
tate. de que a tampa em forma de copo é segurada em uma raniadre
;bastante larga ein comparação com a sua profundidade o aplieade
ao cabeçote acima do plano de rolamento doa rolos t, de tal Mattel

ea que, no ombro radialmente saliento acima da ranhura OU tla
rede do oabeçote, sejam compensadas pref,erentemente as prega...Ur)
radiais da tampa instalada sob preaaão no mareai, e t ainda, de
tal modo que a face frontal inferior da ranhura aS.rva apenat
ao batente para a tampa do mancai em sentido longitudinal,

3.- Fuso, de acOrdo com os pontos 1 e 21 caracteriza*
ao pelo fato de sue a parede da tampa em forma de Copo, feita
preferentemente de falha de aço, apresenta uma . ligeira *min.

9.- Fuso; ao acorao com os pontes Z a 0, oáractergb
GO pelo fato de que a tampa era forma de copo, que conSiate
maneira conhecida em material aint'Stico, se introduz, Por Cote
de um rebordo ou cord'eo, em uma ranhura do cabeçote, e,s6 adie
provida, na borda interior, com reentrancias para a a*Utidledf)
de lubrificante,
Fuso, de adrdo com os pontos Z a 9, earater
taci0 pelo tato de cilia, entre a parte cilíndrica OU quase C114
drica da tampa em forma de copo e o cabeçote, existem fender)
OU aberturas semelhantes, prOpriaa para acumular 1ubrifiCatitt3
12.a Fuso, de acOrdo com os pontos 3. e 20, earasts7Z
modo pelo fato de que a tampa em forma de copo segurada CO
Uma ranhura externa do cabeçote, e, ainda, pelo fato de 0104e
parede externa da tampa que se introduz no cabeçote, se adlikPl
previstas ranhuras longitudinais para acumular lubrificante.
32.- Fuao, de acOrdo com os pontos 1 a 13., caraOtenh
Oado pelo tato de que a superfície de rolamento da tampa CO tql
ma de copo è falta preferentemente de material sintetioa 'Cã
cada por um anel disposto na tampa e preferentemente cope:CIO
tem esta, que possua boae propriedades de deslizamento.
3.3.. Fuso, de acOrdo com o ponto 1, earaeteriãado
to feto de que o cabeçote do mancal c; temp erado apensa parez4
vento, , mor exemplo, por via indutiva.
"LM

*goda de maneira tal que se preasõee radiais da tampa instalaa
dia sob pre'ssao sejam compensadas preferentemente pelo cento 03
terno do ombro superior da ranhura.
11.*

1

Fuso, de acOrdo com os pontos 1 O 2, oaraOterila

Oto pelo fato de que o fendo da tampa apresenta superiormente
1-0- ro1ongamento,. cuja face tronta3: e tratadi juntamente com a rã —
oe frontal inferior da tampa por processo de retificação plane
(ando que ambas as auperfloiea frontais ocupara preferente:0-.4e
ilreas identicas.

5.- Fuso, de acUrdo Com o ponto 1, caracterizado peaP
ao tato de que a tampa em forma de copo é aegtãoda, em uma re
finara 'á mesma aplicada, pelo estreito ombro existente aCims
talibura muito larga e profunda do cabeçote do mareai.
6.- Fuso, de acordo com o ponto 1, caracterizado per
ao rato de que a tampa em forma de copo repousa atrave8 de
corda° ou óretio semelhante, sabre o ombro inferior de eras row
Chuta aberta no cabeçote, e é comprimida para baixo por Uta
Gol eláatico cOntoo que se apoia no ombro superior da ranhos,
7.. Fuso, de acardo com o ponto 3., caracterizado Ri,
'(5* fato de que a tampa em forma de copo é comprimida (sabre a
alace frontal superior do cabeçote por meio de una luva de epéa
!
Go, ajustada c'èbre a parte superior do cabeçote o cuja borde
Abferiee es introduz em uma &lanhara externa do cabeçote.
60. Puno, do adrdo eco o ponto 4, caracterizado pat
dO fato de que a tampa em forma de copo se acha munida oco tra
"bordo fungar externato° te Introduz em uma oorreapondente
imbua Interna do eaboPte, cuja parte situada acima do plano
az, colmato aoe colo° moo: Quica radia.% esternarraarra Ora
9Areae oor
eael

Mo. rasos de acOrdo com 03 pontos 1 e 3.3, caractari,
pado pelo rato de. que no cabeçote eão temperados apenas *149
co do rolamento dos rolos e eventualmente o caibro aplicado ao

edbogote, que serve como condução axial doe rolos.
13.9, Fuso, de acOrdo coa os pontos 3. e 3.3, earapffib
podo pelo teto de ice, no Cabeçote, alem do plano de rolamente
dOe r03.08 e eventualmente do omtro, aplicado ao cabeçote e •OP,0
Oerve para a condução social dos rolos, se acham temperadas ai
da °tatuo oupertictera coco, por exemplo, os om'bro(ou as raro'
41h oras fera e at aaaaffea e desmontagem do cabeote 99 Qd8e)
soro o ando da tosa em f,prma de cana.

ranalesence, taeposicente reivindica, ao edDle et%
Conveneio Znternaolonal. e de conformidade coa o ertigo 41,4.
COdigo da Propriedade 2nduotrial, a prioridade doe CorrespOPC)
denten pedidos, depositados na Pepartigao de Patentee da kW
n anha, em 9 de junho de ' 2962.o 29 do junhe de 3,962, aOli 015 age , 8 79 856 VIN/76e e. g 80 1,73 1/fls./7E% reapeotiVaglItiP
rume Ng149,767 de 10 de junho de 1963
Pecuorente: JERVIE B. WE13B cOMPANf
Privilegio

de Invenção:"CONSTRUÇXO DE UM SUPOR= P

fiatt03

fARA TRANOPORiADORORES DE CORREIA"

REIVINDICAÇOES
2.* Monstruçao de um suporto de raies para
tadores de correia que ,4 dotado de um par de membros de More
te espaçados transversalmente 40, percurso de movimento de 00rie
roia, caracterizada pelo tato do compreender rm conjunto de rSe
10 que inclui uma armação que abarca os membros de suporte gaga
os para segurarem destaavelmente o conjunto de rtlo aos meabrO0
de suporte que consistem numa pluralidade dó superrfciee na are
0t00 de conjunto de ràlos e nos membros de suporte cuja* Supere
?Xales so inter-engatâveis no movimento relativo, entre antrmagl,
do conjunto de rolos e os membros de suporte e superffeleo essa,'
que :ião dispostas longitudinalmente e transversalmente à erma40
do conjunto 'de rolos de maneira afixarem a pos100 da arme00
nos membros de suporte.
20- Construção de um suPorte de ralos para transpOrtaddb
res de correia, de acOrdo com o ponto 1, caracterizada pelo tate
de compreender ainda meios para conectarem destaelvelmente a aro
Mação do conjunto de rOlos aos membros dn.suporte que comprou:n(4
dem. entalhes inclinados de face para baixo formados adjacentes a
Cada extremidade da armação do conjunto de rolos e estendidos trada
4versa2mente a ela e entalhes inclinados de face para cima formado!!
nos membros de suporte para engatamento pelos entalhes diarm400
O estendidos longitudinalmente à armação.
50. Construção de 'asa suporte de rolos para transoortial
dores de correia, de acOrdd coa o poirto 1, caritoteriSSUO p0/0 i%
to de que os meios para conectarem deetacivelmente a armagic do
conjunto de rolos aos membros de suporte comprienden um par de Ob
talhes de face para baixo eetendidoe trenevereelmente a 9=40
do conjunto de Alo adjacente a cada uma das ouso extremidsdeep
_f
compreendendo cada wn dos membroa de suporte na cebo flexivel
getdvel zoe entalhes e moion cari:agados pelo conjunto de 2010
para deformarem o cabo intermedlixisimente aos entalhes.
4.- Construaib de um suporte de rolos para tranepOrtatets
res de correia, de acirdo. com o 'ponte 1, caracterizada pelo late
de que os meios para pnecterem destecivelmente A nrmaçào do come
junto de Alo soe membros de suporte compreendem um perde eeptle
drosí meios segurando uri doo eequedroe d ' ermaçàó adjacente AS CUM»
extremidades, incluindo cada um doa Off:adros um pardo entolkee
de teve pare 'salmo, compreendendo cada,uadoe MembrOa do suporto
de rolos um cabo flexível adaptado para engatares entalhei, e ula
elemento movivel montado em cede esquadre para engatar e defoal
o cebo florir a intermeditriemente tios entalhos.
Construçao de um eraporte de rolos pare treneportadOR
ree de ecrreil, de acOrdo com °e pontoe 1-4, caracterizada polo
tff 't Re que á armag go do conjunto de rolos incliai meios para 011.$

Cortara ora gualidede—de roas arelaped axxe/ de pente 4102)p"
.rOlo -centra 0)
tptee incluindo os referidos rolos pelo teco

aia par. de rolos externos, tendo a referida araag go de conjunto
Colos ama Porgiio central e porgUa extremas cada ama delaa CIAM
Gide numa releg .a.o inolinada ascendentemente em relag;o a porgEr 1
Central para definir uma reiaerso osgulor ÇPZIP2P COrreepondlate
tre CS rolos centra/ e eXternose •
eow Vonetruggo Ao um suporte do Oleg Pare exaagratilati
CO de correia, de (cardo com quaiquarme dos pontos precedi:14M
Cg racterizada pelo fato 'de que a axmag7o do Conjunto do roída
Compreende um par do membaSs longitudinais e uma pluralidada
Ge esquadros der:matagal do rolos interoOneWendo ZigidaltdA9
00 membros longltudinai6
7

..Suporte de rolos para traneportadogeaCe correia, Oh

Cardo cone ponto 5s, caracterizado pelo teto de que O por 40
13cabron longitudinale da erma0Zo do conjunto de rolos 00=0,
ce no sentido da porç go inferior do Conjunto de raie.
Surta de rolos para traneportadoree da corre" de
adilo com %UI/queriam:dos pontos precedentes, caracterize%
Oinde pelo fato de que cade um dos esquadros de montagem de 21,
' tos inclui meios pare enporterentes extremidades adjacentes LO
t
Ga par de rolos,.

e..

9.. Suporte de rolos pare transportadora de eeXTeie t 10
CCOrdo com co pontos 1-4, caracterizado elude pelo tato de que
ermaçiço do conjunto de rolos inclui Um par de berras de s
DL, uma pluralidade de eequadros para montagem de rolos lute,
Donectando rigidamente se referidae Urras do ~ao nume ra/0
Ira descendentemente convergente. incluindo Cede um dos retorto
109 esquadros de montagem meios para eoporterom em extremided01
*jacentes de um par de rolos na relaç go axial magiar.
100.. Suporte dirroloS intermediírlos pers transportadOrte
a correia conetruido o arranjado eubstencialmanto conforme 40D
mdto„eqní com ao:cartola e conformo ilustrado nos deponho ene
os.
Pinalmente, a depositante reivindico, do eard0 ema 4
ençâO Internacional • do ci;ndozai1e(60
•
Ide 4 cOd 03 do.d.ddeel
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io dá Propriedade Industriei, a prioridade do aresespendonape
dido, depositado lia Raparti çí.44. 4020tente0 400 astodoolUble
212.351
2ERm0 - 149910 a 17 de Susto de /00
.•
moraENTE E2ABLISSEMidTS A. CAZANEWM•Pta003 FR17171010 Dit INUNg0 • Aperfeiçoamentos em vartram0 de veludo
. dade a correia tropeadas./ tk1rkeipe/ant0
- em aquinaa ferramenta
ItErntiorTi~
o
1.-Variador dé velocidade em UMa Maquina...rem
menta, com' correia papeando em volta de polias extenelVela.
em que a aproximae;e ou a 'esparsa° doe lados ;proporciono:
,da por' um fiado sob pra
- ostO fornecido 'por urna bomba 00104
da pelo, eixo . geral dalniiquina l atuari4oi llsoa . £3.410 Ont aspar
kos fechados de volume vari‘vel, (vem que VariaÇU de VO

COM@ de funcionamento, afim de que coorrÀ-unicecw:Ngcl?'
to, de aMplitlide limitada o predeterminada ', de, correio 2ccmj..

'neaelin do cor'reinielado 0.tuncionamanto: dam:quina.
Go Variado da ne grdo com õ ponto l'ociactt
tirado pelo fato da que os citados meios de manuteng gó da
pressa() compreendo melou do acionemento'dà bomba durante!,
as detengeos da mitquinai um dieponitivo L ecionado pelo comes
do do Início dó funcionamento e da detenpRO da M'gquinamfer•
remonta, atuando abri f. mola-da vavula de' deioarga que tjb
•
prene go . do iaeo para fazer variar, n.partir de um. mg.
att, um mínimo, a tensto dessa mola a fia do que a prqa
▪
neo do-liquido de alimentageo baixo at4 d . valor . residual Aí
,sejado durante xis períodos do detengeo momentenea da. m4ut..
'na,forramenta-duranteri utilisageo desta.
9.- VarladOr de vmIocidade de l acerdo com qual
quer doms-pontos 1 a 8, caraCtoriaado'pelo fato de que o
ferido 'espaço fechado de uma das polias eetProvido no prí
prlo interior do cubo (2) da polia que fórma!ua cilindrO (3) no qual pode deellear uMeabolonLintegrante por melo de
um Orgeo de viriculageá.(8) que trimepee a parede desse 'cuba
do lado mOVel (7) da polia, lado ' esea,deslieendo abre o ta
tenor' do ,citado cubo (2), pendo, o referido distribuidor
eonetàuido por um mbolo (22)ideslisendo.ewuma aleseGeG
ceg a do -embolo (10) declinando raaria aleeagem'cega-OaPre-s-:
sentando condutos ' longittidinale (23,24) providos 4e arestas (26, 27) que e00pOram-e0m as (16, 17) do Orifício dó •
paseagem (14) provido• ,nó citado ;abolo (10 para permitir •

Lume eatt..yinCgada ' a UM deslocamento axial relatiffiw
dois lados de uma polia, um distribuidor permitindo fazer
variar o volume do fitado nos citados sepagogYechados, oa
motorizado pelo fato de estarem a g eociadoaa ' esso varia40

meio., capazes de manterem sob

prens% ao estar-a

desembreada, o flalido . acionador atuante
das

pOlias da transmissío

manterem assim

-a correia

a

sabre Os

54.44116

ladod-d.

correia trapozoidalp

o dó

esticadas

Variador de acerdo Com o Ponto 1 9 caraót06.

rimado pelo fato de que e‘lvulas retentoras s diepoiltaa
OR entrada e na siada do distribuidora' a de entrada, provi,
da de adequada mola,de reposiçeo, abrindo-ae to sentido
entrada do

líquido G a

ta

de saída abrindo » oó to sentido da' *;

saída do líquido ' em °po9/4o suma mola de rew'rigeo cal.'
calada para manter no circuito a

propilo desejada por

oca.

• aiío da detengeo dá bomba.,

3.r Vóriador de
• tisado

pela provisío

O pon*o 1, caractj
separadas ou conceito .

aCerdo com

de duas v;lvulaa

tricas abrindo-me em mentido

oposto ao

do entrada no aspa.,

go fechado ao interior ; encaminhado 'o

liquido sob

pressío #

reposigeo,p
ria . talx

4 vavuIas

assas

providas de molawde

dequadas para 'manter '00 circuit• a preas;0 desejada
eleo da detengeo da bomba.

4.-

Variador dó acerdo'como

• isado por ser um -acumulador
samba e o distribuidor desp e

pólit0 1,

hid gulico intsrcolado
líquido

oaraot*

eincularaeletivamente ,6mendionado espaço fechado com : a tg
billaçaO adutora do líqii4o so:pre 'ssect (60) ou com a de'ders
car: (31)4 aw passo que ', na posiç eo de equilíbrio; e mbola
i •
distribuiGm.(22) mantemteohadoe esses dois condutos (34

entra e.

aos espaços fechados At

• •

Wolums vari‘VeZe
's

e

5.- unido:,

da isÁtirdo 00m O Ponto

"

locareitit

irizado Pelo
,40, : diatribuidor'Ocorreatravía de Um reservatOrio.ventajoso
Gente disposto midível do ponto mais elevado do óirculto transpostepao líquido, taispida deões - ponto, apresentando
tato de que aevaouageo do licpaívio ~cedente •

;Ose.reservatOrio . preferentementeóna ConfigUraqío cilíndr4

Ga na gUalió desloca um Lbolo atuando pe1o7 seu

Janeiro de 1969

eia ~MD c), (dedo 04 O Sia% 54~
Stel Med& da te) 01; &too vo/~) co.toundao
coto .00. eget) is :~teirrastat3 o Cambo Inn
ausigurareo Mag.& dt. égadr) do alimenta0.
4 Gntoilo dsV5
; tentou camedop eo ai-.;,adsOctifflaaNtOreocott) ode Cá) .
noloto da Gozada durado o 'cuo ublitsogROÓ
to Variado . da aaiedd troo O ¥taito Staattaaçt
rimado Palo. tato da- que cm Tecidos mios de tariutengto dt3
Hpreengo no dinpost0e, ovveduetadco l da r:anoifia.qualliproo
ao pe/Odiresmos mantida Ma cUent0 treatraegoisprosaU

da Am4rica do Yo;te, ea 23 de Julho de 1G64.11WO.GC2C0

veie

^

MARIO OROU

prÉlir10

P2

lempuxo.do líquido,e0hippkosio,:e;brikp;004vOciOundur
-te lodo mgval:-possa,,aat-juiperior,0,exere4dp-periganentamen...
"-. :tait:mbre áMtiolm'acionado do ,-ladom4v0.1.:44N Çutra
t- p o r exemplo graças ao fato de que ;st3 atimeriitabolo,!eirn

GO OU ii0b O empUx0-48 urna mola, MeOrrendO.a'evacuaçZo-do

gMldo dettncontro e cuba de, deCantaío quaUdo o mb012,pre.de.=
Cid* Pelo líquido, 'descobre UmrOridoio'.oula poei 3 O
, Untado para assegurar , n0 circuito a prese;o deeejada.

-

10)s7 Ytgic49V4ayelocidade de acerdo com o.
ponto 41, Oaraotorizadel,pelp:;oto de , .que.o lado movel(40)de
uma-dae polias está,permsnenfg!Pge .submetido ao empuxo-_ do
044t4Puidorregilla a gpressío,
çío dato, sabre e. -/adOrmir)Vel da,Outra3polia l ,dSiageira que

:

▪ d6-1- ,("')1)'-g"°4 OK05.1Q000~9ggOlm.U4ÂCiOnadOr
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(10) do lede mówe/ da outra poli* ou, to:oontrários inferloo
L g eie *elmo permanente.
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faixe e e alavanca de edeb.toe Mie reivindicado em .in cucam/ai.
- , ~94-molo4çier3.too C ilustradoe noa deeenhoe elleone.

Oa requerentes reivindicam de (cardo com
ConvenoZo látermaciona/ e o Art.'2,1„d0 Deireto -Leiam743030
O* 1945, a prioridade do correepondente pedido depooltadon0
mepeeteoZo de Patentei ea ' iránça, em 19 4s DeaeletrO da 2964
reb 0 no P.V.919.094.
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/MO Ns 150330 de 25 de junha ta 3863e
/Mementos DR. 01.018 le AIEL188 e 810 PAULO.
Privilégiode ~aios UPERYZIÇOAMPTee EM CUPOM DA
mammkol 0 ENTRE A CAIXA E 41,4,1000.4 DE Cl1aI0".
yEiviunIetetES
1 0, Aperfeiçoamentos em superte de lonjugeçko entro
a cama o 0, alavanca de cambio, caracterizados por compreenderem
essencialmente uma peça unic& i, inteiramente feita em material are
metéklicop ou enao met glico revestido com material nto motAlicep
peça ettncomposta pct . um bloco inférier . suhstanolalmente prima&
tico retengplart'proVid j , promim0 de um de seus extreme/3 /ater
de um furo vertical passante t pua o acoplamento coai a alevensa de
camb14 e ['tuia tende dotatie. ' HaPle0 lateral nenOr:0 (inte,stasta
da deOele ()rifles:O, de um-elejament0 reentraste, com paredes'inr,
ternas incl i nedas, é abeto taitb4mipara-a face inferior da peqa; O
04 faca superierdo ieime bloco salientando ...se uma projoçal eZdeCt
trica, tambémOubstancia1Mente , iolimát ica , cem a face posterior rog
em
. te à' do' bloco, ton20 menor làgura que este, e m-feco anterior
plano inclinado, dita proje0O tendo ainda provida de on oriffoire
transvertal¡lorizonta l g luas/sante, P ema o'ccoPlcmcmiO com O 81'no
... . .
Ca mel," de cambio. ,
2 4. Aperfo iÇo 4M04 0 Or$ cupwto ip teejnga0o . ent re e-

tilaMO 8 0150392 de 26 do junho de /963
tequerentel HANS.OLB/CH BOHR
ALEMANHA
friv/legio Co IntenOól"PneCE.sse PARA FABRICAR FECHO COREZDIÇOS"
REIVINDICAÇON3
1..0 Processo para fabricar fechos corredie00 P or moto
de carreiras de elementos costuradas eóbre fitas portadorce.,
feito de trames de material eintetico termople g tico transfer.
madce em espirais 'e providos com pernas de blequemento,caracterizedo pelo fato de que ea carreiras de elementos, quande
deformaçao dos.erames km espiraie e da cOnjugaçâo das pernas
ie bloqueementO, zeo aquecidas semente ate una temperatura c"
Corante mais eu menos R estabilidade das carreiras, geado estas,
em seguids 9 costuradas eókoe es fitas portadoras e aquecidas sè
mente ento et; ma temp eratura de fixaçàO, situada nes rui/AMA
dados da temperatura de rae;a do material.
z.!Processo, de acórdo com o ponto' 1, cOacterieed0
•
pelo fato de que te duas carreiras de el emátos 'eeo equec2de0
et a teape retura de fãeço em estado en grenado spé.s esizo fA
leZo mediante coetura abre as titte-portadoreS.
3.- Proceaso, de acóric tom os pontos 1 e
caracter
medolelo feto de que o equecimento ate a temperature de £11agia
crecutedo em calor UMído.
p rocesso, de acórdo com os pontos 1 e fOp cocei*
1, 400 pelo feto de que o aquem 'imoãto. ate a
tempere.Urn de gin
çoilo e egecutado eM um líquido com alto ponto de ebuliqN,
5,- Processo, de acórdo com os pontoe 1 e IN carge4e
rizeitOLP4P_VeCRUOLÇ7,0 um 11c4.5d0 &Piava eua.
"INFió--HR 150 307 de 1 de julho de lg3
'
ReqUerente: CHNTRS DE P4%ERGHE5 CS-PCNT-A-E000SON'
FRANÇA,. • • •
Privileeio de la'venc;Ior s " p 20cEVs0 E DICPOSJZICO APUI,DiçoADV,
PARA O
Q'WNNP ce,;41;.¡U0 io 471.4/CV

`1)
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DiMb0

~Zaga

'dee 1W0188,0 aperfeiçoado para O enrOlamento eoatiawo
1WiRe
"--/.
l,0 Milico, caracterizado pelo tato de se • curvar 000ti a
detalledtg a lio pane uni rato do. *arrotara portildtomonto varli
d."

IMMO aperfolgoado para o enrolamento continuo
• ffi cal4110e, de ac:rdo come ponto 24 Caracterizado pelo tas
11(11111 tale Vadeie dlím8tre da. aspiras moditicsnO a Cantor.
to
.

LIO

404504dieureatarae
Ne Prumo aperfeiçoado para o enrolamento continue
Ére
rio
Estílioo.
da saloio com os pontos 1 e 2, 0. caraoterizade ,
.
630 feta deras obter =enrolamento de linhkaiia/ de enrolam%
iel direita fazendo Variar O raio de curvatura segundo =pado.
[.

l th Mesma duração que oporlado de enrolamento de cada es
pirite *
:Jaa
AN. ptooeSao aperfeiçoado para o enrolamento conti 4
pliO de tio metá3.100 5 do acardo cam po pontos 1 e caracterize. "
;60 pãá tato do se obter= enrolamento de linha axial curva
Yl eaCende cariar o raio de curvatura segando um período de dura.
NO0 &tratante do de enrolamento de uma . espirai
5.. Processo aperfeiçoado para o enrolamento continua
1. 413 fio neteilleo, de ec4rdo com os pontoe 1 a 49 caraoterizade
'pato fato de fazer variar o espaçamento das espiras modificsoft
i
(1 amplitude das varlaçOes de curvatura das espiras.
Processo aperfeiçoado para,o enrolamento continuo
I mã fio =talco' de coOrdo comes pontos-I a 5, • caracterizado
jArelo !dote que para se efetuar a curvatura do fio, utiliza-se
rolete circular de eixo de rotação . excentrado e modificase
amplitude das.variaçOes de curvatura das espiras modificando
e
excentricidade
do eixo do roleta substituindo um dado roleta
!i
'Alar a:teatro de excentricidade diferente.
70. Dispositivo aperfeiçoado para o enrolamento con
da
fio
satálico, de acOrdo com os pontos 1 a 6 9 caractert,
o
g
',tri
g ado pelo fato de compreender, alee dos meios de conduíão do f10
'g enrolar consistindo de polias de arrastamento das quais uma
co menos 4 motriz, dois rOletes de apoio um frente ao outro e
dm roeste de curvatura cujo eixo de rotação excentrado em rola.
(ião ao centro do rolete á deslocado em relação I trajetoria de
+Undação do fio entre os roletas de apoio.
8.. Dispositivo aperfeiçoado para o enrolamento coa
(anuo de fio metálico ' de scOrdo comes pontos 1 a 7, caracterlo
.dado pelo fato da distãncia do eixo de rotação do roleta em rede um doa rolmtes de apoio ser regulável 1 vista da re.
'calagem da conformação • de curvatura e em consequ gnei; do dias
tetro externo das espiras.
9... Dispositivo aperfeiçoado para o enrolamento com qi,
ALUO do fio metálico, de acOrdo com os pontos 1 a BI caracterim
Gado pelo tato de que, em vista da obtenção de um enrolamento
telicolda/ de linha Gila/ T-T retilínea de enrolamento, o períS
Cetro externo do ro/ete de curvatura í igual ao perímetro dali
L1 ajpirse formadas, regalado ele mesmo pela dita dist:nela.
100, Dispositivo aperfeiçoado para o enrolamento cone
Itínu0 defio metálico, de acOrdo 40/648 pontos 1 a 9, caracterie
lodo Pelo tato de ole i vista da obtençãO • de um enrolamento

r.

Co.linha axial curve, 21-21, o perfietro do ro/ets doourvaturu
4aturegod0 perfootro .. das esp2,fts.
' 11.. Dispositivo aperfeiçoado para o enrolamento tons
[(ião 49 no 00440, de BCOrdiS com Os pontos A. a 10, caracte

-de 1969

r elsad0 polo tato que á Meto de curva ura anotrtel • iaterat.
t&ele
•
12.. Dispositivo aperfeiçoado para o. enrolamento coa.
dito de tio aatátoo, de ecOrdo com os pontos 1 4 21, caneta.
I
irisado pólo fato de que o plano do rolete de curvatura d dife
gente (10 plano O condução do fio a curvar pai/a obter ma curato,.
Dento de espiras cujos planos.. são inclinados una co* relogisr
808 outros, isto tua enrolamento de envolvente tísica.
15.s Dispositivo aperfeiçoado para o enraeouto eadm•
Chao de fio metálico, do acárdo com os pontoe 1 a 12, denote*
rindo pelo rato que o roleta de curvatura erraitadO marota*
gRo na mesma velooldade voo fio de aço 4 °arvoro peto matos.
to tangencial como 210.
14s. Diapositivo apartelgoado para O enrolamento Wat
tín0 de fio metálico, do tardo com ai pontos 1 a 13,43~Mme
rizado pelo -tato de que *roleta de Eurvatara enodado ala
rotagão positivamente por ormacanismo de transmissão movido pie
:0 motor de arrastamento das polias de arrastamonto.
16.s Processo aperfeiçoado para o enrolamente ontínah
61 .1VO xetáiico, em espiras inclinadas em relação ;alinha oda,
de enrolamento e deslocadas umas em relagio às outras, Substad.
Oialmento conforme descrito.
160. Dispositivo aperfeiçoado destinado Ireallaaao
do processo de &Ardo com qualquer um dos pontos 1 a 6e 15,
gmbatanoialmente conforme descrito e representado nos desenhole
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com
"oe Convenção Internacional e de conformidade com o artigo ,a ild '
Cádigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corzospondeae
te pedidos, depositado na Repartlça de Patentes da bano, lua
14 de novembro de 1962, sob o ntimero 915.330.

TERHOLN0150.510 de 1 de julho de 1965
Poquerentet ROBERTO Len.'
310 PAULO
Medeio de Dtilidsdes".ATOMIEADOR DE 416A PARA Te.viniiks%
•
REIVINDICAÇUES
Atomizador de água para torneiras, oal.00ter/
asado por um corpo cilíndrico eanfonado com biqueira amovível,
..
o corpo. pendo provido de doie discos perfuradod, nele onitais
atidos adjacentementee a biqueira eendo provida de duae tes
las de malhas finae tombem encaixadas, em planos paralelos.,
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TÈRMO . 150.368 2 de julho dó 1.96 , -REQUERENTE - GENERAL ELECTRIC COMPANY - Xstedos Unidos da An4r/ea
PEIVILgGIO DE INVENgo - Aper2siçoamento em disjuntor eletrICO

g . Atomizador de agua para . torneirae, eareetert
cado por per eceenoialmente come . desoritO, reiVindleade O
ilustrado MO deeeDhe eiheXO.

REIVINDICAF,MS
•

1. Um aperfeiçoamento em diejuntor, eletrico COnIcaluer OÇA,m4
CU° e ilustrado, caracterizado por compreender um contato mOvel e ui CA

So de suporte desarmevel lcom um conjunto de elos articulados rensionadoa•
por mola interligados entre os mesmos e reina: de travamento sensitivos
eondiçães de circuito pre-determinadca para efeturar a soltura do braço da
cuporte assim efetuando o colapso do conjunto de elos e abertura doscorite
os do-disjuntor caracterizado em que o conjunto de elos inclue UM braço
de extensão encaixando meio de. batente para limitar o mOviment0 do eOnjWde.
to de elos em uma direção de fechamento de co4tato assim tendendo a Ment;*
lo em uma condição de colaíso.
.2: Um aPerfeiçoamento . em disjuntor e).etric0 conforme descrito
reivindicado no ponto 1 caracterizado por compreender que dito meio dela*
tente um membro de pino *untado no corpo Jo . ',isjuntor e imável relati~
Mente ao mesmo em direçõee perpendiculares ao eixo do pino.
e
3. Um aperfeiçoamento em disjuntor eletrico conforme . descrite s.
reivindicado nos pontos 3. e 2 caracterizado por compreender que o melo de
TERMO Na150.350 da l do julho da
PAULO
Requerentes ARTEUR POLLICCIARI
TOS ZN 00 DELATIVOS
"APERFEIÇOAMEN
de
iuvengeot
Privile g io ,

rodos"

REIVINDICAÇUES

EM OLITELAZIVOS ru
GUES", caracterizados pelo fato de que o fog gh, pela parte posteriqr

• junto 1: laterais, se apresentar com guias verticais que Se preSe
dom de curso, nesse sentido, de painel ou'espelho, O qual, atravgs
laterais do fogo, evapráenteM solicite4

de ha stes articuladas ris
estes
pele parte Mediana, aproximadament e , pot tirante! verticais,

o batente ; um pino suportando pivotalmente o contato Nivel.
4. Um aperfeiçoamento em disjuntor eletrico conforme deserito •
.reivindicado nos pontOs 1 a 3 caracterizado por compreender que o o meio
ffle batente compreende um pino montado fixamen t' e no corpo do disjuntor adfitt
oente= 1 interligação do contato mOvel e o conjunto de elos artiCOlaa?».
Finalmente, a requerente re:Vindica os favores da Conven9No
fhternacional, visto a presente invenção ter sido depositada na Repartl.
ção Oficial. de Patentes doe Estados Unidos da america do Norte, em 18 e
17 de julho de 1962, sob os nes 210,6W210,375,. respectivamente.

fee
articulados convenientement e s ' aixo gira g rio ligado a tempo do
a paia os bicos queimadores.
eWo s Peseivel Ai cobertur
2a)"APERFEIÇOAmENTos EM,OU.RELATIVOS Anel

24

subàencialmente cena
OZES°, conforme rei4indice070 anterior, tudo

nos desenhos *pensos e0 presente
descrito no reloterio 1J-estr ado
cemorial.

