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QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 1960

REVISTA. DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Ricardo Coe Junior ( transferência
para seu nome da marca Blotec termo
614.865) .

Ornex S. A. Organização Nacional
de Importação e Exportação ( transfe.
Cia. Química Rhodia Brasileira
Distribuidora Ideal Ltda. (transfe- rência para sèu nome da marca Osas01
(alt, de nome do titular na marca rência para seu nome do titulo Super termo 615.006) .
Por despacho do Sr. Cnefe da Se- Rhodiacuivre no 381.082 - RODO- Mercado Ideal n° 355.343).
ção foi mandado averbar o contrato LAR no 381.131) .
Construtora Betar S. A. (alteração
de exploração da marca Union CarAmerican Hospital Supply Corp.
Incovel S.A. Engeaharia de Va- ( transf . para seu nom& da barca Va- de nome do titular na marca Betar
bide, registrada sob o n9 343.565, de
termo 615.921) .
propriedade de Union Carbide Corp., dações (alt, de nome do titular no copas n° 355.598) .
estabelecido em E.U.A. e em favor título Incovel ekno ns' 599.353) .
Construtora Beter S. A. (a!teração
Confeitaria Gerbô 8. A. (alteração de nome do titular no titulo Bater
de: 1) Union Carbide Inter-América, IRSA Importadorb, de Rolamentos
Santo
André
S.A.
(alt,
nome
do
tiInc. - 2) Union Carbide do Brasil
de nome do titular na marca Grissini têrmo 615.924) .
S.A. Indústria e Comércio. Aver- tular na marca IRSA thrmo 618.853 Gerbô n° 367.013) .
61j.854
IRSA
IRSA
têrmo
no
Máquinas e Estruturas Acama Limibem-se os contratos de exploração. têrmo 618.855 - IRSA têrmo nú.
So:vay & Cie. ( alteraçãe de nome
Por despacho do Sr. Chefe da Se- mero 618.857 -- IRSA têrmo número do titulai. na marca Solvipro número tada (transferência para seu nome da
ção foi mandado averbar o contrato 618.858 - IRSA têrrno n 9 618.859 367.816 - Organit n° 372.772 - marca Acama termo 616.667) .
de exploração da marca SACI, re- - IRSA têrmo n9 618.860 - IRSA Vilcitene n9 371.458) .
Exigências
gistrada sob o no 242.271, de pro- têrmo 618.861) .
T Coca-Cola Compapriedade
dehe
Agrobrasil S. A. Indústria de AliTermos com exigências a cumprir:
ny, estabelecido em E.U.A., e em Haupt São Paulo S.A. Industrial mentos ( transferência para seu nome
favor de: Coca-Cola Refrescos S.A. e Comercial (alt, de nome do titu- da marca Fígado-Alegre n° '371.997 ) .
Biscoitos
São Luiz S. A. (junto
- Averbe-se o conrato de explora . lar na marca Haupt n 9 216.111) . e
Cia. Importadora Sueca ( alteração aos registr5s: 201.098, 197.856,
Becker,
Mililer
S.A.
Indústria
ça.o.
Comércio (alt. de nome do titular de nome do titular na frase de propa- 205.825, 228.230, 251.256, 255.080
Por despacho do Sr. Cheia da Se- na marca Relim no 218.923) .
ganda Suenco - Marca de Garantia 259.320, 279.612, 295.431, 319.140,
ção foi mandado averbar o contrato
321.316, 348.594, 194.684, 204.550)
Qualidade Economia n° 375.096) .
.
(transferênIVI,
1VI.
Roupas
Ltda.'
de exploração da marca SACY, re- cia para seu nome da marca OferMauro Vanzelotti S. A. Comércio Guariroba S. A. Administração de
gistrada sob o no 313.129, de' pro
-priedaThCoc.lmpa- tas MM no 262.170) .
e Representações ( transferência para Bens (junto- ao registro 211.222) .
ny estabelecido em E.U.A., e em
Ferros Elétricos Tupy S.A. (alte- seu nome da marca Dens n° 379.517) .
Sevi S. A. Importação e Comérc.,
favor de: Coca-Cola Refrescos S.A. ração de nome do titular na marca
(
- Averbe-se o contrato de explora- Imperial n9 266.622). - Anotem-se Guedes & Cia. Ltda . (transferência junto ao registro 224.711) .
as. alterações de nome seguintes: 1) para seu nome da marca Laçador Petroeste - Indústria e Comércio de
00 .
Derivados de Petróleo Ltda. ( junto ao
Transferências e alterações de nome da titular para Elektrit Indústria e n° 382.220) .
Comércio S.A. 2) desta para Bastos
registro 265.277) .
do titular de processos
IVIobil
Química
Participações
IndúsS.A. Produtos Elétricos. 3) desta
Foram mandadas anotar nos prora Ferro Bastos S.A. 4) da inti. trfia e Crmércio Ltda . (alteração de Química Argentia Sociedad Anou
cessos abaixo mencionados as seguiu- pa
nome do titular na marca Valdura ma, Comercial, Industrial, Financiara . e
tas transferências e alterações de ma para Ferros Elétrico Tupy
têrmo 445.484) .
Inmobiliaria ( junto aos registros; .
Adulo da Silva Rocha (transfenome do titular de processos.
Scully-Jones Company ( transferência 360.899, 360.900 e 360.943) .
Sanbra Sociedade lgodoeira do rência para seu nome da marca
para , seu nome da marca Scully-Jones Calçados Paragon S. À. (lunto
. (alt ,. de Walvera n9 297.074) .
Nordeste Brasileiro A.
ao
nome do titular , lia marca. Delícia Henrique Rodrigues Filho (trans- ermo 500.860) .
registro 363.424) .
W 320.508) . 1) Averbe-se o contra- ferência para seu nome da marca
Scully-)ones Company (transferência Przedsiebiorstwo
to de exploração a favor de S. A. Leblon no 300.064) .
Handlu
ZagraTextil T. M. Calfat Ltda. (trans- para seu nome da marca SJ termo nicznego Agros (junto ao
Moinhos Rio Grandenses. 2) Anoregist
ro
ferência
para
seu
nome
da
marca
500.863) .
te-se a alt, de nome
365.834) .
Beecham Group Limited (transf. Cristal no 301.835 - Cristal Emeaga
Indústria e Comércio de Máquinas. British Radio Corp (Gosport)
para seu nome da marca -Brylceem no 310.809)
Shell Brasil S. A. (Petróleo) (ai- Matrizes e Artefatos de Cimento mited (junto ao trino 467.632) .
n9 275 453) - 1) Averbe-se o cor)de exploração a favor de La- terça-o de nome do titular na• marca Blotec Ltda. (transferência para seu
trato de
Fialho & Lana Ltda. (junto ao t:iritio
a titulo
',oratórios Beecham S.A.,
Versatic n° 316.664 - Diesoline nome da marca Blotec Cérulo
483.402) .
506. j803).
exclusivo. 21 Anote-se a transferên- Shelí n° 317.991).
Indústria, Comércio e Exportação de
eia.
Shell International Petroleum Com- Máquinas e Matrizes Blotec Limitada Serviços Especializados de ImuniIndústria
Heliográfica
-ASofix
S.A.
zação Ltda. ( junto ao termo
(alt, de nome do titular na marca pany Limited (transferência para seu (alteração de nome do titular na marca 551.740)
.
nome da marca Versatic n° 316.664 - Blotec termo 506.803 ) .
• Asofix n9 229965).
Laboratórios Keto- Wemaco S.A'.
•
Diesollne Shell n° 317.991) .
Ricardo Coe Junior (transferência
Humble Gil & Refininp; Company ... erec International Limited (transfe- para seu nome da marca Blotec termo (junto ao têrmo n9 598.540)
teração
de
.
para
seu
,vnna
da
marca
D
l
e
a
(transf.
rência . para seu nome
Bylci-Gulden Lomberg, Chemische
506803).
Fibrax n o 285.389) .
. 94t7i t)ul. ar o a marca Berec núme- Welton S. A. Indústria e Comércio Pabrik GlVIEH (junto ao registro
ix-) n 1e
32ldo
AGFA - Gevaert Aktiengesell.sehaft 'lo
(alteração de nome do titular na marca n9 289.194) .
ttransf.. para seu nome da marca
INAP Indústri ii Nacional de Apa- Welton termo 528.562 ) .
Proamianto Importação
Comér
Bromosa no 337.306)
relhos de Precisão Ltda. . ( transferência Yanmar Diesel Engine Co. Limtted cio S A. (j unto ao têrmoenúmero
Cilliniche
S.p.A.
579.825)
Polymer
Industrie
(transferência
para
seu
nome
da
marca
. para seu nome da marca para seu nome da Marca Real número
(transf.
Yanmar termo 534.718) .
336.826) .
António Rodrigues Juvenal (jun.
Moplefan no 365.165),
.cla
caucaupinabra to ao têrmo n9 598.987) .
Brasita S.
ç A. Comércio e Indústria s :,Faritcl ionJeosédaAirn orca(transferência
Ferros Elétricos Ten. . - S.A . (alt.
Coda-Cola company Wuntio
de n me do titular na marca Danú- (ali, de nome da t:tular na marca Bra - It.rino 550.968).
o twThe
registro. 3Q.9,960.,;
bio n° 365.906) .
'• sita n° 346.253) .
Contrato de exploração de marcas
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• As Repartições Públicas de.
verão entregar na Seção de ComUnicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à mi.
blicaçáo.

-_EXPEDIENTTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

1969

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

Para evitar interrupção no
remessa dos órgãos ofidais Àtt ro.
novação de assinatura deve ser
Ob4uPu Os. título Ou ntio^40
solicitada
com antecedência de
FLORIANO GUIMARÀES
trinta. (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
cHu g e oo sflVIÇø D wuuLeco46au

• As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
Cates do publicidade de aspedbant• do D•pfeternente
subseqüente à publicação no
siaciona, de Proprtedado Induetrlai de kilnlatirle
órgão oficial.
da indústria • Ne Comércio.
sCÇÃO

A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

Janeiro de

Impresso tias Oficinas do Departamento. Os imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior :

FUNCIONÁRIOS

Na parte superior do ande.
riço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.,
As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fevereiro.

--- Os originiais, devidamente
Capital e interior:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18,00 Semestre •_....
NCr$ 13,50 .-. A remessa de válõres, semgrafados em espaço dois. em uma Ano
NCr$ .36,00 Ano ••• ••?••n••• nn N427,00 pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Naciosó face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
nal, deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão resAno ,-•
NCr$ 39,00 Ano
NCr$ 30,00 esclarecimentos quanto à sua aplisalvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
,
-- O preço éo número avulso figura na última página de dada
tomadas em qualquer época do
--- Os suplementos às edições
exemplar.
ano, por seis meses ou am ano,
I dos órgãos oficiais só Serão reme•-• O preço do exemplar atrasad será acrescido de NCr§ 0.01, tidos aos assinantes que os sol]exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.. 1 citarem no ato da ainarora.
sempre serão anuais.
UP_• ft, ame 11.4 •,*

•

Instituto Vital Brazil S.A. (Centro de Pesquisas, Produtos QUIMIcos e Biológicos) (junto ao registro,
194.927 -- 194.928 -- 194.929 -194.930 -- 194.931).
Colgate Palmolive Company (junto ao registro n9 209.763.
lalaiolica, - Cerâmica Artistica e
Industrial S.A. (Junto ao tèrmo
11Q 544.11'?).
Amapá do Sul S.A. Indústria da
Borracha (junto ao térmo n9.. 559.478
e 559.4791.
Nelson Leal Bastos (Pinto a0 tèrmo no 503.401).
Ancara, Administração de Bens Limitada (junto ao têrmo no 596.167)
J.M.S. Industrial Ltda. (junto ao
registro no 332.354) - Anote-se, mediante apostila, a alt. de 3otne
titular para J. M.S. Industrial Limitada.
Seara Defesa Vegetal Ltda. (junto ao têrmo no 590.410) - Arquive-se o pedido de anotação de alteração de no-me por falta de cumprimento de Xigériella
Cotécnica - Construtora andas-tria Comércio Ltda. (junto ao tarArquive-se o pemo no 601.171).
dido de retificação de nome portalta de cumprimento de exigência.
lamprêsa Timão de Transportas
S.A. (junto ao térmo nO 362.865) Arquive-se o pedido de anotação de
transferência por falta de cumprimento de exigncia
Biof arma Societé Anonyrne (junto
aos tamos na. 571.862 - 571.863
- 571.866 - 5'11.867 - 571.868 Arquivesai-se os pedidos
571.869).
de • anotação de transferência por
falta de cumprimento de exigência.
SIMCA Autornobilica (junto aos
têrmos na. 574.022 - 674.023 574.024 - 574.024 - 574.025 - • ..
,574.026 - 5'14.027 - 4141•42C - ••

er. orm ame

de alteração de nome por falta de
cumprimento de exigência.
Comolago Indústria e Comércio
S.A. (junto aos têrmos 595.699 595.700 - 595.701' - 595.102
595.703 - 595.704 - 595.705 595.706). - Arquive-se o pedido de
anotação de alteração de nome por
falta de cuniprimento de exigência.

N9 605.841 -Chez NOus - Chez
N O 604.530 - eZnerato - J. E.
Santos S.A. Comércio e Indústria Nous Boutique Ltda. - Classe 36.
-- Casse 22.
Nn' 605.842 - Adingo t- Indústaia
e Comércio Ltda. - classe 39 -No 604.531 - Zenorato - J. E. Registre-se
cora axe/usava feita pela
Santos S.A. Comércio e Indústria seção.
- Classe 23.
No 604.907 - Contralto a-a Ancara No 605.86\ - Decapon Alexana
Indústria e Comércio Ltda. - Clas- der Serge Marte la - Classe - Rese 36.
gistre-se com exclusão feita pela
Jacyra - Tecelagem seção.
NO 604.913
Jacyra Ltda. - Classe 23.
IQ 605.894 - Pavant - Administração Comerciai e Agrtcola Pavani
179
605.156
-Lajan
Lajan
Seção de Pesquisas
na
Comercial e lar portaclora Ltda. - Ltda. - Classe 38 Registre-se
classe 38 para uapais semi impressos,
Classe 7.
Expediante de 9 de janeira de 1969
N q 605.185
OuTilpoca - Chie a- No 605.907 - Meter - Auto Melta Dulcora Sa A. -' Classe 41.
Marcas De feridas
cânica Richter Lida, - Classe. 21 Reg'stre-se com exclusão de CanaN9 605.345 -- alinusa - Roberto let
vis.
No 470.380 - Kat Club - Bar e Jordzinsky
Ciasse 41.
Restaurante Kilt Club rala. - ClasN 9 605.911 - •.aa ComunéPa - Canse 43.
N° 605.407 - fazucy - Indústria tina
La Cocumella Ltda. - Classe
N9 4'78.235 - Victarla - Mário de Produtos Quirnicos Tazucy Ltda. n9
42.
Stella Oialo e Dado de Merio Bar- - Classe 46.
ros - Classe 46.
Bacilar - Boemer NO 605.961 - Nevada
605.417
Lanifício
N9 580.836 - Beta-Calor - Mead N°Indústria
e Comércio Ltda. - Pir tuba S. A. - nlasse, 37.
Johnson az Company - Classe 3. -Classe
14 - Regastre-se com exchzBosvnal Nq 591.045 - ARVAL - Depósito
N9 606.362 - flownal
dé Materiasi para Construções Ar- 'são de vidraças e enceradeiras.
Importação e Exportação le Peças
val Ltda. - Classe 16.
Mavil --a Ltda. - Classe 21.
Na (305.504
Maaal
Meta/Ma-c.a Ltda. - das606.790 - clervax Tbrapac 1,19 591.834 - Emblemática - Te- Indústria
Indústra Brasileira de Apar alaos Cilevisão Excelsior S.A. - Classe 18 se 48.
.
- Registre-se com exclusão de tanentificos Ltda. - Classe 10 - ReNo 605.536 - rabatté
Cetasa • stre-se com exclusão feita pela
ques de guerra.
- Cerâmica Tabaeté S. A. - C asaNO 59.660 - P.P. --.. Produtos n9 15.
t N9 6M.816 , Alabarda - CenaPerstorp Indústria de Plástiaos
No 605457
Propag-ada T'ea
-1 Alabarda Ltda. - Classe 15 S. 4. - Classe 49.
• a-rdlieton
- . Ie To Cito
i
- CisSC 32. Paa - stre-se co-n exclusão • feita pela
779 596.741 - David Barbudo NO 605.559 - Bibelõ - Rodolfo
Zawa Chivelder e Abrão Schatovsky
Korali - Casse 44
-- Classe 32.
NO a07.122 - LD - Tralastria e
No 605.592 - Oggi - Confacções Comércio de Carne. Guanabara S. A.
N° 599.936 - Xuavets - Xuavets
Red-Canyon
Ltda.
Classe
36.
. . Indústria'
-- Classe 19
o ,a - asse 8.
Na 605.662 --Sique i..&
N9 599.964 - 109 - Roupas 109 Oliveira. Ltda. - Classe 36
O 801.225 - Ciponil --, Plasticos
Ltda. - Classe 36.
Cipon a Ltda. - Classe 22.
605.738
~pata
Guapaã
igq
Daiya
InO 602.369 - Daiya
dústria e Comércio Ltda. - Classe - óleos Essenciais Ltda. - Classe , 1 NO 607.226 - aponil Plásticos Cno 4.
28.
n
N°
605.791 - Sucime - Sacana
_ po il Ltda. - Classe 23.
Arquivem-se
1n19 604.273 - Cabilite - Cerâmica Soc. Industrial cie Metais Ltda . - I
574.0305.
674•020
607.227 - Ciponi/ Plásticos Clco pedidos de anotação de retifiCa- Sanatária Porealite S.A. - Clas- Classe 38 - Reg;stre-se na classe 38
Ponil Ltda.
- Casse 31.
igrio por falta de cumprimento de se 15.
sarnenta para paçéis semi-impressoa ,
exigência.
N9
604429
Zenorato
.
TI.
1,,1 9 605 821 - Pateta - Gracieia NO 607.240 -..,...gepdria - Soc-edaPiplaat Pios Plásticos Condutores
Ltda. (junto ao termo n'á.5e3.713).1 Santos S.A. Comércio e Indústria Tecidas S. A. Indústr-a e Coméra de Nacional de Representações InClasse
31.
Classe 36.
dustrials Sondria Ltda. - Classe 15.
• Arquive-0e o pedido de tas:44001
NO

55Ç:3g•

1 N

N

NO

-
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No610.514-:--- Geniozinho 55 BugarN 9 607.274 - Bugareta
reta - Indústria e Comércio-•Ltda., ElVITEC - Emprêsa Ténica de Assistência Comercial Ltda. - Registre- Classe 5,
se com exclusão de canos.
N9 607.287 - J. Koster - JanN9 612.386 - Zorro - Bechara
.
kiel Koster - Classe 5.
Charl Teffha - Classe 22.
N9 612.549 - Riachuelo - cia.
N9 607.291 - Banjo - São Paulo
Alpargatas S. A. - Classe 36 - Re- Distribuidora de Tecidos Riachuelo gistre-se sem direito ao uso exclu- Classe 18,
sivo da letra .B.
N9 612.550 Riechuelo cia.
N9 607.298 - Iruxol - Knoll A., Distribuidora de Tecidos Riachuelo O. Chemische Fabriken - Classe 3. Classe 19.
N9 607.299 - Mycanodin - Knoll

N . 612.551 - Riachuelo ' - Cia.
Distribuidora de Tecidos Riachuelo A. G. Chemische Fabriken - _Clas- Classe 20.
se 3.
N9 612.552 -- Riachueloí ,- Cia.
N9 607.331 - Geiovel Rodrigues. Distribuidora de Tecidos Riachuelo -Barcelos Refrigeração tida, - clas- Clsase 21.
se 6.
N9 612.553 - Riachtielo -- Cia.
Distribuidora de Tecidos Riachuelo • N9 607.749 - Sedamar - Irmãcis Classe 22.
Brandão Ltda. - Classe 40.
N9 612.554 - Riachuelo - Cia,
N9 607.771 - Ravim - RaimuPdo Distribuidora de Tecidos Riachuelo Vieira da Mota - Classe 41.
Classe 25.
•

Insígnia deferida
1.1'? 595.234 - IBETA
Instituto
Brasileiro de Estudo Técnicos Avicolas - Haroldo VJeIra Vasconcellos e
José Solano Carneiro Novaes - Artigo 95.
.
N9 603.149 - SACEL - SACEL Soc. de Administrações e Construções 'Econômicas Ltda. - Classe 33
- Art. 95 com exclusão da classe 16,
• Titulo de estabelecimento deferido

N9 599.419 - Edifício Méson -Méson Engenharia Ltda. Classe 33
- Art. 97 n9 4
N9 599.470 -- Executivas Club Serpel - Serviços de Publicações Especializadas Lida. - Classe 33 Art. 97 n9 1.
N9 605.133 - Armazem Gaucho Armazem Gaucho Ltda. - Classes
ns. 11, 15, 41, 42, 43, 44 e 46 2- Artigo 97 n9 1.

N 9 607.787 - Hully-Guliy - Lan- N9 612.555 - Riachuelo - Cia. N9 605.349 - Azirterda4sBs,r ches Hully-Gully Ltda., - Classe 41. Distribuidora
de Tecidos i Riachuelo - A. Martins & Fe mandes - Classes
ns. 33, 41, 42, 43 e 44 - Art. 97 n9.1.
Classe 26.
N9 607.972 - Sorgil Sorgil Ltda.
- Sociedade de Representações Ge149 605.446 - Blaçal - Braçal N9 612.556 Riachuelo - cia.
rais e Imóveis - Classe 16.
Distribuidora de Tecidos Riachuelo-- Técnicas e Comercial Ltda. - Classe 33 -- Art. 33 - Art. 97 n9 1.
N9 607.987 - Betramix - S. Á. Classe 27.
Farmacêutica Brasileira Farmala.'az
Venpa N9 612.893 - iienpa
N9 .605.823 -- Associação Mineiro
- 'Classe 3.
S. A. Valores, Negócios e Participa- do Estado de São Paulo - Dautor
Salmo
Santos - Classe 33 N 9 607.975 - Laguna - Indústria ções - Classe 38 - Registre-se com Art. 97 dos
n9 1.
Nacional de Pescados S. A. - Clas- exclusão ,faita pela seção.
se 41.
IN1,9 607.996 Geropac - Máqui-nas Industriais Geropac Ltda. Classe 7 - Registre-se com exclusão
feita pela seção.
• •
N9 607.078 -- Talimar - Produtos
Alimentícios Te-limar Ltda." - Classe 41.
N 9 607.187 - Guanacentro - Gua- I SERVIÇOS PENOSOS, INSALUBRES OU PERIGOSOS
nacentrb S. A. Administração e Coni&cio - Clsase 16 - Registre-se
com exclusão de Etc. -•
N9 609.145 - Samar - Samar Equipamentos cie Engenharia Ltda.
- Classe 39 - Registre-se com exclusão feita pela seção.
N9 609.655 -- Edixa - Edixa S. A. Industrial e Comercial -- Classe 6.
14 9 610.340 - Valmey - Qutm. ca
Valmey S. A. - Classe 46.
N9 610.342 - Tonton - Química
Valmey S. A. - Classe 46.
N9 610.347 - Zamora - Química
Valmey . S. A. - Classe 46. •

APOSENtADORIA ESPECIAL
* DECRETO N 9 63.230 - DE 10-9-196I

Divulgação n ç 1.063
PREÇO: NCr$ 0,40

N9 610.348 - Andarilho - Química Valmey S. A. - Classe 46.
N9 610.352 - .Viuvinhas - Química Valmey S. A. - Classe 46,
N9 610.395 - 999 - 999 Automóveis Ltda. - Classe 21 - Regis;rese com exclusão fe i ta pela seção.
N9 610.400 -- Fazzi - Mecânica
Fazzi
Indúsiiia e Comérc' .o Ltda.
•
- Classe 21.
N9 610.498 -- Geniezinho .SS
,EMTÉC, - Emprêsa Ténica de Aáslstenc'a Comercial Ltda. - Classe 43.
1\19 610.500 Geniozinhó SS EMTEC - EinpsÉsa Ténica de Assis
•ência Com•iirclal Lida, •-•- Classe 42,
N9 610.503 -• Genioz • nho SS -EMTEC Emprois Ténica de Ass e.stência Comerc:at 1 tcla, - Classe 33.

A
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Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves n9
Agência Is
Ministério da Fazenda
Atende-se a Pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
N a sede do .1. N .

Exigências

Têrmos com exi gências a cumprir:
N9 595.671 - Perstorp Aktiebolag.
N? 608.062 - Xerox Corporation.
No 409.992 - Laboratórios chauvin
Blache & Cie.
1
N9 419.392 -- Editôra Brai
sleira de
Livros e Revistas Edibrás Ltda.
N9 472.425 - Máquinas e Equipamentos Mello S. A.
Morton InternatioN9 477.810
nal Inc.
N9 489.752 - Johnso & Jolmson.
N 9 502.361 - N. V. Amsterdamsche Likurstokerij T Llotsje der Erven
L lcas Bois.
N9 503.972 -- Indústria de- Saltos
Schundt S. A.
N9 516.391 - Produtos Químicos e
Parmacêulicos Inaf Ltda.
N9 516.768 - Mead Johnson &
Company.
N9 518.603 - Italtex Indústria e
Comércio Ltda.
N9 518.611 - Italtex Indústria e
Comércio Ltda.
N9 541.618 - Indústria e Comércio
de Artefatos de Borracha Duplex
S. A.

N9 541.644 - Bardahl M'anufacturing Corporation.
- N9 541.900 -- Bardahl Manufacturing Corporation,
N9 549.927 - Cinda - Comércio
Indústria e Administração S. A.
149 550.127 - Laboratório Farmacêutico Brasileiro Lafabra Ltda.
N9 555.934 - Laboratórios KetoWemaco S. A.
N9 564.926 - Johnson & Johnsm
S. A. Indústria e Comércio.
14 9 573.359 - Festa do Calçado o
Feiras Agro-Industrais.
N9 576.670 - Chie Cosméticos Iainitada.
N9 586.638 - Laboratórios Keto
Wemaco S. A •
N9 599.487 - Condomínio do Edifiei() Avenida República do Chile.
N9 603.332 - Confecções Pon st'l
Ltda.
N9 603.455 - Tentex Tecidos Li'mitada.
N9 605.086 - Indstria e Comercio Alamôa Lt da.
N9 605.390 - Geraldo Landre.
N9 605.636 - São Paulo Alparga.
tas S. A.
149 607.562 - Hanáa Plásticos S. A.
149 667.042 - Casa do Rádio S. A.
N9 608.977
Séheen Gems Inc.
N9 610.798 - Cor bisa - industrial
Agro Pecuária Ltda,
N9 610.907 --- PIT - Publicações
e Informações Telefônicas Ltda.
N9 610.945 - Sussen Máquinas e
Acessórios Texteis S. A.
Retificação de clichê
N9 610.338 - Noveíy Valiney S. A. - Classe 46 - Cli,
•
Assinei e encerrei una total de 31,'•
laudas do expediente dêste . De,partamento - Julio Ricarao da Silva, subo
do Chefe do Seios de Pubrcações

ch rablicado em 13-1-64.
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PATENTES DE INVENÇÃO

PUBLICADOS

PONTOS
TERMO N o 122.933 de 21 de setembro de 196o.
Requerente: FABENFABRIKEa IUYER WIENGESELtICHAFT
.RepUbliea Fede ral Alemã
Privilegio de- Invençao:"PROJESE0 PARA PRODUÇXO DESAME'
MACTERIANAS TENDO AUMENTADA ATIVIDADE ENZIMÁTICA PARA FRACIONAR
PENICILINA"
REIVINDICAÇUE
1.- Proceseo para a produçaá de massas bacteriana
tendo aumentada atividade enzimáice para fracionar penicilina,
caracterizado pelo fato de se cultivarem as bact‘rias fracionada
é
roa ou dissociedoras da penicilina, sob aeraçao, em soluções
nutrientes que contam, no máiimo, quantidades insignificantes .

do

carboidatos fermentEivele e aos quita ao adi c i onam ác ido fanil+
..actico ou seus derivados, notademente teus estone, andas o
sais, em quantidades de cerca de 0,002 a2%, injetando-se evan+
tualmente, di g zido de carbono durante o est4gio de crescimento
das liactC0riaii.
2.- Processo de acerdo eoM o

ponto 1, caracterisadO
. pelo fato de ta empregar ágnt de ombebição de milho como.prin.
cipal substancia de base do m4o nutriente.
Flnalmente, a depositante reivindica, de acerdo emt,
a Convenção Internacional o da Conformidade com o artigo 21 de
COdigo da Propriedada Industrial, a prioridade do correspondan.

te pedido, depositado na RepartiçãO de 'Patente.; da Alemanha.
em 24 de setembro do 1959, sob o nO IP 29 1,58 IVa./50h..
TrIWO N o 124.066 de 8 de novembro de 19600
Requerente: STANRAY CORPOWTION LUA.
l'rivilegio de Invenção: "ESTRUTURA DE MEL

DE RAMPA DE CARGA
SELESCOPANTE E PROCESSO E APARELHO PARA A PABRICAÇXO".
REIVINDICAOES

1. Um painei-eatãutural, caracterizado pelo fate
que ele compreende duas *eras espaçadas, longitudinaia, pia+
nas tendo respectivamente lados internos, e uma alma comum gado estendendo-se entre, e tendo os seus cantes contatando
e soldados nos ditos lados internos de. ditas tiras, ali eOre
tugaçZes na dita alma estendendo-se entre ditas tiras.
2. inatunel com seção_transvereal retangular, Oal
racterizado pelo fato que ele tem duas paredes laterais, 64tina parede do fundo e uma parede superior, cada uma das
tas paredes sendo um painel estrutura]. estendendo-se longi.
tudinalmente para com dito tunel, cada um doe ditos paineis
estruturais incluindo duas tiras espaçadas, longitudinais,+
planas Ttendo respectivamente adoe internos e cantos inter.
mos e incluindo uma alma transversalmente corrugada abrangendo o espaço entre ditos lados inçarmos editas tiras e g
tendo cantos longitudinais contatando ditos lados internos
de ditas tiras O soldadoiNoe mesmos, cada uma das ditas ti.
rae de cada um doe ditos paineis estrutuimis perfazendo um

ar--. reto com uma das ditas tira t de um outro dos ditos

psaneib estruturalo e' finde e eea dite canto interne 001caida
Mo dito canto interno do dita uma tira do dito outro painel

'estrutural.

1
3. Um painel estrutural arqueado, caraeterizade
pelo fato que ele compreende dois membros espaçadoe longim
Minais e uma alma transversalmente corrugada tendo cantOg
longitudinais soldados nos ditos membros, dito painel ee.ge
trutural sendo arqueado no plano de dita alma.
4. Um painel estrutural arqueado, caraOterizaW
pelo fato que ele compreende dois membros espaçaos, param/
i
•
lelos, longitudinalmente arqueados, longitudinaie tendo reg+.
b*.
pectivamente lados internos: e compreendendo uma ! alma trans
14tersalmente corrugada estendendo-se entre ditos Membros o it
tendo cantos longitudinais contatando ditos lados internOO
de ditos membros e soldados nos mesmos.
5. Um processo para manter numa relaçgo montada
durante a soldagem uma viga compreendendo dois membros lonm,
gitudinais o uma alma entre ditos membros, caracterizado pa
lo fato que ele inclue co passos de impedir o motimente
.teral de ditos membros o aplicar, uma pressão de fluido eu ta
outro doa ditos membros num sentido lateral e MadireÇãO de
dito um membro de maneira a prender entro ai dites ~MS
e dita alta.
6. lima guarnição para manter numa relação tontado:
.6urante a soldagem uma viga compreendendo dois membros /MG
eitudinais e uma alma entré ditos membros, caracterizada 1"
pelo fato que ela inclue um primeiro batente longitudinal.
perua dos ditos membros; um segundo batente /oAm"
gitudinal espaçado de dite' primeiro batente; um elemento
longitudinal inflÉtvel por um fluido ;011 pressão e contatÉva
o inserlvel entre dito-segundo batente e o outro doe diton
Membros; e meios para introduzir um
mob proseie para
dentro do dito elemento tubular longitudinal par4 inflar **mesmo de maneira a prender ditos mombros.e dita alma entra
si.
7. Uma guarniça. o para manter numa re1473:0 montada;
durante a soldagem uma viga compreehdendo dois m e' mbros lon+
gltndinaie e uma alma entre ditos membros, caracterizada'.
pelo fato que ele inclue um primeiro batente longitudinal "

- Contatável por'um dos ditos membros; um segundo batente 1021+
gitudinal espaçado de dito primeiro batente e paralelo para
COM o

I,

mesmo; um elemento tubular longitudinal inflavel por
1
Um fluido sob pressão e contat j.vel com, e inseriyel entrd +
aito segundo batente e o outro doe ditos membros; e meios

para introduzir um fluido Sob pressão para dentre de dito á.

;

•
Quarta-feira 15

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

de 1(.;59 445

getale, corantes ou pigmentos, diluentes, agentes de cura e outros,

'0/ementO lOngitudidal tubular para int/are mesmo de manei.'
L. ra aprender ditos membros o dita alma entre sie

8. UMa guarnição para manter numa relação =Ude
rdurante a soldagem Uma viga compreendendo dois membros lona
Atitudinais e uma alma entre ditos membros, caracterizada m
1
pelo fato que ela inclue um primeiro batente lengitudinalm
l Oontatável por um doe ditos membros; um aegundo batente lop
) 6Atudina2. espaçado de dito primeiro batente e paralelo com
t o mesmo, ditos batentes sendoarqeadoe longitudinalmente;

±

•
lam elemento tubular longitudinal inflaval por um fluído sob
:pro p a g o e contatáve/ com, e inserivel entre dito Segundo

ibatentee o outro dos ditos membros; e meios para intiodam
1, n1 r um uído sobb preesao para dentro do dlt oel
amen'to tu'
'balar longitudinal para inflar o mesmo de maneira a prender
L eitos membros e dita alma entre si.

9. As váriae novas oaraoteristleae da invenção. 4
.Oubetancialmente conforme acima descritas, com referencia
; aos desenhos anexos:
± A requerente reivindica aprioridade de Idantioo Q
pedido, depositado na. RepartiçãO de Patentes Morte-Americana
anil de jun() 44 1960, nob.ne 42,019.
•

ont.i.

~obtenção das tintas oleosas.
• 2 . Processe de fabricação de tintataoloosas,
do em 1, substancialmente coam descrito.

com»

reivindica.

TERMO N e 137.558 de 29 de março de 19oa.
Requerente: YUTAKA TOYODA - SÃO PAULO.
'a•ivilégio de Invenção: "PROCESSO pE FABRICAÇÃO DE LACA".
REIVINDICACõES
. 1 . processo de fahricação.dp laca'(charao aintêtico), carac.
' terizado por partir do éleo de casca de caju, tambem denominado Cace
durante três a quatro horas, à temperatu.
é
de Cardal, que aquecido,
ra de 150 a 18000, com obtenção do seu polimero, ao qual, após o és.

frumento, adiciona-se charão virgem (laca japonesa virgem), na pro*

e

porção de 50 partes &isto para 100 partes daquele, correspondendo a
30$ de uruebdol; em seguida, agita-se a mistura, ao mesmo tempo que
esa-sa elevando a temperatura até 5500 a 6500, durante cerca de duas
boas ., com obtenção de , uma eubstância perfeitamente homagenea; Sinala

Mente para cada 100 partes em pêso da dita silbstância homogenea, adir
d ona-se arca de 6 partes de acetato de amânio ou outro secante
base de sais minerais, com obtenção do produto final acabado.

g.- Processo de fabricação de laca, como reivindicado em 1,
Substancialmente coam dm:Orno*
TREE° ia 138.611 de 30 de abril de 1962..

/equerente: GENERAL ELECTIRIC COaPANY - E.U.A.DISPOSITIVO
Privi146i 0 de . Invenção: *APERFEIÇOAM ENTO EM
ELETRO-INDUTIVO'.
MEIVINDICAC3E8

„
.1.

Aperfeiçoamento em um dispositivo eletro-indutivo,ca.

racterizado por um raleie° compreendendo uma pilha de laminas arra.

TERMO to 137.554 de 29 de março de 1962.
Requerente: YUTAXA TOYODA SIO PAULO.
Privilégio de Invenção: ',acene() Dg maleta* me UNTAS
01,E080".
REIVINDIOA05E8

1 -Processo de tabricaçdo de tintes oIeoeas, caracterizado
por partir Inicialmente do dleo de tenha de caju (61% de carda),
ao qual é adicionado formaldeido ou outro aldeldo, ou ainklabozaretim
lenotetramina, na presença ou ao de alcali ou acido como agente datalte
tico, procedendo-se . a seguir o±aquecimento para obter-se a reação de
Condensação, durante a qual, e em quantidades adequadas, dó adiciom
mados gilsnita, resinas naturais ou sintéticas, matarias gramas de ori
gem animal ou vegeta/Ou seus acido* grazos 0 'ouLainda outras substaw,
cias, igualmente para conferir a película resultante da aplicação do
produto de condensa2Zo do éleo da cardol, caractérfaticas de medortre.
sietancia e durabilidade; e ao produto de condensação obtido, ainda
colava e:n(51w, sendo adicionados a. nurinti4A4An sulAcmarl.r, Alan. ve.'

Madas , face a face tendo moios para acomodar enrolamentos, um material isolante adesivo disposto sabre a suporta,* dos meios moncio.
nados numa 'camada geralmente unifrome para isolares enrolamentos.
das 31minas mencionadas. Tal material isolante adesivo sendo endurecido e campreendendo 4 Unice moio para prandor rigidamente uri/
dás tais lâminas.
a
2. AperfeiçoaMento em um dispositivo eletro-indutivo,con
forme reivindicado ' no,item 1 supra, caracterizado um nUcleo comprees
dando uma pilha de laminas arfuMadas face a face tendo uma quantida
de de ranhuras alinhadas axialmente através da pilha mencionada'pa,
ra acomodar os earolamentos, um material isolante adesivo de resi.
Ria epoxy de ajuste t4cniao áisposto sabre a supe r. fície das ranhu .
ras mencionadas atroa eamada endurecida continua geraiMente uniformemente para isolar os enrolamentos das laminas mencionadas, tal
Material isolante adesivo cOmpreendendó o tinia° meio para prender.
tais laminaçSes juntas rigidamente.
3. Aperfeiçoamento em um dispositiva e/etro-indutivoicoai
forme reivindicado nos itens 1 e 2 supra, caracterizado por um es.

tator compreendendo mia pi;ha de laminas arrumadas face a.face,tes
do uma quantidade de ranhuras axialmente atraves da. pilha mencions
da para acomodar os enrolamentos, e um mataria/ isolante adesivo .1,
dures/do dislicato numa camada continua geralmente uniformo abre
as 'pirados das ranhuras o penetrando dentre 'das 1mlnas adjacentea
deste/aedo i'solando.os enrolamentoddaa laminas mencionadas oprea
dando tais lâminas juntas num nttcleatiltititri0 e dedo.

L. Aperfeiçoamento os um dispositivo eletro-indutivoleone:
forme reivindicado:nos Itens de J. 4 .3 raiar% caracterizado, par 01
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estator para uso em maquinas aznemommrceseas . compreonoenso 10a Ma+,
eleo de 'Imbuis empilhadas arrumadas face *lace, cada lamina tendo
moa sega° -do yoke e uma pluralidade de sega s ae dantes. ostendend0a oe para dentro da sego mantionada do yoka, co segaet doe dentes •c
das laminas mencionadas sendo alinhadas para folar com as sa9aos a,
do yoe mencionadas urna quantidade de ranhura estendendoase. aziaa
Dente, os enrolamentos adomodados nas ranhuras menciOnadas, 0 pro
ocasos para isolar os enrolazentos mencionados do .nUcleo mencionado
et para prender as '1;mirias . mqpcionadas Agidamente O ãuntas em ura.4
eleo unitario, tal processo incluindo uni material isolante adesiva.
athixotropio n disposto numa camada continua geralmente uniformo sem'
bre a superficio das ranhuras e penetrando entre as 12minas• açacala
to, deste modo prendendo as laminas mencionadas juntas num mtcleoa
tukitir—lo isolando os enro/amento-s atas lÉm mas manei °nados
Finalmente, a requtrente reivindica 'os favores da ConVeridn
ato Internacional, visto a presente invenaao ter sido depositada na
tepartiaao °rociai de 'atentes dos. Estados Unidos da'Amarica do Voe
ta, em 25 de- maio de l$61, dobo na 112,617a

'Gelada desopila noditopelltelsogrepo do . olinaoi

n meios

no alto primeiro equipamento de . contr;14 seindvels a recende
nAmerd diratOrio do. uma 3.1nht *balida nó alto segundo rua
po aa linhas para controlarem ¡dito seitundo .dquipaiento afie
de codtrôlar:es ditos IMO de :oomgagto • para xiatender mma
ligagdo obamadora a Unia danada decolada no dito iegundo
grupo de linhas.
2 a to oleteaa.de distribuigto autoonico para
belecomunioage de Bardo com o ponto 1 8 oaratterizado. pelo
tato do que cada um dos ditos primeiro e segundo equipamenton
ao contrOle inclui Delco contadores e raidoS tradutores com
. o identificagdo de grupo da linha chamada determinada pelos
mios traduboree do dito primeiro equipamento de contri3le.
.6 . ?Um sistema .de distribuigto automttico de tele,
comunicagdo de solido com o ponto 2 8 caracterizado Pelo fato

do gila o nSmero diretOrio de qualquer linha charada 8 regisv
trado nos raios contadores ao dito primeiro equipamento de
contraio o em que tal :Amaro direthio e. transtorno' aos
meios contadores ao dito segundo equipamento onde o ámero
diretOrio registrado 8 deelgnaao a Uma linha •do dito segundo
grupo de linhas.
4 . -11t sistema de dietribuigIo automaticó'para
telecomunicagdo de acrado .com o ponto 3, caracterizaa o pelo'
fato do que os ditos meios tradutores do primeiro equipamento
de contraio calcula o'nimaro'diretlrio registrado para deter—
Capar O doara dos ditos grupos quef cont4m a linha chamada,
6 c Um sistema de digtribuisIo automXticó para
telecomunicagto de actedo com .o ponto 4$ .caracterizado pelo
fato ao q ue 0 dite eilcuto 8 executado erraspoáa recepg0
do uma ponto do úmero diretOrio de sua/quer linha. chamada,
las Sistema. de 'distribuig gp ntoin4ticopará
teiecomunicaqlo de nardo com e ponto

caracterizado pelo

fót0 de IN ao linhwa•do tronco Airo servidas pelos 'ditos Meio
de comutagite e em §ue o dito primeiro e segundo equipamento
de contrOle controlam os ditos meios de comuta00 para estenderem ligagZes.da linha de.tronco.chamadara ;iliba chamada

TEEMO 5o138.960 de 10 de maio de .194
Requerentes STANDARD MOTA= lu.
Guanabara
ariano gio de Inveaalio nanam DS DISTRIBUO) AUTO
MITIGO PARA Tarzconunicago

desejada óm qUalquer dos ditos . grupos de linhas,
a UM sistema de- distribulgao autom4tico para

REIVINDICAÇUES

telecomunicaan de acara° com o ponto 4, caracterizado pelo

á e Sistema de aistribleto automatico para

fato de que o úmero diretOrio 'registrado calculado pelos

telecoMunicaglo, caraotailzado pelo tato de compreender pria

ditos meios tradutores do dito primeiro 'equipamento de copa

seira e segundo grupos de linhas com as linhas de . cada grupo
Optadas de Ásdeoros Untarias individuais designados a elas,

siMIOS do eomutágdo de lanha terminando ao linhas do alto ¡ia
mire grupo de linhas, meios de comutagIo de grupo Alerminanao
A

de Sito !laguna° grupo de linhas, primeiro e segundo
anilaneni08 de contra/e, meios no primeiro equipamonto de,

to

linhas

mune sengvele recepOo do úmero alreta aio de uma linha

ititierda no pri‘meiro grupo Para controlar os ditos meios d.
mmutajto para estender uma ligaaao da linha chaaadora à DMA

.

