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REVISTA DA, PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 168.083 H Societá Farmaceutiet
Italie.
N9 168.484 - Allied Chemical Cor.
poration.

Seção de Transferência
mas - Imperial Chemical_. Industries N9 146.757 - Humberto Croce
e Licença
Linitted.
Netto.
N9 151.973 - Durval Caçapava,
N9 131.250 --Processo para produO Diretor Geral do Departamento zir compostos de 1 pirimidznil 2 guaN9 160.976 - Dier Hoechner S. A. Expediente de 10 de janeiro de 1969
Nacional da Propriedade Industrial. nazol - Takeda Chemic,al Industries Indústria do Vestuário.
Transferência e alteração de nome de
usando das atribuições que lhe coo-- 1 Limited.
N9 161.608 - Drnbetto
titular de processos
fere. o artigo 50, item V, do Regi- N9 136.325 - Um processo de pre- N9 170.265 - Gianfiore Armando
mento aprovado pelo Decreto n9 535 I parar butanol a partir do etanoi - Cappellano.
Foram mandadas anotar nos proçle 23 de jane.ro de 1962, combinado I Fernando Javierre,
N9 170.341
General Electric ce.ssos abaixo as tiaaasferências e aloom o artigo 151, parágrafo único do N9 136.318 - Processo de fabrica- Company.
terações de nome.
Decreto-lei n9 254 de 28 de feverei- ção de corantes reativos metalizáve s N9 170,557 - Saburo Kamata.
Amsted Industries Incorporatéd
ro de 1968, resolve credenciar os se- - Sandoz S. A.
N9 173.808 - Arvic - Indústria de Transferência para s. eu nome das paguintes técnicos abaixo relacionados N9 140.738 - Aperçoamentos em Artefatos -de Plásticos Ltda.
tentes privilegio de invenção termos
para procederem o exame parcial de- I ou relativos a bocais para a pulveri- N9 173.810 - Arvic - Inclgstria de ns. 141.108, 153.207 , 153.601, 154.42a,
terminado pelo ; 2 9 do artSo 21 do zação de líquidos - Anna Vagedes. Artefatos de Plásticos Ltda,
154.654, 155.772, 156.853, 157.069
mesmo diploma legal, mediante 'pro-, N9 141.406 - Indicador móvel in- N9 147.149 - Syntex Corporat on. 162.513, 164.992, 169.305, 177.986,
slubore.
178.319,
178.510, 179.095, 181.597,
?
N
110.440 - Eastinan Kodak Comformativo - Oswaldo Luiz Pereira
Técnicos indicados pelo Diretor de de Souza.
181.914, 183.587 e 184.654.
pany.
Centro Técnico da Pontifícia Un.ver-, N9 143.273 - Aperfeiçoamentos em
P. P. G. Industries Inc. N9 136.544 - Júpiter Dental - teração, de nome das patentes privisidade Católica do Rio de Janeiro. I armas
de brinquedo - Seyuiden K.a- Indústria
e
Comércio
S.
A.
148.402, 173.561, 177.397, 180.000 o
Engenharia Metalúrgica
• I gari Kogyo Co. Ltd.
138.997 - Rhône Poulenc S. A. 181.278.
N9 163.441 - Nova e original con- N9
N9
141.385
Kalle
Aktiengesells1 - Carlos Alberto Serpa de Oli-j figuração ornamental aplicada a lanHermann S. A. Indústria. e Coveira,
mércio - Alteração de nome das paterna elétrica - Artigos Elétricos chaft.
N9
145.357
Uniroyal
Inc.
2 - José Carlos d'Abreu.
modelo de utilidade 6.266 priGood Light Ltda.
- Vidros Corning Bra- tentes
3 - Celso cie Araujo.
vilegie de invenção 74.123 e termos
N9 182.785 - Um anuscópio 'para silN9S.149.490
A.
4 - José de Andrade Gouvea,
140.734, 142.417, 142.450, 142.451 e
aplicação de ligaduras lásticas nos N9 156.737
I. P. • Kogyo Kalm- 142.453.
5 -- Ennio Goulart de Andrade,
mamilos hemorroidais - America shiki Kaisha,
•
Engenharia Mecânica
Air Reduction Company - TransBernacchi.
N9 158.625 - Feiro Corporation • ferência
6 - Celso Franco de Albuquerque.
seu nome da patenie
N9 158.630 - Shell International privdegio para
Exigências
7 - Alnyr Mauricio,
de invenção termo 146.913.
Re.search Maatschappij N. V.
8 -- Matiricio Tavares Gonçalves.
Maybach Mercedes Benz MotorenTèrmos com . exigências a cum- N9 160.747 - Uniroyal Inc.
9 - Aldyr Maur:cio:
bau Gesellschaft Mit Beschrank er
prir:
N9 163.272 - Rhon- Poulenc S. A. Haftung
10 - José de Mendonça Freire,
- Alceração de nome da paN9 124.227 - General Electric N9 164.836 - N, V. Philips' Gloei- tente privilegio
Engenharia Química
de invenção 152.128,
Company.
lampenfabrieken.
•
11 -- Pedro Alexandre Hurpia,
Indústria Termica Brasileira S. A.
138.537
Farbenfabriken
Bayer
N9
12 - Hermes Junqueira GonçaiveS.
N9 164.844 - Snell International e Nemesio Jacinto Ciceros Bon i.a
Aktiengesellschalt.
13 - João .";iiristóvão Cardoso.
Ccrbo , Transiwencia (duas) para
Research Maatschappij N. V.
139.046
Drew
Chemical
CorN9
14 - Tasso Figueiredo,
N9 165.192 - Montecatini Societá seu mime da patente modelo de uti.poration,
.
Engenharia Civil
Generale Per LIndustria M neraria e 1.dai termo 130.634.
165.910 - 'Trenton Foods Inc,
15 - Domicio Falcão Moreira e N9 169.014
Eesin Werke Gesellschaft Mit Lies- Genhal S. A. de Chimica,.
N9
;Ilva.
N9 165.243 - Universal Ou Pro- chrankter Haftung - Transferenc.a
C. V.
16 - Octavio Jost.
para seu nome da patente priv,legio
Company.
1 9 169.083 -- Imperial Chemical ducts
17 - Abelardo Torres Filho,
N9 165.487 -- Universal Oil Pro- de invenção 76.301,
Industries Ltd.
Chatillon Soe e,á Anel:nina Italiana
Company.
Engenharia Elétrica
N9 173.722 - Pechiney - Compag- ducts
N9 165.647 - Ciba Societé Ano- PE ç. le Fibre Tersili Artificiali S. P. A.
18 - Franclsz'o oe Paula Sattamini trometallurgiques.
nie de Produits Chimiques et Elec- nyme.
- Transferênc,a para seu nzane
Plarys•
privilégio de invenção termo
9 128.297 - Capsu - Máq. In- N9 165.648 - Ciba Societé Ano- pateLte
n9 148.273.
JO S é Ribeiro de, Moura Junior, Di- N
Ldtúdsatr.ia
de
Máquinas
para
Bebidas
nyme.
ator Geral.
Oy Elum-n Ab - Transferência
N9 166.052
Koppers Company para seu non.„-~,...da patente privilégio
iixpecliente de 10 de janeiro de 1969 N9 128.977 - Northon Indústria de Inc.
de invenro n-rnio 148.478.
1Capotas e Estofamentos para Veí- N9 167.507 - J. R. Geigy S. A. Time
U' John Company -- Transfe•
D'versos
culos Ltda.
• N9 167.508
Plizer Corporation rencia pra seu nome da patente priLaboratório IVIed'cal Ltda. - Jun- • N9 135,622 - Francisco Caravoglia. N9 167.509 -- F. Hoffmann-La Roe vilégio' de invenção termo 140.402.
o ao regis t ro 378.388 marca TarvaH N9 137.286 --- Vitorio Vesce.
che & Cie. Societé Anonyme.
Hartmann & Braun Controles Eléias° - Ante o i ,xposto, torno sem • N 9 139.251 - Manufatura de Arte- N9 167.575 -- The Upjohn Com- tricos
S. A. - Alteração de nome
^feiio o despacho de cancelamento fatos de Borracha Nogan S. A.
pany."
da
patente
modelo industrial têrmo
140.125
Abraham
Salomon
9
le fs. 6v, deinnclo provialenciar-se N
N9 167.629 - Merck & Co.
Inc. n9 171.105.
devida notiflcação. apresentando o Politanski, Wladimir Kretchetoff Jr.
NQ 167.756 - Chas. Pfizer & Co. United Cair Ia carporated - Transe Domingos Gonçalves.
'equerente novos exemplares.
Inc.
ferênc.as (duas) para seu nome da
N9 140.764 - Livia Gasbarra.'
N9 167.805 - Kaken Kagaku Ka- patente privilégio
de invenção niuneN9 141.859 - Walter Popp.
bushiki Kaisha.
ro 183.932.
N9
142.087
Refrigeração
Paraná
N9
167.947
Merck
8;
Co.
Inc.
de P;.-tentes
United States Steel Corporation --à
S.A.
N9 167
V Phili
.948.N .
P
s' Gloal
- Transferência
é alteração de nome
N9 • 142.245 - Casa da Borracha lampenfabrieken.
da patente privil zsir:o de invenção
zllSpedi ente de 10 de janeiro de 1969 S: A.
N9 167.949 -- Warner - Lambert teimo 140.19..
P r ivilégio de invenção deferido
NN99 .11%407838 - João Amante.
Pha,rmaceutical Company.
Sodee, Soeieté Anonyme - TransDenis Jean Laca- N9 168.028 - N. V, Ph i lips' Gloel- ferência
para seu nome da patente
1‘15' 129.707 - Estruturas de poli- benne.
IP mner/Dbricken.
í privi légio de invenção termo /83 .187.
:..ter e processo para fabricar as me- I NQ 146.736 - Orestes Jacinto.
i N9 166.037 - Scherico Ltd.
l Orniex El. A.. Organização Maio.

De 9 de janeiro de 1969

,

'

DIARIO OFICIAL (Seção

505 Quinut-feina

,

As Repartições Públicas de:jo erztregar na Seção de CoTricinicações da Departamento • de
imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado á publicaçáo.
--

EXPEDIENTE

Para evitar interrupção na
renzess dos órgãos oficiais a te-novaça
ão de assinatura deve ser
OU REDAÇÃO
comps DA CEOU,
solicitada
com antecedência de
FLORIANO GUIMA RA ES

OIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

1

trinta (30) dias.

DIÁRIO OFICIAL•

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

SEÇÃO:141

ebecEr de publicidade do expediente do OspertamenED
Nacional da Propriedade . IneitJffitrlad 11‘ Minliaterle
da •ndEst r ia • do Comércio

impresso nas (Ditames do Departamento de Imprensa Naconea

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

aviso.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

014CPE 00 9 tRuiÇO DE PUELICAÇõES

,élro ou Omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação na
órgão oficial.

- As assinaturas vencidas pu..
derão ser suspensas sà2 prévio
i

As recl:wzações pertinentes J. B. Da. ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
-
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
Capital e Interior :
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre ......._... NCr$ 18.00 Semestre ..
NCr$ 13,50
.9fd i acks em espaço dois: e:n uma Ano ....<. ..... ... . . NCr$ 36,00 Ano 6... o . . .
NCr$ 27.00
só face do papel. formato 22x33:
Exterior
Exterior
as emendas e rasuras serão resAno •a•a• • •
NCr$ 39.00 4no
• •.. NCr$ 30400
salvadas por quem de direito.

- As assinaturas das Reparti.'
ções Públicas serão anUais .e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.

-

•-n11 • .• • •

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

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

-

Os suplementos às edições

exemplar.
dos órgãos oficiais só serão remeO preçq do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.

nal de Importação e Exportação - N. 78.45
Attilio Nalin.
Tranerência para seu nome da pa- N. 78.459 - Twin Disc - Clutcú
tente modelo industrial 5.771
Company.
Mares Empreendimentos Imobaiá.- N. 78.462 - Welded & Allied Prorios Ltda. - Transferência para seu ducts Limitsd.
nome da patente modelo de util-dade ; alf. 78.463 - lvlixolit Kunststoffertermo '141.618.
zeugung Gesellschaft MBH.
N. 78.465 - Ladislas Havas.
Indústria e Comércio Astra Ltda.
(alteração de nome da patente Priv. N. 78.466 - José Joaquim RodriInv. no 6.177).
gues.
N. 78.467 -,Sedo Simeone.
Ernst Johan Jens Henriksen (transfeiancia, para seu nome da patente N. 78.468 - Hans Ritz.
• N. 78.472 - Fabbrica Italiana MagPriv: Inv. rio 51.291).
_Metal Leve S. A. - Indústria e neti Marelli S.p.A. - (Cancelemse
Comércio (transferência (duas) para - as patentes).
mero,. 56.489).
seu nome da uatente Priv. Inv. intDivisão de Marcas
Desma Werke Gesellschaft Mit
de 10,de janeiro de 1989
Begchrankter HaVtung (transferência Expediente
Marcas Deferidas
para seu nome da patente Priv. ter- N. 479.257
- El Dorado - Livramo 138.535).
rei El Dorado Ltda. - cl. 38 (com
Exigências
exclusão dos artigos indicados pela
Amsted Industries Incorporated - seção).
(junto as patentes 119 44.341 e termo N. 569.560 - Brownhoist - Ind177.228) - Cumpra exigência.
dustrial Brownhoist Corp. - el. 6.
Diversos
N. 578.964 - Tonelux - Aparelhos
Rendarte S. A. Indústria de Toa- Elétricos
Tonelux S. A. - el. 6 lhas Plásticas anular da patente ter- (com exclusão dos artigos indicados
mo 178.104 rnd Ind) - Retifique-se pela seção).
o nome da depositante.
N. 608.155 - Empreendimentos
Rendarte S. A. Indústria de Toa- Dantes Barreto - Empreendimentos
lhas Plásticas. (titular da patente Dantas Barreto S. A. - cl. 16.
termo 178.107 Mod. Ind) Retifique-se N. 280.470 - Emblemática - Bio nome da depositante.
cicletas Monark - cl. 6.
Amsted •naastries Incorporated
N. 298.079 - Pó de Ouro - Socie(Titular da patente termo 178.821 dade de Moagens. do Recife Ltda.
Priv. In.v.)
- cl. 41 (sem direito ao uso exclu1 - Retifique-se o nome da depo- sivo da expressão Pó de Ouro).
sitante.
N. 447.465 - Paganini - Manufa2 - Anote-se a transferência.
tura de Roupas Kuky Ltda. - el.
36 - (com exclusão de leques).
N. 278.240 - Amo - Amo S. A.
Seção de igterferência
Expediente de 10
janeiro de 1969 Indústria e Comércio - cl. 23.
Diversos
Foram mandados cancelar de
acordo com o art. 22 do Código as
patentes abaixo :
N. 78.315
Auto Untou Gmbh.
N. 78.320 - Paulo Oswaldo de
sarros Bandeira.
N. 78.330 - N. V. Organon.
N. 78.418 - Irmãos Mendes Salgatio Ltda.
N. 78.429 - Zellstoffabmjk Wal-

- A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto * sua aplicação.

Titulo de Estabelecimento Deferido

N. 538.503 - Produtos Alimentícios
Luzomar - Caançalves Esteves & Cia..
Ltda. - cl. 41 - Art. 97 n o 1.
N. 575.296 - SB Administradora
de Imóleis - Santos Bandur Incorporação e Venda de 'ri weis Ltda.
- cl. 33 -- Art. 97 n9 1.
Nome Comeremt 134erido

N. 403.717 - Indústria de Meias
Espumatex S. A. - Indústria de
Meiaa Espumatex S. A. - Art. 93
Mor.
N. 78.432 - fire in Riap ga 'Sede- 119 2.
ta Per ~coai.
Marcas Indeferidas
N. 78.434 - Louig Di -Nardo.
N. 78.437 - N. IP. Philbs'Glfed-- N. 635.601 - Brasa - Brasa Bola de Representação de Automotores
campernfabriken.
1g . 78.454 - N V. Pibillps'Olcol- L.da. - cl. 21.
N. 005.089 - Trote Clube - In~farabn*les

a
ducondor S. A. - Indústria e Co- N. 592.943 - Sociedade Bandeirantes de Veículos Ltda.
mércio - cl. 44.
N. 592.992 - Manoel Gil.
N. 324.462 -.. Gesso Lisboeta Calçamentos em Mosaicos Lisboeta N. 593.652 - Ccmfecqões Blue atar
tLda. - cl. 16.
tda.
N. 594.616 - Cooperativa Banco
Titulo de ,Estabelecimento Indeferido
N. 601.316 - Auto Abastecimento de Crédito Itabira.
- Auto Abastecimento (Bar e Res- N9 597.416 - Imatec Importadora
de Materiais Técnicos I".
taurante) Ltda. - cl. 41, 42 43.
No 605.870 - Refrigeração Gaucha
Expressão de Propaganda Indeferida
N. 406.948 - Shopping Center - Ltda.Walter Kiwi
cl. 8 - 11 - 12 - N° 606.527 - Laboratório Lomba4
13 ---14-15-22-232425 Ltda.
27 - 2,8 - 30 -- 34 - 35 - 36 - NO 606.709 - B. Andrade & Leal
39 - 48 - 49.
Ltda.
Dimitrios Joannis
NO 603.024
Arquivamento de Processos
Loudaros.
Foram mandados arquivar os seNO 608.326 - Video Filmes do Bras
guintes Processos abaixo menciona- sil Ltda.
dos :
N9 608.401 - Reynaldo F. dos
N. 525.093 - Eli Lilly And Com- Santos.
pany Of Brasil Inc.
No 609.059 - Nilo Santos Pinto.
N. 581.588 - Vigotex S. A. - No 609.451 - Aguas Vinclobona LiIndústria e Comércio de Malhas. mitada.
N. 584.132 --S. I. R. Sociedade N9 612.258 - Vieira & Irmão.
Interamericana de Representações NO 612.987 - Alfredo da Silva FerBrasil Ltda.
nandes, Maria da Gloria Nunes FerN. 586.506 - Fernando Carvalho nandes.
Gomes.
nandes e Maria Bernadetes Nunes
- N. 596.096 - Altair Piatan.
N. 596.703 -- Baldwin Argentina Fernandes.
N9 612.989 - Fitran Indústria e
S. A.
N. 604.021 - Anceti Comércio e In- Comércio de Fio- e Cordoalhas Ltda.
N9 613.246 - Leson Laboratório de
dústria de Calçados Ltda. .
e Son:ca Ltda.'
Na. 608.879 - 608.880 - Inustrial Engenharia
No 613.832 - Vcbo Decdrações LiDistribuidora e Pesca Ltda.
N. 610.292 - Reny Brychta Costa. mitada.
N. '613.131 - Suoodoro Indústria NO 613.858 - Farmácia 'Petrópolis
N. 615.109 - Marcenaria Madurei- Ltda.
No 613.859 - Cia. de Annazens e
de Frutos Concentrados S. A.
&Ars do Estada de Minas Gerais
ra Ltda.
N. 616.114 - José Batista Silva. CASEMG.
N. 363.669 - Antônio Augusto N° 613.870 - Cia. de É:mauaris e
Silos do Estado de Minas ! Gerais Mesquita..
N. 378.283 - Metalopiástica In- CASElVIG.
dustrial - Importadora e Comercial NO 613.871 - aia. de .A.rmazens e
S'l a do Estado de Minas ,Gerais
S. A.
N. 462.341 - José Balduino Pereira CASEMG.
No 013.872 - Cia. de Armazena e
Expresso Balda ino.
N. 516.482 - Blue Star Artefatos; Sars du Estada de Minas Gerais CAS,F2e'S,
de Latex Ltda.
Ferros, FerNO 613.875 - 3 F'
N. 520.782 - Joga Comércio e• Inraaens e Ferramentas S. A..
dústria Ltda.
aa'.vix
Con tin ental
3,382
Tta
N. 545.267 - Nataniel do NasciLtda.
mento Pereira.
N. 553.750 - RG Representações NO 613. 890 - Rafael Victor Jimonez.
Gerais Ltda.
N. 564.082
Desudedit Augusto NO 613.891 - Rafael Victomenez.
de Andrade.
NO 613.892 - Rafael Victor .31N. 565.173 - Laboratórios Keto
raeriez.
Wernaco Ltda.
N9 613.893 -- Rafael Victor 31.N. 592.859 - Almeida Comércio e
raeoez.
InclUstria de Ferro S. A:

Quinta-feira
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N9 614.226 - Risel t3. A. domér- N9 615.545 - Perrovale IÁtistria e N. 862.305 - marca Pasta do sor- Eletroitecinica Dyna S. A. (oposto"
elo e Indústria.
Comércio de Perro Ltda.
levo) a.o têrmo 860.788 - marca Dias.'
N9 614.286 - Produtos Tuquinha N9 615.597 - Sociedade Rádio Mar- vete.
N. 862.129 - marca Serv-Suco.
li
coni
Ltda.
Ltda.
.ABC Radio e Tlevisão 3. A. (opo- Perfumarias Phebo S. A. (oposição
N9 614.299 - Confidencial Clube -N9 615.601 - Sociedade Rádio Mar- sição aos térmos :
ao téritm 860.810 marca Apiderme).,
de InvestimentoS.
coni Ltda.
.
N. 863.988 - marca ABC da PaYardley & Company Limited
N9 614.325 - Distribuidora de Tin- N9 615.614 - Indústria de Produ- ciência.
(oposição r-o têm, 860.684 - marca
tas e Representações Alvorada Ltda. tos Químicos Arlequim Ltda.
N. 863.9W - marca ABC Esporti- Vitamined Cream).
N9 614.605 - Bar e Café TBC Li- N9 615.616 - Luzecor Pinturas Li- vo.
Internatinal Petroleum Contoo
Imitada.
mitada.
Yardley & Company Limited (opoLimited (oposição aos têrmos.;
No 614.610 - Jbaquim Alves MoN9 615.617 - Representações M. CL sição ao têrmo 360.678 - marca pany
N. 862.518 - marca ECEL.
Ltda.
reira.
Shave Cream).
N. 862.747 - marca Lubcar.
N9
615.623.Sociedade
Imobiliária
Automobile
Manutacturers
AssociaN. 862.893 - marca Binishells.
N9 614.618 -- Indústria de Calça- Arzem Ltda.
tion
Inc
(oposição
ao
tézme
863.646
Term,mecânica São Paulo S. A.i
dos Mansa Ltda.
N9 615.624 - Empório Pica Pau - .marca USA).
(oposição ao têrmo 861.044 - mar.,
No 614.621
Tez Fine Rewesen- Ltda.
.
S.
A.
Indústrias
Reunidas
F
Maca
T & M e termo 861.046 - mazu
taçõ 3S Ltda.
N9 615.629 - Lanches 491 Ltda.
tarazzo (oposição ao termo 860.468 ca T M) .
N9 614.636 - J. J. Lama.
N9 615.631 - ; Oficina Mecânica - marca Leão).
Armações de Aço Probel 3. A. N9 614.660 - Copeso Corretora Unidas
Ltda.
Martina Cardei! - Cosméticos Li- (oposição ao termo 861.407 - marca
de Seguros Ltda.
N9 615.634 - Nelson A. Campa-- mitada (oposição ao termo 860.685 Duplo-Sono).
N9 614.661 - Kombiinat Indústria nein.
- marca Hidrat Cream).
The Gillette Company (oposição
e Comércio Ltda.
No 615.635
Equel Equipamentos Metal Leve S. A. Indústria e Co- têrmo 8a0.686 - marca Cream).ao
N9 614.663 - Avalisa Acessória de para Escritórios Ltda.
mércio
(oposição,
ao
termo
862.362
Metal tkrte Indústrias Reunida%
Valores e de Investimentos e Serviços N9 615.636
Guaira S. A. In- - marca Leve).
(op•sição ao termo 863.196 nome MeAdnanistrat'vos Ltda.
dustrial
e
Comercial.
Hotelaria
do
Sul
S.
A.
(oposição ao tal Artes S. A.).
N9 614.696 - Móveis A Brilhante N9 615.643 - Transgold Indústria têrmo 861.173 título Shopping
Plaza).
oMto Importadora Ltda. (oposiçãO
da Tijuca Ltda.
e Comércio de Rádios Ltda.
Cia. Nacional de Frigoríficos. Con- ao termo 864.872 marca Laranjal).n
N9 615.646 - Bar e Boliche Alian- frio (oposição ao termo 862.495 N9 614.714 - 13. dos Santos.
Bloch Editôres S. A. - (oposição
marca Confio).
N9 614.779 - Banco Comércio e ça Ltda.
ao termo 865.521 marca Ele e Ela).
N9 615.647 - Bogos Arapian.
Santa Lucia Cristais Ltda. (opo- São Paulo Alpargatas S. A. (opa.
Industrio, do Paraná S. A.
N9 614.781 - Casas Carvalho S. A. N9 615.650 - Indústria de Calça- sição ao termo 861.110 - marca scigrã,)a. ao termo 861.863 marca Roda
Brindex).
Confecções e Comércio de Tecidos. dos Capediso Ltda.
J Bertoli & Cia. Ltda. . (oposição
N9 614.805 - M. Oliveira Domin- - Arquivem-se os processos.
Tnoc sie)? Rhodiaceta (oposição ao3
Diversos
ao termo 860.951 marca Johabe). uiSo
gues e Irmão.
Luiz Lazarim - Junto ao registro
Alcântara aMchado _ Comércio e
N9 614.851 - N. Sanches.
N9 614.852 - Serg io de Lima Bove. n9 236.581 - 7Nada há que deferir Empreendimentos Ltda. (oposição ao Ns. 864.839 - 864.840 - 864.841
termo.
N9 614.854 - Mercearia Rival Ltda. por falta de amparo legal.
- 864.842 - marca Terlight.
.861.435 - marca UI-EmblemáN9 614.898 - Fábrica de Cofres São Paulo Alpargatas S. A, - No
Casa Adelino Produtos Anaconda
ticNa).
recurso
interposto
ao
deferimento
do
Leal Ltda.
Ltda. (oposição aos termos:
termo
218.521
masca
Lonita
Dou
Pan
Produtos
Alimentícios
NacioN9 614.982 - Cia. de Algodão e
N. 8E0.688 - marca Clair de LuÓleos Finos Indústria e Comércio. provimento ao recurso para reformar nais S. A. (oposição ao termo .... ne.
adecisão
recorrida
e
indeferir
o
pe862.551
marca
Pesso
Pan).
N9 614.994 - Plásticos do Brasil
N.
860.692 - marca Cleasing
dido de registro.
Indústria e Comercio de Bebidas Cream.
S. A. Plabrasa. N9 443.978 - Reprotex Represen- pany Limited (oposição aos termos):
N 9 614.999 - Sirríprol Sociedade
Bicicletas Monark S. A, (oposição
tações de Produtos Texteis Ltda. - 863.276. - marca Faxina).
Imnortadora Rollin Ltda.
aos termos:
Cotonificio da Torre S. A. -- ...
N9 615.016 - Metalúrgica . Agua Nada há que deferir •
N. 862.698 - marca Ral,nha.
Kibon S. A. (Indú
strias Alimentí- (oposição ao termo 861.961 - marSanta Ltda.
N. 862.810 - marca Mon-Cheri.
cias)
(oposição
aos
termos
ca
Segurança).
São Paulo Alpargatas S. A. --.
N9 615.063 - Gráfica Auriverde
(oposição aos termos):
Ltda.
N. 862.736 - marca Hom.
N9 615.082 - Laminor Laminação
N. 861.862 - marca Roda-Feliz.
do Nordeste S. A.
Irmãos Dalla Bernardina Ltda.
N9 615.081 - Química Suisan Li/1\
(op0.3•Ição aos termos
mitada.
N. 856.514 - título - Casa de
N9 615.092
Oklahoma Lanches
Máquinas Agrícolas e Industriais.
Ltda,
-N. 856.515 - marca - Casa de
N9 615.134 - CGS EmpreendimenMáquinas Agrícolas e Industrais.
tos Administração S. A.
Marximino Marciano Teodoro -N 9 615.174 - Móveis Brasilar Ltda.
(oposição ao termo 861.386 - titula
N9 615.206 - E. ioquimica Comércio e Importação Ltda.
Sonata Indústria de Aparelhos EleN9 615.211 - Indústria e Malhas
VOLUME VII
trônicos Ltda. (oposição ao tênxto:
S. P. Ltda.
N. 861.895 - marca Tocata).
N9 615.229
Pedro Fernandes .
Cilasi - Indústria e Comércio de
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
No 615.231 - Auto Mecânica Bem
Produtos
Alimentícios Ltda. (oposi n
Ltda,
5acoter mo 861.974 - marca TheN9 615.243 - Panificadora Oura
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
-n
çãiena
d
Branco Ltda.
•
Spumar - Espuma de Mon S. A.
N9 615.244 - Jane Maria Chiari.
Leis de outubro a dezembro
Indústria e Comércio (oposição ao
N9 615.254 - Incomator Importatêrmo
ção Comércio e Indústria de Motores
Divulgação n9 1.072
N. 861.647 - marca Spuma IndúsLtda,
tria Química Ltda.).
N9 615.232 - Bar Tio Penna Ltda
PRËÇO: N .Çr$ 7.00
Frigorifico Ipiranga S. A. IndúsN9 615.234 - Panificadora São
tria
Ce9tércio (oposição ao termo
Lui z Ltda.
865.096.
N9 615.239 - Bar e Café Orvalha
VIII
VOLUME
TM.%
Casa de Carnes Inimiga).
Prateado Ltda. .
Orval
Indústria e Comércio de
N9 615.260 - Antônio de Mello.
Produtos Químicos Ltda. (oposição
No 615.262 - Antônio de Mello.
\TOS DO PODER EXECUTIVO
ao termo:
N9 615.263 - Antônio de Mello.
N9 615.266 - Antônio de Mello.
N. 865.140 - marca Algamed).
outubro
a
dezembro
`Necretos,de
No 615.280 - Pôsto de Serviço
Rtio, Preeser Bailo (oposição ao MiEmissario Ltda,
Divulgação n 1 .073
mo 863.037 expressão Festival InN9 615.285 - Sociedade Reunida
illeerinroa)ci.onal do Cinema do Rio de Jade Papéis Akroamerica Ltda.
NCr$ 18,00
N 9 615.288 - Sussen Máquinas e
I teac)a S. A. Indústria e Comércio
Têxteis S. A.
(oposição ao termo 862.624 - marca
N9 615.290 - Sussen Máquinas e
DeD
Acessórios Textei s S. A.
A VENDA:
Pucci S. A. Artefatos de Borracha
N9 615.294 - Promo Arte Ltda,
(oposição ao termo 860.787 - marca
N9 615.295 - Pio= Arte Ltda.
,Petito
com figura de soldado).
Na Guanabara
N9 615.296 - Leovigildo G. VilaLanifício Suirloograndense S. A.,
ninho.
(o
p
se
c
ri
sov
iç
o
Seção
de
Vendas:
Av.
Rodrigues
Alves,
I
ã.
n
ao
termo 863.044 marca
N 9 615.298 - Sabran Produtos Metalúrgi cos Ltda.
Agência I: Ministério da Fazenda
Cotonifício. da Torre S. A. (opoN 9 615.513 - Expander PropaganAtende-se a pedidos pelo Serviço de iZeembtilso Postal
sição ao têrtaxo 861.983 - marca de
da Ltda.
La Torre).
N9 615.514 - Expander , Propagan- •
Em Brasília
Diatomita Industrial Ltda. (opo.
da Ltda.
çirintv ..11,1,.n.9.„798.181 - marca DiaN9 615.515 - Expander Propagan- I
Na sede do D .1. N
gania Ltda.
• Rhodia '---• indústrias Químicas e
N 9 615.516 - Combrase Cia. BraTexteis S. A. (oposição ao tênue
'3ileira de Shopping . Cantora S. A.
865.633 - mar R1iod,e1per).4.
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PATENTES DE INVENÇÃO

P-ONTOS

PUBLICADOS

'TERMO 125467 - 7 de fevereiro de 1.96/
REQUERENTE BROWN FINTUBE COMPARE . Estados Unidos da AmOrS44-4,
PRWILtGIO DE Iffigsxo_. „Aperfeiçoamento% em recuperadores

porque o dispositivo de blindagem ei adaptado para desviar
os gases quentes para embos os lados do referido elemento tik,
balare
8- Uma unidade recuperadora caracterindk
por conter uma pluralidade de elementos trocadores de calOr

£12

REIVINDICAÇOES
1 +' Um elemento trocador de color ales
gado para um recuporador, caracterizado por compreender 124

feitos de ac g rdo com qualquer um dos pontos precedentes.

elemento tubular alongado cuja superffcie exterior 6 adaptada X

Um elemento trocador do nalor substandtt

para ser exposta a uma corrente de gases quentes; dIsposi .. j ' A
tive de blindagem feito de material resistente ao calor colo M
Dado adjacente hporçaarda superfUle do referido elemento
tubular que fica voltada para a corrente de gases quOntoo;
RisoOsitivos de suporte da• referida blindagem na pos140 mel!,
sionada, que permite O movimento relativo entre a porçZO
huperfloie exterior ao elemento tubular e a blindasem

aa,
ek

resposta tis variaç rdes do tenperatura.
2 + Um elemento troeadOr ae ealór as

amianto como descrito aqui, com refer g ncia aos desenhos anezoto
10- Um recuperador substancialmente coma"'

descrito aqui, 'com referencia aos desenhos anexoS.

n

•
A requerente reivindica-de acerdo com a
Convenço Internacional e o Art.,. 21 do . Decreto-Lei nO 7903 da

27 de. agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedida if
depositado na RepartiçSo de Patentes

Estados Unidos
AmÉrica, em 8 .de fevereiro de 1960, sob ria 7./442.
N
nbs

DcOrde cem O pOnto 1, caracterizado porque O dispOiltivo'
huporte protegido pelo referido dispositiv0 de blindagen
psntra Is corrente de gases quentes(

3 .0 Um elemento trocador de calor de
Oc5rdo com qualquer um dos pontos procedentes, caractorizadO
porque O dispositiv0 de suporte compreende um membro de Em*

porte para meter o dispositivo de blindagem an pOsição fixa,
pelo _menos um outro membro de suporte, separado do primei.

ro, e que permite O movimento relativo astro a blindagem a 0
piamente tubular.
- 4 .4 trm elemento trodador da calor 80
;acara° cem o pOnto 3, caracterizado porque o membro de att e

porte qUe sustem o diapoaitiv0 de blindagem em posição fixei
pica. disposto substancialmente no centro do comprimento da
eloposttivo de 'blindagem, e o outre membro de suporte fice. .1
papOotit adjacente h uma das extremidade° da blindagem. ,
'lã ID

ta elemento trocador de calor do EMZIO oda tplabourf wa dos pontos precedentes, caracterizada
Moo O itispe gthO le blindagem t5 formado de uma pluralletz,
to de eb dinentad deParaden Colocados ponta. com ponta ao leso
';4
fib fonticle O reteria* amoito tubular,
6. Vil elemento trocador de Color alongado
actreto CO o ponto ,, ratrocterizio porque pelo menos usla „.
rglo de gado semento à capaz de movimento ióngitudinal én
'inleglo ZLO dito elemento tubular, e pelo menos um se ,gmentO ti .
aPaZ de ser inclinado em rel.cgo co referido elemento
_ tubi.
ar, pera tactutar e remoo do referido segmento.
7. Um elemento trocador de calor alongade
ktoi;a9 o p guR1149; um (In pontos precedentes, er,rp4erlxs.

• TERMO No 126473 de 8 de fevereiro de 1961
Requerente: . F.NOFFMANN-LA ROCHE & CIE
RUIÇh
PrivilOgie de InvençEo: PROCESSO PARA A PREPARAVIO DE CEPO -

.ALcools ESPIROC1CLICOS.
REIVINDICAÇOES
-

1) Proceseo para a preperação de coto-álcoois eeP

bicileez de fOrmula geral
R,
i l.

O
I

5
na qual Ri , R 2 , R 5 e R4 represerAtem hidrogênio, um
agrupamento alcoilo; halogeno-alcoílo, alcox110,111,
droxilo ou um átomo de halogeno, R 5 repreeents hidrogênio ou um agrupamento alcollo inferior e Ro.
presente um agrupamento alcoílo inferior,-

rk

. GROnta-Tetra i %.
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¡ eia Oft0 de soe hteree e &temo caraoterizado
p
pelo gato de
ue es OUbtate ãredução uma dicatona (*irado/10a da drmula;
:q
kikaffl-

Zit gun 22 a R6 tema teema eignifica00 que 802mao
_.k
1),OPE1010 de hidreto alcal1nCan ata10-.Metí1iC0
e de que se teanetbro'
bani:Mima/mente,
de maneira conhecida:, O coto-dl000l obtida deg,
IWI =eira Cm . um éster m una éter.
2) Proceeso de preparaçao Cegude a reivindicação 1,04
Ç
íteoterleado pelo fato de'que a redução
é elaborada em um diseolin
._
Mente.
(
,

Y.

3) ?rodeou de preparação segundo
ao reivindicação. 2

'e R, eara cterizado spelo . fato de que a redução 4
1
elaborada na pra
.
. g aga de hidreto de BUI° -boro em metano/.
1
4) Proceeeo de preparação segundo a reivindicação loaa
,..,
,
___......._
raoterleado pelo tato de que e° prepara :um4ster cetánicO
por ..
moilaeão de (+) -7 - cloro -¢16,2/ - trime tori-4 / meti/grie
- 2 1 -en -4/.. ,
01n3 .0na' oom anidrido acalco ou um halogeneto
de 'lloido

Oh

pival(51

.