•
FUS.1
TERNO Na 118 660 dil8 de abril de 1960
&quarenta: NEWS E FUMEM 0INON COHÉRCIo INDUSTRIA
Paulo
Piivdiesio. de invençUt liDISPOSITÚ0 PARA A PABRICAÇZO DA
0001 P44 ,60100 bs CAÇA".
MUJiiii,reMika/
"a.DiepOsitivo para a fabricação de cubos pata
011400 de caça, do tipo constituído pzr am "4.000 de gula pata
UM. lençol de chumbo, bloco este disposto pr6ximo a dois roloe

riG. 1

Cortadores-puxadores, dispostos verticalmente, Oe quais cortai
p dito lençol, longitudinalmente et tiras, caracterizados Pelo
'rato de cada um deo rolos cortad ,ores-. 2uxado.ias citados , ser
'Oónatituido por um eixo central no qual 4 prevista Uma.plura•
lidada de discos intercalados cm discos de menor diâmetro 8
de bordas ocrrilhadas, as quais puxam as tiras da GhW eb0 Ceit,*
tadas pelos ditos blocos.
•
FIG.3

•

2. Dispositivo p*ra fabricaçào de CUIM Para

ChUmbO de coço, como reivindicado em 1, caracterizado por es.

•

366

eira,

\
•
•
tiguomotedão ~Mo ~os plighodo8, oladroiliWah
~ai rerejoato # Itieléolnoorcierooidadéo rpodao.. mor Ni
- -01o, brando miam *Mele de dei" ileeee e ded 410ifede
. $s.siddino liptOdó doo rolos oortodoroopeadoroo, iotandO t
progoRkatie olhoo•
ploiboriiontokole ~ria ;jata
mát e'P ee e d USW Monteei vogo oolgo ~int Uris de oNelíd .,':
, uloiroor 08 $4 momo pescando, interoaladtOunii . 21115 iMlá -ideNNIM
. • da placa aolua citada, do preesionadar Moa isa mtedo
(
Diapositivo para a. fabrloiiglia de OUSO, para
* oknenni de 'eaqaonno reivindicado .att 2, eareok
.
egasto
ror ao*
a extremidade livre da placa itorisomtal Mata . ** ser *watt
rala *a um doa agramos, d.e duaa oUtrea placas inellu.das pari&
• gora dite trajo, e articuladas ta eximido/. Opsetadilnélk
- 4;stais providas de mia% em matado as numa% pia de amou,
Co a 'Mitra.
4.7ilanposlitivõ parti a talaleaiti de siam pari
às:dardo Oto% omo retriodtogo jati I, mulnitegdalicente
boort% ó ilffisfrado /leo iÁgiaidlos aumm;

r

yt•-3
fa

strits

doado loas Gateira gOtatifia s

e

2•2110igat • paro roeblbor • lixe •:"

Togo por moi. da•eolva,. ,oaraet.risada pele fato de lms a
.

,

aimulaa de .1rarror O. adaptada pira Ger imitada-mar rei Ido ama

',. .
- 2.O02iTO (211.2nOliin4o um dispo:Ativa de olevaotO (44) • iM•
n fteipiOnto (i.!•1 . )
rei,

ft

• imotioéo na Máquina oe toma Imitai-

alinaira line quando ama:guina 4 *lavada com rolao a*

f41
amima* (21), • relpient4.(2,4•1”) pode *•r ia:ninado a-fim
da dasoarrogar, o lixo acumulado para dentro da troa. 4. e
da um esminlae on Veiculo semeihante.
•

Uma :maquina de varrer rasa de eonfoimidade oca @pont 1).'
•almeterissda poio fato de qUe o ree4ionte (2,3,3% •4 loca
do de tel maneira, eom relaoL ao seu eixo de ineliaaoto 41,
que 6 caiu pèeíio do lado do eixo (4) to golo do on'tams dl posk
1
tiro. do travameato que e* podem soltar (24,244, mondo
V1-,

:•/

fj

.
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••

zkr,:ç

rs

dos; para prender o reelpiente (2,3,3%.
is

-)y

t) Ume maquine oi varrer ruas de coniormidada com o ponto 2,
•araeterisida pelo fato d; que. o ~talento 6

net~

ae forma geral-.

monte rotangul:ar, tendo :afundo plano (2) • duas parede.I lati.
,
raie opostas (t) o nua parede de ponta (3% moa sen,PI-ndis 4.
ponta na outra bunda (211,0 reolpionto Siando masa pesai° O
1

„,..tylocautzezt

"iadrdet.

*Nd a 324.680
de dezembro de 1460
CiNtoZati211 o BOODITÉ RBODIACEld Franga
111~0 a. ritera fibrosa ti,base -de polímeros e tema.
p//fatiam e processo para a sua 1'40000
IMITI1ID/Ont1€3
le Processo parto *abrasoe:Sento de fibras cortims 4 •
15t22 de 491fuer02. tf22/01,142ticov'xisande a obtençio de uma birra
gibrosa l Caracterizado pelo tato do tratar essRs fibras, em banho •
Apoleo em em rini refinadoré de papelaria, de tipo em st conhe-.
1010 1 *ti a obtecOo do enCtrespamente desejado;
' rk Urro fibrosa k bRaMde p olimeros termopliaticoa,.
Caracterizada por mo encrespamento irregular e permanente, lembrou°o aspecto- da li brtite.
..2. Artigos thtets: e t em * particular, materiais de macia
C-,

Data rutilados a partir desta btirrao- •
PlifilidOINTN, e requarante reivindica, de acirdo com O

Oftito Wdo lOddigo de ProPrieciade Industrial aprovado pelo
pecretowieirde 7.903 1 de 27 de ás8Sto de 1945, a prioridOe
itecirreatade Ildotioó pedido dePnaitado no França, sob O 814.à411.
"guta deçaikee de. 190.
thROa 110473 ai 12 de outubro a. 3...96z
139ain3E2ap« atoam Tomlin a. nomes& .
attridartztt . imanto a. Idquina de varrer mal, com coleta e
descarga
RMOtISOICIÇOES '
.14.41yas maemimm qu Torez ria.,ii011 **atm.

1
ledo do eixo deincline4C (4) que no tem parede de ponta, os
referido, diapositivos do traem:minto que e* podem aoltarl1 4;.
24') oonaiatindo de Mc' ,c1 flasivoia em forma do gancho piara
I
tratamante ova o noa/ Wparto da bOirada livro aspar, e d*
ponta (2'); som dispoiJe par, soltar os membros

•rst sej ado. para deioarrogar-o
. . -

te(44, 24') ~pra 99;

Ilant••

lado.
ilaa de conformidada com o ponto

4) Uma esquina dn
•

• ispoeitivo da
que O referido d
•

caracterizada pelo !a':

• compreende um 'eixo t2

8 3t14:

-4nib partes dillitadaa .c demois (

prolongando-ao alia Go ,. ojita martio'd. soa o--amánterdna
e,
(14, 24').: 0 . M. ;410!/,) Ires dos membros do t •
4
•
n
' • - • .1
110~ o
tiàbaninra a podaestando montado - na mf
.01 ofiN 004
um encalYe de'preACa

a parte adjacente da
•
•

estando colocado do f .1.

;. Inevbros 4f-iif.eC.ínto 121,24'
z..• •
• - • ?•
m&pettar. • ozaretexado •l2o
n -•ua•
.-'!,!! •

1041.,/,

á:

:-

om 'noa. ., Auk.140;ites,te
•

os membroa
O0n1PrOitir

ame,nr•

ae

•

*t 0-1:r+
5 •wot,.'G

"I1.'t

e

•
• Segunda-feira

14

j.:-.e:ro

(quando OS CameSiS t eírt46 em funcionamento) solta o reolpiera
_

4

te, forçando o afastamento dos membros de travamento.
▪

UMaMAquina de 'Varrer ruas, acorde com es pontos precedentee

• tudo Conforme sUbetanciálmento descrito, reivindicado e dese.

de '19:9' 267

O prolongamento

, para a fonte captadora,„ bobina ou cristal.
• 3 2 ) . 'NOVA CAPSULA PANTddRÁFICA PARA AGULHAS DE TOCA DISCOS",
acórdo com os pontas 1 2 )¡ 2 2 ) e - aaracterizada ainda pelo fato .e
das capsulas gravadoras de Jun (matriaes) serem previttne dentre
das disposiçSes como reivindicadas em 1 2 ) 4i,22 ). ,
eando'obrs
ço reprodutor para braço oaptador, e o braço captador pára braço
incisor, do sulco.

Elos anexos.

10

4 2 ) "NOVA CAPSULA PANTOGRÁFICA. PARA AGULHAS DE TOCA DISCOS" ., de
, acérd000m os pontos 1 2 ) 1 2 2 ), e 3 2 ), 0 . tudo Oonforme.abett4noi n ;
almente descrito, reivindiaildo acima, e pelos desenhos anexos de

11 19 17
16

7$
13

Sair

•
F-19,
41

o F" ig. 2.
25

39'
111 ---

3 4 3'

1

TERE O - 144.902 . 20 de agGeto de 1.92
-REQUERENTE . GIUSEPTE MARANI Sto Paulo
penam DK INVIONKO .. ‘ Nava capsula pantográfica para agulhas,
' de toca discos

"

TÈRMO - 145.756 - 28 de dezembro de 1.962
REQUERENTE - STIELETRONIGA SOCIEDADE MIGNICA DE

REIVINDICAQUES
1") "NOVA CAPSULA PANTOGN(FICA

PARA AGULHAS DE TOCA

•

DISCOS", ca

parcuttmicos

montada sob um braço pantográfico com ponto livre de centro e gi-

•

ro que o divide em dois prolongamentos distin t os de diferentes comprimentos, prevendo-se meios quaisquer para a montagem e fixaçio do braço na capsule; pelo fato ainda do prolongamento menor
anterior, suporte da'agulha, tez' incorpoiado por meio de conexZes
apropriadas a haste teneora da agulha, enquanto que o prolongamen
to maior posterior -rios incorporado na extremidade livre, ou num
ponto ideal pré-estabelecido, a fonte cantadora que dá a yoltagem
de sinal ou sinal de eaida,.cristal ou bobina, prevendo-se ainda,
selo? quaisquer para a capta4o e. distribuiçãO das oscilaçUe -dr
agulha, pantogrAficamei4e aumentadas, podendo aero irra mével 4
bobina fixa, ou bobina mo5Wal e imã fixo.
29) "NOVA CAPSULA PANTOGRPICA PARA AGULHAS DE TOCA DISCOS", e cp,

REIVINDIBAÇUEE
- UMA NOVA CAIXA-INVOLUCRO PARA DI'SpOSIT'IVOS'

'FoTo-ELÉTRICOs, CARACTERIZADA PELd FATO DE COMPREENDER
MEMBRO OU INVÓLUCRO SUPERIOR E-LIM MEMBRO OU INÁLUCRIT
FERIOR,-SENDO O PRIMEIRO Er-SAIXADO S+3RE O SEGUNDO . E DUTA-1
1

DO DE UMA SAIA OU ABA'PERIFERICA INFERIOR;

UMA

PLACA DE

/AIO ISOLANTE MONTADA 'No FUNDo.DO DITO - PRIMEIRO MEMBRO
NOGrCOMEÇO DA DITA SAIA, UMA HASTE OU ESPIGA ROB4EADA ES4'
TENDIDA DESCENDENTEMENTE

A URTIR DA DITA PLACA DE,

DE MoDO , A ATRAVESSAR DE LADO A LADO dENTRALMÈNTE O D'ITO
MEMBRO INFERIORE -MEIOS DE SUJE140, PARA PRENDEREM D ITA
DITO p RIMEIRD.mEMBRO . NO, SEGUNDO, ATARRACHAVEI:NA POrâW_

ractoricada ainda pelo tIto do braço pantográfico reivindicado er
19 ) trabalhar ,prafaréncialmentano horizontal paralelamente ao disco descrevendo dois arcos de circules concentricop porém de di

DITA ESPIGA, UMA SEGUNDA PU,LA ISOLANTE DE APOIO MONTADA
NA BORDA suPERIoR DO DITO MEMBRO INFERIOR, MEIOS ISÉ,G04;

ferentes raios.4;leompriment,oe,cot perito de centro e giro oomuM ,

TACTO ELÉTRICO DISPOSTOS NA DITA PRIMEIRA 'PLACA TS

sendo o arco de menor raio correspondente ao prolongamento da agu
lha; e *c ar8S;46'feiical: ol: reoncIente ao orintal ou bobina

App4O4-

E SEGUNDOS MEIOS DE CONTACTO ELÉTRICO REGULA'VEIS:DISPOSGOMOS DITOS PRIISENI
..-,
TOS NA DITA SEGUNDA PLACA CO.nRANWS

pele trato ainda do prolongamento menor ter por comprimento.
r"r1,,o
At largura máxima do auleo do f;À. ,...o (fortiesimos) 2 , e por comprimen
que

E

MODELO DE UTILIDADE - pra NOVA CAIXA INVÓLUCRO PARA. DrâPo$IttrOB

recterizada eSsencialmente pelo fato da agulha toca discos ser --

to 'fiais° e largura mfwbui do sulco .(pi.aniesimos), enquanto

numung o

ELETRONICA LTDA - Guanabara

• ROS MEIOS
ç

D .E CONTACTO, SENDO PREVISTOS latS,OUNAIWÁ'rW/",'

gos ALONGADOS pERIFERICAMENTE NA PORÇÃO SUPERIOR DA DIT/

Ir

.!z n .e;..) de 19;à9

DIÁRiO
..000enie~%eneffiencemennweemeemCIAL
( ' eço 11

ASA eni gme*

QIJ PERMIttg PIXAA REGULULMOITC.0 DITO

erranwe entre ei diteí ' elemilnt08 e t.encio si suás extramide*

~DM) SUPERIOR NA SUA PLACA DE AP5101
2 e UMA NOVA CAIXA-W.14~0 PARA DISPOSITIVO

60 engatadas pelas respectivas escoras e meios paro ajustara

fOTO.ELítEACOS, DE ACUDO COM O PONTO 1, C A RACTERIZADA PE.}

;Va. 0$ escoras pr4-tensionam compressivamente O =cobre a iale
peleis e sua superfície radialmente externa para •ngatemento

Lio Fm DE' COE OS DII0S , MEIDS

DE CONTACTO NA PRIMEIRA

PLACA De APSIO Itm A SUA FACE DE CONTACTO RECUADA OU Em.
AUTIDA AQUÉM DA FACE INFERIOR DA DITA PRIMEIRA PLACA 130E DE QuE. OS MEIOS DE CONTACTO DA SEGUNDA PLACA DE

0 810

Tu As SUAS FACES DE CONTACTO ESTENDIDAS REGULAVELe

NOTE AUM ZAFAGE SUPERIOR DA DITA SEGUNDA PLACA ISOLML.

Os ditos elementos numa posição orientado relatiVemente MO

•

com tí periferia interna do elemento externo+
2- Um dispositivo de acOrdo COO o ponto 1, seroe
terisado pelo feto de que ambos os elementoS, interno e extere
Mo tít'M ume pluralidade igual de escoras espaçados equi-angulaR
rente em trIrnados suas circunferesncias adjacentes, tendo UM
dos membros arqueados Comprimlveis eitistleamente disposto en-

3 . UMA movA CAIXA-INV6LOCRO PARA DISPOSITIVO3
'FOTOGELÉTR(OS, DE ACUDO COM oã PONTOS 1 E 2, OARACTERIe

tre um lodo adjacente das respectivas'escores e Movendo peças
a0p0C0dDres engatadas entre os-lados adjacentes 'da g respectle

g ADA PELO FATO.DE gliE CADA UM Dos MEIOS DE CONTACTO DA Dl.
IA SEGUNDA PLACA DE APal0 í' DOTADO DE UMA ESPIGA ALONGADA

TOS eaeores para conservarem os elementos numa posiogo
040 relativamente na qual 09 ditos membroi s50 submetidos cois
passivamente a uma tens go previa com as suas ssiperfície9 radt

•
QUE sCESTENDE.AUM DA PAGE. INFERIOR DA PLACA DE APOIO g
uM

METENTOR SUBSTANCIALMENTE EM FPRMA DE "U" SENDO A

PARTE DE ESPIGA DE cONTACTA LOCALIZADA DENTRO DO RETENTORf
CIRCUNDADA POR UMA MOLA ESPIRAL C SENDO A EXTREMIDADE DA
DITA ESPIGA DE CONTACTO ROSQUEADA C RECEBENDO UM . JOGO DE
FORÇA C CONTRA-PORCA ALEM Do DITO RETENTOR DE MOLA.

elMente externas em engatamento com o periferia interno do eLg
+
sente exterCee
3- Um dispositivo de acOrdo com o pOnto ' l OU Z. •
Caracterizado pelo fato de que cada membro arqueado cOmre$01.

4 0- NOvA CAIXA-INVSLUCRO PARA DISpoSITIVOS

!amante este na forma de um bicho de borracha.
4- Um dispositivo de,ecOrdo com o ponto 2, sarar.

fOTO-. ELÉTRICOS, SUeSTANCIALMENTE CONFORME DESCRITO . AQUI 'E

tarifado pelo tato de que os membros de inserir 850 de madeira.

ILUSTRAGO NP4SCOHOS.ASEXOSA

A requerente reivindica de acSrdo com a Conv41100
Xaternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei o cl 70903, de 27 de e+
dato de 1945, a prioridade do correspondente pedido depOSittle
dO\ na Repartição de inste:Item de Inglaterra, 001 3 do fevereiro
emb rlt

fevereiro de 146)
Men: HOW LIMITEI) inglaterr
alg.cnie Zemin% effle Ver dispósitivo de encerando acionador(
Abservedor de choques

HO /4M62 em ti/ de

2NRIVVIDICAOS3

tD.ItleillepositLvo de -transmiae go acionadora atum
i'áálegida . ebequela ~potentado pie* feto de compreender de*
betewlateeml Leram* coodele espaçados radielmente, tendo
ítide mu peteenee USO escora que Se estende radialmente no 00
0% ORM, ganam

tia membro' eopprfelvel

eituticoment4

TglikIO Ns 146.707t1015derde
felvM 19i, •
Requerentes RAUL AKTUNGESELLSCHAIPT AIEMÁNIIA
Privilegio de Invenção: MATERIAL RIZTROFOGRAFICO
REIVINDICAÇUES
1.- material eletro-fotogr-a'fico, consistindo de ISM sde
Wsrté condutor e do uma camada isolante, foto-eletricamente Cone
autora, aplicada cabte a sua supor/lei% coracterizado . pao fa
, to de superfície do-suporte ser 4Spera1 aonde SC Putudidadus

..egunda-feira 13
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n
"de :aspereza aproximadaMento Iguais eu malcrala de 4#0 ITONEEMP.
da camada isolante foto-eletricamente condatt~
Z.-Material eletro-fotogrático de pard0 00210s 10fitik
caracterizado pelo et do aiporte nondatOnonalotio 44 4gii
tolha de alusdnio.
Finnlmento e depoeitante reivindica, de rake Oda
OLConwinggo Internacional c de conformidade com o artigo 210
0Odigo da PrOpriedade Industrial, aprioridade do correspondo**
te .pedido, depositado na Repartição "Patentes da AiemaahOONS
8 dejevereire2401962, sob 47: MAllero /CM 0130/57b*.
2gamopo 146.SO4 de 8 de fevereiro de 1963
fiequerentes Affin0010 ORLANDO COLOMBO iiMICHEL1I0 RÁVA82 o Ith14
Privil4gio de Invenção' FERRO DE ENGOMAR COM NAS PONTANOPERADOMDM
WHENV1
BEINDICAOS8
/e. Ferro de engomar raiier1, Os no,-dignraglo deo
sede, caracterizado pelo fato de ter dass . pouçães terminou ma
Ma. substanolalmente.pontlegud g e,:entreli gadag por RegOe%OUpf.
vilfneas em ambos os lados, cujos porOes ourvidneao
pelo menos Um dos lado0, Qat:por& intormedicirla ciineave refile

..%1111~EIN

tranto.
20. Perro do engomar reverstve/ de configuração aldità
gado, caracterizado pelo fato de ter: duas porOes teria/mit).
opostas, aubstancialmente pontiagudas; uma porção curvilínea
.eontinua, entreligando as porgeee terminais opostas nua doa 3,13
doa; e uma porção curvilínea descontínua, eMtreligando as ditaffil
0orçães terminais no outro . /ado, cuja porção descontínuo test*
I. mínimo uma porção 4811008 reentrante 'entre enes reepeetiree elso
tremldades.
3.. Perro de engomar reversfvel de onfiguraglo o/Ofte
• gado, caracterizado pelo Cato de ter: duas oorçães terminalO
opostas, Substancialmente pontiagudas; una porção curvignea
untinua, entreligando . as ponha terminais opostas num dos 110
do;; e uma porção curvi/inea &sound:ma, entreligando as dita
cores terminais no outro lado, cuja porção curvilínea denudo
Idnua tem uma porção central anneva reentrante, e qual esteM •
de-se substancialmente paralela porão emrvi gnea oontinn
ao dito primeiro lado, ao passo que a porção ourvi gnen done*,
drilla no outro ledo, adjacente AS porgUeo terminai:: oposta00' •
estende-se :substancialmente gim:ft:loa gni Mn% a pugno OMS
Uma oontSnaeo dito primeira lado.
Ferro de engomar reversível, de achda aemplognw
Co 3, caracterizado pelo fato dava o eetimeMbrommeafpg10
disp osto tio centro entre no dita:: porção:: terminais opootapa •
Opre p enta uma forma almetrice em cada extremidade eus,
54 6. Ferro de engomar remarei, do ac8rdo com a Mo,
Co 4, caracterizado pelo rate de que o nombro wmanipulo tem Mi
,
iinico suporte central
6.- Ferro doe-Mamar reveralvel, de adUidó o3firõ OOP
to 5, caracterizado pelo fato de que orombro -menip nlo tem dolo
euportea espagados, cada 0fflial adjacente a uma extremidade dO IMO
apulo.
Ferro de engomar reverobell de :tardo Com o pon::
to 3, caracterizado pelo trto de qup o Chicote ou cabo, deatina,
ao ferro de engomar, e-lhe
do a alimentara oorrenteel;tr ieu
ligado oubstanolalmente ao leacentro, entre 'suei extremidades.

Perro de engomar rororolvd, de ne8rdo coe o MO
(to 7, euraoterizedo pelo rato do que o dito ohieote ou COO do
k'elismentegtfo yat ligado ovula lado do dito 'ferro.'
90.1erro dó engomar reversível de oonflgure4b,o/ele
400, &motorizado pelo fato do ter: duas poreSes terminal
aposta% aubotanolelmente pontiagudad; nna ' por4Wo ~Cilha
~tino, entreligando as p orOes.terminals opoStas num dos ido
' dos; e uma por esw eneei1inierdeseOntinna, entrellgendo ao
ditai)
porOes terminais no ~rolado, e tendo nomfnimo uma poroTO (
amava reentrante entre es ditas poroUes termina:: ° pontoe; Mi
' circuito e/etrico dentro do torro de engomar, cujo circuito 110 .
4111/ duas.resistÊnclas 8hmièase Mcdea em paralelo; e um cabit
aletria° de alimentação, ligado parte central do tarro dó elle)
gomar, aindo o dito circuito :abrias adaptado para ser ligadO
ao 'cebo egtrleo de alimentagão na dita parte central do tel're
deNengomaro
Perro de engomar, dó te8rd0 com o ponto 3 1, oárad*;
terizedo pelo'fato de Rue as extremidades opostas da porção ceflP
tral . c8ncava formam pontos de suporte, adaptados para descanga/
NOM O ferro firmemente sobre o lado ou flanco do mesma.
lie- Yarro'de engomar, de ac8rdo com o ponto 3, mede
iprizado pelo tato de que aparo de capa do mesmo tem proje
40en, “ em substancia/ alinhamento com as extremidades opostas 01
dito porgIo aneavivoentral, e adoptadas p ara S uportarem wftml!

,J:Vsn.1

ro sobro o seu leo eia flanco, quando na posição do inatividad00
. •
ao mesmo 'tempo mantendo á ohepa .. soleira do mesmo atestado de
super410 de apoio ou de trabalhe.
12.- rerm de engomar'Weverervel,da.ao8rdo 0020
to 3, caracterizado pelo fato . de que o membro -manípulo peseta
uno ramPada de sina/ em code extremidade, a fim de mostrar
temperatura do forro, qualquer 10 CO30 alsetelfe 20' Wel.=
no. estiver sendo agarrado* .
Mit
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1 •M relego ao membro-manipulo..
-

')

-de "; _359

da engomar remskvel, de acOrdo com o pon.

ta 1, caracterizado pelo fato* de gua.o . zeu pãso 4 Uniformemente
estribuido e equilibrado,. ao longo do seu eixo-longitudinali

„

3ecJo 119)

Finalmenteos depositantesreivindicem, .de acordo com

donvengRo Internacional e de conformidade com

melro - a da margem - 5 estreita 'e as outras 'cinCo At) largas 'e
PrImPiro,'estão esdritos abreviadamente , lum abaixo do outro, os
nomes-dos /Ases e nas outras.cinco - em cima o cai • baixo - estSo escritos

na forma convencional, os diás da , somana, repetimos em todas e cada azar
das referidas colunas.

artigo 21 do.

2 . Novo Modelo de calendrio de acerdo como ponto anterior, caracteriza-

ilOdigo da . Pi. opriedade Industrial, a prioridade do coresponden.

do pelo fato do quadro referido no ponto 1, sor dotado de quatorze divi..
soes lineares horizontais; na do alto e na da part superior estão -as in-

Q

te pedidoldepositado na Repartiç5o.de Patentes da Itália, em
10 de_tevereiro de 1962. sob , o niUero 26110/62,

diemOes dos dias da semana -como j(t rafando no pOnto anterior - e nas

TÉRMO . 146.812 . 8 de fevereiro de 1.9e
REQUERENTE . EDUARDO DA VEIGA SOARES . Guanabara
. MODELO DE UTILIDADE Ap erfeiçoamentos intróduzidos em silos
armazene

outras doze divises horizontais, em direitura ' tio nome do me esto escr4-

-REIVINDICAM
1, "Aperfeieoamentoe introduzidos em .
10.1áG .Ormazene”, caracterizados ¡Delo fato de que o eilo.:armal

Azem de que trata.o presente pedido apresenta o isolamento ..

A0.1 em sequencia, em umasá e Unica linha, ' os dias do . mes, dispostas orde-

nadamente em correspondencia com o dia da semana constáto das divises
Superior.e . inferior . (primeira- e Ultima).
Novo modelo de calendÉrio de acerdo com os pontos anteriores, caracterizado pelo fato dos nomes dos dias da semana e &Á dias do mes dispostos
nas posisSes referidas nos pontos 1 e 2, ficarem encerrados nos quadrila- .
toros formados. pelo cruzamento das linhas divisOrias verticais e horizon-

tendia° das célula! Weporai guado peia cobertura, preferendi.
lamente em chapas corrugadas dealumfnio, afastada das lajes

1964

"
"iiiiiilifirdlitillifild
Allemememeleumemememe
3d 7
A W

de fochamento das niesmae, com eecçãO transversal original, ..
'conforme mostra a Pigura 2, permitindo a oirculação do ar a-

I

h

7'319 ,21 2123242144 o

iole 89

travée do 'espaço formade . pelo.afeetemento da cobertura e ea.
leria de circulação.,

3

20 2l12

,)..1

iii

'`.
1252 7:101

11:111111

', 17 " 5219:::::: i 2e 29'°11111
.,,, tom - li
mdiemmememovv11-11:: ,,,,
Aefieeptuemeen,,,11111:11121 111111

Ai.

2.
wAperfeiçoamentoe introduzidos em .
siloe-armanne li , de acordo com o ponto 1, caracterizados pe-

J,,Leememelleammeen::.:::::2—mum

Amem emersvnulemelow,, ,.
li
s.
„rulletweezeto l' 12114 5 MEN:::::2, 24 723 2,1
Nd eemeloolemen,::::::::::emele
2

lo fato da possibilidade da acesso ao interior das oélulae
pela parte superior atravée da gsleiia de circeaçãovalçagv
e escada removi-vai a fim de facilitar o aarregamenU das mag,

,
....,

mas coa produtos a granel, e possibilidade de acesso no nPvel
,do piso para descarregamento doe produtos a granel e carrega.
•mentc •'desoarregamento. doe p rodutos ensacados.
3.

"Aperfeiçoamenfte introduzidos

MIM

_•
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TÉZIMO . 146.820 . 8 de fevereiro de 1.963
REQUERENTE COMERCIO E REPRE3ENTAÇ8E3 KDRT ROSENSTEIN LTDA
. Guanabara
MODELO DE UTILIDADE . Novo tipo de folhinha com original indicador
'de datei —
•

ISM

eilos-armazene" de acardo com os pontos precedentes, tudo oo•

•

-

mo.aqul deecrito,e,ilustrado nos desenhou anexos. .

REIVINDICAÇOES

Novo tipo do folhinha com original indicador i dédatas, caracterlza-.
do-pelo fato do indicador ser- um ponteiro tranóparonte-bastante compri-

e,

do, presorotatOriamtenomtUpormeiodeumparafuso e se estende!
•
por cima do bloco da folhinha sobro o qual movimentado para um e. para
outro lado.
2 . -Novo tipo de-folhinha som original indicador de datas, como nt.pon.;to anterior,. caracterizado pelo fato do ponteiro 'referido-no ponto 1,
ser dotado de um disto transparente nele introduzido e que se desloca
.ara cima e-para baixo até incidir na data que,det_a.assinalar.

//ál
'411,
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REQUERENTE...COMERCIO-E , REPRWENTAÇOES AMT ROSENSTEIN
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146.819 - 8 de fevereiro de 1.963
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medglo 'de calendefrio
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RE/VINDICAÇOES

f .,NdVe modelo . de-ialenOtrio; caenêtérizado p . lo fató de ser 'constitu'ide.,
- ;:de , MÁmadre,,formadoilinearmente por-uma pluralidade de -diisSes
„ agrei ls; (120414q, por tragos pais iortoa vorticais cal ei colunas ; a Pri.
.•
, -

,53 g.

Ir

,lp4mwv45

r.

'

51!. F2. •

4.7).C",' 24
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1

teguroe goe pont.d de cruzamento per um laçe d.l.a, liga0o, (4)

'7MY,CL4H11l.M21 R deeteVezeire
REQUERENTE . D. manciáco VALLE DE FREITÃE LIMA e-Ceparebare
.MOD240 DE UTI 4 iDe D1, _Jov o , mo4;10-de-eontre-Pedel .parit bicie tge •
- para crianças
•

RETVIND/CRÇUES
Nv. rompato 1.4 VOkTR4,PSDAE. ,à4 SICICLAWSVRA

Cfil-Affp5 corcetertrude

por,

no . ferro de armaçãO, ene fica oesuro oontra.um 'deellear -por.
um Materiei de cola.
A requerente reivindica a prioridade- de
co pedido dépoéSeado na Repartição de Petentee Auetr-lecatem
•23 ee fevereiro de-1962. sOD O n A 15161/62.,

ter constituído do uma roda ~tad% /troe

da 40 jogo ' do oOdo(ri ipitoodo na roda dtentetro, tendo unoehacte

3

2

Rg. I

encaixada no ospaço . doasedo que pé-extremidade oposta articulo-e° O
Uma oIevanca inter-fixa ou etratOrto, g40 40 outro extromu por 04(9
kC? cor;jupo-oo e ua àroço btfltrcUdo Provida do sopottehaenie
Pe40o
deepoctae em cada lode do aro da roda trauetea do bicicleta; Ude
conformo fel euectencioemeete doectito o repreeentado AO *414t4r40
* dcecnhoe anexar..

Fig. 2

Fig. 3

4meuerente, ERNST SCHOCH ACTIEíGESELLSCHAPT Suíça
io , Ifivençãoe REDg Dg ARMACZO PARA CONCRETO
ReivindieeCUP.
t . Rede de ereecãe.: pare 3onoreto com:ferroe de
ermacão Paralelos 4ntZ! 1.