6ale I araduzido em informaalo local de' interruptor e' em
que a dita infotmagao local . à transferida para o dito iegullao
equipamentó comum nas chamadas para as lithaa no dito 8(040
grupo dó linhas,
e -to sistema ao aistribuloo automãtico lana

telecomunicagro de'acarao tom o ponta 7, oarócterizadó
. fato de que a alta informaçao local
ferida em forma codificada.

de

interruptor transb,

Guarta-/eira
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Finalmente, de acGrdO'com a Convendo Internado.
mai para

a botado

da "Propriedade Indnstrial e o art. 21 do
•
adigo daTropriedadeandustrial, reivindica a prioridade

de igual pedido depositado na Repartido de Patentes da Fran.
ga,sob . 0 d 9 PV-861.251, em 10 de maio de P1961,

eló fato do núcleo ter uma perna central e pernas de nixcleo ex.
ternas, e pessagem de derivec$5. 0 se encontrando entre a perna do
•nacleo central e pelo monos ume doe ditas pernas de nacleo, o diga. positivo de enrolamento de controls de ~rente ~anua estendo
na perna do Inicloo control para alterar a relut;ncio da perna do
.na oleo central para deslocar a passagem de fluxo de dita p erna 4+

p. STA#DARD EIECTRICA.S.A.,

nUcleo central etrav;s o dito dispositivo de enrolamento oacunderi , ('
pere e dita passagem do dorivaçío megnátise, ,-

fixt

'5 - Um dispositivo,*de acPrdo com o ponto 1, oereeterisse
da pelo fato de pelo menos ume das pernes do . nácleo do' transforma-'
dor ter uma parte bifurcada com um dispositivo de enrolamento de controle de corrente continuo em cede 'une das portes separadas de dite
parte bifurcado, o dito dispositivo de enrolamento de controle sendo
ligado Sm releo de polaridade oposta pare deslocar o fluxo do dite
dispositivo de enrolamento seound;rio pare e dite passagem de deriVBÇ;O.

6 - Um dispositivo, de e4rdo com o ponto 2, caracterize.
do pelo feto do dicleoéto transformador ter una multiplicidade de
pernas com pelo menos une passagem de deriveçáo magnática com um
ontreferro no mesmo, o diapositivo de enrolamento primário nume dee
nes tendo podo menos uma porte num ledo de dito passagem de de.*
eiveçeo, e o dispositivo de enrolamento secundário no dito nane°
:.endo, p elo menos una parte do mesmo no lado oposto da dite passagem
de deriveçáo.
7 - Um dispositivo, de acO-Jdo com o ponto 5, caracterizado
pélo fato do transformador ter una perna de Inicie° central e pernas
de micleo externes, a perna de noSeleo control 'tendo uno perto bifur»
T22M0 N g 139 516 de 30 de maio de 1962
Requerente: BASIC PRODUCS CORPOBATION - E.U.A.
PriVi16gio de Invenção: "MODULADOR"
REIVINDICACUS
1 Num Moduledor de energia pare controlar a p otáncia fornecida por una fonte de corrente alternada ; una carga, a combinaçáo
cerp Oteriseda por oompreender um nácleo trensformador .
de reetáncle de
alta tuge tendo pelo menos una passagem de derivegáo magnátice com

cede, a passagem de deriveçáo com um entreforro estendo eituade entre e dite perna de núcleo, centre2 e empolo menos uma dos ditas
pernas de núcleo externes.
8 ç Um dispoeitivO, da ecOrdo com o ponto 7, ceracteri,
ado pelo feto de passagem de derivaçáo nagnátice com um entreforro
se situar entre e parte no bitu/ oro/oda de perna do náclece central f.
Pelo menos uma das dites pernas de li:ocleo externes.
9 - um dispositivo, de scOrdo com - o ponto 1, cerecteri-

UM entreferro no mesmo, dispositivos de enrolamento primário no dito

Sedo pelo feto de uma parte do dispoeitivo secundário ser ligada

nac1e0, dispoeitivos de enrolamento secunderio no dito dolo, e dia'

com e carga e ume outra porte do dlepoiltivo secundário ser iluda
com o dispositivo primerio, as ligeo g.2s entre os ditos dispositivos

positivos de enrolamento de controle de corrente contínua no dito rn5
cleo pere deslocar 0 fluxo do dito dispoaitivo de enrolamento securi
diária para 8 dite passagem em derivagiio, os ditos
dispositivos a o en*
rolamento de . 00ntrole afetando apense o'fluxo de enrolamento aecour.
!ário.
2 - Um dispositivo, de aoOrdo Com o ponto 1, caracterizado
pelo feto do diapositivo de enrolamento primilrio ter pelo menos nuns
parte do mesmo de Um lodo de passagem de derivado o o diapositivo do
enrolamento secundário ter pelo Menos uma p arte do mesmo no ledo
oposto da pedsogem de deriveoZo, e o naéleo ter disp ositivos de enrolamento de controle de corrente continua sabre o mesmo pers d onocor o fluxo do dito dispositivo de enrolamento aeoundário pare a dita passagem dá derlveao, o dito dispositivo de enrolamento de con»
trole afetando apenas uma parte do fluxo do enrolamento secundário.

secundário e primário estendo nume relaçáo de some elgábrico, e .
havendo dispositivos de enrolamento de controle de corrente contínua
no núcleo pare deslocar o fluxo do dispositivo de enrolamento se.
oundário pare e dita passagem de deriveç;o.
10 - Um dispositivo, de azZrdo com o ponto 9, cerecteriLado pelo fato de existir um dispositivo ligando ume parte do enrolamento primário com e fonte de corrente alternada de modo ; propor•
cioner um prolongamento do mesmo, e pelo foto de existir um disposi»
tiro ligando O enrolom.ento primário com e carga.
11 - pffi diapositivo, de acárdo com o ponto 10, carseteriaedo pelo fato do troneformador ter uma pema de miolo() central com
une perto bifurcado adjacente ; une extremidade e ter pernas de
nácieo externas, havendo uma drivaçic magnj tica tom um entreferro

3 - Vm diapositivo, de acOrdo com o ponto 2, caracterizado
pelo feto do diapositivo de enrolamento p rimário.ester situado num
lado da p assagem de deriveçáo e o dispoeitilio de enrolamento secundá-

nlIcleO externas, o enrolamento primírio te encontrando num ledo de
dite dera:voei. ° megnetiev, o enrolamento de controla de corrente COA!

rio. se encontrar no lado opOstO da dite peseagem de derive9io.

tínua siL.uande-ae nas linguotee bifurcados da dito perno . de nUcleo

1.1

disoositivs: da

2, cnrsoerisns

entre seditaipernescentral e 'pelo menos uns da, dites pernas de
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_
veiculo, e o outro abre a longarinkeerrespondente t condo •st4

central pare deslocar o fluxo do ditO enrelentonto oecundrio pare
dito. peaso gem de derivaçao..
UM nUcleo laminado peia o'dispositivo do ponto 1.
12
tendo uma variedade pernea i uma dos pernas tendo uma parte extrema
.bifuroode, e disposid livo de enrolamento de controle de corrente con•• •
tinua tendo partes em pelo menos duos óes extremidedee das partes
extremas bifurcadas.
13- Uns nane° laminado, de tordo dom o ponto 12 0 carao.
C)
terimado pelo fito da ter pelo menos duas pernas extremes e duas
..perneo laterais, uma. perna central ao exténdendo . entre duas pernas
opostas, uma extremidade da dite perna central sendo Cifurceda, e
dispositivos deantreferro de derivago magnatica eptre i dite per..

cube cavado 'e atravessado pela barra de tOrgZO que esta Lixada 44
extremidade externa do dito cubo.
2 - Uma 'suspensWo segundo o ponte / t corada*
tizado porque as montagens dos braços da roda correspondentes, 44
ieceledos com relaerto 1. estrutura do veiculo e as barras de torça
. correspondentes se . estendem abre e maior parte da largura da Ceres
Tocaria.
3-

dos.
14 - Um dispositivo do genero descrito pare modulaçeo d4
energia de forma afetar apensa o fluxo do enrolamento aecunder10
pelo deslocar o fluxo para e passagem de deriveçao.
A requerente reivindica de WoOrdo com 'e ,Convenço lar
ternecional e o Art. 21 do Decreto-Lei n o. 7903 de' 27 de Agasto de

Unta suspenso

segundo o ponto 1 1 coraste*

rizado porque o cubo de cada braço de roda i montado em suportes:
.cem cossinetes elásticOle
A Requerente reivindica de acírdo com a Con4
vensão internacional e b Art. 21 do Decreto Lei . n ft 7.903 de 27 da

,xa central de una zona -efesteds de dita parte bifurcado e pelo motos ume dee dites pernas diferente das pernas opostas supramencione

Janeiro de 1969i

__agosto de 1945, a prioHdado do correspondente pedido ddpositado
ia Repartiçáo de Patentes 23 4 Franga. em 16 de Junho de 1961 1 sob
t
•
t* 865490.

.nT.1

a

miii=e
===
,

30

19459,0 prioridade do correspondente pedido, depositado na Repara.
çao de Patentes dos Estados Unidos .41: Americe 0 em 1 ddn junlan de

1Z!

3

1961, sob Ws 114.079.
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TERMO NQ 140 223 ,de 20 de junho de 1962
Requerentes /MPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES IIMITED
Privilego de Invenção: "ACCESSóRIO DE ASPERSÃO"

-

Inglaterra

REIVINDICACES

f ig.3

fig.4

"AA8P

-8\7%8T

1 •. Um acogpsário para aspersáO do solo ao pá de rvores
de pomar, cernoterizedo por compreender um braço montado pivotedoe
mente em um suporte, o dito braço).evendo dispositivos de descer.
se pare o berbioida liquido e dispositivos pare forçar o braço
para uma •posiçU estendida com relaçáo ao suporte, com o que, quen.
• do o suporte (5. movido de modo que o braço estendido se choca cote
ume ‘rvore, o braço á desviado de sua poeiç go estendida, mas
mentido em contato com a periferia da árvore pelo dispositivo
de forçamento, assim guiando o dispositivo de descarga acima des.
'aolo, ao pá da árvore.

TERMO N2 140 022 de 14 de junho de 1962
Requerente: REGIE NATIONALE DES RENAULT - Franga .
Privilégio de InvençUi "SUSPENSÃO CON RODAS iNDEPENDENTE5
o
'roa BARRA DE tmsÃo
REIVINDIOA03E,

•
Uma suspensío de veloulos de rodas inde-,
pendentes t na quaveada roda í montada na extremidade livro de um
Mago longitudinal articulsão síbre .o chassi do veiculo e ligado
1

2 . Um acceesSrio
ceracterizado por

de

esperaU de ecOrdo com o ponto

ligada operativamente eo braço:,
com o que 4 evitado .o escoamento de berbicida do dispositivo de'
descarga, sempre que o braço estiver em sua posiç go estendida.
1
3 . Dm acoessário de espersáo de soOrdo com o ponto 1
terlania vaavula

ou ?, caracterizado porque o braço compreende um tubo tendo umeí
cárie de orifícios que constituem o dispositivo de descarga para
o berbicadee

extremidade do uma barra de tprgío que se estende.transversalr
'4e,
. •
vente ao chassi ao qual ela esta ligada em sua outra.oxtremidade,
I jearacterizade porque O braço longitudinal tem um comprimento tal

/ 4 - UM accessÉrio de espertar), de acOrdo com o.ponto/
1, 2 ou 3, caracterizado ainda por ter uma rocie provida de rola

!tiple seu cuba de articulask escapa da roda, dito cubo se estenden
00 de um lado e outro do braço entre dóis suportes ligados ao citas

mentos/montede pivotadamente 'no traço, para rotaçáo, com o que
o detvio do braço de sua posiçá. o estendida é atingido quando A

itt

44 um

PA PrOXiBldada da: her de iffiterior /aterei de carroçeria do

periferia de roda atinge a írvoree

.;-.,-2*; o
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, 5 um nodeasõri0 ao aapera tio de gordo com o ponto 4.
CaraóteriZedo - porque a roda 4 una rode do bloicleta tendo UM Puno
asátioo.
6 » sat scoessOrio de

es p erseo de ocárdo ó= q ualquer dos
tontos precedentes, caracterizado por que. o suporte que .leva o bre.
go pivotado mantido em uma altura subetencialmente constante
Calma do solo, por meio de uma sapata ou de ume roda pivotadao
7 UM acoessOria de asperso, s Ubstanoialmente como
aqui desorito.e como mostrado noa desenhos anexos.
A re q uerente reivindico de ecOrdo com e Convenao It14.
'terna:doma a o Art. 21 do Deóretó-Led Mo. 7903 do 27 de:Agosta
de 1945„ aprioridade do correspondente pedido depositado na Bh.
poitiao de Patentes da Inoist~: em 23 de Junho de 1961, 'sob
D NO. 22.820.

c!-) 19c9

,O-49

•

para regUlarem o fluxo de gás dentro dos seus respectivos como .

parUmentOs.
4. UM aparelho de acOrdo com-o ponto 1, caracteriø
tad* pela fato de que Os oompartimentos da galeria adjacénted
Coe lados do recipiente na sua base são dotados de orifícios de
éea seccional maior que a área seccional doe oridcios proporio
Cionados pare 0$ Compartimentos na região central da base de
recipiente.
.5. UM aparelho de acordo com O ponto 3 ou ponto 4,
Caracterizado pelo fato de que são previstas duas galerias,deem
tendendo-se cada galeria entro co lados do reeig!:tte, oeud0
proporcionada uma folga entre as galerias para possibilitar que
e tecido seja alimentado à base fluidificada, estendendó-se em
terno de ambas as galerias uma passageM para alimentação de gág
CIOS Oompartimentoe.
6. UM aparelho de acOrdo Com qualquer um dos pontoe
Caracterizado pelo fato de que eao previstas buchas remo.
viveis, uma para cada compartimento, Constituindo a superfície
titerna de cada bucha um orifício ntrave do qual pode passar
eá0 para dentro do compartimento.
7. Um aparelho para o tratamento bÉrmico de matos
riaie te'xteis construido e arranjado oubstancialmente conforme
descrito aqui e ilustrado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica de acOrdo com a Oonvençto.
tni;orracional e o Art. 21 do Decreto-Lei Ne 7.903 de 27 de Aja*

TERMO N2 140 364 de 26 de junho de 1962
Requerente: DUNIOÈ RUBBER COMPANY LIMITED - Inglaterra
Privilégio de Invenção: "UM APAREIHOPARA O TRATAUNTO
WERMICO DE MATERIAIS TEXTEIS"

to de 1945, a prioridade do correspondente pedido depesitado na
Repartição de Patentes na inglaterra, em 27 de Zinho a loo_
• b n2. 23.141.

RErVINDICAOES

1. Um aparelho. para o tratamento termico de materiais texteis compreendendo o aparelho uma base ou leito fluidificado, caracterizado pelo fato de ser constituido por um re,
Cipiente e meios para alimentarem gás . de fluidificação à base
do recipiente, sendo os ditos , meios arranjados para alimentarem
eis às regiães adjacentes aos lados do reciPiente na sua base
eob uma pressão mais alta do que a do gáá alimentado à região
Central da dita base.
2. Um aparelho de acOrdo com o ponto 1, caracteri.•
Carlo pelo fato de. que Os meios para alimentarem gás de fluidifi•
Cação ao recipiente compreendem uma galeria disposta por baio
do recipiente, Sendo a dita galeria dividida ao longo da sua
extensão em compartimentos, operando os meios alimentadoree de
gás de modo que a pressão de gSs alimentado aos compartimento*
da galeria situada adjacente aos lados do recipiente i maior
que a pressão do GáS alimentado aos compartimentos na regiãO
Central da galvia.
5, Um aparelho de acSrdo com o ponto 2, caracteri n

g ado pelo fato de que é proporcionada uma passagem para alimentar gás sob pressão aos compartimentos, tendo cada compartimento um orifício através do qual o gás pode passar da passagem
para o compartimento, sendo alguns dos Orifícios de dimensãee
1,1 4,,a ,,terminadas diferentes dan.dimensães dos outron orif.re-Ine

.~/ A,

/64

.e6

'
11£ •

.--- 8,9

es

ida
el)

ERMO N 2 140 361 de 26 de junho de 1962
Requerente: AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY LIMITE,
Inglaterra
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM-RELES METROMAd
NETICOS0
REIVINDICAC3E9

a • Uare/8 Pletroma gn4tieo inoorporaddo ume varie,
dado de unidade de contacto lamelares enoapsuladas disposta& fo
colaqão em paralelo e tendo palhotae terminais se (atendendo
axialmente do cada extremidade, oarooterizsdo pelo roto dee dle
Coa unidadee do contacto serem suspensos entre liepositivoe de
apoio- de material Isolante ratados ao corpo eo rea alede
rasgos de rotengro ou semelhantes Wh portei (legíveis Co man..
otrovh cujos rosgos /Asam 0. tinguetoo teratnete. Claf CCM

um dos dispositivos do apoio saad0 or NNINP NP Ga 40 NIN
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ses ntornsendo . 00 ditoe roagps eu aemelhantes " poro prointiP
. um conjunto de abas tlextvets normalmente diepOstas para prate‘
vinir apreclivel deslocamento laterel das Unidade:14o oontaem

tungtioe egstleo provida numa extremidade da ME2
Co °renal para permitir a fixogro 40 red 38bro lã* Discai fp'
vantagem.

to ainda que permiti:1dd a "extrogrio sUbstenOial~e exia1,0
quolquer unidade de , Contacto do reli.
2 .e 4A2 xel eletroMognitcled eccipreentterad0 Urs,eries
lamento de controle enrolado . 1514 hobine ,eborcand.Oissa varieda.a•

de de unidades de contacto 11s:clara disposto-a emzelogro:tai
•paralelo, caracterizado pelo tato de uma placa ie.:material 4?
'Isolante ser Lixada em cada extremidade do bobina, as ditas
'Placas tendo portes. tlexfvels centrais providas de rasgos rec.
: tentores diepostos para cooperarem com as palhetas terminaio
que . emergern oxialrnentà de coda extremidade das ditas unidade8
Vara localizar lateralmente as 1.15.Olmos, a parte ilexfvel do
:pelo menos uma das placas sendo guarnecida de uma r;de de core
tes 'produsindo em "conjunçU com co rasgos um conjunto de atas
rlexivels permitindo- a extregi;o paul /Iks qualquer unidade sono

arteiro de 1969.

em rol; .ele,Womaipláloos dó cardo 40 'O //Mi.
7, caracterizado pelo Fato de um par de tonas do válas oopfspOi
das ser Lixado -d :dita mango rendida e Os remoo OU ner2r00
livres das :nolo e serem teniiona dos ,no acutile 40 torpe CO:

rale, as extremidades sendo Untadas paro diaátrO

41C

causarem em reentrancias nas „placas de.

apele <e1) .1011:3 que Od
&Utile ah orientadas contra et; taoca ta bobino,
9 a MI rei; eletromagnOtioo essanttleltente ;00Oh2c'
xe deserit0 Com referencia soe desenhos &pensos*
á, requerente reivindica de actrd0 em& 1,Cesinnbs,
%leo Internacional-ao Art. 21 do Decreto .W. 2),* mo -de .27
egoista de 1511.5, a prioridade do sorrespondentsipadido Capeio
tado na Repartigro de 2stentes is Inglaterra. em 15 de
19 61,. sob ne 25.717.

tacto do reli.

,5 IIM

:eletremegnático lncorporando uma VII*

piedade de unidades de contacto lastelares lencopeuladae :diepoem
tas em.relaeíro CM paralelo e tendo palhetas -terminais AC extonia
Condo oacialmente de cada extremidade, :caracterizado,pelo.tato
ias ditas unidades de contacto serem suspensas entre dispositio
vos de apoio de material isolante que g aio localizados em podo

, qtes :fixas 'no reli e ao providos de rasgos reteatoras a travÉs
eisnusis passam os ditos terminais e pelo menos um doo ditos
:dispositivos de apoio ter suma parte nex5e1 consistindo de
.Usa :variedade , de atas eituadan ,essencialmente num plano e dia*
, dites rance -retentores io -roma sron
.anottas de .torna que co
-entre hordas contrapostas de atas 11 jo contes -de tal maneira que
revines: norma lmente deslocamento lo teral preci jvel das unidades de contocto ainda que permitindo a extroo /substancial*
mente axila de qualquer unidade de contacto do relia:
14. .PrnDelO' .ele trona gnet ioo de a-Cirdo com v pvnw
to 1 ou 3$ xaracterizado pelo tato do enrelantento de controle
do rel'i -ser enrialado siibre uma :tains% Zoo que abarem as unidados 5:te contacto, -os dispositivos .de apoio _na _forma de plaoot
acudo 1' Safa os vra-41 cada extremidade da bobina.

5 e 'um reli eletecougnitioo, de acárao com o pona
: to 2 " ou 14, caracterizado -pelo Lato da ditos placas serem tora
rudes com Uma parte de -aro externa .reforçada e uma parte central nexLvel na qual os abasi ao formadas, a parte do aro de
pelo menos uma das pl.: ruas 'g en?, r..:.•.,trvii9 de rasgos a tra
os
qun?.$ pasne.n 178
T.,-rc o
•-•

TERA10 N d 140 405 de 27 de junho de 1962
Requerente: AUX, ENGENE BOUDOT - Fren'ea
7rivil4gio.de
oPROCESSO"PARA A àPxoDUÇA0 ME IMAnTi3e,'
A CORES SOBRE PAPEL ,OU OUTROS ,SUP-ORTES CONVENIENTES, TAIITINDO-.
'RE QUALQUER ASSUNTO OU D0OM/1MT0 A 0011Essi
'REIVINVICAO0E3

Um reli . oletrozzgatioo de actordo com 50 ponto
earteterizado pelo fato das palhetas terminais para o enrolam
,mento '-da 'bobina teres:nu extremidade embutida em uma -eu a OW•
tra das tacos extremas-da -bobino e rasgos radiais serem -torne n

tidos em cada ,i'ace .adjacentemente 4-0$ pontos nos quais as dia
tas ,,palbetas .terminalo Áro erebuti'des, -as extremidades de 4erallie
' ,011110,,,fino
enrolamentos sendo passada:: -etravis roszoe-a.
ore:piados para .sltixagh.st.palbeta 44.jacente por :ima ;junt a
teedd ,teggiate,proxiliut •-race :externo Ô .dace -eepeoSrics.
403

rel.; keletromagnitico -de a g e Ordo ¡cole .43 'pinto
G, cara.cterizad o _pelo tato :do co o4 oc onLiunt.o .4ers1e :ser oper.
,
range tendida de :Material :torro.laitnnts .AXOSAN40 por 121739

1 írocesec pare a 'reprptlugo de imo geia!! IA SOrea riabka D3.
pai eu Outros .supostos ,convenientes, 'partindo de . quelquer Ssevato ou

documento a ceras, c s rAnka ias do pelo rato de -que 'as ma gnas °Pranteie
•mprezsdas ah escolhidas, conforme as p ares desdivele, OU em planei
distintas, eu numa mesma ciosas, , p orimam.pre-senet de agente:1 00e/I3cro
vantes e acopladores distintos, de forme que se obt3
estebilizegio definitiva em eetodo Siioloj l O infolco
lel ;Tos corantes ' que ao -p ar t o I. p. rem no Sor:sacio da imezeM,
V.) A elimineeio do terceiro corente p or
ene:entoe:0,001W
sue , aolugik de um dissólvente su g estival de mistura oom.e rejsce, tendo
e) .4

os dois 'primeiros -corantes formado por p recipitecío. um
comuta; Anolora .insolUvol 'e neutro, insendïvel luz
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abonando pelo eeguidor de (,ulco e. tendo uma guia de cursor langh
elidiu/ pare um Begunor de guie doneotado operantemente com o
Canal da barra de agulha e ajustável ao longo da dite 'BUIR de cl
8or pelo giro doo ditos meios de manipulo externos que ao asso..

'roesse° de acorde Gemo ponto% Clroosersseso peio
felg ee que, remi o estebeleolmento dos olichb de ealeqío, se empre*
Fm filtros cujos curves de trenemisdomão ' do oompiementeres dee
Co ares dee criplee monocrom:tioss, ices qae aedo previstos de mod0.8 reemettluirem por misture se cOress corretos de tricromis subtrestie
VA partindo de o6ples monooromiltioes que me epresontampreoiaemente
081 atoe ara& ••
5 • ProceSSO de aotrdo com cspent00 1 O 21 careoterited*
o/ateto de qui, para e obtençeo de /maga/13o areej beste seneibilio
' ter no momento do empr:go um suporte qualquer, pepo/, Certo,mmtrie
Á/estica, cOmume delgado comada do .geletina, erejit*lo e exprI •10 a
: tu de ume linapede rido em radie s Otrevioletes debaixo da olidh&
de eeleg g o correspondente cOr desejado, enxaguar o dito suporto.,
togo voltar e inioier e opereçU pare o MIMO e o AMaRs10, cuidenn
Ião do sobrepor exatamente se imegena monocrOmUice4 Mediante diapobi*
WO: de referencio conbecidos. ".*
* Processo de Gard° cote es pontoe / O 3, ogrooterleado
Pelo *todo se poderem obter diretamente imegene O c&res abre (Mi*.
Wor sup orte capez.de observares corantes, papel, ce'to, teoidos O
Similares, sem lavagem prolongado, devendo eliminar-se a& o 'Carente,
.
Corelo ellexcesso e resultando facílimo esse elimine0O.
Processo de loOrdo com os pontos 1 e 4, cerecterizsdo
4010 obtenOro do imagens • cuiree perreitemente est:vole, !mancheis
Oeoler ou eotinice, mim como eos egentee gut:note
4

Ciados com meios de freio para manterem os ditos meios de manip/
14 em qualquer poeição angular fixada.
4 -Uma máquina de costura de acórdo com o pontO

3,

loracterizada pelo Lato de que o braço oacilante-e o manca de •
jarra de agulba 40 montados para oscilarem num plano vertical
paralelo com o eixo acionador o seguidor de sulco,á montado numa
extremidade livre do braço oscilante.° o seguidor de guia é ajuo

Corei apensa a um ponto distanciado consideravelmente do aeguidol
caco o 4 montado nume extremidade de Una haste de coneão
anotada articuladamente ao mancai e de preferencia atuado por nv
ta-no Sentido do braço oscilante.
da

:5 -Uma máquina

de

costura de

acórdo com

o ponto 3,

Caracterizada pelo fato de que o braço oscilante que interliga O
01x0 acionador da máquina e o mancai de barra de agulha tem uma
pluralidade de guias de cursor que divergem no sentido do pino
10 articulação do braço a partir de una posição de transferOncia
distanciada deli onde o seguidor de guia conectado ao mancai de

barre de agulha é, no ser deslocado na direçãe do pino de artic2
loção do braço por meio do manápulo externo, traneferfvel entre
ia guias de cursor com o propdsito de mudar a posição de partida
de costura em ziguezague.

elmo No 140 453 de 28 de junho de 1.962
iiequerentat HUSOTARNA 7ÁPENFABRIK8 LECTIEWLAG Suécia
de Invenção/ n umA mdqUINA D•
Privilégio
,
8EIVIDTPIontEs

t mígnina de costura constituida por uma eatru..
tItE8 doe, oro eixo rotativo montado nela. ume berra de agulha rad
ciprocante longitudinalmente conectadanerantementa cola o eixo
acionador. e um membro -de trabalhO dotado de um movimento ateil.
nativo manualmente vatiavel em relação controlada ao movimento
tongitudInal de barra de agulha, caracterizada polo fato de que
to corpo de come fixado-no eixo soionador e tendo um eulco de ceco que compreendo Atuá parto paralelas e uma parte de interseção
watormediírie. consisto nua fundido do um meteria/ que tela uma.
temperatura do fusão inferior e melhores ProPric d a da a da entorte"
*dento de som que o ferro, de prefertnoia nata&etioo eintgtico
• tem gm 'seguidor de suico'coneciado co membro de trabalho por ...
0010 de ama ligação de movimento continuamente vari gvel dentro dt
estruture eoa. deado. o dito movimento de ligação variável enquanm
te a níquimbeet4 oM movimento'. por meios de manipulo externo aos
'Caos na estrutural sondo o dito sulco de ume de prefertnole do
elo gio trapezoidal.

n

r

2 -Uma m gquina deccostura de acera° com o ponto locam
OtOterizada pelo Lato da que o seguidor de sulco 4 inclinado no
=tido de um ledo do Sulco por uma mola,
máquina da costura em ziguezague de. adrdo-coe
3- Uma
48 pontos i.ou 2, caracterizada pelo fato de que o membro de tra
talho é umMancal oscilável lateralmente para a barra de agulhe.
• Corpo de carne 6 aubetancialzante cilíndrico e fixado num elx0
de acionamento longitudinal num braço de costura em cantil-avec 'COO da estruture, 4 a ligaç:o de movimento variável dentro do brb

O de 10atute doo compreende um braçO IS011atári o couected0 um •

6 -Uma míquina ga costura do ac5rdo com o ponto
daraotarteada pelo fato de que o manípulo para mudar e pulga') G
partida 6 adaptado para mudar a posição de partída e a largura G
Costura por duas mentpulagZeo diferentes, de proterOnola um deat
exia/ e um giro, empo/tumente.
-Uma alquinerde costura substancialmente confOr4N,
desorita coa raferancia O 8 O= mmoulle 100 dAdtabPa anEt03
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à requerente reivindica de &arde sei e Convento Ity£
terneoionel e o Art. 21 do Decreto-1;01M 7.903, de 27 do adota
prioridade do correepondente pedido depositado na Mem

i' de 1945, a
í
4 partição de.lttentee da Sacia. em 3 de Julha de 1961, eob o nffl
6.692.

TERMO - 1 r ;a6 506.de 29. de junho de 3.962
Moquerentet . GREAT LARES CARBON CORPORATION . E.U.A.
Privilé g io de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO BK PROCESSO MD
2RATAMENTO PARA EIÉTRODOS DE CARBONO"
REIVINDIUAÇUS

para
eletrodo de carbono poroso incluindo á fatie de 151pregn4Zo dtv
eletrodo com um ele° Decante, caracterizaao por compreender O
1, Aperfeiçoamento em processo de tratamento

Janeiro de 1969

%acocora& coiro% ete e yette 49 ecoe
Orizadepeletate'darancionedardetura imaeudidriaeoRlireame
der alumiai° o yereloroto de potdesio:
6. Maieseorvade aeÉrdo com *pente 4, emace
terizada pelo fato do explosivo gtm constitui o menzionadb cog
UI de copa:coe ser TEM.
7. Ui( escorva de acásrdo com o ponto 4, eara0a
terizada pelo rato de samente,Uma extremidade do menUionado
cordel de conexo terminar dentro da citadainasea.de.mistUjO
incencUtria;

F IS. I

' dito eletrodo Impregnado *o menos uma vez por vapor sob uma
' pressão de ao menos 300 pai a qual e então rigidamente dimituida.
2. Aperfeiçoamento como descrito no ponto 1, ca.
imeterizado pelo fato do eletrodo Impregnado ser duas vezes

FIG.2 FFC..3 F1G.4 FIG.5

objeto do tratamento de vaporem alta presSio, seguindo-se e
ripida diminuiçio da pressão.
3. Aperfeiçoamento como desailto no ponto 1, caracterizado pelo fato da pressão de vapor empregada ser aproxim
Zu;odamente 400 pai.
4. Aperfeiçoamento como descrito no ponto 2, cac
f racterizado pelo fato 'da pressão de vapor empregada ser aproe
, XimadaMente de 400 pai.
5. Aperfeiçoamento no processo de tratamento para
eletrodo de carbono poroso aubatancialmente . como aqui descrito
TERMO 22 140 851 de 9 de julho . de 1962
Requerente: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invençio: "DISPOSITIVO 22 IGNIÇãO PARA ORXOS DE
PROPELENTE SOLIDO"
REIVINDICACUS

1. Uma escorva para greos propelentes sdlidoS,
Caracterizada pelo fato de cOmpreender uma massa de uma mistg
Ta incendidria consistindo essencialmente de um comouettvel ma
télico e um sal oxidaate inorg:à.nico, e um pedaço de cordel elv
plosivó de coneicZo disposto dentro da citada massa, dito core
dei de cOnex -e'o tendo um nacleo contendo D,032 a 0,32 gramas
(0,5 a 5 Bra04) por 0,305 metro .(1 ft) ío um,explosivo de
ta velocidade ao detonação contido em uma cainhe de um metal
2. Unia escorvado acÉrdo com o ponto 1, cai:ae.
terizada pelo fato da mencionada massa de mistura incendiéria
éster contida em um recipiente rigido.
3. Unta escorvado acordo com o ponto 1, caracterizada pelo feto da referida massa ser composta por uma miaa
tura incendi:Iria em forma do bloco..
4. Uma escorva caracterizada pelo fato de coe
. peendei. uma massa ciltadrica de uma mistura incendidria COMr t'áistiUdo esseutialmente de np combustfvel metálico e um sal
Oxide:ate imorgimico 4 o concentricamente disposto dentro da-re
ferida mesa, um zedaçO de cordel explosivo de. conexo tendO
0,032 g a 0,32 g (0,5 ap graos) por 0,305'm (1 ft) de com-,
priment o de um explosivo de c.ta vo l ocid .1t de detona2Zio oon•
tido em voa bainhe OU. 3arni1ucro decburit

FIG.6
mIPPNIMewe
gggKAIMirr

F/G.7
1,
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TERMO N2 140 862 de 10 de julho de 1962
-Requerente: VICTOR JUO SZANKOWSK1 -'São Paulo
Privilêgio de Invenção: "NOVA PONTA GIRATÓRIA' APLICAVED
EM TORNOS MECINICOS 2 OUTROS"
REIVINDICACUS

1- Nova ponta giratdria aplicavel a tornos mecanicolp
e outros, caracterizada .por compreender inicialmente um eixo.'ree
tilíneo, com uma das extremidades engroseada ' e acabada em cone
retificado, etrSe do qual 41 previsto um colo cilíndrico para moa
tagem do rolamento principal de Mos canicoe, rolo esto ligado,
por trecho tronco-cânico intermedidrio, a um novo colo cilindrl*
co de menor diâmetro, para montagem do rolamento de esferas, : este áltimo lendo o trecho terminal rosqueado externamente.
2- Nova ponta giratória aplicavel em tornos mecanice*
outroe, como reivindicado em 1, caracterizada pelo fato de
carcaça do conjunto compreender iniCialmente uma extremidade

*

largada, formando um cabeçote cilindrico, no interior do
qual
aloja - se um rolamento principal dextilos cânicos diretamente agi,

cado em térno dó colo cilindrico de maior diâmetro do eixo referido em 1, e tendo ainda umarfisca extrema e interna para aplica..
•
de OMR tAmp!lanter4or, ÇO171 gazeta interna de vedaçgo.
3- Nova ponta giratória aplicavol em tornos mecanicos:
O Outro- ate 12, caracterizada pelo fato de O
cabeçote da carcaça descrito em 2 ser provido de um prolongamos:
to central posterior em haste cônica, no interior da qual são previstos um degrau intermedierio e mais um alojamento extrgmo
para rolamento de esferas, e tendo tombem um terminái rosqueadt
para aplicação de tampa posterior; e no interior da mesma baste,
e envolvendo o ceio de menor diâmetro do eixo referido em 2,sell
do disposta u'4 gola helicoldal, mantida proseio:ioda-

entre um --
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-Processo, como o descrita no ponto 6, caracterizado
rogo do porca o Oentra-porpoi plicado adbro o terminal roagnee,

do dito eixo, O Um novo rOlagent0 axial de esterno, 010,1ade
(119 referido desraa interno intermediário da baste;
• Nova ponte giratdriatplicavel em tornOOPUNacte

- dtO

, 000 O outro', como reivindicado ot‘d, cubatincialmento como doa
orna. o /ZUOtrode /too decondolo aneXeff.

polo tato de uma perta da superficie . não atingida pala corrente
gasosa ser resfriada ao memao,tempo.
13 - processo, como o descrito em qualquer doa pontos pra
cedentes, caracterizado pelo tato de, por melo de um bico, a cor.
rente de gás ser dirigida para g parte da superfície interessada
• pelo tato do bico apresentar formato de copo ou vaso.

9 ...Processo, cano o desorito em qualquer dos pontos pra
Cedentee, caracterizado pelo fato da corrente gasosa ser constitut
da por um, g(ts inerte ou pon um ge:s redutor.
10 -Processo, como o descrito em qaalquer dos pontos pra
cedentes, caracterizado pelo fato-da variação ser conseguida medi,
ante introdução de uma impureza ativa.

FIG.3
1=0 N a 140 941 de 12 de Juno de 1962
Requerente: P.V. PHILIPS I GLOEILAMPENFABRIEhá Holanda
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EK OU RELATIVO
A PROCESSOS DE FABRICAÇXO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES
8 A DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES FABRICADOS POR ESSES PRffl
CEd3031§

psivirmick0E3
1 •Aperfeivamentoa mama relativos a processos de tabrl.
de
dispositivos
semi-condutores, compreendendo =corpo semi.
ougo
Sondutor Ao gaia em uma parto junto á aupertície desse seml-conduto 2
realiza-se uma varina° da concentração de um centro ativo, tel come
oma impureza, mediants a aplicação de tratamento térmico, caracter/.
Gados pelo fato da parte do corpo intereasada ser submetida a pelo
menos parte do. ciclo de temPeratuga de tratamento pelo sopramento de
uma corrente da gás abro a parte em velado, corrente essa que tem
Uma temperatura correspondente á porqão intereasada do ololo tármico
ou por comunicação a esta poro de uma varlação de taáperatura tal
Ocato essa, enquanto coe o corpo 6, por outro lado, , localizado amam
alentes do temperatura diferentes:.
-Processo, como o descrito no ponto 1, caracterizado
pelo fato de uma corrente de gás pre-aquebido ser utilizada para
•
aquecimento.
5 -Processo, como o descrito nos pontos 1 ou 2, caractl
rizado pelo fato de ser empregada uma programação de temperatura
da Corrente gasosa,

4 -Processo, como o descrito no ponto 5, caracterizado
Pelo tato do tratamentot g rudeo compreender o sopramento de uma cos
rente gasosa aquecida alk da temperatura ambiente e o sopramento
de uma corrente gasosa pre-resrriada a uma temperatura inferior A
temperatura ambiente, com deslocamento relativo de tempo.

5 .Prooesso, como o descrito em qualquer cos pontos de
4 el 4, caracterizado pelo fato da corrente gasosa cor conduzida
por mero de uma torneira de maltiplos canais, em ordem de sucessão,

através de ambiente tendo temperaturas diferentes.
.e Processo, como 3 descrito em 4ualquer dos pontos de
a o 5, caracterizadopelu fato de ama nora° restrita da -suara.
•t&

eer

eubmetide

tratamento

11 -Processo, como o descrito no ponto .10, caracterizada
pelo fato da impureza a ser introduzida cor adicionada tçcorreate
gasosa,
12 -Processo, como o descrito no ponto 10, caracteriza.
do pela tato da Impureza a ser • introduzida ser pr gviemente aplica
da 8. poro da superfície interessada e, a a seguir, introduzida
=porção da superfície iateressada por eopramento de uma °orienta
de o:apto-aquecida Abre ela,
15 ...Processo, como o descrito em qoalquer dos pontos de
10 a/2, caracterizado pelo fot .° da variação de concentração ser
Obtida por difusão (difusão em estado sOlído) de uma Impureza at.5
Bac
14 --Processo, como o descrito em qualquer dos pontos de
- loa 3.3, caracterizado peio fato de, pela introduqão de uma '1mPa...e
reza ativa, o tipo de condutividade da camada superficial de tea
corpo semi-condutor ser convertida,
15 -Processo, como o descrito no ponto 14, caraaterizadç
pelo tato- do :lorpa semi-condutor consistir de um sulfeto ou selem
neto,
10 -Processo, como o descrito no ponto 15, Caraoteriza.
do pelo fato de ser obtida uma porqão superficial de condutividada

tipo p.por melo de difusão de uma impureza aceptora, por exemplo*
Cu, Ag ou Ni em um corpo de Oda de condutividade tipo a,
17 ...Processo', como o desOrlio no ponto 15, caraoterlza
do pelo fato de, por difusão de uma Impureza doadora, por exemplo,
Ca ou Ge, em um corpo de GaSe de condutividade tipo R, ger obtida
uma porgiio da superfície com condutividade n
. 18- Processo, como o descrito Un qualquer dos pontos
precedentes, caraoterizadapelo tato de se aplicar a wa corpo se+
micondutor poli-cristalino.
19 -Processo, como o descrito emaualquer dos ponto0.:141
15 a 18, caracterizado pelo fato da poro da super:iole !ateres. ,
Seda ser rhidamente aquecida por uma corrente gasosa preatplecidst.
0, em seguida, répidamonte estriada por Uma corrente gasosa pra-reg
triada.

•

20 -Processo, como o descrito Ca qualquer dos pontos

da.

14 a 19, caracterizada pelo fato de ser usado para converter ama
@amada superfícial de um. dispositivo Sensível a radiagáea, j r.09 400
pra, toto-diodos pri ou cálUtas.solares,
21 . Dispositivo semi-condutor tabacada pela roa/tolda
doPrOceSeCt deserit9
agolauordep.moatea,swaoadeatega
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000 de falta de corrente Ou handl% co quando eXteta
te no-sistema cletrico,
k
e. Ca sistema de acOrd0 coM os pontos precedente%

22 -ProceS20 de fabrientio de UM etspealtlee teelloonachel
WdeSer100 aÇall
ítor, substancialmente organizado de aotird0 . 0014
ta Qat refer:ncia ao. desenho anexo,
00aVellqto Taterzej
- I: requerente reivindica de aceira° com a
agasto de 4
Cias:1 e o Art. 21 do Decreto-U/ No. 7.203, de 27 de
é

caracterizado pol., tato de ter um dispositivo de retengao do
ferrolho intercambiave/ e Válido para qu alquer P ee i.Oro • que O

1 ferrolho possa ocupar, da direita para a esquerda,'.da
sequorl
i
da para a direita.
e. em eituag go.superior ou inferior.
.
,
.•
5.
_ Um sistema de ' acOrdo com os pontos precedente,
,
Caracterizado pelo fato de possuir pilotowindicadores de quadm

1945, apriorida de do correspondente pedido depositado na Repartlae
N:203n
.00 de Patentes da Alemsubc, 0.14 de a'uIho de 1901 sob Ne
H011Ic/21g.

do a porta se encontra em posigeWde poder ser fechada O do
•
quando esta efetivamente fechada pelos passadores acionado
por contatos independentes.

10. Um sistema de *cerdo com os pontos anteriores'
Caracterizado pelo fato de poder instalar um quadro de controle
Com todos os mecanismos de abertura e fechamento, de ao/0mM'

to a distancia.

11.. Um sistema do acOrdo COM os pontos precede!).
tes, caracterizado pelo fato de possuir um contato do poste

TERMO N e 141 213 de 23 de julho . de 1962
Requerente: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE INDUSTRIA
COMERCIO S.A. - Espanha
Privilégio de InvençO: ":3ISTEMA DE FECHO ELETROAUTOMAUTICO
SEM CHAVES E DE COMANDO A DISTANCIA"

caso de portas de cristal, , situado ta parte fixa ame
perior, que eciona os pilotos indicadores.
A re querente reivindica de acera° com a Conveng0
Internacional e o Art. 21 do Decreto-L.1 .Na 7.903 de 27 de Agosto de 1945, a Prioridade do eórrespondente pedido deposto

REIVINDIOAC3ES

1.

Um sistema do Zdoho eletroautomiitico, eam cimo

tado na Repartiçgo de Pate"htem na Espanha, em 27 de novembrO

Ves e de controle a distancia, caracterizado Pelo fato dos ter .

de 1961, sob n2.272.483.

rolhos acionados por eletro-imes passarem, para efetuar o rem
Chamento, do receptaculo fixo ao rig vel, imobilizando este Iho.

timo, ou vice-versa.
Um sistema de acordo com o ponto 1, caracteri&
Sado pelo tato doe circuitos eletricos . alimentadores-dOs ele. 1
2.

tro - imis serem conectados a fonte de energia por meio de tu:
encaixe situado zebre as bobinas de maneira Inacessível a0
exterior.
- 3. um Sistema de aoOrdo com 05 pontos anterioree,
Caracterizado pelo fato de certo mimem de combinadorea, a se,
Opte:minado segundo o grau de segurança desejado, fecheir G

Abrir o citado circuito, por meio de uma clave, permitindo alio
Sim a retirada do ferrolho.
Z. Um sistema de-acOrdo com Os ponto à anteriores%
taracterizadO pelo tato de possuir pulsadores, situados Do'Inei

tenor ou to interior da porta, :piá permitem acionar o bleMend
to movei quando a clave . e colocada no combinador.
5,. Um sistema de,acerdo com os pontos '1v:cedente',
Caracterizado pelo fato de possuir um dispositivo de alarme,'
Contado em derivaç go com o ' circuito que alimenta os :astro..
14s, que atua,..ao ser aciMnado, s gbr• s puleadores quando se
*atende abrir a porta de modo incorreto é quando se. fecha el e

•

puma parte do circuito.
6. Um sistema de ac grdo com ca pontos. precedentes.
Caracterizado pelo fato de poseoir, no CROO de portas' de crise
tal,

um dispositivo de alarme que registra qualquer tentativa

de corte dos forrolhos quando os meemoe-eat go em posigeo de
efechadoa".
• 7. 0m . eistoma ao acordo com os pontos precedente!.
caracterizado pelo tato de possuir comandos acessívels pelo interior da porta, independentes para cada ferrolho, que permites,
retirar mecanicamente os passadores de seus alojamentos, no

n••

TERMO N 2 141 260 de 24 de julho de 102.
Requerente: CARLO MERLI - Minas Gerais
Modelo de Utilidade: "UM DISPOSITIVO PARA EXERCITAM) FIBIdte
OMPIRBPABUTENFO OU TREINAMENTO DE BOI"
BLIJUIWZAdrol
pATEmPo,

le). UM DISPOSITIVO PARA EXEROITAÇXO FÍSICA, IMPLESPO
pg TREINAMENTO DE MOX, caracterizado Por coMPreelidel'aiwo

Quarta-feira 1, 5

bola com" provida oU no de Amará' interna de a r , á: gu ta/3 0 14'4 )
dará à um anel elástiCo (de'dilmetro adagnado. à aia eólocadsle
cabeça), por intermádio de tira' elástica.
2) .."UM DISPOSITIVO PARA EXEROITAÇIO 22S/CA, SIMPLE9,PA3,
SATEMPO OW TREINAMENTO DE BOX; caracterizado de acordo com o ponta
1 e ainda,pelo fato , dwbola ser providwde pequeno furo protegidos
por ilhoas, aberto de preferOncia no lado oposto à abertura de.eft..
.chimento da dita,bolá, o qual fixará-a extremidadd de uma tira e+
ldetica pertencente à um anel elástico, sendo :á extremidade da ' dl+
ta tira dobrada a amarrada para no soltar-se; a fia de imPedircpiS
essa amarragito possa. ferir a. testa. do utente, será coeturadanapea
te interna do anel uma,almofada esponjoza.