5, Proceeco para a preparação de ceto-é/cools espii.o
t
n
/ .Etozicoa e de seu éteree ou esterco, da maneira deecrita
acimaí
' Oal Particular nos e xemplos. ' •
ey

2eivindica-se, de acOrdO com. a ConvençU Intarnacional
*Metermos do adigo da Propriedade Industrial, a p
rioridade ao
•mdido Correspondente, depositado em 12 de fevereiro
de 190,5011
• IP /551/60, na RepartiOlo de Patentea.da.Ouiçaf
•
21~2 NO 129;849 de 7 de junho de 1961'
IhqueRentes PARBENPABRIKEN BAYER ARTIENGEBELLSCHA!:
Alemanha
Privilegio de InvençjoePROCESSO PARA A pRomgo DE
ÉSTERES Eli
INCIDO MON0.210-RESFECTI UMENTEiD1:.TIO.POSFORIGO E 70008NICO
•
REIVINDICAÇOES
1..• Processo para a p roduçãO de ésteres de acido
Momo
4410., respectivamente, di-tio-fostérico,
res p ectivamente wi'hcm
,
$0111009 do tirmula gera/ •
.'
O(S)
c
01AL

410 qual R representa um radica/ oigulia, unia ou .

aril-alqU1/4
portador de quaisquer substituintes, ài representa um radicai
lildrocarbonetado contendo 1 . a 124tomos de carhono,e Rz
rekresea
te um radica/ oxi-alquila contendo 1 a 12 Stomos de carbono ott

,

.
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Agente',

presumem:nego e amenreermeacros por contorcer

dE &Mastim de .gateres . de tteldOmenoetlo-, respectivamente
di . tio-fosfirico4 res p eotivamínte mfoednieo OW)roix1egprel
de acordo com o p onto 1.
• : Pina/mente, a de p ositante reivindica
de achdo COES
donvvnqão . /nternacione/ e de cónformidade com o .ertigo
- OL-do dit
digo da Pro p riedade Industrial, e prioridide
do oorreoPondentei,
Pedido depositado na Re pertigÃ.0
Petettbea de Atemenhee em 7de,
junho de 1960, sob o zgl P 31 397 nb48 Os
Ittmo • 132.514 14 de setembro de LM
REQUERENTE a. MUTUE SANT /ANNA B g0 Paulo
MODELO DE UTILIDADE •• Ap erteiçoament05 em carretel para giotO

srtAgVo*O£3
ánovA Disposich =CARMEL râmanammeas,

emes

-I
! tiritado por uma cuba doa, cilindrica em trono:$) ..011101, 11$. flai
forma de copo, cuja beca é provida de recuam que/ anroaOloweik
•

uma flange circular (3) com nabo (41. e ainda por,. Veieride
flana° possuir prdximo a sua periferia si furo traasverea (d)
e

toa sarie de pequenos certos ou encaixes (9), *no centro dei

aidia na sua parte interna Possuir urna salienoia (71 e Imo:taro
alidade inferior, do cabo (4) Posenirama rcentrencia (8) - de 4109.•
terno ide:atice a sal gada. emala (7) 4 podendo deits eárial de.
tildas de rosca.

is)

"NOVA DISrOSICIO Má CARRETEL PAEA LINRA-DE PESCAV A,

de adis

do com o ponto precedente e tudo conformo enbetancialmente dee*
(mito, reivindicado e pelos desenhos anexos'.
mimo 137.301 -

20 de-março de 1.962

REQUERENTE . ÁRMAOUR. AND COMPANY. Estados Unidos da Assírias
PRIVIIAGIO DE INVENÇX° Gelatina ,tratada termicamente

REIVINDICAOSS
, 1 - Uma gelatina tratada termicamente, carecterizedo por
comperaCiío com a gelatina da qual e feita, um:aumento na

ter,
releçU da , viacesidede Para com a xesiet'encie de geléia, de manos
ahe 25%, e ter. umeolobilidade reletivamente pequena.
an

2 - O processo de aquecimento de gelatina, caracterizado
por compreender-os , Ast;gios-de: remoço da umidade da mesma, aquecimento da gelatina secado numa .atmosfera relativamente sôca poi"
um período de tempo auficiente . pare aumentar o ,pontodo d'use.o da
entes
1
gelatina aquecida de ao menos i5: com relage.o gelatina

de processamento.
3 o processo para aquecer gelatina, carac .EerizadO por
incluir os eategios de: remoção de umidade da memp,. aquecimento
do gelatina secada em uma atmosfera relativamente Oca, durantr

em

radical alquila. contendo 1 a 6 $tomos de . carbono, caracteriza.
do pelo fato de faier,reagir alquil ou aril-sulfoho-tio-alqul
licos, res p ectivamente - t io-arflicos,com fosfitos de di-alquila,'

um tempo suficiente pera ' aumentor o pontdde fusão de gelatina
aquecida de no men 'oa 15%f,, comelaç go gelcáina não tratada, sen.
aumentar e relação do Viscosidade Dera com a resiiito da gel;ie,

itiolfoskonitos de 01-alquila ou fosfonitos
de alquila na prev

do mais que 25;: abro o gelatina no tratada.
• ,14 - O prazo:sao. vara aquecer gelatina, caracterizado por couro

, ,monça de agentes fixadores de ácidos.

preender os eatOgios de: aquecimento da gelatina em uma ai:murara eauj

f

tICA1C0
letivamente seco, • uma %empontara •elmo ao 6600, durante ou tempo''
fundente pare aumeuter o ponto de fusão da gelatina de ao malief

15 ;%
5 - 0 processo para aquecer geletine, cerecterizedo por
npr000dor, os estágios de: aquecimento de gelatina em uma etmosfer0

r ',ativamente sece . a uma temperatura acima de 80 9 0, durante um tempo.
euliciente poro aumentar o ponto de fusão de gelatina de ao menos
15%, sem aumento de relação de viscosidade para com e yes/ater/cif,
de geleia, de mais que 25%.
- O processo para ti.eter gelatina, caracterizado por.
compreender o aquecimento le dita calatina nume atmosfera relativo.
durante um tempo suficiente pare aumentar a densidade
mente
de cr de .,lesme de 25% e 100% com relação ; gelatina no tratada.
saca,

TERMO e Q• 137.470 de 27 de março de 1962
Requerente: WEST LARORATORIES INC.
Privilegio do Invenção: COMPOSIÇXO GERMICIDA
REIVINDICAÇOES
1. Competição germicida, caracterizada pelo fato de
compreender um complexo de iodo com um taurato de alcanciÇaa

da fOrmtlat
-7 - CH 2 CH 2.803 Y
RI

onae rt e um radical da 'fórmula CO com x sendo um drat
ro inteiro de 5 a 17, R I á'escolhidodo grupo, consistindo do
Udrogenio, radicais aldolla (0 1 a C4) inferior e ciclohexila
Y. e_escolhido do grupo, que consiste de hidrogenio e catiOnA!
formadores de sal, sendo a proporção de taurato de alcanoila
para iodo na escala de cerca da 2:1 a 50:1 e, preferivelmente,
R

cerca de 5:1 a 20:1.

2. Composição germicida, conforme definido no pomto
-, caracterizada pelo fato da proporção de iodo presente ser
entre cerca de 0,05% e 20%.

3. Composição zermicida, conforme no ponto 1, coroe
terizada pelo fato da proporção de lodo presente ser de cerco
de ,5 L. Composição germicida, conforme definido no ponto
3, caracterizada pelo feto do taúrato de alcanolla ser um
taurato n-octanolla-substituldo.
5. Composição germicida, conforme definido no pont.°
1, caracterizada pelo fato de X ser sadio.
6. Composição gerMicida, conforme definido no ponto
1 1 caracterizada pelo fato de conter um iodeto escolhido do
grupo, consistindo de*HI e iodetos de metal alcalino em uma
proporção, para prover uma razão de lodetosiodo em e3ccesso
de cerca de 0,2581 o euficiente para prover um coeficiente de
distribuição em excuspo,de. cerca de 25, conforme determinado

pela equação:
C.D. ; em fase aquosa em MR X )nentana em ml
fase aquosa em
I em heptana em mg
conforme
definido no ponto
7. domposigh gerriCida,
é l caracterizada pelo tato da razão de lodeto:iodo ser na es...

cala de arda de 0,41 a 5:1.
e. Opmposiggo germicida, conforme definido no ponto
lk) caraaterNzada pela fako da cepter uma . proporção de um ácidc
, •deoihido do grUpt, que consiste de ácido fosfórico, ácido hi.
Alligg am;$1011 040) Miaturas eeiciente para prover um pJl abaixo

(ieção my
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.de cerca de 4 em diluiçbes para o uso proposto dessa composi •
çá'o e contendo ainda uma'ep roporção, na escala de cerca de 16
a 5W, baseada no .1;eso do iódo presente, de ui condensato deOxido de etileno : de nonllfenol, tendo cerca de 1,5 mole de 6:1 . I
, do de etileno por mol de nonilfenol.
9. Composição germicida, conforme definido no ponto
caracterizada
pelo fato de conter um iodeto escolhido do
8,
.grupo, que consiste de H1 e lodetos de metal alcalino em Uma
proporç g o para prover uma razão de lodato:iodo em excesso ao
cerca de 0,25:1 e suficiente para prover um coeficiente de dis.
tribuição em excesso de cerca de 25 9 conforme determinado pela
equação:
-C.D.

em fase aouosa em m.

.

I em heptana em mg

x heptana em ml
fase aquosa em ml

10. Composição germicida, conforme definido no ponto
9, caracterizada pelo fato da razão de iodeto:iodo ser na es.
cala de cerca de 0,4:1 a, 5:1.
11. Composição germicida, conforme definido em qual .
qu'er um dos pontos 8, 9 e 10, caracterizada pelo fato do taura.
to de alcano/la ser um taurato-n-octanolla-substituido, pelo .
que a dita composição possui propriedades espumantes extremamen
te baixes.
12. Composição germicida, caraCterizada pelo fato de
empreender um complexo de' iodo com N-metil-n-octanoil-taurato
de sódio, sendo a proporção do dito taurato para iodo na escala de 2:1 a 50:1 e, preferivelmente, de cerca de 5:1 a 20:1.
13. Composição gerMícida, conforme definido no ponto
9
pelo fato da proporção da iodo-presente ter
'caracterizada
12
de cerca de 0,5 a 2,5% da dita composição.
•
114. Composição germicida, conforme definido no ponto
caracterizada pelo fato de conter um iodeto escolhido dO
grupo, consistindo de MI e iodetos de metal alcalino em uma
proporção para prover proporçOes de iode ‘to (I -) para iodo na
escala de cerca de 0,4:1 a 5:1.
15. Composição germicida, conforme definido em qualquoa'
um dos pontos 12 a 14, caracterizada. pelo fato de conter uma
proporção de ti ácido escolhido do grupo, que consiste de áCi.
do fosfórico, ácidO hidroxiacático e suas misturas, para um
pH abaixo de cerca de 4 em diluiçães para o uso proposto dessa !
composição e contendo ainda uma proporção, na escala de cerca
de 15 a 50%, baseada no peso do.lodo presente, de um condensa.
to de Oxido de etileno de nonilfenol, tendo cerca de 1,5 mols
de xido de etileno por moi de nonilfenol.
.
16. Composiçao germicida, caracterizada pelo fato de
compreender um complexo de iodo com li,..metil-n-dodecanoil-taurao
to de sódio, sendo a proporção -do dito taurato para iodo na
escala de 2:1 a 50:1 e, preferivelmente, de cerca de 5:1 a
20:1,
17. Composição germicida, caracterizada p.1., fato de
Compreender um complexo de iodo com N-cielohexil-n-o-tanoil-taurato de sadio, sendo g proporção do dito taura ira iodo
Pa escala de 2:1 a 50:1e, p referivelmente, .de cerca de 511 a
20:1.

18. Composição germicida, caracterizada pelo fato
de compreender um complexo-de iodo com N-etil-n.octanoil-taura.

to dersOdio, sendo a proporção do dito tauratO paraiodo na es.
cala de 2:1 a 50:1 e l . p referivelmente, de cerca de 5:1 a 20110
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comA moi (se R3

(se R a helegenie) de
3

19. Composição germic idarcaracterizada:pelo fato de

um Comp osto

m Ri, ou 2 mole,
bldroiiledo da g.rmale zoei],

Compreender um complexo de iodo com N-etil-n-dodecanoil-taure
HO

to de sadio, sendo a proporção do dito tauratopara lodo na.

do'Cedigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corres.
pondente pedido, depositado na'Repartição de Patentes dos-Estados Unidos da America do Norte,' em 27 de - marco. de 1961. sob
BQ 98.302‘

•
TERMO NO 138.882 de B de maio de 196à
Requerente: CISA SOCI%Tg . ANONYME
Suja
Privilegio de Invenção: PROCESSO PARA A PRODUÇXO DE UM DERI-VADO DE TIOFENO,
REIVINDICAOSS
1.. Processo para a ,produçao de um derivado de tiof2
no, esp ecia lmente a fabricação de.2:5.di -Z e.Senzoxazolil -(2117.
..tiofeno da fOrmulag
(1)

Ra

. na presenqn de agua e de quantidaddn
pelo menos equivalentes de Afdráidos Ou carbonates alcalinos

escala de 21 a 50:1 e, preferivelmente, de cerca de, 5:1 a
."20:1.
Finalmente, a depositante reivindica, de acOrdo com
a Convenção Internacional e de conformidade-Com o artigo 21

(0)n

/

eu alcalino-terrosos e de quantidades catalttchs de aminaa
terciarias, e ainda, se for precisóf de solventes ergenices
ra o halogeneto, não miactvels coM.agua, sendo ' que nas Piram o
11.as citadas, R/ e 112 podem ser iguais ou diferentes, e repre
sentam radicais alquila, cieloalquila, aralquile, arilcicloalo
quila, arile, alquilarila, cicloalquilarila, alcoxi, cicloal
cozi, aralcoxi,.arailcicloalcomi, ariloxi, alqUilariloxi ou c/
cloalquilariloxi, substituUns ou não, a 'sendo n = O ou 1, ear.
Xecterizado pelo fato dg empregar minas tercitlrias que tenhazn
'Llor de pKb menor que 8; que abaixem a tensão superficial de
eeparação entra cloreto de metileno e ;sua em pelo menos 204
sendo a concentraçeo , de 0,030 moles da amaina em 1000 ml de
cloreto de metileno, a 20 0 ; e cujos etomos de . nitrogenio ter

m

ciarios não estejam estericamente impedidos.
2.- Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo

HC-----Ch
II
II

c----c„s_,c----c

fato de empregar como amintu JUrciariao compostos de grmula
geral

:aracterizado Pelo fato de se aquecer uma misturo de
•ienzomaz o111-(2 127-butana da formula:

(2)

H21
C -----H 2C
-,/

I 2
.›-1,1
C----C
H

A
e enxofre*
Processo, conforme esp ecificado fio ponto 1, ca,
racterizado -Pelo fato da Mistura .reacional conter um excesso de'enAfre. de modo que na Partida da reaçSo o Peso do enxefr
e
. •
presente e, pelo menos, duas vezes e preferivelmente 5 a 20 v.e
moa o pese do compo-sto da, fOrmula 2.
3... Processo, conforme especificado no ponto 1 ou 2,''
caracterizado pelo fato de sé efetuar a reação a uma temperatu
ra, escalando de 180 a 290 0 C1 e, preferivelmente, de 200, a 2700
•
.O••
- Finalmente, a depositante reivindice,de acerdo com
. a Convenço Internacional e . de conformidade com o artigo 21 de
COdigo da Propriedade Industrial, nprioridade áo corresponde
pedido, depositado na Repartição de Patentes da Sutça, em
de Meio de 1961. spb na 5132/6/.

te
9

TERMO N a 138.988 de 11 de.maio.de-1962
Requerente: FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENOESELLSCHAFT Alemã
Privilegio de.Invençãoi PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE DERI.
.VADOS DE ÁCIDOS REIVINDICAÇOES
Processo pare a preparação de-derivados de acidon
„
da formula geral:
.0 .
o'
11 li
O '. o - (c.)- nR.
,
pela
reação de 1 moi de um halogene.
/
to da fOrmula geral,
- C - Ha)
3, J., •«: .

na qual pelo menos um dos subo.
•
tituintes R, R5 e E6 e um grupo ev-hidroxialquilall.v.hidr0+
4alquiIater ou, es p ecialmente, w-hidroxialquilpoliater, e0S1
o resto alquila substituido ' ou no, sendo os demais restos gr,'
pos alquila, cicloalquila, aralquila ou arilcicloalquila, suba
tituidos ou não, ou seus cott5Ostos de amánio quaternarich.
Finalmente, a depositante reivindica, de ace 'rdo cosi
a Çonvençá'o Internacional e de conformidade com ó artigo 21 do,
COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspon
dentes pedidos, depositado na Repartição de Ratentei . da Alemao
nua, em 25 de Maio de 1961 e 8 de dezembro de 1961. sob os nas.
3L.010-IVb/2 o m F 35.501 Vbfl2 o. respectivamente.
TERMO Na 141.179 do 20 de julho de 1962
Requerente: E.MERCK AKTIENGESELISCHAFT
Alemã
Privilegio de Invenç g o: PROCESSO PARA A PRODUÇXO DE '16..
HAL6CENOL. mETIiENOLEsTERoIDES
REIVINDICAÇOES
,
para a produção ,de
tereides de fOrmula geral 1 ,/
CH2S1
R 98 H ou um g rupamento hidroxile
livre ou eaterifloado
— 4fix
r a l fe,H,bete,OH oU'mO'
n3 O H ou, ao llanlifatica contende
ate 6 atomoe de carbono
X at Cl ou?
Yet H ou CR.
o
eu p.,..
t !Rb
•
caracte rizado pelo Sat5,, 15e , a0 traterencom agentes desidrogenl.
,
tes da posição 1,2 os correspondentes 16-ha1ogenal.Meti1en0-0.1.
ter:Sidos saturados na posição.1,2.
Finalmente, a dépositnáte reivindica de a grdo COM
Convençãoleterrnaào'ne/'e'da Confiormidede -cOM OZartigoíi
ód2J.go 'da'PrópriedeàeInd:fi-i';rial; a p'rioridedd dós correspondsz"
too p.,:•.-didoe depositados:'noPepartição do,Patentee-Aa , Alemanha, .-•
Proaeaso

sa

thine
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.em 20 da julho de 1961 o 27

de Solhe da 1961, et* os MIMEM?
14 0.147 IVb/12o e 14 49.842-IVb/12o, resp
ectivamente. 1
TRAMO . 141.226. 23 de julho de
REQUERENTE . MÓVEIS TEPENIAN

1.962
. São

.MOIALO DR nTILIDADE . Um movo fica

ren10

c. ouporre-mostruario para Ohocolates,confeltoa

neftubme 20:vindicado em lc aUbstancialmente como descrito e ilus.
Cede nos desenhes anexou,
•

tilttrimb:Ickçtfss
1. "UM NOVO SOPA", caracterilado peio rato
de o seu encOsto apresentar-se por estofeMento constituldo de
duas peças retangulares, unidas entre si atravás dos seus bordos de maior comprimento e formando Angulo interno para apoio das
ecataa.

FIG,1

2. "UM NOVO SOPA", conforme a reivinlioaae
anterior e caracterizado pelo fato de a base do sofá apresentar.
se constituida de um par de tubulares em "IP invertidos, comas
extremidades providas de protetores, sendo que a fixação entre 8
base e os corpos estofados é realizada através de elementos ea
forma de "I", arqueados de modo que a forguilha vincula o Corpo
inferior do en4sto e o ramo Unte° o assento.
3. 11114 NOVO SOPA", de acOrdo com as reivin.
dicações anteriores, tudo substancialmente -como descrito na rola,
&Orlo, reivindicado nos pontos caracterieticos precedentzi ilska
trado nos desenhos anexos ao emente memorial.

IMMO NA145:455 de 28 de eetembrO de 196a
Requerentes CIBA SOCIÉTÉ ANORMS
OU/ga .1Pr1vi1eg10 de Iavençgot"PROCESSO PARA AVIVAR bTICAMUNTO
MUNIU
elanNOM
REIVIooiond08
1.. Yroceseo para avivar 8ft-emente meteria/o dgen
40b0e Caraeterizado pele fato de se incorporar cem ou titer em
a dito meteria/ ao diimidazol de drmula gerei!

. C22
CIV
.2
1

CM

Oval A. e 411 cada um representa um radical do benzeno aon
',48enaaao ama a cadeia de imidaza, da maneira índiceda
peles A&
Ilhas de vai/Moia, W representa um grupo e/odia, bidroxialcol.
211110 . 143.019 27 de julho de 1.964
1EQUERENTE . INDUSTRIA DE CHOCOLATE LACTA SIA . Oh Pwsb
MELO D3 1~2nAo3• Suporte mostruário gara chocolate
confeitos e outros
PONTOS CARACTERISTICOS
Ás Suporte-mostruário para chocolates,confetscs e cue
aroe,caracterizado por compreender essencialment-uma peça de vaie.
suor formato e ewmenedee, tendo a face inferior plana, comeu semsapatas do apoio, e cuja face superior composta por uma eerie de
alojamentos paralelos e transverealà, limitados pelas prOprias paw
Sedes laterais da peça, alojamentos estes cada qual sendo formado

10, cianoeloofla, ou alcenila com até 4 átomos de carbono ou
• ne grupo aralooila e 14 representa um radica/
bet eroofclico bi.
»inaaturado, p enta-membradé, que contem um betero-Eitomo

o aet;

ligado com os cadeias de imidazol nee s poeieSee 2 e 5.
i
2.- Processo, conforme especificado no Ponto 1, ce.
rac.terizado pelo feto de se efetuar o avivamento com
dlimidamole da fOrmulae
RO----

no R
C-0

O
C-0"

aor dois planos, preferentemente ortogonais - entre 4, porem incito
liados em relação hisorizontal, e a dequencia dos ditos alojamentos

'atando disposta em esoalonamento secendente, à semelhança de de »
graúa . de uma caiada. ro""

2:2
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. na qual A e'Al , cada ump .repreeente . un radica/ .do
.

benza° cone'
deneado com a cadeia de itidazol da maneira indieeds 'pelea
21e.
nbea de Tai dnOla.0 .; re p reeent8 . 2.0., 411.2tM4

Ra
•
e• os materiais orgdnicon,,Pare ner"&e2.Vad09 éticaMente, fierwe
materiais fibrog oe orgdniooge
3.- Yroceeeo, conforme eepeCificadO

no ponte 2 03 fW

Caracterizado pelo fato de ;30 executar O svivegente 6sto p segP,
dlimUlazola da fErmulap

c-O to

40r

qual 14 O /L tOOfti ao e i gnifiCaçose au pra . oitacae, 250M um C.
, gente deehidratantee
0;
UM proceatio, de so8rd0 coo ponto 1 , ; c aractericado Pe'
ao agente de ehidratante cores ácido Orou - eultanioo.
3a
UM processo, de acOrdo com o ponto 1, caracteriladO
Dor
tratar a R,11-di
-feni1-4 -hidroxi -4 -(o - a2a,a - tri - fld0r.t;.)
lil) -bUtil -omina com doido

sulfdricOe

Vt p rocesso, de medra() aom o p onto 1, caradterizad0 poro'
tratar a.Nr,N-di -metil -4 -hidroxi -4 -(2-0,a.a-tri.fldor-íolil)
til.. amine com doido eulfdricoe
Se
Um processo, de acordo com o ponto 1, caracterizado
por
tratar a NAT-diLmotil-4-fenil4u,hidroxi-4-(m-apaga-tri-fldor-to
d)o

111) -buti/ -amina com doido sulfárico.

0.112

lua

1:2
ne qual T e T3 , cada um, reprea g nta um dtom0 de biárogenio mui

um grupo a/cofia : com 2 e 4 dtomoe de carbono e; e Xt, sedeum, representa um dtomo de hidrogento ou um de clorO OU'ute
grupo aiodia ou a/coxi com 1 a 21 átmoe de carbono c.ce matd1
X1 Rie ODÚl o..4 para cor evisedoe htioemente t seres mote:late

Xibronpv mcrIgN4aork„ims.tele.
185,,;-"*.!* proeknee aleoffloado no ponte
1, canoteriaaawygio feep de,
Ziweis &doo de poli
meros ou policondensedos, es adiclek i,L.ii/Wsea de dillmida.
gol da rmula moetrada no ponto 1 aos materiais de Partida, .
Ontee ou durante e polimerizaçao ou'polloondennago # reepeoth
desmente.
. 2iSelmente, a depositante xeivindioa, de-aoerd0 coa
41 Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do dalgo da Propriedade Induatrial, a prioridade do corres.
Pendente pedido, depositado na Repartição de Patentes da %feio,
4411 29 de e p tambro.Affi leal. sok 0 .01. 113321612

Reivindica-se, de acOrdo com a Convenço Interoional e
âxt2 21 do Cádigo da 2ro p riedado Industrial, a prioridade do poei
• sido corresporidente, de p oeitado na- ReparticSo de 2ntentes da
In.
e1aterraj em 10 de outubro de 1961, sob n g 56.404, I 22RMO N o 143.66a de 9 de Outubro de 1962,
Requerente:'N.V,KONINÉL/JKE PHARMACEUTISCHU::I0EKEN vrn
teOCADES STREEMAN & pHARMACIA
Prlitilegio de Invençâo: " FROCESSO DE PREPARAR NOVAS DI,CFENIL

'ÃLCOID AMINAS SUBSTITVIDAS"
REIVINDICACOnS
" Uniproóesso para 'preparar composto;; ca rormula
r3c
HOd,",,
A-D
seus caie de adio de ácidos no táxicos, na qua l B rePresd.w.
ta Um radical nitrogenado saturado básico de menos de 12 átomoa
de carbono, ligado a A por meio de um átomo de IlltroOnici, e A

gi um radical alcoileno dê 2 a 7 &tomos de carbono, caracteriza
do-por tratar um composto da fármula

Immo No 1 43.661 de 9 de outubro' de 1962
Aequerente: NeV.KONINKLIM PHARMAGEUTISCRE FABRICKER ef8
OROCADES-STHEEMAN & PRARMAC/A
,fPrIvIlegio de Invenção 2 "PROCESSO PARA PREPARAR RUFEM 42,,
5i4gLCENIL AMUAS SUBSTITUIDAS",:.

REIVINDICAOES
IN prumos° para pre p arar dl-feni1-aloes11-magese subi*

titsfdas da formulas

com um reagente de Grignard da fármula B-A-Mg-x, na qual X nu
pin g ente um halogenoeBeAteem as si gnificaOes supra-citádaa,

e.

Um processo, de actrdo com à ponto 1, caraóterizado Pof

fazer reagir o -tri -fldor-matil -benze-fenona com O cio reto de
3-dt -metil -omino -propil -magnísio.

R

CoOsee

COUO eus de adição de doidoenão tíxicós, na'qual 3 4;10
radical nitrogenado saturado bdeloo de manos de 12 .4tomoe de
carbono ligado por meio de um ítomo de mitrogintoo a ; hiena*

Vlo ou um redima aloolla Inferia:11)3;ms inteiro positive
Interior a e, caracterizado por trator tua 00401;0 sorrespon.
gente lio,gOrtmlat
PaU

Um processo, de acordo com o ponto 1, caractorized0
por fazer reagir 17tri -fláor -motil -benzo -fenona com cloreto do
-di-mneti1-emino-propil-magnajo.

42 Um processo, de acOrdo com o ponto 1, caractorizado
por'fa ger reagir m -tri -fláor -metll -benzo -Lenona com clorato de
-dl -metia -amino -propil -megnesio.
5.Um processo, de acOrdo com e.ponto 1, caracterizado
por fazer reagir m-tri-fldor-metil-benzo-fenona com cloreto ' da
b2nd141etil-amino-propil-magneeloe
66
Um pioeesso,.de acOrdo czou . pont .,caracterizado

por fazer eagir cloreto de 3- pip erld1no-propi1-magneelo com 1
lartaii1,44

a.tri.flaor-metil-benzo:-Lenona.
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Reivindica-se, de acordo coi a ConvençãO Internacional
e o Art. 21 do ecidigo da Propriedade Industrial, a prioridade do
pedido correspondente, depositado na Repartição de • Patente8 da
ltglaterra, em 10 de outubro de 1961, sob N. 36.403i
TERMO Ne 145.028 de 29 do novembro de 196e
RequerOnte C.E.BOBERINGER SOHN Alemanha'
PrIvilágio de InvençãWAGENT ES DE COMBATE A ANIMAII.DANINHOS°.

derar

PIVINDICAÇMS

Agentes de combate a animais daninhoe, caracter
g ados por um tear em uee'ou mais aubstandiae da fOrmule I
R1O

'ma qual R representa hidicgtnio oura-tilo, Ri rei
presente hidrogànio, halágeno ou trifluorome1110
e 1/2 representa halágeno ou triflUorometiloi

e ema atido caracterizado melo fato de .que se faz reagir uma
3.

/E\
R2
O •

bem:4GUS~ da rmula

na qual R i e R2 representam os grupos metila ou etila._
2.- Agentes de combate a animais daninhos segundo o
ponto 1, caracterizados pelo fato da substância ativa estar presente numa concentração de 0,01 a 3%s
Agentes de combate a animais daninhos segundo o.pon
,to 1, caracterizados pelo fato de conter como substância ativa um
composto obtido pela reação de saio alcalinos de fen6is da LU.—
mula geral II

•
Dr

qual hal representa= Amo de halágeno e R3
e R4. representamhidrogênio,:halágeono , trifluore
• ,
•
mutilo oU nitro,
com etilenodiamina, ne'neceeeário f8r, de que se submete o pra.
ta

duto obtido I. nitratação e/ou de que se converte o computo mi-,
Com cloreto de um Lido 0,0-dia1qui1-r10ros1orico.

44 1n

Agentes do combate a animais daninhos segundo o

a-

ponto 1, caracterizados pelo fato de conter como substZncia atJ
Ink um composto obtido pela reação de um dieloreto do ;eido tio.

tro no correspondente composto halOgeno, se neceseíriO for, de
que ee introduz em qualquer estágio do processo um grupo .tilo

na peeição 1 to se neceieário nr, de que se transforma o prodi,.
to obtida em um eal.

todairico da fgreula XII

2) Processo de preparação segundo a Reivindicação 1,

cl\
cil",3

earaeterizado pelo fato de que- yea benzofenona dé fármula I II eg,
r
•
pregundo a Reivinaicação 1 4 usada, estando o eabstituinte

III

sente na posição o.

com alcoo1at08.
5. e. Agentes de combate a emmels daninhos segundo 08

• Pontos 1 e Zip caracterizados pelo fato .de conterem ainda outro8
agente, de combate a animais daninhou.
6.* Atentem de Combate a animais daninhossegendo o

ponto 1 careeteriendee pelo tatode serem aplicados em forma de

agentes de polyilhamentoo ouspendóes ou emu1s;a8.

Pinalmento, a depositante reivindica de acOrdo Com a
lieevameão /aternacienal e de conformidade com o artigo 21 do
''424eigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondem-'
le pedido, depositado na RepartiOlode atontes da Alemanha, em

,20 do ~abro

de 19. 61, sob o N e

64 999 IVe145 :e

mo to 249,120 do 3 de dezembro de 196e
C
jeeitierentes MIXEPHANN . LA R0C1JE & CIE. SOCIÉTO ANONY13
11.
. ' Guina
1
?ftivIligiele:Worighe PROCSSSÓ PARA A PREMAM DE DM;
1~§0.0MMONDLOPINV:
IQ

amam

eit tákav*

MitY00:040ss
-

a.preparação de derliadoe de benzo-%

3) Processo de preparação 'negando a Reivinalcaçao 1,
Caracterizado pelo fato de que 2-c1oro-5-trif1uorometil,btnnzof9.
•
i
nona é posta em reação com etilenodiamina e, se nàeesárió fôr,
de que a 5-feni1-7-trifluorometd1-1,2-di/dro-3H-1,4-benzodi'aze
pine obtida s e transformada à um _sal.
4) Procmso de preparação segundo a Reivindicaçao 1,
caracterizado pelo Èáto de que 2-cIoro-5•41itro-benzofenona
poeta em reação com ttilenodiamina, de que a 5-feni1-7-nitro-__,
1,2-dildro-3H-1,4-betzodíaze pina formada e metilada, de que a
1-metil-5-feni1-7;nitro-1-,2-di/drc-3H-1,4-berizod ia zepina obtida
4 reduzida a fim de formar a 1 .4ftetil-5-feni1-7-amino-1,2-didro3H-1,4-1íenzodiazepina de que esta e transformada na 1-meii1-5fen11-7-cloro-1,2-difdro-3H-1,4-benzodiaze pina por meio de dia,
totação e tratamento . -com líeido clorídrico e de

'que

o produto ob

tido pode eér-transformado em um pal.
5) Processo dejreparaçãO segundo a ReivindicaçÃo 1,
caracterizado pelo fato de que 2,5-dicloróbenzofenona á poeta
em reaç .E;O com etilenbdiamina e, se néceeeArio fôr, de que

-e
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:gmfern-i-olore"lá2;tiiárib:354..4-bensodfasepina obiida i trata.»formada em um cale

filasepina de tcrraulaa segundo a ReivindicaçU 1, acima 4eeor14)
[to ., som especial referáncia aos exemplos precedente.
Reivindica-se, de tic8rdo com a Convenço Intornacup.-„,
-cal e nos rmos do'CSdigo da Propriedade Industrial, a priori.'.,
dade . doa pedidos correepOndentea, depositados em 4 de dezembre
de 1961, sob e li g 156.988 e, em 21 de junho de 1962, sob. o Na
V* 204,934 8 na Repartição de Patentes dos Estado e Unidos da Amd, .
TERMO N O 11;5.634 de 21 de dezembro de 196a
Requerentes N.V, RESEARCH LABORAPORIUM DR.C. JANSSEN
Belgiga
Privil4gio de Invenção: PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE NOVAS
-BENZIMIDAZOLINONAS E SAIS DAS MESMAS"

REIVINDICACOES
10 . Processo para à preparação ' de novas Z4enziMidezó4
Anonas da f4rmala gerais

Ar -CHaCE2O

a* trqual Ar cr; tenila, halogenorenila, metoxifenila, tieniia, (ala
qnila inferior) fenila ou dimetilfenilas R 4 hidrogánio,
ximetila, alquila inferior ou alcanOila inferior; Z e E t são hi.
drogtnio, metoxi ou metila interpermut;veis; e a linha traceja
da e uma ' llgação opcional entre os ;tomos de carbono 3 e 4 do
Aticleo da piperldina, caracterizado Pelo fato de se condensar
um halogeneto arollpropílico dá fOrmula gerais

•

I/

O .Citima á-benzimidezolinona da . fOrMula geral*

._ • Se* Processo de acOrdo 40511 o pont0.1, Caracterizada' .
pelo fato de se oondensar g ema-cloro-4-flsorobatirofenona 004
3.-(4-pip erld11)-3-acetil-2-benzimidazolinona para formar 20

.4

S) 2rOcees0 para a preparaçãO de derivados de benzo.

Ar-00-CH2-CH-CH-halogánio
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1-Ga ms-(4-ntiorobenzor$,, wopli7-4-pipridi).
-3-aeeti1e
. •
.if
eZ-beazimidazolinona. .,e i
•
,l*,t,,..,çy,.^-Mrs~t~s--,‘,,\

,9 ., Processo de acOrdo *com o ponto 1, caracterizado
pelo tato de se condensar ga ma-c1oto-441uorobatirofenona,e0M I

1-(4-pipe rid1 1)-3-propioni1-2-benzimidazo1inong para formar 14
1 -4 'ema - ( 4- fluorobeniol l)-Prc; P 127-4-Piperldil j• .1.3-proplOo
1111-Z-benzimidezolinonste
:,,.. 7.. Precesso de acordo com 0 ponto i l caracterizado 1
Pelo tato de se condensar g ama-cloro-4-fluorobutirotenona com
1-(4- piperi d11)-3-bidroximetil-2-benzimidazolinona para formar\1
1-4 1-aame:-(4-f2uorobenzoW-propg7-4piperldi1j--5hidroxima(
til-Z-benzimidazolinona.
6.- Processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado
Pelo fato de se condensar gama-clorobutirofenona cota 1- (4-pipo..
rid11)-Z-bensimidazo3.inona para formar 1--(game-benzollpropili
•4-Piparidig-2-benzimidezolinona.
•
' 9,- Processo de acOrdcx com o ponto 1, coraCten4ado
pelo feto de se condensar 2-( g ama-clorobutir11)-tioteno com 1*
,-(4-pi peridil)-2-benzimidazolinona para formar 1-aema.
•-(2 - tenoll ) -Pr4 i27:4-P1Per1di3. :-2-benzimidezo1inona.
10.-"Processo de acOrdo com qualquer doo pontos preceu
dentes, caracterizado por compreender a fase operatOria adido e
nal de salificação da base orgtnica corresponden'Je com um ;eido
fisiologicamente aceitÉvel, respectivamente, de formação de sei'
de amônio quatern;r1o.
11.- Processo . para preparar novas 2-benzimidazolinonaO
G sais das mesmas, substancialmente como acima descrito e gemo
cificado.
Finalmente, a depositante reivindica, de acOrdo com
a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
COdigo da ProPriedade Industrial, a prioridade do correspondei
te pedido, depositado na Repartição de Patentwe dos Estados Unio

dos da Am;rica.do Morte, em 22,de .dezembro de 1961, sob -

.

,rp 161.42k.
XXI

TERMO N 045.747 de 28 de dezembro de 196g
Requerente* MONSANTO COMPANY
16%4
Privilegio de In venção:"PROCESSO PARA PROPARAgO DM RZ8-FENOIC

1EIVIMACAÇOS4
0 . Processo de acOrdo com o.ponto 1 1 caracterizado f
pelo fatdde ' se condensar gama-olor0-4-fluorobutirotenona coa

1-(4-Piperidil)-2-benzimidazo1inona parti formar ln
n 11uorobenzoil)-propi17-4-piperidi1 '-2-benzimidazolinona.
3.- Processo de accirdo com o ponto 1, caracterizai*
o
pelo fato de se condensar gama - cloro -4 -fluorobutirofenona com
1-(1 1 2,3,6-tetrabidro-4-piperidil)-2-benzimidazolinpna para for,
mar 1- f-Ljama-(4-fluorobenzoll)-propig-1,2,3,6-tetrahidro.,

, 1,- Processo para e p reparaçãO de b1e-fen6le t tend0' 4
armila geral.
HO

2

pelo fato de se condensar gama-cloro-4-fluorobutirofenona cosi
1-(4-:piperidii)-3-met1l-2-benzimidazo3.inona para formar 1A- 1 1-Eama-,(4:f1uorobenzoil)-proP47-4-piperldi4-3-Ineti3.-Z*
4enz1midazolindnea

g

"

caracterizado pelo fato .de se fazer retal; Net pont 41
ter hidroxibenz6i00 1 -dO fftmc14 aerate:'

UR (kW

o
~mi et 9 R.A

130

1
. 4.- Processo de acOrdo Com o ponto 1, caracterizado

-

onde Ré um redloal de ;41drocert)onetorCOWNPAGO2011111
de terPono, com uma parto.

ç5 %s25

rn1 -R

_

'

ag; 111

410MIN

Cittiálge CM*

JA

C1.er2r -

Jan,tiro de 1969

o

MAIRiC) OFICIAL 05(00 III)

-•-

Onde R é um radical de bldroCerbonete dtrelente, contendo de I.
a 12átomos de carbono e R , é tirado do grupo que consiste de
hidrogànio, radicais alcolla, contendo de 1 a 3 átomos de carbod
no, a uma temperatura de 50 0 a 200°C, e continuando a reação a,

tá ser produzido um alto rendimento do produto.
2.-'Processo,de acardo cãm - o ponto 1, para a prepare.
ção de N I N-hexametileno-bis-( p -hidroxibenzamida ), caracter/tad°
pelo fato de se fazer reagir duas partes de p-hidroxibenzoato
de motila com uma parte de hexaMetileno diamina,
3.- Procasso,de acOrdo com o ponto 1, pára a preparep
ção de N,N-decametileno-bis-(p-hidroxibenzamida), caracterizad0

o

pelo fato de se fazer reagir duas partes de p-hidroxibenzoato
de metila e uma parto de decametileno diamira.
4.- Processo, de acôrdo com o ponto 1, para a Prepara

eRo de N,N-fenileno-bis-(m-hidroxibenzamida), caracterizado pe.
lo fato de se fazer reagir duas partes de m-hidroxibenzoato de

acOrda eakei;
,/ Vinalment e , a depositante reivindica, de 21 do C.
ConvençU Internaci onal e de conformidade com o artigo
Algo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente
dos EstadosIdnid03
pedido, depositado na Repartição de Patentes
Amtrica do Norte,. em 28 de dezembro de 1961, sob Q162,9,24

\•
TERMO N2 146.163 de 15 de janeiro de 1965 Requerente: F.HOFFMANN-LA ROCHE & OIE4WCIÉTi AROMO

•
•
Suiça
0
Privil4gio de Invenção: PROCESSO PARA A PREpARAVICIDERÚADOw
( Bit TETRAIDROpISOQUINOLSINO
REIVINDICAÇUES.
1) Processo para a prepara¡ão acravado do tetrtV
ídro-itsoquinoleina, caracterizado pelo fato de que co debenz11$)
as pormeio de redução um compoeto poesuindo a fórmulf

Metila e uma parte de m-fenileno-diamina.
preparap
5.- Processo,de acOrdo com o ponto 1, para a

R.3

çao de N,-trimetileno-bis-(n-hidrOxibenzamida), caracterizado
pelo fato- de se fazer reagir duas partes p-hidroxibenzoato de
metila com uma parte de trimetileno diamine..
6:- Processo,de acârdo com 0 ponto 1, para a preparam

•

çio de N,N-trimetileno-bis7.(m-hidroxibenzamida), caracterizado

(R

pelo fato de se fazer reagir duas partes de m-hidroxibenzoato de

na qual n 1 representa O ou o nUMero inteiro 1, 2 C1/
3; El representa halágeno; R 2 repreeenta hidrogen/O
ou um grupo alco/lo inferior; R 3 representa hidrogk

nmtila com uma parte de trimetileno diamina.
a prepara
7.- Processo, de acardo com o pontool, para
ç'éo de N,N-tetrametileno-bis-(p-hidroxibenzamida), caracteriza
do pelo fato de se fazer reagir duas partes de p-hidroxibenzu
to de metila com uma parte de tetrametileno diamina.
8.- Processo, de acOrdo com o ponto 1, para a prepep

raçrio de N,N-tetrametileno-bis-(m-hidroxibenzamida), Caractert
•

zado pelo fato de se fazer reagir duas partes de m-hidroxiben.
Zoato de metila com uma parte de tetrametileno diamina.