4

prove de flexão,

tkike

ficam 1/'

IERm0 Nu147. 2 31 de 21 de fevereiro de 196e
RequerenteaNSTITUT FRANÇAIS DL' ESTROLE,DEZ CeREURANTS Ee:
_LURRIFIANTS,
França
Privilegio de Invençãos "ELEMENTO DE CONWO reJR4 TUBOS
nRxfvsis
REPTeDICAÇOES

4adoe entre n2 cor iistanciadoree felxíveie que ergo cruzam.-

1. - Elenonto de conexo-para tubos flexieele epxeeentendo uai)

laracterizade p elo fato que /P dietanciadoree (2) não fixeloa. ' aos pontoe •e srueamentc (3) noe ferrou ide armaçao por

alma de material flexível e Pele menos ume ermeÇ ão do fios) metdiieos resistentes a tração, caracterizado pelo fato de compreender e'

vele eenoe

teço de. ligar (4) '. qUe í munido de ema weguren,

uma luxe dm apArZo ,,,e1 qual nee parte, de digmetro.ineeene-eonstantee

edicional ',IOnt .ra o deulizer no Áentedo lingitudins/ dee
ferroe de =ação :: .

estd: disposta entre a time do tubo e g camada edjacento do Moa de
arneeãO; (b) uma luva, de bloqueio doe referleo° fioae nonoolado

2 - Rede de armação de eoGrdo com a reivindica-

A luva de eperbo ee maneire o formar pelo meie:3e ume cavidade elre
.Colar que aloje as extremidade eobr.edee doo oetedoo iler de troce

cão 1, caracterizada pelo foto que oe eistanciadores apre-*entala nos, pontoe de cruzamento eurvat grae em (i em ei cenho

ção, entendo a referida cavidade, que contAm co :tece, enc)lde cont

:idas, eujae pernas encoatam. no sentido longitudinal aos

um material introduzed0 em estado liquido e depoie celificed0, é

ferros de ermação e que cao azedou, por meicede e,ois•laçoe•

(o) uma cánula com o nesmo diAmetro interno CA Alae do tubo 0 come
preendendo uma pare, externa °Mica que comprime e ezireridede de

Ligação (4,5) ao ferre da amaço contra um eeslizar.
5 • Rede de ermeção de ar:5rd° com a reivindica,
u o laçcede ligação (4) fe.
dão c, :aracterinade pele fato co
.:a legade no egme ia luevatera dem torna de U . (10) :em'
lietanciader, pegenee , 4eggndo laço de Ligação : O), se euae
pernas na extremidade do pa . daeueyeture oom forma de u
' 4 Rede de armação de ecSrãe com a_reivindica-

alma dc tubo tornando e mesma integrante de leen te bleeueloe

g. elemento de conexão de acdrdo com o ponto 4 caracter/e,
zaeo pelo feto de compreender ainda ume cavidade anular eonetitule de entre uma peça anular integrante de luva de epOrt0 0 • eme peça enuler' ineegrante de referida eánele e deetimede ao alojamento das conexões elétricas.

zão 3, caracterizada pelo fato que , on . ecie laçoe de ligação
(4,5), ficamauunhadoe por um efeito- de puxar na duae catre

3. - elemento de conexão de acOrd0 com- o ponto 2 8 eeeacterie
zado por estar.a oe;idede aou2 . :!. prosrlia entre a . perte de Uma 4a*

&idade.; do p; de curvatura com forme Ge - 11 do disteeciador.
5 -Rede eeeema4 0 do aeOrde,come . reivihdica-

eidede formade .ne citada luve-de apArto e e demore:1°354e. Mimado
• 4. - Elemento de conexão de acérdo com O Pente 1 9 d4VA4t4r14;
zado por estar a luva de bloqueio esoociede 141 leve do neto, de .

ção 1, careceeri:ede ' pelo fato qec o./ eietenciadoree ficam
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~dali O formar uma cavidade cirou/ar aposentando, nua pleno que
Ousa pelo eixo do tubo. UM4 no02710 aubstancialontetriangular
Unconprimenteoutlideata do tubo para ;a acama dispor as exs
1Nram3dadoe dobradas doo Usa da ornagão.
'e • Elemento da conexão de ao6raa . a0mA6 ponto'lLpara tubOt
lelexivCie, caracterizado pelo tato de compreender polo asnos una
Crmagão constituida por dos camadas de tios natálloos resistem.
lkia : atração, compreendeuda o referido elemento de oonexão'ainde)
(a) Uma luva te aparto da qual uma parte, disposta entre acama.
Ca de tio* da armaçio O a alma do tubo, apresenta uma supertioia
externa provida de duas salienolas circelares que delimitam &na'
Barggiaa Ou recessos anulares; (b) uma luva de bloqueio dos refe..
eidos tios, an g ulada à lava de apdrt0 de maneira a forma; com os
Idolerecesaos anulares destas duas cavidades oiroulares, cada uai.
eu quais alojando as extremidades dobradas dos tios nutálloos de
Uma do Gamadas, estando a-citada cavidade, que encerra os meneios
lios fios, encaida com um material introduzido em estado liquido
O depole aolidificado, e (o) uma odnala, terminando am um tubo ma
lhálioo de pequena espessara, de diâmetro pelo menos igual se dia.
potro Interno da alma 'do tubo, o que 6 introduzida nesta e a se.
.euirmandriladaam diversos pontos.,
6. . aumenta de oonexão de aodirdo tom o ponto 5, caraoteri..
Gado polo tato de compreender ainda um tubo metálico, de pequena
í)opessura, oonoantrioo ao tubo formado pela extremidade da 'Anula
Ca tornando com o me080 uwespaço anular oilindrioo de espessura no
çadzimo igual kda alma do tubo a qual d ooMprimida entre o nenoloi
pado tubo e o formado pela extremidade da odnula por deformaçao
Coa dois tubos oonsistindo ai reduzir em vários pontos o diâmetro
-aa, "oh tubo extenso e em aumentar eavários'pontos o didmetro do tubo
:interno formado pela extremidade da cânula.
7. .,: nlemento de conexão de acardo com o ponto 1, caracteri•
g ado pelo fato de que no mesmo a luva de aperto compreende uma pari
lhe, ' de pequena espessura e de diâmetro interne constante, disposta
entre a camada de Moa dwarmação e a alma-do tubo, 8 uma outra
parte de espessura maiór, no prolongamento da primeira, apresentaal
Co uma aupacricie interna canioa provida de pelo menos um. reoesso
, ellíndrice e em vou cânula, do mesmo diâmetro interno da alma do
tubo, compreende uma perto canioa externa provida de pelo menos um
teeesso oilindrico à qual comprime a extremidade da alma do tubo
Outro elai, prápria e aouperficie Interna odnica da luva de aparta:
8..
emanto de oohexià de aoardo coa o ponto 1, oaracterim
.nado pelo fato da que no mesmo a luva do bloqueio compreenderna
filla parede interna, ranhuras longitudinais enohidae com um material.'
antroduzido em:estado liquido el depois abliditioado que assegura.41
trunsmiaaão dos esforços de trago entra a armegão,do . tubo e a 111.,
"Cl.+
•

sai do bloqueio.
94 • BlementO de conexão de.aódrdo com os pontos 20 6, carac.

'brindo polo tato do que =mesmo a alma do tubo amante ocupa ume
Sarte do raferidoopago nau/ar, constituindo a outra parto um es.lago livro ma que 'a comunicagão. com a cavidade de alojamento das
COnexUa Cl6tricsaãObturadaior um anel metálico int egrante cia
apreaentando orifício separados para paasagemde cada
lonaator, sondo a ha.mnq...eidade entre Use espaço e m cavidade gut
táloia.as conoixZta eiétriagi assegurada por um anel vedente de mate-.
ai elástico atado de encontro, lateralmente., ao referido anel me-,
ma.
11141"9 11- tenda uma OekdIMX4 anuJoar superior à deete último, a,
-.

Janeiro de 19E9

O0
ame O or conaervado comprimida entre o Citada tubo externo
Giba% apresentando o referido anel vedante aritiolOa de dlinetre
tigolranente - inferior ao doe Condutora ,' inalados em que entoe eia
enfiados farpadamente anteade transporem os correspondentes orla'

do anel aettilioo.
ponto 9, caraoterle
10. • Elemento de conerrte de scOrdo com o
anularomproendi•
gado pelo tato de age a parta do citado espaço
enchida
da outro e extremidade da alma de tubo o o enelvodante, d
o
depols,aolidificadd
mm material Introduzido cm catado liquido
il. • lamento de conexo de acordo com o ponto 9, cereetelk*
cado por ser o citado oapaçá anular, entre o anel moti1l00 O n cem
vidado que eloa ao conexão elétrioaa, enchido Com um material ia
troduzido em estado liquido e depois solidificado.
rinalmento a requerente reivindica, de Board* coa a ConvangãO

0/00

Internacional o o C6digo da Propriedade Industrial em vigore o
prioridade do correepondente pedido depositado ta Repartiçao de
Patentsé da Frango em 14 de marho de 1962, sob ne 889.669.

Olmo G4 14748 do 28 de fevereiro de 103
Requerentet %W.ULD SALOMM RAW1CB ESTADO DA GUANABARA
àivilegio.de invenção: UM ALARMS VisUAL E ~Ra PARA Amom6ffi3
t vsicumos sm GRAL
dEIVINDIC4d50
10) 'Um alarme visas.l • aonoro para automfteia 017
Latcatlaa_em_garar, destinada h qualquer motor a erp1040 (asse,/ que
o gerador e aretrigeraçao sejam acionados pelo mesma correia),-: oam
raaterizado pelo fato de compreender um conjunto nítrico compOstd de uma bobina (cigarra) lidada à ama !Impada, sendo esta ligada A ta
termostado ( pisca-pisca) j *a derioapSo positiva do termoStado Filendo
ligada, sucessivamente, à chave de ign'iggo, à. bobina de 3.gni4O
h lAmpada-piloto, e sendo a chave as ignio -ec, por sua Vez, ligada
Et bateria e a lkpada piloto ligada ao gerador ( dinamo)p o qual, quando parado, torna-se pelo negativo .. (massa) e quando ligado tOra
na•ae pelo Pooltivo.

Seíuncla-feira 13

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

2e) " UM alarme Vieuatiae sonoro para autora:Wein'
Vefouloo em geral" deetiaado h qualquer motor a etploeão ( deedet
que o gerador e a refrigeraç:o eejam acionadae pela mesma correia) a
Caracterizado aubetancialmente como 0.Ponto 1, e ainda pelo Éitto 'de
qualquer pane ocorrida no motor; eeja ruptura da correi:ide vantilak,
gão, defeito no regulador de vOltagem; mag contacto na -eaida (10
Endor, eactea'do gerador guta% induzido do gerador : oom defeit0r0a
'imanto de qualquer polia que movimenta a correia ou chave de igni-'
Oict permanecendo ligada por esquecimento, o diepositiv0 ligarLarlAa
pada. piloto • fará eoar . a cigarra de advertancia.

•

al) .a Um alarme 'vieual e eanNro para . automdveis
:ehieulabe em aeral,a, caracterizado 'de aotrdo com o . ponto 2 o ainda n
aubetanoàleenteacaO.o descrito e reivindicado no preeente meaori n
'al e .i/uetrado yeloe desenhos qMe e acompanham;

TERMO 21 2/ 1:47 265 de 28 de fevereiro de 1963
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.A.
PriVilégio de Invençãot "APERFEIÇOAMENTO EM MÁQUINA
DE LAVAR ROUPA'

REIVINDICACUS
e Và a p erfeiçoamento em m:quina da la v ar roupa de eixo vertical carece

Wrizado por compreender:
a) meios receptores de liquido e roupa incluindo um relativa.
ente grande receptÉcUlo de ronPa montado rotativamente;

b) meloa para girar dito primeire'receptÉculo a alta velocidade.
Rra remoçró de lfquido da roupa;
c) : um relativamente grande primeiro agitador)

n. Um aperfeiçoameto em m:quina de lavar roupa conforme
' tencionado' no ponto 1 caracterizado por.dito-meio . receptor de

do e roupa incluir uma tina externa imperfurada relativamente grande paia conter liquido, e dito primeiro receptÉculo de roupa.;perfue
rado e Colocado dentro da dita tina externa..
•

4 e Um aperfeiçoamento et m. gquina da lavar roupa conforMe,
mencionado no ponto 1 caracterizado por incluir meios para recirculaçRo do liqaido'alo dito primeiro recept;culo de roupa de volta para dentro do segundo recept:cele\de 'roupa quando o meara° est: posicionado nodito meio de montagem de receptÉculo.'
5 . DM aperfeiçoamento em m;quina de lavar roupa conforme men.,
eionado no ponto 1 caracterizado, por meios de escoamento de admissRo serem posicionados para descarregar dentro do dito seguro receptÉcuio de
rOupa quando est: posicionado no dito aguado meio de montagem.
8.- Um aperfeiçoamento em m:quina de lavar roupa conforme mencionado no'pontOt2'caracterizado pela superficie interna de cada um.dos,dit
memben dentado vertical ama e o tOPO .
agitadores ser formada Ce` ,1
do dito eixo : formado como um membro dentado macho, ditos meios dana
tadOs' macho e fÉmea sendo encaixÉveis pera . faxaçÉo de qualquer um doe
ditos agitadores no dito meio de montagem de agitador
7 . De aperfeiçoamento em m;quina de lavar roupa conforme men,
etonado no ponto 1 carecterizado pela fixaçao de cada um dos ditosatgitadores no dito meio . de suporte de agitador ser provido junto do tapo di
dito maio de montagem de agitador.
•
8 - Um aperfeiçoamento em malquina de lavar roupa conforme mence
!acluir
de travamento flexiveie arranja,
nado no ponto 6 caracterizado . por
do para fixar de modo solto cada um dos ditos agitadoree ' contra movimen
to vertical no dito meio de montagem de agitador.
9 . Um aperfeiçoamento em mÉquina da lavar roupa de eixo vertical caracterizado . por compreender:
a) meios receptores de liquido e roupa incluindo um ~time:
te grande primeiro recept;culo de roupa;
e) um relativamente grande primeiro agitador;

d) meios de montagem de agitador se estendendo pára cima para dei

tre do dito recePt;culo, dito ;primeiro agitador sendo fixo de modo remed
Tel Do dito meio de tontagem de agitador para movimento com o meimol
e) meios para provâ um movimento lio dito melo de montagem de agi.
tador que efetua magro de lavagem por um agitador nÉle fixo;
S) meios de montagem de rtcept:culo para um relativamente peque.

to segundo recept:culo de roupa, dito meio de.rontagem de recept:culo sen.
do fixo ao alto primeiro. receptÉculo de roupa. e posicionado no dito.prin
toiro recePt:culo entZ‘rno do dito melo de montagem de agitador e encobero
to por dito primeiro agitador quando dito primeiro agitador : fixo ao d1
to meio de montagem de agitador;
G) um relativamente pequeno segundo r:. ecept:cu/o de roupas substan.
eialmente imPerfurad0 formado 'para ser fixo de modo removrvel no dito Me..

to de montagem de recept:cUle-quando dito primeiro agitador e removr001 O •
Is) um relativamente pequena segundo agitador formado para ser firo de modo removfvel no dit.O meio de . moni;azom de asitador quando dito agi.

tador ; removido.

e) meio de montagem de agitador se estendendo para eige para dez
tro dó ditwprimeirb,:xocept:culo, dito primeiro agitador rendi, fixo de
do removivel no dito- meio-: montagerade_égitador para movimento com o
mesmo;
d) meio para provar um movimento ao dão melo de agitador que
• efetua umalaçZo de j avagemaPor ' um agitador nele fixo;
e) meio de montagem de recept:oulo para um relativamente Peque -,
no segundá raceptÉculo-de roupa, 'dito meio de montagem de reeept:culo
'vendo fixo ao :dito primeiro .receptÉculo' e posicionado no dito primeiro
receptÉculo , entOrno do dito meio de montegef de Ágitador . e encoberto pelo dito primeiro agitador quando o 'dito primeiro agitador . : Timo ao'dit(
meio de montagen de agitae-e;
f) um relativamente pequeno segundo recepteculo de roupa substar
cialmente imperfurado formado para ser fixo de modo removfvel.no dito mo
10 de montagem de recept:culo s quando dito primeiro agitador ; removidove
g ) um relativamente pequeno segundo agitador formado Para ser tl
mo de modo removfvel no dito meio de montagem de agitador quando dito

2 - Um aperfeiçoamento çm mqun no lavar roupa conforme meneia,.
nado no ponto 1 caracterizado por. dito r a io- de montagcm de ri,;ltador , incluir um eixo qun.se estende verticqlweote.s.ue occile: em seu as,, 1 e
dito meio de montagem de recept:culo Compreende uma luva q2 se estam-.
de para cima para 'dentro do primeiro recap gculo entÉrao
do dito ei-

xo.

Janciro C..!3

• primoiro agitador iLremovido..
'Finalmente a requerente reivindica os favores da Conveneto Interna.
• ccnai, viato a presente inv:Jug jo

sido depositada na Repartiqg0

d e Patentes dos EJtados Unidos da Am:r4a ao Porte em 26 de

,

sob o 'n u lf.'2,265.

•
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c-- 2=0 It é 137485 do f5 do margo de 1962.
oragporostot M 2318118CANIN8 8L80281QU8 - ?MOA.
Privilégio. do:Invenção* 0 DI8P08ItIVO DE zuramuxcio
rie MUGIA 51412210Am.

piammincen

1 .•tro diapofitivo de dintabuisío eltricn compreen-

k.'11119

dendo. u* estgjo tubular provido do abertura nue permitem ramifica.
igi;os
derivagío abro barros condutoras nuas dai/tentei mo teto.
rior desse esteje'POr 'una nauseio do isoladores, caracterizado
porque Setes isoladorda s:e barriletei com forma geral de.revolngío
entalhada, axialmente o .iodendo girar em ttrno de seu eixo, que sus
tentem as dita, berras em escavados,,emlorma de gola as sua pari..
teria, enquanto que o entalhamento interior do cada um d8sses bar".
rileteo, *coesiva estraves damma abertura do estojo, apresenta se
:.manos uma caneleira paralela ao eixo do barrileteraorcando co menos
ime desditos escavados, de mateira e constitair na parede do barri..
• loto uma janela situada ao nivel de upa borra condiiora, • calceta.
m adaptada 4 do dito entalhamento, comportando umt
isolas% do fora
ponto do contato ou contator em relevo situado em fronte 1 reforida
/Miolo quando o conector esti; no legar nonarrileOu
2 - Um dispositivo do distiribuigio.iegundo o pene.. 4,
•
caracterizado pontoe o barrilete. comporta oe menos nu munh:o &solai
tio ptvotanto em em mancai solidírlt coa • esttuo. - .
4..'Um dispositivo de distri,Nuigio segundo:e ponto 2,
saracterizado .porque Ia meneai conátituido por bordos Sirculares
Ia abertura de acosso ao entalhamento desse barril/4o.
•
4 the dlopositivo dedistribnigioaognbdo o ponto
'
caracterizado tiorgas o barrilete faz sanhío em um mancai isolanto
ca doas partes encaixada, no interior do ost.444
•
18.. Um dispositivo de distribuigh segande'o pene. Sie
. Caracterizado :porque o mancai isolante coopero com 014;8i:ovados pa.
.ftitirieo p do barrilete para e conservagio dos condutores** Iuese:
1116,0etejea .
c•lUse dispooitíro de diatribuilee,seguade e poaco j,.

ceracteeizede lorein e •xtresidado do Oarriloto oposta ~rade do.':
..811411mmettgadv0WpOr um rebordo circules. em ~ tatá coe 'i'tundo.•
':Ate
T Cal tinogitávc 48 diotripui4o-aecondo_opootc.cv.:
prçoie .• rotas.* do barrilet4 5 limitado por.a0,00pos
Ipma pcidicis eneolarlatiral dele, UM:nela cujo 5ngoló
ig=4* Opaiiia1kÁbajcierth~ogio para ó barrilitesa .•
••—
ff '
a 0.f
.•
L.4 !V •tfulf ts. ç'fb astacit

e,re-i~~i

(ei0 111)

!l ar!** 'r

• •••

8 - Um dispositivo do.distribaigio segundo.* ponto 1,
caracterizado porque. * conectem Comporta duas stlries de co tutores, •
*postos dois a dois, que OooperOm com bdtras condutoras 001 cedas
contra as duas paredes laterais: eu freité ao estOjU.
9 - Um.dispositive da.distribuig go segunda o onio le
•
caracterizado porque os contatorei ' do conecto, penetram nas canela.
rai do harrilala atravía de- enthlbei . exisentes no bordo de uma ober
lura do estOjo,- entalhes que correspondemía ditas canelura em uma.
posig:o em que as janolds do barrilete esto afastadas doí ondula.
.res.
10 - Um hsposiiiv0 de_distribuiçío segundo o tonto 8,
caracterizado porque c • perfil do Uma das sOries do contato1 s difer•
do perfil da outra e c entalhas da abertura seio adaptados os ditos
I
perfis.
.1 - Um 'e 'positivo do distribui0o seguindo os pontos 8
uma parte saliente, de perfil co rosponm
e lá, caracterizado pc
dente ao dos contatou, Co cone4tor í colocada no elinhamori o de uma
serie de contatoresi e u- distíncia da extremidade do cone tortos
est gjo, de medo e se Colocar me
pouco 1nferior..à alta:*
ts atres da parede lat • na borda da abertura quando o c estar •i
tí no lugar.
de distribuig:o segundo os pontos 8
12 - yo d e 1t4 caracterizado
• uma Parti saliente elestiee em t rama 4e .
'bico, disposto no alie
todo uma serie de coutetorese 1 raia uma
salancia maior que o
.idadado entalhe de passagem d asa Si...
rio de contatarás, o t. . +0188: Soa:nele estando disposto uma
distenCia da extremido
counctor um poue4 inferior ;1 .41 uru do esteja:
fó" ,

f

f - ?
",
s

•

31

t;:g 4b

• vwf,.

21

AL

ponto uir.
•
cariárrilado- por:que
%:Wrilallro'Rr'ileWpirsUék
renntda -jegunda
u2A11-Wil,
pOrtecioc
ro ce o re s 'eOU-retel."%aait$( 21$33/11PhoVii80 4 f4Nal;pr
ao fio canduior'a
Ondutorrr coosonl edeecoute o torna e.
para t'onstleW"t:j el-4- "6 040150444"ilarra cond
1Zra.tha .sexclo
t°
• •
3:t I. • • -4 e.:-.4).r.:44."-UM4 • 1m

. 4...

o. 1.•
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Seção

A Requedente reivindica de ecerdo . com a Convenfo I.
r ternacional e o Art. 21 do Decreto Lei n 2 7.903 do 27 de açoito de
194S, a prioridade do correspondente pedida depositado na Ueparti.
pRO do Patentes na França em 16 de marga de 1961, sob n e 852067e

tima'porçâo espessada radialmente adjacente que é recortada interior
:rente perto das extremidades da dita porçâo e SpeSSRCIO e adaptada
Para ser contrafda radialmente a/1, em contato de retençào comC

tubo em sopas distintas separadas wcialmente.
' 9 . Uma arruela de acerdo com aponto 8, ,eaftac-

T2RhO NQ 139' 613 de 1 de junho de 1962
Requerente: PARKER HANNIFIN CORPORATION Privilegio de Invenç go: "CON8K3.0 PARA TUBOS SEM ALARGA1EN20"

terizada porque o seu recorte constitui um par de- sulcos internos,
separados axialmente, que deixam uma porç go espessa entre eles,
para resistir ao abaulamento para fora q uando da a plicaçao de
toro
- cias axiais opostas, sebre referida.. arruela.
10 - Vela arruela dê acera° com o ponto 8, carac-

REIVINDICACU,EQ

1 Uma conexao para tubos sem alargamento,
Caracterizada pela combinaçào de um por de membros aparafusados qUa
definem . entre'.eles urna eamara anular que inclui paredes terminais
axialmente separadas constituidas . pelos respectivos membros e das
' quais pele menos uma a uma superfScie de cunha tronco-cenica; e urna
arruela tubular na referida câmara, tendo una de suas extremidades'
confrontando-se com a referida superfície de cunha, de modo a sor
Contralda radialmente por ela em engajamento ' de vedado com um tuba
Adaptado para ser posto dentro da dita arruela quando esta 4 movida
axicimente contra a referida superfície do cunha, a arruela sendo

terizada parque a sua outra extreMidade ; provida de uma porgite(
extrema tubular, e porque ela 4 simetrioa desde o melo da referida
por4o espessada at; Is suas extremidades, de modo que qualquer
dessas extremidades pode ser contrafia radialmente conforme tal
. !isto anteriormente.

formada com uma porgEo radialmente espessada, asialmente separada
dessa primeira extremidade da arruela e engajada com a outra extremidade, de modo'que a arruela g assim Movida 'axialminte durante
o aparafusamento . dos dois membros, a porçao espessada sendo recor.

F1G.1

tilda interiormente e arranJada para ser contrJda radialmente nas
Cuas extremidades, em engajamento de retençao com o tubo, mediante

•

•logroor 409
,
4.04-4o,
• nrANI te.."0 -

aplicacào de forças miais 'À dita arruela.
a-tba ceneXtio de aOrdo com o ponto 1., caraco
taluda porque as extremidades da referida porçâo espessada sâo
ainda arranjadas para uma contraçào radial diferencial, a extremi.
dado mala prOxima da primara extremidade da arruela sendo mais
pela outra parede ex.
que a utremidade que presa

oontratda do
treme .

3

FIG 2

Uma conoto de-actrdo com o ponto 1, caro»

tuteada porque a ptimeira parede estreia referida fica Cm: contato
ditmetro.de com.
com a arruela assuado um ditmetro menor do que o
as extremidade*
a
outra
parede
extrema,
com
o
que
tato entre ela e
aldae radiab",
AJOIM'OOPir
corres p ondentes da porçto espetaada elo
*ente sob p influtncia de diferentes braços do momento.
vni.cenextodeldrdo com o ponto 1, sarado

FIG 3
TERNO No 140 437 de 28 de junho de 1962
Pequerente:.A/BERTO C0RR2A AUR2LI0 - SIO PAULO,
PriVilegio de Invenção: "FECHADURA APERFEIÇOADA DE SEGURANÇA"

45105elea SAO •

teriam% porque as extremidades da referida porqrko
axiais
biseladas In:tarde/senta em tale diregOes que ai forças
opostas aplicada* kelt& arauela *adem *aumentar os seus ;insules
internem.

Uma conexao de acordo com o ponto 1, cavaco
de u1cos internos
:eri g ida porque o recorta conetitul um par
alisuma.norqto
espessa, Para
~arados atinente, deitando entre
reeiatir ao abaulamento p ara :tora Condi de 10110940 de Pg999
*alai*

epotais arrueis*

Usa comede te Cerdo com o ponto 1 1 carita.
da porgio espestorisada pprqui a extráidade-axialmente interior
sada si ecafrentsa-enaaja dowa.prInCirapnrede.extrena, para
constituir os Mente, tem atosse qUinte subida, rapida do torve
nnmbros.Aurante,e aieralusenento doe dois referidos
com o ponto 1,,carto,
aetrdo
conedo
de
.
Uma
7
,
desde
o
eixo media da dita
t4214a da POr q in , a *unia 4.almatrica
dita
arruela,
de modo que.
da
porca° espessada *til ise extremidades
ponta,
•
ainda
ser ' contralda .
esta pode esr invertida, de ponta , p er ,
em
engajamento
com,
3adialnente nas t j a ani esperAdea:.axialmeate
e tubo.-

.

Janeiro de 15.59 375

.

,a-errosia para URAL concito para tubos aem
.
tubularndoptadg
CargLmentO, deracterisada ,.po• r ter.”:uma extremidade
ser contraída radialmente em ume extremidade, em encajamento
,n7I'da
191,01 atrav4a dela, essa arruela tendo tamlám
F-D çgnvIM 'Pasme O

REIVINPICAÇõES

le ) . "FECHADURA APERFEIÇOADA UE -iEGURANÇA", caracteriPada

pelo fato de que a lingueta se apresenta conjugada -ajiastes que coa
formam um garfo, este nas extremidoles providos de pdnos (kie lhes
ao perpendiculares e aos,quals correspondem abas parciais que orlam peças em forma 4e dedal, peças essas atravessadas peio fundo per
buchas de. secçg o quadrada, as quais, por sua vez, longitudinalmente
são atravessadas Por leMina oU fiaste metálica de senas, retangular,
estando a lingueta solicitada por mola que atua com a tend tnpia de
proJetá-la para o exterior.
2P) "FECHADURA APERFEIÇOADA DE SEGURANÇA", •conforme .reivIja
dicaç go anterior, caracterizada,'mais, , pelo "tato de que a lãgna ou.
haste metÉlica de senão transversal retangular seapresentar, por
um dos extremos, alojada em corpo tubular que encerra mola que atua
contra cepsula conjugada a'botg o que conforme a face - fronta1 da Maga'
neta, cepsula essa com abertura retangular em seu fundo e disposta era
poslgio correspondente ao topo da menolonadal gáina mettliAcsé
39) onana pum APERFEIÇOADA DE SEGURANÇA", conforme retnia
dicagOesi w e-212 ,"Carecterixada, ainda, pelo fato de que a lamina Ma
tÉlica de , e*ção transversal -retangular apresentar uma das eXtreiga
dos solidiria a uma poça- dotada de Orelhas diametralmente-oposto*,
quais podem se deslocar ao longo do rasgo em "IP, Isto g. ,fflogipreemdea
do aberturaIongitudinal comum ramo mals.interno'transversal cucu%
dos Mis Páradee de peça tubular associada Caiou/lidara aoionava pg4
chave, (optando a referida pega dois as caibas premida .ipikiko2.trüitot70

;

40) "FECHADURA APERFEIÇOADA po ga004MON luNwrormu5dliii
dicaçães 1 9 a 30 , tudo substancia/muito como desnato 10 relatftle

ilustrado 40è desanhOS Onend95 40 PrOdUta gentOls

-

Idt
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dde do oztondorets da pocrogMo dite primeiro membro dielidee
tod apropriado para se comunicar telescopicamente comla.dlta sift)
pada passopa! no dito segundo membro durante, polo aeriOn'llita
VIM

dm ceda

curso

do

dito primeiro membro,

dispositivo para uma perfuratriz, do' vodu,
' COMUM

com o ponto 1 ) caraaterizado pelo dito conduto

1

her eltta

ticamente ligado para se comunicar com e ao extender da passagem

do dito segundo

membrodisposto e adapted0 para se comunicar teleg,

dcopicamente coma dita primeira passagem no dito primeiro membro

dwante pelo menos
Tg Rn0 N o 142 16, de 16 de agNto de 1962
Requerente: NONZIATO NIC014 MAGNO . Rio Grande do Ou/

cardo com o ponto

Mod'sllo de Utilidade: "NOW TIPO DS PENSA PARA

We que ao

GALETOO O

AváS"

11 caracterizada pelo fato do dito segundo moa

extende para o interior da dita carcaça ser disposto

para ser golpeado pelo dito primeiro membro para sofrer um movi.

RNIUNDIcAÇDS9
1 - Nov0 TIPO DE° PRENSA PARA GALETOSE AVES,

una parte de cada curso do dito segundo membro.

4: • Vã dispositivo para uma perfuratriz de roona, de

Immito alternativo sempre que a dita perfuratriz de rocha estiver
caracterizado pelo

fato de ser provido de seções de chapas superiores, por sua vem
providas de haSies a ela soldadad, com cabos de madeira em met
extremidades, pelos quais e feito o levantamento e arriamento
a g ora o eixo de articulação e que por fixação aos fechos das chã
pas inferiores permite o assamento dos gaiatos e aves.
2 - NOVO TIPO DE PRENSA PARA GALETOS E AVES, de . acÊrd0 com O Pqa
to 1, caracterizado pelo fato de sor o eixo articulável, prsvid0
de molas ' e porcas, que tem por finalidade graduar a distáncia
tre as Chapas superiores e inferiores, permitindo o assamento e/
Pult&leo de gaiatos e aves de tamanhos varittVeis.
› _ soo TIPO os Pausa PARA GALETOS E MSS ) de acC:rdo com os pollt
tos 1 e 2, tudo substancialmente como aqui descro * representa.
do nas figuras que ilustram os desenhos anexos.

Cm funcionamento',

5 0 Um

dispositivo para , uma perfuratriz de roclaa ) do

nardo com o ponto 1, caracterizado por possuir dispositivos para
conduzir fluido sob preasgo para acionar o dito dispositivo de
p erfure triz de rocha.