4
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3)-"UM DESPOsITIVO PARA EXERCITAÇÃO'FTS/CA,SIMPLES PAga
.SATZTPO OU TREINAWEBTO'DE BOX", caracterizado de acOrdo com O pos*
to 2 e ainda pelo. fato do anelelástico, ficar enfiado na cabeça sla
Utente, o qual a golpeará com os punhos.
4)-"DISPOSITIVO PARA RXPR0ITAQX0 17.sI0A, SIMPLES PAS..
SATEMPO OU TREINAMENTO DE 30X",-\?aracterizado de acOrdo com o pon+
to 3 e ainda substancialmenteAomko descrito no presente memorial
e ilustradO pelos desenhos que o acompanham.

,

Ukartigtralrasivo earacterizadd.parcempreerWs!

der erten abrasivos-o IMUligante . oU aglutinante orgânica unindo 08
erros como tua corpo integral ou Unico, e uma carga incorporada . no'
aglutinante, composta de 500 de'fluometo de alumínio o potE;ssio A
so% de gritas, em volume, as 'pintas tendo um tamanho de grão . me+

sor do que 325 sesh e a carga constituindo de 10 a 35% do agluti.
unto ou-ligante.,

1

. A requerente reivindica de icOrdo Com a Co:Iva:logo
2nternaciona1. e o art. 21 do Decreto-Lei.n4 7.903, de 27 de agOs.
to de 1945$ a prioridade do correspondente pedido depositado na
atepartiggo de Patentes dos ' Estadoa Unidos da América, ed. 16 de a;
gasto de 1961. sob na 1ÁI.724.

.

111140 xe 342 141 .de 14 de agasto do 1962
Requeronte: N.T. PRILIPSI GTOEI/AHPENEABRISKSIt. Solando
Priviiegio do Invenção: "APERPRIÇOAmaNTOS SM OU RELATIVOS A
-CIRCUITOS WS PRODUZEM UN SINAL3NDICANDO'A PRSUONÇ.t OU - AUOg NgA PS XHPULSOS'CRoNOÚ£TRICOS"
largalágfaa
1 0. Aperfeiçoamento oni- Ou relativos a circuites 1

que produzem um sina/ indicando aprese:1ga ou ausancia do fmpulsOS I
cronometricos em .ferms-de agulhas, com atrazo de cjrca de um eicirl
de'iMpulsos, sinal asse que a bi-valente, caracterizado pelo faCO 1
do Circuito incluir um primeiro ilip-floe doydo de dois estados: /
indicados por "1" e "0" $ • cuja entrada ./ fica ligada a'um condutor
Contendo os Impulsos cronometricos a serem observados, cuJo'entrA
fX7.

da o 4 ligada Á salda do nm'gerador de impulsos que.fornece osvia.
pulsos em forma de agulha com fraguando ge repétiçgo mais loixa.'
que'ados impulsos cronometricos a serem observados, o gma,salda
do qual ; ligada ao terminal do contrOle de um ciroutto comporto, .
que 'conduz apenas quando o flip-flop esta no estado "on; pelo fel'
to do circuito tádbed incluirum segundo tlipi.flop, tendi: igual...
tente dois estados indiCadoapor "1" , e "O", anjo entrada O fica •
ligada atraves do circuite comporte Á saída do gerador do impulsOS:
e cujos saldas fornecem o sinal g - valente:eido fato da atraso
no circuito comporta torna-se condutor $ .em comkinasZa coma atrai'',
zo na t r. ansrerencia do primai:: ,flip-flop ser,. pe/o menos, lena/'

TgRMO No 141 757 áe 2 de agOsto de 19:62
liequerente.: VIR caRuoRMIDUM comPANY NiU.A.
Pririlegió de Invenção: "ARTIGOS Anne/vos*

asivzsoluçpss.
/ Um artigo abrasiVo .caraterizado por cor:pron.

"(
Á durado dos impulsos fornec-idca pelo gerador do.impulsOs.
2 • Circuito¡como o descrito no Ponto. 1, us» .,
.
racterizado pelo fato do condutor que liga g entrado 1 do pimeiée
- • . :
, I
flip-fIop com o condutor dos impulsos cronomotricos g ooroo obsore .

der grg os abrasivos, um ligante ou aglutinante Unindo os grgoi,

liados incluir ata primeira chave.(S1).

e uma carga de sulfeto de ferro e fluoreto de alumfnio a pot:ledo

a m,Proolto i como o.deseritotio Ponto 1, ca..
•ractorizado pelofato çta entrada./ d9 segundo flip-flop ser;liga4
d o s •trovis ditame segundo ebeVe (92 , operada ManUal'alt automÁti.i
Umente, a amefonte de potoncia/ ott corrente tendo polaridade ta11
.que o_segundo.flip-gop eo'cOloce nb cípido'"1",folo,fechaoonto sio.
aen/aneo dam:anda aluirei
d..oireuito dast/nade e prodúzir um Sinal in+
&MOO O prosense ou ausOncie de imiuIsos cronoo;tricos i suhstalt

entremeada completamente na mossa. aglutinada.,
2 UM artigo abrasivo "caracterizado por eOmpreen¥
der grgos abrasivos / tnalgUtinante ottligante organicolanindo'OG
grgos $ e uma carga de pintas a fluoreto de alumfdlo e pot;ssio
entremeada completamente ' na massa aglutinadar.
3 . Um artigo abrasivo caracterizado por coePreeao
der grgos abrasivos, um ligante ou.aglutinante *nanico Ilnind0 OScarg a de 500 em volume depiritas,0 emrro/une . de
fluoreto de alumínio. e pothsio 'entremeado Oo 2lpletaltent0 ria
MUSS .
aglutinadá:
grãos, e uma

ClaImentW.constituld0 de OC.ird0 Cem e descrig go aqui - feita com'm

ierNia ao desogho anexe,

Sulfeto de forró e tluOreto de alumínio e potÉssio entremead coa.

a Çonven.e
sZo Internacional O O Arr. 2/ do Decreto Lel n t 7,903 do 27 de 'a*
costado 19 ,1.5 1 1a . pr1oridededo CerTOSpondente. ¡Caldo dtPótittdo
ta Itepartikn de ?atontas 04 . 1101etlat's em . lf do o ilo ot O do 1961:

pletamente PA Massa aglutinado, a carga constituindo de 2 g 6oil

W; n1•

4 • tia arti go'abrasivo caractorizad0

por ter-gges
abrasivos, aglutinante ou ligante unindo os gr gos, e uda carga de',

.fn Pesa do

AgutInaColli.

A ROquerentereivindica do acOrdo com
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FIG.2

e equipamento, como o descrito no ponto 1, eto
eacterizado pelo tato de-compreender um mecanismo de contre5"10
que, quando as dotações contendo artigos entregais 80U COntetle
do ás entaçUes seguintes c, consequentemente, pelo MODOS ume
estaçáo intermediária se esvazia, faz com que um objeto (lua
tenha entrado na estaçao inicial seja passado para cl estaça.0
latia mais afastada no sentido da transferancia..
3. Equipamento, como o descrito nos pontos rOU 2ã
caracterizado pelo fato dos dispositivos destinados a fazer
cessar a corrente de artigos ao longo do percurso serem provi,
do de elementos, como por exemplo caiulas foto-eletricas, noa •
quais pelo monos Um contacto elátrico ou equivalente seja ca•
paz de detectar um objeto que chega a um ponto de referencie
do percurso e de parar a alimenta
de objetos ao longo do
orcurso.
1}. Equipamento, como o dencrito nos pontos 1, 2 ot
,
5, caracterizado pelo fato de ser 'provido de ama guia dirigida
para o lado de baixo, destinada aos artiios e cle' uma Bário do
repartign'es dispostas umas por cima das outras e siáveis em,

eelaça.o à gula, as quais, em uMA de a j as ettavies, juntamente
som a dita guia, constituem determinada quantidade de estaçOee
de trtieos, situadas umas por cima das outras

FIG.a
TERMO N O 142.369 de 23 de agosto de 1962
EeqUerente:. Na. PHILIPS' GLoBilAmPRNFABRIEKS.N ....Holanda
Privilegio de Invenç g os "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIR UMA QUANTIDADE DE ARTI.:
GOS IDÉNTICOS E DISTRIBUIR WiÉNICO ARTIGO AUM SUPORTE, A IN:
TERVALOS IGUAIS E, COM PARTICULARIDADE, PARA DISTRIBUIR UM FIa
LAMENTO DE LAMPADAS ELÉTRICAS DE FILAMENTO OU VÁLVULAS DE DES..
CARGA A UM R8I0 TRANSPORTADOR n

REIVINDICAOES

1: Aperfeiçoamentos em ou relativos a equipamentos destinados a distribuir uma quantidade de artigos idésntio
cos e distribuir um único artigo a um suporte a intervalos
iguais e, com particularidade, para distribuir um filamento

-de liimpadas eletriuva cie filamento ou válvulas de descarga A
um rOlo transportador, caracterizados polo fato de aerem proa.
Vidos de uma estaçã'o inicial, situada ao Sim de um percurso,
- ao longo ao qual uma corrente de objetos espaçados de. distán.
cias substancialmente iguais pode ser alimentada, com deter..
minada quantidade de estavies intermediárias sucedendo a es.

j tus-JA de partida e com uma estrção final preparada para entregar ao suporte, se necessário por meio de um transportador,
I
artigos isolados a intervalos iguais ao suporte, asando a rafe.
.lida estaçZo inicial e as intermediárias capazea . de sustentar
temporariamente um objeto em sucesso è de passar o objeto de
' Uma para a outra apenas quando uma estago imediatamente se n•
!Eginte ou a astaça Sinal se encontram váziae, compreendendo
Cinda o equipamento dispositivos destinaha a fazer parar a
1 corrente de objetes ao longo do percurso sempre 40 um dos
:ebletos da dita corrente tenha entrado na estagio de partida
de manter essa condiça estável ata que a estaçao estável
r ate que a ettaçZó inicial tenha fornecido o 'objeto alposigi0
t.
'zntereediária seV1htes

c

equlpamento, aomo -j- descrite aos pontos

ou t, laracterizado pelo f.ato da estaçâo intcial der done.
cctuice por Wrilk comporta ou recipiente recepçu, móvei. eispos.

se ao fim de ama 4alhe nelicolda1 Vibratória, destinada.aoa
soletoe • ser desenhada de maneira que • entrada p, de um f+ra
sigo provoque • fechamento de dm contacto slOtriCo som o obje.
Uso de fazer cessar o. mov1meno sibratOrio,
• 41 requerente reivindica de dcdrdo com a donvenga
Unternaalnnaà • " art' gl do Pecretg -Iml dg 7.20ã do 97 dot,j

f
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RE6at 0 do 1945, e prioridade do correspOndente pedido depOei*
tado na Repartiçío de Patentes na Nolanda: em 28 de Agesto de'
1961, 110b na. 268.697,
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8 - UM diapositivo az: filtragem para remover meteria eia
forma do partículas e tratar um solvente liquido de limpeza à se*
Do, garacterizado por um recipiente.de filtro tendo une abertura
de edmissEo de recipiente apropriado para receber o solvente que

tERMO X2142.820 de 10 de setembro de 1962,
neqUerentet GENERAL ROTORS CORPORATION
, Itilllegio do Zavens;; "FILTRO E DISPOSITIVO DE FILTRO"
para 34quidos, por exemplo no/vénres paralimposs . o s;co, Caracterizado por uma folhe uniterie Incluindo dias
positivos de filtragem em profundidede;pare remover Meteria em roce
Ma de partícUlas sdoe ditos líquidos:, e dispositivos: oondloiooados
de liquido para tratar os ditos líquidos.
2 • VM filtro de actirdo com o,ponto l,_serac,tOCIZOO polo

tato dos ditos diapositivos tondiolonadores d'vlíquid“oremretid011
pelos dispositivos de filtragem em profundidade_em relaçeo diãerse
por toda e dita folha unitária.
Um

filtro, de aoárdo com o ponto 1 ou 2,

o laico com solvente trotado e filtrada-o dito recipiente tendo
,uma abertura e ume ' tampa pare fechar e dita abertura, .e um dispe.

PEIVINDICAOES
4. 41. 'afinco

3-

retorna de Lm:aparelho de limpeza ; e;00'e ume abertura de descarga
de recipiente apropriada pare abastecer o dito aparelho de liMpeze -

ceraccerizado

•altivo de filtragem na forma de um cartucho ou semelhante inserive/
no interior do dito recipiente atraves a dita abertura, o dito cor*
'tucho filtro compreendendo um 'suporte de tela e Uma parte de papel
Se filtro dobrada longitudinalmente disposta em Justeposiçeo com •
eito suporte de tela, e dito papel de filtro dobrado tendo uma do ., l•
bra radialmente interna se acoplando com um cilindro perfurado e UMS
dobra radialmente externa se extendendo substancielmente - iainA i'perifaria do dito cartucho, -a dita parte de papel de filtro formand0
Uma divise() tendo um lado de abastecimento em comunicaceo com R

dita abertura de descarga do recipiente, o um lado"Sceptor era

Pelo feto de concentreçeo do à ditos dispositivos_condiCion a' dorea de

comunicaceo com e dite abertura de admisseo do recipiente, e dite

líquido ser mais elevada no interior da dita folha unitMO, e'Pe/0
tato de concentrageo dos ditos dispositivos de filtrageMAMIPraw

parte de papel filtro compreendendo uma folha laminado oonsistidm
lo de pelo menos duas comadas de fibras em forno de papel pare re-

didade ser mala elevada sObre e superfície da dita folha.
.
UM filtro, de ecOrdo com os pontos l 2 ou 3, corsoCansado pelo fato dos ditos dispositivos de filtragem em profundi.

mover o material em forma de partícula do dito solvente, e Uma canada coMpesta de agentes solventes de limpeza ; seco entre Os ditatil
Camadas em forma de papel para condicionar ou tratar o dito solven*

dade eonsistirem de fibras entrelaçadas, teia como fiapos de olgo•
deo, • p elo fato dos ditos diapintivos condicionadores serem cone*,
tituidoe p or um agente superficialmente ativo tal como o cervo

aaoional 2.,0 Art. 21 do Decreto-Lei n 2 7903 de 27 de AgOsto de 1945$

A requerente reivindica de acrdo com a Oonvençeo Inter*

•tivado combinado com os ditos .riapoeem partes por peso aproxime*

a prioridade do.correspondente pedido, depositado na Repartigeo de

demente iguais para formarem uma folha de filtragem pesando eprem

Patentes dos Estados Unidos da America, em 2 de Janeiro de 2962,

Gimademente 1.40 Vbs. por 3.000 pes opadradte,

s' ob n a l4.-803.

5 • UM filtro, de ecOrdo com o ponto 4, caracterfied4
pelo feto das ditos envie entrelaçados formarem camadas de papel
•ePaçadee, e o dito agente atiperficialmente ativo g er retido ela

7

6:5

'r

2

_,..-...t.:,

pro-~2-1

.1~, •
-

telaçio interposta entre es dites oamadas,

6 Vá filtro, de,:loOrdo com o ponto 4, carecteázade
pelo teto do dito agente aupSrficialmente ativo der retido pelse
dites fibras em relaçío disperse . por toda a dita folha de filtnif
gem uniteria.

itzff,
I .
wear~~

t. "%,
:
O

,--

I

je

-64
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• .2

7 • Vã dispositivo de,filtregem para remover meteria
•0b R forma de partículas e trotar um oolvente líquido, caracteriZ4* •
58

GO por um recipiente de filtro tendo una abertura de &dali:sa g de
recipiente apropriada para receber O solvente contaminado e Uma etortura de descarga de recipiente apropriada para fornecer solvent‘
filtrado e trotado, o dito recipiente tendo uma abertura e Uma 00*
captura pare fechar e alta abertura, e um membro dp filtro Inseri* •
rel e removível através o dita abertura, o dito membro de filtre
empreendendo um suporte e uma parteTde papel de filtro, tal come
eme parte de papel 'illtro santo:nada longitudinalmente disposta, .
aonduzida pelo dito suporte, e dita parte de papel de filtro COO

Fig. 6

mando uma diviso tendo um lado em comunicaçío dom a abertura dl
descarga 'ao dito recipiente e um outro ledo em comunicageo come
a p ertura de Sdmisseo ao dito recipiente. e dite parte de papel de
filtro compreendendo uma folha de filtragem uniterie tendo fibrea
entrelaçados dispostos em laminados pare remover a materie em forma
ae sperticules do dito solvente, e agentes condicionadores de solvesv
ee, tele como-agentes superficia/Mente ativos OU partículas de uri.

lio etivedo, pare tratar o dito solvente.

TERMO 1 2 142 834 de 21 de setembro de 1 962.
Requerente: =O BOSCOLO
sauplo
Yrivilfgio de InvençRo; APERFEICOAKENTOS EM migam
PARA FAZER TIJOLOS ".
REIVINDICAÇOEN

sikulass para fazer tildas tili1's84
terizados por coavreenderem inicialmente use arengo do UM, jprOVIde
laterabaente de um nrusero qualquer 'AS hootse Tationid (0.9$ 19 elj
..liperfelqoaing ntos em
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o qual t gó dispostoS dois Conjuntos longitudisais de fôrmas,
da conjunto oompOrtando =doer° qualquar de unidades, solidias
entre eis e ainda Incluindo cursores laterais inferiores, aplicados
deslisantemente ao longo das referidas guias; e cada fôrma sendo do
tipo Composto por Caixa retangular, de Cuja superfície de fundo aa.
alentam-se os blocos conformadores dos :troa do tijolo, e ainda pro

vida internamente de uma placa Solta de base, taMbém com furos da
passagem para aquelas taligncias, e mantida em altura fixa por apoio
direto sabre os laterais da armação, que atravessam orifícios previs
tos na sua superfície de fundo.
2 . Aperfeiçoamentos em máquinas para fazer tijolos, coma
reivindicado em 1, caracterizados por compreenderem um dispositivo

Janeiro de 1969

sua extremidade aberta de tampa circular do mesmo material em qui

se encaixa rigorosamente no diaMetro Interno do cilindro de modo
fecha-lo ermeticamente, tampa essa dotada de revestimento, do

spesmo material, em forma de disco, e faceia a borda externa do .
Cilindro, 8 também revestido externamente por plastico :lex/vele
ou couro, idéntico ao do revestimento do cilindro; pelo fato deo
te expér, diametralmente aposta de alças colocadas em altura coa
veniente, interligadas por tiras de lona, tecido ou similar que.
configura uma alça de sustentação, a tira-colo ou manual.
2 4 ) - ORIGINAS MODELO DE ESTOJO TERMO°. acorde *
r!om o ponto anterior tudo como
reivindicado, descrita e ilustra.
se nón desenhos anexas

de acionamento da descida e elevação alternadas dos dois conjuntos

partir de um
eixo vertical fixo, localizado entre as duas series de famas, e do,

de fôrmas referidos em 1 $ dispositivo este formado a

tado de uma capa tubular dtslieante, esta sendo provida, em sua ex...
tremidade inferior, de eum anel livre de giro, porém indesloavel lon
gitudinalmente, e tendo ainda um longo trêcho superior, externatente
ro egme ado, que atravessa um mancai fixo A armação, e í provido supe.
riormente de um volante para Coindei manual, ou peça adequada recep.
tora de rotação proveniente de motor, com redutor.

3 - Aperfeiçoamentos em ráquinas para fazer tijolos, como
reivindicado até 2, caracterizados por compreerslerem um braço retil/
neo de alavanca, articulado na extremidade inferior do eixo fixo reg
ferido em 2, e tendo os extremos opostos Sagados, também por curtos
braços articulados, a orelha; salientes das faces de fundo das formas

dos dois conjuntos citados em 1, alavanca esta A qual se articula sim
dá, em um ponto proXimo a tm de seus extremos, Um novo e curto braços
articulado pela extrbmidade oposta ao anel livre e extremo inferior •
da capa tubular descrita em 2.
4 - Aperfeiçoamentoe em máquinae para fazer tijolos, coma
reivindicado até 3, substancialmente como descritos e ilustrados nos
deserhos anexas.

3
GRMO

Na 143 116 de 17 de setembro de 1962

aequerintes SOOIETA

PARMáCEUTICI ITÁLIA

o, Itglia

Privilegio de Iavposioe *PROCass0 PARA PRBURAR UMA VACINA
dONTRA TRACOMA."
REIVINDIC40E3

• Um processo para ,bter tuna vacina antitracomas
tOSEL OtiliZáVal Oa .erapeutica humana, das membranas doe ett.
dos witelinoe (nfectadoi depois de cultivar u eírue da tracomi

om embriá-as de pinto. caracterizado pelo tato de. que te. ditae
membranas 464 tratadas com a:11i, auspensío de tripsina em colai
Qi0

teunpio. de eoefato, em pR 7,5-U, es temperatura de

o de lua c parte" "otiVa, separada por centrifugação

,
FIG.1
ZUNO N 0 143.043 de 2 de agosto de 1962
Booilerente: ANTONIO VIEIRA e MOACIR vÈlaA MARTINS ee=e SKO PAULO

kodalc In6sarialt"OMIGINAL MOD2L0 2.E ESTOJO TERMICO *
REIYINDICAOES

L 4 ) - ORIGINAI MODELO DE ESTOJO TERMICO, caracteri-

oilindrico alongado, de material isolante aàequado,
80 tipo plastico expandido ou outro 'similar, fechado em uma de ' Cias extremidaden, inteiramente recobartO por revestimento exter
00 em e8ree varledae l de plastico flexivel ou couro. dotado em a . -

' Gado per tuba

55-4000.

diferencial

tratada sucessivamente com am material dilicoso. Corna-845

deparar por centrifugação diferenclai e, por fim, trata-se opa.
ater etílico
PrOdesse de accirdo com . ponto ir caracteriza.
do porque a Cripolna • udicionada na quantidade de 3 partes do;
du9pen8S7o de 100 Mg d ripaina

En 100

de de diO1Uçá.0 t55rp;0 53

7,5-8, por uma parte le suspenso de vime

3 Um processo de ac6rdo com o ponto 1, caracte.
eizado porque o material silicoso é adicionado na quantidade
de 2 para cada 100 °c de suspensão de viras. .
Um processo de acOrda com a poste 1, saaraCvave,,

o
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r2zado porque o iter •tllico ;
0 da ~pende.

f.

ke .. )

adicionado em quantidade igual

arequerente reivindica de e grdo com a Come:nas

/
internaciona/

O

O Art.% 21 do Decreto-/el ge 7.903 de 27 de

&Dto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depõe!,
' elido na Repartigía de Patentes ne.Ittille, em 20 de setembro
' Go 1961, sob Ga. 164714

TERMO N 9143.161 de 19 de setembro de 1962
Uuquerente: NANE NAGAMedl
sZo Fado
Privilegio de Invengao: "APERFEIÇOAIONTOS EM. PASTAS DE
como OU SIMILAR

`..Ie;ro de 1 c;69 459

Thmo na 143 414 de 27 de setembro de 2 962
U.S.A.
Requerente: AmP INCORPONATED
Privilégio de Invenção: " PRENSA PARA DOBRAR TERMINAIS DE LIGAÇIO SOM
CONDUTORES EIÊTRICOS ".
REIVINDICAÇOES.
- Prensa para dobrar terminais de ligação sbbre COndUtO
res eletricos, compreendendo um primeiro embolo invertedor, carregai!)
do uma matriz para . ligar.:5or torgo a oonexão ao condutor, em Coopeà
raçSoaom uma placa de apoio de torção fixa, caracterizado por com'à
preender dispositivos do , embolo (15) para acoplá-lo com um

segundo

ebolo invertedor (3) e uma peça m6vel (47), tendo em si uma'sárie
RE1VINDIC,40E$_.

3. Imedperfelwainentos em pastas de couro ou similar, do tipo
formado por duae grandes faces laterais normalmente retangularesoms
OU ceMbolsas . laterais acossarias e algas, e interligadas por larga
Alma formadora do fundo e laterais menores opostos, compondo uma és
tagosa Valise, caracterizados Inicialmente pelo fato de a larga faixa
Constituinte da largura da valise ser dotada, na parte correspondente
80 seu fundo, dam:nolo corrediço comas duas partes componentes
¡casas paralelamente ao longo das bordas longitudinais do mesmo, e •
tendo os extremos revirados e fechando-se em V &bre as partes late..
Inis da valise.
2 ...Aperfeiçoamentos empastas de couro ou similar, como rei
Vindicado em 1, c' aracterizados pelo fato de, na abertura superior da
valise ser disposta ums larga faixa retangular, presa por um dos lato
rale longitudinais na borda interna superior de una dás faces retane
lares da valise, e tendo a outra livre, e o conjunto sendo completado
por"umisecho corrediço composto em três partes, duas das qual presas
as referidas bordas laterais longitudinais da faixa acima referida, e.
terceira, complementar de ambas as anteriores, sendo proa a borda
Interna superior da outra face lateral da valises
3 -Aperreigoamontos em- pastas de Couro ou similar, nono rei
vindicado at6 2, substanoialgente 'Como descritos e ilustrados nos de.
--mhos amuos,

de projeOes (48 a 51) seletivamente , suscetfveis de serem interpos ài
Us entre os dois mbolos (3 e 15) pelo movimento dArpeça (47), para
transmitir -Iam movimento alternativo ' do segundo embolo (3) para o prti
Melro embolo (15), sendo as projeOes (48 a 51) de dimensace difere
tes, de modo que a exteneão do percurso do primeiro embolo ( 15) 1305w
ba ser ajustada em est4gios Predeterminados.

2 - Prensa para dobrar terminais de ligago sObre condutCh

pelo 1
rato de que a peça m8vel consiste de uma chapa rotativa (47) na extra ...
midade superior do primeiro &bole (15), sendo uma peça de acoplamenm
rés elg tricos, de acSrdo com a reivindicação 1, caracterizado

to (41,42) na extremidade inferior do primeiro Êmbolo (15) disposta
para conexo com o segundo' gmbolo (3), para permitir uma conexo de'
Movimento perdido (42,43) entre os dois mbolos (5 e 15)-

3 . prensa para dobrar terminais de ligago sObre Conàutg5
res el g tricos, de acordo com as reivindicaOes 1 ou 2, em que o prife
Melro embolp teM uma outra matriz para ligar por torgo Uma parte de»
Conexo em tésroo do isolamento ao condutor, Caracterizado pelo fato

I

ao primeira
embolo (15) em dirego e em atastamen n;.á da placa de apoio (21) por
uma outra peça mdvel (46), diegiosta para ser interposta entre a Outra
de que a matriz ulterior (27) $ ajustável relativamente

matriz de torga (27) o o segundo embolo (3).

sare condutg
res e14trieos, de tardo com a reivinnoaçgo 3, caracterizado pelo j
tato de que a outra pega móvel 4 uma chapc;. rotativa (27), tendo prq20
geas (54) de alturas diferentes acima do plano da chapa (46), de exre
do que oT percurso da ulterior, matriz (27) pode per ajustado em estam'
4 Prensa para dobrar terminais de ligagRo

gios predeterminados, girando-ao a chapa (46),

5 • Prensa para dobrar terminais de ligaç go tObre condutái,

rea elítricos, de aardo.com a reivindicaçrfo 4, caracterizado pelo (
tato de que a peça m6Vel (47) e a outra pega m6vel (46) tflim aberu eg.,
ras (55) dis postas para :içarem em alinhamento em cada posigo de Mip
tament0 das duas pegas (470 46), para receberem um pino comum dr.
travameate sob tento de mola (56),.
6 • Prensa para dobrar terminais de - ligagb eSbre conduta.
res elabrie0S, de acera° com quaisquer das reivindicaçtes precedem ap
tet, compreendendo uma baste de alimentagto alternadora para alimene
ter uma fita de conedea'esIdiregro a placa de apoio, para looaliSato
a contato de guia da Mana placa de apoio, sendo a placa de apedol
dirigida atrads de uma articulag gs, 4aracterizado pelo tato de que
/
a vantagem mednioa proporciona por uma alavanca (115) .daartioullre .
gto 4 variável para ajustar e esteado do percurco de allmentagode.
baste alimentadora (91).
7 • Prensa para dobrar-tarainala'de ligagto abre dondutjá\
res elétricos, de acerdosee a reivIndicaoto 6, caracterizado pela
fato 4* que a iact* 414$4,0040 (ga tu up mouro do 1111Montaogdo.
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de tal extenso que sobrealimenta a fita (7), sondo abasto de sat a '
Mentação (91) disposta para ser retrafda pela artioulaçgo (109,112 •
115) subsequentemente a sobrealimentaç go para localizar a Oonexg0
de guia para torço na placa de apoio (21).
8 - Prensa para dobrar terminais de ligaç gó sgbre cOndut.2,res elétricos, de acerdo com as reivi gdicaçges 5 ou 6, em que um bale,
co de tesoura é disposto para cooperar com uma l gmina de tesoura pa•
ra cortar a fita de conexges, caracterizado pelo fato de que o bano°
de tesoura (77) e a lgmina da tesoura (84) fao mdveis em direçgo o
em afastamento da placa de apoio (21) por uma peça comum de ajusta •

que, o guiem do polideter, d empregado o produto
de Pelicondensaçgo de um gliool 0 do uma mistura do doido@ monoette
Winicok e ácidos policarbenicoe Com-14-88 átai6e de. carbono cujo
peso molecular médio fica entre 750 o 6000, preferentcaento entra.
1500 e 400, cujo coeficiente hedroxila fica entre 25 o 150, preito'
rentemente entre 40 e 90, O cujo pU fica abalso dée 4, prefereatOor
, sente entre 0,1 e 3.
2. Processo de cerdo coa o ponto 2, caracterizado polo fe,.
•40 do que, a guisa de poliíeter, í empregado o produto do policOnA,,
do poio fato do

densação de misturas de ácidos earbegicos consistindo em et e 50 por
tos, em pe go, de ácidos monocarbenioos O.= 14 até 22 átomos de caxs*
lona, 10 a 70 partes, em peso, de ácidos dicarbenicoe coa 36 até
44 átomos de carbono, 10 até 70 partes, ao peso, de (oidoe tricar•
tônicos com 54 at6 60 &tomou de carbono e em até 30 parte, em 040)
de ácidos tetracarbenicoa e ácidos policarbeniCOO eaperiOre0 oe?
mais de 60 e ate 88 átomos de carbono.
3. - Processo de acerdo com os pontua 1 0 2, caracterizado pO.1
10 fato de que, a guisa de polieSster, L empregado o produto obtidelf
por aloodlise dos deteres de ácido carbenico misturados, prefereame(.
temente do gator metilico, produto esse encerrando parcialmente /
grupos de *Setores no-modificadoe, especialmente grUp00 de daterot
wwdsletilicos.

mento (73).
9 - Prensa para dobrar teeminais de ligaçgo sabre conduto
é
.res elétricos, de acOrdo com quaisquer das reivindicaçUes precedentes,
disposto numa guarniz go de prensa em que o segundo Êmbolo alterna*
timo, caraoterizado pelo fato da que o primeiro mbolo (15) éligado
ao segundo embolo (3) por uma haste (41) no primeiro Êmbolo, tendo
a haste (41) uma cabeça alargada (42) apanhada por um par de /garras
(52) no segundo gMbolo (5), para prover uma oonexgo damovimento pez
eido entre os Êmbolos (3 e 15).
10 - Prensa para dobrar terminais de ligeç go sabre conduta
res elétricos, como reivindicado ate 9, substanolalmente como deecri•
to e ilustrado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido da
•
" patente depositado nos Estados, Unidos da América aos 2 de Outubro do
À
10g1. sob no 142.253.

2tRH0 82 144 963 de 27 do novembro de 1962
Aequerente:,HARI3URGERFETTCHRMISERINCKMAN&MEROSLI
. ALEMANHA
Dr/vil:g/o de Invenç go: H PROCESSO PARA A PRODUÇXO DS
!METANOS (CARBAMATOS De EXILO) ESPUMOSOS De POLIgSTERES"
.
arailnla3/40.ga
1. - Prooesoo pariTioduçãO -Cle uretata espumosos de poliés-teres mediante colevereão de poliésteres que sejam produtos de cone
' donen go do glia6in e ácidos oare.ônicoe, com poli-ieo-cianatos em
Zreznna of,t ume:Itc ja. (Lama e do ume mula tere:ária,

Jane o de 1969

4. Processo de acera() coa os yontos 1 a 3,: eoracterlzaas PS"
10/ fato de ger empregada uma mistura de poliéster c poliglioole /
• 5. - Poria de execnSo do processo de acerdo ' com Os pontoe 1,
a 3, caracterizada por serem espumadas 100 partes, em peso, de pot,
liáster; 15 . a 10apartes, em peso, de poli-Lao-cianato, 0,5 a 4 peR
tes, em peso, de emana terciária, 0,5 a 2 partes, Sa pee0, de UM40+I
teres e 0,2 a 10 partes, em peso, de água.
6. - Forma de execuç go do processo de &cerdo COM os pontoe
a 4, caracterizada por serem espumadas 20 a 80 partes, em peso, de
.poliéster, 20 a 80 partes, empeno, de poliglicol, 15 a 100'partes,
em peso, da poli-iso-cianato, 0,5 a 4 partes, em peeo, de omina ted
ciária, 0,5 a 2 partes, ao peso, de umeotoree e 0,2 a 10 partes, em
peso, de água.
7. - Frocesso de acera* com os pontoe 1 a 4 e forma de'exeou=
9;o de acerdo com os pontos 5 a 6, caracterizados pelo fato 'de que
adicionalmente ego empregados agentes intumeacedoree, a saber, subi
tânciaa orgânicas com baixe ponto de ebuliç go, taie como bidrocarbonetoa fluoradoe.
8. - Processo de acera° 002 os pontoo 1 a 5 e forma de exeoue .
,4o de acera° com os pontos 5 a 7, caracterizados pelo fato de que
aaicionalmente eao empregadas aubstâncias do enchimento o Corantes
t,
inertes como giz, barita, Zangam e pigmentos corantes.
Finalmente, a requerente reivindica de acera° com -a ConVençU
Internacional e o Cddigo da Propriedade Industrial em vigor, : a prio
ridade do correspondente pedido depositado na Repartiç go de Paten-.
tas da Alemanha, em 25 de_janeiro de 1962, sob ne H 44 712 I7d139b. •
TERMO N e 145 056 de 30 de novembro de 1962
Requerente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES dORPOUTION
E.U.A.
Peivilegio de Invenção: eMEMORIA , PORTATI4 PARA MÁQUINA DR
PROCESSAMENTO. DE DADOS',

í

REIVINDICAOES

1.

portatil e compacto para mepara uso com uma unidade de proCeeeamento de memOriaa,
caracterizado por compesender:
Um acondicionamen-to

Wr4 rem(Srla de forma Sera eilínd:f-er4

DIÂRIO
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) qma tampa,protetoraparaammaria e

meios de travemento existentes na meméria, deetihados
em poeição, quando esta fôr. mon•
efetuara
fixaç ão da medrio
G
[tada na Unidade de procedeamentO, e para trancar automaticameno
'' te a tampa protetora 1.medria, quando o acondicionamento dg
imlemOrlaib eeparaaa da unidade de processamento.
A.Invenção, de acãrdo com o'lento 1, caracterizada
12.
!pelo tato da taeipa protètora apresentar dispositivos dettinadoe
i
engajar e desengajar ditos dispositivos de travamento coxia
,a
•Unidade da-Proceásamento.
Á invenção,de acera* com o Ponto 1, caracterizada peo
ao fato da referida meméria compreender um coletor de discos
lane inclue uma pluralidade de discos de registro em paralelo,
Ainvenção, de acãrdo com o ponto 3, caracterizada
4.
pelo fato do referido colstor de discos incluir urna' peça supor..
te central e co referidos discos de registro serem montados pa•
relelamente entre ai, sabre a peça suporte.
Ainvenção, de acãrdo com o ponto 4, caracterizada pe.
5. •
ao fato do referido dispositivo de travamento estar montado na
dita peça suporte, o dispositivo de travamento incluindo um aleg
'

brisas, do tipo tornado por tira de borracha, com secçãO tranever
"-•
cal eubstancialmente triangular; e provida de um cabeçote lOngitu

dinal superior, para aplicação-à armação do limpador, caracteriza
dos pelo fat^I de a palheta mr dotada, mr,,Nimo a sua borda snperiort
de duas abas laterais longitudinais salientes, dispostas simétrica.
:rente uma de cada lado, e extendidas por todo o seu comprimento;
ainda, em sua ext remidade livre inferior, a referida palheta formart
do dois ou mais ramos, abertos em V ou em lequ, e igualmente atoaa
sendo toda a sua extenn go longitudinal.
2 . Aperfeiçoamento s em palhetas de limpadores de parabri
num
mas, comé reiviniicado em 1, substancialmente Como descritos e
trados nos desenhos anexoe.

0

0 0 • 0 9.3

to

00'999 O 6 . 0 9
4

• 9.0 • 0 . 9

9 G 9 O

FIG. 1

jamento que contem um primeiro dispositivo de travamento, adere
FIG. 2

tado para engajar a tampa protetora, e um segundo diapositivo
de travamento, deeiinado a efetuar a ligação coma unidade de
processamento, os dois dispositivos de travamento ficando ai•
tuados um adjacente ao outro e combinados de tal forma que.° •
primeiro dispositivo e automaticamente desligado e ligado,'res•
pectivamente, quando o segundo dispositivo é ligado e desligado*
Uiviadica-se, de ac8rdo coe: a Convenção Internacio•'
mal 45. o Art. 21 do adigo da Propriedade Industrial, a prior! •
dade do pedido correspondente depositado na Repartição de /aton.
tes dos Betados Vnidoi da•America, 'Os 11 dó dezembro de 1964
.aob1c,15.8,3.84.

".vN
.....

FIG. 5

TÉRMO NO 145 578 de 19 de dezembro de.1962
Requerente: ARMSTRONG PATíNTS CO. LIMITED . Inglaterra
Privi/égio de Invenção: "APERPEIÇOAHENTOS EM OU RELATIVOS
A DISPOSITIVOS DE OPERAÇào Dg PORTAS"
REIvINDIOAÇOEZ

TERMO N 2 145 156 de 4 de dezembro de 1962
Requerente: AUTO PEÇAS E OFICINA "É AQUI" LTDA - São Paulo
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PALHETAS DE LIMPA
MOR DE PARABRISAS"
REIVINDICAÇUS

1 . Aperfeiçoamentos em palhetas de limpadoree de para.

2 • AperfeiçoemeróTem ou relativos s dispositivos de
cperego de porte, °mantende de um rachador de porte, do tipo aqui
descrito, caracterizado pelo feto de que cede ume dai vedeçOes
hidreulices, entre Um per de superfícies relativamente móveis ., es"
te exposta, em uno posição remota dos dites superfícies, pressão
hldréulice que prevalece naquele compartimento que cresce em tomanus durente o movimento do eixo e palhete em una direção de aberto
ri de porte; e pelo fato de ser e mesma guiado deelizentemente no
seu movimento para perto e pior. longe dei dites superfícies, res.
pensevele pelo aumento • deu/isole:o na oltede premeio hidréulice.
2 • Fechedor de porte de scOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo feto de que as dites vedeçOes são recebidas, respeeo
tivemente, em ume fende na palhete e em uno rende na espere eet'e•
.0ioni,rie; e pelo reto de que um primeiro orifício ente feito na cite.
de palhete, indo desde s região de extremidede redialments interne
de fenda de'pelhete ate o Compartimento eubatido pressa° hidreu*,

Peri

•
Ouftri‘orfileirm lb
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de redaiiob beladalessammete miado 246,,
M
estadearia,
indo doidos natio de eatnentdWo\
Itt› na citads- -elpora
Ge radialmente externe da citada tende de espero et; eo dito oolrag
oa, de

desloca'rcento

timentoc,

3 . Pechodor de porta, deserdo cOle o ponto 2, eareebako..
'Gado pelo feto de que cede vedeçU 4 Um vadmo;o clastomertoe de CO"
4geo geralmente retangular.

4.

5 22sente

Poohador da porte construido 8 disposto eubatenok*

como aqui d000rito com usferenole o de •*ardo

001C 08

doiam

ilhoa anexes

flo 81')

kJane. de 1989

Co 14, t80 dee da deranbre da 102,
inerentes POUCO NEM
Cale ttieá ,
Øe 2111414edes 120Y2 ~IÇO PARA IIIVER1 €M2220.
in~
Pra btoirs6e onceopi- .
'cosprocuier ursa peca recortada em toado emborrachado, p3actirlosdosco3
lo ou outro. tendo o contorno externo substanoleasonte perabSlico. o
terno formado por um trectio central tamb8m parabOlioo, que co continuo
por tdoboa
. extramo8 laterais* (suavemente recurvados em sentido co
'rios e com dellmitago do uma 4rea Interna o anterior em moia luas
rospoodente a biqueira propriamente dita do calqe.do, da qual derivam4j
'dois prolongamentos poateriores: eimitricoss abortos wominsilmenta
VW e amamente afilados.
2 • Novo renrÇO PeWs 1711Uaram calçados, como reivindica&
em 24 cubstonoiskeete como docorlbo o Uustrado zoa . desephos
. _ snexos
voe nano

TIn'a N O 145 235 de 4 de outubro de 1962
Boquerente; VITALI 8: vALLINOTI LTDA . são Paulo

bloCalo de Utilidade: "NOVO MODELO DE ESCORREDOR DE PRATOS"
REIVINDICAC3D$

-

o caracerisado

"NOVO MODELO DE ESCORREDOR DE PRATOS", constItuloo.fr

do,
retangular, de alai,
A
tendo nas bordau 61,

por uma base metálica, preferivelmente inomidavel it

temanho adevado, alongado, com o feitio de prisma

mlnlma $ com as bordas ou cantos arredondados,
Guperiores dos laterais longos, uma serie de dentes paralelos, volthAs •

'tara

o

OWe para uma das extremidades da peça e,
'tio Voltados os dentes uma alça matÁlica
Gaio/ de
•

ponto

latr:i.
a eocorrert,podes

que pivota em torne doa

altura conveniente para suportar os pratos

'82 cor fechada

E16.1

na extremidade pa2t onde eso.,i

ficando abrigada no interior da base.

2 - "NOVO MODELO DE ESCORREDOR DE PRATOS'",
anterior, tudo como substancialmente reivindicado,

Ntuatrado noe desenhos

aoorde 903 o"
decanto 0 -

onexoe.

ri G. a

WheddiudotifulW
11111111fit
I

fio.,

4&

takiálin

2/1/M01Q 145 611 de 21 de dezembro de 1962
Requerente; laudo ROVAI São Paulo
rrivilegio de Invengios "NOVO Pá PARA WWEIS DE AÇO
12 OUTROS*
REIVINZOACES
Novo ptS para mbvala de ago e outrem%
ÇarbioUlarmnet0 indicado para permitir o nivelamento *ido ' o
tdon. o perfeito do dvela caracterizado portar torLad0 ema
atamento em duas partes, quais Sejam o pl pr8priamente entoo
uma placa de base para fixagh ao mfte/, o referido pl podendo
ter quaisquer formato e dimensVes, portá sendo nuesdriamenté
Provido de um trecho externo inferior oilindrico, com roainteac,
mento externo ou interno; e a placa de rixagito ao m4ve1, tem n;
bem de quaisquer formato e dimensaes, sendo dotada de um Moi
ÇO oilfndrico, saliente ortogonalmente do sua face inferior,
igualmente rosqueado interna ou externamente, ea corresponda:a

eia ao trecho extremo superior do pe.

4IF
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Jai'l&ro dn199,

2 • Novo pe para oveis de aço e outros ,
oco reivindicado em 1, eubstenolalconte como de p or/to e Uva.»
trMo . noa desenhoo =me.
tas• preliminar gø4 reenviado psiu Da • )erelhos prei7entes
do circuito de fabrioação.