9.- Processo, de acOrdo com o ponto 1, para a prepap
N,N-pentametileno-bis-(p-hidroxibenzamida), c;raóter/

•••••

raçiio de
Sado pelo fato de se fazer reagir duas partes de p-hidrcixibeWs
A
acato de metila com uma parte de pentametileno diemina.
Processo,
de
acordo
cotia
o
ponto
1,
para
a
prepa
10....
ração de'N,N-pentametileno-bis-(m7hidroxibenzamida) caracterizado pelo fato de se fazer reagir duas partes de m-hidroxiben•
tosto de metila com uma parte da pentametillpo diamina.
11.- Processo, de acOrdo com o ponto 1, para a prepa
áo
de
NO-hexametileno-bis.(m-hidroxibenzamida),
carecterb.
rag .
de
m-hidroxibenn
zado pelo fato de se fazer reagir duas partes
acato de metila com uma parte de hexametileno diamina.
12.- Processo, de acOrdo com o ponto 1, para a prePa
raçá. o de N,S-heptamoti1eno-b1s-(p-hi4r0xibenzamida),0aracte1io
sada pelo tato de se fazer reagir duas partes de p-hidroxibeno
.toato de metila com uma parte de heptametileno diamina.
13.- Processo, de acOrdo com o ponto 1, para a prepf

grupos .representados pelo e/mbolo R 1 4 4 um grupojia
toxi, enquanto que o outro grupo representado 1.,,e10
embolo 11 1 4 é um grupo benz/loxi,

de que ., ee nt
rio f8r, de

th O se nitrata wproduto obtido e, ea MOCOSejg

que oe converte o produto debenzilado em= íter

íster e/ou um eal.
2) Proceeeo de preparação segunde a reivindicaçrt019
Caracterizado pelo fato de que ee debenziliza com hidr4R1110 114
preeença de um catalieador metálico de hidrogenação.
3)

Proceeeo de preparação segundo a reivinciiennOi

Caracterizado pelo fato de que o catalisador ueado 4 uni catai,
--———

•

•

eador de paládio.
4) Prece!~ ce pree4raçao actaxav y a
hidrogenação í efetuadacOM pa.
caracterizado pelo fato de qu

adio abre cervãO vegetal em ácido acético glacial.
5) Processo de preparação segundo as reivindiCa0Wi
4,
caracterizado
pelo fato de que se eubmete à debenzilaçãO
10.
redutcra'um composto da fOrsula apresentada na reivindleeçãO

raçào de N,N-octametileno-bis-(p-hid:o).tbenzamida),caracterizi
de p-hidroxibenzoj
do pelo fato de se fazer reagir duas partes
to de metila com uma parte de octametileno diamina.
14.- Processo, de acOrdo com o ponto 1, para a prep,

na qual R2 e 53 representam hidrogênio.'

raçãoUe Nii-nenametileno-bis-(p-hic.toxibenzamida),caracteriz)
do pelo fato de se fazer reagir duas partes de p-hidroxlbenzoa

redutora 1-(4-clorofenetil)-2-metil-6-metoxi-7-benziloxil,213dm

to de metila com uma parte de nonametile no diamina.

o

rijo ou um grupo alcollo inferior; e na qual um doe

6) processo de preparação segundo 'as reivindAcaçUe'

1-5, caracterizado pelo fato de que se submete à -debenzilaçãe
4-tetraldro-isorm1,01,f,..

Quinta-feira 16
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, '7) Procesee de preparação segunde Me reivindioaçted
1:5, ' SíXte'terizado pelo 'fato de que eó eubmete . à- debenzilaçãO'
tedutora 1-(4-clorofenetil)-2-meti1-'-6-benziloxl4-mOtoxi-1,24r,
4.4etraiiro-itioquinoleina.
t) Prece:alo parati preparação de derivado:: de tetri,
-mak° -1Soquinoleina como acima minuciosamente decente, Oca eepa
eia
— referencia aos Exemplos.

,r

9) Processo para a elaboração de Preparaçãe8 pot*
Windo propriedades analgácicaa, eepasmoliticae, báquica° e amd,
't

ti-reumáticas, caracterizado pelo fato de que um derivado de ia.
trafdro-isoquineleina da fOrMula
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tado pelo fato de ser uma emitia seoundttria OU tero grie o agen.,'
te condensente.
4.- Processo de «Ardo com Os pontos 1 a 9, caracterl*
tedo pelo fato de se efetuar a reação a uma temperatura elevada.
5.- Processo de acOrdo com o ponto 4, caracterizado
o
3910 fato de que a temperatura reaolonal esta na escala de 7:10
ate o ponto de ebulição da massa remelona.
6.- Processo de acerdo com os pontos 1 a 3, caraoter$À
•
Sedo pelo fato de se efetuar a reação em tolueno em ebulição.
7.- .Processo de :tardo com os pontos 1 a 3, caractertn
'Sado pelo fato de se converter o 5-51-(44enil-4-Oarb~ti1-osM
.piperldino)-propilidenj-di-benno-5474W.ololodlestadiene
se um sei fermaduticamente acená:01.
13.• Processo de acàrdo com os pontos 1 9 21 3 ou 7, ce:
racterizado pelo 'fato de se converter o 5-LN1-(44enil-i4mcarbc,
4ti1-oxi-piperidino)-propi1iden27-di-benzonad745W-clo1o.
..heptadieno em seu sal de adição de ;eido clorldrico ou olaria)
dratoe

'na :pua 91 representa haldgeno ou nitro; Ri repre..
benta hidroghio ou alcollo inferior; E 3 repreeen.
ta hidrogenio ou alcoflo inferior; E 4 repreienta
bidroxi ou metoxi com a reserva da que um E 4 repre,
senta hidroxi e oeutro representa metoxi; n repri
menta um nUMero inteiro 1 a 3, com a reserva de
que, quando n representa o nilmero inteiro 2 a 39
Inclusive IP E3. representa halegeno,
cd um de deus sais de adição de ácido e peste em uma forma atuí
idv0. em medicina, tal' como comprimidoe, dragou, capsulas, su•'\
poeitOrioe, por meio doe excipientes edlidoe ou liquidou hal."
Inalo utilizados em farmácia.
r.,
reivindica-ao, de acerdo com a Convença° Internaóical
termos
do Cedigo da Propriedade Industrial, a priori.,
nal enoo
dado do pedido correspondente, depositado em 19 de janeiro do
eob o n2 650/62,'na Repartiçao de Patefitee da Suíça.
¡ERMO N* 146'214 de 17 de janeiro dó 1963
Requerente: AYERST WEENNA ec'HARRISON LIMITEI) . Canada'
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇXO DE DERIVADOS "V
DO DI-BENZO-CICIA.HEPTADIENO (5,[3'-(4-CARBO-ETIL.0g-PIPERIDIXO)
OOPILIDENEI-DI-BENZO4j4d] 1:1,1jJ .CICLO4EPTADIENO)"

musamicndas
1.- Processo para a produOte de 5-13 , -(44eni/-4., "1
.carbO-ati1-o4-piperidino)-prooiliden27-di-benzo-g,j11,04'
'..oielo-hoptadieno, caracterizado. pelo Pato de se reagirem a 4o
',..fenii-4-oarbo-oti4,ogi,oiperldina c .a 5- ( 1 -bromo..propi1ide 4
MO)-di-benzo-5,0,257,2-oicle-heptadieno, na preSença de um.
agente cOndensente alcalino, de. modo a formar o 5-5'-(4-feni1*
'..01olo -. heptsdieno a -dose separar este Ultimo a partir da mista'
reacional.
2.- Proceeso . de acOrdo com o pontal, carecterizsee
C'
DOO tato de se aquecerem os reagentes.em um st:aventa. inerte.'
3.- freeOes0 (la a4r4Q 09N *00 P outo i3.

P

2 3 ogract'érac •

9.- Processo para a produção, de 5-& n(4-feni1-4-00*
to-etil-oxi-piperidino)-propilidenj-di-benzon4W/W-ciolo
nheptadienc e de seus sais de•adlOo de cidos fisiolOgicamaatei
aceitáveis, substancialmente como acima descrito a especifica"
com particular referencie aos exemples dedos:.
Finalmente t 'a depositante reivindica, dó *arde 00E
a convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 de
adigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondam
te pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Uni
dos da Adtrica do Norte, em 1741, janeiro de.;20z..eon o minero
.166.922.
TERMO Nó 146.321 de 22 de janeiro de 190.
REQUERENTE: CIBA SOCIftt ANONYEE
Suiça
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DEINOVOS
AMINOPIRAZdIS". •
REIVINDICAOU
1... Processo para a preparaçao ao novos amanopirazolea
'caracterizado pelo fato de se fazer reagir uma pirldil-(3)-ce..
tona; que contem na posiç'áo-alfa em relação ao gnupo carbonila,
• pelo menos, um átomo de hidrogenlo e um grupo hitrila ou um gruw
Po carboxlla modificado reativo, contendo um grupe Amimou com ,/
um: 2-R-hidrazina, na qual R representa um radical hidrocarbo.
.netado substituido ou insubstituldo, saturado ou insaturado,
Àleterocidlico oulletereciclieo-alifetico e, se desejaciol.se
'N-ecilar um resultante ,3-aminopirazol ciou halogenar um resub
tanto pirato1 .4-insubstitUido, na posição-4, eiou.quaternizar
:uma resultante amima toroitIría e/bu l ao desejado, Se converteC
uma base resultante em um sal a-asma ou um sal kesultante eal
uma base livre.
2.. Rfflaille,conforme especificado no ponto 1, ca*
Zr:eterizado pelo fato .de se preparar UM cespeet0 da arguia*
-Re
I

._ -um derivado N-acIlico . ou seu sai, na qual R representa uni radia'
cal alc011a inferior, hidroxi-alcolls, amino-alcolla, mono- ou,
'11- a l coil inf erio r-MIM-0440, 049491:59.41497404 4, aza'

ataettreefte
-

afflingoor -
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offleigle~allfflad
• a/coi/enolmino-alcol/a, o xa-a l r,i/thodmino-deolla ou cie10..
alcolla, ou um radica: renila facultat%amente subsiituido pOr

GIVEMemom

-=~11b

grupos a/coxi ou a/colla inferior ou etomos de halogenio, tua
radical piridila ou um radica/ N-alcoll-Oxperidilam8 1 represa,
ta bidrojnlo ou um radica/ alcolla inferior.
3.- Proc . -o, conforme . especificado nos pontos I é
caracterizado
pelo fato de se prepaJar Um composto da fOrmU.
2,
lat

VIU

:significa metila, eti/a ou propila;
312 significa meti/a ou etila; e

significa hidrog:nio ou um radical tolde slcano.
.marboxilico contendo ate 6 ítomoa de eart040,
assim como de seus 1-dehidro-derivados 1 caracterizado pelo iate
do tratar um 5,4e1tidro-7-alqui1-oxi-17-4ta-a1qui1-ecterOldr60
21

R
ou um seu sal, na qual R representa um radical aIcoila lnrerior$
um radical cicloal^uf,la, um radical ferina, halOgenofenila,
coxi inferior-fenila ou alcoll inferlor-fenila, um radical piÀ
ridila ou um radical N-alcoil-piperidilae
4.- Processo, conforme especificado nos pontos 1 e
2, caracterizado pelo fato de se preparar 1 2-butil secundário-,
•-3-amino-5-pirldil-(3)-pirazo/ da lí.lnula's

POrmula II

onda

.<2---1.5-11 —
1I
riziz
11\N
i
CR3-CH-.:112
-CHt
ou um sal do mesmo,
5. -- Processo, conforme especificado no ponto 1 ou 2$
zarcterizado pelo fato de se preparai o 2-butil secundário-.3-acetamino-gpiridil-(3)-pirazol da fárMula$

Rl y Re e n3 puzsUCM o significado mencionado; e
11 4 significa hidrog gnio ou acile,
`v.
eventualmente apOs previa saponificação do grupamento . acilà em
posição 3, com um agente oxidante químico brando, ou com micros'..
ganismos os quaisj conbecidamente, são capazes de oxidar Um gru.
pamento hidroxila presente em um estereide, assim como, eventualmente, de saponificar um grupamento ster, como', por.exemplo$

o Plavobacterium dehydrogenans, ou, sob condiçães brandos, com
-NH-CO-CH 3

microrganismos usualmente empregados para a Introdução de uma
'dupla ligação em posição 1,2 em estergidese

CH424-CH2 -CR3

ou um sal do mesmo.
6.- Processo, conforme especificado no ponto 1 ou 2$
caracterizado pelo fato de se preparar o N-diacet11-2-butil
secundSrio-3-amint-5-piridil-(3)-pirazol Ou um sal do mesmo,
7.- Processó, conforme especificado em qualquer um
dos pontos 1 a 6, caracterizado pelo fato de se empregar, como
o material de partida, um composto obtenível como produto inter..
mediário em qualquer fase do processo e se efetuar as fases restantes do processo, ou se interromper o mesmo em qualquer fase,
oU AO qual í formado um material de partida nas wndiçSes rea-.
cionais ou usado na forma de um sal ou derivado de amonio
ternário*
8.- Precesso para a fabricação de novos aminopiraziiis
conduzido substancialmente, conforme descrito em ,,ualquer um .dos
, exemplos, contidos no relatário.

2.- Processo de ac grdo com o ponto 1 $ caracterizado
pelo fato de tratar um 3-ceto7-alquil-oxi-17-alfa-alouil-es...
tereide de !emula /kI

onde
RI , R2 e E 3 possuem o significado mencionado,
possuidor de um átOmo de-halog gnio na posição 4 ou 5, com um
gente dehidro-halogenante.
3.- Processo de ac g rdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de deslocar a dupla ligação em pos4o 5,6 para e 'pow
Dição 4,5 em um 3-ceto-7-alquil-Oxi-5-dehidro-17-alfp-ii-,.
1

terOide de fermula IV

Finalmente, a depositante reivindica de acordo com e
Convenço Inter...acionai e de c6uforxidade com o artigo 21 do
COdigo da Propriedade Industrial, a psioridade do correspondente pedido, derositado na Repartição de Patentes da Suíça, dm
glAle janeiro de 1962,_ sob o rdunero 786/62e
TERMO N O 146.454 de 28 de janeiro de 1263
Requerente e E. HERM ANTIENGESELLSCH -a .Alemanha
Privilegio de Invengão:"PROgSSO PARA A PRODUÇÁO DZ NOVOS
ZSTERdIDES DA WRIE ANDROSTANICA".

DRIVINDNAÇU
l'..-'1rOOésao Para a pre:Iu0O-de-aVos eif eróides da.
térie-androstAnica, 4 ,3 f ;.mula I

Onde
R1 , 112 e R3 possuem o significado

MenelOnadOt

por metodos de isomerização, preferencialmente por tratamento

com um agente alcalino ou cido, °tf com iodo, podendo', o grupa.
mento 3-cetg nico, tombem estar p resente sob forma funcionalmen.
te modificada no caso da aplicação de agentes de isomerizaçãO
ícidasa
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Proeesso de tardo com o ponto 1, caracterizado
pele fato de desidrogenar em posição 1,2 os 7-siquil-oxi-este.
ridos de remia& I saturados, por melo de agentes desidroge
' tentes Oiticicas ou microbio1egico4\oa de tratar um-estercilde
-•
"de armila II com Microrganismos de ação desidrogenante na posl.,
ção 1,2, eventualmente apes previa saponificação de um grupameno
to hidroxila acuado que: se endentre na-poáição 3.
5... Processo de acOrdo coe o ponto 1, caracterizado
Velo fato de dehldrO:ttalOgenar um estereide de fermula V
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na qual RI , R 2 e R3 possuem o significado mencionado
Para a formula I,
.sob condiOas de tuia reaçtio de Wittlg, com dm tri - aril - fosfino.r
smetileno de fOrmula - •
• Ar/AreAr5PeargL'
:

na qual Ar / ,'Ar 2 e Ar3 Significam. radicals ferina ou
-radicais fedia subatituidos da 'Modo id:ntico ou dite."'
vente,
ou pelo fato de reagir um 17-cato-eatereide de fOrmUla Iir
o

III

R/9 R2 e n3 possuem o significaao mencionaao; e
- X significa Cl, Er ou

por tratamento com agentes fixadores de ácidos.
6.- Processo de' actirdo CDM os pontos 1 a 5, caracteri
gado pelo fato de esterificar um grupamento hidroxila eventual • .
'Ciente presente na posição 17-beta dos produtos finais obtidos
ou pelo fato de libertar Um grupamento hidroxila funcional:dente
todificado situado nessa posição.
Finalmente, asdepositante reivindica, de achrdo com
\
o Convenção Internacional à de cánformidade com o artigo 21 di
Cádigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos correaponden
tos pedidos, depositados na Repartição de Patentes 'da Alemanha;
em 1 de fevereiro de 1962 e 3 de fevereiro de 1962, sob os na
Meros M 51 645 IVb/i2 o e M 51 671 IVb/12 o, respectivamente.

o

TERMO Na 146.805 de 8 de fevereiro de 1963
laquerente: E.),ERCXAKTIENGESELLSCHAFT,
Alemanha
Privilegio. do InveuoZo OPROCES80 PARA A PRODUVIO DE 3-agETILENO)
SSTER6IDES".
REIVINDICACUES

Processo para e produção de 3-Metileno-esterdldes tté-,

boxílico 'que seja adequado esterificação.
Pinalmente, a depositante reivindica, de ao:rd° coa
d Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do'

COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspondenwi
tes pedidos, depositados na Repartição...O Patentes da Alemanha 9,
em 10 de fevereiro de 1962'e 21 de julho de 1962, sob os milMerog
M 51 763 IVb/12o e M 53 649 IVb/12O, respectivamente.
TERMO N R 147 166 de 22 de fevereiro de 1963
Requerente: P. EOPPMANN-LA ROCE & CIE. SOCIETE AROME!
mi= sone.
Priv. de Invenção: PROCESSO PARA A PREPARACX0 DE DERIVA
'S NE BENZODIAZEPINA m
'

ARIIIRRY12258

1) Proceeao para a preparaoao da derivados de
c ommeglazeplaa da fdrmula'geral t

tOrouia

•••.

na qual R I significa hidrogenlo ou meti/a,
com um reagente organo-metálicó de fermuia R3Y,
na qual R 3rsignifica metila ou atua, Z.signífica tomç
átomo de litio ou o grupamento 41TX e X significa um átOmo de;
cloro, de bromo ou de iodo,e de esterificar, eventualmente, lau;
composto de fermula I, no qual na signifique hidrogánio, com use'
ácido carboxilicó orgánico ou com um derivado de tal doido card

na qual RI significa hidrogenio ou metila, E 2 signifl.,
ca hidrog g nio-ou o grupamento %CO-, R 3 significa hl
drogenio, matila ou atila e 3 14. significa um radica/
adromarboneto &natio, cielo-a/ifetico,

arometico ou 1'2.31-enfático com / a 12 ;tomos de car.'
bono9
caracterizado pelo fato de reagir um 3-coto-asteróide de forma.
la II

•
meetta/v1 4n *2 formulado: h/denteie 64 aleeite, t, rerri:‘.
Imita hidrogenia, helbgenoi alcoiltwalcoml ou trifluarometk
ia, 24 • 25 reprimentemindividualmente eloollo e,,juntemem•,
to doe o &toco de cato, um adoleo monehltereolelloo ~tese
do-ao chiem mais ao batera-Momo de oxidado ou.aeato,,e1241

57 representam individualmente hidreginia e. 4untamente...,
uma ligageto 0.4 adicionai,

1. sege sai, caraeterfeade pelo fato
ÃO de que se faz reagir uma bentafeno

, 411 *8?/13-,
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lane ) /011:7+329 do 1 de março da 1961

r „

--,

1 Requerente t AYERST,NcEENNA a HARRISONTAMITED ---7........C-AliADI

i Privilegio de Invengior PROCESSO PARA PM PARAR DIBENZOCICLOIZhirk
i--,
.
,
I "SCARBOXAMIDAV
•-,.
"14'
REIVINDICAÇORS .,':
ao* Proc esso Para DrePeraP dibozooiclohopton‘p•SseeD
.' tocemiatke de fOrint4tVee.2:4 le.
(''.4 ..'`

com um amino-doid., da fdrmula geral
R
12
.. 2X -..C11-410011

Inz)i

ma qual Z representa o grupo etileno • Cliadire ou o grupe/
ou um de ¡me éstembou
) de que se faz reagir mencionada benzofenone øo

M UM

dano -CIMIt-; R1 e R2 representam hidrogenio, balogenio Ou grq
pos alquila inferior, e podem ser identicos oniferentes;
representa hidroeenio, um grupo alquila inferior, ou um, grupb,
aralquila; 111-1 representa hidregenio, ou E3 e RI; representam 24
tos uma cadeia alquirenica de I ou 3 .bontos de carbon0; 1 0 XrC
presente hidroggnioy alquila interior, ou um grupo ululo;
racterizado pelo fato de compreender: reagir um derivai° de df
benzociclohepteno d
geral II:

bala011atido*frld

. loto da fdroula geral

111 2
baldgeno -00 -CR -halógen0

""

(1V)0-

0 de que ee trata a 2 -(d-balo.aloanon -amido) . -bentorenona tormsd4Ot
amoníaco, ou
o) de que

se

,•

ate/mate e2coi1acia redntivaum compSeto da tsr

e

ral

/ 21, •
na qual X represenza mi rognioou halogtniol o na qual,' Z, R I
e 112 são como supra definidos, com um reagente que sejaloapaz:
i
de introduzir Um grupo funciona/ que pode ser transforma do no
grupo cerboxamida, para obter um derivado Intermediírio de die
benzociclohopteno da gOrmula geral III:
na qual oe eintoios

112, s3,

Its, 1/6 *MI

tem

a

meema eignificag;o que avim%
•e desejado f8r, de que se reduz oe compostos 4,5-1We satur gOO
•101.1

ae

de que se transforma o produto obtido em um sele

de prepara4o segundo a reivindiesd&ile varaStl,

• ma qual 14 representa um grup-5 carboxiaa ou nitrila, e na gata

risadO pelo ato de que 7..ditetilaminow.5.(2-D1OZO.~:"23144aWiP

supra definidos; e quando Y na fOrmula
2
1
• representar um grupo alquila inferior, reagir dito intermediela
rio de rOrmula III com um agente alquilante correspondente,
para obter um derivado intermediário de dibenzociclohepteno
Sarada Ilke

2)

Como

benzodiazepin-2(1R)-one I produzida,

3) Processo de preparado segundo a reivindicaoto MOVI
:cisado pelo :ato do que 1-diractilagnoyZ.fenil.dnetil-311-2344tneedIerk
cmpin -2(10 -Ona 8 pOodutide0

i

11 3 e rí 133.0 COMO

4) Processo para a preparai% de derivados.do:bentodiaappitla
•sgundo a reivindicai% 13 deeOritos tainuolosamente, eepeolalmesta d.op
&capioa preoedontee>

,) Processo para a danufatura de prepara¡Ue detadae de Ma
t
fgriedadee sedativas, relazantee musoularea e entioonvuleivantee, carnes
' Seri g ado pelo tato de que um derivado de tenzodiazepina, conforme Mio
tà ido na fórmula l da reivindiOacito 3 & rdsto em uma forma soeitdvel de
toodicins, tal eco comprimidos, drIgeae, capsulas, supositdrion, por a -4•,
meio dor :latitude etcdpientee stilifte ou atquidoe utilisadoe em for
adt.

:.4

'

delvindicaoes, de aokdo com a Convon00 Tnterileil031111 t$ cOe
' Orna dedais() da Propriedade Industrial, a, prioridade do pedido coz
respondente, depositado em 9 de targo de 1962; sob o 10178,566, nado*
-k
esetielia 49 .Patentea 4.08 dotodec Vaidos de Am6rioal, 1,-,,,'" '

ra qual 2, E1, R2,eao
11
como supra definidos, e na qual
repreaenta alquila inferior; e transformar w no grupo carboXas
nada correspondente, para obter dita dibenzocicloheptene,•5.041
•
tleXamida da fOrmula geral X
,
prew,irg?
1P1-5:;W(N C'n O ponto caracteristico 1,
Caracteritado pele' ratZ
reatir ti .dc.r.i!Ntio de diblzocie
olohepteno de fOrmula II, em que X representa halogenio d 7,
e B ao como definidos na fOrmula 1 supra, com cianeto de
prata, pára obter um interrnediéto de fOrmula III, em que ¡D.e,
presente ‘:4-4 grup p pitria
Z, 1,11, e R2 aio 'como a definlded
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[ hept‘n0 de feral -121a 1 9 em que 2 g 0- grupo etilen0 .-C-320/1-2; 'rp
713. e /114 representam hidrogenia e Ill e tê sio como supra detí
1'. -,--. ,, ', - , r'...-.Skr,:ipi ' ;. ,'<nn , t4‘4 ,
-,,:.--9,:.,"-knA.-- ',.' '
kalidoo,
2.0.- Processo de acOrdo cota os pontos caractertsíica)
2. e g, Caracterizados pelo fato de sè tratar o intermediário
de LOrraula .I11, em que W representa ui grupo nitrila, Z repre*:
tente o grupo etileno .CH2CH2-, a 111 e Ba ao como et defini* n
dos, com H2SO4 aquoso, a 50-60%,- a uma teoperatura elevada, pa
ra obter tua derivado de dibenzociclohepteno de fórmula 1 $ em
gue z é o grupo etileno .CH2CH2.-,
o dil representou bis
Arogénio, e 112' e ita séo como aí definidos.
i
31.. Processo de acOrdo com o ponto caracterfoile0 4,
P.
Caracterizado pelo.fato de se saturar um derivado de dibenzock
' clohepteno de fOrMula IV, em que Z •representa o grupá etilen0 's
•CH2CH2. , Y•epresenta hidrogenio 'eu :utile, 3 1 e J 'ou como.3
.el definidos, e W representa o grupo nitrilay em zupem:Ião MI
I

N

•

•

▪

tscido acãtico aquoso, com trinuoreto de .btro, para obter um•
derivado de dibenzocielohepteno . de - Lermula 1, em que •11,.0311!..
representam 'hidrogOnio, e Zy 2, - 111 e,li são como supraí.defi.
_E ‘1
eidos.
1204 Processo de *cerdo com o poeto cardeilertstico /$I•
caracterizado pelo fato de se transformar um derivado de diben
zociclohepteMo. de fãrmula ZIX, em que W representa um grupo caa
boxi/a, e Z $ RI e 32 são como aí definidos, na\correspondente
:carboxamida mediante (A) reação com cloreto tiontlice para ob.
-"ter o cloreto carbonllico correspunden,te$ e, 0), re aCilo ao 131,
, to cloreto carbon.tlice com a6Onial,:zets4.1am'
pirrolidina 013
benzilamina, para obter uM derivado .de.i dibenmnicloheptezto dd
SOrmula I, em que Z g como et : definida I hidrOgOnio, 113 re.'i
preaenta hidrogenia .metiles`, on:benzila, e 34 repr-esenta hidra
gente Ou 33 e 114 representam juntos um grupo, tetrametilen0e
13,. Processo para preparar dibenzoti,d7j,g-clo/0
neptadieno-carboxamida, do acudo com o ponto caractertsti00 1
1, caracterizado pelo fato ' de' saÁecolherem componentes Teacia
siais, nos quais 31$ a2, 33 121-1'. e Y.representem hidrogen10 C 'Zy
t/
representa um grupo atila* .0112-?002.8
14.. Processo para preparar dibenzOte,e7£43,g-cicla
beptatrieno-5-carboxaraida, 'de' acro com o ponto "2 9 earacterigi
g ado pelo rato de se escolherem Componentes reacionals, nee e
vaie R1, n?, 33, 34 o'E 'ikepresontaagaroistato O 210xesent81
Ogrupo etilideno
Processá' Para preparar ',97metil•Alitnyokivi
-ciclohep tadieno--carboiéetaida<de acero Cosa O ponto ao Ga.'
raoterizado pelo fato aileci r tsp.olhereg Componentes reaciOnaleg,
1, 32, 113 34 -representem .hidosquai3 rogeni.0 $ reyrenntil
n
getila c . Z representa ÕsrtiuPo *tilem •n3112-02.•
Processo"de tPreparaç ta'oat.e c Composieeee Larmac'eutli
cas possuindo ativideciPtaiiii...cónvalSivay caracterizado por coa
preender a combinação' 55parteaem pso de um derivado
dibenzorcielohepteo,Pçrêpsimdetde laC8rdo com qualquer dos posa
tos caracteristicos p2,¡Sedentesicom480,a 245 partes em /Aso
de um veSculo s C: 40 W1Auide'i rgigrgeGuticamentc,aceitklvele 4
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.3.- Processo de &cerdo com O ponto earaeterlottoo 19
Caracterizado pelo fato de se reagir um derivado de dibenzock.
clohepteno de fórmula III, em que J e Ra representam bidrugee
isto ou metila, W representa tyn grupo nitrila, e Z é como aí do
tinido, com um agente metilante, escolhido do grupo que consta;
te de sódio amida e eulfato dimetílico, para obter Um in-termere;
diário de fórmula IV, eis que Y representa metila, W representai
um grupo nitrila it e 32 oíío hidrogint0 OU metila, e a é COMO'
aí definido.
Processo de &cerdo' Com os pontoe "C ar ao ter ia tic ca
3. ou 2, caracterizados pelo rate de se tratar o intermedi6ri0;
de fórmula III, em que'W-representa'uma nitrila, Z iá o grupo
etileno -C112C112-,,e 31 e-2 ao- como ai definidos, com 112SO4
aquoso, a 50-6W, a uma temperatura elevada, para obter um itle'
termediário de fórmula III, em que se representa Um Erste° oure
bulia, e Z, 11/ e Ez ma° como ta dentudos.
3.r processo de acOrdo com o ponto caracterletico $P
Caracterizado pelo fato de se reagir um; derivado de dibenzocio
clohepteno de fórmula II, em que Z é como aí definido, n1 e
• representam hidrogento ou metila, e X é halogenia cota lítiO
em tetrahidrofurana, seguido por reação com CO E, para' obter Ui
interrnedi;u• lo de fórmula III, em que W representa um grupo coa
boxila e Zp , 31 e 32 são como supra definidos.
_
6.- Processo sact acOrdo com o ponto característico Ip
caracterizado pelo fato de se reagir um derivado de dibenzogle
clohep teno de fórmula II, ema-que X representajtidrogenio, 111
32 representam hidrogenio o metila, e Z é como aí definida
com saúda potãsslica ela amOnia liqUida, seguido por reação coa
CO2 , para obter um intermediário de formulaIII, em que w re•
presente um grupo carboxila $ e 3, 111 e 32 eão como supra defte
7.- Processo de acerdo coai o ponto caraoterfotico 11,
caracterizado pelo fato de se reagir um derivaddde dibenzcci*
clohepteno de fórmula Ir, em que X represen.aa hidrogenio e
e RZ representam hidrogenio
metila, e z e como aí definidop'
com um complexo de sódio-nafteleno ela tetrahidrofurana, segui*
do por reação com CO2 , para obter uni Intermediário de fórmula
XII, .ent que y representa .uat grupo earboxila t e a, .R1 e
na si*
como supra definidoe.
8.. Processo de acOrdo cora o ponto earacteriatico Li
Caracterizado pelo fato de se reagir um derivado de dibenzocie
clohepteno de fórmula II, curtiu Z representa o grupo etilidee
• no .CH=CH-$ X representa.hidrogenio, e RI' aa representam hie
drogenio ou =tila i com butil litio • eeguido Por reação com
CO2, para obter um intermediário de fórmula III, em que Se re.
presente um grupo carbox- ila, e 3, 121' e 32 são como supra defid
nidose
9.. Processo de acordo cora o ponto c areateristteo
caracterizado pelo fato de se reagir um derivado de dibenzocie
Clohep_teno de fOrmul. MI, em que Z representa o grupo etilene
- como aí
-CH2 CH2' str representa o grupo nitrila, e3 1 els2 '] sato
definidos, com ;eido sulftlrieo em ;eido ae;tio aquoso, a uma
temperatura elevada, para obter Um derivado de dibenzociclo.

522
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Finalmente, a depoeitante reivindica, de acEirdo com
• 'onvenção Internacional e de conformidade com o ar-Figo 21 do
CSdigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspon
dentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes dos Esta
dos Unidos da Ame/rica do Norte, em 1 de março de 1962 e,22 da"'
outábro'de 1962, doto os gmeroe 176.783 • 232.293, respectivamenti.-.
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(tr.r.;:ko 111,

ou um sal deste composto. .
:6.- Preparac5o, conforme es p ecificado no pónto
racterizada Pelo fato de compreender o composto da fOrmUlaf;
utr"
3

Cl—

CR3

•_

.

Cl

GEMO Ow147.486 ne -o (1151E5Ln:2 ae mo,
Requerente C1BA SOCIÉTÊ ANONYME
Beiça
Privilegio de Invençãot"PREPARAÇOES PARA COMBATER PRAGAS

REIVINDICAÇUE8
t.. ' Pre p aração para .lombater pragas, caracterizada
pelo fato d compreender um composto da fÉrmu/a:
6

/ R1

R
3
(n-l)
na lual R representa I na 4torso de halogénio ou um radical alcoí/i.
co inferior,, elcoxílico ou halCgenoalcoílico nu um radical fenovinco, que p ode estar elbstituido por, pelo menos, um (domo de
halogenio ou um radical alcoílico inferior, alcoxílico ou halO.
zenoalcollico, ou representa o grupo -CF 3 , -NO 2 , -CN ou -SCN,
o representa uni tn'Imero inteiro de valor de 1 a 4, R / representa'
um radical elcoíla 9 contendo 1 e 3 Eaomos de carbono, R a e E 3 sãc
identicas ou diferentes e representam hidrogenfo ou um grupo al.”
coíla ' inferior e os radicais 11 1 e Rá pOden conjuntamente fazer
parte de uma cadeia heterocíclica juntamente com o tomo de nitro..
çenio, ou os sais destes compostos conjuntamente com um veiculo.
2.- Preparação, conforme especificado no ponto 1, ca-

'

dãSte compris,to.At
7,...Freparação, conrorme especificado no ponto 1, COS
racterizada -peIo lato de cOmPreender o composto de f;r4U14$
!
.
i
'0 CH2-OH2NR.
Cl---=011--N
C112,
2\011
-C11,,
2 c
JU 11E1 da 1

ou um sai deste composto.
8,- Preparação, conforme especiricaoo no ponto is
racterizada pelo fato de compreender o coMposto de DiirMUlet,
-

Cl--

mo

i OH-OH
-..-44,...0--N ". 2 i 2
'. ,, 1
uná.,CH2
,

1

ou um sal des‘te. a:imposto. 9.- Preparação, confo'rme especificado no ponto 1 9
raoterizada pelo fe,to de compreender o composto da fOrmulas
Cl—

--1,Nt

' Cl

ea.

2 21.
,..CH'-cli
CH--N ..
...°
\
/'
.CHa.CHa

racterizada pelo fato de compreender un composto da fOrmula geral fada no ponto 1, onde È representa um 4torso de halogenio ou
um radical alcoila inferior ou alcoxi ou um radical fenoxi, que
pode estar substituido por um tomo de halogenio ou um radical
alcolla inferior ou elcoxi, ou representa o grupo -CF 3 otí--NO29
n representa o nUmero inteiro 1 ou 2, R I e 11 ? representam o rad,.

c
ou um sal dette composto
10.- PreparaçãO • conrogW-esPecIficado no Ponto 1, ca.
,
1
racterizada pelo fato-de
compreender o composto da formulei
,-.-

cal metílico ou etílico e E 3 representa hidrogenio ou o radical
eetílico, nu os sais destes compostos.
3.- Preparação, conforme especificado no ponto 1, caracterizada pelo fato de compreender o com p osto da fnalam

Ou um sal deste compostoi'r
II.- Preparaçío, conforme -etpecifteado em qualquer um
dos pontos 1 e 2, caracterizada íelo -fato do velcu/e ser um sol.
um diluente, um agente diaPereante, um agente umectante
vento, um
ou um adesivo.
12.- Preparaçeo, conforme eipecifiMo em qualquer um
dos pontos 1 e,2 1 caracterizada pelo fato do estar, tombem, presente um fertilizante, ou outro agente: Pára CoMbater!praga.
PrepárgAyude, adeàandOM'oPonto Weubgtancialea

Cl—

Nal

CM—N

/CH4
CH3

ou rio sal nitte.composta.
ponta 14 efi.
4.- Preparaçío, conforme, especificado no
grmolat
racnerarada p elo tato de compreender a compOsto da

•

CH

J-

te como descrito no exemplo 2 acima.
Finalmente, a:de;ositante reiVindica, de acerdo com
artigo 21 do
Convenço Internacional-e-de confoádÁVde ' eóri - ó

ir

digo da Propriedade Industrial, a prioridade dó correspondente
pedido,- depositado ná,RepartiCeo , de 'letedt.de` Edça . em ' 8 df

e

em an. diete cOmPoste.
54- Preperaçío, conforme especificado no p onto 1,
irillhoterizade pCio , fate de compreender e composto da grmulal
,,?CR3

março 'de 1962, sob o n o . 284002,Z ."
•

•

TERMO 1! f2 11i7. 2L (19//jek,ptarçO,de"i90,:tot
Requerentes O.D.SEARLE &
PriVilegio dó Inve48TPROZDS.WIN1dolíbãg'IâRA'FA8RICAçi0
I
DE 2-0U-3 áxo-ESTERPIDOEOREW4WIVOC,,INTER1ECIIRIOS%
neué
p
p
tza
•
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~amemmene=r--,,

7o4/08 CARACTERISTICOS.
O processo para a preptraçÃo de
2- ou -3-exo este.'
3'/de% caraMerizado por compreender: o contacto de um deltal•
.3-oxo estuai .% o qual não tenha uma
ligo Carbono-carbonee

prodeeee de &cardo com ()ponte caiado/atice
- 'pára a propor/4o de um composto de &mula
.RN

duplamente ligada, a n;o ser a ligação date i, e
nem um zubeti•
tuinte conto um grupo hidroxila primária, com ozOnio, num
meio
dissolvente, o qual e inerte 1" reação, a una temperatura
de •7900
a 4 30 0 c ate que esteja fixada ou combinada uma
quantidade•pelci.
menos, estequiometricamente equivalente de ozOnio; segnido pela
redução do grupo 1-oxa dos resultantea intermediários 1-oxo-1,24
-seco com um agente redutor convencional para a redução de um
grupo carbonila no grupo carbinol.
2.- Um p rocesso de &cerdo com o ponto caracterfstico
para

na qual. 11 1 hidrogenio ou um radical mlealoila e R é hidrogênio
ou um radioa/4eti2a $ caracterizado por cozenreenderi o contacto
do um delta/-3- oxon e;tertilde da fOrmule.

2$

a preparação de um:composto de iirmula

0111
alquinil

O
H
na qual X e um radical beta-hidroximetilonj,
-beta-alcanoiloxime

11

R

tileno, alfa-alquil-beta-hidroximetileno 15 .11 alfa-alquil-beta.

com ozOnio, seguido pela redução dn grewo 1-oxo.dsd•intermedill,

alcanoiloximetileno, caracterizado per compreender: o contacto
de um delta1 -3-oxo estereide da fOrmnla
CH3

rios 1-oxo-1,2-seco assim formados.
8,- O Projesso de acerdo com quaisquer dos pontos Ca+
racterfsticos

ia

caracterizado pelo fato do meio dissolvente
ser um composto alo hidrOxílico, de per si.

CH

7,

O processo de acerdo com qmisquer dos pontos ca+
racterfsticoa 1 a 7, caracterizado pelo fato do meio dissolvente
ser uma

mistura de um composto hidroxilico e , não hidroxtlico.
10.- O processo de acerdo,com o potto caracterlstico.9„

em que X tem o Significado supra: indicado, e, em adição, pode

caracterizado pelo fato do composto hidroxilico ser unpalcanol
0

primário ou terciário.

ser um grupo carbonila, com ozOnio, seguido por redução do grupo 1-oxo dos intermediários 1-oxo-1,-seco assim formados.