6 - Us dispositivo para uma'perfuratriz de rocha, tio
Wrdo com os pontos 1 e 5 ) , caracterizado pelo fato do dito prime
ro

membro animado de movimento alternatiVo na dita cnrcaga ser a•
C

1

Cionado pelo dito fluido sob pressAo.
7 - Um dispositivo para .uma perfuratriz de rocha ) de
acOrdo com o ponto 4, caracterizado pelo tato do dito segundo mea
bro se extender para a parte extrema anterior da dita carcaça,
8 - '111x dispositivo para una -perfuratriz de rocha ) de
Mardo com o ponto 5, caracterizado pelo ter um terceiro membro
disposto para traz do dito primeiro membro apropriado para Ciondu»
wir e fluido sob preso para aoionar o dito primeiro membro'.
. Um dispositivo - para uma perfuratriz de rocha, de
actrdo com o ponto 8, caracterizado pelo fato do cada um dos - ditos

.A.

membros ser guarnecido de uma passagem axial para conduzir oklui n

V.RMo 143.111 . 17 do setembro de 1.962
BSQUMENTE INGERS0LL-1RAND COMPANY'. Estados UnidoS da Amèrica.!

ppiviLtnin Dn itivEinto - Conjunto,, de válvula

para perfuratrIzeS

de rocha
EZIVINDICAÇOES

J. - Um dispo sitivo Para uma perfuratriz de rocla

Vimento alternativo na dita carcaça ) dispositivos para 0=51Uz

mirem o fluido pare acionar o dito primeiro membro, Um segundo
membro se extendendo para o interior da dittecarsaga disposta

te p rimeiro membro guarnecido de uma primeira passagem

pa

de um dr›s ditos membros disposto e apropriado para

comunicar teleschicamente com a passagem do outro dos ditos 10embros durante pelo menarUma parte de cada curso do outro dos

)a. Um diapositivo para una perfuratriz de-rocha,
acOrdo com o ponto 1, c aracterizado peio ter os ditos dispo0A G94dut9; 0 0. 01404RMOPU

que se extendem da extremidade dianteira e da extremidade tr.

peetivamente para distribuir o fluido sob pressão durante pelo
menos uma parte de cada curso do dito primeiro membro para 'a

interior da passagem do dito segundo meffibro.
11 Um dispositivo para uma perfuratriz de rocha,
tc acOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo gato do dito primei.
ro MOmbro compreender um pist go mOvel tendo uma passagem de
do c:traves o mesmo, uma parte da dita passagem tendo a'reas várià:
vais-em corte transversal, uni conduto na dita passagem ;tendó u.

Oitos membros,

0W

de adrdo com o ponto 9 ) caracterizado por possuir dispositivos

te segundo membro'e com a passagem do dito terceiro membro ries.
azia/

ca

1

•

10 Um dispositivo para uma perfuratriz de roChal

zeira do dito primeiro membro cooperando com a passagem do di.

Cicio atravás a dita primeira passagem ) , e dis p ositiVos condutoreg
el4sticamente ficados para Se comunicarem com e se extenderem

,

para , descarregar o fluido durante pelo menos uma parte
de cada curso do dito primeiro membro para o interior da passam

O di*

ta conduzir o fluido atravás atesma l o dito segundo membro pre
_ vido de uma segunda passagem axial para receber o fluido mau.

4o passagem

apropriado para cooperar 'core a passagem dos outros' membros

CAM do dito segundo membro.'

occa p reondendo uma carcaça e um primeiro membro animado de moe

numa posiç g o para ser golpeado pelo dito primeiro membros

do, e dispositivos ligados com pelo menos um dos ditos membros

UgadOs para se co9;anicarom

na parte extrema se extendendo de uma extremidade do dito pito
e a parte extrema oposta do dito conduto se . extendendo da extra.
midrAe oposta do dito pisto'para conduzIr fluido, dispositiVos

cic'tsticos dispostos . entre a periferia interna da dita passoGem .

P4R10
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e a periferia Moina do dtteameftheedipele :dom Ima parto ('.f
Gee ditaiireas reme °goticamente transmitiria movidento dcal°
te Plotto ao àdto c onduto unpre que o dito plettO tmovInentado,
O dito conduto condo expandia* rad ditas ttioas para PrOVIr
/ vulto do dito Conduto da dita passagem.
1.
%a, Um dispositivo digo, um 11p1emento do chte 4 •

f

sovo% para um dispositivo perfuratriz de rocha, de acÈrdo côa
O Onto 1, caracterizado pelo fato de ser guarnecido de uma'pago
' vagem para fluido atrav4s o mesmo, u4 cond ,,ito tendo uma parle ez
trema dispo ita
. na dita passagem e.se estendendo para o exterior /
do alto IMplement‘. para donduzir fluido, dispositivos e1Éstic0$
.dispo •stos entre à periferia interna da dita passagem e a perifem
ria externa de parte
dna extrema do dito conduto para trema.
ellisticamente
o movimento do dito implemento ao dito coa
mitir
dnto sempre que o dito implemento 4 movimento, a dita primeira
parte extrema do dii;o conduto sendo expandida no sentido da In), )
riferia Interna da d'ita : passagen para previmir o reco do conda

é

to da dita passagem.
13 . Um implemento de corto tgvel, de acárd0 Com O
porto 12, Cáracterilado por Uma parte da dita passagem ter uma
írea com uma sUpOrriCie irregular.
14 . Um Implemento de corte MOvel, de acárdo com 4
ponto 13, Caracterizado pelo fato do dito segundo conduto ter a
dita extremidade disposta na dita paSsagem .cO-extensiva com pe.
lo menos Uma parte da dita area e se extenciando para o exterior
do dito implemento para conduzir fluido.
,15 . Um implemento de cOrte mOvel, de acárdo com o.

PONTOS OARACTERISTI008
1 Ne ~untura do colejnio oontormado em que clOwo
aolubilizado 4 emprOgado como um agente do uniiio par's

lag gni0
titaras, da eolajnio natural, o processo de aumonter'a rosiot:n+

eia do Oolagániocontornado contendo o dito oolagánio
do (01 a98001é9/70 Intima Com as ditas fibras do Coleglinio natural,

coiejnio coaformado em consto dom una soluço equotle do nuifato de amánio,

careotorizado por oompreendor.s colocev70 do dito

dita soluce° tendo ume ooneentraç go de sulfeto de emánlo core
respondente a no menos do citie 0,2 da aotUraçáo .2050.
2- Um processo de •*ardo com o ponto 1, Oareeterizad0
a

porque e . dita aoluçgo aquosa tom uma concentraçáo de sulfeto
amánlo que varia de 0,3 a' 0,8 , 4 saturaçáo a 201C.
3 • Um processo do a4rdo com o ponto 1, caractorizado
porque a dita soluçZo de sulfato do amánio tom um pH dentro d•
faixa de 5,0 a 9A.
Z. De manufatura do eolajnio Conformado em que
g:nio oolobilizado e' empregado como um agente de unido para fibras do colajnio natural, o processo pare aumentar e roaistOnc.ia
dà colagánio c-ç.f.ormado contendo o dito colagOnio volubilizado
asaociaçgo Intima comes referidas fibree de oolagânio natural,.
carecterizado'por compreender e coloceçio do dito oolagOnio'oon.
formado em contato oom UMA soluço aquosa do sulfato do amiinios
it

dita solugdo tendo um pi dentro de faixe do 5,0 a 9,0 o tendo

VM8

ooncentraçio de sulfato de ang. nio variando do 0,3 a 0,8 de

esturaçeo • 20*C.

5-

ponto 14, caracterizado pelo fato dos ditos dispositivos
serem dispostos entre a periferia interna da dita passagem (1
a periferia externa do dito conduto na dita si,rea para elstica.
doo

'Mente transmitir o Movimento do dito implemento ao dito SondutO
-Sempre que o dito implemento fár movimentado, o dito conduto.

Sendo expandido nas ditas sireas para previn i r o
da dita passagem.

réO6 do condutO

16 - Um dispositivo para uma perfuratri; de rocha.
essencialmente conforme desdrito 0 conforme ilustrado nos desle.

Mos ' apensos.

9 3 77

Na , menufatura de oolag;nio oonformado em que cole.

gente solubilizado ;eido a empregado

COMO

um agente do unido pare

Sibrea do colág g nio natural,.o processo pare aumentar s resist;n.
tia do colaignlo conformado contendo o dito . colagOnio.solubiliza-

do em associagiro íntima cOm as referidas fibraa de colage.nio natu-e
rol e tendo um pH intornó,abaixo de 5,0, caracteri%adn P o r comp-r,*
ender e colocagdo do dito

colsgOnio conformado em contato oom unia

, seluÇ ie aquosa de sulfato do affiânio, e dita solugio aquosa tendo
um p . eoims de 5,5 e ursa ' conoontraçiio da sulfato de amonio no

Inferior

1

e

0,2 do seturaç;o

6.

201c.

Em processo de socirdo com o ponto

5,

caracteriza,.

dd'porquo o dita .soluodo do sulfeto do amiinio tom um pH variando

de 3,5 a 9,0 e porq ue o referido sulfeto do amanho tem um con.

0,8 da aatursoiío e 20'C.
rannufoturo de oolag g nio conformado em que

Contraogo que varia do 0, •
•

7,

Na

jnio solubilicedo subatancielmento neutro

4

empregado como um

•goote do Unid0 para as fibras do colagenio natural, o processo
para aumentara reeist;ncia do colag g nio conformado contendo o
dite colajnio Solubilizado em assooiao g o íntima coam p , referida*
fibras de colag;nie natural e tendo um pH interno variando do 5,5
a 7,5, caracterizado por compreendera coloceç;o do dito bolegoin
pio oonformado em contato íntimo com uma -soluço aquosa de eul.fato do (monto, a referida soluço aquosa tendo ter pH variando
de 5,5 o 8,0 o tendo uma ooncontraçáo de sulfato do amOnio
inferior a 0,2 do saturaç:o R 20'0.
8 Um processo do acárdo com o ponto_7,.corsatorize•
TeRM0 - 143.482 - 1 de outubro de
REQUERENTE - ARMOU AND COMPANY - Estados Unidos da Am6r1oa..
PRIVILeGio DE INygnICO - Processo para aumentar a resist2alcia
de colagànio conformado

tom una ooncentrago74 de sulfeto de aj.
'mio variando da 0,3 • 0,8 de eaturewio a 2010,
1109 OO6
9 • No mondeture do oologOnio eonforaodo
do porque a dita aoluçdo
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isgtnio aolubilizedo Ercido- i'empregado somo 'magenta de união
pare fibrea de oolagenio natural, o processo poro aumentar e ro.*
listar/aia do coleganio oenforredo 'contendo ódito colaganio se.
lublilaado em earrociação íntima com as referidas fibras de . oólasOnlo natural, caracterizado por compreendo ,' e colocação do dito
colceanlo conformado em contato com ume solução aquoee de sulfeto
de amâllo e bidráido de ameinio, a dite ablução tendo um pH acima
de 5,0 moa não superior e 9,0,e tendo use oonooatração de sulfato
de *monto que varia de 0,3 e 0,8 de saturação a 2020,
10 - Na 'manufatura de ooleganio conformado em que
.
anel:rio woltibilizado 4 empregado ooMo um agente do unia ° para co.
lagOnio natural, o processo de aumentar a realsténola do colaganiO
conformado contendo o dito oolaganio aolubilindo em associaçãq.
íntima coa as ditee fibras do colaganio natural, carket'O.r 1.z2d0 Por
colocar O referido colega/lio conformado em contato com une eolu:
oão aquosa de sulfato de emanio, tendo uma concentração do Oulfato de sm;nio variando de 0,3 a 0,8 de eetáração e 20 2O, a dite
aolução aquoso tendo um pH-eolma de 5,0 me não superior • 9,0
O (ratando a uma temperature de Oe 2020;
A requerente reivindica de eo grdo com o ConVenção In
termcional e ok ,Art. 21 do ' Dooreto-Lei ¡CA 7903 de 27 de Agosto
do 1945, a priorldide:do . 00rresnondente pedido depositado'ne
partição de Utentes dos Estados Orlados de Amenos cm 2 de Outubro de 101,
_ sob No. 141956.
TIIRMO . 143.623 - 5 dè outubro de 1.962
REWERENTR N.V. PHIL/PS I OLOSILAMPENFABRIEKEN . Holanda;
PRIVILÉGIO DR INVENÇXO . Aperfeiçoamentos em ou relativos a dis
positivos--providos de tubos de n100
catOaloos, e a circuitos e a tubos de/
raios: catOrTicos apropriadoa para ompra
go nessas diapoaltIVosr

Janefro de 1969

5- Tubo a. raioa catddices apropriado tia u&T mpa.
ralhos como o descrito 404 1~04 1 qt 2, caracterizada pelo fale
de, vinte do catado, consistir o segundo eletrodo deloaciltair0
dividido em duna partes em meu sentido longitudinal.
6- Tubo de raios catddicoa apropriado ao uso em dia..
pocitivo como o descrito nbe pontoe 1 e 3, caracterizadoa pela
fato de, visto do catado, consistir 4 segando eletrodo de Impor:
ção substancialmente configurada em disco, dotada da uma abar-tical
destinada a deixar passar o raio catddico, e de uma porção cslindri,
ca.
7- Circuito apropriada ao uso em aparelhos coma o*
descritoa noa Pontoo 1, 2 ou 3, deatinado a aplicar um potencial
positivo às porção& do primeiro amado de um tubo da raioa catedt.
Coa coma os descritos nos pontos 4, 5 ou 6, caracterizada pelo
fato do circuito coMiatir de duas partes, uma das quais comporta,
1
de maneira lá conhecida, um capacitar, enquanto que adoutracanpista apenas de . resistoree e, por conseguinte, apresenta um tempo
do descarga menor.
8- Aparelho dotado do tubo de raios cat6dicos oétatan
Oialmente como oa aqui descritos 'coa referancia ao desenha anexo.
---- A requerente 'reivindica di-aióião cola a Convenção
Internacional e o Art. 21 do Decreta-Lei No. 7903, da 27 de Adieto
da 1945, a prioridade do correspondente pedido depoaltado
paxtição de Patentes da Ho l anda, em 9 ao Outubro de 1961 ,. sob,
Wo. 270.069,

pONTOS CARAOTERISTIO03

I- Aperfeiçoamentoe'em ou relativos a diapositivos pra.
ridos de tubos de raioa.catádlooe, compreendendo uma tela fluoreecen
:e e um canhão eletrUtco que consistem ao mamoe, da.um cáodo,
netrodo de dontrole, um primeiro e um segundo eletrodoe, cáractert
:adora pelo fato do primeiro anodo ser constituido de duna porçãee,
le quais da supridos potenciais aproximadamente equivalentes por
Leio de circuitos cOmutadoree dotados da tempos de•aescarga.diferes,
aair, de tal maneiro que, Be o potencial da una das porçãee do pritair0
modo cai abaixo do da outra, o raiaCatádico não maio atinge a tela
Mooraiscontay.
2- Aparelho, como o deacrit0 no ponto 1, caracterizado
adio fato das duas porçãoo do primeiro enodo serem conetituldes de
ganoira
~O *tensão da porção ligada RO circuito ae seroe tea
lo de descarga diminuir, o raio eatkieo deridekletido de molde a ca/I
tora dos limites da tela fluorescente e a descarregar o segundo soado.
3. Aparelho, Como o dbscrito no ponto 1, caracterizado
, pelo fato da porção do primeiro anodo que fica ligada aO-Circulte de manem tempo di ~marga aer constituida de maneira que, caso
II tende dana porção for nula, o raio catOdICO nerk Completamente

cupriaid%
4. Tubo ao raios CatSdicea apropriado° ao uso com o
ryarelbo deacrito amputo 1 o 2, Caracterizado pelo fato ao eu-

ab 411A8 130r4e8
Cataktiaatingetite boleiam% Coparaaaa outro : ai yor UM plano que
CMDaa CM/ta% '010tO ao entoa% amolatir

En fie um Be o azo to itta.a00.

VERIO N 2 -143.650 de 8 de outubro de 1962.
5(eque. rente; SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCtAPPIJ N.V.
HOLANDA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO E ANRZLHO PARA A SEPARAg0 DE
lok E IMPUREZAS DE VAPOR".

•
3 r),:::!A!

REIVINDICAÇOES
1.

Praceou, para a eeparaçãO por miod eeparado.

6.

aparelho eagundo'oo pontoo 4 ou 5, caracterizado

ree dentrlfugos de água e vapor contendo impurezas sólidas no

em que o lado de fora da panela de apanhar fundos é equipado com

Vjlpor seco, agua pura e agua contendo impurezas, caracterizado

uma diversidade de divises radiais eatendendo-ae ate ama certa

em que o vapor para tratamento e fornecido a um separador. Cen-

distância do invólucro cilíndrico do exaustor.

trífugo atraves de uma entrada tanaencial e quando dentro dod
dito separador e passado atravaa de UMA cortina liquida de agem

ou 6, caracterizado em que o gáo central ou descarga de vapor

purificada na qual as impurezas e alguma da água são apanhadas,

do exauetor comunica cosi a linha de descarga de vapor ou gás

e depoisapaseado atraves de um exaustor equipado no separador

atravee de uma coara adicional de separação de água equipada

acima da dita cortina, sendo o vapor purifidado seco descarrega

com um -tubo da descarga de líquido saindo na vedação do líquido

do em cima e a agua atraves de um tubo de deacarga para uma zona

presente no recipaente.
8. Aparelho segundo qualquer um dos pontos 2-7, coa

de água na parte do fundo do separador, em cuja zona a água praviamante separada juntamente com a água da cortina de líquido e

.7. AParelhó segundo qualquer Um doe pontoe 3, 4, 5

tambemaTaesada atraves de uma passagem central dentro de um es -

raoterizado em que a velaçáo ne liquido e formada por uma caixa'
presente no recipiente e aberto no tepo, o qual é cheio com li-

Peça anular, equipado no separador acima da zona de água e por

quido durante a operação, e em que o tubo ou tubos de descarga

baixo da entrada, em mijo espaço áaua impura com a mais alta

do líquido do exaustor saem próximo do fundo.

concentração de sal 4 reunida em resultado da efeito centrífugo.
Aparelho apropriável para levara cabo o proces-

9. Processa para a separação por meio de separado:rea centrífugos de água e vapor contendo impurezas sólidas no

so ~gana° o ponto 1, caracterizado por uma combinação de uni re-

vapor seco, água pura e água contendo impurezas como acima des-

cipiente cilíndrico vertical, uma entrada tangencial ligada à

crito e elucidado.
10. Aparelho para a 'separação por meio de separadoe

2.

parede cilíndrica do dito recipiente,

um

canal de líquido anular

no recipiente situado acima da dita entrada e equipada com una

reE, centrífur;os de água e vapor contendo impurezas sólidas no

linha de fornecimento para água purificada e com um ou mais dis-

vapor sdco, egua pura e áscua contendo impurezas como acima dea-

positivos de descarga para a água para assim formar uma cortina

crita com referencia 15D desenho.
A requerente releia:dica de aoardo com a Convenção

líquida dirigida de cima para baixo, um exaustor vertical no recipiente situado acima do canal de líquido, de cujo exaustor a
entrada tangencial e situada dentro' do recipiente, o tapo do

gák

iaternacional e o Art. 21 do Decreto-lei N Q 7.903 de 27 de
Laasto de 1945, a prioridade do correapondente pedido depositado

central ou salda de vapor comunica com uma linha de descarga

na Repargção de Patentes na Holanda, e; 10 de Outubro de 1961,

estendendo-se para fora do recipiente, e o fundo do dispositivo

sob n 2 . .270.072-

de descarga lio dito líquido sai numa . vedaçao de líquido equipa-

2

da 'dentro do recipiente, um canal valetor anular para água impura no recipiente, formado pela sua parede cilíndrica, uMa parede
que lhe 4 coaxial e um funda colocado por baixo da entrada do recipiente a equipado com uma linha de descarga,

e

uma descarga

para água no fundo do recipiente.
3.

Aparelho segundo o ponto 2,'caracterizado em què.

• asnal de íquedo anular consiste de um condutor anular formado
pela parede cilíndrica do recipiente, uma parede interior concentrica a ele e um fundo, sendo a aresta de tapo la parede ia-.
tenor do dispositivo de descarga para a água na forma de um
vertedor, para assim formar uma cortina de líquido cilíndrica
dirigida de cima para baixo vertical durante a operação.
4. Aparelho Segundo os pontos 2 ou 3, , caracteriza&
em que o exauntor tem um in;ralucro cilíndrico, 4 equipado com
um fundo liso ao qual e ligado um tubo de descarga de llquidO e
s.
.
a alguma distancia do fundo com um fundo com uma pae equipado
nela de apanha de fundos quis .4 aberta no tapo e tem uma areaLa
dobrada para fora, e que' e equipada com um fundo liso ao qual.;
tambem ligado um tubo de descarga de líquido, sendo o ladrão segura ao fundo do exatietor por meio de uma diversidade de apoios
verticais.
5. Aparelho segundo o ponto 4, caracterizado em que
o ladrão alarga no sentido do fundo

na

formaale um cone, sendo

a sua extremidade inferior equipada com uma' diversidade de dialeaes radiais, teme() o fundo uma abertura, à aual e ligado um tu-.
bc, de descarga de líquido.

Ttmo-- !i3 .C27 . 15 de outubro de 1.962
CO_ i9RATI1, n'- Estados Unido9 da América.
ntivILnIo DE INVENÇXO - Chassi de apOio e transporte para
reoipientes de carga 4 eeme13e1;h9L,

R:daUERENTE EnUtRAUF
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.PON1OS CliRACTERTSTICOS

1. Num chassi de apoio e transporte para re-s

• elpientes de carga montados sobre rolos, o aperfeiçoamento
caracteriza do -ice consistir de uma rampa para receber rolam..
temente os rolos do recipiente e deslocevel entre uma condi-.
çrio de aceitação e uma condição de embarque, eeletivansnte,
dispositivos elevadores para receber rolantementa os rolos
do recipiente e deslOcáveis' entre uma posiç -ao de aceitaçá.0
e uma posiçao de embarque, e dispositivos acoplando a dita
rampa e os dispositivo s elevadomes para deslocamento simul.•
táneo entre as condiçees de aceitaça e embarque, o desloca*
mento do s ditos dispositivos elevadores para a condi ç'á 'g) de
embarque aliviando os rolos do peso do recipiente, o deslocamento dos ditos dispositivos elevadores de condiçá'o de embarque para a condiç;o de aceitação transferindo o peso do

,janeérn de

HL;

19b9

neo entre ao condiçoes de -aceitação e embar g ue, o deslOCamen
to das ditas rampas e elevadores acoplados ' para a condição
de embarque aliviando os rolos do recipiente do p."'éso ,do redeslocamento das ditas rampas ei elevadores ecocipiente, -o
piados dá condição de embarque a condiç'ao de aceitaçá'..o
rolos do recipion
transferindo o peso do recipion.e yrzt carolos
te.•

4. rum chassi de apoio e transporte para rccipientcs de carga tendo uma suparftcie inferior e um par
de rolos lonGitUdinalrae.nte espaçados se extendendo abaixo da
superfície,

O

aperfeiçoamento caracterizado ¡ror compreender

.usl par de rompas para aceitar rolautemante dá respectivos
rolos do recipiente, as ditas ripas sendo stravels „ entre

uma condiçrto de aeeltac,:t6 geralmente borizantal e uma condi.
çã-.) de embarque geralmente vertical, um par d.e trilhos . gp.

recipiente para os seus rolos.
2. Num chassi de apoio e transporte para re•
-

relmente em forma de IT sabre o chassi alinhados com as di-

cipientea de carga montados sabre rolos, o apérfeiçornmento
caracterizado por consistir de ima multiplicidade de rampas

rolos do recipiente, a confi ,gurnça;)

para receberem rolantemaente os rolos do recipiente, as ditas rampas sendo desloceveis entre una condiçao de aceitação e uma concliçao de embarque, seletivamente, uma multipli-•

tadas para cima espaçadas com uma parte reenrante entre as
.
é
mesmas, secçoes elevadoras nas partes reentrantes dos ditos

cidade de telhes sobre o chassi para receber rolantemente
os rolos do recipiente, secçá:es elevadoras nos ditos trilhos, respectivamente, sob cada Um doa rolos no recipiente, as ditas seeçUe elevadoras sendo deslocaveis verticalmente entre uma concl.içâO de aceitaçao e uma condição
de embarque, e unia articulaç'áa =cálice acoplando as ditas

sor colocados sabre as ditas secç ges elevadoras, respectiva-

rampas e elevadores, respectidamente para deslocamento si-•
multruneo entre as condiçtres de aceitaçtn'a e embarque, o des
locamento ds ditas rampas e elevadores acoplados para a
condição de embarque aliviando os rolos do recipiente do

tas rampas, respectivamente, rara aceitar rolantemcnte os
U dos ditos

trilhos sendo definida por um par de see:;a s rflangeadas

trilhos, respectivamente, os rolos dos recipientes podendo

mente, dispositivos para deslocar as ditas secçCies elevad?ras verticalmente entre uma condição de aceitação e uma con

diçiiin de embarque, e dispositivos acoplando as ditas rampas
e elevadores alinhados; respectivamente, para 'deslocament0
BimultSneo entre as condiçde e de aceitaç gO e de embarque, o
deslocamento das ditas rampas e elevadores acopladores para
a condiçto de embarque transferindo o p4so do reCipiente dos
'rolos do recipiente e as secOes elevadoras do': trilho pare

vedores da cordiçilo de embarque para a condiçto de aceita-.

a parte inferior do recipiente e as secço-es flana
' cedas da
trilho:*
Num chassi de apoio e transporte pare re-

ç:o transferindo o peso do recipiente para os rolos do re-

cipientes de carga tendo uma superfície inferior e pares, es-

cipiente.

paçados
paçados de rolos longitudinalmente espaçados se,

3. Num chassi de apoio e transporte para
recipientes de carga tendo um par de rolos lonsitudinalmen4

abaixo da superfície, o aperfeiçoamento caracterizado por coa

peso 40 recipiente, o deslocamento das ditas rampas e ele.,

te espaçados nos meamos, o aperfeiçoamento caracterizado

preender um par de rampas espaçadas para receberem rolante,.
mente os respectivos rolos axialmente . espaçados do xecipien.
te, as ditas rampas sendo montadas A pivot .adbre o chassi pa-

por Compreender um par de rampas para receber rolantemente os respectivos rolos do recipien-ge, as ditas rampas
sendo girdveis'entre uma condição de aceitaç7s"o geralmente

ra rotaç go entre uma condigo de aceitaçgo geralmente horizon
tal e . uma condigo de embarque geralmente vertical, laa par de,

horizontal e uma condição de embargue gera/mente vertical,

, trilhos espaçados geralmente em :roma de ij Obre o chassi

Um par de trilhos no chassi alinhados Com as ditas rempaa,
respectivamente, para aceitar rolantemente os rolos ao rem.
cipiente, eeeçoes elevadoras MS ditos trilhos, respectim

nhadoe com as atas rampas, respectivamente, para receber a selentementa os rolos do recipiente, a configuraç ge em U doo
tos trilhos sendo de£inida por um pne de secç ges 'fiangeo vol-

"lamente, os rolos dos recipientes sendo colocáveis adbre
hs ' ditas secgOves elevadoras, respectivamente, dispositivos

tadas para cirna espaçadas Com uma parte reentrante entre Cear
.
pares espaçados de secçtes elevadoras. na parte reentrante dos

para deslocar as ditas secçõee elevadoras verticalmente enti,
uma condidge de aceitaçgo e. uma cát.iç go de embarque, e arti-

Wtos trilhos, respectivamente, para o recebimento dos roles
do recipiente, dilf,„ itivoe para deslocar as ditas secções,43*.

Cniaçries raecteicas acoplando unidades alinhadas das ditas ras

levadoras verticalmente entre uma eotidiçrto de aceitag go e I'dé.a
condiijo de embargue, e dispositivos acoplando as ditae

tas e elevaderie, respectivamente, para deslocamento

.

4 - Defenae, conforme reivindica no ponto 5, Caracterize'

pae alim padas e os dispositivos de movimentaçãn.para Os di-

da pelo feto dos meios de apOdo compreenderem recessos olonfsadoa pa.

toa Olevadoree, respectivamente, para eimult400 dealOe'dmen

ri as extremddsdes dos eixas.--

tultre ao Condi0ea de aceitaç;b e de embarque, o deslocam

.5 - Defenaa, conforme reivindicada no ponto 2, caracterize*

sento das dita0 rampas e elevadorea acoplados para a condi00
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ffle pelo feto de compreender dois membros aneliformes.cada um sendo

do embarque transferindo o pão° do recipiente doa rolos

adentado numa menge ¡Abre o eixo para permitir movimento exlel, o el+

az reciPiente ,e das secçãea elevadores dos trilhos para a par.

X0 apresentando anule de esbarro nos sues extremidades e intermedie.

te do recipiente 'e Para ao secç.:Oen flangeadas do trilhei

tio, par. manter os referidos membros separados um do outro guando esn
to lia sua poeição mate pr6xime.
6 - Defense, conforme reivindicada no ponto 5, oaracteri4

6. O chassi de apoio é transporte de acordo
400L O
VOS

ponto 3, caracterizado pelo fato doa ditos .dispositi-

de acoplamento Consistirem.de Uma conexo de

jdgo

Seda pelo fato de esteirem dispostos anele amortecedores adjacente

Morto

too retorlans ameis de esbarro.
7 - Defenee, substanoielmente como descrita ocime, com-rU.

assegurar o deslocamento dos ditoe elevadores para a
eondietb de aceitaçU em requerer o deslocamento das gitas.

sara

forOncia boa desenhos anexos e como representada noa mesmos,
A ,requel. ent# reivindicle de aoOrdo com i Convenção Interno.

• SMPaS para a condiçãe de aceitaçao,
?. O chassi de apoio e transporte de acdrdo

Onal e o Art. 21 do Decreto-Lei tiQ 7903 de 27 de AgOato de 1945s
. prioridade do'correepondente pedido, depositado na Xepertiçrio de

COM O ponto 6, caracterizado pelo fato da dita conexZo de jdmp morto Compreender uma articUlagiJA para aumentar a vantagem

Potentes da Inglaterra, em 17 de Outubro de 1961, sob h 2 37.191.

Codialoa entre a dita rampa' e elevador pára facilitar o deslocamento doo ditos aleVadores para a condição de aceitação

coa O deslocamento da dita rampa para a condição - de aceitft.
oP

TÉRMO 143.87a - 17 de outubro de 1.962
REQUERENTE - FTRESTONE Bunium MINE PNEDMATIO FENDERING
co. ratena Inaaterra.
PRIVILÈGIO DE INVENÇU Defense aperfeiçoada
• CARACTERTSTICOS
PONTOS
Á - ullto defenan, caracterizada per compreender um eixo apre-,.
Sentando montado no mesmo um ou mais membros eneliformes flexíveis e

rotativos, meios de montagem pare o eixo incluindo. meios de reelstanci,
de carga dispostos no ledo do eixo oposto ao ledo do qual s carga e
resistida pela defense e normalmente recebida, os meloa de monta.

cor

eell estando adaptados e permitir movimento transversal do eixo, de

ffiodo.sue COM a flexío do membr .o ou membros anelifOrmes sob corgo,
ateie/idade de carga e resistida pelos meios de reaistencia de cargo.
2 - Detonas, como reivindicado no ponto 1, caracterizado

TálliaMO - 144.216 . 26 de outubro de 1.962
lnquERENTE N.V. PR/LIPS'OLOE/LAMPENFLBRIEKEN - Holanda«
PRTVILÉGTO DR TIKTENg0 . Aperfeiçoamentos em ou relativos A
processos para . partir materiais./
quebradiços ngo . metLicos, e die.
' positivos nora execução de tais /
processo
•
lJNTIQS OARAOZERIQTTGOS

1 - Um processo Para Partir materiais quebradi.,,,
ços no me-Ulicos, caracterizado pelo fato de um dispositi.

pelo teto do membro ou membros aneliformea serem pneuÁticoe ou membros tapo pneum;ticoa, inflados, montados abre o eixo de modo a seree

vo irradiador formado como um injetor ser inserido em uma-

doillooetvoie exielmente, so posa° gue Os meios de resis'ancia de carga
thfieloa rolantes.

abertura d'á entrade' criVada no material a ter partido, o aí* _
to dispositivo sendo alimentado por oscilaçUs de frequen.