, do

4 .* Processo segundo os pontos 1, 2
ou 3, caracterizado pelo fato de o nolvento Orgânico utilizado
no decurso da fase preliminarmer conatituído por
Ut.0 ( WW ) di l dd o com o N obite spirit* . h razão de -3 volumoe de
Solvente por volume de coluqío aquosa a trotar.
5 • Prócesso segundo on pontoe 1, 2,
cai 4, que compreende uma fase de enriquecimento em hetnio, az
Uma eó operação, da tolução purificada de hitnio e de zirocinio,
por circulação da solução ordnica purificada °cotando em aolução o hárnio e o ziroenio ao contracorrente com uma tap e aquosa
de-acidez apropriada, caracterizado pela adição de eolvente orgAuico ADY0 que eategura a extração ',eletiva do zire gnio na par
te de mima da entrada dg eolução ordnica carregada.
3

6 Processo segundo o ponto 5, vara*
terizado pelo fato de a fase do enriquecimento em hátnio da acm.
lução or g ânica compreender a diroulação az çoatracorrente desta
solução com uma fase aquele* de acide oonveniente eoguadO uma
relaçío de debito entre fase orginioa carregada e fase aquosa
da ordem de 4 e 7 com adiqío de solvente orgânioo novo segundo
uma relaqU de dCbito *om. a fase aquosa ~Apreendida entre a e
4 numa ataPa att na44 na parto de cie" da introduoio do fase or.*
gesica °arrogado,

FIG. 3
Tramo ItO 145 709 de 27 de dezembro de 1962
Requerente COMMISSARIAT LI ENERGIE ATOMIWE França
Priy11410 de InVenç got "PROCESSO DE EXTRAg0 O0 HXFFIO"

j,requerente reivindica de ociirdo com
ÇOnvenção InternaciOnal e o irt. 21 do Dooreto-Lei A' P.903, de

BRIVINDICACUQ

Proceeeo de extração do hePsio de
GMA fase aquece oide contendo báfnio, alro gnio e impteezaa, ca
racterizado por ume fase prelledner de purificação que compreen
de os etapee de emulsão comple4a da solução aquosa com um aol
vente ardniot, de repouso e deoentaqío • de copartneo da eolu.
ção orgenice purificada (010 ecntóm a quese-totalidade do hófato
• e totalidade do zircOnio, ficondo ae impurozo gves solução aquosa O noa escórias formadas, e ficando c, resto do hefio conti
1 •

27 de agOsto de 1.945, a prioridade_do_correepandente:oedido de
positado na Repartição de Patentes da Franca. em 27 de dezembro
de 1.961, aob n° 553.075.
itptmo .NO 145 712 d., 27 de dezembro de 1962
Requerente: SIWLI, INTERNATIONAL& RECEARÇU MAATSCRAPPIJ
Uolande
Privile:gle de Invençad: "SISTEMA PARA ACIONAMENTO DS COMPONEX
TES- DE UMA INSTALAÇZO gri BAQUÁTICA DE UM POÇO"
REIVINDICAÇOSS

do na eolução aquosa.

ProCeeso eegundo o ponto I, cures
terizado pelo, feto de e fase preliminar compreender e acidifica
t -)

Ponentes de

Sintoma Pero o acionamento de com
uma inatalação eubta¡uiktica, caracterizado por oca e,

proouder o dito sistema elementos de conduta apropriados para

rior que contem

cinda t instalação do poço, a partir de um ponte,
dtatrilte da instelnailo do poço, acionando g azes etnole direta
ou indiretamente os ditos componenths, compreendendo os aum.
tos de condução elemonton de acoplamento dotados com euperficiee
de obturado, ddeptodas para cooperar da nuas poeiçOoo de cagg
te, mormente de uma conduta terminando ima ciada aup erUole obturo

e6nlo, uma cemode inferior aquosa quEl'contem o resto

rapte.

Ção da eolução aquosa de hefnio e do ziroenio e uma normalidade
superior a 7, o tratamento da solução aquose acidificada por
solvente °remite° . apropriado, e egiteção

um

da mistura ate h forme

Ção de uma emulsão, a decantação de misture durante tempo paffi.
ttente pesa provocar e suo separação em uma tese orgia:150e supe-

e quase-totalidade do hefnlo e uno perto do zir
do ereértai0
• urs'inter-camada de ~Ásia*, e a departição da camada superior
conetitufda pela fase ergenice purificeda que contém o hifnio..

3 - Proceeso segundo o ponto 1 ou 2
.eíracterizado pelo feto de a comada inferior, amuos resultante

-transmitir

DiÁRi0 OFICIAL (Seçao Hl,
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10 n Sistema de acdrdo com o ponto 18,

'caracterizado pelo
e o

instem de aeUrdo com topetes 1.'

CerileteriZado pe/8 fato do aeoplamont0:9odereer tette e doerei.,
'110:pc0 corando edietinola.

feto de que a manga é carregada por

mola.

't
14 w • sistema de acSrdo com o ponto 10.
\
caracterizado pelo fato de que para o elemento de acoplameInto,
mpenae,,uma, conduts hidráulica se abre dentro do osp aco.ent're 08
•lementoe adjacentes de aooplemanto.

3 e histeMa ZW,tàrdo coniiPonto a',
itractericadO pele fato dos elemitos de acoplamento Nem met
,ttdca entre et ne sua posiçib de acoplamento,
4 ;# sistema de acérdo com qualquer um
tos pontos precedeni;es, oexacterizado por compreender, pelo me*,
toa, tua motor elétrico que aciona, pelo monos, uma bomba hiarkt
) que comunica por maio de condutas com o elemento atuante

lisa,
de, pelamenoe, um componente, trâvulat de contrOle para atuarem
por meto doe sinale combinados entro 4 bomba e os elementos ata

entes, de nanetra a ligar a bomba eeletivemen te com 00 elemento
,Co atuaq150 dos empontes.
5 • Sistema de acôrdo com O ponto 4,
caracterizes° por compreentor uareservatOrio para armazenamens
te defluido bldr67loo, reaervatOrlo Use comunicando com a ea,
trade da bomba 0. 00M 08 oriticlos de deacarga dos yílvulas.:,,

15 • Sist'sma de acOrdo com o ponto 10,
esfactertzado pelo fato de que um dos elementos de acoplamento
catei ligacb com a instalaqi% do poço tendo a superfície de obta
Pago do mesmo disposta rartioalmeite e adqptade pari reoeber e
o:1,w:to:ter o outro elemento de acoplamento em disposiçià talem&
16 • Sistema para acionament0 do 'ma
Insta:UM ao Poço eubeguático, etbstencialmonte comO,desorit0
8 ropreeentado nos desenhos anexo.
.
requerente reivindica no acere° com Q
I
Converiçto Internacional e o Art. 21 de Decreto-UI n" 17.903,
do
27 de agasto de 1.945, a prioridade do correepondarite . Pedido Ao
poeitadona Repartição . d0 Paísintee doe Estados Vnidoe dadm4r£0
co, em 26 do dezembro do 1.961, eob ia° 165,395,

6 • Sistema, de aciprdo com o ponto
CaractertZado pelo xoto do motor élOtrioo, a bomba e as válvula°
serem montadas co, au sObre ornem° elemento de acoplamento.
7 • Sietema de ardo como ponto 5, .
caracterizado pelo fato ;IQ reeervat grio catar montado no élemems
to de acoplamento qro suporta c motor elátrico, a bomba e CO
eálvulae.

aleitem de ac6rdo 0018 0 ponto 19
eataoterizado polo Isto de que pelo menos uma parte doa elemenv
e

Ni

toe de conduta nem condutores eletricos.
9 .1 Sistema de acOtto com cponto 8,
Caracterizado pelo lato de que todos 08 elementos de conduta
cão formados por 0008 eletrioos, elementos de contato ligados
Cos referidoe cabos e montados nae auperacies obturadores, se4
Co cede componente CA nascente acionado altrionmente.
10 • Sistema de acOrdo com qualquer
Cm dos pontoo precedentes, caracterizado pelo tato de que 88
Coe elementos de acoplamento consiste em uma, caixa provida com
LM furo, na qual a Scperdele obturenteeeta-pre paada de ruma
- 4119 9 08att ao 0Pe rer Comuna auperficie exterior de obturação do
Se gundo o/emento do siooplanonte, estando dispostos elementos de
tOtarecZo catre at superfícies,

11 • Slatemas de ac6rdo com o ponto
10, oareotorizaeo retoçete de que 08 ainger 0188 de obturação
f
MO cilíndricas 8 estio dlepoere eleMent08 . 0tUredoreo emule
ldee entre ee sunerrielee.
12 • gatona de acOrdo com os pontos
do que uma menge está dont a

10 00 11, Oarecterizeeo pelo tato

adetenente CIRDente eíbre e euporfício do obturação.

FIO. 1

TERMO es 143 811 de 2 ch5 janeiro de 1953
Requerente: BRUNO BOTTEN»Sâo Paulo
atoai° de Utilidade; "NOVO SISTEMA ABRIDOR APLICADO EM
TAXPAs DE LATAS"

h

REIVINDIOAÇOES

1 - Novo sistema abridor aplicado em'tamPos de /atas,
caracterizado por possuir na parte que se sobpãe à tampa¡ um
ressalto curvilíneo circunferente que sofre a pressão de %nen,.
trancias existentes na tampa, dispondo-se ditas reentrar:laias sOmente,
em um dos lados da referida tampa em Uma semi-circunfe
*renda, deixando o outro lado livre para se abrir dita tampa mediante pressão.
2 - Novo sistema abridor aplicadO et tampas de latas,.
de agrdo Coe. o ponto anterior, tudo substancialmente coto aqui
da urAto'e rep restintado esattem4. ticamento noo d esenhos Bacios.
!

r-ua- rt-a-feira

Is
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Meneri.a que/ a corrente do - umbo fundido eolidifida e arrasta o Motel a.
laminar, que é separado 'do chumbo por uma grade que dote atravessa ou por
outro dispositivo adequado, %seguindo o Metal a laminar para um laminadoi•

FIG.1

adequado.
SI) "rum PROCESSO ME LAMINAÇXO DE METAIS DIRETAME7TE DO IMITO FUNDIDO, como
antee reivindicado e caraotorizado pelo fato de resfriar — aero metal fundi
do a laminar pele.tranomieeZo do seu oalor a una corrente de chumbo fundi.

,

do.

.FIG.2

4•) *NOVO PROCESSO ER Lámiunlo DEP:Luis DIRETAMENTE Do UNNO FUNDIDO, tudo *
81010

deeerito e reitindresdoe

2

FIG.3
pano 111 0 145.870 de li de Sanolro do 1963
Ognorentot ALFONSO OAPATER DE CASTRO
SIO Paulo
Wolo do UtIlldados "NOVO TIPO DE ABAM= FOTOGRÁFICO"
REIVISDICAÇOES
NOVO TIPO DE. JUMWOUR FOTOGRÁFICO, formado de u+
ermaglio de abat-jourcomum f porem caracterizado por ternua+
fOrra4o externa feita de papel Potogx4ioo especial, na qual +
el& imagem de pessoa, paicagem e outroa.
'II- Tudo como descrito no preaente memorial e ilue++
orado moo desenhos anexos.
•
1.

wip~inzawaxagzuw Imeemmry

TERMO Né 105 971 de 2O de outubro de 1958
Requerente: N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN - Holanda
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
. *PROCESSO DE SOLDAR FOLHA DE MOLIBDENIO POR MEIO DE CAR.
MURETO DE MOLIBDUIO°
REIVINDIOAOES

1 • UM proceoso de

unir uma Selha de metal refra.

trio a um objeto de metal refrat4rio, com o uso de UM

material de soldagem, caracterizado porque e aolda cod
iiste de quantidades, em peso, substancialmente Iguala,
do metal da falba e do carbureto desse metal.
2 Um processo de ecOrdo com O ponto 1, coroou*
rindo porque a Solha consiste de molibdenio, a solda
eendo composto de uma mistura dO 45%0 55% em peso de mo.
libeenio e o restante de carbureto de molibdenio (Mon,

TERMO N é led 335 de 22 de áaneird - dc 1963
GUIMARXES MOREIRA - São Paulo
Requerent e : NICOLINO
Privilégio de Invenção& "NOVO PROCESSO DE LAMINACU

(

DE METAIS DIRETAMENTE MO BANHO FUNDIDO, E ApARELHO

PRA REALIZÁ-LO"
1EIVINDICA025ES

r 21) NOVO PROCESSO DE LARIDAÇãO DE METAIS DIRETANENTE MO MARRO PODIDO, carece
torizado o pr000seo polo fato de vortor-se o metal fundido numa corrente
de chumbo em cuja suporfioie o metal se eolidifica e é arrastado pela onsz
rente do chumbo fundido da qual é °operado por uma grade Ou outro Capes&
tive, o metal solidificado que panem a um laminados conveniente.
fp) - NOVO PROCESSO DE IAMINAÇXO DE METAIS DIRETAMLITTE DO MANSO FLUTDIDO, ORM'
*Urina° o aparelho por oonotituir-se do eanaie de eiroalageo ae chentrow
fundido, providos do meios adequados para earàon o p ta oiroulegeo, denode
que ao pouca verier o metal líquiae a laminar ao alvmbO tUndidO. de talo

3 . UM tubo de descargo eletriza contens* peio mei.:4
nos uno £S1he consistente de meta/ reçratÉrio, mais paráb

ticularmente, de nclibdÊnio, caracterizado porque a tolhi
esti ligada a ume parte componente de metal retrottulawq
com o uso de ume eolda de acordo comi o ponto l ou 2.
1- Um processo de ligar uma tabu de metal reta
trio a um objeto de metal refratArio'neatanolalmente,
-eme agul descrito com raer;nela ao desenhe amue, /
•

4416 Ittionrtto4onra

11"
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a Vn tubo do descarga 0014*1014 contendo pelo na.
rin00 Ume tolha de aciardo oomh ponto . I, substanolalmente co.
lao aqui descrito com reterSnoie ao desenho anexo.
*requerente reivindica de acarez com e CoavenOkó
tnternacional e o Art. 2. do Decreto-Lei No, 7.903.de 27
r de Agosto de 1949, a prioridade do correspondente pedido
depositado Ma Repartig go de Patentes ela Holanda, em 23 do
Outubro de 1957, sob No. 221.854 reth.o . cl. 49 h 50 d 13.
mulo 112 122 317 de 30 de agOsto de 3.960
Requerentes UNION OIL COMPANY OF CALIFORNIA n E.U.A.
Privilégio de Inveng:::v:::::::::: EDUÇXO DE 0LEOS E 0Aono
IBIDROOAREOUTA DOS ME SCILIDOS OLEIGENOM
.... ..------ 1 • Aparelho de o.-.uçao de Cacos e doca hidrodarbo*
' tintados do sOlidos oleígenós compreendendo um fOrno, um meio
' para passar sOlidos.ascendentemente atravas deste enquanto-se
Mantem conbustao /Á dentro, um meio para remover cinza quente
do tapo do dito terno, caracterizado pelo
. fato de compreender
!
uma lamina do raspador de pálidos, contínua, em forma holicoi.
dai, operatOria abro a6lidoe de cinza a partir de uma'area
' central elevada da rotorta ate uma area circunferencial ao tas'?
ft da retorta, eátando a dita lamina de raspador pivotiada a )
partir de um ponto no eixo geometrico do dito tOrno numa dia-,
tírácia Substancial acima da borda superior do dito forno, e In%
meio motriz para operar dita lamina.
2 O aparelho de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato,da )mina de raspador de sOlidos, Contínua t. des.
cor a partir de uma arca centra/ superior acima da dita super.:Leio de sOlidos, ate una área circunferencial inferior da Um
ta superilcie de sOlidos, e do meio motriz incluir um meio para girar dita, lamina, mediante o que a rotagao da dita lamina.
de raspador de sOlidos, prova, em combinacZo com força grava...
tante, um componente psaitivo de r8rÇa radial, atuando em dl,
rega° descendente e exteriormente, a selidos de cinza quente,
alimentados ascendentemente,,impelidoe para dita superfície,
Sendo-com isto os ditos 4O1idos Ate cinza quente removidos da
dita superfície de cinta mediante aplicagao do dito componente
da targa radial.
3 - O aparelho de acOrdo com o *ponto 1 ou 2, caracte,
.,DiZad0 pelo tato da extremidade inferior da lamina de rae-2adorp
DM forma helicoidal, terminar acima aa borda do tipo do dito
FOrno, a uma distancia eeparado verticalmente da mesma, pelo )
Aenos igual 'ao tamanho míximm de partículas de ditos sOlidos
que passam ascendentemente atraves do dito rOrno.
. O aparelho de . aca-a0. cora-o ponto 1, 2 ou 3, ca.
luterizado pe/4 fato da poro circunUrencial da lamina de
'raspador, descer a gra angulo pelo menos igual ao angulo normal
)
do atrito dos Delidos.
5 • Aparelho como acima espeoiticado, compreendendo.
IkÁ.„„,,
•Cm terno, =meio para passar lidos ascendentemente atraves
'do mesmo, 0 . ummolo para remover cinza quente do tapo do dite
torno, caracterizado :pelo fato de compreender uma lamina Ao
raepa4orbelicoldai, continua, rotativa acima cie uma Área MG
1. tral 0,0ya4a 44 dito rno. estando dita ;roa central enoaa",

(latoeiro de 119t.../

da verticamente
, atam gatiinota catatonia: ente de WO de taloa/4,W* lamina d0 rapada 110bord0 1 'rotativa, externa, 4080

coado coa tuna maior toá do domada a partir da poritoriOda
dita keti cíntral elevada ali a borda externa do dito tinia,
e um meio para girar dita ganha de raepador helicoidal, eoric
ttnda, e dita lÉmina de raspador de borda, externa, movendo,
com lato, .a dita gaita de raspador beitcoidal i contitatc¡ot3
saldos de cinta que cabem eentroisionte, pra a Área drenares,
rendai e, raspando, com isto, a Cata 1.411na do raspador Id.
¡oras. externa, Relido@ OntOS da dita Área circunfiroulials
caindo, com isto, ditoa nelidoe eOltoa fora doe ,dltop 061ktint,
,que sobem, aeima ' do dito tr,P0 d0 . 2'14noe devido ao Coito ide
1 •
gravidade opte atua sabre ditos aOlidos soltos movido/1 poio ti
borda do dito i&110.
'6 • 0 apara6 gle - aCá'rdo coal 4 ponto 5. caroptil?rialle.
do pelo fato da lamina de raapadór 32,4:n1c:tolda1,s descoaden!o,
descer COM angulos sumentatiVonoontliumecrea do deeOlda cOmLdiaa
tancias aumentativamontolhalOran apertir do centro do dito Wo
po do Orno.
7 . . Aparalho amo acima espeeiricado oonpreendando
do mesmo, um meio para remover cinta quent e do 01)0 do dito
I
fOrno, caracterizado pelo fato de compreender uma lamina da
raspador horizontal do forma helicoidal contínua, rotativa
acima de uma área central elevada*, dito torno, estando d1t4
1
;troa central colocada,verticalmente a uma distancia eubstano
t
cial acima do tapo do fano, ,eendo o meio de raspador do oraN
rotativo acima 4a área cirounferencial do dito forno, eandd
que dito raspador externo desce a partir da periferia da dite
area central elevada ate a borda externa do dito tarno;i0 tua
meio para girar dita laminado raspador horizontal e dito Meie
.1
de raspador descendente, movendo, tOM loto, dita rotaga0
da
1
lamina de raspador horizontal co eglidos de cinza, que Sobem,
para dita arca oircunferencial
. e. raspando, desate modo, lito
1
meio de raspador de borda externa, eSlidos soltos fora da di.
ta erea cirounferencial, caindo, com isto, ditos eOlidoa
. 1 do
tos fora dos ditos sOlidoe que sobem, acima do dito topo
arno, devido ao efeito de gravidade• que atua sabre dita 84,
lidos Soltos.
8 • 0 aparelho de acara° com oponto 7, caracteris
Lado pelo tato do meio de raspador de borda externa, descendente, estar disposto substancialmente de um modo radial, e
1 atri
desce com um angulo pelo menos igual ao angulo normal de
to dos ditos sOlidos.
9 - O aparelho de accirdo com o ponto 7 ou 8, earacto
riaado pelo fato do meio de raspador de borda externa, descendente, operar acima de uma arca cirounrerenCial, dentro de dia
cano ias de ramo radial externas, maior do que O% do raio dr •
tarno, O menor do que 75% do raio do arno.
, 20 • O aparelho de acera° som o ponto 7. 13 Ou.:_9
Claracterizado pelo rato do atolo do raspador de borda eXterna,
! descendente, operar acima de una ;roa eircunretencial,identre
' de dljutriolaa de teime radial externas, maior do que 25% do
, raio do armo. e menor do 4140 50% do ralo do tGroo.

'Lne:d-o ce 19,9
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15 O aparílho de evrOrdo com quaisquer

11 . *0 aparelho de acorao.00m quaisquer dos pontos'
' precedentes, caracterizado pelo fato do melo para girar a lã.

1

4101, ~tu*

a 10. caracterizado pelo fato ' do meio pare rotaqat compra

ander uma estrutura de suporte superior e um melo para gira:

mina de raspador de cinza compreender: suportes para lerina

dita estrutura de suporte acima das bordas externas do dito

radia/ dispostos horizontalmente acima e ligados adita lemi.

tapo de terno.

16 - o

um= anel propulsor rotativo, estando dito anel propulsor

apare'lho de acardo com os pontos 1 a 10, ca.

rotativo ligado aos, e em relaçío de suporte aos ditos supor-

racterizado pelo fato do meio para rotação compreender uma es,

tos dispostos radialmente; um meio para sustentar dito anel

trutura de suporte superior e um meio para girar centralmente

propulsor rotativo, estando dito meio para sustentaçío do din

dita estrutura de suporte no centro do dito tSpo do awno,

to anel propulsor rotativo 'estacionário relativo ao dito ter.

TERMO N 2 135 553 de 9 de janeiro de 1962
Requerente: KARTONAX G.m.b.H. - Alemanha

Mo; e um meio Motriz para girar dito anel propuleor,rotativo

Idodelo de Utilidade: %rego DE RECREAÇÃO DE BOLA-CRICKET"

abre sim meio para suatentagío.

REIVINDICIOES

12 • O aparaho . de acordo com quaisquer dos pontos

1 - ,Mgo de recreação, de bola, onde a bola

precedentes,. caracterizado pelo tato do anel propulsor rotati-

atirado por meio de movimentos basculanteo, efetuadoe a mão,

vo ser provido de caixas de sustentaçio, dispostas radialmente,

das figuras do jogadores colocadas me ca.po de jOgo, sendo-

tendo cada uma dae ditas caixas de austentaçío, uma extremida-

o pé das figuras de jogadores el g atico, caracterizado pelo+

de aberta, de face interna, para receber uma extremidade doe

fato que,são colocadas ne ' frente de cada figura de jogador+

ditos suportes de limina dispostos radialmente, tendo ditai, .

uma ou váriaa superfícies de gula para desviar a bola atira

caixas um provimento para espaço em emaces° l& dentro, provens

da por uma ou váriae figuras de jogadores Para uma ou ter1-

do, comine, para

empanaiO por

calor

dos ditos

suportes soga-

ao das figuras vizinhas de jogadores.

roa 14 dentro.
2 JOgo de reoreação, de bola, do acordo com a

pontos
sustentar o

13 • O aparelho de aoOrdo com quaisquer doo

precedentes, caracterizado pelo tato do meio para

reivindloação 1, com vériaa superfícies de gula, caraoteriaa

anel propulsor rotativo, estar provido de ro/etes dispostos

do pelo fato quo ar auperfícIae de guia são entre el

verticalmente para receber empuxo radiai, o de roletas dispoa.,

das em grupoe e que tem a forma de corpos polígonos (blocoe

tos horizontalmente para receber empuxo vertical, median,e.o

8, 9, 10) por exemplo com corte transversal
ri
•

o empuxo horizontal, respeCtivamente,
da ligam de raspador, est:Orna helicoidal, cio absorvidos pelo dito meio rara austentar MO anel propulsor rotativo.

tranolln,.

retangular.

que o empuxo radial.,

j dOíso uD , reureuvuu. se cola, de acordo com a

'reivindicação 2, caracterizado pelo fato que os lados doe .
polígonos tem a forma de peças arcadas com flexão cÊncava
(por exemplo 11, 12, 13) (figura 2).
4 . Jogo de recreação, de bola, de acOrdo com e
reivindicação 1 e com as . reivindicaçães - 2 ou

3,

caracteriza

do pelo fato que são ligadae com as superfícies de guia tra
jetoa de rolar (14), com preferencia em forma de bacias

pa-

ra a bola (7).
5 • Jego de mecreação. de bola, Construído copo
Ogo de orloket, de ackirdo com a reivindicação 4, caracter

zado pelo fato que as colocadas abre os trajetos de rolar
(14) em formí de bacias peças arcadas -(19), que esto embuto
tidae com as suas duas extremidades livrea ta furos de Mue

.~Jr.
. o apaallto do tardo ~quaisquer

.te do, campo de jeab (2), doudo removível, , o que consietaa
de uma tira flexível, de ua tubinhO ou de material eimilar.

pele tato do-neto para autentagio
da PrePe l ego rotativa, eeiprovIdodolonneio de veda* de
ar, e do anel propalar rotativo aer provido de moi melo de le sdageio de ar cooperante, mediante o que se amuam dito anel
propulsor rotativo e o Mulo de oustentagío numa re/aqZo
precedentes, caracterliado

vedada ao ar, movivel, wo em relaqie
isto O trajeto de

na.

entrada de

a

aos pontos

•

á • JOgo de recreação, de bola, de aardo coa

reivindicação 1 e com uma ou várias das reivindicaçaes 2 41
5, caracterizado pelo tato que a superfície, onde eettoo34
,
cada a . figura de jogador, é Cercada, d e menelre Pr h£
conhecida, por uma cavidade anular (6).

ao outro 1. limitando coM,

ar ao tratate es dm:cari:ta da aia%

7 - age de i'eoreaçãO, dó bola, de aeOrdo co,

as reiviadicaaes 1 6, caraOteZ10,40 pelo fato qUe ao £9i.

)

1 tu no centro do campo do 3Sgo eavidadon CO, eu:o ton.doo
puxado para baixo até a base do campo de jogo,

V-ç

'

8 - JOgo de recreação, de bola, de tardo com o.
øe reivindicaçães 1 a 7, caracterizado pelo fato que a roma

1

I,

Cida de uma mataria plástica termo-plástica que se pode de*
formar, com preferencia de um filme de matéria plástica e
os blocos de ouperficies de guia (8, 9, 10 zaaaaltent qa
I
[so
mo
,100M0 Ilhas abre a superdcle do campo de j8gos
,k requerente reivindica a prioridade do idiati.e,
pedido depositado na Repartição de Pot/lutes alemã. em 22r"

de dezembro de 1961, )90/3.0 n 2

Z 40.088(774

Onf.

a

um radical organico divatentes de preferencia UliX
*aticei alquilenico ou arilenico l . ps n e at significam, cada que-at
*se ntimero inteiro no valor de no nÉximo 2, 21 significa um ra.. /

12 significa

-‘
dical arilanico mono. ou bi - clelico t principalmente umgrupais"
I
' I to meta-ten1leno apresentando na grupamento ;cleo suitani00.i
4AV
\
posigio orto.com relaçío ao grupamento Ur
]
2.. Processo de aeZreo eom o ponto 34 caracterizadte
'elo feto de se empregarem como componente de acoplamento copo
contendo grupa.*
tos neto-metilegess, em' especial
Izentoe ;eido sulf$niço e/OU grcpaeentos earboxilaspaselvele 47
1
.
.
ScogaróweeposIsao .4.
.
j
Processo
do
ac-Brdo
com
um
dos
pontos
T. e 2, Ogil
.....*,
Cacterizado ve3.9...reo do 90 emPsarog 4ia 2Z002221P22t22 de

7

perficie do campo de jOgo consiste de maneira por si conhe4.

'CO
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.

i

aminaa do 't 6rma1q

#,?„,(scsalx

19 032

(In nua/. n significa ire ntmer0 inteiros positivs, no vaie de
po m gximo 6,. T significa o radical niquel-ftele.clanina o a elm,
Xç. talco um numero inteiro, positivo, valendo no m;xlmo Z.
IN. Processo de aoOrdo com um dos pontos 3. o 21 684
' 1 Cauterizado peie :Ato de se empretaraM dt p aSOOORPOStet de litglw
lete de zEirraula
SEYmi
^OrlOt.

ln
2,./Nite

CS*

ocynwzi

(IMA n olgngiee um numero inteirovatendo nó málme 29
1 significa o radical ntquewtalo-oiantna apresentando co (plateâ
i
SUbstituintes mencionados nas posiOes 3,3 /93" • 3"te
5.- Processo pare a proiuçU de. corantes ftalo-eian4
:abo% caracterizado pelo tato de se condensarem uma 2;476-trio
' 0.halogeno.43,5Ztri.azíne, por um lado, com Uma 4 11214 dg il:cidia
"afquel-ttalo.olanine-smixOnleo de fOrsule
(48

4

-TERMO• N2136.809 de 28 do fevereiro do 1962
Itequerentet CISA SOC11ft£ ANONYMã ----sidra,.
1._Privilegio de lavengiea "PROCESSO DE FABRICAÇXO DZ CORANTES 0.8
DIALOCIANINA 0
.;.
IREIVINDICAÇUES

Í

- 'loa Wenn° para o produao de corantes ttalo-ciante'

r00% caracterizado polo 1'0? do ao acoplarem em moio eloailo
Co atei traeamonto :eido, eomponontea de acoplamento passíveis I,
Le aco planento papo to com teor em um grupamento ceta.nloo eme*
nava. respectivamente onolizedO t 900 tetra •aso oa @i-azo-cor>
Lsten
9 49 arma!? •

carpa

o Ce' dieel da um, dquei.fta/o.cianina conte,
,
kjei~„t.,
t
' , PROLIPoS P d2A04?IAPAMentoe ‘Oldo sulfônicoN,
elgidhea

(((-(((t(,(

I I II 'n

,

,

2n-1

2aka

Os Por outro lados com tga amuo.notaaazo-corante de Virtinle
Rir.Rjr".N.N.Ra
" elt qUe 2i Significa um radical arilinico -mono. ou bi-golloOs
principalmente um radical 'meta-te:1110n° apresentará* um grupaxi
Sente i:cldo sulfOnico em posicio orto com relação e ponte azo
41Ita significa o radical de um componente de acoplamento ligsdcP
1 ponte azo em posiçio vizinha à um grupamento cetánloo eaolir4e
walm enolizado.
Processo. paia e produçZo de corantes ftalo-ciant*
picos, .caracterizado . pelo fato de se aci/ar o grupamento)
qa1431.,alln)-3.) de Prcdeca de eondensWie de anule
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TERMO NO 149.302 de 22 de maio de 1963.
Requerentes COMPANGNIE WINGENIEURS ET TECRNICIENS D'ETUDZS

'BARÇA.
WiT13440 do Invernia: "VRIcsIo PARA ~Tom SR PARCOS'.
REI VINDICA[

.8

131-5---•"•••

44n%

.n.12 2n.1 kwlR2M4
r
soo qual n, m, R, Ri o az possuem o significado mencionado nos
pontoe 1 o 5, por meio de halogenetoe de ácido niquel-ftaio.cle.
2Dino.su1fOnico.
Finalmente, s depositante reivindica de acOrdo com g
Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do

*Salgo de Propriedade Industrial, e prioridade dos corresponden.
tes pedidos, depositados na Repartição de Patentes da Suíça, em
28 de fevereiro de 1561 e 15 de fevereiro do 1962, sob os nos.
2379/61 o 1848162, respeotivamente.
136.814 de 28 de fevereiro de 1962.
Bequerentes FARBENFABRIMEN BAYER AKTIENGESELISCHAFT
Frivilégio de Invengaos."PROCESSO PARA A PRODUCÃO DE
DE Niniu ACRILICA".
TERMO N o

ALEMANHA.
COPOLIMER08

BEIVINDICAC8ES

Wacterizado pelo fato de polimerizar nitrila acrílica, eventual,
tente em presença "de outrós monômerodeopolimeriaívels, com 0,2.
ço aos monSmaroe a serem pcaimerizam
lq%, calculados com relaç'o
doo, da um composto dotado da -seguinte fOrmula Coral
111$

Cita me e. CO

J1

caracterizado pelo fato de compreender colchOes de apoio
mal fixados sabre as paredes laterais do barco, ditos colchOem
sendo endbidoe de ar comprimido para que entrem em contacto com

referido veiou%
-5. Um ...‘culo, de acordo com o constante doe Pontos
3. e A, caracterizado Relo fato dos colchaes de apoio /aterei,
o

20. Processo para a produção de copollmeroe de nitrile •
Scrilica Contendo pelo menos 70 de s nitrile acrílica ligada, co-'

11

1. On Vedculo para o transporte de barcos caracteriza.
mo pelo fato de compreender uma plataforma, os drgãos de movimentaçU do veiculo e uma série de colchOes eldaticos enchidos a a;
comprimido, transportados pela plataforaé e.destinadoe a receberem
'a carga.
8. Um veículo de aeGrdo com o constante do Ponto 1, ca...
raeterizado pelo fato dos referidos colchZes serem conetituidoo.
cor bolsas feitas de um material deforadvel tal como a borracha.
8. Um vetoulo, de ac8r/o com o constante do Ponto 1,
caracterizou, pelo fato de compreender uma fonte de suprimento de,
ar comprimido destinado atilaentar os ditos colchOes, apresentando
tanques dm . descarga situados entre a fonte e os colchOes.
4, Um vedculo, de acórh com o conetante no Ponto 1,

(80311)13

' comportarem almofadai) que permitem aumentar a sua espeesura..
, pendo-owen contacto com o barco.
Maivindica—se, de acardo com a Convenço Internacional

o o Art. 21 do COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade do
pedido correepondente depositado na Repartiçao de Ratentee da
Wrancao em 24 de maio de 1962, eob mo. 898.688.

Ma qual R I representa uR ébmo de K, um grro.
aumento notila ou um átomo de cloro, It o re.
;recente um grupamento alquila contendo 1 o
átomos de carbono, um radical orne ou arta
quilo, A representa (CR2)n , um radical teni.
aeno ou

8

(CR2)n
Dignificando n um:ia:clero inteiro entra 1 e 4
o, por fim, representando ra um wlmero intala
ro entre 1 e 3.
?recesso de aciirdo com o ponto 1, caracterizado .\
;elo reto de empregar como componentes de copolimerização amido
oorilica do ácido R-buti/-R.bete.etil.sulfOnico e/ou amido neta.
..acrílica do cido N-butil-N-beta :.etil.aulani00 ou seus nela do
bidrossoltivele.
30. Processo de actrdo com o ponto 1, caracterized0
plo tato de empregar como monOmero copUlimeriztivel tooter metía
liso de ácido acrílico ou acetato de vinilaí
40. Processo de acOrdo Com o ponto 1, earaoterizad0
pelo fato de efetuar a polimerização em índ ices PE en tro 7 e 1,

FIG.4

20.

com sistemas de Oxido-redução . ; base de persulfato.de compostos
sulfurados de baixo nível de oxidação, eventualmente na presençe
de peçuenasAunntidades de iontes de metais pesados. Finalmente, a depositante reivindica de ecOrdo com o

TERMO No 149.275 de 21 de maio de 1963.
Requerente: TOKYO GOMU KABUSHIKI KAISHA - JAPI°.
Privilégio de Invenção: "vi4A DE DEFESA",
REIVINDIOAOUE

1)..thaa viga de defesa caracterizada peio fato
que ela fica conetituida por um tubo tetraedrico, Leito e

ConvençOo Internacional e de conformidade com o artigo 21 do

Os borracha, com uma superfície de aeeentamento no lado e

CÉdigo da Propriedade Industrial ) a Priorid ad e df oorrooDondens
te pedido, depositado na Repartigh de Patentes da Alemanha. em

oposto para com uma ouperfivie amortecedora e duas supere
/Icica de euetentação ligadas entre Bi, sendo sue a eeçiie

2 de março ap 1961, sob o no P 33.330 In/390

do dito tubo cortada num plano cruzando em ingnlo reto.
com o eixo do dito tubo, tendo um feitio tal Que mnresene
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'ta uma forma aproximada de UM elleal:0 te ge00/8 e Oand0
Lado de cima conetituido pela dita en grilais emorteeedem
ta, o lado do fundo paralelo com dito lado de Cima pela •
euperfIcie do Ueentament6 e os dois lados laterais com.
Comprimento igual, paute ditas duas Empe:tido§ de laietql

ta9;o.
2)-Una viga de defesa, conforma •specificada.
ha reivindicaçào 1,• caracterizada pelo fato que natos .
8$ Seguintes dimene ges de eacalao:

3 le (0.2-0.014
A .1 (1-3)14
t . (0.15-0.4)U , a 452-802
a altura no p artido da compreasio

9Ad*

•--- a largura do lado do fundo
• ; a largura do lado de cima
t
A

; a grossura da parede
; a abertura de Ingule dos lados laterais.
3)-Uma viga de defesa da reivindicaçao 1, oa-

tacterieada pelo fato que na mesma uma chapa de assenta Canto (h), tervindo concorrentemente como chapa de minei)
(Ne fies equipada es quatro lados com furos para assentar
parafusos (T), (7)1 (7), t7), fica encaixada dentro da eu
perficie

4,

aneentamento (2) j

,

FIG.2

de borracha...(a).

i (i . V
o

TERMO N2 149.234 de 20 de maio de 1963.
Requerente: DENCO. A.G. Privilégio de Invenção: "MEIOS DE SUPORTE ) PROVA DE IBRAOES
PARA TEARES".
REIVINDICAOES

• FIG. 2

7

1.- Meios de suporte à prova de vibrmç ges para tes.
,
caracterizados
pelo fato de compreenderem uma extremida.,
re g
de de armação de tear, uma sapata alongada fixada ao fundo
da extremidade da armação do tear que carrega Este último',
uma base sub'jaóente A sapata e adaptada para fixação rígida
a um pavimente, tendo a referida sapata e a base partes de
berço inter-ajustáveis pr6ximo das extremidades opostas da".
sapata e de base e inclinadas longitudinalmente A sapata e h
base em direçgpe opostas, sendo as referidas partes de berço

. zORMO20149.235 de 20 de maio de 190
Utilmente, R= JULIO TRIPOLI
SiO PAULO
HOW° de Utilidades "VISOR AUXILIAR APLICÁVEL A 4UEBRA.4011
'IVINDICAÇUES
1. "VISOR AUXILIAR APLICÁVEL A QUEBRA:
COI"5 conStituidO por placa colorida de plEtstico ou (nitro matert
Cl eenvenieáe, caracterizado pelo fato de que ao tisor proprias
' Otite dito se encontram associadas ferragens formados por pia.
dle metálica.; cog par de ratos que conformam, cada um deles a
, tigUra de um "U" com,ps . elacas, sendo eine estas se articulam,

• gnisa de dobradiças, com chapas fixas ;ts bordas do plr;stieo,
•tgando como pino da' arti4u1a4 fio met;lico dotado de arco..
'fttern o retido por orelha solidária à placa, junto ao inicio dos
estes dotados jUnto-As extremidades de dobra ou •

repo$ em ",U° 9
egentgra interna..

COnforme reivindicoeU anterior, t ad!) sub3tancialmente co

CO de5OritO no rebt6;10 a /lustrada nos desenhos apensos ao pr.,
A.MC

de berço,
2.- Meios de suporte À prova de vibraç ges para teares, caracterizados pelo fato- de compreenderem um membro de
base para fixação rígida a um pavimento, sendo o referido mem.
bro alongado e provido,.pr6ximo'das extremidades opostas, de
almofadas de apSio dotadas da 'crista ligeiramente inclinada°
trenevereeimente que se inclinam longitudinalmente ao membro
de base em direç ges opostas, uma sapata alongada paru eer mon
'toda flutuantemente sabre o membro de basee livre de amarração
positiva com ela e adaptada para apoiar ó pèso de uáa extremida
de de armação de tear, sendo a referida sapata provida, abra
o seu fundo e pr6xime das suas extremidades opostas de faces

2, NwISOR AUXILIAR APLICAVEL ' A QUEBRA
$04",

também coroadas transversalmente e meios de alinhamento subo.
tituíveis resistentes ao desgaste para as referidas partes

de apno adaptadas para casarem com as referidas almofadas de
apó'io dotadaa de crista inclinadas do membro de base e partes
• de inserir substancialmente auto-lubrificantes e reaistentep
desgasta intarpostea entra as raferidaa almofaias de °pilo e

AO
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os e suportando- flutuantemente a espeta e embalando-a longitu-

dinalmente e treneverealmente e8bre o membro de bege, sendo e
Deputa adaptada para se mover .umalnimo longitudinalmente em rsi
laç;o ao Membro de base sob a Influencia dasvibreções severas
dá tear nume direçeo longitudinalmente ao membro de base.
3.- !feio do suporte À prove de vibreçges para uma gr.
riçía extrema de tear, caracterizado pelo fato de compreender
ema espeta alongada para amerraçge ao fundo da referida ermaçgo
extrema de tear e a ela estendida longitudinalmente, ressaltos
Ma fundo da referida espeta pré:cimo das sues extremidades e een
do inclinadas longitudinalmente em direç ges opostas è tendo faCoe que ao inclinadas e convergentes transversalmente, um membro de base alongado subjacente à referida sapata e eubstencial
conte na mesma extenso dela e adaptado Pare amarraçgo rígida a
um .pavimentó, almofedee ' de apeio no referido membro de base pré
Cimo das sues extremidades e subeacentee aos referidos ressaltes e tendo faces inclinadas opoetaMente no sentido longitudimal e inclinadas opostamente no sentido transversal para engatemente com os referidosressaltos e almofadas de inserir subo
tituiveie resistentes ao desgaste correspondentemente formadas
dispostas entre os referidos : ressaltos e às almofadas de apeio
e apoiando todo o peso da mapate e da referida armeç go extrema
do tear.
A invenç go de acento com o ponto 3, caracteriza-,
da pelo fato de que as referidas almofadas de inserir e go formadas Teflon.
5... A invençgo Sé acento com a definiçgo do ponto 4,
caracterizada pelo fato de coMpreender placas de inserir pré-formades,destacévele conatituides de material aglomerado para
as referidas almofadas de apeio e subjacentes s elíã-jdàs de
inserir Teflon e engatando diretamente eetas Ultimas, sendo a
referida sapata e membro de base espaçados e estando livres de
-qualquer contacto a no ser atravís das referidos almofadas de
inserir e dee placas.
6.- Suporte de berço è prove de .vibraçgee para teares,
caracterizado pelo fato de compreender um membro de base para
mearraçgo rígida a um pavimento por baixo de uma extremidade
da armaçgo de um tear e sendo geralmente coeXtensivo com a eXe
tremidade da ermaçgo, uma sapata deitada obre o Membro de base
e eubstancialmente coextensiva com ele e fixada diretamente ao
fundo da extremidade de- armaç go do. tear e carregando a dltima e
inter-adaptando-se friccionalmente com meios de apSio de berçO
na referida sapata e membro
de base e tendo faces de engate
que aio inclinadas em sentidoe.opestoe transversal e longitudinalmente I sapata, e ao membro de base, pelo que a sapata é ditem
posta flutuantemente sabre o membro de base e movível um mínimo
em relaçgo e ecoe membro de maneire que o tear ao 90 moverf apreciavelmente em re/eo go ao membro de baee.
7.- A invenç go de acordo com o ponto 6, caracterizada pelo fato de . que os referidos meios de apoio de berço inclu.
eniepartte de'ieSeeir-kfaIetsffldeleti-aubétancialmente
auto-lubrificantes, as quais e go eubstituiveie.
8.- A invençgo de acordo com o ponto 7, caracterizada pelo feto- de que as referida partes de inserircompreendem
pares de almofadas de interajustegem metélicaa e no metélicae
dotadas de faces que . engatam por frecçgo.
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9.- Suporte )$ prova de vibrações pare teares, carde.
Urinado pele feto de compreender um membro base para amarraçga

rígida a um pavimento por baixo de uma extremidade de exmaçao.de

/
tear, uma sapato deitada aab:íe4 a membro base e adaptada pare ser

Lixada diretamente ao fundo da extremidade da armaç go der-tear
•
engatando friccionalmente meios de apoio de berço de inter-ajus
tagem no referido membro de'base e sapata, permitindõ um ateve-.
cento longitudinal mínimo da sapata em relaç go ao meibro de ba..
se e embalando a sapata lortgitedinal e tranaverealmente de meeira que esta Ultima mantém uma posiao tima sabre o membro
de baee durenteee vibraç go do tear por causa do efeito da areei
dada.
Finalmente, a depositante reivindica, de acento com
a Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
COdigo da Propriedade Industrial, -a prioridade do cerreeponden
te pedido, depositado na Fepareiç go de Patentes dos Estadeie Uni
dos de América do Porte, em 21 de maio de 1962: sob o nUmero
196.159 ,

Fig.)