9 , processo de acOrdo com o ponto característico

O processo

de acOrdo cem o ponto característico 2
para e preparação de 17beta-h idroxi-5.7alfa-metil-2-oxa-551fa-an3.-

1, caracterizado pelo fato do agente redutor ser um borohidreto
de metal alcalino.

drostan-3-ona,caracterizado por compreender: o contacto de 17bot a-h idrox1-17a1fa-met11-5a1fa-endrost-1-en-3-ona com ozáto, se-

12.- O processo de acardo com o ponto característico
11, caracterizado pelo fato do borohidreto de metal alcalino ser

guido pela redução do grupo 1-oco 'dos intermedrios 1-exo-1,2-seco assim formados.

o . borohidreto de sUio.
Finalmente, a depositante reivindica, de acerdo com a

4.- O processo de acOrdo com o ponto característico 2
para a preparação de l 7b e t a-hidroxil7alfa-et11-2-oxa-5alfa-an-

Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do COdigo da Propriedade Industrial a prioridade do correspondente pe

drostan-3-ona,caradterizado por, com p reender: s. , contacto de 17Heta -hidroxi -17a1f5-etil-5alfa-;androst-1-en-3-ona com ozenio, se-

dido, depositado na Bepartição de Patentes dos Estados Unidos da
America do Norte, em 12 de março de 1962, sol, n o ,79.10.-

guido pelo redução do grupo 1-Oxo,dos
intermedirios 1-oxo-1,2,
...7000 Assim

TtRMO - 149.882 - 14 de ,',riho de 1.963
REQUERENTE - ENGLISH ELECTRIG-ARC WELDING CMPANY I.11,r:TED-Esc.c5c1:5
PRIVILPIGIO DE IMT,NVCO - Aperfeiçoamentos . em CA relativos a eletrodos de baixo hidro::snio para solda re
vestidos de fundente

formados.

Processo de acOrdo,com o ponto característico 2.
pa:..a e preparação de 17bet,a-,Wr?xi-2-oxa-5alfa-androstan-3-onai
5.-

o

por compreender: o. contacto de 17beta-hidroxi-5alfa-

~OS .C.PM.CTERISTICOS

-androst-l-en-3-ona com ozOnio, seFuido pela redueão do grupo 11- Um precesso de preparar um ele4,..s,1,:! para asZde, de

-oxo dos intermedierios 1-oxo-1,2-seco assim' fcamadoe.
L5.- O processo de acOrdo coisa ponto 'característico
pire a preparação de 17beta-hidrcr2i-2-oxa-5a1fa-androstan-3-ona,
casasterido por compreefd~ontacto de.5alfa-androst-1-eno
ozOniO,..~0411ZPOla'redução- C'grUpo 1-o x
. o dos •
1-ox0-1,Zeseco assim formados.

baixo hidrogônio, revestido,

resistente i;

umidade, processo cate

cafaSterizado pelo fato de compreender as etapas

do

aplicar ; aupec,

flcie . do eletrodo um fundente Usico resistente ; umídad e, subsequentemente, submeter o eletrodo revestido 9 ve. tratamento termico
a uma temperatura da ordem de 520 a 620 2 C, no qual e incorporado Re
fund-ate b;siao resistente ; umide.de, 10
s

a

25% em peso, em relawro

a e 114 i!glutinante líquido elceli.ae tendo um apeg

k

524

Quinta-fefra
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o
ao pèso da solu.»
eft 4ilioato alcalino de 35a 45% em p gao em relagge
8 uma rolaggomgeouler de silioa para Oxido alcalino no sill+
kTr

Saar alcalino entre' 2,9:1 e 5,9s1e
Um processo de *Cerdo com O ponto 1, caracterizado pe.o
•
. sOdio ou eilicato de'
t n
tato do silloato alcalino ser milicato de

2.

J.::
..._

tt oils a aLo:
,.
v..•aute-1,-, caracterizado pe,
.........., Át3 0 Um processo aq *c oroo com
.
,
aleote do se..
ge 1104 do aglutinante oopoWir deÁle miatura de g
',-,::::.
,
.
ii9 11 ailleato de potsiosio.,
1:S=
com qualquer unidos pontos pra.
de
aci:rdo
Uai
processo
4,..
sedente% caracterizado polo fato.do, fandents ar substanoia1ment4

'. -.

Rent* de materiais higrosotaploos.
10.
n,
5 un processo de aa;rdo com quelquer tua doo pontos prece.
N.::
seguinte composto.
'acatem, caracterizado pelo : fato do fundente ter_a
1
ar01
*15 445 partos om peeo
:adr o oalceroa
0 a 50 partoo em peso
Flourita
10 a O partes em peno
Rutilo
,lq a 2 partos em peso
Ferro-manganes
10 a O partes empes°
Ferro-sino/A
O a 10 partos em pgeo
,Nrro -titgnio
50 a O partes em peno
PO 'de ferro.
25 a O partes em peso
ZireOulo
.0 a 4 partos ora pálio
Argila.
4 a O partes em peso
Agente ora:atoo de pra:0~00
dando Um total de 100 partes empes% O 10 a 25 partes em peso do
-",1 aglutinante alcalino ltquidoe
6 à Um processo de aolirdo com qualquer um dos pontos 1 4
a.
'

earaotorizado pelo fato do fundente ter a composiego:
25 a 37 parteá
Pedra oalo;rea
i2 a 18 partes
Fluorita.
O a 58 partes
Rutilo
O a 50 partes
Ferro-maCgangs
5 a 7.partes
Perro...e/1101o '
2 a 15 partes
Ferrd-titgoio
O a 15 .partes
Ferro-molibdene
O a 10 partes
Níquel
O a . .35 partes
Cromwmetá1io0
O a 25 partes
Ferro-cromo '
O o 1partes
Ferro-boro
3 a 8 partes
Argila
sento orágoteo de prensagem
O. a 2 partes
'dando um-total de loe partes *ateso, e 10 a 15 partes ¡sopeso de
'aglain-anto alcalino 1fquido.
7- um processo de nardo eom qualquer um . dOs pontos 14
.1ka . caracterizado pelo Lato do fundente ter a sesuláto onrapoofproc
16 a 30 partos
Pedra calcároa
Fluorita
6 a 22 partes
O a O 'Partos
Ferro-niebit,'
1) a 17 partes
Forro-cromo
O a 12 partes
Cromo metÉlico.
O a 11 'partes
Pdldspato
O a 40 partes
Rutilo
O a 5 partes
Vivei
1 a 15 partes
Ferro-manganks
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O a d parto,
O a. 2 partes
Agente orgenico de prensagem
l. a 6 partes
Argila .
dando um total de 100 partes em peso, s e 16 a 25 partes em peso _de

eerro-titino

' Um aglutinante alcalino liquido.
8 - Um processo de acOrdo com qualquer um doa pontos 5,
6 e 7, caracterizado pelo fato de uma ou mais dae.ferro n ligas ser&
Bubstituidas, total ou parcialmente, por ferro-manganes, silioto..j
almágaues ou outros agentes desoxidantes.

9 . Um processo de acOrdo com o ponto 1, caraotoázado
pelo fato de estar substancialmente de scOrdo com o que foi aqui
descrito com referencia aos Exemplos espeJificos.
10 n Um eletrodo de solda de baixe hidrogênio, revestido
*resistente ; umidade, caracterizado pelo fato de ser preparado por
Um processo de acero com.qualquer um doa pontos precenteg.
A requerente reivindica de-acÉrdo com a conveneeoloternie
Oional * o Arti'21 do Decreto-Lei No. 790, de 27 de agosto de
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Reparti!
4go de Patentes da Inglaterra, em 15 de Junho do 1962, sob Noa
21420A.
Th140-.149:884. 14 de junho de 1.965

1
INVENÇU Processo de tabricaego de coMpost01
• concrecionados a base de urÁnlo
•
plutOnid

1REQUERENTE COMMISSARTAT A L I ENERGIE ATOMIQUE FRANÇA
PRIVILÉGIO DE

•

IONTOS'CARAcTERUTIOOS

1 - Processo de tabrioacgo de compostos oonorecionodoN
base de urinio o plutgnio oujo tear plutOnio •st; compreondide
entre 15 o 80%, caracterizado pelo roto do, opte preparar-ao Uma
liga de urenio.plutenio do te gr de plutenio desejado, por qualgar
prooesso conhecido, quebrar -ie dita liga do maneira obter-si at
. produto pulverulento que, a eágUir; ; eoinpriiuides conoreoionade
oca adigo de um outro elemento..
2 -Um Precoce° de alcerdo ,com o ponto 1, oarootorizadll.
pelo fato do dito produto pulvorulento , ser comprimido ge -oonorém j
Oionado cem adte go de um outro motel...
3 um processo do &cerdo com o ponto 1, coreoterizadgi
pele tato do citado produto pullerulento sor oombinádo oca um
outro elemento no metílioo • depois- oempriMido e conoreoionado•
" Um processo de ao grdo oca o ponto 5, earsoterised4
polo
teto
do
oitodo outro . netalvser Oacolhidoprincipalmonto en•
tre os - seguintes nolibdeno, ml;tio.t;ntalo • zirognio.
5^ Mn proce ssa de ao;rdeuom o-pontO . 5, caracterizado ir
ser escolhido prinolipole
Áo fato do oitado elemento río.moteilioo
•
,14,C
ailloio,
azoto e hidroggn10
osimeguintes:
carbono,
'rant: entro
+44

'

Oulfurodo.
A.requerente reivindica de soei.do com a convenço Imo
' aernaoional o o Art. 21 do DecretdUet No. 7903 do 27 do Agosto
de 1945, a prior-idade dooorrespondanteiipédido depositado ui at
tertieg ude Patentes do . rranga em 20 de Junho do 1962,.aob 444
201
TÉRMO - 149.943 18 de junho de.:1.943U
PEÇUERENTE AKTIEBOLAGET n0E-ME - Ejete,

pRIVILÉGIO DE

INVENÇA0 . Processo para a febrica9:o de
resistencia •ermica
PONTOS IVIMMuisTicos F5=&..,gg,wpgx..ggsla

fies

de

e

Quinta-feira lb
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1. Um processo para a fabricaçto de tios da
s ,resistencia rmica, particularmente para uso em elemento de
quecimento de resittencia eletrica, caracterizado .por incluir CS

SJ:(-;; o tli

Janeiro de
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0,1 % em peso

Si 0,20

0,90 %

15n 0,20

0,70

\ Or 13

24

1 +Apareihopaze equipamento de guia entrei.= bete Operd

II ti

...cional_aktuede acima de tgua,-i uma instalaçto subaquÉtioa # tehatijj
pelo menos, ira elemento tubular vertical substancialmente COmprie
do a. ele fixado, caracterizado por o referido aparelho um cabo do
guia disposto entre a base de operaçaio o a instalação subaquátiotat

% Rg0s0

Ni O

0,50 %

Co 0,20

0,80 %

6,5 % sir
Al 3,5 .
Zr 0,01 .
0,20 .%
0,15%"
Cu. 0 ..
o restante sendo,ferrol

1328 I

PRIVILMIO PA INVENVO. Aparelho para guiar um,equipament0
uma base de. operaç5o situada acima dev
' g ata e uma instalagão subaquàtlea_,)

fases, de preparo de Uma fusão contendo
_C O

1969

sendo o extremo superior do cabo de guia fixado it base operacional,

se

'ten..

de conformaçto do dito material em fusão, por,eXemplo por Molde,
gera e, se desejado, uma fase subsequente de,forjamento, sepUnd0
peças Ou barras alongadas por lamihação e.,quente, de 1aálinash O
quente das ditas peças ou barras alongastes,. segundo fios Com UM
atm. etre de 6 . 8 milímetros, a uma temperatura (10.. 1175 1290%
deixando os mesmos resfriarem ate e temperatura -ambiente, e de

moldagem a trio das ditas tiras on',:i/i.oa, por exemplo por...estua,
mento a trio ate a dimensão final dçiejade, em várias tasca stu.•
cessives de moldagem a frio, se desejado com fases intermedilria8
de secozimentó.

,

a

e o extremo inferior do mesmo cabo, prolongando-se descendente:ser")
te dentro do referido elemento tubular da instalageo subaqufticapS
está dielizantemente a ela ligados
2 Apartlhb de acerdo com o pohte 1, caracterizado pelOP.
tato de que a referida parte inferior do cabo de guia, tem um pila,
auticiente para manter a parte do mesmo cabo entre a tese operetas:4,
mal e a instalagZo eubagÁtá.ca, autioientemente esticado para guie
o equipamento.
•
3 . Apar:lho de ao:rdo com aponto 2,.caraoterizado peio
.ato de que a referida parte inferior do cabo de guia, inolul lat
barra pesada.
.-wA
4.. Aparelho de 'tordo com o ponto 3, caracterizado pe10,
fato de que a barra pesada tem,' polo menos, una passagem rougitUMJ
tuna/ de fluxo e uma válvula de ret'engo neslea passagem,
•

(

e

2. ra processo de .acerdo tom a ponto 13,CLe
racterizado por ser usada uma £useo com um teor de cromo de 20.4a
24 %.
•

3. Um vocesfo de ardo com o ponto 2,--Oto
racterizado por ser usada tima,roslo com um teor de eludiu° de
-,,
410 - 4,9%.
•:1 •

o ponto 2 3 ate
tacterizado por ser usada uma fliSão com um teor de aludnie
4.

Úm proaáso de acárdo com

50 a 5,3 %*

pt processo dt attrdo cosa 4 O pto 2 1 dem
racterizado por ser usada. =atua° com umttor-de m3.umtn19 de ^

1

s. to proéesso de seer*: COM:Uca MaiS dOO
, pontos 1 a 5, caracterizado por ser Usada iima fado teúdo adia
01. 010 0,8 m , 1,2 %de - 1k *PA. 0 13 do ne
7. 'Um processo de actào'colliponto t (led
ioacterizado por ser usada uma-fuso contendo 13 • 16 Arde
erOXRD
0,825'de Si e 0,3 % de pintou Um limite inferior.
8. Um tio de gaistencia eiriai sempre
que feito ne acerdó com o processo de ac8rdo com UM OU ins.18 do%
pontos.1 a 7.

."37-41
fia.

5 . Aparelho de &crio com o ponto 2 # caracterizado poio
fato de que palte inferior do cabo de gni( tenum 004121121Dte
P

9: UM elemento de aquecimento de resudiglid
el‘trica caracterizado por ser co' nstituido por um fio, de adrd0..
com o ponto 8.•

TÉRmo . 150.205 - 26 do junho de 1.96,
REcnumENI'E - SHEL IIITuINATIONAIE RESEARCH MAAWSCHAPPIJ

,I.V. - Holanda.

que por si se, forma o peso aufloiente'para manter esticada 4 glare‘
te do cabo de guie entre a base operaoional e d instelageto

anbactuti

tica, o suficiente para guiar o equipamento.
- Aparaiho de acOrdo com o ponto

• ,,11'41

5, caracterizado pol.
fato do que o cabo de guia teia uri diemstro ligeiramente intent'
Go do olomento tubular da inetalaçáo subaquática/

7 Apar;lho para gula de enuireiento entre waZ 10(19:OPOZO

1245 4hdh=geNb21 t4B

Yesional &atuada acima de $139Á o ma 41POIM10,4 adhagettica, UM**,
'1010 moem UN elemento tubular vertical subetancialmente coMm
)rido a ele fixado, eubetanotalmente como doWito som referflen
'
,cia eo desenho.
• A requerente reivindica de aoordo com e ponveoge Interna,
•41obal o ° art. 21 do .14creto,a1,-Ne, 7903 , de 27 de egeeii,de

SiastãCiroa os readooadosethurodoe InSetoree o pelo rabo
'o percurso comum da corrente ficar localizado da regao..intOrd
;

IZedidria semi-condutora intrinseca(i)'ou fracamente extrrnoced
incidida.polaradiagto, entre Os ditos eletrodos o pelo ta,
t4 de, AO dito circuito externo entre Os ditos eletrodos, sena.
Wcada, 13010 MeAbe .temporbriamente l Uma dife - en§a de potencial.

: 3945. a prioridade do correspondente pedido 40poaltado na Reparti" $
'.e;to de Patentes dos Estados V nidos da Ameri014 ele a de jonbe
/P
2nA.A25.
c:'-'(;1!5

*ecebeAdO t -eietted0 injetor de vazios um potencial positivo
relao ao eletrodo injetor de eletronse
•Dispositivo semi-condutor fotom sensivel, coMO

2 ,2RMO 150.274 28 de junho de /9-63.
::IRSQUERENTE . A.V. PHILIPSIOLOEILAMPENpABRIEKEN Abla.nds
.
"PSIVTI$GIO AS 1NVENCX0 . Aperfeiçoamentos em ,u relativos.a disp0;
altivos semicondUtores foto-sensiveis e a
elementos foto-sensívele de circuito Parti
uso neles
PONTOS CARACTER/STICOS

- • reiVindicado no ponto 3, OáracterizadO pelo fato da distancia'.
entre OS dois eletrodos injetores, medido ao longo do percurso
de Correntenaregic Antermedidria, ser de, pelo menos 5 condo,
mentos de difUsao de recombinaçãO e, de prefeAncia, da mais da
%O Ossos coMPidtentose •

1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispoeitivoa
semicondutores foto.- geneiveis, cómpreendendo um elemento de cireA/
•-to foto-eensivel, possuindo um corpo fotos-seneIvel datado de e3o.,
Itrodes, em cujo ' clisposetive são aplicados, ztravis de una fonte do
energia em circuito externo, potenciais apelo menos dois eletrom
'./Ios e seeetabolece um percurso de corrente AO corpo, cujas variam
000 de iMpedãncia aã:o utilizadas no circuito rterno na dependam
eia da radiação incideate, caracterizados pelo fato do elemento

.3i DisPoSitivo semi-condutor ot qa - sensIvel, come
O reivindicado nos pantoe 3 ou 4, Caracterizado' Pelo fato dos elo
trodos injetores reunirem-se com a região intormedidrla atravdd
de camadas ddtransi0o, tendo uma concentrajo de centres de gen
combineçao-para os pOradores de carga do tipo correspondente a,
Ser cOle todo em comparaço com o restante da região intermedldm
ria)

P

de circuito -fOtensensIvel OomPreende Uá corpo foto-sensIvel

Ge Dispositivo semicondutor foto .;sensive/, como

toda de uma regGo semi-condutora substancialmente intrinseca ou
fracamente extrtoseca, na qual, com a radiação, a condução de veh

O relvindicado:nop pontos 1 e/ou 2, caracterizado pelo foto da
dita região intermedidria ser dotada, nas proximidades de pelo ase

zioe • a condução de eletrons são-eeeencialmente da mesma ordem

MOO um dos referidos eletrodos injetores, de pelo Menos um °letra

rega°, para a alimentação de cormnite ao corpo, sendo uM doe ele"

do coletor Independente, que recolhe os portadores' docargas de
tipo oposto ao injetado pelo eletzvdo em quest7o, itfastando .:os de

trodoe capaz de injetar principalmente eletirns e o outro, capa*

percurso comua da corZente•

de grandeza e, pelo menos, dois eletrodos, separados pela dita

Ae injetar principalmente vazios na dita regitc.intermedidria,
Ânide que, por melo de pelo menos uma fonte externado suprimentOt

N\

7. Dispositivo semi-condutor foto-Sensfvel, conto,
o reivindicado no ponto 6, caracterizado pelo fato de compreende!

N

Um corpo foto-senstvel, tendo uma regia) semi-condutora sUbstano

atravda doe eletrodos, eplica-se uma diferença de potencial à dita
_
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sealb
dbs,

'cialmente intrineeca ou fracamente extrtnseca e . pele, menos dois
pazes de eletrodos, separados entro si pela dita região, comirre.

intermedidria, do modo 4114 os'eletrodos injetores s;c n leva

ao Menos temporbriamente, na direçU de avanço e os vazios

o -

tndendo um par um eletrodo capaz de injetar substancialmnite spei
atas eletrons e um eletrodo independente - coletor de 4zios, e o ou
tio par compreendendo um eletrodo qUEI injeta subataneialmante ale.

oletroma passam, pelo menoe localmente na regi .e.o intermedidria, a.

*cauda de uaperourso de corrente substapsWiente Cómum, caja.im•
Ped;hcia f afetada pela radiaçao que incide sobra a região inter.'

vazios e um eletrodo independente coletor de eletrons, enquen•
te que, mediante aplicação de potenciais aos ditos eletrodoe ao
correr da dita regGo intermedi d.ria,
'
polo menos temporAriamente,
:. 'conservaii; uma diferença de potencial, de modo que, nessa-rega/
Das

'TV

24 Dispositivo gemi-condutor foto-sensivel como o
D'elvindicado AO 12Q40 Z., caracterizado pelo .fato de, para se obter
but amplificligko decorrente, atra
dos eletrodos e d-4a região iOrip
' 14rmedidri" gpliOar,f4 Uma eferegça.de ' potencial tae• elevada que ' 1.
0 .tenip0 de trbeito addlo doo portadores de carga requerido.para a .

id

ebertucado percurso de Corrente na regj.;co Intermediária E mais -:
coto O* o tempo de vida
.,. . dtil mddio de recomt i rsc dos ditos por*,
Wered de carga n, rega* int ermeaugy.

147, .."5, 7 y

-

)4, Die2obitivo..;segeorktttior foto-zensPiel, como
eiVisdicadotoo pontos 1 eiou 2, caracterizado pelo fato do

'

.pelo menos localmente, estabelece-se um 'percurso de corrente subo.
tancialmente comum, formado por vazios e eletrons, sondo a impe .. dáncia do dito percurso afetada" pela radiaço que incide s8bre a'
.X14811;0 intermediária.
8. Dispc21tivo semi-condutor foto-sens4Vel, como
À
O reivindicado no ponto 6 ou 7, caracterimaj in pelo fate do eletro
...,,
í a .0
do coletor ser const.12tuido por um elo trudo capaz de coletar suba..
,

tancialmente enenas Os portadores do carga do tipo intel'essado::

0040 fot0 •%0AsIvel apresentar uma es f utura p-i-n ou p= s-n e

!i

rsw toe ad_dond a e de Sua 4.1 1 com SUS re4..4ctivoe contactos,

9. Dispositivo semi-conlutór foto-sensivel,-como
o

reivindicado nos pontee 6 a 8, ceracterlzado pelo fetd do ele•

on.

o
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:rodo injetor de vazios e o eletrodo coletor de vazios seroa forme*
dos, cada geai, por amazona condutora tipo 62 e seu respectiVO
Contacto, o o eletrodo injator de elctrons e o eletrodo coletor
de eletrons serem constiturdos, cada qual, por urda Zona condutorf
tino n a non respectivo contacto.

lderomitivo semi-coulutor roto-mensrvets , COMO
Oreivindicado em qualquor dos pontoo de 7 a 9, caracterizado rolo fato de um eletrodo injetor do portadores de cargas de determi
nado tipo e Um eletrodo coletor doe portadores de carga do mesmo tipo nos 'Vários pares de eletrodos serem de constituição o ee.toatura idUticae.
11. Dispositivo remi-condutor foto-sensrvel, como'
O reivindicado em Oualquar dos pontos de 16 a 10-, caracterizado pelo fato do eletrodo Injetora do eletrodo coletor de cada par serem afastados entre ai de uma dietacia d; pelo monos 5 comprimem.toe dio difamo de recombinaço, de prefei;oncia 3 desses comprimemtowa
2 -

12-a Dispositivo cerni-condutor foto-sensfvel, domo
a
o reivindicado em qualquer dos /pontos de 7 a 11, caracterizado pelo fato dos pares de eletrodoa,serem afastados entre si de uma
distância de pelo asnos 3 comprimentos de difusaC de recombinação:
13: Dispositivo semi-condutor foto-sensfvel,

COMO

pelo peno3 um dos eletrodos de cada par inclui...uma inped;anciaau.
>aliar adicional, por meio da Vai a DannOionada di.texania de P00,

4nolal entre os oletrodom.de enlapar d aplitada
17. Dispositivo mmi-condator fatO wasnauve4 COMO
o reivindicado no ponto 16, Oaracterizadopolo Lato da fonte ali*
alentadora comum ser uma fonte do corrente continua e rolo feto
das impedancias auxiliares serem provida á nob formado resisto*
res, nos percursos de ligaçao com o eletrodo coletor de moderará

28. Diapositivo semi-condutor foto-sensfvel com*
o reivindicado no ponto 16, caracterizado pelo fato da fonte alie
matadora ~UM ser constitufdapor Uma inote do corrente altere
nada e pelo feto das imped4nciaa auxillarea eerem-conetitateas
por capacitares indepenientesr.
19. Diapositivo semi-condutor foto-cena:mei como
o reivindicado ro ponto le, caracterizado pelo feto dos capacito*
rea a. aspareito seroa integrais coa o corpo fOto-mmivel nedian
te a ligaçao, com polo abam 112 doa eletrodos de ~apor, do coerte
facto, capacitivemente, com a *una dO -Corpoadeociatue can sele.
trodo correspondente.
\
20. Elemento de circuito roto-seasivelpara aso
em dispositivos semi-condutores foto-sena/veie como osreivindicados em qualquer dos pontos de 1 a 5, caracterizado pelo fato

o reivindicado em qualquer dos pontoe de 1 a 12, caracterizado pe-

de-compreender um corpo fotosensiVel possuindo regi& semi-cauda

lo fato da radiação
. que atinge a regi go intermediária incidir i-

tora substancialmente intrInseca ou fracamente extrtoseca, onde

guelmente sebre as zonasaassociadas com os els'trodos.

a conduçZo de ,eletroms e a condução dó vazios produzida peta'ree.

.

14. Di4sitivo seai:condutor foto-senelvel, como
o reivindicado em qualquer dos pontos de 6 a 13, caracterizado pelo fato de entre o eletrodo injetor e o eletrodo colete de cada
par estabelecer-se e manter-se uma diferençado potencial no circuito externo, tendo a dita diferença a mesma polaridade que a diferença de potencial flutuante produzida pela radiaç 'jo entre os
eletrodos citados, ficando' o valor da dita diferença entre metade
da diferença de potencial flutuante e'a distância de faixa da re-i
gião intermediária e sendo, de nreferância, subí a—a cialmente igual a dita diferença de potencial flutuante.
e

s

15. Diapositivo semi-condutor foto-sensivel, tomo
o reivindicado no ponto 14, caracterizado pelo fato de,' pata uan
ter a dita diferença de potencial, fazer-ee uso de dois circui-,
tos externos, um ales incluindo uma fonte de alimentaç;M e sendo -ligado entre o eletrodo injetor de eletrom de um par e o ele*

diaçto são essencialmente da mesma ordem de grandeza e pelo meneia
dois eletrodos separados pela dita região para o suprimento de
cc:irente Para/o corpo, sendo um dâjes capaz de injetar principal
mente eletróns e o • outro capaz de injetar principalmente vazios
na dita regi;o intermediária a pelo fato da distancia enére os
ditos eletrodos, medida ao longo do ~curso decorrente ao longo da dita rogieio intermeaidria a de-, pelo menos, 5 comprimentos
de difueao de recolatinagee, de preferencia pelo meses.21. Elemento de circuito foto-seneiVel como.° r.
reivindicado no ponto 20, caracterizado pelo fato do corpo fotoocastwel apreeentar uma estrutura p-i-n ou p-n-n, formando as
zonas p e a • seus respectivos contacos os mencionadoe eletroe
doa injetores na regi iaterMedieria substancialmente intrinsee
ca (1) ou fracamente extrinsecea

22. En:emento de eirculAm foto-sentaval como o

troáo coletor dó eletrone'do outro par, e o outro circuito incluin-

reivindicado toe pontos 20 Odan 21, caracterizado pelo fato dos

do uma fonte de alimentaçao preferivelmente igual e sendo ligado
afa.
t
entre o eletrodo coletor da vazioe de um pare o eletrodo injetor

eletrodo k injetores reuniremene a.regao intermediária por meie
de camadae de traneiqtb, tendo use. coneentra0O do ~troe do rem

de-reatas do outro par, sendo os ditos circuitos inter-acoplados

combinaqii; roxo.oe portadoree do corseado tipo correspondente a

atravite do corpo foto-sensivel.

serem coletado°, concentragIo esta que e maior em ze1sç ao res-

16. Dispositivo semiconouror xoto -oeneivei, como
n Is,
'
o reivindicado no ponto 14, caracterizado pelo fato dos eletrodos

tante da rosno intermodiaria.
23à ellementn de circuito foto-seus/vai, pira

SZj

OL e •

de cada par serem ligedos a uma fonte dm elimentaçaa comum e'a uma
Jo:oo-)
iipedáncia de carga comum, enquanto que o percurso de conexân (1.40
;

uso em dispositivos foto-sens*veis semi-condutores do tipo rei*

vindicado no lento 6, caracterizado rolo fato de congreender
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paca atingir néo stimente a regi o intermedidria mas tombem as zO*
Um do Corpo aecociadas com os eletrodos.

' ,corpo foto-senolvel¡ tendo uma regido seml-conautora subEtancl.
Cimente intrineeca. OU fracamente extrtneoca, em que a condução

30. Elemento de circuito foto-senstvel; como O

eletrona e a conduçae de vazios que se verificam com a radia*

reivindicedo em qualquer dos pontos de 24 a 29, caracterizado pela

gto sao da mesma, ordem de graoleis., e pelo menos (bis eletrodoa

:ato de um eletrodo que 'injeta portadores de carga de determinada

separados pela dita região, par a. o suprimento de corrente do. cor*

tipo e um eletrodo que coleta portadores de cargas do mesmo tipo

po, sendo uni dos eletrodos capaz de injetar principalmente ele-%

noa ;trios 1:ares, terem uma estrutura substancialmente ' ideaéica.

trona a. o outro capaz de Injetar principalmente apenas vazios na
dita regi;o, qUe er provida, nas proximidades. dei pelo menos um dom
referidos eletrodos injetbres, de pelo manos um eis troda coletor

reivindicado em qualquer dos pontos de 24 a 30, caracterizado pe.

d.radependente,, capaz de Coletar da região intermedicia portado-

lo fato de haver capacitores de separação integrais com o corpo

na de carga de tipo 'oposto ao tipo dos portadores de carga a

goto-aensivel, ligando, com pelo menos um dos eletrodoe de cada
par, a contacto em forma cepacitiva com a zona do corpo associa<

31. Blerento de circuito -foto-senstvel', como o

morem injetados pelo eletrodo injetor correSpordente.

da cosi o eletron%

24. Elemento de circuito foto -sensivel, como 0.
vindicado no ponto 23, adaptado ao uso em dispositivo como o

rèquerente reivindica de acordo cora a çonverniel

ddivandicado em qualquer dos pontos do 7 a 19, caracterizado polo

xnternaclonal e o -Art. 21 do Decreto-Lei ng 7903, de 27 de cedam

:*ato do corpo foto-sensi'vel compreender pelo menos dois pares de

to de 1943, a prioridade do correspondente pedido depositado na

eletrodos separados entre si pela referida regiâ 'o intermediária,

EtepartigZe de Patentes da Holanda, em 2 de julho de 1 96 2, sob ng

tendo um dos pares um eletrodo preparado para Injetar principal*

2804-35,

tente apenas eletrono e um eletrodo coletor separado, capaz de

1,, L-1 1,21-,i1

da reiãO intermedidria, enquanto que o outro par
orar:sentar um' eletrodo capaz de irietar sUbstancialmente'vazios
afastar

VOZiO0

um eletrodo coletor separado, Capta de conduzir eletrons para /e

2ora da regao intermedidrUN
25.é, Elemento de circuito foto-senstvelcomo o rei..
Vindicado no ponto 24, caracterizado pelo feto dds eletrodos colo'
toros serem conotitutdoo por eletrodos capazes de coletar substanm

'1 1 1 11„1,11,LUI

clalmente apenas os portadores de carga do tipo.correspondento26. Elemento de circuito foto-senstvel, como o
teiviaylicado em qualquer doo periatol'?"23." a 25, caracterizado pele."
e

tato do eletrodo injetor de yazioa e o eletrodo coletar de vazios
tarem constittedas, cada qual, por uma zona condutora tipo 2 , com
52

o respectivos contacto e o eletrodo injetor de eletrone e o ele»
Cedo coletor do.eletrone serem formados, cada qual, por uma zo-

a condutora yen n COra seu respectivo con',"

68a

9a

Sb

9b

JMN•

(21

jo

FIG.2
76

Elemento de circuito fo Conetve1 emo o

namu 150.696 - /1 do julho do 1.96,
REQUERENTE DUNLOP RUBEM COMPANY
Inglatern
Paivutoio DE raNVENçXo AperfoiçOamentos em ou reletivoSA
pneus

em qualquer dos pontos 23 a 26, 1..frtoti....dizado rol&
rato do eletrodo injetora do eletrodo coleto,- 6 ,i 1.7slo menos uni
1401vindicado

.1/4
Zarp

de preferácia de dois pares, serem espaçados de uma distila*
PONTOS pARACTERISTICOS

cla de pelo matam 5 Comprimentos de difiniao de recorabinen7e.

s====a=au========d=s=zza

krereeencia no raiximo 3 doses comprimentos, entre st.

28 nlemento de circuito foto-senotvel, como o
26ivindicado em, qualquer dos pontrs ak a 27, cmosoteritado pelo
tato da distAncia, redada'ao longo do percurso da corrente entro

.dalddispered,,de eletrodos ser de, pelo menos, 3 co!.primentos
ntOsad de recombranaoRn,
25. Eleraento de circuito foto-sens;tvel, como o
X§Innueado em qualquer dos pontos de 20 a 28, caracterizado
‘k,
ttIO tate de haver-dispositivos destinados, a produzir radie.00

;r-

1.'Lia pneu prov-ido COA um arranjo aratt/er para
efeito de deflexão de água, caracterizado pelo fato do dito
anol ser enrigecido em uma periferia e localizado em uma pedi,
ção recolhida na qual o mesmo á disposto contáto comeu .cne
proximidade com relação à parede lateral do pneu quando iate
os encontra em uma condição sdm carga, a periferia cortgeaida
a una porção do anel estendendo-se radialmente -para fora com
respeito a dita periferia, podendo mover-se azia/mente oxterIoj
mente desde adita posição de recolhimento at 'S

uma poSiçãO

do

denexao d gue assumida pelo anel, durante , a rotaglo do SM

nor
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ib carga ou, durante a passagem ora rotação do pneu sob carga
4ntrfrds de pools de égua formada no solos
20 lha-pneu de acro Com o pesco, zy curacverl
rImgdo pelo fato do anel não-tocar o solo sob condlOes normalo •
;dge carga estética. O Sob condiçãoa normais da pressão do inflem'
' são do pneu,
^3s AN pneu de acordo com os pontos prOceden.
,tez, caracterizado pelo rato de, sob condiçães noriais de car.
Aga do pneu c Citado anel tocar o solo, desse modo . o mesmo sen...í
do provido em terno da suksuperficie periférica externas Com
*III arranjo xesIstento a desgastes,
.
48 IN pneu de ardo com qualquer dos pontoS
2 a9, caracterizado pelo fato do anel ser construido dom duas'
' camadas de um material tecido, cada uma das quais sendo substaa
cialmente não extensivel em uma direção radial, as regiees radl
*Imante internas dó dito anel sendo providas de maneira a sara
Anseridas entre o pneu e um flange de um aro de roda no qual Cr
pneuG mogado k com uma nervura anular flexivel sendo provida
mia uma região radialmente interna do anel, a dita nervura sendo
inserida entre as duat ditas camadas do dito material, a camada
de material mais proxima do pneu apresentando um bojo anular ai
tendendo,se em Uno da citada nervura e a outra camada de mate..
tia sendo planar em forma naregião da mesma nervura, de manei
wa que, quando montados no aro de uma roda, a nervura 6 posicio*
nada de modo a ser comprimida entre o pneu e o flante do aro de
toda nas ocasi8es em que a parte do pneu radialmente interna ICS
&fletida junto a região em contato com o solo, essa compressle
povocando uma deflexão axialmente externamente das porções do
enel que rão se encontram presas,
,
-4

' 5, Um pneu de actrdo - com qualquer dos pontoe
do 2 a 31' earacterizado pelo fato da porção radialmente mala
...ateima do anel estar localizada mais proxima do plano circula
fflirenoial médio do pneu do que uma porção radialmente mais
Interna do mesmo quando o pneu encontra-se em tuia posição sem
Carga, o dito anel situando-se ha sua posição recolhida, a pe.
tiferia mais externa o uma poríío do anel radialmente exteriog
Isente da dita porção Interna podendo mover-se para uma posigãO
Co defledo da égua.
6, Via pneu de mordo com o ponto 5, caracteri.
eao pelo fato da dita porção radialmente interna do anel estar
\
9c alisada 'adjacente a supera is periférica interna-do anel.
pneu de actrdo com qualquer dos ponto,
precedentes caracterisadopelo tato do anel poder ser rdmov140
Co pneu.
8, IN pneu de - scOrd; com qualquer dos postos
2. ou 2, caracterizado Pelo fato do anel estar fixado por meio
ide uma porção'anular do pneu e, quando o pneu se eneontpa monta.
do em uma roda, o dito anel situa-se inteiramente, radialmente
Oxternamente comrrelação a borda do flange do aro da dite roda,
a deflexão do pneu junto As regidas em cohtéto com o solo prova
sendo ga movimento pintado do anel em terno do Ponto no qual o

Janeiro de 19'69

mesmo 0 ruamo ao pneu ' desde a dita posigm4:944000Lmimeni
seté uma posição de deflexão da água.
9, Um pneu de merdo Com que1100r doa pOnt01»
precedentes, c aracterizado pelo-fato da perçferia enrigeoide IR'
" ane/ ser enrigecida com Uma borda Ou
:
aro auba tanolaineatoralOP
,-,_ utonsivel.
O'• 4 1; 1/ ,,, (
._
iu
—R
...
10. lba pneu de. mera° com o pon2o 9, caraaterle,
A
- maao pe/o fato da borda substancialmente nlio extensivo/ ser taci
ta de borraoha dura aprosantando uma dureza Olmo, 41a ardei 470
. ''
‘41,140"".4W
'
,
• 4' d '
:.
21 9 Um pneu do acordo com qualquer doa ponto&
de 1 a 8, caracterizado pelo fato do um tubo fechado infléveZ
''
,! JEinuler ser disposto em uMa periferia do ano/ 9 de forma que, ao
ser o dito tubo inflados a periferia do anel resulta enriaedd
'N.
12, 17m pneu de acerdo com o ponto 2/,,caracte
asado pelo fato de que, quando o anel 6 Provido com uma periterit
externa iflavel, o tubo inflavel 6 formado de umredrgo de

Ir 85 a 954 6

r-

cordoados opostatMente tensiOnados, e, em umacondição esvaziad a
, ..
, o mesmo 4 dobrado zebre o próprio
anel projetandOegedadireM
*'
, da periferia radialmente interna do mesmo,
1
-15.

O pneu de acerdo com que/quer dos pontoe

procedentes, caracterizado pelo fato do anel sor reforgado voa
, cordoados de aço,
14. Um anel para deflexão de Iva para der as
ao para com um pneu, Caracterizado por ser locédta ado entre o
k de uma roda e a .borda de um pneu montado maldita roda, .1
15, UM anel para defletir Agua de acOrdo com e
ponto l4, caracterizado por ser provido Com uma yerlrerlataz
rior iiirigeoide,
. , . -.~ls. '24 . í
A, A ,,,,,
. 16, um anel para defletir égua de,,aa;rao 00111
r
ponto 15, caracterizado por ser provido COM uma borda 04 ' erV
411
ma anuier substancialmente não extensiva 2.00a2ldadO .114 lua
por

t orla interna, e duas' camadas encordoadas para/e/atuante reoob
tas com borracha resultando substancialmente 31ÃO (Mt0A5b411299

e
ditaa camadas eztendendo.ne entro adito noriora e e .32netter20'
carigecidat .
e.
17, Via pneu provido COM uo arranjo anular parí
rdeflexão de gguay caracterizado por ser construido e arranjade
•
eubatancialmente conforme vem de ser descrito o mostrado ela
qualquer uma das Sigmas dos desenhos anexo% .19:k I,

.. 289 Um arranjo anular para def/exto de Setup
0araoterizado por ser construido o arranjado conforme subatau
finalmente vem de mr . descrito, e conforme mestrado mo palpe,
proa das figuras ly 2, 5, 6 81' dos desenhos anexos,
A requerente reivindica de acrIrdo COM a Otnvarbs
Oto Internacional e o art. 21 do Docdeto.lei BC, 7 9031 de 27 "
de agasto de / 945, a prioridade do correspondente-podido depg
citado na Repartição de Patentes na Inglaterra, em 11 de jtui
abo do 1 962, 12 de outubro de 1 O62,43 25 de maio de 963 mda
OS ne s 26.607. 38.705 a 20.978 rasnaotivamontà.