3 - Defensa, oomo.reivindicada no ponto

e

Cias ultra altas para concentrar localmente as ditas osCile.

1, caracterizado

polo teto doa meios de montagem compreenderem ume ermaçío de motel
adaptou pára ser ligado e um cais, molhe ou outra estrutura, e spre...

Oes no interior do ,material a ser partido na drea do injetor, as dittts oscils.0)s de frequtncias ultra altas provo-

*obtendo na mesma meios ae braçadeira tendo apSioe pero as extremids:

cando a quebra do material devido SO aquecimento clic/Átrio

do. do eixo e meios de breÇadeire ' aôbri O Mes04 Pare os meios de re

interno local do mesme.
-alet;nodrg.
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.thipacesso de aCUrd0 COMO ponto 2 # Caraça
Urine Pe2a fato de, por lntèraídio do Injetor intarido
am'abertura. de entrada Casada no matula a Ser partido, 02.
ollagOes de tragando nitra:altas serem aplicadas, ao dito
gataria% sob a forma at doid empoo OletrOMagneticOs aProao:8
, tendo dire2res de polarisagUs nutuamentaporpendioulares.
ITM dispositivo 'adaptado para execução do pia .
apresentado
mo ponto'1 2 Caracterizado pelo fato de coa
'Cesso
treender um dispositivO irradiador formado como um injetor
ronstitul40 por 'doia irradiadores polarisados relativamente
perpendicularmente, Cada um dos quais irradiando no mesmo
•apal0 local, O doí: geradores de frequenclas 'ultra altas,
os circuitos de salda dos quais são acoplados a um sistema
de guia de Ondas conduzindo ao dispositivo irradiador e 0)4
Montando os dois irradiadores, polarisados relativamente per.
rendicuIarmente, Os geradores de frequenclas ultra altas não
estando acoplados entre si.
4 . n dispositivo de actrdo com o ponto 3 cano.,
terizado pele, fato dós dois geradores de frequ'encias ultra
altas irradiarem dois campos iletromagneticos polarisados
•teares tendo direlne de polarisacão relativamente perpendi.
'Vilares CoM; rabiça I gula de onda conduzindo ao dispositivo
irradiador formado'como um injetor, n 4aia de ondas sendo estreitada' na direclo zo anletor, :e tiras condutivas dianietriComente em oposição estendendo-se em direçtes paralelas com
relação Is directas do pelaxisação dos campos eletromagnetie cos.emitidos-aendo providas na porção estreitada da guia de
ondas na pareae interna da mesma, as- ditas tiras condutivas
diamItricamente em oposição estendendo-se tamb4x para -o exterior da guia de ondas para tomar os dois irradiadores pa
larisados relativamente perpendicularmente.
,
5 UM dispositivo de achdo tom o pOnto 4 carao
terizado pelo. fato da linhas coaxiais tendo os seus condutores internos lavados át4 o guia de Onda substancialmente em.
Ugulo'reto -entre ti Seroa ligados aos Circuitos de saida
dos geradores de frequInciatultra attas.
6,- UM dispositivo de actrdo com os pontos a ou
5 caracterizado pelo fato de dois pisttes adaptadores serem
providos para combinar os dois magnetrons na. gula de ondas
'Com relação a. carol os ditos.plettat estando losalizados
entre os e0rodtatores Internai das linhas Coaxiais ligadas
aos magnatroaa estanagfármadas por ama grade polarisada que
passa as oicliaçtee do magnetron mais afastado do dispositivo Irradiador eaue reflete as oscilaçtes no outro magnetror
- Da dispositiVo de acordo com os pontos 4, 5
011 6 caracterizado peio fato das tiras condutivas levando ao
exterior estarem ata =to eiieuita rias suas extremidades por
seio fl'e 'uma peça* eretuando .,o 'dito oirto Circuito.
8. - Um dispositivo de acOrdo com 'o ponto- caracterizado pelo tato do sistema de guia de ondas cortdaumdo ao
disPotitiVer irradiador compreender duas linhas coaxiais cOnantriCat, um magnetron estando ligado a cada linha coaxial,
O condutor interno da linha Coaxial externa sendo levado para o exterior para formar um irradiador linear, e um irradi.
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ador - andar sendo provido abre o irradiador linear e alba%
tado péla Tín)lp coaxial inteiro?.
9 - Um dispositivo de aesSxdo amas ponto a, erra,eterizado pero ,fato da irrediadór anglax compreinager 1.1ma
tidade da segmentos coexiala da um. anal envolvendo .* c. Irradia-.
doi linear e ligadas atreves de peaas de linhas- coaxiais-radialmente dirigidas ao condutor-interno da linha oposta/ is...
terna, enquanto que em cada caso, o condutor interno de wx
segmento coaxial é ligado ao condutor externo do subsequente
segmento coaxial.
10 . UM dispositivo de acOrdo com o ponto 9, cara..
eterizado pelo' fatodos condutores externos aos sag:mentos
coaxiais terem, um comprimento menor do que o comprimento do
meia onda daaoacilagteaproduzidas.
11 -.DM diipositiVo de acOrdo com os pontos 8,-9
Ou 10 caracterizado pelo fato de que para adaptar os dois ma
, gnetronsI carga', um pistãO adaptador 4 provido naquela extremidade de cada uma das duas-linhas coaxiais afastadas do
dispasittwalixadiador, enquanto gila um pistão adaptador
tambátmpxualdu na linha coaxial-interna entre-airradiaddr.
Ornear elLextremidsta doirT~kn-linear.
12 - Dá dispositivo de acôrdo com qualquer dos
pontos de 3 a 11 caracterizado pelo fato do dispositivo iz
radiador formado com unrin.lotor estar protegido pOr uma cg
pa protetora faltado um material substancialmente livra do
perdas • dieletrieas.
13 -, UM Pra.C433ó para partir materiaii, quebradiços não metálicos substancialmente conforme presentemen
te descrito fazendo-se refereimxta aos desenhos anexos.,
1/4.. DM dispositiva aA'airtadb para. a. ~sena do
processo de accirdo com o ponto 13 substancialmente conforme descrito fazendo - ia referencia aos mesmos desenhos.
A requerente reivindica de a g. rdo com a Convenço Internacional e o art. 21 do Decreto-Lei na 7.903, de
27 de agosto de 1945, a. priorma rie aá cormespondaate pedida
depositado na Repártiggada ratamtaa da. golanda, ém 30 de.
outubro de 1961, soW na 270..818.
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PODIT:lá CAXWE2ifáTIó21.
3. ...!.Agm um superai:Iode tea
e :terna', ottima,4
caniamo atlas:Maur ~eterizado Pelo feito de mempreendera sus.par
deeixos. girat4riot opaxialMette dispostos; um 41spositlept 4, e ed.°,
pamento reversIval; um primeiroaxcentrito ~ledo para rotaçâio
com um dos citados altos; Um segundo etc .;;trice entrosandonse com
o referido, primeiro excentriCo e adaptaAo para . engajamento deo.:
poio como referido.prilymixo excantrico para acionar dito eixo,
wando anionado . rotativamente'em uma 'direção, -e adaptado para
engajamento 4.0.ml-imante Ova o Mesmo para ceves axialmente o menden°.
do primeiro exCentrico, mproáimando-se eu idastandu-se to 'dito se
gundo excentriCO, tinando . íltiMo gixatÉriamente entonado em umsentido perua l'rente ou inverso; . um dispositivo de 'freio para.é
menciomado eixo, operÉvel pelo referido primeiro excentrico ama raia
posta ao movimento á ele itpostio pelo segundo excentricty afastando-o do ,,ltiMO .; um orgão de artoplamentodo , orgãodie acionamento,d1retamente ao dito pátio eixo para .g lrar ' o mesmo; e uma embreagem
deslitante acoplando o citado orgao de aCionsimentoeem e mencionado.
segundo excentrico pára girar ;ste Ultimo.mediente acionamento gire.,
trio do dito outro eixo pelo referido orgão de acionamento ever..
sivel.

'Uma sapata inclUindo In° anel chato, .fendido, elattleamente apertado 'contra o mentionatto_ fience;-um par de t'Olee espiral seletivesaente
'aeMpreasivels -dispóstas .° adaptadas .para, expandir a comprimir dito.
anel:dendido, :ece malor te enor Ara, eintra o fliinge'do
tiin!borj te Medo . ' 'prover mlín Maior :ou menor It'.trqg de . atrito
tertei'3 . e wn era** decolando 4110 -41.iporitl.ve de aciorg.
ali**
isento eolti.M. mencionado ate, fordilMÁI oPeraYel Pesa
de
.ambae
p
sto
LUme,
'o/
tnilueácia
¡Uive te . edbrigiaaepi l etraVet ‘..
%lande aclOnafle imuma .direg;ci l- a odaptade para,
40 nolo em
ciclones :o dispositivo *de isirrelagem, :por litters4dio, de uma das dl..
estespiral.quand0 at3..onado na :oi‘tta are9t:ke s de modo ft:j
Lit gole de acionamento 'Mosto . aos eixos alratOrlos••;
tranzgesío de dr)rço; 'um for
de elmod rotagTO5 enaxiallaente 4./iPA .stos e Um dieposi.tiro adaptada;
se1etty. emente lawtraVata destravar ditos",eizos c oata2.mente.
Postos, de modo que os:mesmos tirem guntee. on. zeparadamente, .carata
• t cisado pelo . atte de*CoMpreedders um itispoSitívo de freio
,;

omapeÁgio

E-, tm . meettnismo'de acionamento de acOrdo com o.
ponto 1, caracterizado pelo fito doa ditos eixos boaxialmente
depostoseompreenderem um eixo tíco e um ?itã maciço disposto coa*

remonte atnevel para impedir rotaglio dilua doi ditos eixos; 'um oral
seletivamente r.eversive1. para acionar. o Outro 'dos 'referidos 'eixos;'
mal . -dispositivo excentricO'ittuárel para eketuar operaçZo :do ineneionet
.do dide'sitivo de freio; e uma embrelacem deilizante adaptada:para.
atuar *dito . dispositivo excentrico i de todo alraiar, um dos 'ai-.
ado outro eixo era'uma. direç0
tos eixos medi ante 'ao ionamente'
adaptada
para.atuar .o referido
ditp. ~selagem sendo disposta e

.xialmente dentro do eixoaco.

dispositivo ince.entiiço, 'de todo a'destraver 'um dos meneienados

- rm Meefinismo de acionamento de acOrdo com o

ponto 2, caracterizado pelO
. . fito do citado primeiro . excentrico
cloir uma superdcie helicoidal Voncentrica e acoplada para rotação]
com o dito eixo Oco, e o.mencionado segundo excentrico compreendes
uma superfície helicoidal apresentada axialmente na direção d.e'
e entrosando-se coma superfície helicoidal existente no primdro
excentrico, ceda um dos ditos Primeiro e segundo excentricos . incluindo superficies de apoio que se estendemaxialmente, libertava.
mente ongejaveis uma com a outra em resposta os movimentos rotacio-;
mais relativos dot referidos.excentricos, a construção e'a
ção sendo tais .que ditas superficiet de apoio providas parko
tado engajamento de acionamento entre' o primeiro 'e o segundo eXcen n
tricos e as superfícies helicoidais propêrciphan atoVimento
do referido primeiro excentrico em relação ao mencionado segundo ex.
centrico.
- Um mecttnismo .4e acionamento 4e ac;rdo com o -1:$ nm
to 2.„ caracterizadO . pélo :fáto do mencionado dispetitivo de freio
compreender uma plurelidadeÃe discos enchavetadot ao mbncionado
xo Oco; um segundo . gruo de
discos . ameba:Ire:Ude/1 a0 outra dos .raferim
doa eixos; uma Pluralidade de discos de frieggpinterpostos entre
08 dISCD.9 acoplados ao eixo ;Co O os discoi apoPlados ao oito eixo
ditos discos estando disPostós para Movimento am direge uns aos.
outros pelo referido primeiro . ~entricoi .tediante.morlmante a.
xial do mesmo, afastando-te do dito aegundo eicem#Ico¡laraccNpri,
mir os discos defreio contraciAlsóOs de:frUdío SN: mies:movem+
eia, aplicar ume força freladorà :agre' os -10114011aie3 SiOÍ Ora,
tOrios..

5. um mecaniemo de acionamento de aciirdo domo
ponto 1; caracterizado pelo fátó do referido diapositivo de embreia.
Sem deslizante cOmpreender: IAM tambor, tendo um flange perif6ylcO;

eiot.e proporcionar .1:1 acionamento íleo eixos ,1Untos mediante aciunaMento de eited0 Oat.TO eixo im . uma Cireggo opoita 41 primeira 41re.
aparahO de transtaisago CS orça incluindo
. or¡os de acionamento IsiratOriament e r everefwis , uma embrelsgem.
detlitante caracterizada pelo Alto . de Compreender: 'um tambor giratrio tendo usa .nange Derlf grico, - um anel fendido, chato, elasticamente apertad0 contra o ditadp flanat e incluindo'pors ges extra- ')
; mas centralmente aprasent .adas; Um par ge mOlasem. espiral, cOncentricas, seletivamente compresstvele ) dispostas e adaptadas parn
reagir, entre as referidas , pores sitremas, para distender e
contrair dito anel, coà maler on menor fOrça do Acf; rdt opa a di
riange do tambor, de modo a proporcionar
-reçliodtag,cn
de
atrito
entre
o
anel
e
o
tambor;
e
um
:a l a maior CM menor tOr ç a .
ditpesitiVO acoplando dito criada acionamento com o mencionado'
anel fendido Ifichindo Uma moi apresliatada_para angafiamento
tavel COM as referidas portes centralmente apresentadas do'amel
e opàavel 'para 'acionar o 'tutor Sob influencia éa Torça de atC1t0
imposta por agias ca .m5/0 OM mira/ 'quando. o anel ; acionado em
Una dirasgo e operavel, 'para adota? se tambor; sob a as go. dg força
de atrito Mosta pOi uma dal' ditas mola slue;ndo ,o anel :e neionado
na Outra dl:reg:Th de 'doa razã raiar a 'orde torço transmit

7 /1:m

sla ao UDU: peto dieP6atilip C.;agncen.tr•
8 89 titia eltbralpieZr de ardo com o ponto 7, cone,:
1
torizoqa piá f;t0 das citadas. Per5Z 0:8 extremas d e eitnÚ anO, In*
Cluiíeà abertUr as arialmentit /5inp . t17,1ear O Wel.'
der-se com folga atiavgS das nencionadas - aUrtur gi alto pino t ende
um flange eis uma extremidantàisioete 1-et ggiisPont O do 51;01.0
com a referida aba quandO a Ultima ; acionada em uma . diresgos ditC ]
pino incluind o tazW4LP41;_i cIND. 4415a1Wi ;14!PW,9 * Pan '49.; 04".1

1
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gaJado pela, exíremlitade interna das citadas molas em espiral • e a
extremidade externa das áitas molas estar disposta em engajamento
de , apoio'com as Citadas porçães ekteemhs centralmente apresentadas
do anel, a construção tendo tal que çoaddo o anel e acionado em umC
, direção, por engajamento da porçãO strema do mesmo atrveo da qual
ee estende a extremidade nãO. provida de flange do pino, comprime 5c14
smente a externa das melas em espiral, a compressão da mela espiral de menor diametro obrigando o pino a deslizar dentro das a .
• torturas e acienar o anel na oOtra-direção, de modo que o engaja.
mento da porção de flange do pino efetua, a compressão de ambas
as moles em espiral, interna e externa.
!

9 - Um aparelho de transmissão de força, caracteri.
zado pelo festo de compreender: um par de eixos rotativos coaxial.

• pente dispostos, um doi ditos eixos'sendo um eixo acionado . e o
outro sendo um eixo acionador;-um dispositivo motor, seletivamente
eeversivel, disposto e adaptado para acionar o eixo acionador; um
dispositivo excentrico . destinado a atuar o tencionado dispositivo
' de freio, dito dispositivo excentrico incluindo um primeiro
dnersto excentrico acionavelmente conectado com o eixo :acionado, e
' um segundo elemento de excentrico entrosando-se» com o 'citado primeiro elemento de excntrico, cada um dos ditos elementos ihdUindo
uma superrície adaptada para engajamento de apoio libertaVel cot o
outro elemento; e uma embrelagem deplizante acionada pelo citado
dispositivo motor e adaptada para acionar o referido segundo ele.
mento de exCentrico o fim de atuar o referido dispositivo de- freio
para manter o citado-eixo acionadoestacionerio, mediante rotação-do
eixo acionador em uma direOào, dita embreiagem estando tembem
disposta e adaptada para ativar o citado dispositivo de freie para
libertar o mesmo e para acomodar rotação do eixo. acibnado 'pele eixo
acionador atreves das superfície de apoio do dito elemento-de excen.
trico, mediante rotação do eixo acionador em umgelireção oposta a
-Já mencionada, a bonstrução e dieposiçâo sendo telqua mediante
cessação do acionamento pelo dispositivo motor reversível, a velo.
cidade de rotaeão continuada do eixo acionado excede . a velocidade
de rotação do eixo acionador, meie pela qual os elementos excentricos são relativamente movidos de modo a atuar o freio para parar a
.rotação do eixo acionado.
10 - Um aparelho ,de transmissão de eçça caracterizado'pelo fáto de compreender: um- par de eixos rotativos coaxialmen.
te dispostos; um dispositivo de freio alaptado para seletivamente
travar e destra:Ver um dos_ditoèp eixos coaxialmente dispostos, de
Modo que o mesmo gire ou não com o ouirb dos ditos eixos; um dispositivos motor seletivamente reversivel; disposto e adaptado para
acionar o potro dos

mencionados

eixos; m dispositiVp excentri.

eo para èeetuar operação do citado dispositivo de freios dito di"Sw

po 'sitivó excentrico-incluindwum primeiro elemento de excentrico
notpnavelmente eonectado com um dos.ffiencionados eixos e um segundo
elemento de exeentriee entrosando-se com o-citado primeiro .elemento
41e excentricoe.cada um dos referidos elementos incluindo uma èuper.
licie adaptado parkengajaWento não deolizante com o outro; e uma
l enbrelegem deslizante adaptada para acionar o referido segundo eiemez
ito de excentrico de modo a efetuar'a manutenção do citado primeiro
l eixo estacion gdo pele referido dispositivo de frito mediante
(golonament0 de mencionado Outro eixo em uma direção, dita embreia- .
,14C4C1/1;tritC re04 tOg a diimt g e Adaptada para desengata; e-

Jar,eirr de

1969

-U4sosittifo de freio é proVer tt neoplamennu
'
lementos do referldo
para acionar os eixos juntois:por meio das superacies_de apoio Off

citados excentribos, mediante-acionamento do'dito outro eixo an uma
direção °pista primeira.
11 w Um aparelho de transmissão de força earactéri.
gado pelo fato de compreender um par de eixos rotativos coaxial
mentes dispostos, um dos ditos eixos lendo Oco e o'outro esten.
dendo-se atreves do eixo Oco; um dispositivo de freio adaptado pai
seletivaMente travar e destravar ditos eixos coaxialmente dispostos,
de modo que os mesmos possam girar em conjunto ou isoiadamentel

um

dispositivo motor, seletivamente rtVersivel, disposto ' e adaptado
para acionar o eixo interno; .um dispositivo- excentricb destinado a
operar o mencionado dispositivo de freio em resposta a rotação do
eixo interne em uma direção, a fim de prover rotação deste eixo s-0-.
sinho, dito dispositivo excentrico . incluindo um primeiro elemento excentrico acionavelmeate conectadO com o eixp externo e um
segundo- elemento excentrico incluindo superfícies desliziavels t
não deslizaveis em relação referido primeiro elemento excentrico
e que se ajustam a este slltigko elemento; e uma embreiagemelesliXan.
te adaptada para acionar dito seguAdo elemento excentrico, de :Bode
a manter o eixo externo estacionerio, por meio do dito dispositivo
de freio, durante o acionamento do referido eixo interno em umasiimeção, dita embreiageM deslizante sendo tambem disposta e adaptada
para desengatar elementos do citado dispositivo de freio para permitir que ,o baio interno e o eixo externo sejam acionadom-Juntoe
• porintergdío das ditas superfícies não deslizãveis relativamente
do dito dispositivo eicentrico, durante o acionamento do eixo interno em uma direção oposta a. primeira.
•

12 - Um aparelho de transmissão de fora, caracterX,

zado pelo f;to-de compreender um °reão que define uma base; um par
de eixos rotativos, coaxialmente dispostos, montados sobre a referi.
da base; um dispositivo de freio incluindo uma pluralidade
de elementos de função de atrito confrontando-se uns cOm os outros
e alternativamente acoplados com o citado eixo externo e com a
referida base; um dispositivo motor reversivel disposto e gireteé
riamente adaptado para acionar, seletivamente; o referido eixo interno em direçOes opostas; usudispositivo . excentrico destinado a
operar o dispositivo de freio em resposta á rotiição do primeirc,
de acerdo com uma»» das

de rotação do-dito dispositivo

motor, dito dispositivo excentrico incluindo um primeiro elemento excentrico deslizavelmente acoplado com o referido eixo externo'e um segundo elemento excentrico disposto para engajamento

•deslizavel e pio deelizavel com o mencionado primeiro elemento
excentrico; e uma embreiagewdeslizante acionavelmente acoplado:
' eoSSO Mencioned0 dispositivo motor e acoplada com o citado segunde
elemento excentrico a fim de nant g r o eixo externo- est p cionãrlo, pk
lo dispositivo de freio, quando o mencionado dispositivo Motor tcia
ta O eixo interno na primeira das mencionadas . direçãos, dita embrelagem des/izante sendo tambãm disposta e adaptada para desengatar elementos

AO

referido dispositivos de freios cl fim de'permitir

que os eixos interno e externo sejam acionados juntos, atreves das'
auperfíciesde apoio não desliz'aVeis do referido

d7.sposit1tio excen-

trico, quando dispositivo meter aciona o eixo interno na direção
Oposta à primeira.
•

•
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ag o ire aparta° de 'itens:dee:o deterge, cario.,
diodo compreender um orgio definindo uma base l-

TERMO 1R 144.421 de 7 de novembro de 1962.
Requerente: CARDSELL. W ESTINCHOUSE COMPANY - E.U.A.
2rivilágio de
Invenção: "ENGRENAGEM DE TRAÇÃO DE ALTA CAPACIDADE".
REIVINDICACOES

Ur gido pelo
limpar de cine rotativos4 coaxialmente dispostos, montados sobre
a referida base, um dos ditos eixos sendo 'Oco e o outro estendo disposto dentro

do primeiro;

1- Uma engrenagem de tração de

um'dispositivo de kreio de disco inciUlgd.

alta

capacidade que

compreende ume estruture de alojamento Oca estendida longitudina;
Uma pluralidade de eleMentos de disco Confrontando-se uns cosi
mente:dotede de um seguidor estecionário nume extremidade e tendo

Os outros na direção de semi eixo; um grupo dos citados elemento
tendo acoplados com b referido eixo externo e o outro grupo sendo

uMaeguidor m6vel ne'eua outra extremidade e movível elterna tiva.

g. -

mente mima direção longitudinal em relação a 81s, meios para - +

Citada base; um dispositivo de motor reversvekdis.
t og ado. co m .e

transmitirem fórça proveniente de um seguidor para o outro e com-

posto e adaptado para acionar o referido eixo interno; um dispesi..
tivo exeentrico destinado g efetuar movimento relativo entre os

preendendo um elemento amortecedor de mole e um elemento amortece

ei.

dor hidráulico estendidos em relação colateral paralela longitudi

tados grupos de elementos de discos para atuar 9 dispositivo de
freio em resposta

á rotaç39

-nal e dispostos no dito alojamentopara movimento oposto de um ss
4
guidor 'no sentido do outro, e um elemento de embreagem de fricção

do eixo interno em uma'direçÃo, afim

de permitir que este eixo gire sásinho, dito , dispositivo excentrl
co

longitudinal engatado deslizentemente na dita estruture de 'aloja.

incluindo Um primeiro elemento excêntrico acoplado cosi o meneie.

nado eixe externo e Um segundo elemento excentrico,entrosando-se cOm.

' mento

em. relação ()Perante interposta entre o dito seguidor radvel

e os ditos elementos amortecedores Colaterais para combinsdemente

o primeiro - elemento; e uma embreiagem deslizante o'caSionavelmente

comprimirem ambos os elementos amortecedores durante o fechamento

acoplada com O referido, segundo elemento excentrico e acionada

da engrenagem, sendo

pelo citado dispositivo motor, dita embreiagem, quando acioriada.ea

a

dita engrenagem

gerecterizede

pelo fato dá

que o dito elemento amort4cedor.Aidréu/ice tem una extremidade

Uma direçãO, atuando O referido dispositivo excentrico para

vre'das :outras partes da dita engrenagem de maneira que o "dito eXanter o eixo externo estacionário, dita embraiagem deslizante •
lemento amortecedor hidráulico, em empena:ó ebbre o alivio da dita
Sendo sendo 'bambem disposta e adaptada para atuar dito dispositivd
excentrico

tipo

de

a gm

freio e

2:03 Interno

e

engrenagem, retorna o dito elemento de embreagem de fricção inde-

de desengatar elementos de disco do dito dispoei.
pendentemente do dito . elemento amortecedor hidráulico e incluindo.

prover

um acoplamento

que permita acionar os

el.

o dito elemento amortecedor hidráulico uma mola de ret8rno separa-

externo Juntos, Mediante rotação do eixo interna na
da, que' expande ao eliviar-se e dita engrenagem, pare retornar o

direcU oposta.

dito elemento amortecedor hidráulico-aob um regime pubatancialmen.

114, ,-

Quaisquer aspectos novos de contrucao ou ceeis
te menor que o retórno do dito elemento de embreagem de fridção.

binagge aqui descritos ou. representadas, caracterizados pelo ricto
de,etitarem de aCtrdo com
jetivos

os pontos

ou particularidades

de fric4o e um.elemento amortecedor hidráulico interengetadoa

da invenvlo aqui exprestao

A requerente
e oftrtigo_21
1945, a prioridade

reivindica de actrdo com a Convencia.°

7993, ,

de 27 de

Jeternacionaxi

de Decreto-Lei na

agosto.de

do correspondente pedido depositado

na

Repartição de Patentes dos Estados Unidos da'America„ em 26

de dezembro de

1961, eob n o 161962.

.2. Uma engrenagem de tração que inclui ume embreagem

caracterfaticos ou coã os Ob.

ra Ocanionarem a reaçáo ao fechamento desenvolvido pelo elemento . +
hidráulico para possibilitar o desenvolvimento da embreagem de fri
cção em resposta

el

aplicação d; uma carga A . engrenagem, tendo o di

. to elemento amortecedor hidráulico uma amara de preaaão, alte,ume
. amara de pressão baixa e uma passagem comunicente entre eles, caracterizada pelo fato de que compreender meios na dite paseaug .
que proporcionem um orifício limitador de circulação que

é verií-.
vel na resistOncia ao fluxo em reposta a veriaçiies de pressa° na

chiara de alta preseão para proporcionar Uma reaisténoie aumenta.
da ao fie:mo quende ocorrem aumentos de pressão na dita cémara de
alta preseão.
3-

Uma engrenagem de tração de acórdo com o ponto 1,

caracterizado peio fato de que o dito elemento amertecedor hidrád
lice

tem meios dispostos numa passagem comunicente entre as duas 4.

amarai:o de alta e baixa pásoáo e proporciona um orificio eatrang2
lador de fluxo que

a

6 variável

na reeisteucia ao fluxo em resposta

mudançaø. de presa() na amara.dd alta preasão para proporcionar

uma resistencle

aumentada i circulação quando ocorrem mudanças do

.prese;oiaa dna amara ds alta preesão.
4-

Uma

engrenagem de traçie de acórdo com de pontoe

1 ou 2, caracterizada pelo feto de que o dito
" Cimento bidréulico 4 "d-otedo de meios dispostos
nicente entre se suas cérxrce de ata

demento de *morte..
numa

...p assagem

e baixa prearão e.

comá

proporei&

nando.um orifício estrangulador de fluxo exposto diretamente

dl

ta ektm.,, rta

.8 •

de elt2 pressão, um pino deolocável . na dita
eÁZ,....rmi:ade livre U0 dito

p assagem

orifíoio t exp eeta tireterania,

i

2:5 S!a- .!A F

.!

te às condiçãea de pressão na dite câmara de alta ereseão, meioa
.cediveia impelindo o dito . pino no sentido de uma poeição estreita
dora de orifício pare permitir a retração do dito nino a abertura
aumentada do dito orifício quando a pressão aumenta na dito cimtTa de alta pressão.
5- Ume engrenagem de tração de ardo com o ponto 4,
;..Caracterizade pelo feto de que o dito orifício tem una configuração que se alarga numa direção que conduz para dentro da paaeagen
e o dito pino tem uma extremidade livre de área tranevereel =2/1Cr

c:,

19Cks

elemento amoreceeor do mola é do tipo de eápiral helicoidal

e

circunde o dito elemento amortecedor hidráulico. ate longo suba-ten.
ceelmente de todo O seu comprimento.,
'11- Uma engrenagem de tração de acórdo com qualquer
eu doa pontos precedentes, caracterizada pelo fato de que o dito
elemento de embreagem de fricção inclui Uma séde . de mola intermediário que engata °Inerentemente ambos Os elementoe amortecedores
para comprimir conjUgademente tia mesmos durante o fechamento da
engreneeem.

qUi.O. o. dito orifício..
6- Uma engrenagem de treeão de ecerdo cem o ponto 1

- 12- Ume engrenagem de tração de acórdo cot qualquer
um dos pontos precedente°, caracterizada pelo fato de que o dito

eu 2, caracterizada pelo fato de que o dito elemento amortecedor

elemento hidráulico inclui um aríete e um cilindro cooparentea

hidríulico inclui um cilindre, um aríete deelizável relativamen-

normalmente impelidoa separadamente pela dita mole de retórno e

te longitudinal np cilindro e definindo, juntementa com o cilin-

o dito cilindro é engatado à e mával conjugadamente com a dita

dr, uma cemera de fluido de alta preesão e volume veriével,mei-

séde de mole intermediária estando o dito aríete para. seguir

Os engatados entre o aríete e o cilindro pare ligarem de maneire

movimento de afrouxamento do dito cilindro com a dita sada
mela.

eetanque os meemos em relação deslizával relativamente e para de-

de

13-1* Uma enerensgem ale tração de acórdo coi eualquer

finirem cooperantemente entre 81.te uma cemara de fluído de baixa
.oressão, meios proporcionando uma pessagem para cendução entre

o

doa pente:3 1 a 11, caracterizada pelo fato de que o dito elemen-

se duea ditas cemente e tendo um orifício adjacente à cemare (13

to hidráulico inclui um aríete e um cilindro cooperantes normel-

- Cite presaao a eende reás cenfignreçuo de c e' e ' e e que ec clerge numa direçeo que cOndue para dentro da peasse:e:a, um pino'desiecA.
de
.vel diaposto na dita pasaegem e tendo uma extremidade livre

mente impelidca separadamente pela dita mola de ret8rnó, atendo o
de:e aríete reen séCe de mola projetada radialmente rígida : com -

área tranove 'recl menor que o dito orifício e locelinnee no dito
orifício para exposição derete-da condiçoes de preee:o ma dita cemcra de alta preaoio, una mole de carga euportade no dito arfe-.
te e atuando cem uma ferçe inicial prédetárninada zebra o dito pi-

ele e engeteda pela dita mola espiral principalmente para manter
o dito aríete contra o dito seguidor estecionáreo e estando o
dito cilirdro livre da dita eéde de mola intermediária para Su portar o movimento de &frota:emento independentemente dela,
14-

UM2

engrenagem de traçao de acórdo cot o ponto

no para mover o dito pino no sentido do dite crifeceo pura eetebe-

1, caracterizada pelo feto de que o dito elemento amortecedor -

eecer uma ebertura ee orifício mínimo e para permitir a expaneão -

hiernlico inclui um cilindro, um aríete suportanto um êmbolo em

do orifício pela retreçno do pino quando a pressão na câmere de el
preareao aumsnta além de um vslor predeterminado „pela fer:ea ini-

releçao dealezente reletivemente longitudinal no ' cilindro pare definir no cilindro nâmarea de alta pressão e de baixa pressão e

cial de dito mole e a área trancvareel eia :teve Có\deto pino.
Uma ererenagem de tração dl acendo com quelquer um

diaeoctoe nee ledes opoetca do énbolo, tendo o dito êmbolo uma

ta

doe pontos precedentes, cerecterizsde pelo fato . de que o dico ele-

estrueura de peasegem ne orifício que estabelece comnniceção ene.
tre as ditas cemercs e apresenta eeí área de orificio que Varie -

mento de emereerren d.e frecçso inclui um ejetora de cunha atuante -

de um mínimo na poeiço de afrouxamento total para um máximo numa

.contra a resistencie do elenento emortecedor encentrade eawa asaim

posiçao de fechementn interrediárea da engrenagem'.
15- Uma engrenagem de tração de acerdo com o ponto -

desenvolver ferçae de fricçso em eroporçeo a tal ree'eeeeeee.
loa pontos 1, 2, 3, 4 ou 5, caracterizada pelo foto da ene o ele-

.te, caracterizada pelo fato de que s dita estrutura de . passagem de crifecic inclui um orifício de diâmetro fixo na pasessem! que

mento amortecedor hidráulico inclui um.cilindre, um areete deelízá

conduz entre ee Citas câmeras de alta e baixa pressão e U=2 passa

.8- Ume engrenagem de treçãe de acerto com qualquer um

de descerge que - proeorcicna lienção entre as ditais câmeeas de

vel relativamente lungitudinal no cilindro e conjugadenente cem -

um

tia, definindo uma cemere de fleido de alta preeneo de volume vsri

alta e beire preesao e equipado com una válvula impelida por mola

í vol ameias entre o aríete e o 4e...belo definin 'an una câwers de boi
X12 preaeo comunecente com e cenare de

ai')

q- Uma enerenasem de treção de acerdo com eeellece um

arranjada peep abrir e dita peseneen de descarga num valor de
ereceeo na cdmera de alta precoão tenor que o a ser produzido em
Virtude do dimensiceremeneo do orifício fixo.

dos pontoa precedente*, careceerizaes :celo eato , de que o dito ele-

le- pine engrenagem de tração 'de acerdo com o ponto -

'mento de embreagem de feecçáo inclui eu mergelhaeor que te:opere:Lo-

14, caractsrizaea pelo fato de que a dita estrutura de papeagem -

na uma cunee de empuxo e suporto une eeee -de nele em rel e eão lengi
tudinal eseeçeaa, aviando o dito rergulheeer entre as euperfícees

de orifício inclui um orifício da diâmetro fixo na pacsagem que eztabelece a . 11eação e pretir da câtara de alta pressão direiamen

da fricção espaçadee trunevereelnente Tare ineelir este suncrfeci-

te para dentro da c:eneera da baixa pressão e conduz também dinjeto

ee para . f6ea contra e aeperfíCle de fricção opoeta aroporcienedu -

do are-te e em que empino de medição é disposto centralmente no

no dito alojamento e une mola de afrenxemente reeeenen entoa a di10- Une engranegen J9 tr ,710 en acerdo cem qualquer

.dite cilindro para ee projetar atrases do dito orifício em relaçace déslizente no eelete.
r '
17- Ume enerenagem de tração de acóráo com o ponto

. um doa pentes erecodentas, cerecterlzede .;a10 ee.,o de qea o dlea

6 ceradterizade pelo fulo de que o dito pino de medição temiuma

ta eáie de mela e o dito elemento amortecedor de mele.