Fig. 3
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TERMO N 0 149.178 de leide maio de 1963
sio FAULG
Requerente: BORDE &WOLFF LTDA
Privilegio de Invenção; "ORIGINAL APERFEIÇOAMENTO

INTRODUZI-

O EM DIADEMA PARA CABELOS DE MULHER "
REIVINDICACOES
12) 'ORIGINAL APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EW DIADEMA PARA CA-

BELOS DE :MULHETt" caracteriza-ao essencialmente pelo fato do
o diadema (1) que pode ser de plástioo ou outro material fiai
vel, e

que

tem- forni 'ironia.): alerta em sua parte inferior onn

de, suas extremidades (2), distanciadas entre

si,

micamente voltadas para baixo em aentido vertical,

es4:o anato•
'ter dispose

tas superetrmente, em sua parede interior e na periferia adjam
enata

a uma de suas bordas, uma pária de pequenas araitnolael

biÁRIO OFICIAL (Seção
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III)
_remeemeeffil~mmemene

(3) chim e COM yOntaa arodóndadac, 4totauciadas e optac.

tanto.'
go) P onom Amesmummo

IPPRODUETUO EUDIADE/IAVARA

eAr;

IELOS DE MULHER", como no ponte Mo:Mente, 41 tuddr 00m0 Oubda
tabela/ante depealitO, Moivindiaad0 8 pelos desabo 3neX0er

-X7o. 2

WM0 112149 226 de 17 de met10 de 1963
Requerontot LUIZ MICHIELON S.A. * AGRICULTURA, INDUSTRIA
COMIRCIO
RIO GRANDE DO RETa
MOd010 4e ' UtIlidadei"NdV0 NODÉLO DE TAPCTZ
REIVINDICAÇ
VOILOLO DE TAP/Tr, manufaturado ora recortos do peles coloridas de a
r Chorai, caracterizado peio feto da oa referidos recortes
de peles serem jurtapostesi
i
tornado artfetio'oe deeenhoo i e loto:ligado* por costure to ponto da ene feita coma]
Atilho de couro.

te • *Ovo mobtz.,o l'AP2Tr, como em li • como albst•notoloott, dormito • rel.
Vindicado 110 relet6rio a dutenho em,enexo,
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tflMO 1t*249440 do 14 de Malo de 190
(Requerente: GENERAL ELECTRIC CONFANZ
) Privilegio de Invenios HAIERFEIÇOANENTO EM MOTal =naco
171)0 1/3 INDUÇZO
BEIVINDICAÇUES
letleeperfeiçoanente em motor tOnof:sie8 tipa do inaughoota e'
preenaendo azumbro nGoleo eatator Magnetico tendo Ora pluralidade do
ranhuras com um enrolamento de campo principal arranjado flat ditas ranhas
tas para forrar um nGmero pre-determinado de polos de marcha prIm:rio8 91
e um enrolamento de partida em ditas ranhuras para formar um nramero prel;
determinado de poloide partida primÉrios deslocados entesOaoo dos p0108
de marcha primarlos, cada um dos poios primarloo incluindo urna
de da bobinas formadas de um nGmero de espiras de fio, caracterizado poo
Io fato de que os harmOnicos impares da fmm espacial sob cada tarados pOo
Los de marcha primarias esto em relaçh aditiva com os hatmOnicos cor •
respOtdentes da'itm espacial sob cada- um doarpoloo de pârtida prtmeloo
para produzir um conjugado elevado para a partida do motora 2. Um aperfeiçoamento em motor monof:sico tipo de krolugto,"de
i
edrdo como ponto / caracterizado pelo fato de que dita ralagoo aditiva
C efelUada pela escolha do uGMero de espiras de tio por bobina dd polo
primgrlo.
s. DM aperfeigoamiento et motor ronodsico tipo de Induçro, de a
corda com os pontos 1-Z caractarizado pelo rato de que 6 -nOtero de aspa

nas de fio por bobina para cada um dos poios primarioo de ditos enrolam
mentos aumenta progressivamente da bobina mais Interna para A sua bobl»
Oa mais externa, e que a bobina mais interna da cada Um dos pelos prima
rios do oUtro enrolamento tem pelo menos tantas espiras de fio quanto a
ela bobina mais externa.
••• •
vai aperfeiçoamento em motor monofasico tipo de Induçto, de
- 40Grdo com os pontos 1-3 caracterizado pelo tato de que o dileto de coei
nas de TIO por bobina do polo de marcha aumenta progressivamente da bolo/
Ca mais interna pat.11 a bobina mais externa de cada polo, o pelo fato
de que a bobina mais interna de cada Um dos polpa de partida,primariors
tem 'um nGmero maior de espirae de fio qUe - a bobina mais exte rna do ama»
Go poio.
5. Um aperfeiçoamento em motor moncasico tipo de induçto, de
acÉrdo com os pontos 1-4 caracterizado pelo fato de que o &era de esoi
nas de tio por bobina para cada um dos poios privarias de mareta aumenta
Progres sivamente da bobina mais interna para a bobina maio externa, e
pelo fato de que o doere de espirais de fio por bobina de cada um dos
Oolos de partida primarios diminua progressivamalts da bobina mais In .
terna para a sua bobina mais externa.
6. Um aperfeiçoamento em motor monof:sico tipo de induçto, de
acOrdo com qualquer Um dos pontos precedentes em que um enrolamento auxiliar : disposto nas ranhurac de estator para formar um nGMaró de poloade partida primarias tendo centros dealocadoe O graus el etricoe a par •
ti, dos centros adjacentes doa poloa de marcha primarias, os polca pri»
cario* compreendendo cede um deles uma plâralidade de bobinas f;oncentra
mas iórradas de um nCraro Pra -determinado de espiras de fio para prover
espiras Tg efetivas para cada um dos poios do enrolamento principal, e
To para cada um doe poios de enrolamento de Partida, caracterizado pelo
fato de que o sinal da empreso.% matTu sen (4), o Sendo o tar mCnico fula
odamental 0U -i'aritnicos de ordem inferior, ; o mesmo para n harmSnico fus
lamentai e para pelo monos o terceiro e quinto narmOntco, de modo que
Re fGrças produtoras de» conjugados dos componentes de fluxo aedo na me!
direçRo.
Finalmente, a requerente relvindida os favores do ConVenqgo
Internacional, visto a presente invençluter sido depositada na Reparti.
. •to Oficial de Patentes dos ,Estados Unidos da 4,m4les do Norte. em 15 de
galo de iyu, sob o no 1961E46.

•

ao W)
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te formandO Uma pluralidade de paaaagers colocadas operantemen
te entre a referida placa de entrada e a refarida placa de aal
xfa para receberem emaiequepoia ao aparos que passam atraves da
referida apertura na dita placa de entrada e posteriormente dot
carreg ar as aparas atraves da referida abertura ne dita placa
de Es:- i 's e meios. para nivelarem as preesiea naa referidas paz.
oaaaLs com a pressio no referido digestor durante a descarga
4Ns aparas dentro do referido digestcr.
2.- Aparelho para cozer aparas de madeira de aciordo
voai o ponto 1 ) caracterizado pelo Tato de que os meios para ni
velarem as pressões nas referidas paesagena com a pressáo no
referido digestor durante a. desearga daa•aparaa dentro do dito
digestor sio condutores que levam vapor ao digeátor.
3.- Aparelho para cozer aparas de madeir,..de acOrdo
cata os pontos .1ou 2, car 'acterizado pelo fato de que lnolul .
meios para rodarem as placas e meios delmembrunaa ' entre pelo

.140

TERMO -.149.100 13 de maio

de 1.963
REQUERENTE - JAMIL NASSAR = SRo Paulo
EPDELO INDUSTRIAL - Novo tipo de ferro

automettico

REIVINDICAOKO

DE PERRO AUTOMÁTICO, formado de
um ferro elétrico comum, porém caracterizado por ter a parte
posterior de seu corpo em forma triangular, com doia pinos naparte traseira que fazem contacto com duas molas situadas na
parte traseira de um suporte inolinado, com guies laterais e
Com as referidas molas ligadas, por meio de um fio'elótrico,
uma tomada de força, comum.
II - Tudo domo descrito no presente memorial e
Ilustrado nos desenhos e olihhia anexos.
- NOVO TIPO

TERMO NQ 149.053 de 10 de maio de 1963.
Requerente: TRE IUMMUS COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção g 'APARELHO PARA COZER

menos uma das referidas placas e as passagens,
4.- Aparelho para cozer aparas de madels-.de acSrdo
'com o ponto 3, caracterizado.pelo fato de que as membranas não
' etal fina e são fixadas em ttrno da circunferRnem fOlha de m
O•
cla da passagem relativa.
5.- Aparelho para cozer aparas de madeira de acârdo
com o pqpto 3, caracterizado pelo fato de que os meios de membrana aio em fOlha de motel fina reforçada per aros dispostos
- ao eixo geometrico de rotação - das rape..
anularmente em relaçao
rides placas, sendo os referidos meios de membrana fixados em
terno da circunferencia da passagem relativa.

APARAS DE

F1(5.2

yADEIRA°.

REIVINDIOMES

1.- Aparelho para cozer aparas de madeira que compre.
ande um meio alimentador de aparas, um digestor super-atmoeferl
co, meios de válvula para introduzirem as aparas provenientes
doe referidos meios alimentadores de aparas para dentro do reta
rido di g estor, caraeterizadOrelo fato de que os meios de válvu.
ta'ino1uem uma placa de entrada rotativa provida de uma abertura estendida através dela, uma placa de saida rotativa provida
se ama abertura através Sela e deslocada em reinas. ; abertura
ao referida 01 A'61. de 4ner ati
teca 1 nns.:ajt no rol
vamo Pu
ff MOI tI0 RR

o.- Aparelho para cozer, aparas de maaexra ae acarau
coa 03 pontos 3, 4 ou 5, caracterizado pelo fato de compreenø
der a provlsáo de meios alheentadores de presaao pare forma&
rem fluido de alta preaaio contra os meios de membrana com O
Sim de pressionar os referidos meios, de membrana em relaçáo 4
Vedaçio mais firme contra se extremidades proximaa. da° palma+
(Ore

e

7.- Aparelho para cozer aparas de Madeira da acOrd0
COM qualquer um dos pontoe precedentea, caracterizado polo fa*
to 49 oomPreender a Pr91,149 de 991o9 do dronfiRem alia inclusa
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'perturagZea ed3aeentea nonato/ai:ah levede PainaleeireC
, partis:entoa de drenagem ese gveia para comulteag;* da AU= 053.
elas e alatema de velvula acionado por maios Parauacu te

• P.lae as para vedação doe referi:10 compartimentos de drenagem
)ntre os enchimentos.
8.. Aparelho para cozer aparas de madeira de ectrdo
coa qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo for
to de que a torda de arrasto da abertura na placa de entrada Is
cortada por baixo..
Finalmeng e, a depositaste re.;vindica, de actrdo cote
a Conven4j Internacional e de confpraidado com o . artigo 21 do
Gedigo da PrePriedade industrial, aprioridade do correaponden
te pedido, depositado na Repartiçaó de Patentes dou Estados
Caldos da America do Norte, em lo do maio de 1962, sob o me
Me de Melte 14 de 1/44444,ir de
3.93.7/15..
Requerente IMAXOS GARDINI LTDA. - sIo PAULO.
Privilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇõES EM ENROLADOR
ONDUIAMOR CU CACHEAMOR PARA CABELOS".
REIVINDICAOES
12 ) "NOVAS DISPOSI tIES EM ENROLADOR t ONDULADOR OU CACHEADO

--VARA
•

CABELOS5

881VINTIOACOES.

1a)"86T070,DIST1INVID0AAUTON XTIG0 D2 TINTA PA.
MA CALÇADOS UH/URU% preferivelmente confeccionado 'em plástico,
na drma de corpo:cilharia° ou de outro formato seoi4trieo qualquer
,•ooveniente, Caracterizado pelo tato de ee apresentar com aba circus •
' dente num des topos, O qual co presta para alojar parelaimentetspon.
sa colada ao referido topo, asponla e aba recobertas por tampa dota.
' Ca, pela face interna e mentra2rwMe, de aifinet40Westilete paul.
Vel de atracesear a citada esponja portador da 13quido, eendo que I.
mieialmente, entre O tampa o estojo colocado anel posteriormente
Inutilizado.
20)083TOTO DISTAIBUIO-08181C8EfIGO D8 TINTA PA.
PA CALÇADOS 8 8/8ILifigge, contem rei/5.n4ieno anterior, tudo S.
batancialmente como descrito 50 relat4rio o ilustrado nos ~hos
pensos ao presente memorial,

caracteriza-se essencialmente polo fato do conám

tituir-se de uma peça ollindrica Oca, confeccionada preferem,
o
Cialmente, do plistico ou outro material flezivel apropriado
largura (1) e com pared;conim
.
/,
tituida Tor vários 'filttes longitudinais 12), espaçadoe aqui..
soo bordas eutremasJie relativa

distantes incorporados Is bordas (1): ditod filAtesdiongitudi4
mais (2) esto ligados por outros fil gtes transversais(3),tamg
bim espaçados e equidistantee, formando no corpo da peça uma

R0.2

pluralidade de abertura. (4) quadrangulares; nos filgtes
tudinais (2) e trent:verg ais (3) estilo dispostos- em seriee alteZ,
'Nadas, uma sequgncia de projeçt'es (5) roliças, ligeiramenteed.
nicas e com Tontas relativamente esfAricae.
22 ) " NOVAS DISPOSI OES EM ENROLADOR ONDULADOR
PARA CADELOS,cone

OU CACMEADOR

no ponto precedente e tudo como enbazanci •

almente descrito, i'reivindicado e peles desenhos anexos.

ERMO - 148.911 . 6 de maio de 1.963
REQUIMENTE FÁBRICA DE ENCERADEIRAS
IDSTREN8 8/A 4.. Guanabara
PAIVILgGIO DE XrIVENÇXo . Suporte vertical para ventilador
REIVINDICAg0
1.- Suporte vertical para Ventilador, caracterizado
•
pelo tato de compreender um .ou meia suportes tubulares verticais,

aolidElrios com uma base apropriada e,solidarizadoe, a uma certa
altura da tese, por Uma travessa substancialmente horizontal, ru
qual trabalha um eixo, i g ualmente verticalLa outros taiitos ele-

•X;

mentos tubulares ~cativeis de deslizar livremente dentro doe r.
,
feridos primeiros elementos e, por eua Vez, solidarizados, na se
parte superior, por um elemento plano em forma de prato, acetinado a sustentar o ventilador.
2.- Suporte vertical para ventilador, de. *cerdo com
o ponto 1, caracterizado pelo nato da que, , no referido eixo,
se enrolem as extremidades de cabos que, passando Por roidahae
de inverso montadas na traveaaa, penetram nos referidos supor
tem tubulares verticais, para descerem ao longo de competentea
depreastes longitudinais previstas nos referidos tubos internos
e .ge solidarizarem com as extremidades interiores doa meamo8.

.3

3.- Suporte 'vertical para ventilador, de actrdo com
,os pontoe 1 e 2, .earaeterliado pelo fato de compreender ore.
ItTedo pl 149.0(39 de 9 de maio de 1963.
requerente: PEDRO ANEIROS LOPEZ, CICERO

MANOEL PEREIRA,

0010 ms si TEIXEIRA DEVES. SIO PAULO.
Cloablo de Utilidade* "ESTOJO DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE

MIA PAU OAWADO3 E

81t4ILARESfe

ferido eixo diepositivoS de acionamento e de r212112a N da na"
tureza.~.1.
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TERMO N 2 137 137 da 14 de mano de 19we
Requerente: AKTIEBOLAGET SEPARATOR - Suécia
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE EVAPORAÇXO

DE LIQUIROW0

REIVINDICACUS

1 • UM processo de evaperao:70 de líquidoa usando um
'trooador de calor °cindo°, oobbeeido como tal, que 4 oonstituido
por uma serio de capea . tron000Onioos espaçadas, adaptada: E umas
aos outras e formando canais ou passagem; entro es caPea, ia quele
tem nm oixo vertical e o dametro maior meie alto • o di:metro menor moi, baixo, caracterizado porque o llquido a sor evaporado á
admitido em todos os segundos canais ou passagens entre os cepas
.C,nicas, pelo ledo do seu diometro menor , e o 1£quido d;sses, canais ou passagens á descarregado pelo ledo do dametro maior daa
capas oOnicas, o moio liquido do aquecimento ou emitente'do calor
4 admitido nos restantes canais

pass,gens entre as capes cOni.
coa, pelo lado correspondente ao diamotro maior, sendo doscarroOla

sedo desaea canele polo ledo do diassietro menor, o porque o controlo da preas g o e da tomperatues do meio de aquecimento admitido,
hem como da prosa g o e da temperatura . do vapor desprendido pelo la.
do da amido pelo líquido evaporado 4 tal q ue o vapor despr-endidu
I aa salda dos canais ou passagompold líquido evaporado segue, te .
presaeo existente, e curva de vapor/zaga. ° pare O líquido e aer
wiesporado.
"d TERMO U Q 148.910 de 6 de maio de 1963.

Requerente: FABRICA DE ENCERADEIRAS LUSTRENE
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM
3)E P.

3/A.- GUANABARA.
ASPIRADORES

REIVINDICAWL3

1.*. Aperfeiçoamentos em aspiradores de po, caracteri..*
sedoe pelo fato de compreenderem - na qualidade de descanso dos
tinado a assegurar o repouso do aparelho numa posigeo inclinada
e, Uma 'braçadeira aaliente prevista na extremidade do corpo do
aparelho maio pracima do respectivo cabo, e uma haste, substan.
Oialmente, retilínea, articulada ; referida braçadeira e susce•
tivel de ser mantida em duas posiçõea extremas, uma substancial
mente paralela ao corpo do aparelho, mediante a adaptaçeo complacente de um garfb ou forquilha previsto na extremidade de usai
peça aolidaria com a referida haste ao tubo de etscçeo do apare*
lho e outra - a de uso substarnialmente em engulo com o reto,
rido corpo do aparelho.
Zoo Aperfeiçoamentos em aspiradores de pO, de actrdo
'coa o ponto 1, caracterizados pelo fato de compreenderem, À al.
tora da parte central, eventualmente de maior diemetoo¡ do reta
rido corpo, Um anel de material eleatico, e, nos ramos da rafe..
rido braçadeira, dispositivos de retengeo cooperantes; com a re•
ferida haste e destinados a mante-la éventUalmento'ne oua poste
•40 di al:l arad a e.ae Utiq.

a • Cmprooeuso de cardo com o ponto 7., Caracterizado
porque o moio do equoolmento ou emitente do olor í admitido zoa
maneie ou peosegene a uma pres04 que oft melar doge e prearao 0, J
noldrios.
.3 • Ça promoo de eoiirdo com. * ponto 18 caractoricatio
;porque o líquido amoedo 4. domarrosado doe Canele OU posoraeua i

• Une Pr2320 qu e g monor do que a:.proeeiioatmos£Oricek
• 4 - UM processo de'actido com O ponto 1, earaotor1049 1
, perque O líquido do evoporago doi) e Xuge (4) UM4 nietgfrOe líqUle .
N
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do e btlbea oe mor o creseersogaeo coo pesagens ou cing ia para
.mme egmere, pele parte inferior da qual 4 descarregado liquido etre.
olle do ume salde e pela perto superior do qual 4 descarregado vapor
etrov4e do voo outra nide.
5 . um processo dt• eveporaç g o de líquidos de seira° Coa
1
O ponto 4, no qual o OVaporador cOnico consiste de dois ou meia e.
èeporsdores anioca, caracterizado porque o vapor do liquido do ova.
poraçgo que 4 descarregado de um evaporedor cOnico e'que consistr
em parto do vapor o em parto do concentrado, á admitido como mole
ido aquecimento ou do emiss go do calor em um ovaporador cônico ao.
pinte e porque o ooncentrado do dito liquido 4 edmitido como 11.
liouido ç ser evaporado no dito evaporador otnioo aeguinte.
;1.
raquarento reivindica dOhoOrdo com e Convençg o 1,•
•
ternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903 do 27 de Agosto do
1
'1945, 8 prioridade do correspondente pedido depositaddna Repartirgo de Patentes da Smola, em 15 do março de 1961, sob No. 2740i TERMO N 0157.166 de 15. 'de março 'de 1962
i Mmquerentes ROUSsEL.UCLAF .... -.Franga
Privilegio do Invençãos"NOVO PROCESSO 113 PREPARAÇXO DE TRIPTANINAS
SORSTITUIDAS
REI1flNDICAÇCE3
1.- Processo de preparação de triptaminas odstroux
das, da _formula geral seguintes

50,' Processo9 segundo o. pOnto 1 9 caracterlzadopole
1
fato de se efetuar a desbenzilaglo do azoto. indolico
das tria
, tuim; resultantes
Por ação do adio no amonlacollíqUidoe
..
6•- Processo, segundo . o ponto 1, caracterizado polo
tato de sendo o produto de partida a indolilacetónitrila, se".
efetuar a alcollação' per meio de &odeio do matila /0 ao obter
.10ta,beta .dimotil triptamina.
I
• 7.. Processo, segundo o ponto 1, caracterizado
pela
tato de, sendo o produto de partida a indolilacetOnitrila, se
I
efetuar a alcollação por meio de brometo do isopropila c co
ter g beta -isopropil triptaminaa
ir
i
8.. Processo, Segundo o ponto-1 5 caracte izado pelo'
, fato de, sendo o . produto de partida a indolilacetonitrila, se
•
, efetuar a alcoilação por meio de brometo deh-propila e se ob.,
r
ter a beta -n-propil triptamina.
'
•
9... Processo, segundo o-ponto 1, caracteizad0 Pu/0
,:
-meoxi ind'.
5-aceta
, leto de, sendo o produto dee partida a 6tolil
Ditrila, se
efetuar
a
alcollação
por
meio
de
lodet
de .metilz
.
..
e se obter a 6-metozi beta,beta -dimetil triptOmina:
-i.
.10.. Processo, segundo'co ponto 1, caracterizadO P010
fato de, sendo o produto de partida a 5-metózi indolil 3-aceto
Ditrila, se efetuar a alcoilação por meio de lodeto l de utile
O 38

obter a 5-motozi beta -metil triptamlna.

•

i

4

representa hidrogãnlo ou um grupo notozi situado na Dm qual
posição 5 ou 6 e Ra o R3 representam hidrogenia ou um grupo 41
collo, sob forma de toses livres ou sais minerais oworgInicos,
caracterizado pelo fato de se bensilar uma Indonilacetonitrila
Do azoto indalco, por nolo de unibalogeneto de benzila, que
se faz reagir sO kire o derivado oodado no azoto desta indolilaqm
-tonitrila, de se proceder a alcollação do metamos lateral dal
Indolilacetonitrilas N.substituidas por nolo de um balogenet0
• de aleofta, que ao faz reagir Abre os derivados iodados formo
dos ao nível erste notileno lateral, de se reduzir o grupo
trila das indolilacetonitrilae.olcolladaa obtidas por ação do Umbidreto nisto para chegar o uma triptamina correspondente,
que se desbenzila, em Seguida, por meio de adio no amoníaco
.liquido, de maneira a obter a triptamina procurada, que ao
transforma, co acontecer, em 8083 cais minerais ou orgInicose
24. Processo, segundo o ponto 1, caracterizado pelo
tato de Co efetuar a benzilação com azoto indÉlico, na presenOD de oiallo o . sob resfriamento, por ação do'cloreto de benzila.
• 31km Processo, oegnrdo o ponto X, caracterizado pelo
IDIO ao se efetuar a alcollação da cadeia lateral da acetonlm trile' rn OubstitUlda no amonficoi na presença de sadio e sob •
ecztrinmcato,
por nglio do me btloganeto de alooíla, tal como
'
Ea0tm 80 not41a 5 brometo tr loopropila ou brometo n-propila.
caracterizado pele
4. n Prosemo, segundo o ponto
gots de ne reatar o reduçlo do grupo nitrila dah acetonitri.;
an0'cico31adgc12. zubatitutdas, por nolo de um bidroto misto dr
olcusfitto olítio 1831:3 Goivetes tal como tetrahldrofurana ou
11

á

11.. Processo, segundo o ponto 1, caracterizado pelo
tato de, sendo o produto de partida a indolil acetonitrila, se
efetuar a alcoliação por meio de brometo de atila els° obture
beta,beta-dietil triptamina. •
-Finalmente, a depositante reivindica, de achrdo com
e Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21. do
COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos Correspou
dentes pedidos, depositados ma Repartição de Patentei da Frango, em 16 de março de 1961 c 5 de s janeiro da 142- rtób os Oge
855.848 o 885.991, respectivamente.
2ERM0 Ne137.569 de 29 do março de 1962
Imquerentes =FISCHE GOLD.UND SILBER-SCREIDEANSTADT
MEAIS nousuert
Federal Alemã •
Privilegio de Invençgos"PROCESSO DE FABRICAÇXO
ApILAMINAS SOBSTITUIDASN
REIV1NMCAÇUES
Processo de tabricaçao de alquilaminaa sUbstituidas
armula geral

EN Alk X
na qual R' significa hidroeenio, um grupo h" xila, um halos&
Deo ou um grupo alquila inferior; R" e R" representa'grupos.al
quila inferiores com 1 a 3 j.tomos de carbono, que podem tombem
ser fechados em um anel pauta- ou hexamembrado; Alk significa
um grupo alquileno inferior, - rato ou ramificado, com á a 5 atonos de carbono; e X representa um grupo hidroxila ou halog'eneo,
Caracterizado pelo fato de fazer reagir um composto da fOrmula
geral
- CR
2 -C-R1
NH2
Quer COM Um composto da fOrmula Hal - Alk OR
l 'eob dissociacRc
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7. 'Um elemento transferidor sensível ã pres.

:do :eido telogemfdrteo, quer eom um Oxido a/quilOnico, quer aia
da com um composto'hidroxicar boní l ico sob condensaçio hidroge
Momte,. quer ainda com composto.carbonílico halogenado, o fazer
Ontao reagir.," produto de reaçío obtido, eventualmente, com um
Composto auacetíve/ de substituir um . grupo OH alifático por um
balógOniRO:
iinalmente, a depositante reivindica, de acOrdo com ak'
1Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21 do CO,
digo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente
klemába, em a°
pedido, dePoSitado ,na.NepartiçOo de Patentes dev,a
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f Mão, do aotrdo com qualquer um dos pontos prededentes, para
Uso cm processos xerográficos ou termográficos para produzir u.

fOlha mestra hectograica provida de imagem, caraCterizado pe
lo fato do aglutinante termoplédtico , Sintético amolecer porém
...não fundir a temperaturas at6 , 232n (450°F).
rla

e. Um elemento transferidor sensível A pre.
.
substancialmente do aux
do, cacterizado
ar
pelo fato de'
r do com o Mie foi aqui descrito e ilustrado,
X

e/

do março do 19619 sob o OP D 35763 In/124e
ÊimO No '137 672 de 3 de abril de 1962
Requerentes COLUMBiA BISEM AND CAUSO MANNFAOTOR/NO CO., INOé. .

1=5
/1111\in 4 \i /f Siko

U.U.A.
Privildgio de triVençãos "Em rbutA TRANSFERIDORA HW/0OL2=
MaROCE3S0 Pak.211EPÃAÁ-LA E NSÁ-EA"
• --

/1

ã

A.MWMMW AV..%

REIVINDIOA0E3

/o

2, Mrskelemento transferidor gen giva à presa%
Condenam thha base tlexivel suportando una Camada :transferidora
Ostilhaçavel compreendendo uma composição que inclui um agluti.
material
Xante sintético termoplOstico e certa quantidade de
00-

formador de imagem, caracterizado pelo fato da composição tom.

______________

b6m incluir U t a mistura miscivelde uma pluralidade de agentes
Oleosos modificadores, um dos quais pelo menos eft substancialmeA
to compativél com o aglutinante e um dos quais pelo manos
tUbetancialmente lncompativel coa o aglutinante..

071Pg

a

17./fr..5

2. Dti elemento transferidor sensível 1 pres.
dovde acOrdo'com o ponto 1 9 caracterizado pelo fato do agett.
te compatível constituir pelo menos 20% empes* da mistura mis
eiva e o agente incompatível constituir pelo menos 2¥ capim/
da mistura miscivel,
•
3. Um elemento transferidor sensível à pres.
São, de acOrdo com um dos pontos 1 ou 2, caracterizado, peio
. tato do smiteria1 formador de imagem incluir Um material co1or,t
do, ou, formador de cr, soluvel em espírito,
.O

L. Um elemento transferidor sensível -pres.
são, de acOrdo com um dos pontos 1, 2 ou 3, caracterizado pelo
fato do aglutinante sint6tico,ser pelo menos parcialmente sola
vel em fluidos usados nos processos duplicadores convencionait

de espírito,.
9. um elemento transferidor sensível. 1 pres.
alio, de &Ardo com qualquer um dos pofitos precedentes, taranta
rizadwpelo fato da camada. transferidora ser o resíduo de uma
codposição que inclui um solvente volátil 'e o material.formaw
dor de imagem não ser solúvel no dito solvente roleta.
.6. Um elemento transferidor sensível à preg.
são, de actrdo com qualquer um dos pontos precedentes, caractl
rizado pelo fato do aglutinante sintético termoplástico ser uma
resina vinílica, tal como vinil acetato, ou um plástico de ceia
lose. tal como eti/ celulose.

nr Ás,/

Worm, mor wimno,

TEMO No 137 773 de 5 de abril de 1962
Requerente: TELEPLErINCORPORATED - E.U.A.
Privilégio de invenção: "EQUIPAMENTO DE CONTROLE E CABO
FLEXIVEI, l!ARA USO NO DITO EQUIPAMENTO"
ILUS111.222.0.
1- Um equipamento do tipo descrito, para propor+
tionar acesso de um primeiro lugar de txabalhó a um lugar remoo
to, caracterizado por compreender um duto guia estendido do pri*
melro lugar a dito lugar remoto y um cabo flexível eetendido atraFe
v4a dito duto guia • incluindo um elemento perifOrico enrolado
"belicoldalment4 costespiras e sp açadós, p rop orcionando elementos
de retenção ao longe do comprimento do cabo, dito cabo inaulnde
para conduzir um fluxo ao longo do mesmo, um dia+
positivo cooperando com díto.dis p ositivo condutor de fluxo ligadO
me canicamente a dito cabo roxa movizeLeo do mesmo, para colos
Um dispoaitivo

cação no dito lugar remoto, e tambOm ligado o p erativamente a•
dito dispositic contutor de escoamento, um dispositivo de mote
onamento incluindo um elemento de .engrenagem acoplado a
dito me
mento de reterçU no dito >rimeiro lagar para dee/ocar
totai"
mente dit: cabo e, desta forma, ajustar a
p oaigh do dito clive'
positivo no dito lugar remoto, e um diepositivo de controlo eozti
plementar ligado a dito diapositito condutor
defluxo aubetaWs)
eialmente no dite primeiro jogar.
•
2- Um ewi p amento do tipo descrito destinado
?, r o :-;mJter4r acere
a a de um primeirO lugar remotos

ooraotortaggiO
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e*, para magoam oarget . e4 temi% San al ga estendida lande
l
' tei
Otto pomo% g ado que portada :lago com conde uni dispoat
yd de opaeamotok e na tio poriarloo enrolado lidieo14a2ahnt0
„ ou
' Orno da dita timão, cela= pau° relativamente atel ta, o orto
r.
! OentoodO Outras apagadas proporcionando OltutoOte g 49 xotesãO
P OpiporativOo Coma logronagesi e similares.
- 12 . 17a.eabo tlexivai segundo o ponto 111 onde*
1 Dado porem dito diopooltivo do escoamento oompreende:SAWktladge
i 014trlea !g olada: O IS provido por parto da tiaglkoe
18m Vsitlabo floXivel segundo o ponto l2; Carattoí$0
porou0 dito dipooktivo de escoamento g ookref0d0 UNA :1800.
••
trica ioolada o ã provida Por una alm.
segundo
o
pOnto
214 Oaraotert(
14 lia cabo tiealvel
.‘ •„j
' Gado Porgo o dita alma Compreende =tubo 00 e propor4lona dito
.g4oPos3gve de escoamento.
180 Um cabo flextvel segundo o ponto 12.9 Caracter
.
gaita por incluir mão tia40 adiciona/ entre dita primOira figh

por cooptimaer to dato Ma *atoado dorsteolf0 hm O dite andar tomet0:adjagnto9 tua cabo flexível melvel botoodid0 atrai'
Oito dato guia O inclUindotàaolamento 'critério enroladoMI
()ladeará() COm,00piwa g ospaçadag 9 proporcionando elementos de
iNienotto ao longo do comprimento do cal% dito cato incauinde
tua dlopositiv0 para amamento ao longo do oett.comprimento9 tini w$
alopogitivo Opoper4ve3. com dito dlopooltivo 9 ligado moponloament0
adito cabos para movimento com o rosno para colocação no dita
assar remoto o também ligado OperativaMenté a ditó diepositive
ao oocoamento 9 O um diopositivo de acionamento incluindo Uma
aogronagem000plada a ditou elementos de retenção no dito primo'
eO lugar, para des%ccOinento total do dito cabcie l douta forma l :.1
permitir o ajuotamont0 depoolgo do rdito dispogitivo no dite
.ntgar remoto.

/
el. Vi equipamento mundo o ponto'2 9 Caracter/2OP 'ao porqUO O apositivo de egoamento compreendo non clOtrion

O dito riapariférico 9 sendo dita figa° adicional enrolada holin
Ooldalmento na dita timão comum pa g o relativamenteiourto 8 00n
agiras de aptio para acomodar quaisquer Oargao de compreo .40 a

toóladooe

4- Ilia equipamento segundo o ponte 2, Caracierita$
,
to Porgge'dit0 Cabo Compreende uma fiação adicional, enrolada
frtoe1icoldalmente 9 . 0 definindo uma paseageweetendida longitudi*
'malmente atravéo.0 Cabos :toando dita nação elétrica dispooto
'(- øa dita paosogeme
.
8- VI Oquipwse g tO segundo o ponto 89 caracterizado
perqUe ditar/anilo Oletrioa Compreende um flo,enrolado holicol•
dalmonte em tOrno de uma alma central 'do dite cabo, o disputa

que o cabo possa ser oubmotido.

para acomodar pontoo do qualoquer tonai:ice a que o Cabo Iml;r oull
k_.i:Urtidoe
6- Va equipamento segundo o . ponto 29 Caracterizam
[do por incluir uma /lago enrolada helicoidalmente, definindo
Uma pausava central ootendida longitudinalmente no cabo 9 o
porque dito dlopooltsvo para a g uiamento compreendes:titulo iam
I ,
Vggitel estendido atraveadita.paggageme
7 . tia equipamento segundo o pontoe, caracter/41V
gto porque dita,dispooitivo de escoamento tamtOminolui Uma file
Mão elétrica isolada.
8-.Vm cabo tlextvel do tipo descrito 9 caracterizam
VA por compreender uma timão enrolada holicoldalmente 9 definia"
i
Co Uma pa g agem central estendida longitudinalmente, uma alma
atendida atravOs.diaapasnwpm, tendo que parto é(ai giagão com'
' prende um diapositivo do escoamento e uma fiação enrolado bali*
, Coldalmento e disposto na periferia, apresentando espiras copwe
.eadas o prOporci-onando elementos de rotençáo cooperativos conto
', Cingronsgum e Sizálarese
Via cabo tlextvei segunda o ponto 8 9 caracteriza:
,J430.20rOla ditOdieposItIVO de escoamento compreende uma tia2a0
1
_
;010r/ou

16 . 2m cabo klexlvel segundo O ponto 169 caracteri- •
sado porque dita figa() adicional compreendo um tio elétrico isolado, que proporciontexua dispositivo de egocamento.
Vm cabo floxivel do tipo descrito, caracterizado
por compreender uma pluralidade de fios enrolado g helicoidalmente
comum paeso relativamente curto, e ~iras de apOio definindo uma
• !
é
pa g sacem central estendida longitudinalmente, Uma alma estendida
atravéh , dita passagem, eendo que parte ao. dita !lago compreenda
um diapositivo para escoamento, e um fio periféricõ. enrolado lie_
licoidalmenteam tOrno da dita fia¡ão e apresentando eepiras •spaçadae, proporcionando elementos de retengh cooperativos com a

10-.1m cabOnexível.segundo o ponto 8, caracter/
calo poro* dito diapositivo do Oocoamento compreende um ta$0

i engrenagem e similares

1
á requerente reivindica de acOrd0 0(W a Convento
Internacional e . o Art. 21"do Decreto-Lei Xo.7903 de 27 de AgOsto

.

t30 aue prOporolona zuna alma.
' 11" NiOabotlexlvel do tipo descrito, caracteri .
•

de 1945, a prioridade do correspondente pedido depoSitad0

r4Dad .pe? COMpreendeC Uma pluralidade de fica enro1adoe helicol*
ralmento com um puso relativamente longo e definindo uma passa*
1.(3.111190X4 401,041414 lona/Audi:lamente. dita Siacâo sendo a4-

Repartiçáo de Patentes dos zetadoo Votdoo da Amorica 9 Cei de''
Abril de 106í • sob Xo.1eob33.

•

'
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9. Um aparelho caracterizado por compreender
tuia desa - adaptada Para vibrar, tendo em sua superfície- Superior
uma ferma de impressão em relevo que leva um estrato de Umas. 1
teria' 0pace clarificavel Por preasão, ut suporto para o reter

TtRMO N O 137 80.9 de 6 de abril de 1962
Requerente:a.I."11U PONT Dk NEMOUAS AND COMPANY . E.U.A.
Privilé g io de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE
UMA IMACEK4
REIVINDIOACtES

do estrato e uma armoçãO limitadora rasa, que contém amarando

1. Um processo para formar.imagens límpidos era
películas opacas aerificáveis por pressão, caracterizado por coa
proender a manutençto em contato com a superfície em relevo do

'com ela,

uma arma de impressão, de uma ?olha contendo um estrato de met&
ria/ opaco clarificava por prdssto, enquanto a superfície opta

14. tia aparelho . caracterizado por compreendei)
Ima mesa aoaptada para vibrar expele menos uma - das direçOes

te da ft/ha é submetida a Um nemero extraordináriamente grande
de ftrças de impacto Individuais de pequena área e magnitude, *a.

mencialmente horizontal e não horizontal, tendo sabre a Zlid audi

plicad as stbre tida a superfície do dito relevo,
2, tia processo para formar imagens límpidos eia
pog
películas opacas clarificáveis por pressto, caracterizado
compreender a manutençao em contato com a. superfície em relevo
de uma :troa de impressão, de uma ftlha fina o flexive/ tendo Lua
a.
estrato de material opaco clarificavel por pressto nesse contato,
submetendo simulteneamente a superfície da relha que não est& em
contato a um néMero extraordinariamente grande de ftrças de prea
são por impacto individuals , de pequena área ó magnitude, aplica.
das sabre ttde a superfície do dito relevo.

3. Um processo de acàrdo com o ponto

2, caras

terizado porque é mantida uma ftlba protetora fina e flexivel

número de pequenos ,e distintos elementos de impacto redoniOS,
armeçto e o relevo sendo ligados a mesa e adaptados para vibrai

perfície 'superior uma termo de impressão em relevo oontendo um
estrato de um material opaco clarificava per pressão, Um supor
te para o referido estrato e uma armação limitadora rasa contqa
do um grande numero de elementos de impacto redondos, pequenos
a distintos, a armação e o relevo sendo ligados á mesa e adapta
eles para vibrar'comela.
11. Um aparelho de acerdo com o ponto 7, caras
terizado porque está presente uma mica Camada de elementos de
impacto.
A requerente reivindica de acárdo com a Convem.
ção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7 903, de 27
de agasto de 1 945, a prioridade do correspondente pedido depo.
sitado na Repartição de Patentes nos EE.UU. da America, em ln
de abril de 1 961, sob No. ,101981,

em contato com a superfície nto formadere de imagem de película
clarificevel por pressão, enquanto a mesma é submetida es ?or..
ços de pressão por Impacto,

14.

tia

processo de &cerdo com o pqmto à, corna

terizado porque o dito estrato 6 un418 .a um sUporte fino, Men:,
Vel e transparente.

5. Um proceisso de acOrdo com e ponto 2, coras
terizado porque as ditas ftrças de impacto são aplicadas por
meio de uma massa de grennlos em vibraçãO,
6, UM processo de actrdo com o ponte 2, corna
torizido porque as ditas_ferças de pressão por impacto 'deo
cadas por melo de uma encha,
7. Um aparelho caracterizado por compreende:::
suporte adaptado pára vibrar em pelo menosuma4ks,dirtiTéis
,senctalmente horizontal e não horizontal, uma armaao~1
!ora colocada de modo a vibrar com o suporte e contendo:dentro.
le seus limites, Q também adaptados para vibrar em consonencia
:otn 0 suporte, um grande rulmoro de elementos de impacto redom.

N7a com o dito suporte e adjacente a armaçãO a referidd'rerma
da impresso em rdlevo, que tem mantida sabre a'superfície. do

TERMO N 0138.249 de 18 de abril de 1962
E.U.A.
Requerente: BRISTOL-!MRS dOMPANY
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PROMAwDE
RIDROXI-PENICILINAS."
e
REIVINDICAÇUES
'1.- Processo para a produçto de hidroxipenicillead,

relevo wO estrato opaco clarificava por presoão submetido a

caracterizado 'pelo fato de se fazerreagir Lima cete-penicilina,

ftrças de Impacto provenientes dos elementos em vibração, havon
do pelo menos uma filha fina protetora entre e dito estrato

ou um seu sal, em um meio líquido, com pelo menos Lula equivalen4

az referidas partículas, que 4 arranjada para transmitir as
ize de impacto diretamente a0 as-trate.

ta'ssio, para produzir a correspondente hidroxipenicilina e seus

dos distintos, dispositivos para montar em associação operatiw

8.

rk

Um aparelho de acerdo com o ponto 7,-caro4

tarizado porque está presente a p enas uma camada simples desse's
elsJantos de iMpacto,

te de um boro-hidreto, tal como um 'boro-hidreto de saio ou po-.
sais.
2.- Processo, de acera() com o po r ::o 1. caracterizado
1

pelo'fato do meio ser um meio aquoso.
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Processo, Ci actrdo Com o ponto 21 earaCterized0'
Dolo l'atO do meio ser =Meio aquoso a UM YalOr-Pli maior do ito
7*

Processo, de acordo 6Om qualquer um dos pontoa
a 3, Caracterizado pelo tato da ceto-penicilina ou sal, ser
to reagir comum a doze equivalentes de uà boro-hidreto.
5.- Processo, de'acOrdo com qualquer km dos pontos 1
la 4, Caracterizado pelo fato de se executar o processo a Uma
temperatura na, escala de Cena de -5°O a arca de 40°O.
6.. Processo, de acOrdo com qualquer um dos pontos 2.
h...

6, Caracterizado Pelo :ato de cato-Pentollina ter kfOrmuls:
2.