8
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'3.« Um diferencial de direq'áo segundo
coto 2, Caracterizado porque as árvores de salda afastados
axialmente, estle h mesma dietância da árvore comeadade.
n

4 . Um diferencial de direao segundo
o ponto 1, servindo para veículos cuias rodas extremes de Um le
do e ontro do eixo mediano longitudinal do veículo têm afasta
mentos axiais diferentes, oaraoterizado porque o oompriMento
.
.
pares de manivelas e bielas á mronoroional ' ai au niastamentod.
cxiaia
, 5 Diferancik de direçao segundo o
ponto 1, servindo para velculua cujos rodas extremas de um lado,
o outro do eixo mediano longitudinal do veículo tám afentoMon •
tos axiais diferentes, caracterizado porque he árvores de saída
afastadas azielmente, esto a distâacias diferentes da árvore
comandada, sendo estas disteieies proporcionais aos afestatentod
axiais.
8 . Diferencial de diretrea segundo os
pontos 3 ou a, caracterizado porque a árvore comondada íe as ár.
•ores de salda afastados arialmente, est'áo dispostas, de prefe.
rância, num mesmo pleno.
7 . Diferencial de direçilo segundo o
ponto 6, caracterizado porque as árvores de ?eido afastadas cai
• alnente, est"áo dispostas de um lado e outro da árvore comandada.

22RM0 . 150.776 . 12 de julho de 1.96:
REQUERENTE . S.A. GIAVERBEL. Beigica
VRIVILÉGIO DE INVENÇU . Diferencial de direoRo para veículos
rebocados ou automáve,
MS"
laNIDS CARACTER/SUCOS

3. «

'Um diferencial

de direq5o para

¡aulas rebocados.ou altomOveie, permitindo orieutaroem limitar

ao.

erio
as rodes diretoras,- gajo 'Amaro pode ser igual ou
numero-totel dos rodas, caracterizado por comportar on uthesi%
/;-2a, pares de manivelas, sendo as manivelas de cada per ligada,
_
catre si por uma biela articulada mibre seus eixos,. o sendo
'dns m Velas-dc oado,p;ar Iiiçadanuim árvore cot= comandada, O
s'outra montada =aduz duas árvores que sIo afastadae de todo
ariolparelelamente com relaqeo h Árvore cominando, e saem de
caixa para umenitir °movimento de rotogiço recebido nos :piviào
doo -garfos verticolei nos qumis dron as rodos greto:to, tendo
o movimento de rotaeOn recebido pelas árvores de sede, Coa rev
Ise"150 eo . movimento de roteleo da árvore comandada, sido diferen
edado pelos pores ao manivelas, neje diretamente do modo pealo'
cor os plenos dos Oto* diretoras prMicamente f4 Modo perpendi
miar a retas que pane= pelo centro das rodas c o castro de vi
regem do +Mago, seja ddenticavente de- todo a coloopx os pia..
.
aos de tOdas a8 rOdea atoleima entre si poxa obtenrieo dm vz
uma

01

10 8142904440

tolladuea Ao voltai* em uma diros4 Ágsloor.
.

.8 - Diferencial de direq -ao segundo o
ponto 7, Permitindo deslocar o veículo em direg -io de seu eixo
longitudinal ou segundo uma linha cur, qualquer, caracterizado
porque os pares de manivelas estno colocados de um mesmo ledo
\ arvores, estendo as bielas paralelas entre si,quen
do plano das
do os planos das rodas diretores esteio paralelos ao eixo longi•
1

tudinal do veículo.

•

9 ** Diferencial de direq'áo segundo o
ponto 8, caracterizado porque as árvores de saída afastadas cri
ameote, ao se duas dispostas de um. remo lado da Arvore comeu dada, alinhadas quando o afasta:cá° azia dos rodas extreMas
idêntioo de um lado e outro do eixo , longitudinal-do veículo.
Diferen_oiol de direoU segundo o
ponto 8, permitindo desloeer o veículo era diree'âo de seu eixo
qualquer, caracteriza-.
Ilongitudinnl, ou segundo, uma linha
do porque os pares de manivelas deo colocados de um lado ' e ou •
10

Curva

tro do plano das ervores, estando as bielas paralelas entre si
quando os planos das rodas diretoras estilo paralelos ao eixo
longitudinal do veículo.
11 Diferencial de direqU segundo
•
os pontos 7 ou 9, caraetórizado porque os movimentos de rátaçã,
das árvores de solda sCo transmitidos aos piv6a dos garfos dee.

diferencial de iiire4to segundo
o '0001, Oervindo ;para Oddilos OWno rodos extremas de um
aedo 0 catudo eu° mediato lote:ladina de' veleulc: tem o nielow
o atestmento oxial, 9PaóterizadO POrque todas ma agnivelai

.rodas diretoras, por meio do pinhSes cSnicos.

Ma Isozó 49724pagavs 1404,90.

os pontos 7 ou 9, caracterizado porque os movimentos de rotaiéri

g 0, na

,

•

-• • ;.•

,

•

x•

12 - Diferencial de direelio segundo
•

't

1-, •to

í.!
0:i;;era /5

OFIC!AL

das árvores de salda ato transmitidos aos piMga doa garfos deal
,roolas diretoras por meio de pinhães e correi voa.
13 a Difereioial de diregao eegunao
UM ou Taioca, doa pontos precedentes, caracterizado por ocarpola•
tar uma roda dentada que fica disposta na árvore comandada en
tre manivelas fixadas nessa árvore, e que ei acionada, seja por

III;
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hie tares Se univelne, Oto ineorporda aos ro des dectadaa, =jau duas internas, 80 montadat.1 0 ao menos uma

baniVOIC$

tremente na !arvore denominada jà de eanandudao e [lett/uns extasie/
nas e7o apoiadue nas iitaoree de Balida que tilai ais ataste:lenta
azia luva:limei com reineZo h primeira ãrlure. penat, Cata toei
pares de =doa dentado.° ligadas entre . si por .uala biela capaz de,

Via pazaafusa sem fim montado na iovore do di.reqão que leva o , vn.
Unte, seja por uma roda dentada sôbre a qual age o volante.
14 • Diferenoial de direção segundo

ser acionada por an doe dois pinhães corrediços montados numa
ftrvore anonada pelo volante, e capazes de seira daelocados

am ou várioe dos pontos 3. a 13, servindo para um veioulo

Ços engrenam, sejas as rodas dentadas internos para constituir

no

teralmente Ora sentido mintrério, de modo que os pinhõea OorrodA

qual tékaa ao radas são diretoras, oaraoterizado por comportar

Um diferencial de direç'cloo permitindo o avanço do veículo em dia

Ca Itryore comandada, patamares capazes de serem deslocados late

ração a seu eixo longitudinal, ou segundo uma linha curva qual*

• ralmente, e um dispositivo para efetuar este deelootmento dos
patamares, como uma alavanca, de modo a poder h vontadd, seja

quer, sejam rodas dcntaaaa externam' dispostas nas árvores de sã
ida, para constituir um dispocitivo que mantem os piemos dos ra

ataatar os eixos dos árvores de salda com re l ação b árvore co

das paralelos entre si, permitindo deslocanentoe retilíneos do

mandada, para Permitir um . avança do veículo em direção de seu

veículo cln tôdas as direções.

eixo longitudinal oic segundo uma linha curva qualquer, seja lea
"for a árvore comandada eu linha com as árvores de acida, a fim.
de manter os planos de tôdaa as rodas paralelas antro ai, para
permitir um avanço retilíneo do veiculo em uma direção qualquer,
modificável a q ualquer ~lambo pelo volante.

1

18 • Diferencial. de direqão segunda,
Um ou vários dos pontos 1 a 13, 'caracterizado por ao:apartar trôo
'pares de manivelas, cujas manivelas da cada par são ligadas entre
ea Por meio de uma biela articulada em seus - eixos, sendo uma das
manivelas de cada par fixada &Obre uma árvore comum comandada,

- Um diferencial de direçao Bagana

uma perto de uma extremidade dessa (ovar°, e na duas outras per

ao os pontos 11. o14, caracterizado porque nas árvores que trans

to da outra extremidade da árvore, d
' ispostas em direçOes dite a

matem os movimentos de rotação das árvores de Calda da anixa,se

rentes de um lado e outro do plana das árvores, sendo as autua

ja nas rodes dianteiras, seja acaradas traseiras, comporta dois

manivelas de onda par montadas, uma fixa numa Csvore foe saída

pinhõeo cônicos opostos, capazes de engrenaram alternativamente

com afastamento caiai invariável, e as duas outras livremente

C pinhão calco do pivô do garfo dessas rodas, para fazer girar

eôbre a segunda árvort de saída, igudmente com afastamento axia/.

a os pivôs de tôdas. as rodas no meana sentido quando a Unrore oomonanda e as árvores de saída estão en posição alinhada, ou fea
ser girar os pivôs dos garfos das rodos -Oro:toeiras

sentido
contrário ao dos pivôs dos garfos das rodas diantaitas, quando
02

Invariável, sendo assoa duas manivelas capazes de serem embreardas alternativamente na árvore, de modo xque, considerando a t'ítalo de exemplo o caso ek que -as árvores de sarda afastadas azi
alMente estejas disposuas as linha de uni mesmo lado da tírvore

as árvores de acida estão em posição afastada do eixo com rola-

'comandada, se obtem a ca ientaaão sem limites das rodeia direta *

4C7x, h árvore comandada, podendo os pinhões cônicos opostos serem

Das, para o deslocamento do veiculo segundo seu eixo longitudi

montados °Obre bainhas capazes de 'deo:3115er de suas árvores e as

Cal, ou segundo uma /Anho . aurva qualquer, quando. a manivela ema

rem comandados por um dispositivo cooperando com o dispositivo,

brecivel acoplada na árvore cai:latada do eixo está aleposta do ou

para deslocar os patamares da árvcre comandada, como uma haste
articulada eôbre a ulula-rica oue comenda o deslocamento dessee

•tro lado do plano das árvores

patamares.

das rodas paralelas entre zi para o deslocamento retilíneo do

que"

o da manivela fixada na outra
árvore afastada iria/mente, e se obtêm a colocoçõo dos planos

veiculo em urna direção qualquer, quando!' a manivela embreável
15 - , Uon diferencial de direção segundo os postos la e 14, ce,racterizado porque as correi:1ton que ligas os piraaôea fixados nas árgOres saída afastáveis aziolmen
te, e as pinhões fixados.nos garfos das rodela, oomportmn um duplo tensor de corrente, capaz de produzir ' aiternativenenta i36bre
um ou outro rano da corrente, uma curvatur'a 'dada intencionabnen
to h corrente), de modo a compensar, nelck ,curvatura, as eclicitaç a

que. k317) 1-)rOdUZidC13.

durante .o Jesloatmonto doa patamares da
ixin cre comandado., nela modificaçF.o do , angulo entre as duna mani

"veles d o
. cada par de manivelas, solioitaç3qa que, quando as

Onn

esto tensas, produzem uma rotaç .én indesejiivel dos.pivOs
+los g arfos, e portanto, uma readificação da' orientaqão das rodas.
17 - Diferencial de direção segunda
tua ou V6):149 dos pontos 1 a 12, , eaVeCt. eriZed0 porque as quatro

copiada na árvore afastada colhimento está disposta do remo 14,
do do plano das árvores que a manivela f ixada na outra árvore
afastada Latamente.
19 - diferencial de direção par,
Veiculas rebocáveis ou automáveis, coaaaterizado por ser subo •
tancialmente conforme aciat descrito e representado nos fia/lenho(
anexos.
requeaaate reivindica de acOrdo som

vonvenço9 mu:3=4010nel e o art. 21 do Decreto-Lei nt 7.903, de
27 de agOsto de 1.945, mzuoriade do correspondente pedido do
positado na Re p ar2ção de ratentel, da Bittigies, em 13 de julho
de 1.902, sob

49,389e

-"
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julho da £.963
11EQUERENTE - ANGELO MANFREDT Italie
AtlIVILt0I0 D8 INVESQX0 Aparelho para a geração do rádio-ondas
pulsativas para a cura da surdez decoa
rente do afecçõas do ouvido medio e ia

TEttau - 151.015 23 de

terno
PONTOS CABÁCTÊRTSTIC-CS
3.

• ra

aparaaho para * forage° de radio-ondas pulsativas pe.

e• oura da 'surdez decorrente de• afecçães do ouvido medi° • int!.

110, Caracteri zad o pelo fato de compreender um (armador de radio.

Irmanais

OSP

que abrange uma v'elvula osolladora de radio-trequenola

cujo anodo.e alimentado com corrente alternativa de freauenoia
;

acatettea, derivada do seoundírto de um tranaformador

cujo

' TÊM..152.295 27 do avisto de 1.963
• REQUEREM • TH8 BARCO= WILCOX CORAM. raiados Unidos da .

prim;r14

se acha ligado a um amp11ficador de potenoia pilotado por um °sol.
leder de trequenola acUatica; pelo Lato de qua
41or de radiolpequenoia

e

o referido

America !
19RIVILÉ0IO D2 INITENÇO. A p erfeiçoamentos em ou relativos a da
nos de Incineração de produto* qufateas

°audio'.

controlado por um osoiloaaápio de ralos

700T00 ealtAersefsrIcoss

oatodicoas pelo fato do que o conjunto ao acata proporcionado de
)

**doa produzir, nos eleotrodos de sarda radio-ondas puleativaa de

de

erequenola acástioat • polo fato de que as aemi-ondas positivas

)

le

Iguala e stmetrioss em relagão is semi-ondas negativas; ficando

I

do'paredes. verticais formando uma cemara de eeçãO trai('

horizontal .. não supera o comprioxento da onda, sendo, ainda, a al.

do

verg a horizontal retangular * um cadinho formando a baila

In.

da dita chiara, uma Barda da porção superiOr da dita ol

Jericr a 10 watts. .

Cara para a deecarga doa produtos gasosos de combustão.

2 . Aparelho de aorwdo com o ponto 1, caraoterizado pelo

gerados na ditacámara de forno, o forno p endo ~acta.

tato de que o referido °soltador do Prequenotaaaolistioa se soba
dubstitutdo por um microfone.

3.

rizadO por bocais de borrifo posicionados a uma altura

• \

'intermediária a do forno e nas paredes opostas da cárneo

Aparelho de aoGrdo com os pontos 1 e 2, caracteriza.

lo pelo fato de que, entre o amplificador
Intercalada

..e

A PORN0 S iliellERM

a incineração de um licor residual combhativel incluine

cada onde distanciada, da aubaequente por um valor que - medido na

tora dá referida onda de molde a proporcionar uma potencda

IAPERPZIÇOAMENTOS U 001 =ATIVOS

00 me YRCDCTOS OLICOS à * compreendendo um forno park

(l

no cada um doe ditos tocais de borrifo sendo construfs

o armador, ao acha

dos e diepostoe para projetar um borrifo grosso no dia

guisa de potenolometro .. uma .. , oeiatenota varavel

to licor. combustiVel• para dentro e &traves da oe.Maraea

Àffie permite fazer variar a potenola das radio-ondas.

'belageo de impingimeato com a parede opoeta e uma por.

4. - Aparelho de acerdo com os pontos 1 a a, caracterizei-o

_• . , çãO do par de-paredes opostas adjacentes de forma a de
'pelo fato de se achar aasoolado a um aparOlho capaz de gerar correu..
•

'pot:atar uma Mássa aderente de licor nas meemae # e ar

Me alternativas de baixa frequeiota, segando aparelho eeae oompre.
ranjas para oecilar cada um dos ditos bocais de barri*.
endoado um °soltador de baixa frevencla que alimenta um amplificador
lad patena' a um comutador de duas posições que permita a ltgaaão.
)
Co.
•leotrodos, alternativamente * com o aparelho que gera as radio*,;
1
.'andas de natureza . puleativa'oit com o aparelho que gera as correntea,
(illernatIVaa de balx“requencia*
\()requerente reivindica de aoiirdo com a Convenção Ilter.
. .
amoional e o Art.. 21 do Decreko -Lei No. 7903, de 27 de agosto de

3.9I5, a

OM A3 00 j u lho

do X9 62 , s ob

No . 1 47 81 e

• tas euperficiee • de parede.
ifss forno,-de aaerdo como Ponto 1 # caracterizado para

1
que Os ditos tocata ao oscilados em terno de um ;eixo
horizontal transverso para im pacto, com o dito licor co
•
Uma área extensa dae dfue paredes e desta forma dela). p itar licor combuealvel em tedag ao p,aredee verticais

prioridade do oorrespondente pedav depositado na Reparti.

l g a Os Ralen45 Os ZtfIlls,

• fo'para mudar a trea . de impacto do dito licor nas di

-

da dita cimaraiL

'
uinta-feira 16
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1.••n=e-

3.

4.

forno, de acordo come Ponto 2. o araoterisad0 Porde.
.qao as osoilaçaee verticais doe dito° Ucais são die ga'
.poetae para limitareM o níVeUtunerior do dito, borrifo
de impáoto para uma posição abaixo do :tive/ da looagte
do Vocal de botrifó na parede oposta,
um

• PWEIÇOAMENTOe 21101 PRLATIV00- A; POMOS Ag InngiN
n Çie CZ . PRODUT0á qtíM10196"..00mo reivindioadoe de 1.e.
eubstancláltente.comó 'clensorlio:e Iltuitrado no relatÀ
'T io

e.noe deeenhoe"anexote

Reivindica-se o direito de priorida4
eetabeleCido na conformidade da Convenção Internacional.
&corrente Je identica solioltago, de poeitada-na Repartigao
de Patentes doo Estados Unidos da Amhica ' do forte. °oh . ne.
219 896, em 28 de aíoeto de 1962.

r"
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th: detem de eeõrelo ttutz ponto 6', eing,
rtOrigadd Pela fato do circuito sepsfvel à rrequtncia compreendei !
(Uma ix)Sina de auto induçachue se torna saturada ta corrente clie
campo mais alta associadu com a oreraÇU a baixa velocidade ().„'
ar,rbaixa freq4ncie,.

.
,,,..,

5 w th sistema de actrdo com O ponto 59 carcil
terizado pelo fato_do ciroulto sensível 1 frequencia compreendof
(ima bobina de auto indaga° em serie com uma resistencia ei usttVelé
6 - Um , aistema de acera° com qualquer um-doe 1
.
r
'pontos 3 ii 5, caracterizado pelo fato da carga éSbre o alternadd
Incluir/ una bateria abastecida atraves de um retificador prinbia
, pal, o enrolamento de campo principal sendo alimentado com corro
f'ie de sarda do dito retificador enquanto que o enrolaMento'auxid
k liar e abastecido em dérivaçao atravas de um retificador separas!/
j
do conectado entre o circuito sensível 1 frequencia O o *Ultime
, enrolamento,

7 - Um sistema de actrdo com qualquer um dod
pontos 3 a 5, Caracterizado pelo fato do enrolamento de campo, f
principal ter a ele aplicada uma vC1tagem proporcional 1 correflr
te de saida. ,do alternador e obtida pela retifica4o da corrente
eafda de um transformador de corrente conectado no circuite,
de salda do alternador.

e8

TERMO/Ni/0.468 de 28 do Junho de1962
&quadrante- J. MONS S .COMPANY (DEFTFORD) LIHITED—../nglaterfí
hivilegio de Invanariot UFERPCIÇOAtENTOS RELATIVOS Á SISICKUJ 41`.
*ia mustzcxmairro zanze° is
•
ECIVINDIES008
1 -Ala-sistema de abastecimento daktricoi'l
Caracterizado pelo fato dá compreender Um alternAdor Para 80
mionade com velocidade variaVe/ com uma excitaeZo e g
utanciele ,;tente.fixa e sob Condietes de carga que co iproximam dm coningebe
de curto-circuito.
2 -tia sistema de actrdo com o pontal/#.14~0'
j eritado polo fato do alternador ser u'a maquina de alta
frepho
Cia 1);0 saturada.
.3 DM sistema de actrdo com os pontos 2 OU
caracterizado pelo fato do alternador ser provido bac, s cOM
enrolamento de campo alimentado para dar uma excitaçiço constante,
Das tambím

com um enrolamento da campo auxiliar, aditivo, álisteno.
tad° atrag s de um circuito !nerval frequencia p
rojetado de
modo que a a xe/taça.° auxiliar tem poqueno dfeito a altas velocin
dadas do alternador, parem tem um ereto aditivb apreciavel a Nd
Xa velocidade.

8_ um sistema de aeOrdo com qualquer
um'eol
pontoe' 3 c /t caracterizado pelo tato de um diverso:
ejturtieval
ser conectado atravÉO
do circuito do enrolamento de Cot>) Watt"
pal.

9 - Um sistema de actrdo com qualquer usabi I
pontoe 3 a o, caracterizado pelo fato de Uma resistencia 01254,0J
vai: ser conectada em grio com a en
rolamento de campo prinCipato
IO - Da slattlia de acrg do com qualquer Um doa
pontos 3 a 5, car acterizriz ,22) iato de um
doa enro lamentos de I
campo sor abastecido a partir do a l ternador
por meio de ug Cul,*
.lormador.
1.1 - UM sistema de abasteggepte •14Ci40 CM

lô

554

=.

Yaoterizado pelo fato de estar substanOialmente de aceras, COm o que foi aqui descrito com referencie a qualquer uma das figura):
3. a 4 dos desenhos anexos.
À requerente reivindica de et&Oo c i Con.
teng;co Internacionnl e o Art. 21 do Decreto-Lei ne 7.903 de 27
' de agesto de 1945, a prioridade dó eerfespondente pedido deposi..
te clo n a R ePar t içZo de Patentes da Inglaterra, em 18 de julho de
2961, sob no 26.047.
TERMO N e 141.557 de 30 de julho de 1962
Requerente: PRUEHAUP DO BRASIL S.A.INDUSTRIA DE

Se° PAULO
VIATURAS
Privilegio de Invençeo: "APERFEIÇOAMENTOS

Janeiro' de 1 96
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EM CAIXAS

TRANSPORTADORAS RODO-FERROVIÁRIAS
REIVINDICAÇõES

Aperfeiçoa:Mentos em caixas transportadoras rodo-ferro
viárias, compreendendo uma nova forma de movimentae go da caixa
transportadora, da plataforma ou' vago ferroviário para o caminhg0
ou semi-reboque e vice-versa, caracterizados pelo fato de a dita
caixa transportadora, do tipoprovido de rodas inferiores escamo.. ,)
teáveis, e estando assentada sabre a plataforma ou vag go, cor mi
-

Cialmente levantada abre as referidas rodas, por comando de um dia
positivo de natureza hidráulica, nmCanica ou outro, epOs o que é pl.
Xada por um cabo de aço ou correia de um guincho manual ou mecaniza
g ou semi-reboque, passando este através de
cso
do, instalado nominh
uma ponte m5vel colocada entre ele e o vagão.; e a plataforma ou vai.
sgo sendo também equipada lateralmente com guincho manual ouve:0cent

gado, para a movimentação inversa.

•n••n••....

-4
Iniportee ëstes que, guano° zalxados, formam alojamentos de enosizol
o fixação das ditas rodas.
Aperfeiçoamontos em caixas transportadoras rodo-ferrw.
irlárias, como reivindicados até 3, eubstancialmente Como dteecrito3
r ilustrados nos desenhoe.snexose
TERMO 10141.965 de 9 de agosto de *1962
Z
Requerente: OTIS EIEVATOR COMPANY
"CONTROLADOR
PARA
FECHAMENTO
DE STA,
Privilegio de InVenqgoi
VADORES
REIVINDICAÇUS
1 ••• Um controlador pare portes de elevadores que servem
vOrios pavimentos e que possue, pare abertura e fechamento da dite
porte dispositivos de operneo dos mesmas; caracterizado pelo feto
de que a energizeçeo do . dito dispositivo de operneo controlada
por dois dispositivos de interrumeo (primeiro e segundo), doe goete
o dito primeiro cause e °peie:QUI de abertura da porte pelo . dito dispositivo de °pereça° de ecOrdo com e parede de cabine em um dos pe.-.
vimentos, e tine o dito'segundó dispositivo, spOs e abertura total do
porte, causa e operneo de fechamento de mesma pelo dito dispositive
de operneo, enquanto um dispositivo detetor, de scOrdo com e presença de um objeto perto do caminho de fechamento do porte e dentro
de uma diatencie predeterminado em evenço do bordo de ataque de dic.
te porte, torne-se Capaz, quando de deteçeo de um objeto dentro de
dite distencis durante o movimento de fechamento de dite porte, de
aduar o dito primeiro dispositivo de interrumeo obrigando , o díspcei
altivo de °pereça° e impelir e porte na dirneo de abertura, e que
um dispositivo eletrânico de InterruCçí)* (), do ecOrdo coai e atuaçío
do dito dispositivo detetor, opera suprindo energia ao dispositivo
de operneo para contrabalançar a energia cinética de porte, fezend0
com que o dispositivo de opereçeo interrompa instenteneeme'nte
ço da porta entes de outro movimento da mesmo.
2 - Um controlador para . portes de °cerdo com o ponto tt
caracterizado pelo feto possuir dispositivos retardadores, operante(
_de ecOrdo com o dito diapositivo detetor, que mantem o dito segundo
dispositivo de interrupçeo inoperante durante um intervalo de temee
predeterminado.epes a deteçeo ter cessado, entes de permitir que 0
dito segundo dispositivo energize o diapositivo de operegeo pare
1
reeneumi r e operneo de rechamento.

OPVSETP

h,brr..weenI

3 - um controlador pare portes de ()cerdo oom o ponto io
Caracterizado por um dispositivo acelerador que operado quando e
porte atinge umas distencle predeterminado de sue condiçeo de feche
mento total durante e operneo de fechamento, que torna o Idtapobta
tive detetor inoperante permitindo portento, que o dito primeiro
dispositivo de interrupçeó posse forçar e porta pare sue CondlOTO
.de fechamento total.
4 - um controlador pare portes de soera° com o Ponto 50
49.

,

2 ..1perfeiçoanentos em Caixas tracepontadcras red0..ferro.

Viárias, coma reivindicados em 1, e compreendendo tambSra uma nova
forma ai iixaçÁo da Caixa transportadora sabre o vagão,:paataformap.
oatinhX0 oU outro s, caracterizados pele fato de a ditascalma Ser p,',2
tida de quatro ourais pinos ' inferiores, localizados do_prefeOuolm
lacis tadosiuite encitiãiii„ nosfurós centrais, conNa S1300.entekde .;
' 10:45dOii'aiiiikPiitas de berra:eia-ai Material flexível equI,va1elit2•02
butldog nik face superior da plataformas vago ou outro*
) ., , ',.. s. AperfelgOementos em caixas trausportadorae_rodo-fern )
-tfittriaga eoieti 'rdavindicados átl ' 2, # e compreendendo uma nova manei
i 66f1xa2go da caixa ' tranePortadoras, g,uan1o., 4:rovida de rodas ia
lãàoiieslíbia4"oeiÁedes Peio tato do ' ai ditas rodawfix4‘
:::::: ,!•
, ,, ., I
cíás:earetwse
diretamente sabre pequenos suportes, recortados da
..
.
,
.
..
ropria ftde Superior' da platafo rma #,Caminhgó ou,outro.,...0 PrOvidos
..._:
—'' ''.- -'s '''''' '''',.;`,.,j,...• -• ' t.,'" • , r , ,...1_:' e' ..$
t?''' Mareollt9
VOMO83. untlealato
e9 ...-J.aspegipura,.dOe
o:mo da
mesma
_.
. , •• ,,,1

caracterizado pelo fato de que

o dito dispositivo acelerador 80

'subdivide em dois dispositivos aceleradores, primeiro e segundos
Bondo o . primeiro operado quando e porte atinge a distencie prede.e

terndnede Gol= citada e o i segundo operado quando do expireçeo do
um intervalo de tempo predeterminado depois de abertura inicial
da porte, para tornar inoperante, na reabertura da mesma e na opa,'
Tine.° do. segundo dispositivo de interrupo;o, o dispositivo detetor
f)t?

5 - Um Controlador paro portes de acordo com o ponto lo
.
de
caracterizado pelo fa .i.e 'de que a porta o; forçada a sua
. . pos4;0
:achamento nuips velocidade menor do que ,e normal

devido g éesenspo

ale

arn
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gizaao da chave de tempo de porte afim de permitir e -tiebine atervw
• der mais Wpidamente a chamado seguinte 'e trazer 60 mínimo ' a ponT
eibilidade de choque com um, passageiro tranaltantas

6 - Um controlador pare portes de acOrdoodm o ponto l¡'

x

_

cerecterizado pelo fato de que 'o dito dispositivo de opereao de
porta inclue um motor de corrente continua reveliaLvei, no que2\,
um esecirqo estecionedor eltitrioo 1 momentineemente aplicado peler
diapositivo de parado inatentâme, que opera de acOrdo com a 0
• oP era Çío do diepultivo detetor otuante q uando de detecíode um
objeto der4o de una faixa durante c$ movimento de fechamento der
porta e pelo qual eete.movimento 4 momentaneamente ~MN
7 .. 1.1m controlador para porto de actirdo com oe p OlitO g
( ,
de 1 e 6, oereoterleado pelo tato de que o diapositivo de parada
Inatentinee inolue una vilvula tbwratron.
8 • Um controlador para porto de eard0 ~qualquer)
dos pontoe precedentes, oreoterisedo pelo tato de loa o dispositiw,
vo do parede inetentenee 1 capes de aplicar, Inatenteneementes . tute
Impulso de corrente unidirecioneletreves o motor revendo.? na
reao . de abertura de porte, e que o dito\impulao ê de fel negnitudo
que interrompe o movimento de taelementO do porte instantaneamente*
.me; aGmente momentaneamente. •
g. Dm controlador paro porto, de •4rd° com weiggler
doe pontos precedentes, cerecteriodo peio tato do ~ir um dia*
positivo redutor de velocidade cepoz , de diminuir calosidade de toe
chemento de porte pare um valor abaixo de nomeie de Cerger o rem
ellament0 de mesmo quando o dito segundo diapositivo ecolerador
Operado.
20 - UM aietema de oontrole,pare porto doliontes de
cabine de -um elevador e insteleaes similares, ceroterizedo pOr
circuitos incluindo um dispoitivo de opereao de porte, para ober°
tura e fechamento de mesmo, sendo este dispositivo comandado poleie
dispositivos de inte6upao que si;ai operados primeiramente pare eito
tuer Q fechamento de porte, em segundo lugar para ousar e abertura
demesma e, nume Condiqío intermedieria, desenergiser o diapositivo
de opereao; e que, inoldentemente e parede de cabine num .paviment0,
um dispositivo Interruptor do patamar (chave de controle de Porte)
influencie o dito dispositivo de interrupao causando a,opereao de
abertura de porta pelo diepositivo de opereao, e torne capes o dito
dispositivo de interrupao de ~ser o fechamento de porte quando
de expirae g o de um intervalo de tempo predeterminado, de MOdO que,
spás e dite porte ter atingido OU poslOo de abertura total, e' opte
reç;o de roo/emento da porta pelo dito dlopoeltivd de operaçió 1
" realizado; o circuito inclue tambia imidispositivo ,de detegeo, opero
rente devido a presença de um objeto perto ou no Celliedie de perto ./
e dentro de uma feixe Predeterminada do bordo de ataque de porte,
atuando 'e'ste diaPositivo de deteao no dispositivo de interrUp0.0
pare xe' eliser a abertura da porte Cl endo da deteao do objetam
dite feixe, sendo ent eio o operiio
n eXposhamento de porte pelo dlem
' positivo de °pernas i nterrompida, enwknto o diapositivo de inter.
. . .
xu p eío assunte -a oondig g o intermediária 'ao logo a deteao ouse;,
o dito Cireuito temem Inclui um diapositivo de retardamento, opa,
rente de
- ,.ecOrdo com e. atueao do dispoe2Uvo detetor paro ~ander '
o ciiapositiVo de interrupqeo, cosendo e opereçíO de fechamento do.
,
porte Pelo dispositivo de o p ereÇ g 0 q uando de •xplredío de um inter.
valo 'da tempo p redeterminado, medidoe pargr do momento em (Fe 00401,
aou e detoas2. ,•

(Seção Ill)'
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• UM sistema de controle para portee deellsentes Gut-.
.1
porteis de ¡cabines de elevador e Anetelegliea similares oereoterizeao
pelo reto de ser aUbstencialmente coem! Mostrado no desenho e como;

Oxposto coime mu eepeoirioeg$Ce que e ;le :azem reto:4*Mo*
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TERMO N Q 14E 038 de 13 de ejeto de 19
flequarentet VALEU: INDUSTRIES, IMO., mg:Me
Pr.tvUgjo do Invenaos USTRUTURI. D g PIUM
rain

FOÇADO

ozta4 roxfvw
SaY~2,

2. Una estrutura de painel de papel refogai. $or
Cinta neztvel, compreendendo um lençol continuo domei o,
N114 tira de ~Silo de papel klauda fomo lençol ~timo
eià
raotericadapor pele ronco uma cinta fica:teca ee estender
ttudluamente ao longo do inteiro comprimento imbuo do
lençol, ceda una destee fointee sendo interposta e ~Ca CR*
trio ou :ombro Usado, a Ober o lençol continuo o e 104410'

reOrço ou duo, onde tire te reboo ando de ~algo !
maior q
ue a largura da cinta subjacente, Um doe ditos mem
ligado ten0 . 014 janelas &int:meuá intervalou folavadep eu
longo de Deu oa pprimento OU UM , ~ 1M unhas para
lela", te

na

turegUo forcando uma tira to rompimento que pode aexierarkh
da para obrar ~leu que cap;cm . rileivelmentb P ort os& *MO
inter•empapadae to ttiein te toemo &emita, atretddefilem

aos.

8, lha fainartera de painel te puta retome° por
sinta tiedvel, te atesto sopa o bato 2, orneteriestio ple
tato do Oito retem na tarro eonaletir 4 nonin sagliglett
de de'uts, do iollego de papel do a4~0 Ge
Md" Ma 0)*,
lie estando . Maputo ~a de s 8e8 Mac etkrac relints,

rapei§

Um amura Ou wilea 6a inalko ceOne cati
e Itonta tfl oarargerledie POIO teto dor eltse data reiree
'88
• derZein Cleeelleleinte non 45 Oe ate MN fie ¡MOO 4
110.14 o só o ttiondlete lazitutasiteene esniefflasite sie
to teatral tas mui% re lillese lane 9. sOrço mal," ate
0110 00*0 mo &moi motefflo 05 .3919 aás ~Fe Oltigb
•fit •áMO...P19.0ffingat"Stalb

anieggu2D;
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ígegrj o central no longo da que/ os cintos e56 dispostas;
4 4 Uma estrutura de painel de papel, de ac;rd0 80:IN
;Aualquer um , dos-pontos 1-3, caractericArt pelo fato das cintas
Serem'fixada s'ts dites tiras primeiramente mencionadas da Len ao,
pol continuo ou tiras de rà;rço.

5,

Urna estrutura de painel de papel. de aeórde comC

-ponto 4, caracterizada pelo fato das ,;intas Serem livres de fiq
.3:aç"do'co

lençol continuo ou ref;rço que no possui as ditas tia

gzs primeiramente mencionadas.
6. lima estruturo de painel de paáel, de actrdo cota
/ qualquer um dos pontos 1-3, e tendo tiras com janelas, caracte
gizada pelo fato das cintas serem fixadas ao lençol continâo -C
AO ref;rço, sendo livres de fixaç go ;s ditas tiras primeiramen
te mencionadas nas regiSes de suas janelas.
7, liam estrutura de painel de papel, de a4rdo cota
qualquer um dos pontos 1-3, e tendo as dites tiras de rasgar i§
caracterizada pelo fato do ref;rço ou f;rro no ser fixado' c
tira de rasgar formada no lença continuo.
papel, de acordo ceai O
8. Usa estrutura de painel
ponto 7, caracterizada por dispositivos inter-espaçados rega 0
lamente ao longo do ,comprimento de cada tira de rasgar para
agarrar-se' a atina e iniciar um rompitentb ou rasgo naquele )
. ponto,
A requerente reivindica de ac;rdo com a Convenço Ins
ternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei na 7903, de 27 de Ag;s•
to de 1945 as prioridades dos correspondentes Pedidos depositado3
no Repartiç g o. de Potentes dos Estados Unidos da An g rica em 23
de outubro de 1961 e 22 de novembro de.1961, sob n la e. 154.137 e
146.8864
22 AG

1

ar a

23
24:

3*,

=3:374
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grelha tevel e aproveitada, por sua Vos, como imptiled de medi4O1
para os reguladores que comandam a quantidade total das material,

primes retiradas dos denOsitos de reserva, a quantidade da mis.
tara pronta despejada pelo depOsito de alimentaçZo sabre a gre.
lha mOvel e eventualmente a velocidade do funcionamento do refri,
((credor posposto.
2.- Processo, de navio Coin o'ponto 1, caacterizadó
pelo fato de - que, como impulso- de mediç go para o regulador que
influencia a adiço de, agua ' instalaç g o de granaaç go e/Ou de
Moagem, 6 empregada a quantidade total dos materiais 'sólidos
Introduzidos nesta-instalaçgd.
3.... Processo, de ardo com o ponto 2, caracterizada
pelo fato de que, através dos reguladores, comandados pela quem
tidade dos - materiais sólidos, da quantidade deagúa introduzida
na instalaç go de granulaç go oti moagem, 4 imposto a modo de cem..
'cata mais um regulador; cujo impulso de mediç go 4'derivado-de.ua
dispositivo de mediç gw,de unidade no lugar de alimentaç go da má
guina de concrecionamento.
4:- Processo, de acOrdo com os pontos - 1 . a 3,. csracts4
/Usa° pelo fato de que os dispositivos de dosageá que influen.
.ciam a quantidade das diversas matérias-primas retiradas dos
respectivos depósitos de reserva, se acham ligados entre si
atravís de um regulador de tal maneira que e6 possam iièr regule
dos proporcionalmente entre si.

'

•

5.- Processo, de acordo com o ponto 4, caracterizadO
pelo fato de que os reguladoras que influenciam a quantidade
das adiç g es finas retiradas dos depósitos de reserva, podei
ser regulados proporcionalmente à - quantidade total da.misturs
bruta que passa por uma balança. • '
6.- Processo, de acordo com os _pontoe 1 a 5, caracte.
.rizado pelo fato de que ao impulso regulador princiPal para os
, dispositivos de dosagem que regulam as quantidades de material(
retirados dos depósitos de reserva, é imposto a modo de cascata
mais um impulso, que 4 derivado do estado de enchimento do dep9
sito intermediério.
,

Processo, de acOrdo-com oe'pontoe 1 a 6; earacte*
rir.ado pelo fato de que aos reguladores que influenciam a quan

tidade de material retirado do depósito intermediário, 4 impou.
to mais um impulso que é derivado do estado de enchimento do
depósito . de alimentaç go, eRistente diretamente à frente da extremidade de alimentaçao da grelha móvel.
8 Processe, de acOrdo com os pontos 1 a 7, cáracte
tiZad0 pelo fato . de que ao regulador, comandado Pela velocidade
do avanço da grelha mével, para o dispositivo de retirada de ma
terisi do depósito de alimentaç go,é imposto mais Um impulso,. q441
4 . derivado devia examins.orla altUra da camada, situado antas
d , um raspader.