-
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Por4 -O de diáMatro.a4xime atita Wedite'Oritício.durente o

fecha;.,

wenteinicial de dita angranagea a aa;ade4aorpare'umia'perçio
de,
-

• didmetro mínimo •tive nume , pCsiçU de feChament0 intermediária do
engrenagem..
IZ- • UM eleaantd 'amortauder hidrjulleo dotado ne mi
que,properelonam uma cínara de alta Prea'40, uma cáMare de

' beixe'prade;* o tusa - peasegam entendida entre 'eito; e tendo elk Um
.orificio da limiteçãO de fluXe a eipoita diretamente A dita amara de alta prese;O, neede 0 'dite elegante caraoterlaido perum pi
me de mediçiio deslocável disposto no dite passagem 0 tendo unja ex.
tremidade livfe . no dito orifício o) expute diretamente Às condiçóes de press;o na dite câmara de alta preasão . e meioe cedivein am
.pelinde O dito pino no sentido de ume poeição estreitadora de
fício pare permitir o recuo do dito .no e eberture aumentada do
,dito orifício quando a press;o aumenta na dita câmara de alta' pree
eco.

19- UM:net:mito amortecedor hidreçel eco. de ac8rdo, com,
o ponto 18, caracterizado 'pelo fato de que (adite elemento inclui
um cilindro, um aríete, um imbele fixo he dite aríete e deslocável
relativamente longitudinalmente no cilindre pare definir as ditas
câmaras com a dita passagem estendida etravée do dito êmbolo para
estabelecer comunicação entre ao ao. ditas cãmeres, tendo . o dito
orifício. ume configuração que se alarga nume direçãO que conduz
para dentro da passagem, 'tendo dito'pino uma extremidade liVre
' na dita extrimidade . di orifício de erea . treneversal 'menor que a do
dito orifício, uma mola , de carga :suportada no dito aríete e atuante com uma fórçe inicial predeterminada aóbre o dito pino para mover o dito pino no sentido do dite orifício com o fim de estabelecer Uma abertura de orifício miniaa . e permitir a expeneão do orifl
'cio pela retratação do pino quando a press;o no ' címera de alta • pressio aumenta elém de um valor ' predeterminado,determinado pela
fórça inicial de dita mola e a área transversal efetiva do dito. pino.
20- 'uma estruture de Sede de mola intermediária Pará

u-a engrenagem de tração que inolui . unidadee amortecedoras de mola
e hidráulica separada. dipoStos em paralelo para proporcionarem .
uma reaçào conjugou para uma embreagem de fricçio, áendo a.dita
estruture de sede de mola intermediária caracterizada pele- fato.de

compreender um fundido de uma peça dotado de'utee , porç g o, de placa..
de base tranevereal que'propereiena uma aéde,para a'dita unidade -

Janeiro

de 1969 28,
..
9

fedes de ligaçZo de uma amare de alta Dress;o do elemento amorte.
'ceder Ihidráulico.
•
.
A requerente reivindica de acerdo com e Convenção In-

ternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei ne 7.903; de 27 de ag8sto
de 1945, a prioridede do correeponderta pedido depositado na Repaz
TERMO 144.513 - 8 de novembro de 1.962
REQUERENTE . SCCIÉTÉ RHODIACETA - França
PRIVILt0I0 DE minsnro . Processo e aparelho para e colocação
de marcas entre duas camades sucessl
ras de lençois de fios ou fibras no/
decorrer do enrolamento destas sôbre
uma bobina

Reivindioaçãee.

1. Droceaso para a oolocação, no decorrer do CepOoito
de um lençol de aios ou de fibras abro uma bobina, de marcas termatindo assinalar pontos particulares deste lençol.
Wesetez lado pele iate de se aplicar a marca por meio de
uma corrente de ar dbre a face do leaçol em movimento, que
er'rra l em oontato com a Ultima camada de fios enrolada &Obre
a an bina, sendo previstos meios para manter a marca, atá
que seja ela mesma deposta abre o enrolamento.
2. Processo pauta colocação, no decorrer do depaai.
to de um lençol de lios ou de fibras &Obre =Ia bobina, de
marcas permitindo assinalar pontos equidietantes destes len.
ço1. • caracterizado polo fato de se aplicar autome.ticamente
a marca por meio de ar comprimido stibre a 'face do lençol
em movimento que entra em contato com a Illtlea ammade de
a bobine, sendo previstoe. meioe para manter a-postaôbre
marca, ate que seja ela mesma deposta sebre o enrolamento,
em contato com o.lenço/.
3. Aparel ho para a operação do processo definido no
ponto 1, caracterizado pelo fato de comportar:
, - um impulsor a ar comprimido prOprio para aplicar'
a marca 'Abre o lençol de fios.
▪ um dispositivo de dietribuição, maver, apto a co.
locar uma nova marca abre o impuleor quando a precedentf
tiver sido aplicada.
4. Aparelho para a realização do processo definido no
ponto 2, caracteriz a do pelo fato de conportar:
- um impulsor a ar comprimido paciprio para aplioar
e marca sóbre o lençol de fios.
- um diepoeitivo de distribuiçãa, mavel, apco a coloaa uma nova marca *Obre o impulsor quando a precedente tiver eido aplicada.
- um dispositivo de animação constituído eesencialmente por uma cabeça magnétioa, geradcra de um impulso eletrio para cada volta do ralo compreefor que regula a velo-

t:S

-go

_2

os dgr

amortecedora per mole, ume per46 em ftSrma de esixa'integral com e
eatendida adlenti:de , dite perção de placa e propordoriendo . faóes »
'de cunha ceoperantea doa partes da dite embreagem de fricção e ume
.porçie de Manga de Cilindro localleeda centralmente prejeteda para
trós o partir de dito ruçio tio plica de tesa 9 proporcionando ma-.
a

cidade da bobina, ligada a um "progranador", por meio de um
contador eletrónico que seleciona Oe ampuleos, coMportando
iate "programador" um ' jGgo-de exoóntriva que' determinam o
funoionamente do impuleor ' e do apareIao de distribuição.
PINAIMINTE, requerente reivindica, de acórdo cem o
•Artige 21 do Cédigo da Propriedade Industrial aprovado pelo.
prioridade . I
Decreto-Lei n e 7.903 de 27 de agOste de 19451 a
1,o,r-umte de identico pedido depoailado na :rança, 84 o,

nw ot'e.1-41, em 21 .de dezembro de 1961.
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Te &voo £loo onoCeepaba Obttdoe !do puem° dom
einido'bOODobos 1 a 6 # • Oi revoe artigos Oxtels obtido
. dom o auxilio d g etes fios.
665 de 14 de Membro de 1962
ftgverentelN.V. PHILiPS/GIOSIWIPENRABRIEREK :e alinda
1Privil‘gio de IaXeog gos UPEBPSIÇOAMENTOSEM.OTIPELITIVOBb
itittI48 ALTERNATIVAS namoingraçáo DO TIPO DE 1140 DIUMOCADOV
ii=fingaria
1 m Áporteigoamsatos em ou reiátiveá
mÉcluinas altornativea tormodinambee do tipo do gatão 4100100
• ,
cada, compreendendo dote oixo pecalvolalgenif o Paralelo* * Ia
tOrooplados eairodo ob amolem emeentidos'oPostos, an
Velocidades amplexos !miá O elabtricsasnto leoa:Usados ertáa
'the N /44

Peo"

r2.2

TEU° N I) 144.635 de 13 de novembro de 1962.
Requerente: SOCIETE RHODIACETA . FRANÇA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO FARÁ O ENCRESPAMENTO DE 7103
). BASE DE POLIMEROS TERMOPLÁSTICOS E OS NOVOS FIOS OBTIDOS".
'REIVINDICAOES

1. Processo para o enorespamento de fios á base de
polmeros termoplásticos, no qual se submete simultâneameno
te pelo menos dois fios à ação de uma coerente de ar compri..!
Mido animada de um movimento t..irbilhonante, de maneira a
obter um fio compesito dd tipo chenille, caracterizado pelo
fato de se utilizar, para a fabricaçao ao fio chenille, pelo menos um doe fioe a encrespar, assim como ao Menos um fio
auxiliar transiterio e que constitui a alma do tioallenille#
de se submeter sete a uma fixação termica, depois dissociar
do fio alma o fio periferia° que e recuperado eOzinho sob
forma de fio encrespado.
2. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pele
fato d .e se preparar o fio cOnille por ação de uma correm.
te de um fluido compreselvel e plastificante, de maneira
em si conhecida, e de dissociar o Sio periférico do fio el.
ma sem fixa;ão intermediária do fio obsnilre".'
3. Processo eagundo op pontos

e 2, caracterizad*
pelo fato de se preparar o fio chenille por ação de uMa
COrrente de vapor de água sob pressgs.
4. Processo segundo os pontoe 1 ou 2. caracterizad0
polo fato de se efetuara dissociaçU doe dois fios por
dicsoluaZo do'fio
5. Processo segundo os pontos 1 ou 2, caraoterizadU
pelo . fato de se efetuar a dissocinçào dos dois fios por
SUsÉo do‘fio alma.
6, Processo segundo os pontos 1 ou 2, caracterizada

gelo tato de se efetuar a dissociação dos dois fioa, por
*q .do exeroida obre o fio Obsnille e provocando a ruptutaf20 na alma.

loa° á um pleno paralelo IsAlabis centreis

dos oix000matalo

opala:1000pol' linha owtral . daMiquino, cooperando oo Dotai*
dos oigos-manivele Oravés do manivelas embacio com, pomo coe
WS, :tapar de mecanismos ou ãrvores de bastos do conexão, soam
do as' extremIdades dai hastes de conexão domiciliem° mais dts.
Mote dos eixos-manivela later-aceplado eacceltudo em 4 11 ha
lodos do 1edo que ttravosca ts linhas centreis dos 01108 Main
lo, °aquento que alt extranidndes . correopondeates doa bastei: da
, Cónoúo do outro Domino ou &v .or° são 10.nd:write inter-oco.
pindets . s locadas no outro lado do plano que . padda VOAS linho:
centrais dos eixos-manivela, co momo : tempo que cada um doe dolO
mecanismos de heistes de Iigneão .4 cinda 1igado com um OU
elementos em torma de pistAo l coraoterizados pelo tate dos meg*
cola de manivela de ótda um doa eixos de maniveln.que estabelece e. coneito entre os ditoo eixoe-monivela e as batet de liga.
00 do Um mocalismo e os mancais que,estabeleoem a conexo entrt
os eixos -manivela interessados e ta bastes de conerRodo outro.
Mecanismo gorem afastados das linhas centrais dôo eixoe - mcnive»
la de tale dl:Ata:dee diteraates, e pelo tato doo haatas de co*
:leão apresentarem comprimentos tato que os élemento4 On forma
pe pistifto ligados a um dos mecanismos de hastes do conexo e os
li gados com o outro Mecanismo realizem cursos ou ciliOrAdoe
siguale.
2 .4 ),quina termodinânted OlternatívM
como a desorita no ponto 1, carec_tertsade-pelo tato *dO'i ~aio
de manivela de cada eixo - manivela que estabelecem e conexU entre 0 . eixo Manivela Interesaado e as dota mecanismos de haeteo
de 1igneão; serem local/a- odeie substancialmente em um piamo 04
Pa lma pela Unha amua do eixo manivela interessado, Wiquante
que n a dimeneSes de mãquins preenediesi,b0 menos aproximadamente,

seguinte oqueo7w:
11 t 1 2
ri :r

x .1

eà

mà :

~et

Z 3. 5v5 representem as dintAnclea dos manaste ate no linhas coa
traia dos eixos-manivole correepondentes, mononis 6stes que liema as hastes de conexo, do primeiro e dó segundo moo
com
oe eixos-manivela, rêspectivatente; 1 1o1

reprosonteN

os

comprimentos dos hastes de conex -So do primeiro e segundo mesa
•
nismo, respectivamente; e 02 representam as distônci n' e den
projeqóes dos extremidades doo bastos da conexaw do primeiro o
do segundo mecanismos, res p' eotivemente, sabre o plano que 1)asts
polui linhas controls doe eixp e-manivele, n partir da linha cem
I
-
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eMsae.•n•.'

trai do eixo-meniven correspondente; m i o m 2 representam as
nassas das pre,:::os ar,ernativat na direção . 61 linha central da
máquina, partcs estas ligodas dom as hastes de coneíao do pilo

melro e negando mecanismos, respeotivemente,,meds a porção da
ressa das hastes de conexão evoca' adicionada, com vistaa nO ba.
lenceemento, hs extremidades das Lotes de lige4o m.faetadas
doe eixos-manivelas.'
3

•iaçuine temnodinOmice alternative.

mais cilindros ande alternema, en code um dOles, um pistão
um pistão -desloóador com diferença de fases, caracterizada Dele

feto de cada um dos pistaes ser ligado com o meconiaMo de has
tes de ligo, cujna hastes estejam ligadas com offi eixos-manida

<do tipo de pist;o-deslocador, sabstmcialmente conetitufde • da
conformidade com a descriçlio a q ui feita com referânoin ao desc..

'alto 'mexo.
,

Á requerente reivindica de acOrdo com

a

Convengi'to Internociontd e o Art. 21 do Decreto-Lei n . 7.903, de

27 de egOsto de 1.945, a prioridade do correspondente pedido de

como o descrita em qualquer doe \pontoa precedentes, adeqUeda a
utilizeçao em rofrigeradores a.gas frio e compreendendo um ou

vela mais ofestedos

6 - Máquas tormodfnimica olternotia,

linha central do eixo-Manivela interessa .

do, enquento que cada um dos deslocadores fica ligado com

O ou-

tro meconismo de hastes de conexão,.e pelo fato doe boate(' de cs
nozOo terem comprinento tal que cada um dos pietaee leva a orei
, to ume cilindrado maior que o deelocodorque . cem-âie coopero.

4 - Mnquina termodinamica elternatiVa,
Come a descrita nos pontoe '2 e/ou 3, caracterizado p elo rato det
em funcionamento, n temperatura absoluta no espaço do cada ciell
de moie'alta temperatura, ser pelo mimou eeis Vezes meter que n„
,temperatura absoluta no espaço do mesmo ciclo tendo n temnerntm
re maio baixa.

positodo"na Repartição de Patentes da Holenda'. em 18 do novembro
de 1.981, sob a* £71.492.
TIRMO N o 144 760 de 19 de novembro de 190
Requerente: RADIO CORPORATION OF AMáRICA
Privilgio de Invénçãot "RECEPTORES DE TELEVISKO EM C8RES"

MIY.2.1~,24
receptor
de televiso em cores tendo um
um
1.
tubo de raios catOdices reprodutor das imagens, incluindo uma.
tela fluorescente emissora de luz e uma quantidade de canhBee
de eletrons, ceda um dos ditos canhBes de eletrons tendo pele
menos um catodo, um eletrodo de contrtle e um eletretódo &ceie..
, redor, no qual os catodos dos ditos canh5es de eletrons são..maa
tidos a potenciais diretos substancialmente diferentes, uma rga
te dó voltagem pulsativa; meios restauradores de corrente dixe.
ta ligados entre es eletrodos de contrtle e os catodos de ' cada
Uni dos ditos canh3es de eletrons; caracterizade pelos meios pa.
ra aplicação de voltagem pulaativa da dita fonte de voltagem
pulsativa para os ditos meios restauradores de corrente direta
parl.• prover voltagens diretas entre os eletrodos de contraio e
os o Rtodos do cada um dos ditos canhtss de eletrons; e meioe
'para fazer variar a amplitude da voltagem pUlsativa da dita roa
te de voltagem pulsativa para variar as ditas voltagens diretas,
para controlar a polarização desditos oanbles de eletrons.
2. O receptor de televiso em (*Ires de actrdo
com o ponto 1, caracterizado pelos meios retificadores ligados
entre o catodo e o eletrbdo acelerador de cada um dos dites ca.
nb3es de eletrons; e pelas meios para gplicação das ditas voltj
tens pulsativas da dita segunda fonte de. voltagem pUlsatiVa noi
ditos meios retificpdores, para desenvolvimento de uma segunda
woltásn direta entre Os eletrodos aceleradores e Os catodos de
cada um dos ditos caAbBes de eletrons.

10

,

Flal
A m Wiquina tormodinaMica alternativa',

COmO A deserita nos pontos r, 3 ou 4, caracterizada/A/O foto
de, em tunelonsmento, a temperatura *absoluta no espaço de cade
ciclo datada de temperatura mate baixo ser, no salmo, de 440

3. 0 receptor de teleVisãO em Ores de acOrde
COM o ponto 13 caracterizado por um circuito fonte de uma 'guano
tidade de sinais de ctresi cada sina/ sendo representativo da
Intensid ade dos sinais de seres, cada sina/ gerido representatiel
ao da intensidade de grados componentes das ctres da imagem
ser reproduzida na dita tela, cada sinal incluindo um intervalo
de imagem e um intervalo de bloqueio e, ainda, uma PorgIrio pu/qe
tive ocorrendo durante o dito intervalo de bloqUelo tendo uma
Amplitude maior do que sinais ocorrendo durante o dito Intarrit,
16 de imagem meios da acoplamento por capacidade ligados era
"tre a diia fOnte.c os eletrodos de contrtle dos dites cailtes
de eletrons para aplivagí0 de Alta quantidade de sinais do
ctres individualmente aos ditos eletrodos de contrtlep os dto
tos meioirestauradores de corrente direta sujeitando a pira
qío pulsativa doe ditos garis do dres caicanha do seira,

, te direta fira com relatei° ao dito catodo; e meios gila' para
Variai simultaneamente as amplitudes das ditas poreBew pulsa.
Uvas de cada Um dos ditos sinais de ares, para ajustar
%Cilho de Imagem r.proj.ziit a tela dá dito tubo de raios ca
,t6dIcose
- 4. -o receptor de televiso em cOree de aar.
do com o ponto 1, caractdrizado pelos meios para fazer variar
OS ditas voltagens diretas Pare controlar a polariza00 de-co4
te da corrente dos ditos can/13es de. eletrons,

5. O receptor de televisa() em ctres de acár..
'Coem o'pouto 1 ) caracterizado por Unia. segunda fonte de volta
sem puleativa) meios retificadces ligados entre os catodos e
Os eletrodos aceleradores de 'cr um dos ditos canhCes de eletroa, meios para aplicaçU da dita voltagem pulsativa , da dita
sesanda tente de voltagem pulsativa aos 'ditos meios retificado
ires para desenvolvimento de segundas voltagens diretas entre
Os elementos de aceleragío e os cáodos de cada um dbs ditos
osnhOeS de eletrons; e pelos para fazer variar a amplitude ..da
Voltagempulsativa:da dita Segunda fonte de voltagem pulsati...
Im $ para variar as ditas Segundas voltagens diretas para eu.
Colar a polarlsagIo de corte dos ditos can/13es de eletrons.
A requerente reivindica de acOrdo com a Conven.L

ço Interflael onal
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e o Art. 21 do Decreto-Lei no, '7 903, de . 27

de eiNte de_l 945_,..a ..pribridade do correspondente pedido depo..
sitado na Mpart4lo de Patentes nos Estados Unidos da America,
em 20 de novembro de 1 961 1 sob O No 4 .153,2$7,

de ecionvmento do pistdo e liberar o mecanismo de freio de ' segurem.

go, entradas de ar separadas pare introdueío de ar compriMido
dentro dos compartimentos do diafragma e do pistio, • aberturas
de seide no 'alojamento entre o diafragma e o pistío, uma vedaçiic
; prove de ar no oompertimento . do pistíb db alojamento, onde •
baste operativ a do fre l o-p assi . etraves o mesmo, • uma vadeei.°
prova de pci e umidade, entre o pistío e 5.- 'haate de eolonamento.
2 - DM dispositivo de acionamento do freio de segurança, segundo o Ponto 1, caracterizado . porque dito . plateo equipado com ume extenaío axila tubular circundando e ee apoiando por e.
coplemento em uma de suas extremidades ; dite haste operativo do
freio.
5 - Um diapositivo de eoionamento de freio de segure/1,4
segundo o ponto 1, oarecterizado porque dito conjunto de mola de
compresso fica localizado entre o pistío e um batente anular
interpOsto entre ditos compartimentos do diafragma e do pito,
ficando . dita unidade de mola de retorno da baste disposto entre o
piatío e UM9 chapa' de epao do diafragma, em uma eXt r' emidade O.
haste operativa de freio, adjacente e dito diafragma.
4 -

Um dispositivo de acionamento de freio de segúrança,

segundo o ponto 1, caracterizado porque dito plata° tem uma porçía
anuler escariede, e uma corçío de sede de mola central dentro da
dita porçío eacariode, sendo que dita unidade de moles pers . retOr.
no de haste

eia

apOia (lontra dita porçío de

sede

da móle, edito

conjunto de moles de compressa() se apOie contra a porçío escsriede
do dito'platío, para forçar ia Ultimo em direçío ; extremidade do
alojamento.
5 - tM dispositivo de acionamento

de

um freio de segu-

rançí, segundo o ponto 2, caracterizado porque dite vedeçío e
prove de ar forme um selo entre ume parede terminal do alojamento
e dita extenso tubular do plateia, sendo que e extremidade externa
da , extenso tubular se acopla em apOlo abre a hoste operatia do
freio.
18

is 39 20
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wEa40 n a 144 931 de 26 de novembro de 1962
Reverente: ,GUSTINIUMN MAKS COMPANY - E.U.A.
PriY1810 da Invangão e4PfRADPR PARA FREIO DE VEICULO"

15

49

REIVINDICACOES

32

1 Um diepOsitivo de acionamento de um freio de segu.
:XaMÇO,

adoptado para ser Mor!tado adjacente e em conexo operevel

um . meopniamo 'de'frelo de um veiculo a Motor, Caracterizado por,
incluir un ' ilejimento tendo Um compartimento de diafragma e de
? l edos umj dle f re W e f l exív e l 'fixado p erifericamente no comparti..;
mente do ;narra"

to

UI%

pietio

deslisevel . no compartimento do p15-

Nate operativa do freio estendida axialmente'etraves.

smbSe Ô3 oonpartimantos em um ledo do 'dito diafragma e ligedõ ao
tOhniSMO'd0
aigulas ta haste operativa de freie' poro ooloZar'eSpandsman:te dite Unta p ela Odor:nina ou p ele pietío, um

demoles d e e tS.MPressid adtptado_pora eolonor um piata'o
13 0P flifielnlrealISTO. prèdeterminads de preso;o do fluido, para me.
9Ste cPeratIvs . pera reioner o freio, uma unidade de molas
C4 hIírá p 'ià UkAts
retry:.r a baste por compresso da mola
tbniet0

m

24-

- Um disposiCvo de acionamento de freio de segurança
segundo o ponto 4, oaract,rizado porque e Unidade de moles de ' re-

da haste, compreandJ UM par de molas; helicoidais ooncenj
tricas, um diapositivo ges ajustando a haste operativa do freie,
se apoiando contra o .plutío, e um Mango estendido lateralmente
tOrno

no dito dispositIve guia (poiedo contra e porçío da sede da mola
central, sendo que a meia interna dee molas helicoidais concen-,
tricas se opa& contra uni, extremidade do Otto Mance, e a mais.
externa das ditas molas c:.ncentricas se apSis contra a por¡ío
s8J2, ds mola do

pisa°.

Segunda-feira 13
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Uni dispositivo de eOlonaMent0 de UM freio 6e-seu'
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p artia()
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Patentee noa Eetadoo

JeetrO de 1961, sob na.

ranço, segundo o ponto 3, ceXacterizedo porque dito batente anules

VniMe cia AL4108, teI

6 de

157.370.

de.

tem euperfieles do mesmo colocando dito conjunto de moias de conta
Pre nse ° fora de interferencis comas unidade de moles de retorno
de haste.

e-

Um dispositivo de •o/caimento de.ua freio de seguran-

ça, caracterizado por ser eubetancialoenta conforme descrito com
referàncie ao gi-deeenhoe anexos.
TERMO N o 145.106 de 30 de novembro ' de 1962.

E.U.A.
"ESTRUTURA
DE
QUINTA
RODA".
Privilégio de Inveneeoe

' Requerentes AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED -

REIVINDICAOES
1.

Uma estrutura de, quinta-roda caracterizada por .

apresentar uma base tendo trilho', laterais apropriados para serem
fixados à membroo estruturais laterais de um trator e providos
ae fileiras paralelas ae aberturas, uma. sela• deslizàvelmente mona
tada para deslocamento ao longo doa ditos trilhos laterais 'e tornada com aberturas para correspondência seletiva com as ditas

• 11

aberturas, pinos de trava montados para movimento alternativo
vertical nas aberturas na dita sela para acoplamento em abertua•
ras selecionadas nos ditos trilhos laterais, dispositivos comuna
TERMO No 145.425 de 12 de dezembra de 1962.
Requerente: YOUNG RESEARCH L
A PORATORIES LIMITED INGLATERRA.
Pr ivilégio de Invenção:
"APER FEIÇOAMENTO EM OU
REFERENTE A OIRCUI.
TOS IMPRESSOS".

na dita sela operáveis tara simultaneamente deelocar os ditos
pinos de trava para fora e para dentro das ditas aberturas, e
dispositivos incluindo uma lingaeta ou engate montado sabre a

...252p
RE11,
ge

dita sela para alternativamente fixar os ditos dispositivos de'
e e l a aea ento do pino de trava nas poeie g es travada e destravada.
2.

1 a Um processo para produzir um circuito impresso, c
aracterizado por compreender o revestimento da superfície de

Uma estrutura, de acOrdo com o ponto 1, caracte'-

riAada pelo faio dos ditos dispositivos da acionamento do pino

uma base de material ele
tro-fsolante com uma camada de um adesiva

de trava compreenderem uma.haste operacional montada para movisazonava no-colante sobre uma area correspondente, pelo menos a0
mento alternativo eóbre a dita sela, e um membro de batente na
dita haste acoplável pelo dito engate.
3.

uma camada de finamente dividido metal por meio de uma peneira dis-

Uma estrutura, de aeOrdo com o ponto 1, caracte-

rizada polo fato dos ditosalispositivoa dm acionamento do pino
de trava compreenderem um cilindro motriz montado eGbre a dita
sela.
4.

desejado padrão de circuito, aplicando .
e'x supertfcie ckiberta da base

Uma estrutura, de acOrdo com o ponto 1, caractea

anda pelo fato doe dites dispositivos de acionamento do pino

posta acima da base a peneira sendo movida de uma maneira vibrat g ria para proporcionar uma camoda de
pá de metal, aplicando pressa(
por meio de um cunho sobre Uma g
rea correspondente ao padrão de cir.
cuito afim de comprimir o pó
de metal e consolida-lo com o adesivo •

f

de

a base, remoço do metal não-comprimido e finalmente sazonar o aa."

desivo ou deixando o adesivo se sazonar.

trava compreenderem uma alavanca de manejo pivotavelmente monta, da na dita sela, alavancao de cotovelo pivotàvelmente montadaé
na dita sela e se acoplando com seus respectivos pinos de trava,
elos interligando a alavanca de manejo com suas respectivas ala-

.2 - Um processo de acGrdo com o ponto ' l, caraaterie
Zado pelo fato de que o adesivo g sazonve/ a quente e
e por fim
Sazonado por aquecimento ã um
ktemperaturade 90 a 1109C.

3 - Um processo de acOrdo com o ponto
1 ou 2, ca.

vancas em cotovelo, e uma haste de acionamento manual ligada com

racterizado_pelo feto de que o finamente dividido pó de metal e
a alavanca de manejo.
5.

Uma estrutura, de acórdo com o ponto 4, caracie*

risada pelo fato de um membro de batente ser fixado na dita has-

te de acionamento para acoplamento pelo dito engate ,ou lingüeta.
6.

Uma estrutura, de acOrdo com o ponto

5,

caracte-

rizada pelo fato da dita lingüeta ser pivotàvelmente montada sea

A6

de prata ou IA de cobre chapeado com prata.

4 • Utr. p rocesso de acTrdo com qualquer um dos plena
tos precedentes, c aracterizado pelo f
g to de que a base do mataria/
ele

tro-lsolante Consiste de um laminado impregnado de resina tasea,

do sobre papel, textura de al g
odão, textura de vidro ou um enchitento de asbesto.

bre a sela para movimento gravitacional contra a dita haste de
manejo.
7.