Oo
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Oade e~dita unidade d0 filme antróns enode* elemenzoa
1 •
justapostos e tendo uma seio extrema diretora adaptada para Mi
avançada entre os citados elementoa justapostos; e una segundo
egla alongado, acoplado em ume extremidade com a referida prim.
moira guia e adaptada para ser puxada para um led(60 8 maricao.:r
nados elementos justapostos para avençar a citada primeira guiti
entre os menoionadoa elemento4 justapostos, a realatOncia trao .;"
00 da referida segunda guia aonde subatanclelmenie uniforme *a,
todo o comprimento da mesma, dita segunda guia aciudo acoplada
com a citada primeira guia em uma posigito eapaçada da borda dila'
retora de rataria, primeira guia na direg;o da extremidade °podo
ta da mesma; dita segunda guia incluindo poro gea latèreis t na
citada extremidade, nas quais 4. presa ; primeira alui% dites poro
Oes laterais sondo limitadas por linhas que se ()atendem substancialmente mo direçío de movimento de mencionada primeira guio
entre os referidos elementos justapostos, de modo que a citada
segunda gula tende a separar-se ao longo dee citadas linhas O
• desacoplar-se da mencionada primeira guia, em resposta a opilo'

2 Pirita unidade de filme fotogre:fice deçi

ria qual 2: representa UM radical alquilenico blvalent% saturado,
'contendo de Um a dez ztomos de carbono e R1, R? e R3, cada, i'em
I rresentarem um membrõ como segue: hidrogenia, fluoro, bromo, 012
ma),. iodo, trifluorometila, nitro, amino, (inferior)alquilajno,
di(inferior)alquilamino, carboxila, aula, aliloxi, (inferior)
,alquiltio, cic'aohexii, ciclopentil, eielOheptil, fenoxi,
I
fenoxi t bromofenoxi t (inferior)alquilfenoxi t (inferior)alcoxifeA
/1=4 benzila t fenatila t fenilpropila t feniltio t clorofeniltio,
(inferior)alquilfeniltio t (inferior)alooxifeniltio t renila t 0100
rofenila t bromafenila, (Inferior)alquilrenila t (inferior) alco 0
carbalcoxi, nitrilas, (inferior)alquila, (inferior)alm
comi, acilamino, aciloxi, hidroxi, ou sulfamila ou seus sais,
Som um a doze aquiva/eA'es de boro-Utdreto de sadio ou boro-hlm
ereto de potÉsaio, pareaproduzir a correspondente hidroxi-pente
011ina ou seus sais.
7,- Processor de acOrdo com qualquer lundu pontos 2.
& b, caracterizado pelo fato de que o composto cido 5-(fenilm
glioxilamido)penicilanico ou seus sais, -e reato reagir um meia
líquido, com boro-laidretoa, tais como -boro-hidretos de sadio OM
11;ot‘ssid, a fim de produzir alfa-hidroxi-penicilinavU seus saia,
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com
:a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 2140
1
f Codig o da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondei*
\te pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados DA;E'
jdos do . America dó Norte, CM 21 de abril do 1961, $00140rO,
12.04.534
WERMO Ne 139 310.4e 2$ da nato de 1962
MoqUerentas INTERNATIONAL POLAROID CORPORATION •
.35sa1a1la10 de Invenção: "NONTAGEM DE FILME FOTOGRAFICO IR 'pEIVINDICAOES
-

III)

Sa g° de UM4 :Orço de clealhamento ; mencionada segunda guia*
CH999."Cli
I

13

(Seção
-

,

1 anta umided0 do tilmo adaptada poro ler
Niffide entre Ripar do elementos justapostos, caracterizada pus
13.0 :ato de empreendera em e gablno g ioo oras Prim4reg. dolig!-

• Urdo amo ponto 1, caracterizado pelo fato f* primeira O'
- da segunda guies serem formadas de papél.
8 .trne unidade de filmo fotográf100 .
de acedo com o ponto 1, caracterizada pelo fato da referida na
gunda guia ser de largura substancialmente uniforme co longo da
maior pprção de seu comprimento, e as citadas poreBes-laternio.
da mencionada lfeguada gula serem aderidas A citada pzimeira guisa
train unidade de filmo fotogrífi00
•
de acere com o ponto 3,caracterizada pólo fato do uma extremim
dado da mencionada segunda gila ser substancialmente mais lnrga
do nue a maior porção desta gua e formar AS citadas porçSes la'
tereis =IS quais dita se gunda guia aderia mencionado. mrimet
ra gula.
▪
Uma Unidade de filmo -fotografia
dó aoisrdo com o ponto 3, caracterizada pelo fato da citada 00*
eunda.guia ser de largura substanaialmanta Ilniforme om todo er*
meu comprimento,
o-. uma Unidade de ntma £otogralca
Coup-Dana para ser puxada entre um piar de elementos justapostos,
caracterizada pelo fato de compreender, em ccmbinação, uma prim
!seira guia tendo uma seção extrema diretora adaptada para ser
Vançada entre os citados elementos juntepostos; Q vaia segunda
gula aeoplada com a Mendonada primeira guia o adaptada para ser
puxada para um lado dos ditos elementos justspost(ls a fim de 1114
xara referida primeira guia entre ,03 citados eleMentos justa
postos, dita segunda guia sendo presa t referida priMeira guia
SM uma popição da mesma espaçada da borda diretora da referida
primeira guia na direção an extremidade oposta dICIJMOSMA, dita
segunda guia incluindo porçZes laterais constituindo íreas nas
quede a citada segunda gula é prose a mencionada primeira guie9
asde una dentes ;roas do ligaciO sendo limitada por uma linha
IMO *O estende suba tencielmente nA diroan de novimentii da regoa
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esbijo inclnir usei abertura para admitir luz psrá emuir matoria111
Vida pritiseire guia entre os mencionedos elementos justapostos,
do

medo que e citada segunda guie tende e seperer-ee ao longe

doo reforidse linhos e soltar-se da mencionada primeira guie,

:sensíveis i luz dentro do dito ostijo que compreende dita unida.
'do do filma, o do dito outro elemento incluir uma un g e disposts

ta regiío de ligaçeo das guies, em rospoata a eplicego de una

dita abertura.
em releçiço de cobertura
14 - Um conjunto du' filmo fotográ' fico de accir.

rterça de oisalbemento ; referida segunda guia, a rosistencie a

do com o ponto ceracterstico 13, caracterizado por compreender

traçio da dita segunda guie sendo substancialmente constante só

uma pluralidade das dites unidades

longo de todo o comprimento da mesma.
7 . Uma unidade de filme fotogrefico de acór.
do Oom o ponto 6, oarecterizedwpelo fato do referida segunda
guia ser de largura substancielmente uniforme ao longo de seu
comprimento, exceto na regieo de sue ffxeçío ; mencionada priMel.
•
ra guie. e, neate.Ultime regao, e largura de dite eegunde guia
nio ser Menor da que a largura da porçeo restante de referida
desunas guia.
8 - Umé unidade de /Une fotogr;fico de acór.
dO com o ponto 6, caracterizada pelo feto de citada segunda gola
ser alongada e ser de largura substencielmente uniforme em todo
seu Comprimento.

9.

Urna

unidade de filme fotogrefico de accir.

do com o ponto 6, carectoriede pelo feto de mencionede'segunde
guia ser alongada e de largura sub'etencialmente uniforme ao

Ci3

filme dispostas para SeroM

expostas e removidas em sucesso do dito "ostó'jo, ssndo que cada.
ums de dites unidades de filmO inclui ume segunde guia que'tos
Uma porçio terminal dobrada sObre ai prOpria e aderente e dite
segunde guia de unidade da filme_precodentes, estando a dita por~
çio terminal de dita segunde guia da primeira unidede do filme

localizada em adjacencis ti dite guie mencionada em ltimo lugar
O aderente 8 está, Sondo 8 segunde guia o es sua, porç6oe terminais de Comprimento substancialmente igual o se estendem suba.a
tancialmente numa MO3M4 distancia atravOs da dita abertura.
A requerente rolvin6ica do eccir

caga a Coo..

vençío Internacional e o ' Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903 do 27
de Agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido deposi.
teclo na Repartiçeo da Patentes dos Estado Unidos de limoric3
26 de Melo de 1961, sob No. 112.940,

longo de maior porçio de seu comprimento e ' incluir una porçio ex
treme que 4 substancialmente meie larga do que a mencionada por.
0.0 maior de seu comprimento e forma se citedea norçóes lateral*.
•.)

Man quais dite segunde guia e presa ; referida primeira guia.
10 - Uma ' unidade do filme fotograioo de acero com o ponto 9; • caracterizada pelo fato de mencionada segunde
gula

ter a forma de um T.
11 - UM conjunto de filme fotograrico, corso:

torizado por compreender, em coMbinaç got ume unidade de filme,
incluindo ume primeiro guie ("leader") pare remover 8 dite unidade do filmo fora do dito conjunto e uma segunda guie acoplado
Com a dite primeira guie ruim lugar distanciado de borda dianteira
da mesma pare remover e dite primeira guia do dito conjunto; pelo

menos um outro elemento, inoluiqc uma guia adaptada para cor re-

F

2

movida do dito conjunto pela aplicaçio de tenso ; gula mencionada em Ultimo lugar; o um esteje r oncerrando dite unidade de ¡rime
e dito outro elemento, tendo dito eatejo una abertura atreves da

qual a dita unidade de filme e o dito elemento aio movíveis e atra.
vás de qual a dite /segunda guia e a guie mencionada em Ultimo lu.
ger projetam edjacentes ume e outra; estando a porçio terminal da
dita segunde guie dobrado //Obre si própria em diregeo i dite guia
mencionada em Ultimo luger e aderente a dita guia mencionada em
Ultimo lugar de modo.que a pene° terminal de dita gula menciona.
de em Ultimo lugar se estende além da dite porgo terminal dobrada da dite segunda guia e esta Ultime 4 desdobrada mediante remo..

geo da dita guie mencionada em Ultimo lugar.
. o conjunto do filme fotograico de ecOrdo
com o ponto carecteristico 11, caractorlisdo polo fato do dito outro elemento ,ser uma outra unidade doa ditam unidades do filme
e da dita segundo guia de unidade filme mencionada em primeiro

lugar estar aderente

ei

aegunda guia da dite outra unidade de fil.

Cot
13 - O conjunto do filme fotogratico de accird'o
Com o ponto cerecterfetioo li, caracterizado nele foto do dito

Timo a si39.523 de 30 de maio d e'1962 Inglaterra
Requerentet C.A,V. LIMITED
Privilegio de Invençío:"UM EIXO PROPULSOR"
REIVINDIOAÇOE8

1 • Um eixo propuleor cOmPreer4ido por um 8154 que transmite um movimento proveniente de Um membro propulsor a um membro acio.
nado, caracterizado pelo fato de ter, em combinoçao, um furo axial,cua
vetas ou Outros meios acionadores numa extremidade para engatamento
Com meios complementares num dos membros, uma parte na dita extremida.
de do eixo para engatamento da gara ou similar com o dito membro e uma
barra de torço no furo em engatamento .com a dita parte, sendo o arrmL,
jo ta/ que, em usova birra de toro impelrg a parte angujnnmente nj.
ma dlieçao.Oposta a em que se pretende que o membro seja ao tpnado atna
ves de chaVetae OU outros meios
_- prqpnleores.
2 - VM eixo propulsor compreendido por um eixo que ti."'
mito um moVimento proveniente de um membro propulsor a um membro acionado, caracterizado pelo tato de ter, em Oombinevio, chavetas . externas
ou outros meios acioneülorea nas extremidadee Opoetae.raspectivamente
pare engatamento com meios complementares nos dOis membro'', mm furo m+
xial estendido etrev;s de.extene;0 do 02X0i Maa parte NU eZtrendalb
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ao eixo para cagamos:no ta9 sa xetnic cCe O membro propmleorom4 Ink4

Ia de toro to terok ~toma extremidade da inato" egieetela raiá
ea engata:temia rtgo ategvel: ece a parte e me elemento denteado ma eutraj
extramidada da barra para einatamento com em meies incutam* do .Meael
doo prolalsor, condo tal a dxspoeisl'o que, em uso, •á barra de tonto • 1
• *apelar; a parte angularmente atua circo Oposta ta que ee prateg#
'go *membro acionado cata movido atravta dos taloa propultrotee.
• Um eixo de acOrdo cora os pontes Icem 2 -9 taraata~.
.. circular com usa abarbela
;1+ga:tato de que a parte stem um ecoam n'ao
ricaber
una
eztrosidade
comAccenderatatts G,
*lanada adaptada para
-Circular do barra de tarjo.
4 .m eixo ao acrsraõ caleO Dento 2 1 C212.20210%
` 1,
tato de que o elemento tsurr dieco deutead:o periarioamente nado liai
atirlvelmente 'et extrtaidade da barra.
eixo de act`rdo com O teto 2, esnoteleela
s
tato. de que o elemento ;ta parte tuteara% da barra xpo 04;3* tarai
R& de itca tira.
m "Cid ()Ltd pare. tranatitir moa propataiio "%vontade de .
tas Pinh;to acionado por motor ao tutor de ima bomba injetora de, caulim;
tive% caractericedo pele fato de ccapreendeif.a acogula:o G`aispbolgtO
das partes substanedalawite conforme descrito coa reter:nota Its riga*
tas 1 e 2 doe desenhOe anexoe, ou exiditicado Cose ;estrado nau Fino
ame 3.; Ito
requerente reivindica de astrdo coe a Corriençrio /Mero
aseiond e o It. 23. to Decreto-Lei 11'1 7.903 1 de 2.91459 a prioridade da
-Correspondente pedido depoeitado na itepartig go . ratentei da Tzgatea
ra, em 3.2 da •utglo de 1961 8 sob o n o 19470.

'
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tent% e em, ega 35arte ~1, a mlia poi4emi. amm ,.pX;gtearatt404 Modal
galar, projetada para tramo provida do aberta" em:pra% avadorste*
como do traa eu rale orelhas posteriores) entatebe para ele ja, caba ei
ta surda
. cotada ao rebaixes em te* averba*. 1**,11.24 40 142*e *na')
ea aplicam ao dobras de m ia mala ea Liamead; muno& Dera;'
sopa dela
aixavds de CM abortar& SUpertOrs O arti0103411 pay oksaCteliat ;O coo3
3afeal.02 da solde& dO esp3lbo itz«4 "isgm-St
.. Aperfelqoamentoe em cepfl/hO klbDINY .fittleageOr ¡bit&
yefouleos coe reiVirdlOado ati 2, eubetamolaiment• min descritos
iluatradoe uns desenhos uma.

A\ 1"
•

wzr.

Tig2
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2ÉRMO N o 139 621 de /t de Junho de 1962
510 Paulo
Neouerentet InaosREITZER LUA
Priviggio de Invençtío: "APSRFEIÇOAMENUO Eg MAMA
INTRRNO RETROVISOR PARA VRICULOS"
r=vTizpicACUT,
..Aperfe4Oamenw3 em espelhe interno retro-vi sor para. *nulos, tompreendendo tro vaidade Complementar, apitava,. ao eept•.

abe tiro g exitstente r33 interior do veículo, caracterizados pelo ta
50 de a dita teclam eer tavola inicialmente Por_ tuft 2M0 eePelhO 01,
de preferencia ooree zoara cont1gura00 ocrtabo Ama exiatea
! Sal e provido de uma placa de tele* btt material . emalar em rua raoa
losterior, bem coro lotado ao wa roldura contorta.ite, osta por Sua
lan aedo equipada com dues Cavaiala serram auperiorae, Voltadas para
" luze ducezt201.4e2%/g1Ponaa aberturat torreepondettee, praticadas
tulgest /segunda reoldwes dieposta entolvendo o referida cepUbe fixo.
2 . m Aperfeiçoamento s em esptho Interno retro=r•lsor para
.1vIculoe, comorehrIndlogo em 1, caracterizados pelo rato de a meldu
Inferior.
4)2aWZ2~ 0,0 a2a1120 ;410, zWOZ3.4 ez"1 cot souaiZwe

Unmoate 139.724 do 7 d* junho dó 1962.
10quorentot ALIPIO RIBEIRO, JORRE RAUL AMOR E RILLA ESTEV£3
:muno • 120 PAU/0.
' 1
Priviggia de auveng;o3 "NOVA VALVUDA DE SEGURANÇA PARA
IFREIOr
FETVINDIcAÇõES

1
2. ...Nova vaívula de eeguranqa para'freios de veicules em ge
M, Caracter1Ribin .por compreender inicialmente um corpo In'incipal em
formate cilindrico, conivazasento central lol;gitudinal, 4te recebend4
MIAM extremidades opostas o0 terminais rosqueados de conexRó pura
ao tuhulaiies.condutoras para às rodas dianteiras e trazeirse; 0 ainda
o referido corpo principal sendo provido de uma deriva* lateral, ome
terminal igualmente rosqueado para aplicação direta ou indireta& boa.'
bade freio, derivação esta com conduto central de entrada de O1eo,b14
fUrceoda em duas outras inclinadas, abertas para o interior do vazamen4
te' Centralda,v4vUla, nas proximidades dos seus terminais opostos de
conexo.
2 - Nova válvula de "Segurança para freios, come reivindica/a
tin 1, caracterizada por compreender ainda um pistão em 1

duplo, tronco de
}eme, disposto sôlto no interior do vazamento central lorigitudtnal do
lorpo da válvula, pistão este possível de Der bloqueado pela ox'ivotecle.

Mies=
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Seção III)

cravado atroeis da perda st
Cit gaba 43 Usa de tat ~leo :omine%
o geado pzi\
GO atesoj esi .pcstgo enatem tio ire esteado longitudinal;
irkita5 alada Ikaz atiras ditrivagtes laterais ao corpo da atilada, do ti
eata Ondas resPeotivaconte para os farke posto-Morei do votados e \

sara Ilideteter égtrIca de alara, cost dalica0 lumiteea no reina
tervíaa isiratilad

gova itglizda ito mu/frito roa freio, eoro relvIrittaatte

ata Pie Mansgakente ÇOitgo. goOáto e

Watotrado zoe clennbo s arma.

.na gusa it representa hidrogénio ou um grupo alcoílo,
. R 2 representa um radical furlio, pirrilo, tienilo

ou.piridilo e R representa um,át,omo de hidrogênio,
3
um átom, de haldgeno, um grup o nitro ou um radical
ncoxi,
Com um ácido oraminado corres pondendo à fórmula :tern
H2

11
cH- COOH .

na qual R 1 representa hidrogênio ou um grupo.alcollo,
ou com um eeter de tal ácido, ou' de que
b) se faz reagir uma cetona de fdrmula geral

na qual R representa hidrogênio ou um grupo alcollo,
2 representa um radical furilo, pirrilo, tienilo ou
piridilo e ^21 3 representa um átomo de hidrogênio, um .

átomo de haldgeno, um grupo nitro ou um radical al:toxi,
00m um halogeneto de halágeno-acilo de fOrmula gera2
R11
naldgeno CO - CH haldgeno,
Ot que se aquece o derivado halágeuo-acilamino obtido cicuta ma.

Unto N0140.156 don de junho de 1962
Requerente& F,HOFFMANINIA:PAGX acIs.0ocried

%loira com amoníaco e de que se submete a processo cíclico o àc.

Momo (F,110FPNANN-L! néons & CO. .AKTIZNGES1~3

rivado aminacilamino formado, ou de que

CUiqa
Privilegio de PlvengtOs "PROCURO PARA& PidIPMWO D5
DRRIVADOS AZ BENZODIAZEFINA

o) se faz reacir uma etona de 'fdrmula ceY.P.1
R

NE

RRIVIRDICLOW
1) ?roem* para ,o, pieparagão do derivados de bes100
MOAM& correspondendo .

3

—

armn10, Gera:
na que/ R represente hidrogénio ou um grupo alcollo,
R 2 representa um radica/ turno, pirr4lo, tienilo ou

a

•

na qual R elt/ representam bidrosOnio agrupo 105.,

co(lo t Rg representa um radical furilo,
ralo ou piridilo. o 33 representa hidrojnio, =bac

piridilo e E representa um átomo de hidrogênio-, 'unt
3
4omo de . haldgeno, um grupo nitro ou um radica/ ala
XI,

COM uma carbobenzoxi-41io2nA, de 1124 se bidrolisa o derivado'\
OrbObenzOxi-amino-aollamino obtido desta maneira por meio de

uma mistura de doido bromidrico e de'etoido sadio° eie que se
Oubmete . a proceeáo cialco o derivado amino-aoilamino formado,

Vigeu°, um grupo nitro ou um radical oloOxl,
assim como dos sais de adio de &udu desteo . derlradON4 CP,

_eu de que

racterizsdo pelo gato de que

d) se trata

a) se faz reagir uma oetons de t&mule mal

lUle meras

um derivado de benzodiazeolna

correspondendo à tár

se.

18.11Cir0 de 1969
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454 Quitrte-terni
R--

-mm que/ R s

e
1
—co

representa hidrogênio, um halEgenfroC

um grupo nitro e R representa hidrogênio 'ou
grupo aleollo inferior.
RR

O) Processo de preparação eegundo'a.reivindicação 90
caracterizado pelo fato de que a substância de partida é um cog
poeto de
7)

na qual n cni representam hidrogênio ou grupos al.
collo, R2 representa um radical furilo,

COm um haloganato de fdsforo ou com hidrogênio na presença de
tua catalisador e de que, se neceesário fOr, se transferma o
produto de reação em um cal de adiçãb com um ácido.
2) Procesdo de preparação segundo a reivindicaçãh 14:
caracterizado pelo fato de que o eubstituinte R representa um

Processo de preparação de derivados de: benzodia.

Zepina segundo a descrição acima, em particular nos 'exemplos.
8)

nilo ou piridilo o R

representa hidrogênio, um ha.
3
lOgeno, um grupo :titio ou um radical alcoxi,

-

Processo para a obtenção de preparaçãe's possuinda

propriedades sedativasgelaxantes da musculatura e anticonvulsj
vantes, caracterizado pelo fato dç que um derivado de benzodiam
tepina correspondendo à fOrmula 1 da reivindicação 1 combinas

do em una preparaão medicinal, tal como comprimido j , drágeas,
\ Cápsulas, eupositOrios, por meio dos excipientes eáidos ou
vidos habltualmente utilizados em farmácia.
Reivindica-se, de acerdo com a Convenção InternaciO.

gru p o.alcolo o oí introduzido na molecula apás o procebso'cl . "

Wel e noa. termos do COdigo da Propriedade Industrial, a priori-.
3) Processo segundo a reivindicação 1, caracteriza
do pelo fato de que c pubstituinte R3 representa um grupo-ni.
tro ou um átomo de haldgeno e

oS

introduzido ,ma molecula apcie

!
19614-sob o N 2 118,243 e, em 11 de agesto de 19 6 1, sob o Na....,
130.757, na Repartição de Patentes doe Estados 'Unidos da Arada..
ca.

CLprocesso cíclico.
4) Processo de preparação segundo a reivindicação

1,

!
dade dos pedidos correspondentes, depositados em 20 de junho dO

caracterizado pelo fato de que se utiliza como eubetância

Ge partida uma cetona de fOrmula geral

2£2,140 No 140 160 de 19 de junho de 1962.
Bequerente: ROUSSEL-UCLAY . - França
Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇA0 DE NOVOS
AmR0R-B-H0MO 6-oxo BSTER6IDES"

4

REIVINDICAOES

1.. Processo de preparação dos A-nor B..hOmo

6 - o2to

trenos de fOrmula geral!

X

anum derivado de benzodiazepina de férmula geraà
Ma q ual R e R ou um radical acua inferior, caracterizado pelo
fato de se reduzir catalit"icamente um 3,6-dioxo 17beta-acilox/ Aa
..nor B-homo estrano em.forms enOlica, de se separar por crista11.,

seção e cromatografia o 3-oxo 6xi-hidroxi 17beta-aci1oxi A - nor B.

6.0x0 17beta-aciloxilA -. nor

..homo estrano e o 3xi-hidroxi

B-hom0

estrano formados, de se desidratar este Ultimo pelOs processos.co

Ormulas nas quais X representa oxigênio, enxbfre
um grupo imino, R e

R

i representem hidrogênio

o' u grupos te-collo inferior, R 2 representa um radí
atol

furilo, pirrilo, tienilo ou piridilo e R 3 re..

presente hidrogênio, um haldgeno, um grupo nitro
et=

radical alcoxi.

5)

esterificar, se desejado, por um derivado fUncionaí de um cid0
Carboxílico inferior o 6-oxo 17beta-hidroxi delta*
i ) A -nor B-ho

mo estrenà obtido.

•

!

2.- Processo de acOrdo com o ponto carcteristico 1$
caracterizado pelo fato de se efetuar a reduçSo ca;talltica em

Processo de preparação cegando a, reivindicação 1,

coe% Caracterizado pelo fato de que se utiliza como substan.
0114i de yeridda uma

nhecidos, notadamente ' pe aquecimento.em metanol acidico, e de se

oetona ' de fOrmula gera/

presença de negro de carbono paladiado e em acido cetico.
Finalmente,, a depositnnte reivindica de.acOrdo com a
Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21 do C..
digo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente

R
I

.

R

pedido, depbitado na Repartiç j o de Patentes da França em 19 de
junho de 1961, sob

rH
'
4.0

o

ns.865_322.

TERMO N Q140.208 de 20 de junho de 1962
—7-Japão
Requerente: NIPPON SODA KABUSHIKI
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR TIONO..

CARBAMATCA ' ARSLICOS N- SUBSTITUIDOS*

_•„

[MARIO OMCIAL (F--"
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lernoraçuei

2,. Proeasso para It PreP ara40 de tferleeegmees get

Riem Naubstituidoss caracterizado pelo fato de se' condensae

Clarete do thcarbamila N-substituida da arstula eltrittgraZ'
4g,-x-C-C1
.%
..Cora oi4 coaPosto bidroxtlieo da f grmu/a 1104rei CM que Ar/ 4:4-2
osa.0 radidais naftila ou fenila, insubstituidoz, oz substituidos por ua .substituinta, escolhido do grupo que consiste de halie
gênio, alquila inferior* Ailt-oxi inferior, tiocianato, nitro,(1,1
, gleti/ataino, hidroxilai
interior, um dos gr.
os Itri. e Arz significa-um grupo paftila ; insubstituide, ou
eubstituido por til substituinte escolhido do grupo que conals4
te de hafogeniel .aiquilLinferior, *icor/ interior, tiocianatot
nitroa dimetiianino, bidroxi'o•alcoxIsearboatla Ititériog; .e
ourri4roal e hidropirbonitte cOn .terde menos dó que 13 14;iorsO1
de earbirnoe
Zoo Prodõsse para a preparaçZo de N•; alquil-N-tolilw -ationoearbanato 2-naftt/ico, caracterizado pelo fato de se coa •
densar oloretede if-taquilAT-tolil- ! tiocarbimolla,: em que os rá
dicals. alquila conta nome do que 13 e'torsoi'de carbono, cora
2-naftoi est-presença de um fixador ou aceptadoede cloreto de
bidéogtaloe.
3 8.• Proceiso . para'aiireparaçZo de N-ttiquil-N-(1.naf.e

"

-485

2,4 O bispOsi hvos de • ao -Ordo coM d ponto ls °aruá,
tariota* pelo fato dos ditos dispositivo° *de anel -terem bordas
pdialmente externas as
' udas.de Um.dametro maior que -aquele de
qualquer abertura dó paina de montagem, enquanto as ditom prla
meira e segunda partes conic 4s atuam para guiar -a dita parte de
haste para o interior da dita abertura de painel embora.previniX
do dano e deformação em relação aos ditos dispositivos de anelo
3- O dispósitivo i de aoárdo com o ponto ou 21
caraoterizado pelo fato da dita primeira • parte °anima 'servir o2
inc uma guia para localizar a dita parte de haste numa' abertura
e a dita segunda parte abica ser de um diãmetro crescente, da n
quele da dia junção um diametro 3,1ze1tarmote maior qul aquele
da aberturas a dita segunda parte cOnioa 'servindo assim para ca...
direitar a dita parte ,de haste para • se• ajustar axialmente na abex

tura anteriormente ao acoplamento dos ditos diapositivos de anet
para prender o membro elastomÉricé ao pain43.4
4-; O dispositivo ., de adrdo com o ponto 3. 3 2 ou.
34 caracterizado peto fato do dispositivo ser em formado pregos
É-. O diepositivo de acOrdo . com qualquer ora dos
pontoe precedentes, caracterizado pelo fat's da dita prinnira parto

te atole& ter uma relação angular de subatanoialmente 450 som reg
peito att . linha central axial dá dita parte de haste,'

tii)tioaocarbaniato Z -nattfiloo, caracterizado pelo-fato de se Condensar clerete de N-4qUi3.-11.4/-itaftil)tiocarbaraoilay ela,
que os radicais alquila sonda nenoedo que 13 eçtomos de Carbst .
tios cota Z-nattoI em presenade tia-fixador ou aceptador de c12
'tete .de hictrogtutioe
Flna/mente l a depowsvante reivindica, do act•rdo cora
•
Conveniasio Int.ernacional a de conformidade com . e artigo a de
• C gdigo da Propriedade Industrial, a . prioridade do oorresporadea
te pedido, depositado na-Repartiç;o de,Patentes do Japliok ars
Z3 de agfisto de 1961, , 00b /10 30335/61.
TaRM0.21., 0 40371 de -22 cie junho de 196a
3.11.4
llequerentet GENERAL NOTORS CORPORATiON
Privilegio de Invenvies"IIM ARTIGO DR MANDIPAITURA"
REIVINDICAÇOR3
ttat dioperaitiv0 fixador. para raanter tini zimbree/astemtriOo em -PcuriçãO - stbre tua lado d.e um painel!. de montacent
perfurado e um corpo alongadO .terid0 'Ma Parte de cabeça e uma pai
te de haste se eXtendendo - do -Vida aio& bentrarda dita 'parte diverge
teça' caracterizado pele .fato da dita parte de cabeça ter Uma boX,

4

te.gera no interior da qual pode sei inserido, diapositivos na fors
ma de anais de trav.szento axialmente.espaçados b cotáchtricos sela
do proporoionadod ao longo da, parte' da hai3te -junto á 'dita parte

O- O dispositivo, .de ad.rdo com quaIquerum doe
pontoe preeellentes, 'caraaterla nde pelo fato do dito membro alarei
tomárioe ser uma tira de vedaçao tendeu,* par de nervuras 'engin,
tudinaimente.dispostae e lateralmente separadas 55 projetando pio
baixo que sio comprimidas em aooplamento.de vadaoio oontra•o paio
nel .quando 'a dita parte de haste ire acoplai; .apertadanent,e com e
Painel:e desse modo faz .coa . que adita parté.de oabopa empraza
a dita tira do vedagio pelo 'Senos era parte,
7- O'diepooitivo, de• actrdo otatt"qtalquer ust tier
pontos preoecientess oaraeterizado pelo fatede oonetetir exaltes•

de cabeça para manter' o membro 01.astesici3r100,. parotalciente aob ao

Sivamente , de , material.gastioo,. p or exanplo¡ 49 .pon.00.144‘ nebas

pressió contra o dito, paina,

daye;) . de resinal-aoetak ott de ',atingidas

• da 'periferias' se extendendO dá mama teralment e na medma direVdo'
da dita-parte de baittek e a dita partd de Mate tendo tuaa.primeic
ra parte 'cenicamente arilada imediatamente adjacente À. sua exare
alidade livre Uma -segunda, parte bonioamenta afilada forrubdo: Utiles
junção anular com a dita primeira • parte, a dita beguixta parte teso
do um dilmetro menor kue qualquer abertura do -dito painel de meu

II
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le g de temi,

requerefire"Rivenatea" acordo com a Convenção
Internacionel e o Art. 21 do-Decretc-zei No. 7903, de 27 de Adde.
¡to de 1946, a prioridade do correspondente pedido depoeitado . na
Ilepartição de Patente:: doe Betado:: Vnidoa da Amerieasole:22 de
tolho de 1961, sob Boà118.91St
TERMO N s140.412 de 27 de junho de l92
tequerente BONTECATINI,SCCIETÁ GENERALE PER L'INDUSTRIA
MINERARIA E CHIEICA
Privilegio de InvençãorFORMULAÇOES IdQUIDA3 PESTICIDAS ES.
TÁVEIS EM BAIXAS TEMPERATURAS"
REIVINDICAÇOEC

66 g de milen09
/
8 de agente de.ação interfacial escolhido entre 08
alquilaril-sultonatos de metal alcalino.
Om FormulaçOes pesticidas lfquidas, de acOrd0 COri
09 Pent 9S 1 3, caracterizados por conterem:_
rileacetico,
28 g de fenolf

19 g de acetato de celossolve,
3 g de agente de aço interfacial-anienico:escolhido
entre os alquilearil-sulfonatoS de metal alcalinO

FormulaçOes pesticidas lrquidaS, CA4V41$0
'temperaturas baixas, que contem uma substancia pesticida Belida, cem
Cacterizadas pelo fato de conterem, alem da dita substancia pestiCida e dos solventes, emulsionantes, agentes dispersantes e/ou coadjuvantes utilizados correntemente, pelo menos outro composto (A)
que pode ter por sf mesmo atividade pesticIda, dotado de um ponto
de fuso prOximo do da substancia pesticida mencionada, e que 6 ap.
to para formar,- junto com esta Ultima, em um sistema eutetico, miam
turas liquidas, em temperaturas Inferiores a temperatura de fusão
dos dois componentes que formam o sistema eutetico.
2 . Formulagees peciticdas lfquidas, de acOrdo com .
• ponto 1, caracterizadas porque, como substancia pesticida, empre.
fa-se um composto pertencente 4 classe das alquilamidas dos ácidos
1,0-dialquil-ditio-fosforil-acetico.
•

•

50 g de monometilamida do ácido '0,0-dimetil -BUI° -i0SlYsi

9 : FormulagOes pesticidas lfquidaS, de acOrdo cabj
09 Ptto 1 a 3, caracterizadas por conterem:
30 g de monometilamida do Acido 00-dimetll.ditiOefOsforibi
acetico,
13

g de fenol,

55 g de acetato de celossolve a 99%,
3 g dó agente de ação interfacial anienico escOlhido entre
03 alquil-aril-sulfonatos de metal a1ca1in0i
50
30
20 •

olo
0

•

3 - Pormulagees pesticidas líquidas, de acordo Com

' Co pontos 1

e

2, caracterizadas porque como composto 0.0 se empre.
$0 00 4

Ia um fenol ou um cresol. •
4 = FormulagOes peSticidas liquidas, de acOrdo com )
O ponto / a 31 caracterizadas por conterem:
50 g de monometilamida do ácido dimetil-dlhio-fosforil.
.acetico,
20 g de feno/4
e7 g de xileno,

80

os

50

40
so

20
u 10

A?. 2

•10
.20
-30
+40
AIO go ao

o

3 g de um emUlsionante anienico.

7n 50 50 40 30 20

sh

to

40

5 - PormulaçOes peaticidas lfquidas, eRe acerdo COM
.011

pontos / a 5, caracterizadas por conterem:
40 g de monometliamida do ácido 0,0-dimetil-ditio4osn

to
20
10
V

toril-acático.

'ui g de fenol,
56 g de xlleno,
4 g de agente de aço interfacial escolhido entre os
alq41-ari/-eulfonatos'de metal'. alcalino.

6 - FormulaçOes pesticldas lfqujdas, de acera° com
te pontos 1 e% caracterizadas pelo fâo de conteremt
70 g de monometilamida do ácido 0,0-dimetil-ditio-foeto-

'
12 g de Tema,
55 g de xilinoi
3 g de agente de aço interfacial anienic0 escolhido et.
tre Os alqull-aril-sulfonatos de metal alcalino,
FormulasZes peaticidas-lfauidas, Ue acerdo • comCaracterizadas
pelo rato de conteem:
3,
eatos 1 a
kfiL
ao g de monometilamida'de ácido 0,0-dimetil-ditio-f0Sn
ter11-acetico,

•30
40
.50
ir

90

50 79 40 50 40

eo

10 - eormulagOes pesticidas lfquiJos,'04 adrdo

eom os pontos 1 a 3, caracterizauas por conterem:
50 g de monometilamida do ácido 0,0-dimettl-aktio-rosfor1/:
-acgtico,
30 g de fenol,
17 g de acetato de carbitol,
5 g de agente de ao interfacial anienico escolhido entra
1:5 alquil-aril-sulfonatos de metal acali iOr

11 . PormulaçOed pesticidas lIciedasi de acordo
COM OS pontos 1 a"3, caracterizadas por conterem:
50 g,de . monometilamida do ácido 010-dimet11-ditio-ro0forIlm
n acetico,
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•
25 g de orto-cresol,
20 g de xileno,
, 5 g deagenta de aço interfacial aniOnico escolhido entre

i

487.

n••n• .....,...norern...••nn••

Dispositivo de aetrdo com os pontos 6 a'8,
9.
.caracterizado pelo fato de que, para a introduçio do agente de
tratamento do material na zona de pre-secagem, estio previstas

1

10.

requerente reivindica de acOrdo com a ConvençOo

Dispositivos de *cerdo cm os' pontos 6

A

Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei n a 7903, de 27 de ages-

9,

to,de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na

travas das amaras de tratamento que realiza, em laçadas, por

Repartiç e. o de Patentes da Itelia, em 30 de junho de 1961 sob

termal° de cadeias de haste.

caracterizado pelo tato do que a movdmentaçio do material a.

11.

n o 12011.
TERMO N 0 140.808 de 6 de julho de 1962
Requerente; UNS MASCHINENBAU DR. ING.MEIER WINDHORST
Alemanha,
Privilegio de Invenção:"PROCESSO R DISPOSITIVO PARA A
PENETRAÇXO,A PRE-SECAGEM E ASECAGEM DE TECIDOS EMBEBIDO.;
E MATERIAIS SEMELHANTES"
REIVINDICAÇOES
1. •Processo param penetraçio e a secagem de
tecidos embebidos e materiais semelhantes, caraCterizado a , pelo
fato, de que o material . depois de, por exemplo, conduzido
traves de um banho e espremido . á submetido, a seguir, ã ação

.Dispositivo de aardo com o j)onto 10, caras

ml de uma das cadeias de haste para n subsqquente, se acham pre.
Vistos molinetes para a retençU das referidas laçada.%
.A requerente reivindica de acOrdo com a Conven^

Olo Internacional e o Art. 21 do Decreto.Lei No. 7 903,.de 27 de
agasto de 1 945, a prioridade do .correspondente pedido deposita.'
do na BeTurttgao de Patentes na Alemanha, em 6 de julho de 1961,
sob No,

A

37 .819 Vala/8b.

eventualmente, dividida em 1rerias etapas e, de preferencia, de
efeito, lentamente, crescente, e6 'sendo submetido a uma secagem
normal., de grande efeito, de prefe Anela a partir da zona do poa

2.

-

Processo de acordo com o ponto 1, caracte

rizado pelo fato de que a diferença entre a temperatura seca e
a temperatura dmidada'atmosfera quente e ámida (de menos de
300C.
.3. Processo de acárdo com os pontos 1 e 2,

TERMO N 0140.886 de 10 de julho de 1962
Requerentes MERCK CO. INC.
E.U.A. 'Privilegio de InvençUOPROUSSO PARA A PRODUÇXO DE AMINO.ACXDOS4
RNIVINDICAÇOES
1. um processo para a preparaçao de isomeraJoci.'
coa de a1fa -meti1 -3,4-di hidroxi-feni1-a1aninceem.forma eubatmo
ciaimente pura, caracterizado por empreender o ocintato de uma,)
soluço aquosa supersaturada da mistura racemica do dito coma

caracterizado pelo fato de que o tempo de duração da secagem do

poeto de elimina com a semente cristalina do ie.:ir:oro desejado,

material na atmosfera quente e dmida e na primeira zona de seca

dita selugo contendo de 0.a 90% da dita alanina sob a'forma ,/
do sal assinado de um ácido Julio anfátero eoláve/ em 4qa.
2. O processo segundo o ponto 1, caracteraido
/
porque a proporçíío da semente cristalina .eaolnenos
de 5 g por
litro' da dolucZo, sendo que a soluço auperimturada ácida con n
tám de 10 a 90% do cempostO de alanina sob a forma do sal &d.)
nado 410 ácido de dissolugo, e o Soldo tem ao menos ,UM hidrasÊnio ácido com constante de ionizaqZo maior que

gem, (mais ou menos, 45 a 5) 6 da ordem de um a tres minutos.
4.

Processo de acBrdo com os pontos f a 3,0a

racterizado 'pelo fato de que o processo não comporta uma seca .
tem final de grande efeito seno, depois de atingida

UM4

seca

hem ate mais ou menos, o ponto de saturaçio das fibras.
Processo de acOrdo ' com os pontos 1 a 4,si
5.
racterizado pelo fato 'de que ' a regulagem de teor em umidade nas
diversas rateais da penetração. da pre-secagem e da s e cagem sã o ta
vorícidas por uma aspersão suplementar de egua ou de vapor.
6.

Dispositivos para a executo do processo
reivindicado nos pontos 1 a 5, 'caracterizado pelo fato de comprem
ender um secador cuja c2mara interna se acha dividida em várias'
zonas de tratamento separadas umas das outras.
Dispositivos de actirde COM O ponto 6, earn
7.
teriíÁo pelo fato de que o referido secador aparenta uma zona de
penetração e de secagem o uma zona de pre-oecagem.
8.

Dispositivo de acordo COM OS pontos

6,1,u

racterizado pelo fato dd que a introdlição e a retirada do agente
de tratamento do material na zona de penetração se fez atravpee
'Ca chapas perfuradas dispostas g uiam d abaixo . do material,

la

terizado pelo fato de que, nos pontos de transferánCia do materi./

de uma atmosfera quente e tímida, com pequeno ou nenhum efeito
de secagem e, depois, submetido a uma secagem de grande efeito,

to de saturaçio das fibras.

a•

garres em bocal, dispostas em Contraposiçio,

• , os alquil-eril-sulfonatos‘de metal alcalino.
A

• Ja;-.1E.,-,, cf:a

•

1). O processo segundo os pontos 1 ou 2, caracto=
.
.
rizado porque a soluçá.° eupereaturada e formada pela prepara• I
vZo de uma soluçais subetanciálmente saturada da'nistura radmica, em uma SoluçáO aquosa do dito ácido no anfátero solava.

em água, tendo dito ácido um anidrido ácido filcilmente volatl•
Usável de suas aoluçUes aquosas, e se faz a separaçáo do ardes.
Co da mistura.raoiMica e a volatilizagaO de uma poro do dite )
addrid0 ácido.
4. 0 processo Segundo o ponto 3, Caracteriam4e
porque o anidrido ácido á o diáxido do enxofre.
A re querente reivindica do acordo com a Convençac
InternaCional e o Art. 21 do Decreto-Lei N a 7.903 de 27 do
AgOsto de 1945, aprioridade do correapondente pedido deptai;
tado ta BCpartiçZO 'de Patentes nos Estados Unidos da America,
em 11 de :alho de 19ál • 9 da Abril de 1062. Sob :198. 123.115

e, 185.8;.5.

DIÁRIO OFICIAL

485 Quartet-meça 15

TERMO N o 141.033 de 17 de 3n1badi-1962
Requerente' FERNANDO GUBRIA BITTENCOURT
100 PAULO
Privilegio de Invençãos s 'APERFEIÇOAMENTOS SM DESCANSO PARA
FERROS BE ENGOMAR"
1 -Arerfeicoamentos em descanso para ferros de engomar,

taracterizados pelo fato de o descanso propriamente dito,do

tiro

i

iguais ou diferentes,representaa
De qual Bi e B2 * que podea ser
átomo de bidrogenio ou nal resto alquila de baixo peso mole

REIVINDICAÇOES
.

•
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(Seção

iso.

ara
Cular com
alquila de

1O

3 ¡tomos de carbono; R3e R4 representam restos

baixo peso molecular Com 1 a 11. átomos de carbono, CO'

dendo tombem formar conjuntamente com o átomo de nitrogenio UM

lado ou incorporaae ' à. táboa ou mesa de passar roupa, ter a face supe

eventualdente * com'
anel de 5 ou 6 membros, o qhal pode, ainda *

rlor ou de apSio direto para o ferro de engemar fpreferentemente in-

ter outros hátero-átomos;

Clinada, e sendo ainda dotado internaSánte, em sua parte central pos

de 1 a 3; processo este caracterizado pelo fato

tenor, de una tomada elétrica, com laminas internas de contato, pro

a)

4) Ia significando

balogenetos de ácidos

um gmero!intelre.

quet

da fármulat

OR2

vida ou não de interruptor, e ligada ror fio A usual tomada da rede.
2 -Aperfeicotimentos em descanso para ferros de engomara

M.W01:1z)n~10~..0040........1141

rs.

como reivindicado em 1, caracterizados pelo fato de, em corresponalUn
Dia ao descanso descrito em 1, o ferro de engomar ser ' provido de um

Onde cabem aos simboles E 2 e n os - significados acima apontadas,

Ç'

um restO

ou um par de pinos de tomada, convenientemente ligados A sua reais -

sendo que Hal representa um átomos de balogenio, e

Denota interna, e salientes ortogonalmente da sua parte posteriorsta

alquila ou um resto f 'acilmente permutável por um átomo de hidro‘

altura

concordante com a da tomada Interna do referido descanso.
3 aperfeiçoamentos em descanso tara ferros de egomar,

Coimo reivindicado ate 2, substancialmente

ceurn clAsritne

e ilustrados

' eagir com
genio, " cono um grupo acima ou benzila, são. levados a r
.„/"R3
) onde R3 e E, tem o significado - animas da fermula (RN_
---11h
apontado, convenientementU em presema de um solvente; a teme.

00a desenboa
anexos.

Caturas entre 10 e 100°C.; ou
h) cidos . da fáraula
OR
2
tO

.

onde cabem aos símbolos 1(2, V
todos,

a rea gir

Os significados aCima apon-

I

,

la da fermula

FIG. 1

.....

sSo levados

en

Com halogenetos de dialquilearbaml-

o

1

convenientemea*
te sem adição de UM solvente * a temperaturas entre 50 o 150°C.;
sendo os compostos assim obtidos, caso o resto R i signifique Ua
onde R3 , ah

e Hal

tela

o significado

jã,apontado,

grupo àcilmente conversível em hidrogenio, eaponificados e
Convertidos, com auxilio de agentes alquilantes convencionais
em compostos da /*emula geral (I) supras.
2.- Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo.
fato de se efetuar a eventual conversão do reit° Ri

eis. um át0,

me de bidrogenio por meio de saponificaçSo alcalina,

Ei'

um grupo acila, ou por meio de bidrogenaçSo, se fel' um grupo
benzlla.
3.- Processo segundo o , ponto 1, caracterizado

pelo

tato da introdução posterior do grupo R i ser efetuada pel
ação de agentes alquilentes, como belogenetos de alquil a
i ou
sulfatos de alquila,
TERMO N 5 141.675

de 1 de agosto de 1962

Requerente. ; O. H. BOBRRINGER BORN

- Finalmente, a depositante reivindica, de acOrdo com
Alemanha
g Convenção Internacional e de conformidade com o artigd 21 do

Privilegio de InvengRO: *PROCESSO PARA PREPARAÇãO
AS NOVAS AMIBAS ps ACIDOSFBNIIALQUIL.CARBCTAICOS*

Odigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corre4ondem,,

BBIVINDICAçaNS

te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alc ul a 'Ahc, Cm

Processo pura

a preparaçÃo
-

'CM real/alquil-earboadlIces

da

de nevas

amidaa de 'Ui..