Fid .4
amo 1 o142.233 de . 20 de agosto de /96Z

PAgn,ftente: MhULLOSSULSCHLFRAKTIENWELLSCHLIN
Alemanha
privilegio de Invenç;o e 0 PROCESSO PAHA BZWILAR ORBIHAS
MOISIS BK TRATAMENTO W4RMICO
EIBXVINDICAOIN
Processo para reglelar grelhas !uiveis

em tratâmen.
r;tee mediante moditlea9So da velocidade da marcha da grelha
vaie O g raOter1500 0020 tato

de ve a Velocidade do avanço da

9.- Processo, de acOrdo com os pontos 1 . . 8, caracte.
riudo Pelo fato de que, ao regulador, comandado pela-velopida.
de do avanço da grelha m_vel, e que regula a velocidade .da mar.
chà do dispositivo de . refrigeraç;o posposto, é imposto uéi impui
ao que 4 derivado de um examinador da alura de camada, inetala
do no dispositivo %e refrigeraç;o.
Finalmante, a depositante reivindica, de ac6rdo com O
Convenço Interna:d.:mal e de conformidade com o artigo 21 do

Quinta-Terra 18
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CUJO da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondea te pedido, depositado na RePartiçe'o de patentes da Alemanha, ela
'R1 de Outubro da 19614 sob o mimem X 50 740 Ia/24m, 4
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earue-serasatios peÃo mato ao Der a soAsa 'Capada 6591
quatro braços articulados levando Cada uai um patim, tioand.
' Os ditos braços dispo:AOC ma Anguloe reto; em volta do - con
po da dita sonda enquanto as extremidades de Uma barra artl,

.!

oulada numa ponteira colocada na ponta de Uma .hatirte de co..
mando acionada pelo dispositivo engendrando a pressão de a4.
pOio dos patins, são cada uma ligadas com uma corrediça le04
, vando duas ancoragens nas quais eão reunidas duas e:Samoa::
acotoveladas constituindo os dois braçOa , de suetentação pr74!
ciíaie de um doe pares de patins dispostos face com face;as
ditas alavancas ficando adaptadas para afaetar eimetricamea
te do corpo da eonda os patina constituindo . cadatX . doü dim
toe pares.
6. Ap erfeiçoamentoe em sondas de patina emprega

UNO ' N 142.321 de 22 de aéosto de 1962
lequerente:. SOCI1Tí DE PROSPECTION EIECTRILWE sCHIUMNERGER
França
de Invenção: " APERFE/ÇOAMENTOS EM SONDAS DE PATINS
11PREGA DA S EM GEOFISICA "
REIVINDIC4US
1, Aperfeiçoamentos em sondas de patine emprega'
das em geofieica, caracterizados pelo fato que o dispositi•
Vo engendrando a pressão do apSio dos ditos patine fica ca
locado sob a dependOncia de Orgãos de regulagem situados no
chão.
2. Aperfeiçoamentos em sondas de patins emprega

das em geofísica, de acOrdo com uma das reivindicaçOes aci•
ma, caracterizados:pelo fato que na sonda os patins ficam me
afastados do corpo por braços articulados e mantidos num
mesmo plano por meio de um primeiro grupo de bielinhae arti
suladas sabre. pinos fixos $/, de um segundo grupo de bielinhea
articialadús abre pinos montados eObre corrediças,

FIG.1

das em geofísica, de acOrdo com a reivindicação 1, caracterizados pelo fato que na sonda Orgãos sensíveis 4 pressãode
apoio doe patins ficam eletricamente ligadas com aparelhos.
registradores situados no chãO:
3. Aperfeiçoamentos em sondas de patins empregA

das em geofisida, de acOrdo com uma das reivindicaçOea acima, caracterizados pelo fato que na mesma os patins ficam a
fastadoe do corpo da sonda por braços articulados e são com
primidoe sabre a parede dae ditaà furaçOes por um Orgão eljs
tico cuja base di apOio mOvel sob-a ação de um motor de

duplo sentido de marcha cujo pOr em funcionamento pode ser
comandado a partir do chgó.

4. Aperfeiçoamentos em sondas de patina emprega
das em geofísica, de acOrdo com uma daa reivindicaçOes ante
riores, caracterizados pelo fato que compreende um motor e14trico com dois sentidos de marcha, munido de Um redutor •
irreversível adaptadó para deslocar do maneira retilínea um

cilindro Oco munido de' um reesalto eervindó como base
de
apOio para uma mola em espiral colocada num envOlucro Os.
tanque enobido"de Oleo fazenda parte do corpo da sonda en•
quanto uma biela de comando equipada dom uma cabeça presa e
montada deslizante no dito. cilindro fica ligada com braços
articulados sustentando os ditos patins, e leva um flange
rebordado sabre o qu a- l se exerce o empuxo da dita mola de
espiral.

5.. Ap erfeiçoamentos em sondas de patins emprega
das em geofísica, de acOrdo com uma das reivindicaçUes.ante

101
105
125
109
129
121
137

149

17 14
7. Aperfeiçoamentos em sondas de Patins emprega
aae em geofísica, de acOrdo com uma das reivindicaçUee 84.
'Ma, caracterizeks pelo fato que na sonda Orgãoe saasívelaeal
ao afastamento de cada par do patins ficam eletricamente 111
gados com registradores localizados no chão.
8, Aperfeiçoamentos em sondas de patiná emprega
ias em geofísica, de acOráo com as reivindicepUs ae£1neqcog
precndendo um dispositivo de comando do motok de pressa° at
adaptada para submeter 4 uma referOncia var1401 a pres0;04e
m4dia-de apOio goo paM,no

0,4gg.f9g47-•

•
538 Quinta-feira
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A requerente reivindica a prioridada tis id'áatia.
co pedido depoaitado na R epartiçío de Patentes Pranceea em
31 de adieto de 1961 *O n2 872493.
Tnrwo N 2 144.469 de 8 de novembro de 1962.
tequerenae: RENTARO TAKAaaaSRI E YASURI RONDA - $X0 PAla0..
Modal.° de Utilidade: "NOVO SISTEMA CONSTRUTIVO DE TÈRMOSTATOS
r.,1 GERAL"(
REIVINDICAÇUS
1) NOVO SISTEMA CONSTRUTIVO DE TERMOSTATOS EM GERAL,

Janeiro de 1969.

DIÁRIO OFICIAL (Seção

caracterizado pelo fato de se apresentar

arame inoxidivel, dobrada de modos espedial, tato S, PorMandd
um anel ovalado e seneivelmente inclinado em relaçao ao cabo,
gio, qual se alojam es extremidades do arame, a/Ás a formaçaó do
ane1.0 anel é tambem acentuadamente recurvado para baixo, a ti:
do acompanhar a anatomia farineiana e atingir os cornetos,pré.
ximo aos quais se alojam os caroços de cereais.
22 )"NCV0 map no DE EXTRATOR DE CORPOS ESTRANHOS DAS
POSSAS NASA IS",caracterizado de acOrdo com o ponto 1, e ainda

constituído por um tubo metálico de relativa comprimento,

como o aUbstancialmente descrito no presente memorial, reivina

no interior do qual, acha-se convenientemente vinculada

dicado e iluetraea meios deaeanosaeue o satananham*

por guias metálicas, uma barra da ferro com comprimento
e diametro dimencionado de•acOrdo com a teoria de dilata-1
ção dos corpos pela açao do calor.
2) NOVO SISTEMA CONSTRUTIVO DE TERMOS.TATOS EM GERAL,

conforme a reivindicaçao anterior e Cante

terizado pelo fato de uma . daa extremidadea da dita barra
de ferro ser mecanicamente engastada na extremidade do tu
bo que a envolve, sendo que a porçacilivre do mesmo -achaT.41

se dotada de um par de contactos de platina suportados por lamines de fósforo-bronae, as quais tem uma das extremidades vinculaduà um botao de 'controle de temperatu
ra e a outra à barra de ferro, a qual junta ou separa as
laminea auporte e consrquenteMenle os contactoa de plati
na, pela variaçâo da temperatura.
•

TERMO W2147.742,de 20 de março de 1963
Requerente: norrstmA E COMERCIO SASAZAKI LTDA
SKO PAULO
Privilegio de . Invenç gos "ROLETE DESORTURADOR DOS
PaROS DO,
PENEIRAS cIiimplamu CTATIVAS PARA CEREAIS E MAMONA"

3) NOVO SISTEMA CONSTRUTIVO DE TERMOS-

zirlmoicAçOsa

TATOS EM GERAL, de acordo com ao reivindicações 1 e 2, e
Vt rolete desobturador doe p6rO0 de

caractaajzado ainda pelo fato dae liminas suportes dos contactos de platina poderem apresentar um perfil cOncaa.
vo ou convexo, decorrendo de tal configuraçao, o estabelecimento ou interrupçao ao circuito elétrico pela contraçao as barra de ferro central.

peneiras cilíndricee rotativas para cereais e mamona, cerce-.
terizado por nm valete ao borracha de p equeno diametro que
eira livremente nos mancais presos em doia braçal' curvoe.lia.
gados a armaçao da peneira por meio de um eixo, de modo a
p ermitir a artiOU1Aeão doa braços do rolete,

4) NOVO SISTEMA CONSTRUTIVO DE TERMOSTATOS EM GERAL,

conforme as reiVindicaçoes anteriores, tu

2.-

Vm ro/ete desobturador dos pOros dó

do substancialmente como descrito aio relátorio, reivindi

peneiras cilíndricas rotativas para cereais e mamon -a, de. 0°82

ados nos pontos característicos precedentes e ilustrado

do com o ponto 1, caracterizado por ser colocado na parte eu.

nes desenhos anexos ao presente memorial.

Ferior da peneire cilíndrica rotativa e ser acionado A)éla mels,
ma através do contacto entre as suas superfícies cilladricas
por atrito de rolamentoagirando ambos, concomitantemente,
em sentidos oPestoe a exemple de engrenageng conjugadas.
3.-

Um rolete

' desobtaredor doe pdros de

peneiras cilindricaa rotativas para cerceie e mamona,

O ®

48 8053

do com o ponto 1 e 2, caracterizedo pele fato de desobturer a
os pOros dá peneira obturadop pelas cementas, a cada voltaa peneira, peia Pressão exercida pela sua 'superfície cilíndrica de borracha e igual ao ptao do meemo - maia o doe braços
",./674/.0-a

..==.—~1~EUNLe

TERM.? M146.470 de 28 de janeire.ae 1963
Requerente: CARLOS TAVARES Dá SOUZA aa----Minas Gerais
' Modelo da Utilidade: OVO muno DE EXTRATOR DE CORPOS •
MURROS DAS FOSSAS NASAIS
REIVINDICAOES
12 ) "NOVO miamo DE MRATOR DE CORPOS EXTRADROS DAS

erticulantes, abre as sementes fincadas noe Pbroe, no pont°
de contacto do rolete com a peneira*

.

?OSSA& NAZAI8 4 . oaractarizi4o DOr cOnpreendor uma porçrto-de

4.-

Um Tolete desobturador dos pdros de

peneiras cilíndricas rotativas para cereais e mamona, de ac8z
do com o
1, 2 e 3, tudo eubstancialmente descrito ON9 ,
referncia

1400 desenho&

ilustrativos anexos.

• Quinta-feira 16
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3 .0 UM ¡ovo moddlo do elao para laratarloo
' pia% Ao aoardo com oe pontos de 1 o 2,.earacterisade
pelo tato que o ramo ortogonal previsto no corpo prinel
lpal

recebo uma porca de adaptação
Via calota do arremato

•too*

o o tubo de eafda do

&ajustada

no :ia dote

tubo.
TERMO N e 149 073 de 13 de maio de 1963
At Requerente: TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO - São Paulii
Yrivilégio de Invenção: "APERIMICOAMENTOS EM EgOOVAd*
REIVINDICAÇõES

- - Aperfeiçoamentos em escavas, caracterizados Pelo Ta
14

.to doa

escava; inteiramente feita em material plástico, ter a par

te da base formada por uma.caixa ou éstajo, prism6tico retangular
Ou dé Outra configuração qualquer, e ' provido de uma tampa superior,
'de 'preferencia do tipo deslisável-ao longo de duas guias internaS
longitudinais, previstas nas paredes laterais da caixa, base este.
de cuja face externa;de fundo salientam-se os feixes de cerdas,dia.0
postos em qualqueidistribuição, e constituintes da escava propriam
Monte dita, cardas estas feitas de mesmo material, e formadas

por

Wasião da propria moldagem da peça.
FIG.S

na 6

2 -Aperfeiçoamentos'em escavas, como reivindloadO

1Rubstancialmente

T2am0 NO 147 951 de e.s
de murço de 1963
R equerente:
CLAUDIO WERNECK DE CARVALHO VIANA
GUANABARA

como descritos e ilustrados nos desenhos anexos..

Modelo de Utilidade: "UM RUO' MODIU0 DE SIM) PARA
LAVAT6RIOS R PTAB"
DIC
1 - Um novo modelo de sifão para lavatórioe

e

piae, caracterizado pelo fato que o seu corpo principal
cilindrico o inteiriço, com uma abertura de menor da
metro no tapo, um
ramo ortogonnl, com borda rooqueada,
na parte superior do dito corpo e una abertura Metade

111

11 ! ;r°

,111'

FIG.1

1

no fundo obliqua onde recebe um bujão ou tam p
ão roeauee
do,
1_17W,

'

R:ar ri

F.J.G. 2

dO

OT

Ç

I T91 Puir !!

R*4

F.10.3
2 - Um novo modelo de sifão para lavatórios
e
pias, de acOrdo com o ponto 1, c aracterizado polo fato

TERMO N 0 149.163 de 15 de maio de 1963
Requerente: 30g 0 CARLOS PRADA
'5X0 PAULO
Privilegio de Invenç go: "NOVAS DISPOSIOES EM BAGAGEIRO
DEsMONTÁVEL E PORTXTIL PARA VEICULOS 0
REIVINDICACOES

que na abertura superior do referido corpo principal á
introduzido um tubo de entrada do eegOtp, Cujo compri.
mento atinge o nivel mÉdio dO corpo do sifão, A extre
midade superior do di .1, ^ tubo é flanjada e recebe u!u,-,1-ca do adaptação

.19)

"NOVAS BISPOS' UES Ed BAGACEIRO DESMONTÁVEL E PORTAM.

potp

..

VEICULOS", trata - se de um bagageiro, daraoterizado essenosame
k
mente polo fato 40 ser conetituido de Itá g rupo do travoseall (II

MARIO OFICIAI_ (Secão my
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REINIINDICAOSS
4

i de material consistente, p'referencialmente madeira ou ware,
qualquer material, distanciadas sim(Stricamente entre si • rani-.
' por correias (2) que atravessam por entra guias (3) metIlli*
das
. cas dispostas latoralmente nas proximidades das extremidades
das travessas (1) sendo que, ditas correias (2)

igo

dotadas,em

suas extremidades, de garras (4) especiais; saibas as laterais
: das travessas (1) e as laterais das travessas externas, siU)
tadas e ganchos com olhal (5); as -travessas (1) disiciem,infe•
riormente de protetores (d) de;borracila, esponja ou 'outro matee
rial similar.
:2)

', NOVAS DIS P. OSIC TIES EW BAGAGEIRO DEEdONTÁVEL E PORTÁTIL PARI
VRICULOS", como no ponto precedente e . caracterizado pelo fato

de as travessas (1) que constituem g bagageiro, Podem ser dote•

1.- Conjunto de vários aparelhos caniurits para um n.§
Melro ou similar, caracterizado pelo fato de incluir um lavatO*
•
rio dobradiço e um bidet dobradiço, dispostos 'por cima de um va0
so sani-grio, comum suporte que abrange as ferragens de ligaça0.
para o.abastecimento e escoamento para a ligaqao ao abastecimenm
to e

a um (mico esgóto.

2.- Conjunto de acento com o ponto 1, caracterizado pe
lo fato de que o suporte e Uma estrutura de armário que inclui,
alem dos tubos de abastecimento e escoamento dos várioe aparelho%
um tanque de. acumulaçáo de água para O vaso sanitário e um aguam
cedor eletrico.
3.- Conjunto de acOrdo cos os pontos 1 e 2, caracter
zado pelo fato de que uma bacia, em funç 'áo do tidet, se acha li•'

gata a estrutura estacionária do vaso sanitario, sendo a conca*
vidade da mencionada' bacia acomodada na cavidade do vaso sani4,
• rio, formando tambem uma cobertura para a mencionada cavidade,
sendo a mencionada bacia em funç'áo de bidet inclinável para ciw,
ma contra o suporte, depois de o lavaterio ser inclinado para
cima.

'os 1 a 3, caracter14
h.- Conjunto de
- acerdo com os pont

das, centralmente, de dobradiças (7).
32)

"NOVAS DISPOSIOES EM BAGAGEIRO DESMONTÁVEL E PORTÁTIL

RA VEICULOS" , como

PA*

nos pontos precedentes e tudo como. aubsta4•

cialmente descrito, reivindicado e pelos desenhos anexosç

dado pelo fato de que, ao menos, ai uns dos 'registros ou tornei*
ras para o abastecimento do lavaterio e do liidet se acham dispo!,
tos na estrutura do armário, sendo- acomodados na cavidade do am
parelho quando 'este aparelho se acha dobrado para 'cima e contra
a
a frente do armário.
1
5.- Conjunto de acOrdo com os pontos 1 a 3, caracter
zado pelo fato de que, ao menos, alguns doe registros ou tornei
cas para o abastecimento do lavaterio ou do! 'bidet se acham dispostos na estrutura do armário e abastecem Os aparelhos atraves
de dutos- coaxiais que se extendem Is dobradiças do mesmo apara..

Fig.3

nig 4

jj
il
•

-

TERMO N o149.232 de 3.7 de maio de 1965
Sequerente g STEFANO RIVETTI DI VALCERVO
ia
d e InVenq gos "APARELHO SANITÁRIO Mri'7.'IPLO
PARA BANHEIROS E SIMILARES, INCLUINDO UM LAVATÓRIO DOBRADIÇO E MI SIDET DOBRADIÇO SITUADOS' POR CIMA DE UM VASO, SANITÁ.

6.- conjunto de acOrdo cornos pontos precedentes, ca:as terizado pelo fato de que o vaso sani i tario acha-se provido„
d4(
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Iff

am recesso dianteiro, correspondente 1 base de apoio, para
de permitir um fácil uso do lavatOrio.

o !te

7.- Aparelho sanitário mUltiplo pare banheiros e simie
lares, caracterizado pelo fato de incluir um lavaterio dobradiça
o um bidet dobradiço, localizados por cima de um ' vaao sanitário

suportados por um Unicormário de unidade; tudo conforme 4claa
descrito e • ilustrado como uma execuçao no desenho anexo.
TERMO N o 150 423 de 3 de julho de 1963.
Requerente: DR. CARLITO FLAVIO PIMENTA . sgo Paulo
' Privilegio de Invençâo: "DISPOSITIVO PARA ELIMINAR O V6RTICS
P.M CONDUTORES DESCENDENTES DE LIQUIDO CAPTADO SUPERIOICENTEmi

'REIVINDICAÇCESI
rl. Ap erfeiçoamentos em ou relativos a renevacorta
N.
de ar, caracterizados por turbinas cilindricas com dois con.
juntos de pás dispostas em sentiiles contrários o com tuboe-.
guias de ar.
.,J
2- Aperfeiçoamentos, conforme reivindicaego'1,0a

2.- Diapositivos para eliminar o vOrtice em donduto.
reg descendentes de liquides superiores, como por exemplo
condutores ligados 'a coletores ou calhas de pagua:ploviais
a ser colocada sobre o topo ou embocadora do condutor, caa
raterizado por dois discos.coaxiais sobrepostos e mantende,
entre si certo espaço sendo o disco superior menor com uma,
abertura central circular relativamente pequena, ligado a"
' disco inferior, maior e com uma abertura circular central
um tanto menor que o diâmetro do condutor, por ama plura ..P
lidado de paletas radiais e quidstantes que vão desta a
bertura central ate a periferia do disco superior menor
o projetando-se do disco maior interior para baixo uma pla.
ralidade de paletas que, partindo da periferia do mesmo,
atingem um circulo imagonario de diâmetro bem maior que 0
do condutor; paletas estas, que não ao radiais e atingi..
riam tangencialmente, se prolongadas .os seus planos; na )
circulo imaginário, ee prolongados os seus planos ima .g

2 .. DisPositovos para eliminar o vortice em conclutorek
descendentes de liquido captado superiormente, acorde co*
o ponto primeiro e em substanoia como .descrito no memori.
ai e atIrulo de exemplos representados nos desenhos ano *
zoa.

A

racterizados por uma Unica turbina-ventoinha com pás (liame-.
tralmente colocadas no cilindro da turbina, em centidue opoa

tos.

REIVINDICAWES

gindrios de diâmetro bem menor que o do condutor.
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t

3- Ap erfeiçoamentos, conforme reivindicação 1,01
motorizados por duas turbinas, cada uma provida de um
junto de pás.

COWt

4- Ap erfeiçoamentos, conforme reivindicação 1 e 2
caracterizados, por um tubo-guia de ar externo, esquerdo;um
tubo-guia de ar e protetor do motor; um tubo-guia de ar cen.
trai e formador da parede externa da câmara da turbina e um
tubo-guia de ar direito cuja extremidade esquerda completa a
câmara de salda do ar e cuja extremidade direita forma a ps
rede de aspiração de ar.. -

5- Aperfeiçoamentos, conforme reivindicaçale 1 o
3, caracterizado por uma turbina-ventoinha externa, impulel
onadora do ar para dentro e por uma turbina ventoinha inter.4
na, umpulsionadorado ar para fora.
.
- 6- Aperfeiçoamentee, conforme relvindicaç gea 11
3 e 5, caracterizados por um tubo-guia de ar, de eatrada,que
forma .a parede do protetor do motor; um tubo-guia de ar supe
ror, externo, direito; um tubo-guia da ar central, externo
formador-da parede externa da aunara da turbina-ventoinha ea
terna; um tubo de sarda do ar, esquerdo, formado pelas turbl

nas
7- Aperfeiçoamentos em ou relativos a renovador*
de ar, caracterizados por serem eseencialmente como , 4eacrito4
reivindicados e ilustrados nos desenhos anexos,

e

1.1111—
alia 1 "Fe
•

I1

FIGS

T ERMO N 0151.288 de 31-de julho de 3.963
.E.U.A.
flequerente: DANA CORPORATION
Privilegio de Invqnqâo • "DIS PPSITIVO DZ MI/57'4MM

DS

-;) •
REIVINDICAÇCES
1 - Uma embreagem, tendo uma tampa c alavanca'

EM23.E1F.AGÈN "

TERMO N 0 150.758 de 12 de julho de 1963
Requerente FRIEDRICR WOLFGANG ALEXANDER VON FLERTA
R.G.do Sul
.
Privilegio de I nvençâos "APERFSIÇOAMENTOS EM OU RELATIVí
,ArRENOVADORES DE AR *

-1

de aolonement9 da chapa de preseão articuladamente montada,*

caracterizada elo fato que na mesma um anel fica ajuetilvel.
Mente levado pela tampa eedeptado para ser girado em relaçãe

á tampa para efetuar a ajuetagem do anel, meies de articula.,

642 Quinta-feira 16
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çao ficam providenciados no anel de ajuetagets para cooperam
ção com as alavancas de acionamento da chapa de pressão,sea
do que com isto a rotação do anel de ajuetagem efetua a ajug
tagem do arremesso dae alavancas, e meios ficam seguros na
tampa para resistir elleticamente em relação rotação en.
:ire a tampa e o anel, sendo que cem isto o arremesso das ami
1avancae fica eleatioamente ajustado e reduzido o desgaste
da embreagem,
\
2 . Uma embreagem, conforme reivindicada na rei.
Vindicação 1, caracterizada pelo fato que na me ama o anel

fl

movimento axX1 em relação ma gma, e ; operante para compni
mir o membro acionado para o engate com os meios de aciona.
Dento, as alavancas de acionamento da chal3a do presaão consoo
tam contatadamente a chapa de preosão, um meio de articulam'
ção fica operante para articular as alavancas nos meloa de
articulação no anel de ajustagem, impelindo com leio a chama
pa dg pressão axialmente, a haste elástica fica removIvel 4
mente ligada com a tampa e tem uma maior largura Oirjunfereg
ciai do que a largura entra Os meios de contato.
8 -uma embreagem tendo ao suas partes conetrui

ma aparafueademente levado pela tampa e adaptado para ser
Toscadamente girado em relação ix posição exima entre o anel

das, dispostas e tendo as atlas partea adaptadas para funci0.

o a tampa e alavancas.
3 . Uma embreagem, conforme reivindicada na rei

/lar aubetancialMente conforme acima deocritó com !refeAncia

vindicação 1 ou reivindicação 2, caracterizada pelo fato que

4
aos desenhos anexos.
requerente reivindica a prioridade de i8ttntie0

na mesma ou meios elásticoe seguros na tampa são operantes

pedido depositado na Repartição de Patentes norte-americana,
em 1R de outubro do 1962- eob na 227.338..

' para impelir dito anel em sentidas circunferencialmente °Ma
toe

2

4 - Uma embreagem, conforme reivindicada em quaL

quer uma das reivindicaçães anteriores, caracterizada pelo
fato que na mesma o anel aparafueadam ente levado pela dita *
tampa fica coaxial em relação 11. mesma, os meios de contato ).
f Ce eetendem axialmente a partir do anel, e no meios elástims\
Coe se estendem radialmente a partir da tampa num engate c4,,,
E

Cunferenc i al de impulso com os meios de contato.
5 - Uma embreagem, conforme reivindicada na rol]
Vindicação 4, caracterizada pelo lato que na mesma uma plIst.

FIG. 2

Saidadó de meios de contato se projeta axialmente a partir
d.o anel definindo espaços circunferencialmente deelocadosO,
entre eles, e oe meios elássticoe se estendem radialmente a i
'
partir da tampa dentro de um espaço entre moios adjuntos
contato contatando ambos os Meemos.
6 . Uma embreagem conforme reivindfeada na
Vindicação 5, caracterizada pelo fato que na mesma os meios
I de contato são aubstancialmente igualmente circunferencial. 1
Ç
Dente deslocados, definindo com isto uma pluralidade de ea.
A
1.paço substancialmente com tamanho igual circunferencialmenm
te deslocados entVeilee, e o meio elltetico e um eixo ela.
t tico seguro em dita tampa e se 'estende radialmente da mesmo
;para dentro do um espaço entre meloa adjuntos de contato csa
Catando ambos os meamoe, o meio do eixo tendo uma fenda que",
CO estende radialmente no mesmo na parte do mesmo, disposta
!entre meios de contato, cudo que com isto o meio da eixo .5
tua elitsticame nte para com cargas circunferenciaio.
: 7 * Uma enarreagem, conforme reivindicaiana rol
Vindicação 6, caracterizada pelo fato que na mesma a tampa
fica adaptada para ficar segura num meio de acionamento*um
membro aCionado girÁvol dentro da tampae adaptado para £1
Mar seguro num meio acionado e comprimido para o'engate com
meios de acionamento, uma chapa de pressão anular e car.
amada pela tampa pontuam rotação unitária COM a mesma 1

Os

FIG. I

TERMO N 0151401 de 3d. agosto de 1963
Requerente sKOJITANI RUINS
sX0 PAULO
Privilegio de Invenç gos"NOVO PROCESSO PARA METALIZAÇãO
Dm VIVOS coaDOss PLUTICOS E OUTROS"
REIVINDICAÇUES

SOO

1 . Novo proceaeo para metalização de vivoe, eordaes pião
ticos e outros, caracterizado pelo fato de, tomando-ee o vivo ou
Gordão plástico transparente, de usual configuração tubular, com Ou
bem aba lateral para fixação, e em estado natunal, injetar-se em
aeu interior o p6 metílico escolhido, seja purpurina dourada, pra
Veada ou outro qualquer, com :pigmentos de coloração desejada a
tendo como veiculo apenas o ar comprimido, sob cuja 'ação o dito
IDO adere simplesmente no interior do vivo ou cordão4Ustioo, re
vestindo-o de maneira integral e uniforme; e a ntaloperação prO.
cessando-se sob condigães norsain c14.. ambiente, apenae como cuida
do de, em caso de dias umidoe, filti--r-se o ar para' a retirada da
Umidade.
2 Novo processo' para metalização . de vivos, cordão,
plásticos e outros, como reivindicado em 1, substancialmente Com, .
descrita.
:TERMO No151436 de 6 de agosto de 1963
SICO pauto
Requerentes ÉiI0 DE MELLO PRANDINE
Privilegio de Invenç go: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
Cf

A GRAMPEADORES INDUSTRIAIS"

•

REIVINDICAÇUES
1e)"APERFEIÇOAKETOs EM OU RELATIVOS A GRAMPEADi
RES INDUSTRIAIS". comp reendendo carcaça em forma aproximada de rena:-

QL;inta-te ra 16

DIARIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1969 543

ver, com empunhadeira dot'adaide bico de admissió de ar comPtimidO,
com aplicação de válvula Comandada por ga t il ho, - caracterizado2, 1111.
.cialmente, pelo tato de que superiormente se encontrar disposta cáma
ra eilindrica, com redução de diâmetro interno

na região

anterior,

sendo que na parte petterior se encontra disposto pistão

Oco movei
sabre guia p osterior formada por coxim vasado, suportadoOor pino se.
lidário a bujão que se presta de fecho posterior para a câmara, sendo que internamente ao

pistão Oco se

len

apresenta um embolo novel ao

go do mesmo e s o lidário,a-uma lâmina que se apresenta longitudinalmen
te, atingindo a região de expoSição

do grampo a

ser operado,.deslo.

cando-se a lâmina ao longo de guias -laterais fixas

a

p4

confrontando

lo topo com batente apoopriadd.
2 12 )"APERFE/ÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A GRAMPEA..
DORES INDUSTRIAIS N-coaforme.reivindicação anterior, éaracterizados,
mais, pelo fato de' que o batente formador do grampo se apresentar +
.com pinos laterais que operam contra garras contateantes contra fita
de wrampos, fità essa formada por sequância . de filamentos metálicos
dis p ostos transversalmente e
coligados por cola ou similar, encerrada a fita, devidamente enrolada, em estojo intercambievel, fixado
cinta

s6b a

TERMO N g 157.937 de 30 se março de 1964.
Requerentes ELZA KUNIS - SIO PAULO.
Modelo Industrial: "ORIGINAL CONFIGURAÇXO EM SOUTIEN"

por

REIVINDICACOES

parte anterior do grampeador.
39) APERFEIÇOAMENTOS

EM OU RELATIVOS

1 2 )=" ORIGINAL CONFIGURAÇÃO EM SOUTIEN ", ...,,racte-

A GRAMMA-

zado pelo fato de cada um dos seus bojos ter feitio de um

DORES INDUSTRIAIS", conforme reivindicaçães l g e 2*, tudo substancial
mente como descrito no relat()rio e ilustrado nos desenhos apenses -

'.arto de taça, voltada para diante e para baixo, lembrando
, :a liinula geométrica, e as paredes internas de ambos os bo

ao pres ente memorial.

são forradas com látex ou outros materiais macioe correia
s; as bordas superiores de ambos os bojos São ligeiramente
trvas e estas bordas, juntamente com as bordas superiores
-I)

dois prolongamentos inelásticos, são guarneCidas com ren

.0

ou enfeites congeneres; as alças termináis, sào de fai-

13 elásticas, providas nas extremidades de ganchos conven

29)- I/ ORIGINAL CONFIGURAÇÃO EM SOUTIEN ", acorde s
)m o item anterior e tudo conforme substancialmente descri-

1,

reivindicado acima e ilustrado no desenho anexo.

TEMO N o 155 819 de 2 de janeiro de 1964
Requerentes ROBERT HENRY ABPLANALP - E.U.A. ' Nodálo . Industrial: "DISPOSITIVO PARA FORNECER LIQUIDO
MANTIDOS SOB PRESSX0 EM RECIPIENTES"
'REIVINDICAWEZ
.‘ispositivo para fornecer líquidos mantidos sob pressão
em recipientes, caracterizado pelo fato de compreender um suporte
cindo um anel inferior adaptado para se ajustar em cima do topo do
dito recipiente, um anel circular situado em relação espaçada 'com
O anel inferior e ligado a este Ultimo por uma pluralidade de bra-

Ng 158 441 de 15 de abril de 1984
Requerente: INUMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ego Paul
Modlo Industrial* "ORIOINAÈCONFIOURAÇXO XM SOLADO DE SANDLLIA8,
Z

CORRELATOS"

nummactu

çadeiras, e um receptáculo cilíndrico dotado de uma alça ou aza e
UM bico e adaptado para ser alojado dentro do dito suporte.

tÊ)

"CfIGINAL CONPIGURAÇXO EM SOLADO DE SANDÁLIAS
•

E CORRELATOS", caracterizada pelo feto de, • p
erfil' da tab./mio

Maivindica-se, de acOrdo com a Convenço Internacional
o

Art. 21 do O g digo da Propriedade Industrial, a ¡prioridade do pedido

Correspondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 9 de .julho de 3.963 sob m. 75.715.

dade dianteiro do solado prOpriaMente dito, disporem-se tohlet
recntanclai, sendo que a adjacente ao bordo 4,1 aludida
extre•
mtdedey possui' contorno em amplo
arco, eo.nal superftete ¡Ovo

rtor, dispãe-se segmento curvilíneo ' quase em
(neonato a sr ) .
'guir, dls4em-se nessa superiitte, mate quatro teoldnetes,
sendo 1;4 .41as coneciadaa apa meettelMenla a ambas at mar.
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gcus, que acompanhem , os bordos opostos do schedo, e e quarta

ca do grampeador numa baee Prismática (4) condo a alavanca ton

reemtr;ncia aproxlmehmente triangular.; sendo que a extrend•

miada por uma berra (5) de secçiio retangular e de secgio longid

dadc referente ao ;ngulo externo do seu virtIce mais agudo en

tudinal curvilinea na extremidade em que se articula ,1 base

contra-se bastante desencosteda de margem que acompanha o outro

e na .extremidade oposta se fixa um corpo (7) de forma retangusa

bordo do soladc;-alnda nesta superfIcte, dispãem-se mal-s duas

lar, quase quadrada, curva na extremidade esquerda havendo par,

recntrãnclas, adjeceni-es ; rampa Inicial do arco convencional
Interno do solado; num dos lateral, dessa superfrcie do :oleei*

tes pintadas e partes cromeadas no conjunto.
2 2 ) — "NOVO E ORIGINAL MODELO DE GRAMPEADOR", de •• nn

prOpriamente dito, ba. sallãnete em arco, -compondo, em corresoorr,

actirdo com o ponto precedente e tudo conforme eubstancialmentd.

descia, um motivo elíptico; no salto, dispoim-smuatro motivos
Cransversats, a p roximadamente triangulares, !net ados e-ericur
rados suavemente, sendo que o motivo acifrieentC as'arco Interno
do salto apresenta-se truncado, estando mofado apenas um ter.
so do mesmo em relação aos ires motivos conttguosa
- 2!) "ORIGINAL CONFIGURAÇÃO EM SOLADO DE SANDÃLIAS

(4

descrito, reivindicado acima . es pelos desenho anexos

g lIMO N O- 164 550 do 20 de novembro de 19614
Re.luerantes OSWALDO COLOMBO . São Paulo
WM410 Industrial: "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ER
DEIVINDICAÇCEQ
T

2,2) "INYÁLI=EDIAI_ONF IGURACÃO Eq PERYLLADOO

PERFILADO"

caraOt6.5

E CORRELATOS", acorde o item anterior e tudo como substancial.

rizado essencialmente por ter secç gn traneversdem forma

mente descrito, reivindicado acima c representado nos desenhos
anexos.

de "U" com hastes (1) relativamente alongadas e com extraw,
midades voltadas em esquadro (2) para dentro e Por pequena
comprimento, sendo que uma sftle de nervuras (3$ . transverw
sais e equidistantes ligam entre-si, internamente, as fias*
tos (1), resultando uma etSrie de vãos (4), enquanto-que,
entre as extremidades (2) voltadas das hastes (1) e a ner;6
vura mais pr6xima resulta em encaixes (5); e por ter

dis-

postas, inferiormente, duas projeçUes (6) perpendiculares
com extremidades voltadas em esquadro, em sentidos opost0Of
para os lados, Ce 'maneira que coincidam com os encaixes
R 2 ) "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO EM PERFILADO" , de acen.
4,2

TERMO N Q 164 147 de 26 de maio de 1964
Requerentes IRME INDuSTRIAS REUNIDAS DE MATERIAIS PÁRA
ESCRITÓRIOS LTD& São Paulo
&alo Industriais "N6V0 E ORIGINAL MODaIn D ORAMPUDOR"
PIVINDICACOES
1A) . "NOVO E ORIGINAL MODELO DE .

GMAMPEADOW,

cato '. reivindicado 0 pelo desenho anexo.
-

que n

'oe caracteriza eerAncialmente por aer conatituido de uma Usem

(1) de forka retangular, ligeiramente curva uao extremidade* n
Ar:v.

tV o

com o ponto precedente, e tudo como substancialmente deso

r_ .

proxlme a uma . dao extremidades há uma chapa (3) de foras

Manag er * Premiem) 1 Outra extremidade de articula a alavann

3—

wihnla-.1e!:a 16.
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TERMO No 16 4 551 dó 20 de novembro de 19cq
Requerente: OSWALDO COLOMBO . São Paulo
Mod;lo Industrial: )ORIGINAL A PRESENTAÇXO EM PERFILADO"
WINDICACSEg
.
/19) "ORIGINAL APRESENTAÇXo EM PERFILADO",

caracterizado (men.

eialmente por ter afiação transversal em forma de "H" (1), com
extremidades das hastes ligadas entre

81

mato de rabo de andorinha, voltadas no

por nervuraa com 'for.

MOMO sentido,

resulta-

do numa nervura ( 2 ) voltada para o interior do perfilado e,eue
tra (3), saliente para o exterior, sendo esta Anima de monos
tamanho que a outra a fim de _fazer coincidir sua parte externa
com aparte interna daquela.
22) "ORIGINAL

APRESENTA0.0 EM PERFILADO",

de acerde com o ponw

to precedente e tudo como substancialmente descrito. reivindi..
oado e nolo assoma° .snero.

TERMO H g 165 173 de 10 de dezembro de 1964
Requerente: INDUSTRIA, DE M6FEIS PARISIENSE S/A • São Paulo
"NOVA DECORAÇXO EICCADEIRAS ESTOFADAS"
REIVINDICAOU
.. •
1 * Nova decoraÇffo em cadeiras estofadas, caraota
rizada pelo fato de as almofadas de encosto &assento da cadei*

4d;lo Xaduetrials

're, em formatos substancialmente trapezoidais, com os laterais
levemente recurvados e os cantos arredondados, terem os revesso
• timentos de suas faces respectivamente anterior e superior coa
portando uma larga faixa central longitudinal, partindo do la*
teral inferior do encOsto e anteriu g do assento, e estendendo*
se. com largura constante atê práximo ao ;ataral oposto, onde
termina com conOrno transversal arqueado, dita faixa sendo
feita de preferência em plástico liso, 8 toda provida de costg
ras paralelas e q uidistantes, dispos-Us longitudinal ou, transvez
saimento, formando gomos, enquanto que á parte restante das di.*
tas almofadas comporta uma faixa perifêrica e contornante da
Central, feita de preferência em plástico estampado Com listas,
xadrez ou outro desenho, 8 formada em três trêchos, Sendo dois
laterais longitudinais e um extreme transversal, que se anon*
í
trate segundo diagonais de canto; tudo substancialmente como
doa
crito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO N g 164.875 de 27 de novembro de-1964.
W ORTNINGTON S/A. (MÁQUINAS) - GUANABARA.
- Requerente:
.
ModOlo In dustriais "ORIGINÀL MOMLO DE MUER OU liEBOQUE
PARA VE/CdLOS AUTOM6VEIS".
BEIVINDICULIES
)rI g lnal modõlo de trailer ou reboque para veiculo*
automovels, c a r acterizado por ser constituído por uma caçamba
de fundo chato que lembra uma biga e de frente mais ou

•

menos

arredondada e cuja bOca á semicircular na p arte dianteira e is
encurva suavemonte para baixo a medida que se aproxima da par,

te traseira onde 4 fechada por una tampa tra p
ozóidal, provida
do lua e suporte de placa de licença, sendo a

beirada periférj
ca da dita abertura p rovida de botões . para 1a
fixação de uma capa de lona ou semelhante, sendo os lados da caçamba protegidos
por um p aralenn provido de luzes e ficando o fundo da caçamba
montado em um eixo cri suspensões para duas rodas com pneumAtl
cos, assim como sôbr: uma barra de onde se p rogetn o eng
ate pna.
ra a fixaçZo do trailar ou reboque ao chasJi de um automOvel.;
tudo .subs t ancínlmente como descrito' e 0emn1i,
ftelado na deRonho
anexo.