Uma eetrutura, , de acárdo com o ponto 4, caracte-

rizada pelo fato de dispositivos elásticos resistirem ao dano-

5 - Um processo de acOrdo com qualquer um doe pota
tos precedentes, c
aracterizado pelo fato de que o adesivo sazong:a
vel, não g rud g
vel compreende uma resina epoxi lrquida endurecida
com um endurecedor amina.

cemento doe pinos de trava das suas respectivas aberturas.
A. re querente reivindica de acárdo:oom a Convenção.
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei N g 7.903 de 27 de Agget,

de 1945,

a prioridade -do correspondente pedido depositado na Re-

6 - Um processo para produzir circuito ImpreaS0
L a t s t ancialmente como acima descri
no exemplo.especit1“4,
7 - Um circuito impresso quando p roduzido

. processo de qualquer um dos pontos precedentes.

pelo j

392
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atidade semelhante de olhais euprosos de cabeça, aplicando-ss
abre a0 porOes escoriadas do revestimento de modo que suas eg
togas tico abaixo da superfIcie principal do reveetimentO e sen.
dcvencatieçadaslias extremidades opostas respectivas, para Segurar
O revestimento firme e coextensivamente $ com a dita sapata.•

•

A requerente reivindica de acOrdo com a Convença&
:Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei na 7.903 de 27 de
agOst0 de 1945, a prioridade do correspondente pedido deposita.
do na Repartiçao de Patentes dos ita.uu. da Amartca t l em 13 d'
dezembro de 1961 $ sob ne 158.991.
TLRMO . 145.427 • 12 de dezembro de 1.962
REQUERENTE MAQUINARIA TEXTIL DEL NORTE DE EA$
S.A. RATESA . Espanha.
PRIVILÉGIO DE I7VENCX0 Processo 'pára assegurar a manutenção es
posição retilinoa das pasSagens introdm
zidas na cala dos fios de urdidura polo
nrgão passa-trama nos teares sem lança.
deira

_
e

TUMO N Q 145 426 de 12 de dezembro do 1962
Requerente: GENERAL MOTORS CORPORATIOM . E.U.A.
Privilegio de Invenç5o: "APERFEIÇOAMENTOS EM FREIOS''
RENI,NDICAOA

Ia

Tonos CARACTERÍSTICOS
4

AperfeisCamentos em freios, consta:1de, de um
Conjunto de sapata de freio Compreendendo, pelo menos, uma sapas
ta. de freio de metal, um revestimento de freio coextensivo Come

~e-

1 • Processo pára assegurar a manUtença0 AM poSi.
cão .retilinca dás passagens introduzidas na cala dos fios de urdidura pelo argacipassa-trama nos teares sem lançadeira, caracterim

pelo menos, uma porgeo da dita sapata de freio e incluindo abes
turas escarladas, caracterizado pelõ fato de que c dito reves...
timento este preso 1 sapata de freio pormeio de rebites tubula•
res colocados nas ditas aberturas escariadas, de modo que e'
porçUs - em cabaça dos rebites se a plicam de enc o ntro Parede !
das aberturas, ficam abaixo da superfície principal do revesti.
Mente, e tem as extremidades opostas de cada rebite cooperanteS
Com o lado oposto da sapata de freio; e pelo tato de que os di.
tos rebites apresentam uma pluralidate de aberturas que se ex.

nado pelo fato de se acionarem pelo menos aqueles fios de urdidura
de ourela que se encontram situados no lado do tecido por onde se
efetua a sarda do Orgao passa-trama, por meio deum mecanismo In.
de endente do que comanda os fios de urdidura principais, e de se
montar este mecanismo em relaçao ao outro motor do tear de maneira
tal que estes fios de urdidura de ---^'a se cruzem antes do grgao
passa-trama sair da passagem.'

tendem desde a superdèle de gasto do revestimento de freio atg
O lado externo da sapata de freio.

13

111410

•Ne.

11#111,-"r'
28

ror

•c

Ia

Jt

,es
ár
- Processo para assegurar a manutençao em posi.

ço retilinea das passagens introduzidas na cala, dos tios de teia

Fig. 2
Fig. 3
- A p erfeiçoamentos em freios, de acrdo com c
ponto 1, caracterizado pelo fato de que o
ma revestimento

de freio no metelico

dito; r evestimento Z

moldado, que inclui M.a

pluralidade de aberturas escariadas, que ficam em alinhamento
Com'um úmero semelhante de abertura nit dita sapata; e pelo rato
40 (Ne

m...

01 ditos rebites estio previstos sob a forma de uma piu-

pelo Orgeo passa-trama nos teares sem lançadeira, de a4rd0 Cora
o Ponto 1, caracterixado pelo feto de compreel:Ider um 'dispositivo
pelo menos no lado de sarda do Orúlo passa-trama do tear, porta..
-liços auxiliares para o acionamento dos rios d
' e urdidura de ourela,
sendo estes porta-liços imoulsionados- verticalinente por Cacos mona;
-teclos num veio transversal ligado ao veio motor do tear, de . maneira a girar eM sincronismo com este.

Segunda-feira 13
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ao recipiente de reoepçeio , que etio postos em uomunionio to me-Net.
I) de introduçio do mistura gasosa. depoisKeoledos e librados dal

anternacional, e O Art. 21 40 Decreto-Lei n o 7903. de 27 de acosto de 1945, a prioridade 40 correspondente pedido depoiltado

genes separadamente e seguir, sendo dados e ta i s coMpertimentoe . •

ta Reparti4o de Patentes da França, em 14 de dezembro de 1961.

' - so recipiente Cle -recepçeo volumes tais que n composlgeo de traeed

COA n o 42119.

• gasosa adsorvida no compartimento oompreedendo e cone ligada ao rm
cipiente de recepção, seja sensivelmente 1.001a da mistura gases.

TeRMO N o 145 459 de 13 de dezembro de 1962
Requerente: L'AlR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

• separar, e se reune o ges retirado deste compartimento ; mistura

POUR L'ETUDE ET

gasosa a separar, a seguir.

L'EXPLOITATION OBS PROCEDES CEORGES CLAUDN - FRANÇA
Privilegio de Invençãot "PROCESSO DE SEPARAÇZO DE UMh MISTTIRA
GASOSA BINÁRIA POR PASSAGEM EM CONTATO COM UM ABSORVENTE"
REIVINDICAWES

3 . Um proceaso segundo o ponto 1, oaracterizedo porque
um zeOlito sintítioo de dlemetrs efetivo de poros

adsorvente
perto de

1 Um proceseo de sepereção de uma misture gasosa
por meio de um adsorvente capaz de ideorder. 0 una dada tem-

4 engstrome, e o aeparaçío e efetuada prOximo da tempera.

cure ambiente.

4 Um processo aegundo 0 ponto I, caracterizado porque
e mie' e so gasosa e separar uru mistura de oxigenio a arganio.
5 - Um processo segundo o ponto 1, caracterizado porque

peretura, os dois geseo componentes em velocidades elevada.. Pure=

desiguais, • capaz de ser liberado dos tose., densivelmente na mesma
temperatura por Union aço do vecuo, caracterizado peles aeguintes

11

operaçOsa aucessivaa:

mistura gasosa a separar

A requerente reivindica de scárdo com a Convenção Inter-

• em um recipiente cheio do adsorvente pràviemente liberado de ga.
p rimeira L009 000
408 pelo •OUO, C capaz do se comunicar por Ume
pressão nessa pri.
que
A
menos
.
desde
UM recipiente de recepção, ao

nacional e c Art. 21 do Decreto-Lei n 2 7903 de 27 de AgOoto de
a prioridade do correspondente podido, depositado na Repartiçeo do
Petentee de França, em 14 de Dezembro de 1961, sob

moira zona ultropesse um valor determinado, se introduz por meio de'

n

n

2 881.978.

Fig.,'

ume negundo zona. eroatade da primeira, uma dada quantidade de misture gasoso, sob uma p ressão tal que sua velocidflde de ciroulação
etrevea

ar.

adsorvente ee'je aufifientemente elevada Pare que e equi.

librio de adsorçeo não p osea ao estabelecer entre o geo edaorvido •
veloci•
o ges nec odsorvido. porem relativamente fraca com relação
dedo de edeorção do componente o meie rípidamente odsorvido, ete
„.•

que . pressio .aja igualada à da zona de 'Introdução do recipiente
oheio ic edsorvente no recipiente de recepção:
• se interrompe logo . introdução de misture gasose e se isola o re.
cipiente ateio do edsorvente do recipiente de recepv5.0;
retirem-se separadamente as fraçOes p resentes no recipiente de re-

teme° o no recipiente cheio do adsorvente, submetendo ao menos e

r7g

41timo ; ação do vecue,
2 • Um procesáo segundo

"to 1, caracterizado porque

é recipiente...cheio do edeorvente dividido em doia compartimentos.
compreendendo respetivamente o zona de introducio . • nona ligada
L.12...

,L,...9)1

cs)
•

jeLl
DIVULGAÇÃO N e 1.‘309
Preço NCr$ 0,4P
A Vendai —

Na Guanabara
Agência h Ministério da Fazenda
Seção de Vendast Av. Rodrigues Alves, 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reetabbloo Po,(

Em BrasIlia
Na pede do DIN

1

FuND() DE GARANTIA
LM

TEM I() DE SERVIÇO
101 V ULGAÇÃO NI 93i
Preço: NCr$ 0,25

i

A VENDA
Na Guanabara
Agència 1: Minketério de Percuta
Seção de Vendas: Av. Rodreues Ablua I
.4.teade-saa pedid,:n pek Serviço do rzeocibblzo Pautai
Et= Brada
Na acc% do PIN
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MARCAS DEPOSITADAS
Ptiblicaçao telt* de acordo com o art. 109 e seus paragrwros do Código do Propine!~ eadletartar

Na. 867.207-208

Na. 867.214-215

N9 867.217-221

uRFACTCLIN

ICIBAKANA
Indústria Brasil eira

Indástria Brasileira

Requerente: Kibon S.A. (Indústrias

Alimentícias)
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Sorvetes, sucos de frutas e
xaropes para fins alim,ent.ares
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes
Ig9 867.209

BOOK CENTRE
In aletria Bras ileir
Requerente: Moeria, Carlos srorion
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Para distinguir: Agendas,
almanaques, anuários, álbuns impres'os, boletins, catálogos, enciclopédias,
tos, jornais, livros impressos, reCile
vistas e roteiros impressos
N° 867.210

13 s I Q-(/ T 11 1 c
Indástria Brasileira
Requerente: Indústria Química
Gimenez Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Para distinguir como marca
generica: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotgorafia e nas análises químicas
Substâncias e preparações químicas
anti-corrosivas e anti-oxidantes
N9 867.211

JORNAL DE Si° PAULO
Requerente: Dr. Adhemar de Barros
Filho
Local: São Paulo
Classe: -82
Artigo: Para distinguir: Jornal
Ns. 867.212-213

PILOTORS
Indástria Brasileira

1‘11=. 867.232

Requerente: Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S. 'A.
ClaSse 25
Artigos: Para distinguir: ações, apó,
lices, álbuns, bônus, cartões, postais,
INDUSTRIA BRASILEIRA cartazes, clichEs, decalcomanias desenhos, diplomas, flâmulas, fotoóópias,
Requerente: Comércio, Representa- estampas, gravuras, fotografias, maquetas, mapas, mostruários, artísticos
ções e Engenharia Tietê S.A.
para propaganda, painéis, slides, sê, Local: São Paulo
los, projetos desenhados e títulos.
Classe: 16
Artigos: Para distinguir -materiais
classe )32
para, construções, decorações e adôrnos de prédio: Argamassas, argila, Artigos: Para distinguir publicações
areia, azulejos, batentes, balaustres, impressas: Agendas albuns impresblocos de cimento, blocos para pavi- sos, almanaques, anuários, apostilas,
mentação e calhas, cimento, concre- boletins,
catálogos, encito, cal, cré, chapas isolantes, caibros, aopédias,calendários
lhinhas, jornais,
folhetos, fo
caixilhos, colunas, chapas para co- livros impressos,
músicas
impressas.
berturas, caixas d'água, caixas de svistas ,, e roteiros impressos
métodescarga para lixos, edificações pre- dos
de ensino, programas de rádio temoldadas, estuques, emulsão de base '.evisão
e cinema dicionários e Col
easfáltica esquadrias forros, frisss
ções de livros
gêsso, estacas, grades, janelas, estruturas, estruturas metálicas para C0115Classe 38
truções, lamelas de metal, ladrilhos, Artigos: Para distingüin imressos em
lambris, lages, lageotas, material isopapeis e seus artefatos: albuns
lante contra frio e calor, massas anti- geral,
em branco, bilhetes, blocos de papel,
ruídos para uso nas construções, ma- bandejas
de Pa p el e papelão, cadernilhas, massas para revestimentos de nos, caixas
de papel e papelão, carparedes, mosaicos, produtos betumi- tões comerciais
e de visitas, cheques,
nosos para uso nas construções, prodebentures,• envelopes, etidutos de asfáltico, produtos- para tor- publicatas,
embalagens de papel, fichas
nar impermeabilizantes as argamas- quetas,
livros em branco, letras de
sas de cimento e cal hidráulica, pe- faturas
guardanapos, de papel, notas
dregulhos, produtos betuminosos im- câmbio,
fiscais, notas promiss6rias, papel alpermeabilizantes, líquidos ou sob ou- maço.
papel
de escrever, papeis de cartras formas para revestimentos e outros usos nas construções, persianas tas, ?anel de oficio passagens, pastas de papelão, panei de desenho, paplacas paar pavimentação, peças or- , ple
de embrulho recibos, titulos#e tanamentais de cimento ou gêsso para
lões de cheques.
tetos e paredes, parquetes, portas,
portões, portas de chapas onduladas
Classe 49
pisos soleiras para portas, tijolos, tijolos refratários, tubos de concreto, Artigos: Para distinguir jogos. brintelhas, tacos, tubos de ventilação, quedos- e passatempos: jogos e passatanques de cimento, vigamentos, vi- tempos educativos de geometria, de
triis. venezianas, vigas, pilares de matemát i ca, eletrônica e ótica. jogos
concreto, pisas, portas P" tintas para de arme s plantar, colorir, somar e
construções não incluídas em outras formar, f •'.1 has. talões .impressos pára
jogos, para armar e colorir, cheques
classes
'bancários de passatempo infantil, baClasse: 50
ralhos, damas, dominós, jogos de meArtigos: Para distinguir como, marca sa foot-ball de mesa, carimbos para
de serviço de engenharia e repre- colorir, armas de brinquedo, veículos
sentações
de brinquedo. patins, piões _petecas.
.nalhacos, fantoches, bonecos. bolas
nara todos os esportes miniatrra.s
No 867.228
utensílios domés ticas, figuras de ares
e animais
Classe 59
Artigos: Paca distinguir coma masca
de servicos: crédito eSSmis'o operecões bancárias em assai ssandas corretagens e garantia. para pagamentos
de cheques e cartões de crédito.

Indúst.ia
Requerente: Filotors
. Brasileira de Texturização
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Para distinguir fios e linhas
de tôda espécie: Fios de algodão, fios
sintéticos, cânhamo, juta, lã, nylon,
tos plásticos. fios de celulose, linhas
sintéticas, fios de sêda natural e
Tayon. para tecelagem, para costura,
pasa bordar, para tricotagem e para
crochê
N9 867.230
Classe: 23
Artigos: Para distinguir tecidos em
PASTI-FICIO CAX.iigNáE
geral tecidos para confecções , em gemosTRIA Bease_EIRA
ral, para tapeçarias e para 'artigos de
SiA•INDISTRIA R
cama e mesa: Algodão, alpaca, cáS.A.
COMÉRCIO
Requerente:
Pa,a4.ifício
Car
i,ense
nhamo, cetim, caroá, casimiras, faIndústria e Comércio
lseadas e tecidos de lã em peças, juta,
Local: Rio Grande do Sul
fersey, -linho, nylon, paco-paco, perRaastsrents: Pastificio Caxiense
poliester, rami, rayon, sécia
Classe 41
Indústria e Comércio
_
natural, tecidos plásticos, tecidos imbiscolias
permeáveis, tecidos de pano couro, te- Artigos: Para distinguir:
Local: F.'o Granda do Sul
chios sintéticos de fios amdlicos e bolochas, doces, torradas e massas
Nome de emprêsa
alímentíciass
'41119:108

Requerente: Zambon Laboratórios
Farmacêuticos S. A.
Classe 3
Local: São Paulo -•
Artigos: Para distinguir, como Marca
genética: Substâncias químicas, produtos e preparados Para serem usados
na medicina e na farmácia
Ns. 867.223-227

EQUI

te

Requerente: Banco do Comércio e
Indústria de São' Paulo S. A.
Local: São Paulo
Classe .25
Atigos: Para distinguir: ações, apólices, albtins, bônus„ cartões postais,
cartazes, clichês, deealcoinanias, desenhos, diplomas, flâmulas, fotocópias,
estampas, gravuras, fotografias, maquetas, mapas mostruários, artísticos
para propaganda, painéis, slides, selos,
projetos desenhados .e títulos.
Classe 3 2
Artigos: Para distinguir publicações
impressas-gAenadana'3' , 890$ó — — —
impressas: Agendas, albuns impressos,
almanaques, anuários, apostilas, moletins, calendários, catálogos, enciclopédias, folhetos, folhinhas, jornais, it
vros impressos,
músicas impressas_
revistaa e roteiros impressos, métodos
de ensino, programas de rádio, tele visão e cinema. dicionários e coleções
de livros.
Classe,,, 48
Artigos: Para distinguir impressos em
geral
geral, papéis
papéis e seus artefatos: Anuns
em
bilhetes, blocos de papel,
bandeias de papel e papelão, cadernos, caixas de papel e papelão. cartõe.s
comerciais e de visitas chaves, duplicatas, debentures, envelopes. etinuetas,
embalagens, de papel, fibras, faturas
livros em branco, letras de câmbio,
guardanapo de papel, notas fiscais,
notas promissórios, papel almaço, papel de escrever, papéis de carta, papel
de ofício, pas.sagens pastas de papelão papel de desenho, papel de embrulho, recibos. títulos é talões de cheques.
Classe 49
Artigos: Para distinguir jogas, brinquedos e passatempos: Jogos e passatempos educativos de geometria, de
matemática, eletrônica e ótica, jogos de armar, pintar, colorir, sos
mar e fsrma s, fõlhas, talões imo. "'soa
para jogos, para armar e colorir: cheques bancários de pas.satempo infans
til, baralhos': damas, dominós, jogos
de mesa, foot-ball de mesa, carimbas
para colorir, armas de brinquedo, veiculos de brinquedo,. patins, piões, petecas, palhaços, fantoches, bonecos
bolas para todos os esportes miniaturas de utensílios domésticos, figuras
de aves e animais
Classe 50
Artigos: Para distinguir como parca
de serviços: Crédito, câmbio, opera-çõe.s. bancárias em geral, 'seguros, correta g en s e garantia para pagamentos
de cheques e cartões de crédito

Segunda-feira'

I\T? 867.181
LANCHES R ESTAURAN
A'P0L0
-

Salvador-Ba

Requerente: Rivas Amoedo 8z
Limitada
Local: Bahia
Classe: 41
Artigos: Título de estabelecimento
N° 867.182

()NT EL
Requerente: Pontel Pontes Estradas
Limitada
Local: Bahia
Classe: 50
Aplicação: Serviçcs de pontes e estradas,
construções,
conservação,
administração, engenharia

Requerente: _
eaduatria e
Comere:a
Local: Bahia
Classes: 6 — 8 — 32 e 38
Artigos: Sinal de propaganda
N9 867.184

Gnanja IRMA

Saevadon'

3

DIAO.

13

Requerente: Granja . Irma Ltoa.
Local: Bahia
Classe: 19
Título de Ettabelecimento
N.° 867.185

E,stad-i.o

-NORVESTÀU
Salçadot-Bahíg .

N9 867.1 •-•1111.

395
.N 5 807.1.C5

87.233

VELHA .BAHIA

VERESTAB

INDÚSTRIA BRASREIRA

Requerente: 'Velha-Bahia — Móveis
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Abaixa-luzes, abajures,
acendedores, alto-falantes, amassadeiras de uso doméstico, amortecedores elétricos, aparelhos de arrefrigerado, aparelhos de: assar, cortar
frios, de fotografia, de rádio, de refrigeração, de som, de televisão, de
dadiofônicos, de refrigedaroes, de
toca- discos e de ventiladores, aquecedores, baterias, benjamins. UM&
culos, campainhas elétricas, chuveiros elétricos, discos gravados, enceradeiras, espremedores de uso doméstico, ferro para passar e engomar,
fogareiros, fogões, garrafas térmicas,
interruptores, lâmpadaes. lampiões,
lanternas de pilhas e elétricas, aqui-dificadores, lustres, máquinas falantes, panelas de pressão, pilhas elétricas, rádios, resistências, scquetes, televisões, toca-discos, tomadas, torradeiras, válvulas elétricas e ventiladores
Classe: 15
Artigos: Açucareiros, aparelhos de:
água, de café e de chá, assadeiras,
bacias, bandejas, bombenieres, centros de mesa, copos, espremedores,
filtros, globos, jarros, liccreiros, pedestais, posta-jarros, redimias, 'serviços de: caia, de chá, de jantar e
para refrese.os, talhas, vasilhaines e
XlearaS

Requerente: Veresit Sociedad Anon'.
.ina Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria
Local: Buenos Aires —
Indústria Brasileira
Argentina
Requerente: S . A . lnauslisas
Classe: 1 •
Metalúrgicas .Crê
Local: São Paulo
Artigos: Ativado_ es, agentes espia
Classe: 8
mantes e esàbilizantes para a incius..
Artigos: Registros para azia, chu- teia plástica, agentes espumantes
veiros, • torneiras automáticas e ter- pala a indústria da borracha, funneiras de crmpre,ssão, sifões
dentes para a . indústria matalú.gioa
N9 857.1' .
N9 867.204

Requerente: Panam-Plast do Brasil
Sociedade Anónima
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Filobel S.A. Indústria3
Classe: 36
Têxteis do Brasil
Artigos: Calçados em geral
Local: São Paulo
No 867:197
Nome Comercial

INDESTRUCTIBLE
Indústria Brasileira 1
Requerente: Panain-Piast do Eras.1 •
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados em geral
N9 857.198

Classe: 34
Artigos: Papachos, cortinados, estores para janelas, linóleos, mosquitei•
ZAWIN •
ros para cama, . oleados. persianas,
Indústria , Brasileira
móveis e =elas
Classe: 40
Panam-Plast do Brasil
Artigcs: Armários, banquetas, berços; Requerente:
Sociedade Anônima
biombos. "buffets", "bureaux", cabiLccal: São Paulo
des, cai.% 'as, camas, camiseiros, cóClasse: 36
modas, consolos, divans, dormitórios,
Artigos: Calçados em geral
estantes, estofamentee para móveis
guarda-roupas mesas, móveis de vaN5 867.199
randa, penteadeiras, poltronas, pufes, sapateiras, S:,..fás, sumiers, roupeiras e tarve sesiros
'TAMIS
N 9 867.162

NIFO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

F.ILOBEL S.A.
INDUSTRIAS
• TEXTEIS DO BRASIL

MOMO
Indústria Brssileirs

eteaderente: Idala S. A.
Local: Alontevidéo
Classe: 41
Artigo:s Bombons, chocolates e
torrões

Requerente: Esporte Clube Vitória
Local: Bahia
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento

Saboaria progresso Ltda.
Local: 'Rio Grande do Sul
Classe: 43
Artigo: Detergente

N9 867.200

N9 867.186

N 5 867.193

Requerente: Idala S. A.
Local: Montevideo
Classe: 41
Artigos: Bombons, chocolates e
torrões

ATIIOS

N 857.205

c1 erranka
- Indústria Brasileira

Rsquerente • Carlos França
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Café em grão, torrado e
mudo
N9 817,229

ess
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente:. Pastifício Caxienoe S A.
Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Classe 4 1
Artigos: Para distinguir:
biscoitos,
bolachas, dóces, torradas e mesmo
alimentícias
•
N5 837.216

N5 867.201
Indústria Brasileira
Requerente: Calçados Ortopé S. A.
Indústria e Comércio
Local: R. G. do Sul
Requerente: J. r.Iho .L4 Cia. Ltda.
Classe: 36
Local: Rua 2 de JSilito sfn
Artigos: Calçados, sandálias e chiClasse: 41
. nelos para homens, senhoras e
'Artigos: Café Torrado e Moído
crianças
N9

867.187

THELÉA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Lèti Barros Cerréa e
Theognidas
Local: Guanabara
Classe: 36
Atitigos: Malharia, confecções
f

IsT9 867.199

• CRÉ
Indústria Brasileira
• Requerente: S. A. Indústrias
Metalurgias Crê
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Registros para água, chuveiros., sifxes, . torneiras automáticas e
torneiras de compressão

D'ARTAGNAN
Requerente: Idala
Local: Montevidéu
Classe: 41
Artigos: Bombons, chocolates 8
torrões
N° ,867.202

PDIRTÔS
Requerente: Idala S.A.
Local: Montevidéu
Classe: 41
Arti g os: Bombons, chocolates e
torrões

INOIMTRIA BRAS/LEIRA
Requerente: Sidec Sociedade Internacional de Engenharia e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca de serviços de engenharia, argui-.
tetura, terraplanagem, imobiliária.
administração e assistência técnica
ent construções civis mecânicas e elédráulicas e elétricas, instalações hi
tricas de ar condicionado e de elevadores. Indústria e engenharia ma
instalações e construções, representações, importação e exportação
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N9 867.222

emeurdle

-

1n19

867.237
•

Requerente: Pastifício Caxiense S.A
Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Classe 40
Artigos: Para distinguir: armários,
aparadores, almofadas, acolchoados
para móveis, assentos, banquetas cadeiras de balanço, cadeiras para hospitais, cadeiras para barbeiro e para
dentista, colchões de molas, cadeiras,
carrinhos para refeições, conjuntos
para dormitórios, conjuntos para terraços e jardins, conjuntos para sala
de visites e conjuntos para praias,
conjunto de móveis para bares, conjuntos para copa e cozinha, colchões
de melas, camas, cabides, cofres (móveis), divisões (móveis), divans, astantes,_..en.costos, escrivaninhas, estofados e encostos para cadeiras gaveteiros, mesas, mesinhas, móveis para
rádios ., móveis para televisores, poltronas cama, poltronas giratórias, mi(móveis),
prateleiras
ra-chapéus,
roupeiros e sofás.
Classe 41
Artigos: Para distinguir produtos alimentícios em geral, laticínio-A em geral: Azeitonas, aveia, açúcar , balas,
biscoitos, bolochas, condimentos para
alimentos e colorantes, carnes em
conserva, doces, extratos para doces,
frutas em conserva, frutas secas, passadas e cristalizadas, fubá, fermentos,
flocos açucarados de milho, fiambre,
farinhas alimentícias, feléias . gorduras alimentícias, herva-mate, iaticlnios, linguiças, mOlhos, mostarda, peixes e mariscos em conservas, maioneses, margarina, massas alimentícias,
bel, malte, massas de tomates, óleos
para fins alimentícios, pizzas, pães
pães doces pickles, pasta de amendoim, polvilhos, palmitos, patês, presuntos, pós para pudins, sal, sagÚ, sopa e cereais, enlatados, suco de frutas para fins alimentares, vinagre,
torrões uvas passa, tortas e torradas.
N 9 867.234

RESTAURANTE
E BAR
PRESIDENTE
Requerente: Restaurante Presidente
Ltda.
Local: Paraná
Classev< 41 — 42 — 43 — Titulo
N 5 867.239

Bem Vide ao
Verdt Vaie de
Requerente: Comércio e Indústria
de Enxovais Catarinense Ltda.
Local: Santa Catarina
Classes: 23 — 36 — 37 —
_Frase de propaganda

de Transpci tes Ltda.
Requerente: Litvánea Serviços
Local: Sãci. Paulo
Classe 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços para transportes em geral.
N9

•

867.235

ABILÁRIO---PAREM
13rasi1eira
rtriu
das
•

SM.
indusTr
Máquinas e Montagens

867.236

G.OPii1TTI
índastrie Biaaileita
Requerente: Cluistian Curly
Local: São Paulo

igo

Recr*rente: Dôces Crimincird
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Biscoitos e bOlrchas

N 9 867,241

N° 867.246

Requerente: Doces Campineira Ltda.
Local: CamPrrias, São Paulo
Classe: . 41
Artigos: Biscoitos
N° 867.250

MÜTUO

AUTOFINANCIAMENTO
VEICtita

Requerente: Fundo Mútuo Autofinanciamento Financicar — Veículos.
Local: Guanabara
Nome comercial

' Requereu te : Doces Campineira; r,tcla.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Doces, balas, drops, caramelos,
biscoitos

N" 867.242

PROMAVE
PROMOÇÃO ADMINISTRAÇÃo
DE YEICIROS — UME

Requerente: Giuseppe Vanossi
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Vermouth
N"

PC 867.251
PRAT
VERN'!t- .

867.247

Clas iD

N9

iirt

orre
Requerente; Contonificio da . Torre
S. A.
Local: Pernambuco
Classe: 40

FUNDO

ilL3LJtaktOCUiãkk::gí

N° 867.245

Requerente: Industrial Pampeiro S.
A. Máquinas e Montagens
Locah Rio Grande do Sul
Nome de emprésa

uef entes: Indústria de Móveis Requerente: Promave Promoção Admirrancisco Bergamo Sobrinho S. A
nistração de Veículos — CEANCE
Local: S4.9 Paulo
Local; Guanabara
Nome comercial
nguir: armários.
arti o : Paradlse

gs

N° 867.248

• indúst,-;a. Brasileira
Requerente: Cotonificio da Torre
S. A.
Local: Pernambuco'
Classe: 36
Artigos: Artigos de xestuário, roupa$
feitas, semi-confeccionadas ou sob medida, para homens, senhoras e crianças , a
Saber: Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais, anáguas, aventais; batas, babadores, blusas, blusões, boinas,
bonés boleros; combinações, calçados,
cachecois, camisolas, capacetes, capas.
casacos, casacões, capotes, calças calcas-saias; chinelos, cintos, cintas, cainisas, camisetas, calções, cartolas, coletes,
corpinhos, ceroulas, euecás, colarinhos,
cueiros, chapéus; dolmans; echarpes ., estolas; fardamentos; gorros, galochas, gravatas, guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lenços, lençaria, ligas, ,ibres nage,
ries; luvas, mantas, meias; paletós, pantufas, pijamas,.peignoirs, punhos
peitos e peitilhos para comisas pelerines,
polainas, ponchos, pullovers; quimonos;
quépis; regalos, robe de chambre. roupas de brim para o trabalho, roupas feitas para crianças, roupões de banho;
saias, sapatos, sandálias solidéos, shor
tsi slacks, sungas, sueters, suspensórios,
soutiens, sobretudos, trajes ternos, toucas, tailleurs, turbantes; uniformes uniformes para empregadas; vestidos, xales

1n1 9 867.240 -

FMANCICAR

lirTORANEÁ

867.244

'SUPEROU IA
1nd-À8 teia Brasileira

Requerente: Banco do Commércio e Requerente: Pedro Erundino Louzada
Indústria de São Paulo S. A.
Local: São Paulo
.
Local: São Patina
Classe: 32
Classe 33
Artigos: Para distinguir: guias em geral
Sinal de propaganda
(turísticos, de ruas e outros)
Ns. 867.231-23?
N° 867.238

DAL PONT
Indústria Brasil eira

N9

Janeir. o, de. 1969

Classe 41.
S : Para distinguir: laiscOrteS.

N° 867.243 MANELIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,

Requerente:/ Viana°, Indústria e Comércio Ltda .
Local: São Paulo
. Nome de emprêsa

BRANCO

Indústria Brasileira
Requerente; Cotonircio da TOere
S. A.
Local: Pernambuco
Classe: 37

AZIA.

Requerente: Doces Campineira Ltda,
Local: São Paulo
.Classe: 41
Artigos: Balas, doces, caramelos, dropt.
biscoitos, pirulitos
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N.' 367.256

N° 867.252

Janeiro

Ns. 867.263-264

I4D0 88A8

N9 867:258

VERMELHO
Requerente: Deices Campineira Ltda.
Local: São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe: 41
Artigos: Balas, doces, bolachas, dreps.
Descrição da marca — A marca cujo
biscoitos, pirulitos

registro se requer consiste na expressão característica "SAN-KO", podendo variar em dimensões e cOres
N9 867.253
Use da marca — A marca supra será
usada pela requerente para distinguir
antenas, apafelhos automáticos movimentados pela introdução de moeda,
aparelhos de contrôle de circuitos elétricos, aparelhos de contrôle de operações mecânicas, aparelhos elétricos
para tocar sino, aparelhos eletrônicos, aparelhos eletrônicos para carregar baterias, aparelhos de fins uteis,
aparelhos de instalações telefônicas,
aparelhos de telefonia sem fio, aparelhos protetores contra incêndio,
aparelhos de sinais acústicos, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
4
• PRErt)
• ...pz(4„
de sinalização, chave elétrica, cigarras
elétricas, dispositivo "elétrico para
luz instantânea, dispositivo elétrico
Requerente: Crâces Campineira Ltda.
para abrir portas, dispositivo 'étriLocal: São Paulo
co de proteção, instrumento de alarmas, sereias de alarme e sistemas de
Classe: 41
sinalização, de indústria e Comércio
Artigos: Balas, dOces. drops, pirulitos,
da requerente
biscoitos e bolachas

anobel
anodizacio•belo horizonte ltda

46à.