4 de agasto de 1961, sob .o a E 63 532 IVb/12 0,

formula renal

TERMO N c141.676 de 1 de agosto de 1962
Raauerentes DR.KARL TROMAB G.M.B.R.
•

á fa
Alemanho

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRSPARAÇXO
DE 2-(5'*6'17'88'..TBTRAR/DRONAFTIL-101.amTmasTn4.
ZOILA *

rito
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/,m, premas °

REIVINDICAOES

para a obtenção de 2-(5 1

6

71,81-tetr'a.

1.: Um maternal pre '-seneibilizado para a impressão

ildronartil-l)-amigo-imidazolina da fármula

pelo prooesso de tela ou serigrafia, caracterizado por compreender um suporte altamente poroso, revestido °Ora' pelo menos uM
coldide contendo, como um aensibilizador, pelo menos Um produ.
to de conderàação de pelo menos uMa dias° difenilamina com polo menos um aldeído, condensado em presença de Pelo menos Um

'
ácido forte.
14 como

seus sais

2.- Um material pre-sensibilizado para a impreasde

de' adiço com ácidos, caracterizado pelo faw

' efia de acOrdo com o ponto 4
pelo processo de tela ou serig r

to de se

caracterizado por compreender um suporte altamente poroso,

a) hidrogenar cataliticamente a 2-(nafti1.14)-amino-imidazolina
o
da formula

re4

vestido com álcool polivinflico, álcool polivinilico parcial •
mente acuado, acetato polivinflico, acetalpolivinílico, ou
uma mistura de pelo menos dois dos colides orgdnicos, contem,
do dito colide, como um eensibilizador, pelo menos um produtO
de condensação de pelo menos uma diazo difenilamina com pelo
menos um aldeído allatico, inferior, condensado em presença
de j cido-clor/drico, ácido brom/drico, ácio fluor/dricO, áci,
do fosfdrico, ácido sulfárico, ou ume mistura de pelo menor

a) fazer reagir um sal de N-(51,61,7',8t-tetrahidronãftil'11),s.'

dois dos ácidos.

alquil -isotiuránio da fOrmuls

3.- UM material pre-sensibilizado para a impressão

NI

pelo processo de tela ou aerigrafia de acdrdo com o ponto 2,
caracterizado por compreender, domo um sensibilizador, pelo kt
noa um produto de condenaa4o do diazo difenilamida com forma/
da/do.
Um material pre-sensibilizado para a impresago

na qual R representa um grupo alquila de baixo pês° moleculerge
pelo processo de tela ou aerigrafia de acdrdo com o ponto 3,
X Um átomo de halogeneo, com etiIenodiamina, a temperaturas aumentadas, de preferencia acima de 60°0, e eventualmente na prove

tença de
e)

um solvente anidro, ou'

Caracterizado pelo fato do produto de condensação de diezo di.
fenilemins e formaldeldo estar presente em forma de um sal em
que os aniontes do sal são aniontes de ácido clorídrico, ácido

fazer reagir una imidazolina . da fármula

bromfdrico, ácido fluoridrico, ácido fosfórico, ácido sulfári.
Co, odmisturas déstes
5.. Um processo para. a preparação de um material pra.
.sensibilizado para a impreasão pelo processo de tela ou seri,
grafia, caracterizado pelo fato de se aplicar a um suporte al n

na qual X representa um resto reativo,como o grupo alquxlmeregg
tamente poroso, uma mistura de uma solução, ou uma dispersão
to ou o grupo nitramino,com o 1.-amino-5,6,7,8-tetrabldronaftal2
de pelo menos um coláide orgánico e, como um aensibilizador,

Ao C, , eVentualménte,converter a base obtida em um Sal de adição
Com

Acuo.

pelo menos um produto de condensação de pelo menos uma dias0
difenilamina com pelo menos um eldefdo, condensado em presença

caracterizado pelo go

de pelo menos um dido forte, e de se remover subsequentemente

to de se efetuar à'hidrogenação catal•tica em presença de níquel

O sol,ente, mediante o que se forà utá material em que .o coldS

Z.., Prooesào segundo o Ponto

de Randy, a uma l'reasão do

50-150 atm,

e a , temperaturas

acima

de cobre pelo menba os poros do suporte.
6.- Um processo de Bardo com o Ponto 5, Caracteriza

de 80°C.

3.. Processo segundo
to de se efetuar

a

e

ponto /$ caracterizado pelo

1:8

reação do sal dee.lsotiurOnio com etilenodiaw'

mina, sem solvente e no vácuo.
Finalmente,

a

depositante reivindica, de Ocerd0 COM

Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21,db Cg
digo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente

Co pelo feto de se aplicavo suporte poroso, álcool polivinfs
lico, álcool jóZtinflico parcaalmanto asilado, acetato poliv2,,
•

acetal plivinilico, ou uma miptura ddstes, e um produ,

to de condensação de diazo difenilamina com iormaldeido, cond
cedo em presença de ácido nlorldrico, ácido broddrico, eido
fluor/drico, ácido foefdrico

ácido aulfárico.

7.- um pratesso de ecOrdo com o ponto 6, caracte'riza,
pedido, depositadO na Repartição de Patentes da Alemanha, em
de agOsto de 1961, sob n m T 20.558 IVd/12P,
TERMO A 0141.850 de 7 de agosto de 196Z
RepUblice
Requerente . : KALLE AKTIENGEsELLSCHAFT
Federal Alemã
Privilegio de Invençãot "MATERIAL E PROCESSO PARA A
IMPRESSX0 PELO PROCESSO DE TELA OU SERIORAFIA

do pelo fato do produto de condensação de diazo difenilamine
com formaldefdo, catar presente em forma de um cal em que ots
eniontes do ea/ são aniontes de ácido clorídrica, brom£driO4
fluorfdrico, sulfárico,•ou uma mistura d@stes.
8.- Um processo para e preparação de um eettncirpték
ra e impressão pelo processo de teia o4 Defig rafla,

corsatariti

DiARO
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do pelo fato de se aplicar • um suporto altamente poroso, uma
mistura de uás solução ou ume dispel'aão de pelo menos um colál
de orgânico, e, como um sensibilizador. pe1.14...!noe um produto
de condensação de pelo menos uma diazo difenilemine com pelo

Menos um aideido, condensado, em presença de um ácido forte,
2X
2

de se remover, subaequentemente,0 solvente, mediante o que se

li

torna um material em que o colide eensibiltzado cobre pelo me

31

IML

toe os poros' do suporte, de se endurecer o colide pela expoal
Ma qual n 4 uai ntámero inteiro de 2 ate coroa de 10, e ZNO,
ou I.

Cão do mesmo è luz sob um padrão ou mod4lo, e de se remover o

colide daquelas porçães.do,auporte não atingidas pela luz,
pare abrir os poros do material em tais porçUes.
9.- Um proceeSe delacârdo tom o ponto 8, caracteriza
do pelo fato de se eplicarloelo menos um produto de condensação
de pelo menos uma disso difenilamina com pelo menos um aldeído
olifático. inferior, condensado em presença de pelo menos um
doido inorgânico, forte, ao suporte altamente poroso.

Pinalmehte, a depositante reivindica de apdrdo 002
e Convenço Internacional e de conformidade com o artigo '2,1 .
•

Oddigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corres-.

pondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Re
t edos Unidos da ámerioa, do Norte,. em 7 de agasto da 1961, sob
o ng . 129.553.

10.- Uma composição de revestimento para a prepara .
de um material para a impressão pelo processo do tela ou
uma
nerigrafia, caracterizada por compreender uma mistura

TERMO N e 142.598 de 31 de ejeto de 1962,

co
5

8RINJIRO TA/IMITA
_PRIVILÉGIO DE INYENÇXOs "ARADOK.
REQUERENTEt

nolução ou uma dispersão de pelo menos um colorida, e a quan.

=VIVI/ER/25S..
Vá aradO caracterizado pelo fato de que

idade menor de pelo menos um produto de condensação de pelo
menos uma diazo difenilamina com p elo menos um ciclone, condoei
nado -eM presença de pelo menos QM ácido forte.

una haste de uma sega e fixada a um membro' ou membros de UMA
corrente Sem fim.

11 Ume sompoaição te-revestimento para e preparaçjC.
de um material para e impressão pelo processo de tela ou seri.

JAPIM

15 arado caracterizado pelo fato de ter Usli
sega cuja parte inferior tem uma configuraçU de chaveirão,

grafia de ecerdo com • ponte 10, caracterizado por compreen-

que tem uma superfície inclinada do lado superior Zaxtremidade

der uma mistura de uma solução ou una dispare& de áldool po-

afiada e cuja baste ; fixada a um membro ou " a mlmbros de uma
Corrente Sem fim,

livinflico, álcool polivinilico, parcialmente acuado, apeta.
to

polivinflico, ecetal polivinilico, ou uma misturas destes,

3 UM arado de acOrdo Com o ponto 1, caractek

• uma quantidade menor de pelo menos um produto de condensa:

rizado pelo fato de ter usa aparelho de travação fixado para

cão de ume diazo difenilamina cosi pelo menos um aldefdo alifát

evitar o recuo da sega a uma porção de conexa° entre uma haste

tico, inferior, condensado em presença de pelo menos um b'eido

de una sega e uma corrente sem rim.

tnorgAnico, forte,
12.- Uma composição de revestimento de pcdrdo core
• ponto 10, caracterizada pelo tato do produto de condensaçãO
ter um de diazo difenilamina com formaldeldo, condensado em
gesença de ácido clorldrico, ácido Uromidico, ácido fluoridrico. ácido fosfOrico, ácido sulfárico, ou uma mistura dé5te3
/.5 • Uma -!omposição de revestimento para a preparaçao
te 1m materiel para e impressão pelo proóesso_de tela ou seritratiu, saraOterizada por compreender uma solução aquosa de Re
to menoe um colado orgdnico e ums. ouantidóde menor da UM-20111.
pOsto tendo a fOrmula

4 , - UM arado caracterizado por comproendAr
Um mecanismo como Uma Corrente sem fia que e girada por eixo
de'tranmissão rotativo ; ajustada numa externa chapa lateral d,
una armaçZo, uma sega g piyótada-com um pino a ummembrO ou P.
Membros da mencionada corrente sem fimrnum ressalto no topo
de uma haste da mencionada sega e um roldão i ajustado com ro,
taçZo livre num lado de umallaste, o roldão sendo conduzido ao
longo de uma guia sliportada por uma barra que se pi-ojeta da ex,.
terna chapa lateral.
5 - Um arado caracterizado pelo fato de com. t
preender um mecanismo como uma corrente sem fim We á girada
por um eixo de tranmãss5o rotativo .; ajustada s " re uma exterm
chapa lateral de uma armaçZo, uma sega e Pivotad}n com um pino

a um membro. ou a membros da mencionada corrente aem fim num

N-'2^

ressalto no tapo' de uma haste da mencionada segai, e um rold;o
0
e ajustado com rotaçao livre em um lado de uma filaste e , alem.
disso, de baixo do inildionado . roldão, um outro rola° e ajustad
com um pino com rote4o livre a um braCo se projetando da . haste
na direçá'o retangular ao primeiro roldão, ambos os roldZos

inteiro de 2 at4 cerca de 10, e X NO3
Rtillt4 a ¡ti &Ore

mencionados sendo conduzidos ao longo d;', umir

MIO

de duas chapas vertical e horizontal suportaUmS por uma barra

iffio

0

QQfp gi t 4 tendo a fjr£144

lue se projeta da exorna Chapa lateral, •
•

.3n315ti-d6
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, 6 UM arado caracterizado pelo fato de ter

e no caso que as mesmas operede mutuamente do lado interne paro

sim MecahisMo como dois jogos de arados, como descritó no ponto

o lado externo, o arranjo dos .dois jogos de correntea seU fie \\

I ou 3, arranjado na mesma sUperfície da externa chapa lateral,

devem ter esta OonfiguraçZoL"na direçâo de avanço da . ro tratos

Co uma armaçâo, ambas as segas fazendo movimento horizontal

egvole

taamesimadireg;0, bem coMO movimento ascendente ou descendente,
7 - UM arado caracterizado pelo fato de ter
OM mecanismo como Uma barra de conexo fixada a cada Um dos
•
braços correspondentes projetados de uma .corrente sem fim exl
paralelo, hastes de Segas sâo fixadas mencionada barra de
oonexâo einovimento horizontal de ambas as segas na mesmas
direçâsobem como movimento ascendente ou descendente pode ser:
Obtido deixando ambas as Correntes sem fim avançarem na mesma

vençZo Internacional e o,Art.2l do Décreto-Lei

mecanismo como dois jogos de aradOs como descrito no ponto , 1 ou
arranjados opostamente Abre a mesma superfície da chapa lateral
interna do uma armaço; cada sega fazendo movimento horizontal
Catuamente em direçâo invertida bem cano movimento ascendente
ou descendente.
9 ... Um arado caracterizado peto fato de ter
PM mecanismo onde cada um dos dois jogos dos mecanismos como

n W 7.903

dm

27 de agasto de 1945: a prioridade do correspondente pedida I

\\

ta Repartiço de Patentes do :ap;o, em 30 ide abril
de 1962 * sob. nQ 1790..
TERMO N a142.769 de 6 de setembro de 1962
Requerentes MOLINS MACHINE ComPANv LImITED ....E.U.A.
Privilegio de Invenç go:"APERFEIÇOAME NTOS EM OU RELATIVO3
MAQUINAS PARA FAZER. RASTOS DE CIGARRO CONTUUOS "
REIVINDICAÇOES
Aperfeiçoamentos em ou Relativos 1.

diregZo por um eixo de transmissZo.
6 -Um arado caracterizado pelo fato de ter um

•
A requerente reivindica de acOrdO com A COMI

ÁMáquinas para Fazer Dastaes de Cigarro Continuos u f compreene
dando uma correia transportadora que transporta um fluxo sono
ermo de fumo em uma direçÃo longitudinal; Orgdos de sucçflo
destinados a fazer com que uma corrente dó ar elevo e separe
partículas contidas no fluxo de fumo e as deposite s8bre uma
superacie transportadora, permeável ao ar, que se move long.*
tudinalmonte com uma velocidade na qual ditas particulas.ntg.
saltam, atravds da qual o ar i sttccionado, de modo a'formar

descritos no ponto 7 sâo arranjados Opostamente sObre Uma externa

Obre esta superfície transportadora um novo fluxo de fumo; e

Chapa lateral de uma armaâo, segas de cada jogo fazendo movi'

&aos compressores destinados a comprimir o novo fl.uxo de Ai..

Lento horizontal matuamente em direçâo invertida bem como movi*

ao antes que o mesmo seja aparado para remover excesso Se fuw*

mento ascendente ou descendente,

páracterizados. por incluir trenos' destinados a sentir uma qual
dado (permeabilidade ao ar, por exemplo) do novo fluxo de fumo

xi q. 41

41 5.

eomprimidó l . no qual aturdida desta qualidade e usada para fazer
Variar a quantidade de excesso de fumo 'removida por apEllmena.),
2. Aperfeiçoamentos de acórdo com o po4
to 1, caracterjszados pelo fato do Oro° de compressdo consistir
de una peça que aperta o fumo contido no novo fluxo de fumo cba
tra a super:fele transportadora permeáwl ao ar.
Aperfeiçoamentos de acordo com o poa
3
tO 21

Zig..

a

carActerisados pelo tatO da mencionada 'peça ser Iria roda

giratdria provida com urna pluralidade de pás . flexiveis dispo a.
tas tangencialmente &partir do cubo da referida roda.
4.. Aperfoiçoamentos de acOrdo com o pena
go 3, caracterizado/1, pelo tato da velocidade periferica das meu..
nonadas p&S ser a mesma que a velocidade linear da auperffoi.
transportadora pense:x*1 ao az.
ap..r4t 9 n.m4wma de hiArdek C rnt o
h
Pato 39 tArlatairata pelo • tatO da vsloeidad• periferias da*

5

4;0,3

Cenolonadae plis ser a mesma que a Verocidade linear da supera
eia transportadora peimeível ao ar.
5 • aperfeiçoamentos de aoõrdo com os

26

4

10 • Um arado caracter1zad0 pelo Cato de ter
aa mecanismo onde dois Jogos de correntes eem fim sâo arranjado
opostamente em forma curvada em direçâo aproximadamente,retangutar ou obliqua cia direçâo de avanço de dm trator mOvel, ao caso
40

lua

4e

aegas tidas cada corrente sem fim façam a Operaçâo

ie aramento màtuamente do tado de Cora . para o lado de dentro,

pontos 3 ou 4, caracter/a:A:do.) pelo fato da mencionada roda gira
tdria consolidar o fumo dentro do novo fluxo de fumo imediata.
Mente entes do citado'ergdoeentir uma qualidade do novo fluxo
de rUm0 Comprimido,
. Aperfeiçoamentos de acbrd0 com o pOlb
to 1, caracterizados pelo fato do citado &elo de compresso cOM0
preender uma superado transportadora sem fia que 6 atuada por
Sola para prensar-se contra o fumo do referido novo fluxo de toma,

• 4rramjc ioi ole logos de corr,tes sem fim pode ter esta
.onxisuruçie •

114

direQío de avanço le om trator gávea,

to

6$

Aperfeiçoamentos de acordo com o pOda
Waoterizados polo tato ta Magoado •qs 41roçao ito 140441,

o
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mento da supórfiel* tionsportadors'oesm fim ger*M me metRO que Ge
dc novo fluxo de fumas

Jane::o de 1969

vi)

•em

cr,

um prOmeseo

do acCrdo oen co pcmCC0 dele

aerizado paro* o referido ala intcmcda640 mitra°1 6

amo

'Moto&

altamente isento de nitrogenio.

&perfeiçoemeraos ea ou Relativo* rt
14Équinas para Fazer Dastaes de Cigarro Contínuos, caracterizado()

pelo tato da máquina ser cdnstrufda, arranjada* adaptada para
--operar substanciamente como foi . descrito Com reterencialks Voto
riu 1 e 2 dos desenhos anexos.
9
Ap_erfeiçoemento's øi 0t etnattves
áláquinas para Pazer 13teses de Cigarro Contínuos, caracterizadok
peio fato da máquina ser construfda, arranjada o adaptada para
operar substancialmente como tol aqui descrita:00m rafará:xota e
figura 3 dos dasenhos anexos,
J. requerente reivindica de acordo coe 0
Convenço Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei Ao 79031. do.
27 de agósto de 1945c a prioridade do correspondente pedido aspa*

:citado na Repartittto de Patente& da 74181aterra t
• da 1961. Sab nA U.115,

30 s

em 1 de

eateahro
_

s

Se Um processo do acOrdo com Ge poete° Ute, eatedm

terizado pela fase de remoção dos componentes lhe contem enxefre
do cãs que paesa de zona de aeragão de ao pare G aptégie 4o soo
dugão final.
.
6.49c prodesa0 de actrd0 coa oe ponto 1-9, cara**
terizado pela fato de passar uma pequena proporção do gés interb
de redução ao estígio finai para a zon2
mediário retirado da
de redução do estágio inicial, para cantata COM O êxi4g Noigirlo
de :erro que vai ser reduzia* a Fe°.
8008

Dmproceae0 de -cetra° com os penteie 1.6, caro.
terizado pela fase de retirar amado reduto: dotado 40 na teor aa.
tentado de CO 2 o• R2 0 da zona de redução do estriai* láloial par*
umà zona de queima, na qual o,C0 e o 112 atum cOmponenten do guete
madda para suprir calor aos adlidoe condutores do Oslo: zo OU%
culampara a zona de geração de gán.
8. Um processo de *cerdo coa co ,ponta 2+7, cm.
Cacterizado porque o gdo intermediário é mantido numa temperatM,
ra na faixa de 6490 C a cerca de 9712 011 02110041) reolrculade
para a zona, de geração do gás.
9. Um processo pare e reduçáo diretei de exile de
um leito fluidizado, subetancislmento como descrito 4*
forro,
limd, camtpartioular referencia aos exempi0a C CO dfisenhO.
80

'

24

33

TERMO N ol12e783 de é do eetembrocdo 1962
Reqüerentex ESSO . RESEARCH AND ENGINEERINO comua?
E.U.A.
Privilégio de Invengot "PROCESSO INTREGADO rABA &
REDUÇXO DE MINÉRIO& GRAVO DE 0(8" REIVIRDICAÇOES

1

Um processo para a redução direta de,éxideó
!erro em um leite fldidisadc, em que os 6xidos superiores sao
sumidos a Pe0 . em uma zona redutoN'a do um ertágio inicial e d 1040
6

reduzido em uma zona redutora de um estágio,tinal a Pe, com um

gés que contém, principalmente, CO o 112 , caracteritado pela remo

tão do dito entágio final de um gás intermediário contendo CO e
02 com pequenas auantldedes de CO 2 e 820, p2ssagem de uma parte
tees*.gás intermediário retirado para o referido estágio final.ra
Circulação do ame maior parte do gáa intermediá•io retirado para
4=M zona de geração de gás, conversão doa componentes CO 2 o a2o
Q0 eis tntermediário in troduzido na zona de geração. de modo G xo
"Aquecer e-gfis resultante. em CO elle, é passagem do gás temi.
tanfe criqueoldo com CO o 21, da zona de geração de gde p ara
Uma de redução do estágio final
8

4

d. Um preQeseo de- ecOrdo cora c .-;ento t. °encete
deado porqu
e do . fornecidos um hidrocarboneto combustível '.. na.
dor N dita zona de.ge r. ação de gás. para produzir Uma corrente /e
*e redator icoucir.
i
9. Cm rocesee do sArdc rem is pontos J1 • e,
es.
acterleado porque . ças ' irtermediC:ric re'iredr 4 caseado pare ..
efeles Ge redução trulciaà • finai embstancialment . nu easearatuo
[ar CA proaeselej

i

TERMO N D1142.964 de 13 de setembro de 1962
Requerente( ARMOUR AND COMPANY
Privilegio de ' InvenoZot"FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ClUfit 4
REIVINDICAÇOES

1 • Em um processo parepreparar salalchns, por encerramento de carne mofda an um' molde a paseagem
de uma Corrente alétrice através da carne, as fases caracterizeano por sujeiçáo da carne a vácuo, anquento ala está sendo agl..
tade pare recovar ar, compaotaçeo da carne para eliminar 08 vo.cios dele, e entrega da cerne aubstancialmente isanta do vaet0a
eu dito molde, cites da . en olit ção h corrente elétrica@
2•
eerecterizado porque

Processo de notirdo orri o ponto 1,

compact4i0 e O tXatemento 'SOM liragnO NãO
ecalizedea ciááltâneamente.
tk

.

--

3 • Processo de aceira° com o ponto 1,
j ertCteriZade porque o 44cuo e a pressão Deo aplicados à carne
em um eistema fechado que ocnduz to dito molde.
4 = Processo de acárdo , com o ponto 1,

Caracterizado parque o vácuo é aplicado h. carne enquanto a men.
ta está Sob agitação.
Prosei:mo de acerdo com o ponto 1,
5
h
caracterizado porque- a cerne 'e submetida a vácuo e pressão,
proporçáo que oe

493
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vasios

dela sio fechados, mitos da carne entrar

no molde,
6 - Processo de estirei° com O ponto 1,
Caracterizado porque a carne moída, entes da dite fase de
Cação de vácuo, 4 precondicionada por manutençáo dela em tuna ai

continuaçãe da moagem dn misturei°
14 ••• Processo de acardo Com o ponto 1,
caracterizado porque a moagem continua ate que a mistura atinja
Uma temperatura de 14,4 e 23,9°C., ewes a adição da água gelada,

15 , Em um processo para preparar uma
emulsão para salsicha, as fases caracterizadas pela moagem de
uma primeira porção de carne, na presença -de sal e água, na tem
peratura de • 1,1 a 5,6*C., para extrair um material aglutinante,
e adição de uma segunda panei) de carne h dita primeira porção,
conti 'nuação da moagem de teda a massa a uma temperatura de 10 a
17,8'o., adição de água gelada para mentor a temperatura na dl*
ta faixa, .e continuação de moagem a unta temperatura de 14,4 a
23,9"C.

Mudara tendo uma temperatura de -7,8 a 23,9 • 0., até que e car-,
- 16 Em um processo para e rabricacão

na atinja aubstencialmente a dita temperatura.

moída e então extrueada para Un
de salsichas, em que a
molde, onde é submetida h passagem de uma corrente eletrice pa*
ra aquecer internamente a mesma e coagular as protefnee dela, a
Use caracterizada por condicionar a carne moída, para diminuir'
e separaceio de gordura dulmnte o aquecimento da cerne, o condi*
cion'eunento incluindo o corte da carne junto com gao, na prema
ça , de sal e água, atá ser atingida uma temperatura de 10 a
O t.r.10 é

8,
Caracterizado porque a carne á reaquecida, apás a dita fatie de
resfriamento, para tornar a mesma compatível com e temperatura
p rocesso de acOrdo com o ponto

Ao molda.

8 .he um processo para a fabricação
de salsichas, em q ue e carne ti moída e então extrueada para um
molde em que e. carne 6 submetida a a q uecimento interno para moa
guiar suas proteínas, as fases caracterizadas pelo condiciena
mento da carne moída que 6 de ocir cinza, pára desenvolvimento

da textura, por um procedimento que inclui a

sua Manutenção em

uma atmosfera tendo uma tempercrtura entre -7,8 e 23,9 • 0.,

ate

que a cOr da carne mude de cinza para rose, extrusão da mistura
de carne COndioionada para um molde, e aquecimento interno da
Carne no molde, para coagular as proteínas dela e fixar a textu
ra da cerni. .vt~nnae.
9 - Processo de acerdo com o ponto 8,
caracterizado Porque a carne é mentida em uma atmosfera tenda
uma temperatura de 2,2 a 3.8,7•0.
lo

Processo de • aceírdo com o ponto 9,

caracterizado porque a carne resfriada á raaquecida para etin
65.r unia temperatura de -1,1 a 16,7 • 0,, einteei de ser extrunada
no molde.
11 - Processo da acordo com o ponto 8,
caracterizado porque a carne, entes cio resfriamento entre as
temperaturas de 7,8 a 23,9'0., é agitada em uma atmosfera de ar

17,8*Ck

.17 *, am um processo para preparar

porção de conte magra na presença de sal, tempero e água, extra

ção de um material aglutinante, adição Je uma porção de carne
gorda, adição de água gelada h mistura, retalhamento da massa
de água gelada e carne A uma temperatura de 10 a 17,80., adi si
çao dentais gelo para maiter a temperatura na dita faixa, enquav
to se continua o dito.retalhamento, adição de meia gelo para 12.
vor e temperatura da massa 'de carne para 8,3 e 12,2'0., u.lterio.
moagem e emulsionamento da mistura, aujeição da mistura e agita
Ção vagarosa, enquanto Cob .- vácuo, e sujeição do unidades da mas.
na 'a passagem de uma cormte elétrica, para coagular na protet
mas

A requerente reivindica de acerdo com a
ConVenç'áo internacional e o .A.rt. El do Decreto-Lei e 7.903, de
27 de agéste de 1.945, a prioridade do correspondente pedido•dt
poeitado na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da imérie
os, Efit 18 de fevereiro de 1.962, sob
172.776.
1-

rarefeito, para remover o ar residual da carne moída.
12 - Processo de acOrro com O ponto ey
caracterizado porque e mistura de carne no Molde e submetida a
uma corrente elétrica para seu aqucp?imento e para coagular in
proteínas dela, para assim fixar a textura e a cr curada de
carne extrucadn.
• 13 - stu um processo para preparar

edição de

ÁgUA

.27
10

011111[0.4itat9

.8

oa" az*

•
UMa

gelada para manter A tommnr ^tur. 'na dita faire.0.
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emulsão para salsicha, as fases caracterizadas pele moagem de
.caron
de eal e água, a uma temperatura de 10 a

uma

emulsão de salsicha, as. fases caraoterizadas ,pela moagem de uma

r
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dão ffm 143 119 de 17 de setembro de 1962

daquerentes TECNOWANSPORTES S.A. lNDUOTRIE e Meou
8481418ARA
erivilegio de InvençUe ftPRBIO SISIROMAGNiTICO tI20 DUO
gat NOTCass sIdTaicos E otratosn

anyjurrentka

á . *MEIO 82TROMAGNÉRCO PARk 'MORES ELÉTRICOS O.
tnosa , caracterizado pela naeaa magnetica, em forma de anel,
De chapas ou fitas euperpontae, fixada numa placa rígida que
80m ou ao uma abertura central e pelo entolamento eimetric0
303.ocado dentro dop entalhou da referida masna magnetica.
' 2 • "FREIO ELETROMAGNISTICO PARA nom= EIATRICOS 8 O.
Cos o , eegundo a reivindicação 1, caracterizado pela obtem .
.1, 40 da massa magnetica de aonstrução euperposta em forma de
4nel, conntrUlda por enrolamento eUPerposto de uma fita de
'Chapa magnStica fixada numa placa e Oa entalhes eendo feitos
o1' corte autos do enrolamento da . fita ou por ueinagem apcia
4 enrolamento, \
5 • "1RE/0 BISTROMAGNkICO PARA MoTORES BIáTRICO3 E 07.
42Ww, (segundo se reivindicaçães 2 e 3, caracterizado pelo •
gesto de gize a armadura sáVel á conetitulda de uma =oca MASn'.8
Alca de chapa ou fita boiada e enrolada superposta.
4 •: "MIEM ELETROMAGNÉTiC0 PARA MOTORES ELÉTRICOS 8 08.
t1103", cegando a reivindicaçOo 3. a 3, caracterizad o Pelo ta.
Ao de, que a 'placa suporto da armadura movei tem uma forma
- 4geometrica que permite a fixação em 3 pontoe e a guiagem eez
Aeita por colunas fixas que atravessam livremente ao 1100maD
f• "MIO ELETROMAGNÉTICO SARA MOTORES ELÉTRICOS 8 OW
'cos . , cegando a reivindicaçOo /, caracterizadà pelo que
Mano pode ser alimentado diretamente em corrente alternada
Mo, ti OU trif01ca, sem neceeeitar retificadores,

1

14
AERMO ND 143.351 de 25 de setembro de 1962,
Requerente: Ate INCORPORAM
.
E.U.A.
Privilegio de InvençãorAPARELHO PARA tORCSR UNA MIMO
RUTRICA NUM CONDUTOR EIXTRICO"
REIVINDICAÇOES

aparelho para torcer uma conexa* flatrioa num octana
*Orlo°, 'compreendendo um Mbolo invertedor, carregando uma matriá
\t, ÇorgiO para cooperaçZo com uma pium de, apoio de torgo rixa, Para
algar por torçZo Uma çonextió e14trica cabra 11 Placa de apoio 0 45 U5 Offl
Outor e36trico, e um mecanismo para alimente =a fita de conexileó ei
tricas disposta em forma de fita .00fttinua, para localizar dna conexo
Os fita sare a placa de apoio, caracterizado .pelo fammffle qufo
cenismo (9189081208315 8 1128 111) inicialmente avauga a fita (7) e aubae
guentemente retrai a fita(7) para Vma posigo determinada por um dt.
' tutor (99), de modo IÇ:,4 4 carvajialioa,looalizaaa para toroXa febra
. p laca de anoto (21)

Janei.. de 1969

• S9-- Amaino gora torcer una comede °larica num emento?
daltrice, da ao$rdo coa a ratvladloagto 1, caracterizado pele ta" dal
que o detentor (99) dl rotativo por una fito (7) meibra a agito de tv114›,

-

1
Inaé (101)4

,

3 • Aparelho para torear Uma comado elltrica num conduto,-

clitrito, de adrdo com as reivindicagen 1 ou 2, caraoterisado por
una bante alimentadora (91) que apanha uma fita (7) para nvang 4/5
o retrai-ia, 'sendo a baste'de alimentageomdvel.coatra o, agro do umn;
mola (93), para ser atita da fita (t) . por movimento relativo entro G
hoste (91) o a fita, quando o detentor (99) se ajusta com a fita (7)4;
4 Apaí,elho para torcer una conexo elitrica nua CCONUt02 .
•letrico, de acordo com a reivindicago 3, caracterizado pelo fato do
Oue . a haste alimentadora (91) I montada sauna deslizador (90) que 8 retripá
do pelo embolo (15), durante o seu percurso de operago, centra á agro •
de dispositivos de mola (94), para avangar o deslizador (9)), durant0
e percurso de retOrno do $Mbio (15), e 1410 fato de que o-deslizador
(90) 4 acoplado ~I O (5W010 (15) por .uma artioulago (120,115,42
:211), dirigida de uma posigo inicial pelo embolo (15), para ret'rair,
ip deslizador (90), e para nor retornada pra a'sua posigo inicial
pelos dispositivos de mola (94).
5 Aparelho para torcer uma conexo elltrica num unau:cor
adrdo com a reivindicago 4, caraoterizada pelo Lato de'
'tMo o ' percursoda haste alimentadora (91) d ajustdVel Sauí:Ido -8 .e variar
a vantagem meanica proporcionada por uma alavanca (118) na articula
geo..
- Aparelho para torer'Oma conexo eltStrica num condutor
el4trico, de acOrdo com quaisquer das reivindicagikm precedentes, on
que a conca() de vã/a da fita i disposta para ser cortada damesmaÁl,
uma 26.Mina * mOvel de tesoura, cooperando comum banco de tesoura, ca.
raoterizado por serem, a leMina (84) e abanco (77) deelockein est dl;
regRo e em afastamento da plaoa te apoio (21) por uma pega do afustn
tento
(73)67 0 Aparelho para torcer uma conexo eldtrioa num cOndUtOP
aletria% de acordo com quaisquer das reivindioagOes precedentes, can
raoterizado.pelo fato de que o aparelho (2)-4 disposto para ser moafa
do destaolvelmente numa caixa de prensa (4), tendo o Mbolo (15) dtA
positivos para acopli-lo comum Mbolo alternador abre a Otamm.
da prensa (4), de modo que o embolo . (15) do aparelhe de tor go',04 a
O5 ser dirigido por um &bolo da prensa (3).
i
8 - Aparelho Para torcer una conextio el4trioa num tiondutOr.
I
aletria°, de adrdo coma revindioago 7, caracterizado por uma pega
I
m4vel (47), tendo em si uma e‘rie de projegOta (48 a 51), seletivamaá'
1
te auseetimis de serem interpostas entre os dole,eMbolos (3 C .15) pg
3.oo movimento da Peça (47) para transmitir movimento alternadOrI do tal
, bolo da prensa (7) 'para O (15) do aparelho de torgo, sendo asiprolm
tges (48 a 51) dimensionadas diferentemente, de modo que a extenseo
do percurso do &bolo (15) do aparelho;de torgo (2) possa ner ajOam .
I
tado em ea ggios predeterminados.
9 - Aparelho para torcer uma conexo elftrica num condutón
i •
e14trioo, de acordo °DM a reivindioago 8, compreendendo uma matria
de torgo para torcer a conexo em tOrmo do isolamento do condutor,
;
caracterizado por Uma outra peça n eva (46), tendo proJecales dia_
rentemente dimensionadas, as quais podem ser interpostas ente a OGn
tra matriz de torgo (27) ce o embolo da prensa (15) pelo movimente,.
da outra peça móvel (46) 8 para ajustar o percurso da outra matriz de
torgo .(27).
10 - Aparelho para toroeu uma aonexXo el4trida num condutor
alótrico. de ac.$rdo 00M ao reivindlOaeCea 7, C cS 9, oaraoterlzadoffi
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.10 . rato de 4he'tdiapdato dé Modo a ser montadO soltavelmente na cai
xa da prensa .(4), pelo ajustariento de um pífio (121), tendo uma . super, •
:fele chata, numa fenda em forma de buraco de chave (122) num mbolo
Carregado por uma mola (12').'
11 • Aparelho para toroer uma oonexão e14tZica num conduto,'
el4trioo, como reivindicado at4 10, substanCialmente como aeaorito.e
Aluitrade nos desenhos anexem,
A requerente reivindica a prioridade de igual ~ido àeea
* eitad0 aoa 2 de outubrO de 1961, sob n no 142.270 nos Estados Unidos
* da Am4rioa.

Seção III)

si:-o

de 1.69 495 .‘

posa~us 1.nudrrueturee compreender um mulea.derador.

3. Um dispositivo de fornecimento de energia ele.
trica de acOrdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato dos ele.
trodos do contrae doe dispositivos de ,válvula do ireferido mui.
tivibrador serem energizadowpor meio de urna forma do onda que
varia ciclicamente a freekência da qual baixa comparada com a
£reqUencia do multivibrador para prover o citado aumento o

diii+

nuição cíclico dos intervalos entre a aplicação dos símia de

interrupção aos mencionados diopositivos interruptoral.
4. Um circuito de fornecimento de energia eletrica
.de acêrdo com o ponto 1, compreendendo dois dispoeitivos interruptores que BR° tornados respectivamente condutores em períodos
alternados e escalonados, caracterizado pelo fato do orgão destinado a prover sinaisde interrupção para os citados dispositivos interruptoree compreender um circuito biestável que_ produz
coletivamente pulsos de interrupção para os . dispositivos interruptores de acêrdo com a direção de uma transição de um catedc'
para o outro ou vice-versa, tal traneição sendo efetuada pelo
sinal da diferença inst.actânea entre uma voltaaem proporcicnaá
a uma voltagem de salda filtrada do circuito o una predeterminada forma do onda de referencia.
3. Um arranjo 4o circuito -de fornecimento de energia
de acêrdo - com o ponto 1, caracterizado pelo fato de incluir uma
pluralidade de pares do dispositivos interruptores, um par para
cada fase de um suprimento polifácicc, a corrente para os ref:1dos dispositivos interruptores sendo derivada cie um suprimento
polif4sico retificado de freqüência diferente para a' desejada
freqüência de salda do arranjo.
6. Um arranjo de circuito de forneciMento de enérgir, caracterizado pelo fato de estar eubotancialmente de acê,:do
oca o que foi aqui . deecrito . com referencia ' aos desenhos anexos.
requerente reisnlndioa de acôrdo com a Convenção
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Dei NR 7.903 de 27 de
AgOsto de 1945, a Prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes na Inglaterra, em 28 de setembro
di.-1961, sob nR . 34.591.
A

TERMO N0 143.362 de 25 de novembro de 1962
Requerente: WESTINGHOUSE BRARE AND SIGNAL COMPANY
LIMITED
Inglaterra
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS
A ARRANJOS DE CIRCUITO DE FCRNECIMENTO DE ENERGIA"
BEIVINDICAÇOES
1.

Um arranjo de circuito fornecedor de energia ele-

trica, caracterizado pelo fato de ter pelo menos dois dispositivos interruptored, cada um dos quais e do.tipo que e tornado condutor mediante aplicação de sinais interruptores e, subseqüenteacate, e tornado não Condutor quando.

à

corrente nele exietente

tende a se inverter, um ou meie condensadores comutadores eendo,
providos tais que, em operação, quando um dispositivo torna-se
condutor, um dispositivo já condutor torna-se não condutor, e no
quo2 um orgão e provido para aumentar e diMinuir progressivamente, de maneira cíclica, os intervalos entre a aplicação de einait
interruptores aos ditos um ou mais dispositivos interruptores,
para produzir uma voltagem mE;dia de saída que tem um desejado componente de voltagem flutuante de freqüência substancialmente meie
baixa do que a freqUencia de interrupção doe ditos dispositivos

fig. 4

r_
4- --

M•nnn

nn••n•• ••nn•

_ EL}

an
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interruptores.
2.

Um circuito de fornecimento de energia eletrita

te acãrdo com o ponto 1, compreendendo dois dispositivos interruptores que são, respectivamente, tornados -condutores em perlo+
dos alternados e escalonados, carecteririado pelo fato do orgão
destinado a produzir sinale de interrupção . para os referidos dia+
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TERMO NR 143,713

de 10 de ontUbro doo 19Sh
Requerente: REMADO SCHUCKWEIDL
imo 4réaõ OOul
Privileg10 de 'Inveng go:"MOTOR DZ PISTX0BOTATItOM
FEIVINDICAÇOU

--4

1. Motor de piet:e rotativo cauterizado põem)
6t0C tom a tOrma geral de dois anele Concentricos ligados .
;por tree braços não radiais, sendo o anel interno acoplado ag
' eixo

=triz, ditos bengos tendo corrediças peiroUl à axialmaa

!Ite alojadas nas extremidadee•
2- Motor conforme reiVindiotdo 1# Oaraótérlíad,
•
'h per unia cinta exoentricamente disposta entra á parede 43.
terna da caroaeaa do motor o o rotor, de enoontro i qual dão
!permanentemente 1mpuleióna4aS por molas as cabeças ealientedi
-#ae corrediças.
N3, Motor conforme reivindicaçã 1 O 2, te-bleier/
•tade Dó2 ser o espaço entre a oarcaesa e o motor dividido,pe
iàae cabeças salientes das corrediças, em tr g a compartimento°
bujos volumes variam por efeito da cinta diapoeta entro a lps,
, /7 ide interna da cercam:a e o rotorá
*
4- Motor, conforme reivindiesOU 1 O 'I conote.
• Cisado por dois ou maio rotores acoplados. ao mesmo eixo mo.
%ris e sincronizados entra ai,
5- Motor de pistee rotativo caracterizado por.
Per eaneacialmente como de:write, reivindicado o ilustrado
mos desenhos 'nexos. •

Janeiro de 1969

!=~4eniziffl

pisa de roses estendehdo . se de eada OM dos eneaixeS; tea é/.0 cebo
trai de uma peça; um primeiro par de furos cUlcos, no dito elos
cada furo junto . a uma extremidade do elo; um segundo par de fu•
res cOnicos no referido elo, entre os furos do primeiro par/dite
primeiro par de furos tendo eixos no mesmo primeiro plano, dito
segundo par de tdros tendo eixos no mesmo segundo plano, ditos prie
melro e segundo planos sendo desalinhados um do outro; os magoo
nados corpos de prisioneiro das juntas de esferas tbi encaixes
Soe referidos tirantes estendendo-se atreves e ajustando-se com
ecitbdo segundo par de furo, dite elo Central tendo faces chata/
circundando as extremidades pequenas dos furos conicosj e por.
I
cas nas extremldadeq roscadas dos prisioneiros apeladas nos di
ta.
das faces chatas para travar em cunha as hasta conicas dos furoa
é
afunilados.
tre Sistema articulado de direç;o, enformIa de

earalelograte, para um verculo automóvel, caracterizado pelo fato
Se com preender um braço de caixa de direç;o; um braço intermedig.
rio: um par de tirantes s cada Um doa citados braços e tirante
tendo um encaixe de junta de esfera em uma extremidade; um elC temcru de barra methica 4d uma pega tendo um primeiro par de ¡essa/.
Coe integrais adjacentes as suas extremidades e um segundo par d.
ressaltes integrais entre os ressaltes do primeiro par, dito pris
melro par de ressaltoS sendo angularmente desalinhado do referidd
segundo par de ressalto; ditos primeiros par de ressaltoá tendo
furos conicos que convergem na Mesma primeira dire40, dito segundo
par de ressaltos tendo furos cànicos que convergem na sies/Jim segunde
direçao e Oposta referida primeira dire9;o, de modo que as extra.
.rj,
et
•-n

--/Q
/I40
/O

. 79
1.