•
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TERMO N g 168 X18 de 24 de tezembre de 1964
Requerente: S.A. ELETTRO-MORSETTERIE VOIPATO o ITALIA
Mdo,de Utilidade: " CHIFRE DUPLO SUPERIOR PARA MOTE...

00 CONTRA DESCARGAS ELETRICAS

•

z
uma
vemente abaulada, da qual saliente-se
_

dida aproximadamente por três quartas partes de seu diRmetro, O .
com largura aproximadamente igual ao-raio daquele, dita projeq40

REOPMal

tendo a superfície lateral composta por um trecho extremo e in•

"CHIFR2 DUPLO SUP1RIOR PARA PROTE00 CONTRA DES

1)

proje"9Io radial exten,

terno como

a

metade de um troneó de cone, e que se extende por

CARGAS EIATRICAS", conetituide por haste metAlica alongada, Ca in
doielaterals retilíneos, paralelos e suavemente inclinados, até;
racterizada por um trecho central plano, retangular, dotado do
erifícioe de fixaç go, e de cujas extremidades distais no proje

a periferia

de

carcaça, °ide forme ume projeÇão.leterel sem setor,

cilindrico, chanfrada superiormente, e toda proida'de ' delged.;$
tem, uma de cada lado, uma haste cilfndrica com o trecho inicial
reto, e curto, depois do que sofre uma flexão para baixe, descre
vendo Angulo obtuso, tornando-se novamente reta e oblIqua ao

tnt

'aberturas retangulares verticais, regularmente espaçadas; e ti"
malmente a referida projeçdo, que tem a face superior plena, O,

cho central, longo, sofrendo nova flexão para baixo num Angule .•
semelhante ao anterior e termina num trecho rer, curto e verti-

provida de duas aberturas circulares, respectivamente de peque"'

cal que por sua vez, termina em pequena coCêra de dilmetro maior

ainda, em seus laterais maiores,de um per oposto de pequenas ea"

do que o da haste cilíndrica, est6ra que tem o polo dietal em

lienciaa centreis; tudo substanelalmente como descrito e ilustra

forma tronco-cónica.

no e grande . diAmetros, alinhadas longitudinalmente, é dotada

do nos .desenhos anexos.

2) - "CHIFRE DUPLO 'SUPERIOR PARA PROf--;10 CONTRA LU& CARGAS ELÈTRICAS", acorde com o ponto anterior, tudo como xeivin
dicado acima, descrito no relat6rio anexo e ilustrada nos dese
nhos anexos.

TEMO 2i 170 076 de 31 de maio de 1965
Requerentes BOLEM B.A. COMERCIAI, IRDOSTRIAL. N IMPORTADORA
Sgo Paulo
Modg lo

Industriais

PROVIDA DE

"NOVA FORMA- OU CONFIGURA00 EXTERNA DRTINFA
RdSCA INTERNA PARA VIDROS DE PERFUME"
PEIVINDICAÇ5EQ.

10) . *NOVA FCRMA OU CCNFIGURAÇA0 EXTERNA DE TAMPA PROVIDA DE
OSCA INTERNA PARA VIDROS DE PERFUME", caracierizada pelo tato da tampa apresentar o formato especial tronco-4
mico, ornamentado por uma s grie de caneluras ou. estrras
que ocupam t gda.a eircunfergncia da tampa e se Projetam,

coto g inerente a
SERMO N g 170.035 de 31 de maio „de 1965.
Requerente: ARIO MENOTTI CANIATTI - SX0 PkUIO.
ldoclêlo Industrial: "NOVO menti.° DE CORPO DESASE PARA

deiNCERADEIRAS".

tal

figura gete gtrica (canelura ou os-

tra), do cima abaixo e estreitando-se nessa direego,
sendo na supertrcie superior, ligeiramente boleada e na
circunfer:noia da suWbase Ou boca, provida de um aro 4a

REIVINDICAOES
perpotto que, para completar o efeito ornamental da regg
.

1 - Nevo modólo de corpo de base para enceradeirea,

ride tampa, pode ser de metal dourai% imitando um anel

caracterizado por compreender inicialmente e catteça em formd.4

de ouro em contraste coma tampa de louça branca, imita
substancialmente cilíndrico, de pequena altura, e com a borda 11 ,i

do porcelana ou sendo mesmo 'feita disse material.
2e) "Nd7A FO R
' MA OU CCNFIGURAÇA0 EXTERNA DE TAMPA PROVIDA DE
ReSCA INTERNA PARA VIDROS DE PERFUME", como reivindicado
em l o , como substancialmente descrita e representada no
desenho anexo, para os fins em vista.

fiy-f
Tt4MO Nia 170 104 de 1 do junho de 1965
Requerente: JOsí MONTEIRO ALTO RELVO GRaick. . Guanabara.
Modglo Industrial: "N:(2):ItcloWNVELOPE"

FIG.2

. 1.- Novo mod4lo de envelope 1...,álado de ui_
vo triangular, caracterizado pela forma hexagonal de tu.s
mue O** 0c ori ginam pela convergência doa vérticea, aonue
et parte auperier vem aobrepAr-,e 2its duae s partee' laterais.
FIG.3 .
7
2
\vre inferior contornada por estreita aba anelar, voltada ortogonalmente vara fora. carceCa este tendo ainda a face superior sai

2.- Novo modal° de envelope, acorde o ponto

ama.

tenor, tudo como onbotancieImente deecx‘mo no -temeria. e rA
preeentado no desenho anexo.

1
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Acy Uté novo ~Alo de quadro poOrde com o ponto
2.
ea1oover eCo por constar p recisamente na parte media central
da
espaço deixado entre ao ditas quatro deprosaaes 3, uma depresso
menor 5, porém, de oonformaqlio identioa %uatro 3, sendo que ottel
lessem central , 6 é de menor diimetro que aa 4 das depresaiies
36
31 ) UM novo modelo de. quadro pare rodeio a gás, suba./
ten elsamtnte.00mo descrito, reivindicado e “pxeovntado no desenha
apenso.
TERMO N5 170 142 de 3d. junho de 1965.
.
aequerente: INDUSTRIA DE PAPÉIS DE ARTa JOSinCIEECASSECt401
ao Paulo
&alo Industriai "NóVO MODALO DE PAPEL'.
REIOINDICACOES

/ Nevo moda° de papel caracterizado pelo

•

ra

to 'me s-gr impresso em uma doa faces, como-motivo decoratiwí
Vo a réplica fiel da auperl'icie de uma piau de madeira,
com as ouse fibras, nervuras, velos, nodulos e manchas na
Urais, com vailaeSes de cores e tonalidades.
. Novo modélo de papel, ta/ como reivindleite\
Ao acima, caracterizado pelo fato del.
eproduzir com fide/im;
nade co desenhos auperficialwde madeira de diferentea gajo,
lidadea.

' 3 - Novo modlo de papel'esaencialmente.com0
tesorlto l 'reivindicado e re p resentado no desenho anexo.
_

TERMO NO 170.227 de 7 de jw-lho de 1965.
Requerente: BRASIPEL COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL

INDCSTRIA.

COMÉRCIO - SAO PAULO.

Deeenho.Induetrial:

"NOVO DESENHO ORNAMENTAL PARA PAPÉIS".
REIVINDICAOES

1 — Imo desenho ornamental para papeis, caracteri
zaao por Uma pluralidade de pinheiros, uns maiores e outros
nenores, intercalAdos entre si e dispostos em um campo neva
do e salpicado de pequenas manchas, dando a impressão de umA
, paisagem hibernal, tudo como descrito no mtmo., , ial e ilustra
do no desenho anexo.

TERMO N o 171.403 de 17 de maio de 1965.
Requerente: FUNDIÇA0 BRASIL S/A. - SA0 PAULO.
Modelo Industrial: "UM NOVO MODELO DE QUADRO PARA
POGX0 A gen.

_
REIVINDICAOES
tn novo modélo de quadro para tojo a ele, ceraeto
riater0 por ser a chapa . 1 aproximadamente quedrangular, isto és ten.
12 )

Co três lados retos e"um apenas um tento levemente arqueado para ig
ra na suo parte media e meia pronunciado nas proximidades de seaa
Oantsavtesdo sua bórda ? revirada de molde que, vista em secqao 99,
tem o formato de um "O" invertido, sofrendo o campo rebaixado quero
tro depressZes 3 iguais, circulares, levemente afuniladas para ci.
ma e dispostas em quadrei:golo, isto é, cada qual situada simetrics
mente tm coda ánguio do quadro; depress g es 3 estas abertas centra/
mente cada qual por una passagem 4 central', cujas Wrces circula..
jea se voltadas em tórms de lébio, p
ara olza!0_7

),

TERMO N0 171.402 de 17 de maio de 1965.
Requerente: FUNDIÇÃO BRASIL SIA. . BX0 PAULO.
Modelo Industrial: "UM NOVO MODELO DE CAPA PROTETORA
Rg CIPIENTES DESTINADOS A CONTER LIXO OU SEMELHANTE".

D.

NEIVINDICAÇõES

10 )

-s

Um novo modêlo de capa protetéra de recipiente'.
destinados a conter num ou semelharte, ' caracterizado por ser uma
das ' extremidades de seu corpo tubular em forma ogival ondulante a.
través—d;, sulcos 1 circulares, concêntricos e equidistantes, sendo
a menu del?.: bOrdejanto de 1408 2 central vedava. por

tampa O.
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TERMO N e 171.761 de 2 de agásto de 1965.
Requerente; EUCLIDES MEDEIROS - SÃO PAULO.

Ád) Um novo DmdéfC de cepa protetSre de recipientt
destinados C conter lixo ou semelhante, substancialmente como des

Modelo Induatrial: "NOVO MODELO DE LUMINIRIA".
entoa, reivindicado e representedo'no desenho anexo.

REIVINDICAÇõES
11WTOVO MODELO DE LUMINÁRIA", caracterizndo pia;
Zo fato se ser formada por difusor tronco-conico invertido, de re.
• duzida conicidade, preferivelmente de plástico encimado por refle.1
tor de maior digmetro e abas circundantes, estando, o difusorlascqa
te sobre luva tronco-conica atravessada por suporte tubular.'
2 0 )MOVO MODELO DE LUMINÁRIA",

conforme reiv1nn'1

dicação anterior, tudo substancialmente como descrito no relCtOrio'
e

ilustrado no

desenho

apenso ao

presente memoridl.

TERMO N e 171.406 de 18 de maio de 1965.
Requerente: ATAHYDE SILVA — SÃO . PAULO.
Modálo Indui.r1al "NOVO ..;.; ORIGINAL MODELO DE TOALHA
DE MESA com DECORAÇÃO DE FLORES"

REIVINDICACOEs
l e ) — "NOVO E ORIGINAL

MOD2L0 DE TOALHA DE MESA

COM DECORAÇÃO DE PIARES% que te caracteriza eesencialMento
por ter o formato de um loz:ngulo com as bordas ligeiramente
arredondadas com aplioagges bordadas em toda a sua exteneÃoffl
havendo mais no fterior pequenos circules (I) bordados o eia

bolce (2) equidietantea e

ea

cada uma das ponta. da toalha n

hg bordados (3) rapreeentativos de tulipas estilizadas com n

TERMO N e 171.762 de 2 de agasto de 1965.
Requerente: EUOLIDES MEDEIROS . SIO PAULO, i
Modelo Industrial: "LUMINAIA".

REIVINDICAC5E8
l e)"IUMINgRIA", caracterizada pelo

rato Ue

Ser Ila

rada por refletor em forma de prato de funde ligeiramente conico4;
Dolorido vivo e alegre estando dispostos em contraposie.go
acompanha

a

1
1

toalh a va jogo de quatro entale toalhas guarda

IsPe n de formate* quadrado cole

aplicag ges

bordadas na.perifen

ria e lua deeenho'do-ona tulipa estilizam ea cada guardanapo,
22) "NOTO 3 ORIGINAI MODÁI0 DE l'Oà1DRA DE MESA —•
10MrDEWRAÇãO DE RIZRESie , do anOrdo como pato precedente o
tudo conforme entat:noiaineate deeórite, reivindicado acta&

o pelos desenhos

animosa

vertido, com abas dircundantes e que pela face interna d . e apresente
com difusor de menor diametro de paredes tronco-conicas sendo cin.
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.2. °APERFEIÇOAMENTOS NA

ESTRUTURA DE VARETAS ARTICULADAS DE ffltd)

gura Aproximada de um "U" cuja base (=fixada a uma luva tronco -c8

MAÇUS PARA COBERTURAS DE TECIDOS E ANÁLOGOS" como reivindp:

laAca atravessada por tubo suporte do conjunto.

seado em 1, eubetancialmente, como “deectrito o ilustrado no'

=

- 2 2 )"LU1INÁRIA", conforme reivindicaçao anterior,

r relattlrio o desenhos anexos.
O

.5.

tudo substancialmente como desCrito no relatÉrio e ilustrado no 42

. iy

pen/p apenso ao presente memorial.
TERMO N R 171.859 de 5 de agasto de 1985.
Requerente: ROBERTO CAMPOS GUIMARÃES . SÃO PAULOi'
i21o6310 Industrial: "NOVO MODELO DE PERFILADO". (

Aff
r45•1'

REIVINDICAÇUES
1*)"NOVO MODELO DE PERFILADO", caracterizA-do pe.

ao fato do ser constituido por base plana retangular, de Compri-

ns.2

1Mento qualquer desejado, sendo que uma das bordas longitudinais •

4
90

apresenta com aba em cantoneira, enquanto que, a outri borda 0

se apresenta com dobras conformando um mAi" com Vertia() voltado e,
para o

interior d.o

perfilado.

-

_

2°) "NOVO MODELO DE PERFILADO", conforme reiv1n41
reação anterior, tudo substancialdiente como descrito no relattela _

a ilustrado nos desenhos apensos ao presente memorial.

TERMO NO 174 836 de 16 danoVembro do 1965
Requerente: TECELUDDIALBITEX 0/4 - São Paulo
%ganho Industrial: "NOVA E ORIGINAL PADRONAGSM OS TICIUSP
REIVINDICACOES
- Nova e original padronagem de tecidos; Predtar.161

teconte indicado para confecçao de ' peças de cama e/ou mesa. cava&
terizada por apresentar largas Caixas de c8res diferentes que wr
repetem, na largura ou comprimento do tecido, faixas estas prova*f
das de frisos centrais longitudinais cruzados com frtsca trans
saia paralelos; no ponto de intercalaçao dos referidos frisos
nas faixas de uma mesma aBr, são previstas fltres substanctalmel
te retangulares,formadas por quatro pétalas,tendo o miolo em ar
flBres estas ladeadas por dois pares de falhaaigualmente alonga*
das e dispostas paralelamente a um dos referidos frisos;tudo sube
tancialmente como descrito 'oilustrado nos desenhos anexos.

ne 2
tonc.M
TEMO N o 172 208 de -18 de agBeto de 1963 Requerente: J. PAIM S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO - São Pauld
Privilégio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS NA ESTRUTURA DE:
VARETAS ARTICULADAS DE ARMAÇUES PARA COBERTURAS DE TECIDO
•
0 ANÁLOGOS"
REIVINDICACISES.

2. "APERFEIÇOAMENTOS NA ESTRUTURA lal "AREIAS ARTICULADAS DE AS
MAÇUS PARA COBERTURAS DE TECIDOS E ANÁLOGOS", p eado ao
retas láminae . metálicas dobradas em "U" formando calhas, ca
racterisados por serem ao pontas de ditas varetaõ formadas
por terminais compoatoe por calhas de metal duro

e flexível

com uma ponta formando um corpo eeferloo, um treobe no qual
as paredes da calha são amaeeadae uma contra a outra e apr2
•enta= orifIcioe coincidentes tranaversala, e um trecho flnal no qual a calha apresenta abas laterais, que cão dobradae em tarno e contra as paredes da calha que ir li 'por sua .
vez, a vareta articulada da armação total.

5
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TERMO N Q 174846 de 16 de novembro de 1965
Requerente: MECÂNICA DE PRECISIO MARWAN LTDA Guanabara
Rodei.° Industrial* "ORIGINAL MODELO DE: COLUNA OPTAL24OU6GICA4
BUID5ICACOES

1.- ORIGINAL MODELO DE COLUNA opummofe.
GICA, caracterizada por uma base Circular de' eXtremidadae

inclinadas onde se assenta uma saia abaulada que possui
. Uma caixa conipainel'elétrioo; uma coluna suporte aedI,ona
da por um prato volante de extremidades inclinadas; uma
Coluna superior. dOtada de braços de projetor e refrator.,
ditos braças compreendendo bases de fixação abauladas ccia
anéis superior e inferior e o braço prbpriaménte dito em
curvatura suportando na extremidade peças abauladas de fi
ração; um brago do refletor cuja base é a extremidade da
coluna-auperior que a esta se sobrepSe.
2.- ORIGINAI MODELO DE COLUNA OFTALMOLO n

GiCe, de acOrdo com o ponto precedente, como descrito
representado -no desenho acomohnhants.

TERMO N D 186 985 de 14 de fevereiro de 1967
Requerente: ATALA PEIXOTO DE MELLO - São Paulo
Modelo de Utilidade; "NóVO ERROLADOR PARA CABELOS",
REIVOPICAMN
sovo enrolador para cabelos caracterizado
.por eer conetituido de duas peças, eendo uma delas o protg
ter comum com forma cilíndrica de superfície incompleta •
perfurada e a outra peça sendo um cilindro com as duas
tremidadee fechadas e tendo no interior uma determinada
quantidade de parafina, tudo eubstanclaImente Como decorar
no' relatorio e ilustrado pelo desenho anexo.

:ERMO N O 174 883 de 17 de novembro de 1965
Requerente : TECELAGEM AIBITEX S/A - São Paulo
Desenho Industrial: "NOVO PADRX0 DE TECIDOS"

:

1-

pErsurmicAccaq
Novo paarao de tecidos, caracterizado por eompna

tnder uma faixa ondulada, formada por ramos de pequenas flores à eja
telhança de goivos, fleree estes tendo Intercalado um grande boto
Itte.rosa, semi-aberto, tendo prOximo a este um outro botão parcialmu
:te fechado e mais distante um terceiro botão bem fechado iodos enteie
bottes com hastes e felhae, o fundo do tecido totalmente provido de
Identicas flórea (goivos) espars...• com iniercalação da'pequenos bo
tíes de rosa equidistantes; naturalmente, a referida faixa ondulada,
'te flores e ' fOlhas, poder te ser repetida . 1 vontade, no sentido traria
Wersal ou horizontal; tudo Oubstancialmente como descrito e ilustra
.40 non desenhos Anexes.

,damo N O 174 888 de 17 de novembro ge.1965

ilequerentes CARINTRIA-EIEKTROGERATE GmbH - Áusrav n
")odelo Industrial; "ORIGINAL MODELO DE BARBEADOR À SECO"
REIVINDIÇACCES
(hr iginal

modelo de barbeador 1 seco, do tipo que fumo.
•
•iona'com pilha eletrica comum, caracterizado pelo fato de ter'
tm corpo sextavado de linhas arredondadas, sendo (11.1 as faces
, que correspondem aos lados úteis do aparelho tem aproximadamesr

4
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tde(s) mesma(s), OperfeiçOando assim o Cantar impervi0 da Cate,'
de papelão) ou cartãO, estando fechada a OCO extremidade da

sul° obtuso com os respectivos patineis do cOrpo; dobrar para

Caixa.

dentro a segunda aba', para formar um engulo obtuso com o segmn !

2.2.» Caixa de papelão OU Cartão, de g OOrdo ONU o Me
1/,
Caracterizada
pelo fato de ou das aberturee serem free»
• to
tas, inclinadas sob um Angulerrelativamente I linha 'que une a
Segunda aba ao aegundo painel, substancialmente conforme Wel
:minado pelas linhas de intersecção entre o plano da segunda
eba e Os planos das terceira , o quarta abaá, quando os ditos
opendicee penetrarem primeiro na referida abertura ou aberturae,
durante, 8 operação de fechamento.
13.» Caixa de papelão Od cartãO, de. ecdrdo com o poa
tO 11, Caracterizada por conter duas das ditas aberturas, gen»
do que as terceira 'e quartalbae possuem, em g ene cante:: Internet', eottoreloe para proverem Uá fecho aperfeiçoado noeõ entoe
do Carta.
14.» Caixa de .papelão ou cartão, de acordo com o po
Caracterizada
pelo fato de que a primeira aba é não-per
to UI
furado, e taetante ampla para no cartão montado, cobrir subatancialtente todas, as partes da segunda aba. .
15.- Caixa de papelão ou cartão, de acdrdo com o pon
to 11, Caracterizada pelo fato de que a auperficie interna da
primeira abe e afixada mediante adesiVo..1 superfície externa
de eegutda aba, enquanto a superfície interna da segunda a' ba 4"
'afixada mediante adesivo Is superfícies externas das terceira
o quarta abar( a fim de proverei assim um fecho aubstancialmente impermeável na extremidade do cartão.
Processo de ia-Ohar uma eXtremIdade de uma caixa
de papelão ou cartão que apresenta g eia lados re
tangulares; um corpo tubular de :quatro ladoe, ca
ao um de cujos lados constituido por um painel
retangular com squatre aresteer uma primeira aba.,
Unida a um primeiro dos painéis retangulares; um:
aegundé aba,,Unida a um segundo dos painéia retangulares, °poeto e paralelo ao primeiro painel,
C uma terceira e uma quarta abas, unidae, respec
tivamente, aos terceiro e quarto painéle retangn
lares paralelos em lados opoetos do cartão,sendo
es terceira e quarta abas dobradas para dentro,
de maneira a situarem-se perpendiculares aos pai
Cele do Urgi, sendo e aegunda aba dobrada para
dentro, perpendicularaos patinhe do corpo, a

"

nobrejacente Is ditas terceira e quarta abae,ega
do e primeira aba dobrada para dentro, perpendi.
cular aos patinhe do corpo, nobrejeoente ã segun
da oba, e afixada h mesma, cuja segunda ata contém
no mlnimo ume abertura, e- eendo as terceira e quarta
abas recortadas cada qual, no seu canto externo, ad»
jacente ao segundo paine/de abe, para fçrmação de
cotovelos nos cantos internos da g terceira e quarta
abas, a fim de ser provido um fecho nos °entoa do car
tão, e para formação de eptndicee protuberantes, ca-

_acterizado por compreender os eatágioadel dobrar para dentro

das dites terceira 'e quarta atas, de maneire a formarem -um en*

do painel, g de mandira.a' ficar sobrejacente

2is

terceira e quer

ta abas, sendo ociapendices substancialmente-planos e 'projetan
do-se dentro da' ditaabertura ou aberturas; forçar para dentro

a segunda xtbe, a fim de assim forçar para dentro 'bambem am ter
seira e quarta abas, bem como para forçer os apendipes através !
damu das abel-turas, sendo os gp4ndices bastante compridos para
que, ,na posição fechada, pelo menos uma parte dos,mesmegfique
eobrejecente a no mínimo uma parte "da Segunda aba, provendo d4a
te modo um suporte interno-para as terceira e quarta abas duras
te o fechamento do cartão ou caixa, e dobrar 'para dentro n primeira aba, perpendicular aos pai:leia de corpo, de maneira e ficar eobrejacente 1 segunda aba, e afixada I mesma, sendo n pri»
• mmira aba bastante al,pla para cobrir .completamente a 'dita ober»
tura ou aberturae, em os ap4ndices se projetando atraves des
eas Ultimas, aperfeiçoando assim o caráter impervio da caixa, de
papelão ou cartão.'
17.- PAceaso de acerdo com o ponto 16, caracterizado
pelo fato de que as terceira e quarta abas são primeiro viradas
horizontalmente para dentro de maneira a ficarem perpendiculares aos pain4is do corpo, apés o que as primeira e segunda abes
são viradas horizontalmente para fora, ficando 'bambem perpendiculares aos ditos palmeis do corpo, sendo o adesivo aplicado

Is superdcies internas de cada uma das primeira e segunda abaa,
la Pp o a o que se permite Is terceira e quarta -abou levantarem ne a
formarem um Angulo obtuso com os respectivos paináis de corpo, .
e sendo a segunda aba virada pare dentro para formar o dito
-guio obtuso com o segundo painel, de sorte que a primeira aba
torne-se afixada N segunda aba mediante-uma junta colada, enquen
to a segunda aba se torna afixada le terceira. e quarta abes me
diante juntas' coladas.
18.- Processo de acórdo com o ponto 16, caracterizado
pelo fato do adesivo ser aplicado entre as primeira-e segunda
abas, bem como entre a segunda'aba e as terceira e quarta abas,
com O fira de prover dm feche estanque.
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119 151.477

de 6 de seleto de 1963.

Requerente: AKTIE NGESELLSCHAFT MROWN I MOVER & CE.
sunl,
Privilégio de Invenção: °CAXETA DE VÁLVULA".
PEIvINDICACãE8
D CAXETA DE VALN;ULA", e specialmente para vaivula de sopro,

,
que se encontram nas imediagO'es de umayoga 4a lxgaçao
GO WO'

IMA

tZncia do uma chave de rxessao a gás, CaXacterlzauo peio
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TERMO NA 151.431 de 6 de ejeto de 1963.
Requerente! SOVAM INDUSTRIA ME ARTIGOS.ME PUSESTES 0/10.,
SZO:PAULO.
PriviléGie de Invenção' *APERFEIÇOAMENTOS 12d ABAJUR ESIMILARES".

1.41W

'de que o elemento que . forma a gazeta 4 èonstituido de dois dis-

REIVINDIOAOES

cos colocados superpostos, sendo um de gaxetu dura e em contac-

1-. Aperfeiçoamento e em abajur e similares, carecteriza•

dos pelo fato de o abajur propriamentadito, de tipo emalo qual0:
te'
quer, ou então um outro dispositivo de ilumirlaçgo' conheci*,
tercaledo,na ligação da ondas euae riimpenlae componentes -dimí-ered0
de_alimentação de corrente eletrica, um reoetato de qualquer tipae

te com a peça móvel da válvula em pèsiç'á fechada eu ontiv
'isco de material mole e estando um contacto com o suporte da
. L;axeta.

preferentemente ~botão giratkio para comando manual.
2 -. Aperfeiçoamentos em abajur e similares, caio reivindio,
oadoe em 1, substancialmente como descritoé e ilustrados nos'desenboS

.k‘ 22) "GAXETA DE VÁLVULA", especialmente para válvulas de sópro,

conforme rejvhndicado no iteM acima, e caracterizado por a ca-

anexos.

xota dura ser constituida de politetrafluoretileuo.

39) "GAXETA DS VALVUW, especialmente para válvulas de . saprG
por re, conformo rèivindicado nos itens acima o caracterizad o
' forçar a ±politetraflueretileno com 1.à. do vidro,
válvulas do sópro,
4 2 ) "GAXETA DE VÁLVULA", espocialmento rara
,..
conforuw reivindicadm . n os itens acima o caractrizado por a ga

•

xeta mole Sor constituida com cautchu com silicone:

. válvulas de sopio
5 2 ) ". GAXF.TA DE VtLVULA" , ospecialmentt para

, do adIrdo com os pori;os procedentes e tudo

conforme suistanci-

acima e reles desenhos anexos.
"almeute descrito, reivindicado

•

eivindicam-se finalmente os beneficios da Convem:á. ° likeernacin.
F I G. 2

.21L1, de cardo coo o que dispt,e o art.21 de dèc.lei n.7.03 do

l45, e tendo nuivista a patente dopositada na . SUIÇA sob n2.15.069/62

de

21

/1211962.

F I G, 3

TERMO N 2 151. .639 de g de ajeito de 1963.
Requerente ODDVAR SIGVALD HALBOSTAD E GUNNAR ARNESEN;..
NORUEGA.
Privilégio de Inveno;ot ' , ESTRUTURAS DE TETO SUSPENSO PARA
REGULAR A ACÚSTICA".
REITTNDICAGDES

1 - Arranjo numa eetrutura de palmeie ou do eój
tiírro para a regmlagem aelçatioa de ambiente% no qual pai.
Ae1O 02 elementos foitoe do ohepa de metal ficam deateavel
mento encpenrom numa corta dietincia do ferro men:atentem
reoterinado pelo fato que dito rOrro de painel compreendo
uma oombinaollo de tg e tipoe prineipaiu de elementom betam.
derdes tende qualidades de aheorlião diferente*, a caber um
elemento de aftn-ire quõneia, um elemento do „baixa freqUZIncle
e ma elemento do frequilncia , de faixa ampla.
2 - Arranjo de acara° com a reivindieação;1 1 co..
raoterizado pelo fato que doe trile tipos de elemento o abeol
'redor de alta-frequincia compreende um elemento de obapa

to
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lide fm perruraflee ,...iformemente dletribuida e de uma cobel
I
,eure de material abeorvedor do som coloéada no lado superior
I '
do meemo; o abeorvedor do baixa frequeincia, uma chapa no.
eerfurada, tendo aplioado na ama euperffcie superior uma coe
cada de um' material amortecedor da vibração com movimento di
amicto interno tal que a conver gi° de energia do som em ca.
,
ior durante ti eibraçao, o com isto a absorção do som do ele.
,oento, :icem eubetincialmente aumentadoe, e o abaorvedor de
trequencia de faixa ampla, um elemento Preparado como uma.
combinação doe doia primeiros dois tipos de elemento, .a
der um elemento de chapa perfurada provido de uma camada de
tutorial amortecedor da vibraçio e'de Uma cobertura de mato.
dial absorvente do sou no meu lado superior.
Arranjo de acOrdo com ao reivindicaçiee / e
d!, Caracterizado pelo tato que os coeficiente de abeorçi0'.
I para todos os tipos de elemento cão determinadds o tornados
Oficientea como uma função da alatinais a partir do elemente
,para o ferro permanente, de maneira que todoe os elementos.
de um eub-eirro podou cor adaptados numelliatancia igual Pre.
neto:ninada«

.

4 »Arranjo de acirdo com qualquer uma daa rei.
dindioaçãee antarioree, caraoterizado pelo fato que o ooefi.
Ciente de abeorção doe elementos de baixa erequincia í rega.
lado de acirdo coa as cirounetanoise andantes no ambiente .
parlado de um diepogitivo eenefvel ao calor regulando ot
temperatura no domínio do aub-fOrro*
•
5 ., Arranjo dóseirdo com a reivindicaçio 4 0 oa.
*Otimizada pelo rato que 0. Coeficiente de abeorção doa ele.
fentoe de alta-fraquincia í regulado atraveg da alteraçãO
das íreae livres das perfuraçãee doe meemoa por meio de um
0Mortecedor de glizante acionado por uma tira bi-metálica,
•Sformagão da qual í'controlada pela temperatura do firro.
6 =Arranjo de aoerdo com a reivindicaçio 2 $ CGS
noterlaado pelo fato que o material de amortecimento de vi.
bragliee consiste suma mistura de ut adeskvo a de-midcteritg
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CIXO e dito batente antee de completar meu movimento de firag:o;
0
de modo que o fato de completar o mesmo obriga o membro de fim,
são a girar e assim empurrar C 4ita peça de trabalho para Uma
posição de trabalho.
2.
Máquina automática de chanfrar de acordo com te
ponto 1 9 caracterizado pelo fato de o dito membro de fixação
ter porçZes que se estendem em lados °postou do dito eixo e que
Ingajam a dita peça de trabalho quando se completa o dito movims )
tento de fixação.
Ao
'•"' 7-ina automática de chanfrar de / acirdo COM e ponto 2 # caracterizado pelo fato de que a porção do dito membre
le fixação que se estende em direção ao dito batente (5 mala
pesada do que a porção que lhe fica oposta.
Máquina automática de chanfrar conetruida e adapta.;'
Ia para operar aubstancialmente como descrito OQM referencia 4 ID
domo ilustrada nos desenhoa anexos.
Aeivindica -se, de acirdo Com atonvenção Interna
eional e O Art.21 do Cádigo da Pro p riedade Industrial, a priori.;
(tale do pedido correspondente depositado na Repartição de l'a•
tentem doe Estados Unidos da Amáripa. em 8 de agesto de 1962 edb
R. 215.629t

qranulado.
Os requerentes reivindicam a prioridade de ide*,
41co pedido dormitado nalepartigio de Batantee neruegn;c0
em lete.qp sob me 345586..
Uno Na 151.398 de 9 de agtato de 1963.
Requerentes THE MENDIX CORPORATION - B.U.A.
241v116610 dm Uvenção: 1'MAQUINA AUTOMÁTICA DE CHANPAARoe
REIVINDICOOCES;

-

dquina automatioa de chanfrar que possue %soa "rores
de
trole de suporte de serviço na qual uma pega a mor trabalhada a
que está eendo alimentada em uma posição devera cor empurrada
para uma poeição de trabalho determinada pelo encosto da dita.
pega de trabalho contra um batente existente na dita superfloic
O um mecanismo da tixação operável positivamente paraimpulsionak
O prender e. dita peça da trabalho na t dita posição de trabalho
Compreendendo um membro de fixaÇão des/octivel reciprocamente aeitiC
ta peça de trabalho em direção à dita superfloie e em direção com.
.trária,'earacterizada pelo fato de dito mdmbro de fixaçio apoia*
do para rotação limitada em um eixo normal a uma das direçães e
Cdaatada para primeiro engajar a dita peça de trabalho entre dite

CRÉMO dd 15/.166 de 19 de abril de 1963.
Requerentes WAGNER SALDANHA PARIA - SX0 PAULO.
Privilégio do Invenção, WERPRIÇOAMENTO EM CALOTAS DE VEICU/OR
tS MAIN
" pilaNDIcAche,
FeR/PitieuaMENTO

RAI CALOTAS DE WICUICS !MURAL,

caracteriza'

ao •pelo tato do dietintivo centraleer independente da calota, sendo.
Ligado a ela por uai parqfueo, que 6 soldado no distintivo apreso o
ealota por intermédio sesusrm4mesto. csraoteriseso ainda Nilo revo
to do distintivo possuir um contra-peso na parto interior permanece
do assim o distintivo parado
R

.

APERFEIÇOAMENTO EM

op

panto a calota *
até girando.

CALOTAS DE VEICULoS Ra enaiiL,

eesferme.oal

eacterizado no ponto J, e devidamente lluerrado nos deeeilhoe em ane7.01
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duais e/ou á frequ%ncia das correntes que os a1iment026
42 1 "DISPOSITIVO PARA O AQUECIMENTO INDUTIVO CONTINUO E UNIF101
ME DE FITAS METALICAS", de actIrdo com os pontos earacteristi0o4
1 2 a 3 2 , caracterizado pelo tato de que 08 indutores individ4
ais sts'o dispostos dos-dois lados da fita, aos pares. chmostoS

um ao outro
Se) "DISPOSITIVO PARA O AQUECIMENTO INDUTIVO CONTINUO E UNliOír

e.

ME DE FITAS METALICAS", de acordo com OS pontos oaracteristiS8(

de 1 2 a 4 2 , caracterizado pelo fato de que os indutores ilidi*
duais ou uma ¡Suta dos mesmos so dotados de um ndoleo do teW
ro (61

TERMO N R 151.134 de 26 de junho de 1963.
Requerente: AK TIENGESELLSCHM BROWN, BOVERI & CIE. - SUICA.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA O AQUECIMENTO
TIVO CONTINUO E UNIFORME DE 2ITAS METÁLICAS%
REIVIND7.CAÇõES
22) "DISPOSITIVO PARA

O AQUECIMENTO INDUTIVO CONTINUO E UNIFOI1-

ME DE FITAS M ETUICAS",

por meio de diversos indutores, disposi-

tos a uma pequena distancia da superficio da
fita e paralela.
mente a esta, sendo a fita movimentada junto ;os moamos, caraoHterizado
pelo fato de que os indutores individuais
, •
(5)
luidos edbre a largura da fita (1) 4%
ajustáveis indiVidual-.
mente no que diz r espeiti. á sua posiao em rela4o
I flia

O

qg

62) "DISPOSITPVC PARA O. AQUECIMENTO INDUTIVO

CONT/NUO

E

UNIIi011.

relaço de um para com o outro, r!Nspectivamente.
2 2 ) " D ISPOSITIVD PARA O
AQUECIMENTO INDUTIVO CONTINUO RUMOR.

es DE FITAS METALIC S" de

MS DE FITAS METÁLICAS", de aceirdo com oà-pontos caracteristioce
1 2 a 5 2 , caracterizado por dispar de um revestimento que com..

acordo com o ponto oaracteristic8

1 2 , car acterizado por duas ou mais linhas
de indutores indivie
! duais (5) serem dispostas umaatrAs

8istepolo menos parcialmente em um material transparente, pot
exemplo plexiglas, que envolve o dispositivo de aquecimento

da outra= sentido lonsimi,

tudinal da fita (1),

(10) o a parto da fita (1) q
ue Se encontra na ~enato do mel"

32) *Domines

mo, tem p omo por dispor de elementos para a entrada o saida de

PARA O AQUECIMENTO INDUTIVO CONTINUO EONIFON

._

MEDE FITAS METALICAS%

de acOrdo com os pontos caxacteriaticce

1 2 e 2 2, c aracterizado por dispOr
de meies atravas dos quais
d variava in dividuaImeute 1
e quidade doe indutores indivi.e

-148 protetor para dentro e para Ora, roep ectitamente, ddes,
paço envolto pelo revestimento.

Te) 'DISPOSITIVO PARA O A
UECIMENTO INDUTIVO CONTINUO E UNIFORp
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dar
DE FITAS METALICAS",

de acdrdo com os pontos precedente6 O
•••

tudo conformo substancialmente dascrito t, reivindicado e Pelot
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o desapertar e mandril, 'eito permeio de uma chave de apto.

to, caracterizada essencialmente pelo fato de ser constituida 1
por uma haste (13) cilindrica que serve coma cabo, com eztremiol

desenhos anexos,
TtRMO N g 151.106 de 25 julho de 2.96).Requerente: INDUSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS PINHAL VA. mau
SÃO PAULO.
Privilégio de Invenção: "APER tzT roAMENTOS INTRODUZIDOS EM
MANDRIL".

sAaa mais delgada (14) e igualmente cilindrica, enquanto a aro' .
tromidade oposta tem incorporado um semi-circulo (16) com pe..
itnanas proemintncias (17) c i ;Indricas nas- p yriferias adjacentes'

REIVINDICAÇÕES

12)

Po suas extremidades internas.
"APERFEIÇOAMENTOS 'INTRODUZIDOS 1f MANDRIL", consiste de
del "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EW MANDRIL", como

nos pontob

um modo de abrir e fechar as castanhas s8bre a broca em mandril]
p recedentes e tudo como subLtancialmente descrito, reivindicado

para quhlquer tipo de furadeira, e slfo caracterizadas esganei+
e meios desenhos anexoa.
almente pelo fato de.a castanha (1) dispôr em sua parte supt.4
rior de uma reentrtncia (2) com uma abertura (3) circular em
sua regi .iio central donde projeta-se um pequeno-eixo (4) ciliadrico que envolvido por uma mola helicoidal (5) que penetra(
com uma de suas extremidades, ta abertuva (3) sendo que a ex.

tretidade oposta adapta-se h peça-guia de aparto (6), encaixat.
do-se em abertura (7) circular disposta lateralmente no corpo
de dita peça, ficando esta encaixada sabre e entro as reentram
cian (2) das castanhas (1),

TERMO N 6149.705 de 6 de junho de 196
Requerentes CARLOS MAIA DE SnUZA
PAULO
Modelo de Utilidades "UM MODÈL0 DE PORTA-RECEITAS DE tOMOSTIVEINCOÇUSTRISZ delL000d
REIVINDICAÇONS
1 ..bDt modelo de Porta-Receita° da Comestivele, coque
teia e amilogoo, oaraoterizado por uma pluralidade de laminas .
retangulares' com cantos arredondados, feitas de material rala.
bivamente rígido, sobrepoetas ou empilhadas, perfurada:: na zo...
ata de um dos cantos e capazee . de serem movidas em terno de
pino tubularcabeça chata fendida:numa extremidade, em ou.
ja outra extremidade 4 enroaqueado um parafuso com cabeça idaa,
ticas ou outro meio de tixaçao, dispoeitivo . que mantem unido
conjunto. de lâminas.
2 - O modelo de Porta-Reoeitas para domeetiveis,

c.. '2 -

tacteie e análogoe, acorde tom o ponto-primeiro o como descri' í
to no memorial a ilnetrAdo na de sennr ena"."

r/.