BX

1

RA..quer.ate: 13:g Box Anoebi
Aned zação — Belo Horizonte
Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome de emprêsa

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requcrente SAN-MO do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Local — São Paulo
Uso da marca — A marca supra será
usada pela requerente para distinguir
antenas, aparelhos automáticos movimentados pela introdução de moeda,
'aparelhos de contrôla de circuitos
elétricos, aparelhos de contrôle de
operações mecânicas, aparelhos elétricos para tocar sino, aparelhos eletrônicos, aparelhos eletrônicos para
carregar baterias, aparelhos de fins
uteis, aparelhos de instalações telefônicas, aparelhos de telefonia sem
fio, aparelhos protetores contra incêndio, aparelhos de sinais acústicos,
apahlhos de sinais lampejantes, aparelhos de sinalização, chave elétrica,
cigarras elétricas, dispositivo elétrico para luz instantânea, dispositivo
elétrico para abrir portas, dispositivo
elétrico de proteção, instrumento de
alarmes, sereias de alarma e sistemas
sinalizacão. dê indústria e comércio da requerente
Classe — 8

I\1° 867 255

Requerente: Big Box Anobel Anodização
— Belo Horizonte

Local: Minas Gerais
Classe: 16
Artigos: Esquadrias, divisões pré-fabricadas, grades, lambris, janelas, portas, portões, balaustres calhas, caixilhos vene-

zianas frisos, vitrõs, vitrinas

•

1

Requerente : Aplif or — Co' coadora
de Forros e Artefatos de G Isso
Limitada,
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Al -atroados; argila preparada para construções; argamassas;
asfalto; azulejos; batentes; caibros;
caixas de cimento; caixilhos; chaminés de concreto; chapas; colunas;
cornijas;
divisões
pré-fabricadas;
edificações pré-moldadas; esquadrias;
estuque; fôrros; frisos; ladrilho;; la,
geotas; lajes; lambris; máimores
preparados pari construções; massas
para parede; mosaicos; paredes divisórias inclusive para escritórios;
pisos; portas; portões; soleiras para
portas; tanques de cimento;
tijolos
Classe 50
Artigos: Aplicação: Como marca de
serviços, para distinguir as seguintes atividades: Colocação, conservação e Manutenção de forros e artefatos d gêsso e cimmto; atividades
correlatas • e congêneres
Ns. 867.265-266

N9 867.259

.I\P 867.254

.

51/4

IND. BRAS.

ótica foto [noz.' ::rna s a.

C

ReQuerente .— ót'ca Foto Moderna

N9 867.257

Nome Comt.rcial
Loca/ — São Paulo

I

. Local —8. SAão. Paulo
. Classe — Nome de Emprêsa

C67-.263-269

Requerente: Casa Flaniin2o
Limitada
Local: Santa Catarina
Classe 23
Artigos: Tecidos em geral
Classe 24
Artigos: Artefatos de algodão, cánharno, linho, juta; seda, lã, e outras
fibras, a saber: almares, atacadores,
bôlsas, bordados, borlas, braçadeiras,
cadarços, capas para móveis, coadores de café, cordões, debruns, elásticos, entremeios, -entretelas, etiquêtas
de pano, festões,' fitas,, fitilhos, flanelas para limpeza, franja, galões,
ombreiras, palmilhas, passamanarias,
pavios, rendas, sacolas, sia,ninhas,
viezes e suta,ches
Ns. 867.270-71

Requerente: Casa Flamingo.
Limitada
Local: Santa Catarina
Classe 23
. Artigos: Tecidos em geral
Classe 24
Artigos: Artefatos de algodão, cânhamo, linho, juta, seda, lã, e outraz fibras; a saber: alamares, atacadores, bôlsas, bordados, borlas,
braçadeiras, cadarços, capas para
móveis, coadores de café, cordões,
debruns, elásticos, entremeios, entretelas, etilêtas de pano, festões, fitas, tOcilhos, flanelas para limpeza,
franjas, galões, ombreiras, palmilhas,
pas.samanarias, pavios, rendas, sacolas, sianinhaá, viezes e
sutaches

•

Requerente: Aplifor — Colocadora
N9 867.272
de Forros e Artefatos de Gêsso
Limitada
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Alcatroados; argila preparada para construções; argamassas;
asfalto; azulejos; batentes; caibros;
caixas de cimento; eatixilhoso chaminés de concreto; chapas; colunas;
Requerente: Malharia São Jorge
pré-fabricadas;
cornijas;
divisões
Limitada
edificações pré-moldadas; es4uadrias;
Local: Minas Gerais
estuque; fôrros; frisos; ladrilhos;
Nome comercial
lageotas; lajes; lambris; mármores
preparados par aconstruções; massas
N9 867.273
para parede; mosaiow paredes divisórias inclusive para escritbrios;
pisos; portas; portões; soleiras para
ELECTROTORQUE
portas; tanques de cimento;
tijolos
Requerente: Harnischfcgar
Classe 50
•
Corporation
marca de
Artigos: Aplicação:
Classe 6.
servioçs, para distingun- as seguintes ArOgoE Sistemas de contrôle
atividades: Colocação, conservação e
co para máquinas de manobrar
manutenção de forros e arte P,atos de
material
gêsso e cimento; atividades
correlatas e congêneres
N9 867.274

Malharia
São Jorge Ltda.

ri~

N 9 867,267

Encid g pedia Popular!
da Realidade Brasileira'
Indústria

N9 867.260

ffl!?E OMERCIO
LTDA.
"8-9/

19:59 397

FU MU ng0

ItttiWE IMPERIAL
1 051:110 rui-that-3
Local: São Paulo
Classes: 41, 42 e 43 — Titulo

te

Brasileira

Requerente: Dalmir Franklin
Requerentes: Hêlio Vitor Ramos C
Oliv?1ra
João Etcheverry
Local: Guanabara
Classe 50
Ser vires de cadastro,
Classe 32
Atividades:
cobrança e '1, :f^ ,:m • cõ:.'s pessoais e Artigos: Livros impressos, jornais •

pfefssimais

revistas

398 Segunda-feira 13

DIÁRIO ÕFICIAL (Seção IR) •

J'aneir de

1969

21/419' 867.2'
quencimetros; Fusíveis base de §; Fu- binas de papel; blocos para anota.-'
síveis — chaves de 1; Geladeiras; cões; blocos para cálculos; blocos
Grafófonis; Grafômetros; Grafono- para correspondência; blocos para
las; Gramofones; Gravadores; Graví- desenhar; blocos para escrever; brometros; Gravoscópios; Harmonôme- churas não impressas; cadernetas em
tros; Hectógrafos; Heliógrafos; Helio- branco; caixas -de papelão; capas de
leqUerente --, ótica Foto Moderna fonograf os; Indicadores de detensão papel para documento; capas de pade curto-circuito; Indicadores de apa- pelão para documentos; carteiras de
8. A.
relhes elétricos; Indicadores de Cor- papel; carteiras de papelão; cartoli'ndústria drásrleira
Local — São Paulo
rentes; Indicadores de pressão de vá-. na; cartões individuais; cartões de
ltequerente:
A Natureza — Pros
Classe — 01
visitas;
cartões
em
branco;
cartões
cuo; Indicadores de tensão; Instrudutas Farmacêuticos Ltda.
Artigos — Para distinguir — Banhos mentos de cálculos; Instrumento de índices; cartuchos de cartolina (não
Local: São Paul
uímicos; Chapas sensíveis; Filmes física; Interruptores; Isoladores; Iso- de outras classes) ; chapas de papeClasse: 48
ensiveis; Fixadores químicos; Flui- lantes — fitas 1; Kaleidoscópios; lão (para fins diversos) ; chapas
os para indústria; Heliocopista — Lâmpadas; Lampeões; Lanternas de planográfica,s; cheques em branco; Artigos:
PerfumaríaS,
cosméticos,
duplicatas;
encadernaçeõs
de
papel;
Papilhas;
Lanternas
eletrizas;
Lanternc.s
papeis; Hidrocirato para copi Ps;
dentifrícios, sabonetes e -preparados
el albuminado; Papel laeliográfico; simples; Lesennetros; Lentes; Line- encadernações de papelão; ens
para 6 cabelo. Artigos de toucador
apel sensível; Produtos químicos metros ; Linígrafos; Liquidificadores; pes; envó:ucros de papel; envolucros e
escôvas para os cabelos, dentes,
de papelão; etiquetas; faturas; fój,unetas; Lupas; Lustres; ManómeúSados na fotografia; Reveladores
unhas e roupa
tros; Máquinas cinematográficas; lhas de celulose; folhas de papel;
químicos; Secantes químicos
Parai. distinguir — Acumuladores; Máquinas falantes; Máquinas foto- failhas de papelão; fõlhas índices;
elétrica; gráficas; Máquinas lavadoras; de usa guardanapos de Papel; lenços de paAlternadores de corrente
Ns 867.279
Alto-falantes; Amperímetros; Ampli- domésticos; Máquinas limpadoras, de pel; livros comerciais em branco; lificadores; Analisadores; Antenas; uso doméstico; Maqualas marcadoras vros de contabilidade; livros fiscails
,Aparelhos aerofotogramétricos; Apa- de roupas; Marcadores elétricos; Me- em branco; livros não impressos;
relhos ampliadores; Aparelhos cali-i Ciciares de altura; Medidores de cum- malas de papelão; maletas de papebradores; Aparelhos cinematográficos; primento; Medidores de distância; lão; mata-borrão; notas fiscais; noAparelhos cosmográficos; Aparelhos Medidores de força; Medidores de in- tas promissórias; ornamentos de
INDUSTRIA BRASILEIRA
de agrimensura; Aparelhos de alar- tervalo; Medidores de pêso; Medido- papel; papel absorventes; papel alMa; Aparelhos de alta tensão; Apa- res de Pressão; ',Medidores d ros- maço; papel aIumin l zado e, papel ce- Reqiierente: Laboratório Oftalmolorelhos de astronomia; Aparelhos de ca; Medidores de volumes; Medidores lofane; papel crepen; papel carta;
gim Kerato Ltda.
Comunicação interna; Aparelhos de graduados; Megafones; Mega.metros; papel de celuloide; papel de linho;
Local: São Paula
papel
de
sêda;
papel
encerado;
paControle de som; Aparelhos de con- Megascópios; Mescladores; MeteoroClasse: 3
pel
estanhado;
papel
impe
a
meável;
trôle de temperatura; Aparelhos de lógicos — aparelhos S; MeteoroscóArtigos: Uma espeeialidade farmapapel
de
linha
d'água;
p:-.1.?el
para
engenharia; Aparelhos de evapora- pios; Metrônomos; Misturadores de
cêutica indicada no tratamento das
çãoa Aparelhos de experiência cien- liquidos; Níveis; Objetivas fotográf•- desenho; papel para embrulha; papel
hipovitaminoses múltiplas
tífica; Aparelhos de física; Aparelhos cas; óculos; Odômetros; Oscilógrafos; para encadernação; papel para esde fotodecalque; Aparelhos de foto- Oxiladores; Ozonizadores; Ozonõme- crever; papel de impressão; papelão
grafia; Aparelhos de galvanoplastia; troa; Panelas elétricas; Penteadores para qualquer fim; papelinhos para
N9 867.277/278
Aparelhos de geodesia; Aparelhos de elétricos; "Pick-ups"; Pilhas , elétri- fins variados; pastas de cartolina;
geometria; Aparelhos de iluminação; cas; Picenes; Pipetas: Pirômetros; Po- promissórias em branco; radiogra— papel de S; rec . bss em baan-1
Aparelhos de medição; Aparelhos de roscõpios; Pistolas de pintura; Po- mas
observação; Aparelhos de rádio; Apa- tenciómetros; Prismas; Projeto-es ci- co; recipientes de pa recipientes
papelão; roseta do papel; rolos de
relhos de refrigeração; Aparelhos de nematográficos; Projetores de filmes; de
papel; rótulos de ;aspei; sacos de pasom; Aparelhos de telecomunicações;. Projetores de imagens; Projet e ses de pel;
talão de cabogramas; talão de
Aparelhos de televisão; Aparelhos fo- luz; Propulsores; Padiofonos; Rádios;
talão de promissória; talão
tográficos; Aparelhos fotogramétricos; Reatores; Receptadores — Aparelhos ingressos;
radiogramas; talão de recibo;
Aparelhos fototelegráficos; Aparelhos de som 1; Refletores; Refrigeradores; de
de telegramas; telegramas em
gaseficadores; Aparelhos geofísicos; Reostatatos; Resistências; Retificado- talão
branco; tubos de cartões; tubos de
Aparelhos hidrometros; Aparelhos res; Sinalizadores; Sinaleiros de di- papel;
tubos de papelão; tubctes de Requerente: Fulldrogs — Produtos
meteorológicos; Aparelhos ozonizado- reção; Sicronizadores; Sinoscópios; cartões;
tubetes de papel; tubetes 0 , “--, icos e Farmacêuticas Ltda:
res; Aparelhos náuticos científicos; Cismofone; Sismoscópias; Sistema de
Local: Goanabara
de papelão; vasos de cartolina ou
Aparelhos projetores; Aparelhos rea- alarma; Sistem ade comunicação;
Classe,: 3
papelão •
tores ;Aparelhos
r diofôni
A a- Sistema de controle; Sistema de sia cos;
p
•
Artigos:
Na classe
relhos refrigeradores; Aparelhos ra- nalização; Sistema de som; SistomeClasse: 41
diotelegráficos; Aparelhos reproduto- tros; Telefones; Telegrafos; TelêmeArtigos: Na classe
N 9 867.252
tros; Telescópios; Televisores; Teores de imagens
dolitos; Termofones; Termômetros
Aparelhos reprodutores de sons; Apa- não clínico; Termoscópios; TermostaN, 867.282
relhos sonoros; Aparelhos telefônicos; tos; Toca-discos; Tomadas; Torneiaparelhos telegráficos; Aparelhos ter- ras autOriráticas: Torneiras de presMASS I T
mostatos; Aparelhos toca-discos; são; Torradeiras; Tostadeiras; TransAparelhos ventiladores; Aspiradores feridores; de Trânsito aparelhos aude pó; Barógrafo; Barômetros; Ba- tomáticos de; Transistores; TransmisIND. BRAS.
zimetros; Binóculos; Bobinas; 1 Bom- sores -aparelhos de; Trenas; Tripés de
ISSIMISTRIA ORASILEIRA
Sas de ar não mecânicas; Bússulas; aparelhos fotográficos; Tubos acústiButirômetros; Calibradores; Câmaras cos; Tubos "concluas"; Válvulas eléde aparelhos; Câmaras fotográficas; tricas; Varígrafos; Ventiladores ViReeeer ente: AmelCa Sã Indústria
Câmaras frigoríficas; Câmaras de ci- bradores; Viscosimetros; Voltâm tros
Eletrainica
Requerente:
Cibracal
Comercial
e
nema; Câmara de televisão; Campai- Voltímetros; Volúmetros; VolumerióLocal: São Paulo
Industrial
Brasileira
de
Cal
nhas elétricas; Cinematógrafos; Cometros; Zinoscóplos
Claaae: 50
mandos à 'distância; Comutadores;
Limitada
Artigos: Na classe
Classe
11
Condensadores; Contadores automátiLocal: São Paulo
cos; Contadores de rotação; Corren- Artigas: Para distinguir: Aros para
Classe 16
tes de agrimensor; -Cortadeiras de óculos; armações; caixus de metal
Ns 867.283/284
Artigos: . Argamassas, massas para
fotografias; Cristais de rádio; Cronó(inclusive para, relógios)
paredes
grafos; Cronômetros; CurvimKro;
envolucros
Diais; Diafragmas; Discos automáMERIDIONAL
Classe 25
ticos; Discos gravados; Discos para
8S7.279 '221
cálculos; Discos sonoros; Discos tele- Artigos: Para distinguir: Álbuns de
[Naos
:ma MIAS
fônicos; Discos fonografados; Distri- fotografias; bibelots artísticos, bolas
buidores de Eletricidade; Equipamen- artificiais para árvores de natal; cartos para sicronização; Aparelhos para tazes; cartões postais; enches; codiass
Reoa arente: Meridional — Cia. de
instalação elétrica; Espectroscópios; fotográficas; cópias fotostáticas; cóMina, Gerais
Estabilizadores de pressão; Estabili- pias heliográficas; decalconiania; deLocal:'São Paulo
zadores de voltagem; Esteroscópios; senhos; diplomas; displays; distintiClaase: 15
Estereografischlos;
Estereómetros; vos de associação, clubes; enfeites arEetereoplanimetros;
Wereopticons; tísticos para árvores de natal; escaigos :; Na classe
Estesiómetros; Estetômetros;
pulários; escudos; esculturas; esClakse: 38
metros; Exposômetros; Faroletes; Fa- tampas; flâmulas; fotografias; graArtigos:, Na classe
róis; Filmadores filmes revelados; Fil- vuras; imagens; prospectos de fotoA
1 NI) U ST RI Á CR A
tros automáticos; Fios — aparelhos
grafias ou desenhos; vistas
elétricos; Fleximetros; Flushes", Fopaisagísticas
N9 867.290
cagem de instrumentos Óticos dispoClasse 28
Requerente; Ameko S.A. In A.s- 1 eia
si Eivo para 1; Focalizadores para cá
Eletrônica
mares Fones; Fonográficas — máqui- Artigos: Para distinguir: Aros. para
Local: São Paulo
nas; Fonógrafos — discos 1; Fono- óculos; celuioide; envolucros, filmes
TRANSPORTE, EXPRESSO 5.A.
Classe: 8
grafos; Fonômetros; Fonoscópios;
virgens; películas virgens;
Artigos: Na classe
Foscoroscópios; Fotodecalcadores; Fo,
recipientes
Requerente: 'Ilranspress Transporto
Classe: 26
tofornos; Fotográficas — máquinas;
Expresso S.A.
Artigos: Na classe
Classe 38
Fotografômetros; Fotômetros; FotosLocal; São Palro
Classe: 50
cópios; Frequência — Aparelhos de 1; Artigos:, Pára,' distinguir: _ages das
Nome comercial
Artigos: Na clasee
Freguência — medicloreS de 1: Fre- em branco; álbuns em branca); bo-

'1? 867.261

foto moderna

POLIGIUTEINA

AM IH LCO
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(Seção III)

Janeiro

N9 867.301

N° 867.295

'PNEULANBIA" 'Ltda.
Requerente.: Sociedade Comercial
Pneulândia Ltda.
Local: São Paula
Nome comercial
No 867.296

MERIDIONAL

Reqúerente:. Sociedade Paulista de
Trote -Local: são Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe

'INDUSTRIA DRASI.Lf11..

' Prente: Transpress Transporte
'Expresso 8 A
Local: São Paulo
Classe: 24
Artigos: Na classe
Classe: 32
Artigos: Na classe.
N9 867.291/293

-IV 867.297

SOCIEDADE
PAULISTA
DE . TROTE
Socieu.au, .rTrote
Local: São Paulo
Nome óivil
•
N9 867.298
/J1

agrasileírp

P

c5

t e0.0.1- (9. ajle

Requerente: nersoulaçao braeliera
de Criadores de Cavalos de Trote
Local: São Paulo
Nome Civil
n

Trt

Requerente: Paracatu Automóveis
Limitada (Parasito)
Local: Minas Gerais
Nome comercial
867.307

NO

TABAJARAS

867.303

Requerente: Metalúrgica Tabelaras
Limitada "Metal"
PROGRESSO
Local: Coronel Fabriciano
Classe: 5
Requerente: Lásaro Honório/Freire Artigos: aço, alumínio, bronze, chumLocal: Minas Gerais
bo, cobre, ferro, hidrogênio, mangaClasse: 2
nês, ligas metálicas, níquel, ouro
na
usados
adubos,
ácidos
Artigos:
prata, sucata de metal, soldas meta.n
agricultura e na horticultura; ácalis licas, zinco, em bruto ou parcialpara a agricultura, clorato de sódio
mente trabalhados
para a agricultura, cloretos para a
agricultura, fertilizantes, salitre do
Nç' 567.308
Chile

INDUS1RIA BRASILEIRA

TRANSPRESS

Ort.,90res

N9

Requerente: Meridional - Cia, de
, Minas Gerais
Local: São Paul)
Classe: 32
Artigos: Na classe
Classe: 50
Artigos: Na classe
Classe: 33 — Insígnia
N9 869.288/28R

riaaocinad

867.306

N9

•

Sociedade Comercial

de 15 ,z59 . 399

de

ANU'

Inddstria Pra silevra
Requerente : ni e :xote cnic a 'tJitrasinus

N9 867.304
JO
Requerente: Joanto Magazin Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 8
Artigos: acetatos usados na mediei.
na e farmácia; ácidos usados na medicina e farmácia, alcalinos para
farmácia e medicina, alcoóis mediei
'nais, bicarbonato de sódio, cápsulas
medicamentosas, carbonatos, compri•
midos medicinais; .detergentes medicinate, elixires medicinais, - 7estiniu'antes medicinais, éter medicina: garosos lasativos, óleos medicinais, pastas medicinais, pomadas medicinais.
soluções medicinais, supositórios, vitaninas, xaropes
Classe: 11
Artigos: aparelhos de café, de chá e
de cozinha; armações, baixelas, baterias de cozinha, caixas, chaves, en •
feitas, entiblucros, engrenagens. estojos, fechaduras, ferro para passar
roupa, instrumentos cortantes e perfurantes; jarras, molas, perfilados,
recipientes, talheres, vasilhames
N9 867.305

Local: São Paulo Classe: 10
Artigos: Na classe
INVOSTRIA ORASILE/RA

N9 867.299
Requerente: Servenain — Despachos
Gerais .S.A,
Local: .São Paulo
Classe: 24
Artigos: Na :OlaSse.
Classe: 22
Requerente: Prosanil — nr-balagens
Artigos:. Na classe
Impressas Ltda
'Classe: 50
Local: São Paulo
Requerente: Giro S. A. — DistriArtigos: Na eZasse
buidora de Títulos e ValOres
Classe: 38
Mobiliários
,Artigos.: Na classe
Local: Minas Gera-ia',
1n7Q 867.294
.
Classe: 50
N9 867.300
Géneros de atividade: intermediação,
corretagem e distribuição de valores:
créditos, financiamentos e
investimentos
Classe' 32
Artigos: álbuns impressos, calendários, catálogos, folhetos impressos,
forhinhaS impressas, jornais
pecas cinematográficas e teatrais.
programas de rádio e televisão. impressos. propaganda e prospectos
ta"Omv*i . lk 12"., .511:f! flt A
pressos, publicações impressas
Renuefen' e : Ass-jelãeão B ileira
revistas impressas
Requerente: 'Sociedad e , Comercial ale Criadores de ravnles de Trete
Lusa:: :São 22'; n
Pneulândia Ltda.
C1 0..e.: 25
Local: •,,SEte
El
Artigos: açõ-.. emices, ponu.s,
tiulos"
.Artiges: .Na ela,
.trLigu.st Na ',classe

POLTRONA
DA
TARDE
Requerente: Sociedade Rádio e Ty
Alterosa Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 32.
Artigos: álbuns impressos . calenclãrios, catálogos, folhetos impressos,
folhinhas impressas, /ornais, livros,
peças cinematográficas e te,a rras,
programas de rádio e televisão.
pressos, propaganda e prospectos ,mpressos. publicações impressas,
revistas impressas
IV

867.309

TV DE BRINQUEDO'
Requerente: Saciedade- áádio e 1
Alterosa Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 32
Artigos: álbuns impressas, calendários, catálogos, folbe1-os impressos,
folhinhas impressas, jornais tivros,
peças cinematográfiCá,. e teatrals,
programas de rádio e televisão mie
pressos. propaganda e arespectos
pressos publicações impressas,
revistas impressas
•
N9 867.310
DISTRIBUI DORA DE Tf. TrMOS
E VALOR&S or.T. • , NAS G ERAIS S/A -DIMItIAB-.
Requerente: Disteibuidora de ritulo3
. e Valõres Mobiliárias de Minas
Gerais S. A. — Diminas
Local: Minas Gerais
Nome comercial
.1\1°

867.311

PARACATU AUTOMOV" 7 S

LT DA

PARA UTO

Requerente: Paracatu Automóveis
Limitada (Parauto)
Local: Minas Gerais
Classe: 27
Artigos: atebul nelas e suas partes
integrantes, automóveis e suas partes
integrantes, auto-motrizes e suas
partes integrantes, aviões e suas ()artes interantes, bicicletas e suas partes integrantes, caminhões e suas
partes inlesrantes, tblassi-s, elevadores,
embarcações e suas partes Integrantes. escadas rolantes, locomotivas e
suas nartes integrantes, motocicletas e suas :partes integrantes, remos,
tratores não agricolas

br

400 Segunda-feira 13
N9 867.302

de

DR.:0
—
N°86 7

R16

,.--uNTO 2
AGU , RDF_NTE DL CANA

I EMPO D£ AÇA.°

1 ',

N o '.07

N9 80.328

Canvas

Requerente: docie ,Jade Rádio e TV
Alteroso Lida.
Irpciústrie 13r-xsi1eira
Local: Minas Gerais
Classe. 32
Reguei
ente:
Laboratório Mercex
Artigos: álbuns impressos, calendá,
li
Lida.
rios: ca talogos, folhetos impressos,
Local: Guanabara
folhinhas impressq s, ;ornais :ivros.
Clase: 2
'li (I& 4,.
peças cinematográficas e ,ea,trais,
Artigos: Um produto veterinário
pi °gramas de rádio e televisão, im
pressos, propagan 1 . prospecos im (
l
9-DV) 887.324 / 325
pressos. publicações impressaR,
Requerente: Engarrafadore e 1)istrirevistas impressas
buidora Jowil Ltda.
AUT,07,INANCIAMENTO REAL DE NEICULOS
Local: Minas Gerais
Z11;
Ny 857.317
• Classe: 42
Artigos: Aguardentes, apernivos, bi.
S.t.,21V—SAN
UM*. cervejas, chopps, conhaques,
Requerente : João de Queiroz Corfernet, genebra, gin, t,easpa licores,
Requerente: Serv-San -- Saneamento
guinados, rum, sucos alcoólicos,
Local: dGetitia°nabara
\
Técnico e Comércio Ltda.
nhos, vodka e whizky
Classe:
33 — Título
Local: São Paulo
Gênero de negócio: Financiamentc
Classe:. 50
N 9 867.312
paia aquisição de automóveis
ArtiOs: para assinalar os serviços
Classe: 50
de saneamento
SHOlti DA TARDE
Artigos: Prestação • de Serviços e Fi
nanciameto para aquisição de autoN° 837.318
Requerente: Sociedade Rádio e TV
móveis em geral
Alteroso, Ltda.
Local: Minas Gerais
N9 867-.326
Classe: 32
Artigos: . álbuns impressos, calendários, catálogos, folhetos impressos,
Requerente: ''S'js1 " — Com,n.cio
folhinhas impressas, jornais, livros,
. ..~Uta&•
para Construção Ltda.
peças cinematográf icas e teatrais, de 'Materiais'
Local: São Paulo
programas. de rádio e televisa°, imClasse: 16
Requerente. - --orado Y raksarinlic
pressos, propaganda e prospectos imArtigos: na classe
Sociedad. Anônima Comercia) In 'lispressos, publicações impressas,
\
•
trial Y Agropecuária
revistas impressas
1,1, 867.319
Classe: 41
867.31C.
N.
If
Artigos: Abacates, abacaxis, abricós
MILLS—ALPARA ii
bananas, laranjas, kaki, fruta de
conde, maças e pema.
.5 HOW FATOS
Indústria Brasileira
1
1 1 ,, ii,

Requerente: Sociedade Rádio e TV Requerente: Mills Alfafa Amazônia
Alterosa Ltda.
Sociedade Anônima
Local: Minas Gerais
Amazonas
Classe: 32
Classe: 11
Artigos: álbuns impressos. calendá- Artigos: proteína, ' vitaminada para
rios, catálogos, folhetos impressos,
alimentação animal irracional e
folhinhas impressas, jornais, livros,
•
espécie humana
1- nas cinematográfic a s e teatrais,
programas de rádio e televisão, tmN9 867.320
presSos, propaganda e prospectos impressos, publicações impressiss,
" NATIONAL —ALFAFA "
revistas impressas
Tndúátria brasileira
N9 867.314
Requerente: Mills Alfafa Amazônia
SEU SABER
Sociedade Anônima .
Local: P-,,r azonas
Classe: 41
Artigos: pwteina vitaminada pata
PARA VALER
alimentaçao animal irracional e
espécie humana
Requerente: Sociedade Rádio e TV
Alterosa Ltda.
IV 867.321
Local: Minas Gerais
Classe* 32
Artigos: álbuns impressos, calenda
rios, catálogos, folhetos impressos,
folhinhas impressas, jornais, livros.
peças cinematográficas e teatrais,
programas de rádio e televisão, impressos, propaganda e prospectos Impressos, publicações impressas
revistas impressas
N9 867.315

REINO A 1,F,GRE
Requerente: Sociedade Rádio e TV
Alterosa Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 32
rtigos: álbuns impressos, calendá
trioS, catálogos, folhetos impressos,
folhinhas impressas, jornais, livros,
peças cinematográficas e • teatrais,
programas de rádio e televisão, Impressos, propaganda e prospectos impressos, publicações impressas,
reviam impressas

.1\19 867.327

BRUMASA EXCELSA

Requerente: Bruynzeel Madeiras S.A
Brumasa
Local: Território Federal do Amapá
Classe: 4
Artigos: Substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, em brute
, ou parcialmenite preparadas e não
incluidas em outras tee,aes.
Classe: 16
Artigos: Material exclusivamente pare
construção e adorno de prédios, estradas, etc.. como cimento, azulejo:
ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc.
não incluídos em outras classes. Papel para forrar casa.
Classe: 21
Artigos:
Veículos
e suas partes inteNTHRA N SUPER
grantes, exceto máquinas e motores
Classe: 26
Requerente: Aikoh,
Lo'cal: Tóquio, Japão
Artigos: Artefatos de madeira, ossc
Classe: 8
ou marfim, não incluídos em outras_
Artigos: molde mecalieo para pintura
classes
Classe: 28
N 9 867.322
Artigos: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou miMECOL
neral, não incluídos em outras classes, artefatos de substâncias químicas
não incluídos em outras classes
11(305IU RASURA
Classe: 40
Requerente: Mecol — Mecânica
Artigos: Móveis de metal, vidro ot
trica Comercial Ltda.
madeira, estofaeos ou não. Colchões
Lcc-ai: Guanabara
travesseiros e acolchoados nara móClasse: 8
veis.
lrtigos: "st classe

1

PREÇO DO NúMERO DE HOJE: NCR$ 0,18

S O NT Nkr
Requerente: Sony Kabushiki Kaishái
(comerciando também como Sony
Corporat1on
Local: Kitashinagava, Shinagawa-Ku
Tokyo-TO, Japão

Classe: 10
Artigos:
Instrumentos,
máquinas
aparelhos e petrechos para a
a arte dentária; a cirurgia e a
higiene, exceto os incluidos na classe
34; máquinas. aparelhos t instalações
hospitalares, de expurgo e fins análogos. exceto móveis
da classe 4C
instrumentoS médicos.—
N 867.329

Requerente. General Motores Corpo.
ration
Local: Detroit, Estado de Michigan
Estados Unidos da América
•
Classe: 21
.
Artigos: Automóveis e - caminhões usa,
dos..
N9 867,330

FELP1C
Requerente: Agustin Gras Sunyer
Local: Barcelona, Espanha
Classe: 24
Artigo: Tecidó em peça, que consi,:te
num feltro cosido ou prêso a uma entretela, do qual se cortam os shortes
ou golas para a confecção de americanas, jaquetas, agasalhos e semelhantes.
N° 867.331

MEDAZEPOL
Requerente: Laboratório Americanc
de farmacoterapia S.A.
Local: Estrada de São Paulo
Classe: 3
Artigos: Medicamentos Tranquilizantes.
N9 867.332

PRAZEPOL
Requerente: Laborat'dio Americanc
de Pairmacoterapia S.A.
Loca): Estrada de São Paulo
Classe: 3
Artigos: Medicamentos Tranquilizantes.
No 867.337/239

neq ueret Le: Foral: Comercial Ltda.
".
Loval: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Planejamentos, orientaçâO
técnica. administração, representar
cZes empreitadas