"

4
_

i lltRnonc145:533 de 7 de dezembà-ode
Itequerentes rZONPSON UNO WOOLDRIDOZ

mempolottbá.
rivileglo de Inv./191ot "SISTEMA áltrICULADO b DIRZOO
Ge MIM Jia PABALZIOlitAMO

RSIVINDICAOSS
Te Sistema articulado de direao em tOrma
teraldearano, para Um vefoulo autom gvei, caracterizado pelo ráo
lieeompreenderUsibr000 de caixa do alua° tendo amenize do jun.,
te de °sicrana extremidade oscilante:dome:mo; limpar de tirantes
Opostas que eb estendem lateralmente tendo encaixes de.juntade
rnas, um 'conjunto de juntado el.
afere assuas extremidades
~a meada cada um dos mencionados encaixes incluindo uni prisic.ealaserhe stalcOeonveraente Pege Man poreb extraia P/00)

---"n#WP
4
migades peqUenaS dos furos:dos ressaltos do primeiro par est;0 em
=lado do elo central e -as -extremidades pequenas do á furos,dos res."—
saltos do segundo par estão no lado oposto do elo central; Conjun.
tOS de jnntas de rritúla nos enénix .es dos mencionados braços!e
tes, Cada Um tendo um prisioneiro ccinico, cor- uma extremidade i,os.
cada estendendo-se e ajustando-se com os furo conicos do eio,
tOS prIsioheiros pro j etando-se d p ::. ,--ncaixes do!, braços atraves do$
furos do primeiro par de ressaltos, ditos prisioneiros projatando.
se dos encaixes dos tirantes projetando-se atraves dos Yurosi do
Segundo laer de ressaltose de modo oU0 os braços e tirantes atuaram.
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porcas atarrachadas nas extremidade!
Toscadas dos prisioneiros apoiando-se sobre os ' ressaltos pura ri

ce cm lados opostís do elo; e

sr ditos prisioneiros nos furos Cânicos.'
TERMO N0145:393 de 11 de dezembroAe 196Z
Zequerentet . MLMCK 8c-006 INC.
Privilegio de Invençaos "PROCESSO PARA A PRODUÇXO

libo escolhido no grupo constituído pelos metais alcalinos O
metais alcalino-terrosos, para produzir o sal metálico do ácim

,U ,ou
Uvas.

do X-formil hidwiamino acátioo..
, 12. Um processo de acO-rdo com o ponto 11, caraotee
rizado porque o ion metálioo o ion sadio.
• 23. Um processo para produzir ácidos alifáticos
inferiores hidroxiaminicoe acetilados no X e seus derivados,
caracterizado por compreender o contato de um composto escolhi•

álta*

DR DERIVADOS DE XCIDOS ALIFXTICOS "
REIVIRDICAÇOES

Dm processo para a olivagem da dupla ligag:to do
ama ligallá& •C*W. de uma nitrona e 'simultáneo acilaçáo do áto..
PO do nitrogánlóalela, caracterizado por compreender ó contato
de uma nitrona com urna mistura de um anidrido de ácido e um com.'
posto de rmula geral RCOON Onde R á escolhido no grupo .cone.
tituldo por radicais fenila o alquila inferiores.
2. Um processo para a clivagem•da dupla ligaçZo
de uma nitrona e tormilaçZo eimultánea
de'unta ligaç;o
do ;tomo de nitrogánlo dela, caracterizacio por, compreender o
Oontato .. ae uma nitrona com acido fOrmico em um meio substancial

tente anidro';";
3. Um processo para a produg;o de ácidos alifáti.
00a . inferiores hidroxiamlniods formilados no X, caracterizado
por compreender o contato de uma nitrona de um ácido alitáti.
mis - interior com ácido fármico em um meio substancialmente ant.,
arde
4. Um processo para a produçáo de ácidos alifáti.
.os inferiores hidroxiamlnioos acuados no X, caracterizados •
por:compreender o contato de uma nitrona de umácido alifático
inferior_com . uma mistura de um anidrido de ácido e um composto
dentOrMuiaíkeral RCOOR onde R á escolhido no grupo conetituide
jiolozrodicafvfJOila eral quila inferiores.
processo para a produgEo de ácido8 alifáti.
coe 11)re- ri:ores bidroxian6ico g X-formilados e derivados deles,
caracterizado por'COmpreender o contato de um composto escolhi.
do no grupo constituído pelas nitrónà de ácido alifático inferior, e, seus . áeteres alquilados inferiores, com ácido. tármiff
co em um meio eubstancialmente anidro.
6. tm prOéesso de acárdo com c-poWto 5, caracterif
zado porque o . mesmo conduzido na presença de um ibti metálica
Oscolhidó no grupo constituído pelos goteai aloalino-terrosoa
• pelos metais alcalinos.
7. , um processo para a produgo de ácidos alifátloOt
Inferiores hidroxiamlnicoe X-formilados, e seus derivados, caracterizado por compreender o contato de um cOmpoeto encolhida
po grupo constituido - pelae .nitronas de ;toldo alifático inferior
o pelos seus esteres al q uilados interiores,,com uma:mistura de
ácido. f6.rmico e uwanidrido de ácido.
8: Ompi!oceinoÁe , acOrdo com o ponto 7, caracterle
nado porque o- anidrido do ácido 4 O. anidrido acátlooe
9. Um processo para a produggo de ácido X-formili*
droxiamlno acátioo caracterizado' por compreender o contato do
uma nitrona de Zwid0 acático oonloido tOrmieo .enun meio substes
Cialmente anidro.
10. Um processo para a , produgRO de ácido X-formili.
droxiamino acático, caracterizado por compreender O contato de
uma nitrona de ácido acetico com ácido Tármic0 na Proa00 9 e do

anidrido acático.
11. Um processo de acOrdo , com o ponto 10. earacese
•

Tirado porque o mesmo í conduzido na presenga de um Loa estile •

do no grupo Constituído pelas nitronas de ácido enfático in- ferior, e seus esteres de alquile inferior, com Uma mistura de
ácido scetico e um anidrido de ecido.
14. Um processo para a produgZo de ácido N-acetil
ladroxiamino acetico, caracterizado por compreender o contato
.de uma nitrona de ecido ' acetico com ácido acetioo na presença
de anidrido acático.
15. Um processo de acOrdo com o ponto 13, oarOcte:
r&zsdo.porque o mesmo á cond-xido nnpreeença de um . ion metáli.
co escolhido no grupo constituído pelos Metais alcalinos e
oalino terrosos para produzir 'o sal metálico do ácido N-acet4
hidroxiamino acático.
A requerente reivindica de acOrdo com a Convenço
Internacional e o Aet. 21 do Decreto-Lei 1 n2 .7.903 do 27 da .
Agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depoeita n
do na Repartiçáo de Patentes nos Estados Unidos da Amárica, OM
•
13 de dezembro de 1961, sob* ml . 159.491.
TERMO No 147.943 de 26 de mereço de 1963
Requerente: MURO! CORPORATION.-----EE.UU.
Privilegio de Invenção: "CONETCCES PARA CABOS ISOLADOS

POR MINERAL *
REIVINDICAÇUES
1 -.Um acesaOrio para um Cabo isolado por mine.
ral que tem um reveatimento metálico externo envolvendo

0044

Autores, separados por um material isolante mineral, caraote4
.1aado pelo fato que ele compreendei
um acielsaório metálico tendo um fure numa.extre.
midade de dito . aceesOrioa, dito furo tendo numa extremidade
um diámetro interno.subatáncialmente igual ao di gmetro extez
no do revestimento metálico de dito cabo e na outra extremin
dade de dito aceeeOrio O dito furo tendo umansduçãto no diân,
tro interno para providenciar um contato,
um tampão dianpeto toleacOpicamente dentro de
to acessOrio e composto de material isolante comprimivel tem

ieroo atravee do mesmo cada um adepatado para receber 114
doa ditos condutores, dito tampão tendo meios numa e*tremt.
do

daPo

adapatadoa para coopera com dito contato no dito acedi

Bário para impedir o movimento longitudinal num sentido a .mt.

ndapatado para contarar a extremidade de dito revestimentO
'dg Cabo na outra extremidade de dito tanpãoe
2 - Dt aceaulrio para um cabo iaolad0 por mine.
,
envolvendo condutores et

cal que tem um revestimento tetállOo

paraiõe per um material. isolante amoral, oaraaterleado pela
tato que ele oompreendet
um aceeeOrio metaleo Sendo tua Sura numa eXtrem,t
dade de dito acessárió, dito furo tendo numa extremidade VA

diatetro inteTno al;botip9i,PIPUta

ilikatra externa

ed reVeatimento motiilloo do Oito cabo * na outra extremidade
go MO 04080S4e tendo dtto furo uma reduga ila Ai:metro
BAterite raro providenciar um contato,
‘in copia* *disputo itileactricapeute dentro do
43 03085410 a '0 -0epia gto do Mataria/ 'teolente comprindvel

3comet
. em;
12

-ntr_avkdo mane andai= adaptada para xecebek
Tet da atra 'condutora%
tna 004140 hapila adaptado pama ' ficar diepoato
fetaütto Co 41tO ama* catre dito taoz?Zo de materia151800
tgapeo ten40 .
g ato 410tprtairVa% O ate Contato/ dito oegUn.slo
aMe atrorda do nem cdr4tados ceda Im para receber va 404
1
'too GOggtacco .' .
-, '5 1Pi. Thl actecedw do actrgo CM a reivindicaotto ‘
a egede34bodo'Po104do VOInalitaia dito casquilhe 4 ooje
ato Co ufa material conattor tenso a caracterfatica deica
ao ter capacidade de trenemitir força suficieirte atraWs do
exilo .0 rar_tir 'de Uma fermenta de preguear para comprimir
to xenogidoto, Co alto cabo le gado por mineral entra 10 % a

ci

IP 00

4Z, 4

I
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tíz acemOrio para um cabo revestido lanado 7
roer tineta10 oaracteriaado pelo tato que-ele compreende um
leasquilll
. o intata% Una pluralidade de dOgoe de entalhar po•
a

gemam numa aztreatitaaa de dito caeçuilbo, cada Um espaCe
to outro formluidoinga vedaglo a prova de umidade entre o me-

peetimento do cabo O o. aceee4rio o um leolemcnto ciático
'platina* ao-calor vol? Enre g elo enchend000 volume interno •
entro eito Ooequilho metÉlico e dito wiestimento.
,F149. I
r7_7777*
f70.3
44 44

11011121101=
f

' material comprimfvel Comprimindo dito casquilho no reveati.'
Imanto do eito abo ' e então comprimindo dito casquilho em Vol
*cede dite material comptimfvel para forçar ditOmásrial
OOmprimfvel contra a face de dito cabo ieolado por mineral.,
... I
7
procesoo .do adOrdo com e-reivindicação 6,
t •
' earacteriseado poli tato qUo CO mano ditas comprosaZea Coa.
'roeriam entalhes poligoneia que dão girados. am releão entre si p ara interromper a continuidade dos lados de entalhei
adjaciantos.
I requerente reivindica a prioridade de identic0
1
pedido sdepoeitado na Rapartiglo do Patentes norta-amerio&ula,
em 30,3,62, sob n2 183.91E.
m
TERMO N o3h8,680 de 25 de abril de 1963
Requerentot TI E NATIONAT, CASE EEGISTER COMPAN*
Privilegio -de Invenglol "PROCESSO PARA FABRICAR M8CARAS COM ABERTURAS DE DEFINICIO ELEVADA
REIVINDICACCES
Um processo de fabricação de m5searas com atertu.
1.
mas, de defíniçã'o eleVada por meio da aplicação do um revestimento resistente a uma solução gravadora a k. ea escolhida da su.
perffcie de uma placa e submetendo-se em seguida dita placa 1
ação gravadora para remover partes da mesma em suas Sreas 40
I
protegidas, caracterizado pelo fato de ficar prevista uma placa
laminada tendo uma 12mina • ccestituida por um material solava 0E3
1
uma primeira soluço g ravadora e relativamente insolitvel MB uma
segunda solução gravadora, e uma 'outra l'amina const/tufda por
um material aoliivel na segunde ,solução gravadora e relativamente
insolavel na primeira, sendo aplicado a 'áreas selecionadas de
cada lamina um revestimento resistente It soluço gr avadora; Pe.
.._
. I.„
lo fato da referida primeira lkirla ser sulmettda a ação grava
dore da referida primeira soluço e da se gunda lamina la' er subia
tida % aço gravadora da citada segunda soluço gravadora, a fie
de que sejam removidas ¡)artes das mesmas conforme são definidas
pelas suas respectivas ãreas não protegidas pelo revestimento.
2.
Um processo de actrdo com- o ponto 1, carOcteriza.
do pelo fato de cada lamina ser canstituSda por um mate irial Sr

um processo de actcrdo coo qualcuer , dos pontos
3 2, caracterizado pelo fato de uma das laminas referidas ser
relativamente fina tem relação outra.
3. •

FIO. ?

n\.%

EtÀs

P ollo amua:ato de ao3rao 005 a winudicação
canaterinalo polo tato tp.ta 40 nem aparou, de dito oaapilbo too uma sonora do outro 409 o mo panada.
Qø o Nono farm fabrico uma ligagZo p ara um
f.- 00 mormo mattesi soo mineral, Oaracterleado pelo fato
O ala 000
-2z1 ítdo .toloompar O tivoottmeato do dito cão j*
02adO rOt atura com ta cantem em pam 40 :lab./Ui-PM
- o474 atadeMt9 .000,004 On0110449 O Mn .* entre dito cem
5.4g9.8, A aPAst qn S git) 989 44,94 0. por ¡Ano ja coo -ma -

processo de catre com qualquer-dos pontos 1
a 31 caracterizado polo Lato das k•eas srerestidas do tim4
na ficarem dispostas de maneira semelhante o em ecncoréancia
cora as ,areas revestidas da outra lamina.
Um prece suo ,de actrdo com qualquer dos pontos pre,
5.
cedentes, ,caracterizado pelo Lato da referida primeira lamina
ser de cobre e da outra lamina ser de aluninio; zendo a Primai.
ca. Solução gravadora o acido cif:0110o e a segunda solugao grava.
era o ;Soldo clOridrico.
meivindica- set de. actrdo Cm a CcnvençZo Iliternan'
Um

OiCual e o Art. 23. o cOdigo da Propriedade Industrial, ai prio,
ridade do pedido càrrespcndente depositado nalleparttção de Pg.
-tentes dos Estados UnidOs da kagricai em z 40 nonata° de 3,921
sob N923591.12,
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2=0110149,111 do dee Sdhbe de 1903
Requerentes CSÚERATI Mucric COMPANY matest&tt.A.

Privilegio de Invenchs l'APEFIFBIÇORMNTO EM 23ADM
•ZE CORDITZCII TRAN3PO3TO U.

itztvrinncAçtti

•

3..4perreipadkata en barra de condutOr tfAnspe g t. yaêt trai do
dinateeittrica
qUe g dotada de uai!/lembro de Joice com rastos 3.014
giba
%limais para receberem 80 barras de conduteres t caracterizado pelo fato.
020 O:Apreendera primeiros segada' e terceira •pilhae adjacentes de rios torj
OUtores isolados dispostos para Somarem uma barra de tres rios de laxar*.
ca o trha pilha de atua 5 sendo a dita barra dotada de uma poro trans
posta adaptada para ocular a ponto de rasgo de membro de urras* em que
011 neste ttpo das ditas 'primeira e segunda pinas st: dobrados alternae
'gente transversalmente dentro da referida terceira pilha; enquanto GO
'tios de fundo da terceira pilha zgo .dobrados correspondentemente transvet
caimento na primeira e segunda pilhas alternadamente, seudonada um dos
Lias desloca(103 atrtveS da alturada barra Substancialmente tre's vezes si
te a extenso da ponto transposta.
•
4,40Pfelgoamento era barra de condutor transaosto, CaraCteriza
pelo - fatede'compreenderg primeira t 'segunda e terceira pilhas de rios*
eigegorea4001a403 arranjados 'impor baixo do outro para tornarem uma lat
CtLde tr:s fids . delartura e uma pilha de altura t sendo a dita barra dota
88 de ama poro transposta claque os fios de t:Po da primeira e segunda
pilhas sto dobrados . alternadamente e transversalmente na dita terceira pl
lha enquanto 'os fios de fundo da terceira pilha ere dobrados alternadamea
te traaáversaimente na primeira C segunda pilhas, pelo que a inclinação
lndividual'do tio . na terceira pilka g substancialmente o dgbro deanclinaw
çgo do rio na:primeira ó oegUnda , plihis num loca/ correspondente, sendo a
dita por§U transpósta reta da barra dotada de uma senão centra/ e duas
COCqães extremas, cada Coa cnbstanciaimente metade da extensas da seco
' Centrala sendo os tios mm referida secção central transpostos metade da
taxa de tios de Ben go extremas de maneira que a inclinação dos tios na
terceira pilha ao longe da cocote eentèal g -a mesma
inclinação dosilof
na primeira e segunda pilhas ao lendo das secges extremas, sendo a dita
g deele
Ser ‘ reta transpos ta da barra de uma extenso tal que os fios co
eados atsgves da altura da barra Una adia de tr:e vezes.
3. aperteigaamento km barra de condutor transpato, Caracterazaø.
do pelo fato de compreaderi primeira, segunda e terceira pilhas de tioa
condutores isolados, CendOCadta.uma .daa ditas:pilhas dotada de a:Intimar;
par de fios e tendo arraújS4a$ 111e4adn . una da outra para tornarem uma IA:
ra de tr g s tios de ).arguia te Iura.,i33iA de . altora, sendo a dita torra dota
da de Uma porgge reta transpodta ea% que os ficado t gixe das ditas primele
ta e tegunda pilhas a ge dobrados alternadanented.tOnArersalmeate na dl/
ta terceira pilha enquanto es fico de funde da primara :pilha oro dados
alternadamente transveroalmante ma primeira e monda pilhas, pelo qua a
112011naçte de tio individual na terceira plug II 'mintam:Saimento o d:hre
da inciinaçU de lio na primeira e segunda :1)1214:1=100a correspondeu.'
te, sendo a dita porgão transpoéta reta da torta dotada de uma oecggo
trai e duas secgres extremas, .cada uma substancialmente metade, da extenw
StO da secç go central, Sendo OS tios na dita secaão central transpostos'
na metade do regime dos tios de secg:w extrema de maneira que a inclina w
ção . des rias ma terceira pilha ao longo da :moção central, a mesma In
011naç go dos tios na primeira e segunda pilhas ao longo das SeegOeS extra
• AS, sendo a dita porção reta transposta da barra substancialmente trgs
vezes a extenso axial requerida para um fio passar do tapo para e -fundo
da terceira pilha ao longe da secção centralr da barra.
4. Aperfeiçoamento em barra de condutor transposto, caracteriza
do pelo fato de compreender, trOs pilhas de fios condutores isolados, tea
do cada pilha uadmero impar de fios e arranjados ao lo do uns dos outro::
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para formarem ama barra de trOs fios de largura e uma pilha de alturagen
'do a dita barra dotada do uma porgo . tranposta reta pelO que os fios de
tapo das duas pilhas externas s go dobradas alternadamente e transversal *I
mente na pilha central enquanto es fios de fundo provenientes da pilha ce!
trai s go dobrados alternadamente e transversalmente na pilha externa,pele
que a inclinaçOo de fio individual na pilha central ; substancialmente •
dobro da inclinaç go de fio nas pilhas externas num local correspondente,
sendo a dita porç g o transposta reta da barra dotada de uma secç g o central
e duas secçOes extremas, cada una substancialmente a metade da extensge
da secç go central, sendo os fios na dita secç g o central transpostos na ma
tade do regime dos fios de secç g o extrema de maneira que a inclinaç g odos fios na pilha central ao longo da secçP, central a mesma inclina.
extremas, sendo
,g gio dos fios nas pilhas èxternas ao longo das secç5es
a dita porç g o reta transposta da barra substancialmente trOs' vezes a
o fundo da-pi
extens g o azial requerida para um fio passar do taro para
-•
central
da
secgo
lha-central ao longo dá
Finalmente, a .:-querente reivinica os favores da Convenç go Ia
ternacional, visto a presente inveln ga ;:er aYe depositada na Reparti. çâo Oficial de Patentes de ll- Estados UniCes da emárica do Norte, em 8
de junho de 1962, sob o no 201,171.
2
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TEMO N 0149.869 de 14 de Junho de 1963
Requerente: STANDARD ELECTRICA S/A ----Guanabara

Pricilegio de Invenção: "mtToloo E DISPOSITIVO RARA
DESNUDAR CABOS ELtTRICOS EM FORMA DE PITA "
REIVINDICAÇUES

1) 7 Um dispositivo para desnudar cabos elétricos
de fita tendo uma pluralidade de condutores dispostos em um
plano dentro de material isolante compreendendo: meios móveis
para forçar o material isolante de um lado do cabo por entre
os condutoras de modo qus os condutores sejam desnudados ao
longo de um primeiro plano; s melos résilientes para obrigar o
material i solante • forçado entre os ditos condutores para o la.
do oposto ao.dito'primeiro plano; e meios cooperando com os dl.
tos meios resilientes para 'retirar o material isolante que é empurrado pelos ditos meles resilientes para o lado oposto e
o'material que existia do lado oposto do dito cabo de fita.
2) - Um dispositivo de acedo com o ponto 1 no
qual os di.33 meios remondores compreendem duas facas e meios
para montar as ditas facas de forma móvel de modo que as bor aas cortadoras longitudinais sejam colocadas paralelamente
uma à outra e possam ser movidas para e de cada uma das outras
conquanto á'-.111,ellhUill alta .aelaçào paralela.
3) -Um dispositivo .de acedo com o ponto 2 onde
os ditos meios de material resiliente compreendem Um primeiro
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-

COM U:211b5010Dgl;
udinal e meiem para montar de forma dvel,de modo TIO stdití

422tampo feito de material

redillinte qte

Len

e seja paralelalts ditas .facha rses movimente ~adego
facas-paralelas e para fora das ditas ÇaOasb . _.
aa olUm dispositivo de acordo COO pomo 0 CO
Weenaendo ainda meios para encaminhar Cl dito cata, as ditagP.
Inas e os ditos meios resilientes de med0 que O Caldiata
aosiditts cabes seja perpendicular de ditas facas, poralela9 CI:.:
face longitudinal.
!
rn
‘..- dita
O - Um dispositivo de acedo COM O pato á/ onde
de ditos meios dvnis compreendem UM segundo estampa sendo tzel
ace longitudinal aproximadamente comameSma largura da face:
:Longitudinal do dito 1P estampo, um quadro coloCad0 abaIxOCWi
ibo 2, estampa, meios para montar o dita 21 estampo para O P
movimento em .direção a e para fora do dito quadro, e OS ditOS),
:Meios encaminhadores compreendam ainda meios adicionais para
'encaminhar o dito cato ao longo de me minto perpendicular .
h face longitudinal do dito segunda Galopo entre o diSoprle‘
am&to estampo e o quadro. .
• e) ... um método para desnudar cabos elJtricos do
,..
fita tendo uma pluralidade de condutores dispostos num pland>
dentro de material isolante compreendendo as etapas de:
41
MI
ladO
o
material
isolante
de
para
tarado
forçardos condutores por entre os condutores;
forçar o material entre os condutores para O OUtrO
lado dos condutores; o

7
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051e
- agb %Mu isektleleD te dedo tin2 Ubte;li
dO mexeria/ isolante remanescente no cabo a removendo
l_deterip, leo/ante 00 cano para cada lado.
- ---11
Plnaltente,. de ac8rdo com o art. 21 O:Decreto.'
Zeit.° 7403, de 27 de ag5sto de 1945, do &digo da Propriedal
dio Industrial, comoinado com a Cenvenção Internacional para a
!i-WrOteçío da Propriedade Industrial, reyrista na Raia (1926),
:reivindica-se a prioridade de igual pedido de •privilégio dep00
t.
431tad0 na Repartição de Patentes da Holanda, em 29 de junho
de 1962, sob. o ne NOA 280.312,

•

kg/G.1

Çr

Zalt • •

retirar o material do outro lado dos condutorea.
V) -Um método como reivindicado nos pontos 8 ate

a etapa da remoção do Material compreende as etapas. de cora
i
Etar simultaneamente o material isolante ao longo de 2 unhas
prateias perpendiculares ao eixo longitudinal do cabe.. e a ree
moção do material cortado de entre as lâminas cortadoras.
\.
e) -um método como reivindicado no ponto 8 onda
da etapa de forçar anataria' de um lado do$ condutores compre*
t ende ,as etapas de reter o cabo em uma potição- fixa e de estam.
'par o cato para forçar o material para fora ca. lado estampado.
.
9) - um método de acerdo com o ponto 6 no qual a
etapa de forçar o material para o outro ledo dos condutores
compreende as etapas de colocar o cabo em suportes que impada
O cabo de fazer movimento vertical , e não bloqueiem o isolaram*
to que devera ser retirado com a prensagem do lado pl. do cabo,
te modo que o cabo é mantido forçado contra os suportes com
um estampo resiliente que penetra entre os condutores e tonai
Iro material isolante para fora dos condutores.
lo) - um método como reivindicado no ponto 6 no
•
T-qual a etapa da remoço de material do outro lado dos condutas
I
res compreende o corte do material pela pressão do cabo centre
elaas lâminas paralelas dispostas perpendicularmente ao cabo.
11) - Um ,método de ac8rdO-com o ponto 9 no qual: o@
cupprtes consistem de duas superf!eles cortantes paralelas diav
Ipostas perp endicularmente ao caminho do cato, as quais ngo
'dem cortar atravea Coa condutores e onde a etapa da remoção de
ita

ro.tc.rlal compreeno co etapas do movimento aos suportes em dl.=

reçác, 4141 outro Cepoie do matança. Isolantb ter sido cortado a0

ãF,
51Into rii49;t170 do 14 do 3vaha de 1963
Ilequerentot STANDARD zUCTRIcA aná ....duand#W4
do InvengtoeiCABos ELSTRICO3
MEIVINZCAÇOSS
2),

io Voimítodo a, fabricaogo 40 cabo olaria() que
comprOande .awetapas ' de corrugar transversalmente uma tira do
natal que tem una canada termopfstica aplicada de um lado; do.
trar longitudinalmente 4 tira do metal . en;torne de pela mu* •
iama condutorlsolado,

mantendo a camada ternopl gstioa voltada k
Iara o lado de dentro; e . fundi-la de modo a constituir tal tuba .
nejaao.
2) ab lIa mg todo como reivindicado to ponto 1 no qual!
as corrugagiies ag o transversais ao comprimento da tira de
2) . -Uámítodo comé reivindicado nos pontos1 o 2,.
to qual todo um lado da tira de metal seja recoberta com uma
camada plístioa,
4) n Um atodo como reivindicado em quaisquer doe
pontos 1 ou 2,. no qual a tira de metal tem duas partes reco.
torta; de termoplaatico que se prolongam em um dos lados, ao
3ongo (70 comprimento; ficando exposta Ilita parte de metal ou.
tre as mesmas,
5) -UM metodanomo reivindicado em quaiàquer dos
lutos 1 a 4, no qual as bordas da. tirs de metal sejam virada°,
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A

para fora quando a , tIra de metal ft:* ¡obrada para constituir

"IGI

As

s

tem tubo de motal o gaja formado um selo entre as partes das

/3

19

o

bordas que sgo anta° dobradas laia constituir ficai° nwpart.

•

o
o
27 /2

•nn•n• n•n

'

Je

o°
42

FIG2

externa ao tuba,
8)
- n, 9M
• todo como reivindicado noi ponto 5 no aqUal
,'os partes aas bordae que te prolongam radialmente alo dobradas.)
'em torno de um coraao fio ou filamento,
7) an Um meCo(2 como reivindicado em qualquer uni

'vos pontos 1 a 6, no qual a camada tormoIdastióa seja fundidf
jpor meio de rolos de pressIocquecidos,
8) « UM matado .como reivindicado em qualquer um aos
pontos 1 a 7; no qual uma camada termoplestioa externa i extru
dada sobre o tubo de metal selado, . 9) -9M-cabo eletrieosue'tenla pilo'menós um'con.
autor isolado, tendo uma tira.de metal corrugado transversalMena.
te 'enrolada com uma camada tormoPlestica do lado de dentro,

FIG.?
7

/o

111111111b

TERM011a150227 de 27 de junho de 1963
Requerentes'GONCTONE CORPORATION ----E.U.A..
Privilegiede Invenção: ;"PICKUPS PARA FONÓGRAFO"
REIVINDICAORS
1)-Uma estrutura de acionamento de agulna auto
›sustentante para dig nar a parte de acoplamento de elemen ta tranhformadores mecano-eletricos de uma estrutura de
•

+

pl;

•

ckup de fonografo, caracterizado pelo fato cole ela compre%
de:

qual Uselada por Susto para constiteir um tubo solado,

um membro alongado de acionamento da agulha .9

10) « th cabo aletria° como'reivindicada no"pontd
no qual a tira de metal seja corrugada transversalmente:11) « Um cabo aletria° cama reivinaiaaao mo ponte
10, no qual toda 1/Ma face da tira de metal tenha um recobri«

disposto para um dcoplamento do acionamento destacável na
dita parte de acoplamento de transformador e levando na mua
extremidade da frente pelo menos uma agulha estendendo-se.
lateralmente;
'em membro de aesentamento alongado relativamem

mento tormoplastico.

ft_
12) « Um Rbo °latria° como reivitaicaae em qual*

*Per dos pontos 9 ou 10, no qual a tira ao metal tenha atas cato
radas termoplasticas.que se prolongam em todo o comprimento
de um lado deixando uma parte de .metal exposta entra as mesmad.
13).

o

"Cfn cabo-elétrico como reivindicado em quaisw'

quer doe pontas 9a 12, no qual o selo do tubo seja formado

te rígido de um modo geral paralelo tendo uma extremidade
de assentamento da frente ligada com a extremidade da artf,
caiação adjacente traseira e 10ando dito membro de aciona'
:cento;
dita estrutura de assentamento tendo na plano/
de aiinnamento da agulha e pelo menos uma parte aseentamen.

Ontre aabordas que se prolongamredialmento a tira as auaif

te longitudinal com duas parteeopoetas de parede lateral «
adaptadas para ficarem deetaavelmente retidas dentro de •

elo anta° dobradas na euperfecle externa do tubo,

uma reintrancia de assentamento da estrutura de pickup;

14) « Um cabo aletria, Como reivindicado me ponte
12, ao qual ao partes das bordas que me prolongam radialmente,
do dobradas em-tarso do um 'corado ou filamento,
15) -Um cabo aletria° como reivindicado em qual,
quer um aos pontos 9a 14, no qual uma camada exterior termo,

um corpo alongado de élástomero de Beça° trans
versa/ oubstancial tendo partes opostae de extremidade dg
elaotomero fixadas na dita extremidade de .artioulação tra
teira o na dita oxtremidade de assentamento da frente de d/
too dolo membros alongadoe;
dito corpo de eletetomero tendo uma parte cepa:

plástica e extrudada tare o tubo de metal selado.
16) «, UM cabo eletrizo fabricado por qualquer

Ue;

dos métodos reivindicados nos pontos 1a 8,
17) . " Um cabo aletria° .subotancialmente como dei*
evito com referencia ao Figs. 3.a 5 dos desenhos anexos,

radora intermediária projetando-se alám de dita extremidade,
de aonentamento da frente e interposta como uma junção art.!,
Guiada entre dita:: extremidades adjacentes de ditos dois
membro° alongados.

10

2) -Uma estrutura auto -euctentante de acionamea

18) « Um metade para fabricas:ao do cabo aletria°

to do agulha para acionar a, arte do acoplamento de elemen -

substancialmente como descrito com refarinciala figuras 1 a

tos transformadores mecauo-eletricoe de uma estrutura de p/
okup do gtnOgratn, caracterizada pelo tato que ela compreop

5 dos desenhos anexos.
Finalmente, de actrao óom

a

Covengo Internado.

dez

nal para 'a Protego da Propriedade Industrial e oArt. 21 ao

um membro alongado do acionamento da agulha ai

Cedigo da Propriedade' Industrial, reivindica a prioridade de

dilep onto para u acoplamento de ezionanonto deetacível
alta parte de acoplamento do transformador o levando na sua

igual pedido dopositado na Zepartigg o de Patentes da Inmlaterm.
sob o n° 23,122, em 15 de junho do 1962,

oztremidado da ~0 Pal9 t10420 uma tsgralba Catlindon"—*

lateralmentw .
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, umatbra da aneentamento alongado reiativamen-

extremidade de articulação trazeira dita extremidade de

r.tiMgido, de VIM modo geral paralelo, tendo uma extremidade
et aeeentament0 da frente Usada com a extremidade adjaoenm
te de artieulaao traseira e levando dito membro de acionam

assentamento da frente de ditos membros alongados tãm caia

Cento;

tomero.

iba ettrutura de aesentamento tendo um plano m
ie alinhamento da agulha Grelo monco uma parte de as-eentam
;tento longitudinal com duas partes opostae de parede late m
Cá adaptadas para ficarem destacvelmente retidas dentro me
Co Uma reintrancia e,,e assentamento da estrutura do pickgp
dito membro de acionamento tendo uma extremidwo
a0 da frente de pequena Deçrto transversal e aumentando na,
teço tranevereal para a extremidade trazeira, para dar-lne •
tua grande rigidez;
um corpo alongado de.elttstomero de hubetatigall
frota* tranevereal tendo partes de extremidade opostas de
Ustomero fixadas ta dita extremidade adjacente de artictila
,00 traseira e ta dita extremidade de assentamento da grano
toa

dito corpo de elstomero tendo uma parte interm
laeditria Separadora projetando-se al6 de dita extremidade/
Co assentamento da frente e interposta como uma junção de
,
Qxticula4o entre ditaa superfícies adjacente de ditos ao.
,As membros alongados.
3)4:ma estrutura de acionamento auto-auptentano
te et unha paraumpickup de fonOgrafo conforme reivindi.
Sado ma-reivindicag2O 1, caracterizada pelo fato que dita 0
extremidade articulada e dita extremidade de assentamento se
da frente de ditos dois membros alongados t;in cada uma cem
20 alongado de reintranola coarial alongado abraçando e .
Cantendo.no mesmo ditas partes de extremidade opostas de
elttetomer0e
4)-Ma eatrnture, de acAonamento.auto-sneten
telt° de agulha conforme reivindica ta reivrindicaç go 1,ca.
tacterizada pelo fat ue'na mesma dita extremidade artioa
Aada traseira e dita extremidade de assentamento de, frente
et ditos dois membros alongadoe tãm cada uma um espaço re*
Antrante 4co coaxial com _seção transversa/ COM feitio de
Chaveta, e ditas partes de extremidade opostas de el4stome,
ko tendo Uma seção transversal complementando as seçUs
.`transvereaís das ditas duas reintráncias para poeitivanend
plano da agulha de dito membro de agulha ceia
èlaito plano de alinhamento de membros aseentadO.
' 5)-Uma estrutura de acionaMento auto - sustentam
alinlierr

".t0 da agulha para um pickup de fonOgrafo conforme reivir4
Jbado ta reivindicaça"0 4, Caracterizada pelo- Iate . que o in.
!..
. .O01.r0 Comprimento de dito corpo de el4etomere tem substan.
r•ttiatedte a acua seoZo t;zansversal.
-....74.
6).Vma estrutura de acionamento auto - auetentat,1
,
da AtUlha para um pickup- de fonOárato 'conforme reivindi
M
•Wa_tamly4udicagici - 28 motorizada pele fato que dita/
í

(Se 'ão 111)

'Uma um espaço reintrante coaxial alongado abraçandoie mantendo

'no mesmo ditaa partes de extremidade opostas de el;:a
7)-Uma estrutura de acionamentoauto-suatenta

4e da agUlha de um pickup de fon jgrafo conforme reivindica
do na reivindicaeão 2, caracterizada pelo feto que dita ex
tremidade de articulação trazeira e dita extremidade; de
cada,
assentamento da frente de ditos membros alongadoa
Um um espaço reintrante Oce coaxial com seção transveirsal
• Com feitio de chaveta e ditas' partes de extremidade opos-.
tas de elástomero tendo uma seção transversal complemén
• tando a seção transversal das duas reintrâncias para Peai
tivamente alinhar o plano da agulha de dito membro do 'agu
lha com dito plano de alinhamento. de dito membro de asse
tamento.
0-Uma estrutura de acionamento de agulha conforme reivindicado na reivindicação 1, caracterizada
pelo fato que ela tem em combinação uma estrutura estare.°
tônica de pickup compreendendo doia transformadores meeata-eletricos operativamente mentidos;
uma estrutura de acoplamento tendo duas parte° de aeoplamento ligadas com ditos transformadores e
reis uma parte de acoplamento mantida e com feitio paraum engate destacável com dito membro de acionamento da agulhas componentes transmissores de movimento dos mesmas
para ditos transformadores; —
dita estrutura de pickup incluindo meios de?
retenção para destacàVelmentc reter o membro de assenta'

.1
Mento de dita estrutura de acionamento da agulha na dita

estrutura de pickup com dito membro de acionamento da agà
é

h mantido acoplado atravás - de dita estrutura de acopla-n
mento nos ditos dois transformadores e . transmitindo os ma
l

a

TiMentOs da agulha para os mesmos.
9)-Em combinação com uma estrutura de aciona'
Meato de agulha conforme reivindicada na reivindicação 2,;
ama estrUtura de piCup estereofônico caracterizada pelo/4
tato que ela 'compreende dois transformadores medano-elátrA:
.00,Operativamente mantidos,
'ama estrutura de acoplamento tendo duas par$e@ acoplantes ligadas Com ditou traneformadures e mais
/ Uma parte acoplante mantida e com feitio para um engate

UstacelVel com dito membro de acionamento da agulha e tranemitindo comp*nontee de movimento da mesma para ditoi

dois treneformadoree;
dita . eetrutura de pickup incluindo meio de/
retenção Para deatacãmelmente reter o membro de assenta
mento de dita estrutura de acionamento da agulha na dita
estrutura de pickup :com dito membro de acionamento da agu
lha mantida a-coplado através de dita estrutura de acopla,.
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Menta ZOO ditas dois transforMahree e tranamitind0 movi»,
~toe da agalhapaaa os meamoa.
10)»CembinaçãeS-Comuma eatrutura de 0.cióta»
tento da agulha conforme ,reivindicadaa_zareivindicaçãO »
1, caracterleadae pelo fato Tia dito membro de acionamento da agulha tem duas agulbae diferentemente dirigidas e
tendo dito membro de assentamento uma parte de aosentamen
te girattoria;
ama estrutura de pickup estereofonia° compre
'Adenda dois tranaformadores macano-eletricos operativa
Mente mantidos.
Uma estrutura áé acoplamento tendo duas par»
tee de acoplamentoligadas . com ditos transformadoreer e
'Mais uma parte de acoplamdnto mantida e com feitio para »
Um ente deeta+el com eito membro da acionamento da agulha e transmitindo componente e de movimento da mesma
para ditoadbia.tranaformadoree;
dita eatratura de piakup incluindo meios de
reten4o para deatacàvelmente reter o membro de assenta »
Mento da dita estrutura , de aciatamenta da agulha, na, dita
estrutura dó pickup com dito meabro . de acionamentO. da sg.
lha mantido acoplado atava de dita estrutura de acoplamento com ditos dois taansformadoree e transmitindo movimentos da agulha para Vs Mesles..* partir de uma das ditas»
duas agulhas.
ditos maios da retençãp tendo- una ~arriais
de guia sustentando giaatOrtamente o membro de aseeatamen»
to de dita estrutura de'acioaamagta da agulha para girar .
dita estrutura de,acionamenta da agulha na, mesta para nele
tivamente trazer cada uma das ditas duma agulhas para uma
•poeição de contato coa o disco.
1I)-Combinaçiies CcM urna estrutura de aciona»
mento••••da agulha conforme reivinditadaa na,reivindicação 2,
caracterizadas pelo fato que dito meMbro.de acionamento da
agulha tem duas agulhas diferentemente dirigidwe e.tendo
dito membro de assentamenta uma parte de assentamento gira
teria,
uma estrutura de plckapestere°~00 Com n
preendendo dois transformadores meaano-eletridoaoperativg:
mente mantidos,
ma. estrutura de. acoplamento *ene, . ilusa par-,
tes de acoplameritoligadas, com ditoe.tranalarmadarea e se
mais uma parte do acoplamenta-mantida .scoM feitib para um
engate destaceveie com dito mambro de acionai-anta da agu n
Iha e tranemitinde componentes de movimento da mesma ,para
ditos doia transformadores.,
dita estrutura de pickup Incluindo meios -de
retenao para destacàvelmenta reter o . membro de aesentamen
to de dita estrutura de. aciona da agulha na dita eia»
trutura de piokup com dito membro de acibnamento da agani&.
mantido acoplado ' atravía de dita estrutura de-acoplamento/
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com ditos dois transformadores e transmitindo movimentos'
da agulha para os mesmos .a partir de uma das duas agulhas,
ditos meios de retenção tendo uma auperflolo
airateria de guia sustentando giratiriamente o membro do
assentamento de - ata utrutura de aoionamento da agulha ia
ra girar dita estrutura de acionamento da agulha na mama/
para seletivamente trazer cada vez uma das duas ditas agua'
lhaa para uma posição de contato com uma das duas agulhas
12,Klada • tOda nova caracterfetiaa de lavra
çao aqui deeerita.
requerente reivindica a prioradade de ideat
tico pedido dapositado na Repartieão de. Patentse nortdang
tioana em em 6 de julho do 1962 cotrue 207.902.-,

Taamo NO150.480 de 4 de julho de 1963
Requerente, Ing meu CORPCÉATION
Privilegio de lavenção1 9100/AGSME PROCRSCO EIZTRIXI/COG 0
REIVINDICAM

aamento eletAnica tendo uma placa de Circuitoe incluindo /1.*
gaçOes elétricaa,,, passagene atreva ditas ligaçãee e. trilhos
condutores tambím entre dita* /igaçãea,caraettrizada pelo faa
., '
to de incluir as facas- dos fabricar dita placa dá circuitos
com perfuraçãe° definindo uma írea: ds *acionamento, ligar uma
serie de fios e componentes tendo cabos passando atravee ãl ar
tas paseagene, incluindo pelo menos um fio que vai da referida erea secionava/ a uma outra ligação na citada placa de cír,
cultos; construção de um, eub-suporte incluindo um trilho pro»
/
jatado para substancialmente abranger e sustentar as margeio !
da referida placa de circuitos; prender dito eub-suporte à cit
tada placa de circuitara; prender urna eatrutura de eutamentagaa
à referida área secionavel por belo da insenZo de coneterce /
lia primeira que passam atraves de passagens na segunda; Bulo*
Meter um, lado do raferldaeUh-auporte e a montagem de placa /
de circuitos à soldagem por imersão, de forma a que todos 09
referidos fios, componentes e estrutura de eub-montagem seja
tedadOS a ao-negas desejadas na placa de circuitos; destaear
dita seção secionível do remanescente da referida placa de ,
circuitos, ao lon60 das citadas perfuragUs e recolocar dite
estrutura de sub-montat,eM na sua posiçào f11.41 tleocJado O ;IN

.(anr)ro de
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laç'ãó á referida piada de circuito e finalmente prender dita
estrutura de eub-montagem à mencionada placa de Circuitos.
O processo de acordo com o ponto 1, no qual o arti.
2.
co de equipamento eletrOnico e um receptor de l'adio e a estrU+
tura de sub-montagen 4 uma montagem de sintonia, caracterizao pelo fato de incluir as fases dez construir uma caixa meViloa comum formato substancialmente em "U", incluindo uma
placa anterior. tendo .aberturas para receber dita montagem de
.„
sintonia e os eixos_de uni controle de volume e de um contro,
manual de eintonia; prender dita caixa ao referido sulj» •
suporte, de tal maneira que alguns doe fios fiquem mantidoe
Vamemente entre dita caixa e dito sub-euperte; construir:
ema_tampa em formato substancial de "U" projetada para abran*
.6.er ;lá greas do referiad receptor de radio não envolvidae , pe2.a citada caixa; e finalmente prender dita tampa a caixa. - .
O processo de acOrdo com o ponto 2, no qual o °uh+
Suporte compreende um fiange para receber um encaixe de an
tena i um capacitor de ajuste, caracterizado pelo fato de antes da fase de soldagem por imersão incluir as fases de pren+
'ger dito encaixe de antena e dito dapacitor de ajuste ao re »
$erido eub-suporte e de. introduzir os cabos 'não ligados à
terra dos citados encaixe de antena e capacitor de ajuste era
passagene na referida placa de circuitos.
Um receptor de rgdio incluindo uma placa de circui+
4,
tO0 tendo terminais de ligação,,trilhos condutores,entre ditos terminais e fios eletricos e componentes ligados aos re+

1969

Tm receptor de rádio de acõrdo com o ponto 49 Ca,

racterizado pelo fato de compreender um consolo de contrále
,
de volume preso a referida placa de circuitos e um poteneiO4
netro de controle de volume montado no rererido.consolo ó
ligado à citada placa de circuitos.
Um receptor de rádio de acOrdo com os pontoe 4e.5.3
6.
racterizado pelo fato da caixa possuir um formato eubstan+
cialmente em "U" e incluir aberturas para receber dita montam
gem de sintonia e os eixos do controle de Volume é do control
le manual de Sintonia.
Um receptor de rgdio_de acordo com Os pontos 4 og
7.
6, caracterizado"pelo fato de compreender uma tadlipa tende uai
formato'ubstancialmente em "U n e tendo flanges cooperando
Com dita caixa para envolver o receptor, sendo que com a Xe.'
moção da mesma,praticamente todas as peças do referido rd+

ceptor ficam expostas e accessiveie para reparos e manutena
Seivindica-se, de acOrdo com a Convenção Interna'
.ilonal e o 'Art. 21 do adigo da Propriedade Industrial a prio
ridade do pedido correspondente depositado na 'Repartição do
Utentes dos Y.stados . gnidos da Ame nos, em 11 de Julho de
1902. pob,No.209466k

_-feridos terminais, caracterizado pelo fato de compreender um

sub-suporte de material condutor incluindo um trilho pràso
Us margens da citada placa de circuitos e proporcionando euporte para a mesma ao longo de uma parte substancial do seU
perimetro, incluindo dito sub7suporte; us, flanga; um cone-E
tor de antena ligado áo referido - flange de maneira tal que
Constitue com o mesmo uma ligação de terra; uma montagem de
Sintonia presa à referida placa de circuitos incluindo uma
parte da placa de circuitos destacada -desta e a ela ligada e
'Amia caixa de material condutor presa ao referido eub-suporte
1cando alguma doe ALce pie. eoe entre dita caixa e dito Puir,
OttPOrte,

../..••n•~
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