•-•

,e1-44r•

1
22)

"APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM ' MANDRIL",

como no ponto

1/040 N0 149.686 de 6 de junho de 1963
Requerente :EDGAR VELLOSOBIPLER Rio °rende do Sul
Modelo de Utilidades "NOVO MECANISMO PARA DESOUGAM CAENd
D'AGDA SANITÁRIAS
REIVINDICAÇÕen

precedente, e por cdnsiatir, tamb6m, de um novo modo de apor-.

9110vo MECANIANO PARA DES06110à CAMA DAMA

658 Quinta-feira 16
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SANITARIAS" montado em uma caixa dotada de um oleio isente
de tampes ou análogos, caracterizado Pelo fato de ser (men.

.,tuldo de 'um registro de boda, a cuja peça articulada de abar.
tura ou vedaça. o. da agua (registro prOpriamente dito) acha-se 1

• .
fixada uma haste especial, a qual, na cztremidade oposta aquele
por onde esta prk'aa A peça do registro,.4
bifurcada como for-

' g quilha pela qual se fixa na face auperior de uma bola de come
figuralgo peculiar pe ralelepipedal comum doa lados formado
por um pleno inclinado.

9NOVO MECANISMO PARA DESCARGA DE . CAIXAS DUCA
SANITÁRIAS", como no ponto anterior, caracterizado pelo fato
• do diapositivo produtor da descarga, ser formado por um duplo
.1
o" "T" guarnecido de um tr:.nco girante, estando um dos ramos
tranaversaia do referido duplo "T' t preiso como eixo, AS paredet
laterais do reservatOrio e o outro ramo apoiado e dealisante
sObre a haste bifurcada (forquilha) referida no ponto 1,

que
, pressiona para baixo at uma trava 'cilíndrica fixada nas pa
n
, redes laterais da caixa dAgua.
3°- °RUO MECANISMO PARA DESCARGA DE. CAIXAS DUCA
,SANITÁRIAS " tudo como aubstancialmente descrito, desenhado

e

, reivindicado.

EIG.1

0. á
r TERMO NO 149.670 de 5

de junho de 1963,,
UMENTE: HE1MRIQU2 BERTHOLINO MENDES DOS
UMA. Rio do Aueir0-4:11
PRIVILÊGIO DE INVENgOt " APDRFE IÇOAMENTO EM
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1 . Ape rfeiviamentoa em arsiaçSee para
colehoea
elm/lareef caracterizados por uma p
luralidade de ca rreiras m
adj acentes de molas em espiral con
feccionadas, cada uma, 0012
tua 4nico fio, cem e
mendas, sendo as espirais ligadas Is das
carreiras adjacentes e aos vergalhes que formam
o quadro-ai
( porte por arame de aço.
2 - Aperfeiçoamentos em armaçUes para
colehiree 0
Dimilarea caracterizados por serem ess
encialmente como . dee,.
oritget r elyindic ado sp _ilustradop noa
desenhos anexos.

TERMO Nc l49.678 de 5 de . junho de 1963
Requerente. MANOEL FERRARDES
Guanabar.
ir
Modelo de Utilidade. "UM NOVO DISPOSITIVO DE TELA REMOVÍVEL,
TRANSPARENTE E COLORIDA,PARA TELEVISORES "
REIV1NDICAÇCES
1. UM novo dispositivo de tela Wzvivel, transparente e
colori*

da, para televisores, caracterizado por consistir numa porçrto
retan.
eracie da qual .sía,

gular, de material plAstico transparente, na sup

impressas verias faixas ca cores esbatidas, em verias tonalidades,
lendo esta tela fixada em duas rAguas t ":4?erCor e inferior, enquanto,
lateralmente 4 en quadrada por duas revisa verticais, removíveis,
010 se encaixam nos '
entalhes, das extremidade das reguas superior e
inferior.
2. Os novo dispositivo de tela removivINN transparente e
Colori.
'da, p ara televisores, 'provida co um cordel .
e gancho para ser pendura;.
da, substancialaente.como a q
ui descrito e ropreeentado nos desenho
an4OSe

149.643 de 23 de janeiro de 1963
re:rlientes CONFECOES MODY DICK LTDA
810 PAULO
Modelo de Utilidade t "NOVO MODELO DE PROTETOR PARA coLARIROO
*
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BEffiNDICA023.
2. Aperfeiçoamento em e5e:1 m
' de dentas aUtouttica operada el:tri
mente, caracterizada pelo fato de compreender um AnvOlucro, uma bateria
3olotada dentro'do dito invOlucro, um motor alg trico acionado- pela dita
bataria, um aproensor de •segva de dentes conectado movivelmonto ao dito' •
motor, mma iscava de dentes fixada no dito aprownson: é teulo uma plural..
dade'de • cerdaa, meloa de gaia coidcados dentro do dito Imaginara para peri
mitiram apenas uma reciprocaç go em linha reta do dito apreensor com rola.
ggo ao invglucro, o dito motor ocasionando que : o dito apreenSor nova al

a

• MOVO 2021,0 DE PROTETOR PARA COLARMOS*, apli.
sovei a CUIM $00laial confeccionado em papelão, eu plíetioo ou
outro material :migado conveniente, recortado numa peça plana iam&
mar de eepeseura conveniente, de comprimento altura Main para
..r introduzida-me interior da ume compreendido entre o colarinho e a-vira, de forme a ficar a parte. aediana do protetor na alta
ra do botão central do colarinho, caracterizado por ter a parte eu
perior um pequena entalhe em "V", correspondente a outro entalhe na linha interior, semelhante porgm Otad.staior amplitude, gabos contraia e, -entro os dele recOrta em forma de gravata borboleta .
partindo de sabem as extremidade' da oonfigurmio de azas, dois coz
teo longitudinal:anedia:los que delimites . a zona central de dobrada** central acima da gravata borboleta, de modo que a metade 14151kri
ir. poisa ser introduzida entre o colarinho e a vira e a parte voe.
tenor possa mor dobrada para traz e curvada em torno da vira.
2 • MgrOlIODELO DE PROTrTOR PARA COLARINHOS*, acorde
OOM ponto anterior, tudo como substancialmente reivindicado, dasente
13.motra4o
sdteeekbe

ternadamante a dita ese gva de dentes aponae numa dir,ego 0. ,1 linha reta...112m
tancialmente perpendicular ;s dias cordas atr gves de um curso de aproai..
madamente 4,5mma, sendo ame ditas cardas de uma flexibilidade e extenso
tais que quando a dita escava do dentes ; reciprocada numa linha reta pe.
10 dito membro opressor substancialmente tidas as pontas dás ceadas colo.
coadas az contacto com o temido gangival tendam a .permanecer onde foramo%
locadas enquanto as porg g es da corpo das cordas se movem em vai e vem fazendo com que as pontas produzam uca agZode mas:azoam/tato e substaucialmem •
te tgdas as pontas das cardas que s go. colocadas. simult gosamants em contao
to com -; euperffcies'dds dentes tendam a correr nas ditai superdcleame
danado uma aggo de estragamontoa
3. Apereeivamento em eac gva de dentes automttlea operada elgtri
cemento, caracterizada pele tato de incluir um invglucre tubular, uma oscava de dentes estendida de una extra !alidade do dito invOlucro e tendo g
na pluralidade de cardas colocadas em reino substancialmente paralela,
um motor •árie* colocado dentro do dito inv giuoro para reciprocar a
ta eacalva da dentes atrgvos de um curso de aproximadamento4,5~, meios
de gula: para permitirem apenas a reciprocação em linha reta da dita esc?:
vede dentes numa direglo substancialmente. paralela ao eixo longitudinal,
do dito invglucro • anbatanciaiments perpendicular Is ditai ceadaar.san.
do a dita esogVa reciprocada sob uma velocidade de aproximadamenter2.000'
cursos por minuto.
4. aperfolgoamanto ei esogve de dentaa eatomgtica operada'eatriaa.

TERMO Ne 149.460 de '29 de maio de 1963.
Requerentes GENERAL ELECTRIC COMPANY
Privilegio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EnEsCOTA DE DENTEA UTOMÁTICA OPERADA ELETRICAMENTE".
REIVINDICAÇÕES

1. Z perfesiçoemento em esegva de dentes auto:cá:Uca operada el;-

aa,

trica:monte, caractardzada pelo fato de compreender um invglucro, uma ha-teria localizada dentro do dito inv glucro, um motor el:trico acionado pe..
ia Cita betaria, um membro aproenzor da . esetva de dentem conacta0o para
:
or,g-:a de Untas aopertada. pelo dito membro apreensor . e tendo uma pluralidade de cardas, meios da adia , e%
locados dentro do invglucro para permitiram apenas Uma:raciprocag ge em
Linha reta do dito membro apreensor com relag go ao dite invOlucro, • dito mótor ocasionando que o dito membro apreensor movimente alternadamente
a dita escava de dentes apenas numa direg go em linha reta substancialmen.
to perpendicular ao ditas cardas, sendo as ditas cordas de uma flexibilliade e de uma extenso tais que quando a dita escava de • dentes reciprom
dada numa linha reta pelo dito membro Spreensor substancialmente todas as.
pontas das cardas postas em contacto com o tecido gengival tendem a perro
acesa onde s go colocadas enquanto as pora gee de corpo das cordas de movem
em vai e vem fazendo com que as pontal produzam uma aço de maasageamanto
• substancialmente t gdas as pontas.das cardas que ago 'colocadas simultg
lusamente em contaáo com as superfLiea dos dentes corram nas referidas
euerticies produzindo uma ac go de *arruamento.

1

malte, caracterigada'pele fato dó compamendor um invélacre tubular alou»
gado, um motor •ataico colocado- dentro do dito invglucro, uma eacgva da
dentes estendida a partir de uma extremidade do dito inv glucro • coneot%
da para ser reciprocada axialzente peio dito motor, tendo a dita racgVa
UML pluralidade da ceadas colocadas em relag g
i substancialmente paralela
• entendidas a partir da dita 1180tTi . de dente* aproximadamente 11,11mxa.
meios da guia para permitires uma reciproata go apenas ezrlinha reta da
dita escava de dentes numa direg go substancialmente perpendicular ;s di.
tas cordas, sendo dito motor adájtade para reciprocar a dita esc gva a.
tatvas de um cara° de aproximadamente 4,5 aMia. sob uma velocidade da a .
pro:Imadaments 2.000 curtos por minuta.
.5. Ap erreiçoaCento. em escgva de dentei antomgtica • opera-da elgtri
atinente, caracterizada pelo tatá de cápreandor UM invgiutro tubular, um
motor el.:ar-leo colocado dentro do 'dit .° favic!iucro, uma e' segva de denteara
matado para ter reciprocada rapidamente atr;Ves do um curso pelo dito
motor, meloe de guia-para permitirem apena,. ama reciprocag go em linha' re
ta da dita eso gmm de dentai .a tendo a dita :est4vr uma pluraÃade de cec
das estendidas numa dirog go subatancialmente perpendicular 1 diregIC de.
rociprocaago, eatendedo-acas cordas da dita eatuiva aproximadamente 11,
limms e tendo um dai:atro que vária entre as faixas de 0,1778 • 0,5048
do adlimetro.
6. berfeiçoamento em •segva de dentas aUtomitica operaaa el:trica.s
mente, caracterizada pelo fato de' compreender Um invglucro tubular, Um
motor el;trico operado por bateria colocado dentro do dito ingincro •
tendo uma saida de rotaggo, um membro de eso44m dotada da ama sauralidaopl
de de ceadas flexfveis colocadas em rela
sutálancielmentworalolasoni.
apreensor Pára suportar o dito Membro de esc gva, meios transformadores
de movimento tara converterem a dita salda de sotech 4o. aotgaievaadie
o

pior
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tonto de reciprocaçã‘ de dito apreensor e do dito membro de esc6va atrg*
ves de um curso de aproximadamente 4,5mms. sob uma velocidade de aproximadamente 2.000 cursos por minuto 'e meios de gula para permitirem a roo&
procaç go do dito apreensor e da dita escavo apenas numa linha reta suba..
tancialmente .perpendicUlar Is ditas cordas.
/.
7. Aperfeiçoamento em escava de dentes automgtica operada ai:trica.,
mente, caracterizada polo fato de compreender um man/pulo atuado por fat
sa constituido por um invalucro tubular dotado de um eixo longitudinal,
Um motor alatelco operado poretateria colocado dentro do dito invalucroe
tendo o dito motor um eixo rotativo estendido na direç go dó eixo loagitu
dinal' do dito manfpulo tubular, um apreensor de escava de dentes colocado dentro de uma extremidade do dito lnv glucro para receber uma escava do
dentes, maios para transformarem a rotag go do dito eixo de•motcr na rol
procaçg o do dito apreemor'nuna direção paralela ao dito eira longitudinal do manfpulo, tendo o dito motor e os dito meios transformadorea de
movimento paraaetros para reciprocarem o dito apreensor atrtves de Ummase
co de aproximadamente Laamma. numa velocidade de aproximadamente 2.000
cursos por minuto • meios para guiarem o dito apreenaor numa direa go pa*
ralela ao eixo -longitudinal do dito invaleacro e para lapediramo movi *
mento do dito apreensor numa direg go transversal ao dito eixo lengitudi*
mal.
8. Aparfeiçoamento em escava de dentes autoria operada elgtrica*
mente., caracterizada pelo fato de cozareender um membro de escava dotado
de uma por go de espiga e uma povão da cerda incIuldo uma pluralidade
de cerdo de "alou colocado em relego sabatancialmoda paralela, :tendo
a dita porg go de cerda uma tiro de seç go transversal de aproximadamente
15,8zna. de extenso por lOmma n de largura, sendo as ditas cerdas de aprn
ximadamente 11,11ama. de extenso, tendo as ditas cordas dianatros iguala
que oscilam entre 0,1778 e 00048 de mm e pelas motores eletricos conecte,
dos porção de espiga da dito membro de escava para ripidamente adito
membro de escava atraves de um cUrso no superior a 4,5 ame, moem directo
de linha reta substanoiaamente perpendicular is ditas cardas.
• 9. apeafeiçoamento em escava de dentas autom:tica operada eletrl.
carente, caracterizada polo faio de compreender un invOlucro tubular que
forma UM man/pulo para eacava de dentes, uma bateria recorro:vai dotada
de primeiro e segundo terminaid /Podados dentro do dito invalucra de °saí
va de dentas, maios de motor elgetriao acionados pela dita bateria e veda
dos dentro do dito invalocro, um apeaenzor de escava de dentas, meios
transformadores de movimento cenectando o apreensor de esoava de dentes
emas ditos meios de motor para reciprocaa go dos ditos primeiro e segundo
meios de contacto do apreensor da esegva do -dentes fixado na supera/cie
externa do dito invaldora de escava de dentes e conotados aos ditos prl
melro e segurdo terminais de bateria para permitirem que a dita bateria
saia recarregada enquanto a dita bateria .st: dentro, do dito inaaltiero. •
10. Aperfeiçoamente em eseOva de dentes automItace operada el: 4.
tricamente, caracterizada pelo fafter de compreender um iavalucro tubular
que forma um manfpulo, uma bateria reearreg:vel de forma cilia/mica alojada dentro de uma ponta de dito invalucro, tendo a dita 'bateria nal primeiro terminal numa extrezidade e um segundo terminal na sua extremidade
Oposta que : colocado intermediariamente extremidades
Ia
dó dito Lavalua
aro, meios de motor elgtrico acionados pela dita bateria, um aproonsor
de escava de dentese maios transformadores de movimento conectando o a Preensor de escava de dentes e o; ditos maiôs de motor para redlprocarem
a dita escava de dentes de uma maneira praaeterminada e- meles pára conca
tarem a dita bateria a ser carregada enquanto a bateria estg calocada dem
.tmo do adito invalucro que compreendem um boto de Contacto coaaatado ao
dita primeiro terminal de bateria e Coaocado nuaa abortaaa na axe/saldado
é•

do dito invalucro e Una anel de contacto colocado na periferia do dito 14
vglUcro adjacente-ao dito segundo terminal de bateria e incluindo uma a.
ba estendida ateatves da parede do dito InvalUcro e engatando o dito se 4
tunda terminal de bateria.
11. Aperfeiçoamento em escava de dentes automatica :operada. 81: e
tricamente, caracterizado pelo fato de ser donstituida por una combinaago
que compreenda geralmente tubular dotada de um eixo longitudinal, uma ba
(um involucro)
' teria recarreavel montada numa extremidade do dito invOlucro, um motor
01:trico colocado numa porç go intermedaria do dito invcalucao, Um eixo
rotativo localizado centralmente estendido geralmente paralelo ao dito
Olmo longitudinal adiante do alto motcr e acionado por gierum membro
Montado para reciprocaç go colocado - na extremidade oposta do . dito InvOlua
Cro, meios transformadores de movimento colocado entre o dito eixo. rota
timo e o dito membro para causarem a sua reciprocaçao quando o dito mo n
ter g acionado pela dita bateria.
12. Aperfeiçoamento em escava de dentes aUtogtica ap
arada ele
tricamente, caracterizada por uma combinação que compreende 'Um invaluor0
geralmente alongado de dimens go ta b que permita ser agarrado conveniente
mehte pela não do Utente, sendo a dimensão tal que o polegaiae o dedo ia
dieador de Uma mão mediana circunde'a periferia externa do inv glUcro o
que a não contacto aproximadamente a metade da grea de . sUperircie exter*
do invaiucro, Una bateria Montada nau extremidade do dita invalUcroe
Um motor elg trico colocado numa porg go intermedigria do dito invalucao p

ma

Um membro montado para' movimento na extremidade oposta do dito inveiucro
e maios transformadores de movimento colocados entre o dito Motor e e d4
to membro para ocasionarem a atuag go do dito membro quando o Motor a ei
cionado pela dita bateria.
13, Aperfeiçoamento em azoava de dentes ' autoaatica operada oleara
carente, caracterizada pelo fato de cotpreender um invalUcro dilindricom
Uma bateria recarreg:vel colocada dentro de uma extremidade do dito Lug..
lucros um motor el g trico acionado pela dita bateria, um apreensor de escí
vi, de dentes colocado dentro da extremidade oposta do dito invglUcro,meloO
de engrenagem conectando o apreensor de escava de dentes a o dito motor
para moverem o dito apreensor de uma maneira pr g-determinada, Um anel Ise,
lador flexfvel colocado entre o dito apreenor de escava de dentes e'a
ta êxtremadade 8o dito invalucro para impedir a passagem de Umidade para
t dantro do dito invOlucre e • uma tampa anular rfgida cobrindo o dito anel 1
eolador finado na extremidade oposta do dito invalucro.
4
lea. Aaperfeioamento em ee-cOva de dentes automÉtios operada elatal
cemente, caracterizada pelo fato de cómpreeender um invalucro aubalar.que
-forma um manfpulo adaptado para ser agarrado pela no, um motor el:trico
colocado dentro do dito invólucro, tendo o dito motor Um eixo estendido n
na direção' do eixo longitudinal do dito invalucro tubular, um pinhão moatato no 'dito eixo, um apeensor d escava de dentes colocado deatao de me
extremidade, do dito invalacro para receber uma escava de dentes; Meios pa
a transformarem a rotagto do dito pinhão eitz recaprocação . do dite apreena
sor que compreendem um esquadro de montagem fixado ao dito motoa, uma pon
ta de eixo suportada pelo dito esquadro e estendida numa direg gd, perpendl
calar ao dito eixo de motor, uma engrenagem montada na dita pari+ de iixo
para ser acioraaaa pelo dito pinho, um eixo montado excantricamemte na dl a,
ta eng;enate4 e estendido numa oldregZo paralela dita ponta de eixo, ten.
do o dito apresnsor de escave de dentes um rasgo esttndido numa direção
transveiaal ao dito eixo motor e sendo adaptado para racebee o dito eixo
tXantrico de maneira que o movimento circular. do dito eixo excalitrico 2
masionado pelo dito Muta' etnÉezazms/ seja trausformado numa recaproca a
ção de linha reta axial do dita apreenaor de escaaa de dentes.
15. aporfeiçmsento em escava de dentes automatica operada elttrl
'emente, caracterizada pelo fato de compreender em combinaç ga um flvalu
Ca0 aeralmenà tubular, Uma bateria recarreg:val , localizada numa Otaremln
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dado do dito inv glucro, um membro montadó para reciprocaç gt colocado no
dito Jaguar*, meios transformadores de moldoento colocados entre o
to motor e o dito membro para ocasionarem a reciprocaç gt do dito membro
quando o dito motor ; acionado pela dita bateria, sulcos abertos formado/3 .
numa superftcie interna do dito invÉlucro, abas opostas formadas na supec
fteie externa do dito motoíDara recepç go dos ditos sal go* opostos Com o
fim de inpedimue a motor rode dentro do dito inglucro em resposta ao
tomento de torço produzido pelo motor..

,11.1

i6. Aperfeiçoamento em escOvade dentes automg tica operada el;trica n
rente, caracterizada pelo fato de compreender em combinaç go um invÉucro
geralmente tubular, incluindo , o dito invglucro uma metade inferior para
receber uma bateria recarreg gvel e uma metade superior conectada g metade
inferior do inv glucro, um motor el g tridb colocado na metade superior do
dito invÉlucre, um membro ímntado para reciproeaç go colocado na poro 92
perior da metade superior do dito invilucro e meios transformadores de mo,
pimento colocados entre ,dito motor e o dito membro para ocasionarem a re.
oliroegggo do dito membro quando ó dito motor ;.acionado Pela dita bate •
ria.
Finalmente, a requerente reivindica os favores da Convenç go Interne
cional, visto a presente invenç go ter sido depositada na Repartiç go Ofi n
cial de Patentes dos Eótadfis Unidos da . America do Norte em 31 de Mbio de

149.42z de 28 de maio de 1963.
Requerente: JOX0 CARLOS BITTENdOURT DA COSTA . RIO GRANDE MO

1962, sob o h2 198;883.

monà,_ de Utilidade; "NOVO MODELO DE 2RANCA,MESMONTAVEL"4

'—

TERMO X 2

SUL.

REIVINDICACCES

2

1 )-"NOVO MODÉLO DE TRANCA DESMONTÁVEL"

4, 'ê...29461R.
"enrnm

Caracterizado por cog

preender uma barra metálica provida numa das extremidades do
' uma lâmina e, na outra, de um trificio rosqueado; . Esta barra
noa embutida na porta e de maneira que a lâmina .descrita •-•
atile como espâlhr na lomba a da. porta, ajudando a kixa4o rin
gida da dita barra; ao orificio rosque a. dd, se alojará um suporte cilindrico, cuja face circular d'provida de um eixo do
artieulaç 'ex. cozi uma lâmina metálica ou tranca propriamente
dite, de espessura variável e recurvada na extremidade livre;
sendo. aí dotada de uma pequena argola. próximo do iiMbral.da
porta,ma parede, se localizará fixaMente, uma , peça recurvadO
em "V" que servirá de aupOrte para outra argola, sendo
eb4
ta peca semi-embutida na p arede. A . ita tranca gerá.fechada
por meio da aplicaç go de um cadeado =dum
que unirá.fiadivie •
,argolas entre si, a localizada ns . 18mina-txanca
e a'do super*
te em "V"

Ci)
aq. 3

t.4.1
10Ã
,
IERNO N O

349. 637

de 22 de janeiro de 1963
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Requerentes ALFREDO CdRIA JUNIOR
PAULO
Privilegio de Inventos "APERFIIÇOAMENTOO urgiam m,

4144

~Mo

MEIYINDICAOMB
1 • Aperfeiçoamentos em caixas de pape/Moem visam esi atei,
buir a tampa e eventualmente ao paredes laterais da mesma us opéoto
' 31ao e ligeiramente abaulado. A- uemeilanga de fax' leve estofado, fiaras:.
terizados pelo tato de a mal e delgada teiha de revestimento. Obtida
em papel eiMplee, fantasia, impresso, desenhado, litografado, ou amai
qualquer modalidade de arte ou deCorafgo que Poiaa receber ,' e que geri
aplicada cobrindo externamente a tampa elou'as paredes laterais da cai
i!sk de PaPello, receber em sua face. interna um'farro feito de fibra. pa
Pels. cartolína, tecido, percalina ou outro, em peça unica.ou munidades *separadas, cobrindo-a paraial ou totalmente, o sela fixado Por co
la ou equivalente.
2 -Aperfeiçoamentos "caixas de papelgo, como reivindicf
do em'?., eubstanoialmenté como descritos e ilustrados noa deeenball
'
anexos

au
E2)..Nuo mosfto tr

TÈA1CAITEMONTÁVEL0 dgraoterizado de dg;
do com o ponto -1- e, ainda pelo itth 4* se fixar
A porta por
meio de :um ellporte rosqueada tido a
eontàm e qUase aloja nume
barre:m etálimembatida na porta; o dito Importe roequeado •

lhe dá a caracterietica de tranéa e
acamotedVel, pois fácilmap
te poderá ser coloaadsvau retirada da porta.
35) Ovo RODEM

DE,TRANCA'DEMUNTÁVEL2 ca raoterizado .
de ttelx
do com o ponto o-2.j -e ainda ' pela.kato de'permitix
. o fechamento,
eu aiertura do cadeado que á iolidariza com a argola Ao
umbral
'pelo laao.externo da porta, pois . o camprimento..de eua **tremt.
dade recurvada determinará um matfir OVIERDOÈ
. T4q catres psit
ta ch o_umbval.
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lpelo lado, externo da porta, pOie-o comPriMento de mia extremi
idadai . recurvada determinará um maior ou menorvq entre a Dor'
!Ia ao umbral._ .
1 4A-MOVO MODELO DR TRANCA DESMONTÁVEL" oeraóterizado de adir
1 $0 coMp ponto -3- . .e ainda como o substancialmente deecrito
:reivindicado no presente memoriql,-e.ilustrado pelos deeenhos
L'que O acompanham.
TERMO N 2 149.356 da 24 de maio de 1963.
Requerente: ADUMA-URU G.M.B.H. - ALEMANHA.
PrivilégiO de Invenção: "RECIPIENTE PARA FITA DE PAPEL CARBONO
allóPRIA PARTICULARMENTE PARA MÁQUINAS 4 DE IMPRIMIR ENDEREÇOS".
,
REIVINDICAÇõES

4 ,e

1. Recipiente para fita de papel carbono, própria
,articularmente para máquinas de imprimir endereços, caracte..
rimado por. um diapositivo Stltrico de contato, conjugado com
.0 recipiente e destinado a f_zer-funcionar uma inatalaçao de
chegar o fim da fita de pape2
Dina1iza9ao e/ou.de trava4o,
corbono.
2... Recipiente para fita de papel carbono, de acSrf,
do com o pont0.1, ' caracterizado pelo fato de que o : dispositivo'de contato abrange uma lingueta do contato, que atua atra-'
• V:a de furos Previstos no fim da fita de Papel ' carbono e fecha

J

Janeiro de 19b9

JeMa,12...
TÉRg0 ye 148.901 de 6 de maio
de 1963.
Requerente: ERNESTO LEONARD' - SÃO PAULO.
Modelo de U tilidade: "SINALMIRO
DREMERGLIMA PARA 2R
IRADAS '
DE RODAGEM".
.
1 3=1~
.
SINALEIRO DE. EMERGÊNCIA p au ESTRADAS
DN RODAGEM, caracterizado pelo fato de ser-constituido de re.
incipiente preferivelmente ;14stico e que encerra uma ou maie lâmpadas ligadas a circuito elétrico alimentado por pilhas! ou
baterias, incluidos condensadores e fusiveis, assim como Um comutador intermitente ou pisca-pisca que fOrnece corrente ' .
'alternadamente para cada kOco. luminoso, frentes aos quais, nas
paredes do recipiente, se encontrando dispostas visores coloridos.
2. SINALEIRO DE EMERGÊNCIA PARA ESTRADAS
DE RODAGEM, conforme reivindicação anterior, tudo hubstanci-.
almente como descrit.6 no relatOrio e ilustrado nos desenho:3 -'
anannos ao presente. memorial.

'Um circuito eletrico, que fará funcionar a Instalaçáo de sina- .
lizaç'áo e/ou. de travado.
3.-.Recipiente para fita de pane' carbono, de' acordo
Cem os pontos 1 on2, caracterizado. pelo fato de que o recipiente que contam a fita de papel carbono consiste em uma bucha
'do material isolante o que- leva, no seu lado externo na regi:o
dos furos previstos no fia Unta de papel carbono, uma canada elertriccnente conducente.

h.- Recipiente para fitada papel carbono, de acOrdo e00. 0 ponto 3, caraterizado pelo fato de que *canada efe'etri+
cemente con4ucente-4 constituída por Irua fOlha de metal, colada obre a bucha.

Finalmente, a depositante reivindica, de acãordo com
Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
ddig o da Propriedade Indastria4 a prioridade do corresponde
te podido, depositado na Mapartiç 'áo de Patentes da Alemanha,
.... '4 de tale de 1962 9 aob o nO A10 293 VIlb/13 d.

FIG.2

FIG.1

TERMO N 2 148.857 de 2 de maio de 1963.
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY -.E.U.A.
Privilégio de In'venção: "APERFEIÇOAMENTO EU DIAMANTE SINTÉTICO
E PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MESMO".
REIVIDDICAGOES

1. Um aperfeiçoamento em diamante sinatico e processo de pro.
duç go do mesmo, compreenCendo um processo para converter grafite para c*

mente o qual compreende a sujeiç go de essencialmente grafite a uma pres.
a go acima da linha de equilfbrio de grafite para diamante no diagrama de
fases do carbono, caracterizado pela sujedç go de dita grafite a uma prep.
s go controlada e a um meio de agitaç go de reticulado(lattice") de modo
que a aço combinada da alta pressão e do meio de agitação provoca a coa
versão de dita grafite para diamante e ainda pelas posteriores etapas de
xemoç go de dito meio de agita9go e redug go de dita press go para recupe
rar o diamante.
2. Um al;erfeiçoamento conforme mencionado no ponto 1 suPra,com
preendendo um processo do ponto 1 de converso de-carbono para diamante
e qual consiste na sujeiç go de essencialmente grafite a uma elevaç go de
preasgo controlada ate acima da linha do equilfbrió da grafite para dia.
mente no diagrama da fases caracterizado pelo tato de que dito meio : a
energia termicc, dita pressgo !indene gama de pelo menos 400 quilobariai
temperatura ambiente, pelo menos cerca-de 120 quilobariai, a teaperatua
ias elevadae e ditas condig ges de prendo e temperatura estando abaixe
da linha de fusão de carbono..
3. Um aperfeiçonmnto conforme mencionado . no pon to 2
supre , "E?
preendendo um processo de pontoe caracterizado pele fato de que dita energia termica conseguida por aquecimento interno per resist g
nola e1:4
trlea.
4. Um a p erfeiçoamento conforma mencionado no Ponto 1 supra, ten
' dó a ince/lige do ponto 1 c a racterizada pelo fatio
de que a presença
mal de nitrato de boro-hexagonal de modo que seja recu p erade um
diamante-nitreto do ¡ore forme abicas_.
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54, um aperfeiçoacenac

conforme mencionado no perto / supra, tera
de o processo do ponto 29 compreendendo a colocaç go te Uma grafite com
conflgurag go pra-determinada em uma o gMara de reeogo de um aparelho
eshí
tico de preesto caracterizado pela recUperaç go de, dito diamante em dita
eonfignraggo pre -determinada,
..
6. UM aperfeiçoamento conforme mencionado no ponto 1 supra' com
peando:4o Um aparelho de alta pressgo util para realizar o processo do
tonta 1 caracterizado por compreender em combinaggOt
(a) um membro anular que tem um oriftclo couveteente divergente
que o atravessa.
(b) os lados de dito oriffolo tendo Ume eoniuidade pre-determim
nada para dentro na direggo do cenfrO transversal'de dito
oriffelo.
(d. dito membro anular contendo Um objeto em dito oriffcio a
ser submetido a Uma alta . pressgo.
-(d) Um par de membros punç g ea cada um deles tendo uma euperft
ele de revoldg go afunilada decrescente e saliente, terminam.
do em uma porçgo de face transversal e arranjada opostamenm
te e coaxialmenta com dito membro anula para mover-se ada4
mente para dentro do dito oriffolo.
(o) (2m . sembro gazeta ou junta afunilado de modo correspondente
em dita espaço convergente circundado dita soperffele afunl
lada ou cÉnica e entre e encaixando em dita supertfcie
aliada de dito orifrolo e dita euperffóle afunilada de dita
pungto 9 e
(t) melo parti prover movimento relativo entre dita pung go e'Mao
..bro anular para comprimir dita gazeta e elevar a press:o
' dito objeto caracterizado por
(g) ditas pontes salientes afuniladas e estreitando-se para do
• tinir' um hiato ou Intervalo entre as mesmas que ; proporcio
nal ao diametro de dita porçgo de face transversa], como uma
reiná.° 0/D menor que cerca de 1975.
o afunilamento ou conicidade de ditas punç ges e o afunilai .
manto de dito oriffolo proyendo um espaç g convergente para
dentro e na diregto do centro transversal de dito oriffeloo
(1) dita gazeta sendo ooextensiva ao longo de 'substancialmente
o comprimento total de dita superffele saliente e sendo mdor
que 1 vezes o diametro da face transversal da pango,
7, Um aperfeiçoamento conforme mencionado no ponto 1 supra9.ca,.
motorizado por compreender 0 artigo resultante do processo e metade do
goto 1.'

it

Jeg.4

P z

~lk

Zd

4,W/A
voW,

\NE1/4,
zoárÁ
remnwzmov,

n

Jy
• .4d.

11g2t?'"424 .16
8. Um aperfeiçoamento conforme amnolonadmo ponto 1 supra,ten.
80 Um compacto de diamante caracterizado por consistir essencialmente de
ama pluralidade de pequenos cristals de diamante unidos rirmementa comes

oitos cristais orientados g eometricamente Conforme identificado
com *rima

tag go cristalina na grafite orientada empregada como

material de 'partida

conforme obtida pelo processo do ponto 5i

4

tem ap erfeiçoamento conforme Mencionado no ponto 1 supra, coe
preeendendo Um elemento compacto aira g ivo caracterizado por ser composto
de uma mistura de integral unida sob alta . press go e alta temperatura, de
Pi

cristais de diamante a' nitrato de boro °abico conforme obtidoa ;elo
proa2
sso e matado do ponto.4.
Finalmente, a requerente reivindica os favores da Convenço
ternacional, visto a presente invençto aer sido depositada na Repartiçgq
Oficial de Patentes dos Estados Unidos da Am grica . do Norte em 30
de Julho
de Medo de :462 sob co no3 214,793 e 191,914
respectivamete..

' 4e 1962 e

TERMO No 148.856 de 2 de maio de 1963.
R e querente: GENERAL ELWTRIC COMPAN y - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM NITRETO DE BORO
DENSO E PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO MESMO".
REIVINDICACUS
1. Um a p erfeiçoamento em nitrato de boro
denso e processo de
produç go do mesmo Compreendendo lin/ p rocesso de prover
ima forma de ni
trato de toro ("barca nitride") de densidade
maior que . a ‘ do nitrato
de boro h exa g onal-grafitico na ans g
ncia desum catalizador, caracterizado pela Sujelç g o.de uma fonte de boroa uma fonte
de nitrog;nio a
altas press ges e a meios de agitaç g o de atomos de modo
que ao atingir
as condiç ges . liminares de press go e
temperatura para a converso para
a forma M318 densa do nitreto de boro recuperavel o nitrato de

boro
de denMede aumentada seja assim convertido de-ditas fontes, reduçgo
da pressto d --ecuperaçRo de dito nitrato de-boro.
2. Um aperfeiçoamento em E -treto de boro denso e processo de
g
produç o do mesmo, compreendendo um processo do ponto 1 caracterizado
pelo zato de que dita press go e de pelo menos' cerca de 110 quilobariag
para que assim a estrutura de cristal wurtzite do anato de boro seja
recuperada. 3. em a p erfeiçoamento em nitreto de boro denso e processe de
•
produç go do mesmo, Compreendendo O processo do ponto 1 caracterizado
pelo tato de que dito meio de agitagto de atomoe , g um meio para aumeo
tar a temperatura de dito nitreto de boro hexagonal.
4. Um ap erfeiçoamento em nitreto de boro denso e processo de
produeto do mesmo, compreendendo o processo do ponto 1 caracterizado
pelo fato de que ditas fontes st* o nitrato de boro hexagonal de caros
terrsticas .conhecidas 9 onde os cristais de nitrato de boro c gbico ato
produzidos tendo carecterfstIcaa substancialmente identicaa :te de dite nitrato de boro hexagonal.
5. Um aperfeiçoamento em nitrato ne boro denso e processo ao
prodoOto do mesmo, compreendendo o processo do ponto 1 caracterizado
pelo fato de que dita presato ; acima da linha de equilfbrio do boro
hexagonal para chico, no diagrama de fases do nitrato de boro para a
assim ser recuperada a forma crIbica do nitreto de boro.
"6. Um aperfeiçoamento em nitreto de boro denso e processo de
produ2Z0 do mesmo, compreendendo o produto do peocesso do ponto 1 caracterizado pelo fato de que tem 4ma estrátura cristalina wurt'zita.
7.-um aperfeiçoamento em nitreto de boro denso e processo de
rarodUgto domesmo, compreendendo o produto obtido pelo proCeseo do pfn
to 1 caracterizado por ser o nitreto de boro chie°.
Finalmette, a requerente reivindica OS favores da Convenço
Internacional, visto a presente invençto ter sido depositada na Eepe7
tiç go Oficial de Patentes dos Estado S Unidos da am;rica do Norte el
2 de lilto de 1962, 2 de Maio de 1962 e 3 0 de Julho,de 1962 8 sob os
191 9 915/ 191 9 782/ 218000 respectivamente.
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regia estava/ ao diarante de pre garias e temperaturas no diagrama do
fases do carbono, de tudo que o carbono em fasto se recrietalize co•
mo diamante.
3. tia apergelçoamenta em procesao do ponto E caracterizado
menos 130 ' qui/obarias e dita tet
pele fato de que dita paessto pelo
:
peratura eleva-se at: cerca de 6.1000ta.
Ia. Um aaerfeiçoamento em procasso do ponto Scompreendénde
um dlamaate obtido peloametodo de ponto 1.
Finalmente' a requerente reivindica os favores da Convença'
internacional, Visto a presente invençto ter sido depositada na Ree
partaçto Oficial de Patentea dos Estado!' Ualdos da. Am:rIca do Norte(
em 2. de Maio de 1962, soba na 191,9720

t

TaflMO N a 145170 de 29 de. abril de 1951.
Requerente: FRANZ FLASSER BARNBAUMASCRINEY - ÁUSTRIA.
Privilégio dtaIuveniior "MÁQUINA ROUX...PAU AZINHAR VIAS
liddEka".

a-T2R14O Na 146.855 de 2 de maio de 1963.
Raquerentec, GENERWELECTRIC COMPANY Privilégio de Invenção; 0APER3EIÇoAMENTO EXPROCESS4 22
PRODUÇÃO DE DIAMANTE SINTÉTICO".
REIVINDICACUS

1. Um aperfeiçoamenza em processo ce prodago de diamante einze•
tico, caracterizado pelara fases de fuste de carbono, e recristalizaçada
dito carbono em fusa acendia/cante nu rega* estarei ao diamante desce&

ates e temperaturas: acima da linha de equilfbrio ho diagrama de gaseada*
cartono, é recuperaça de dito diamente.
Um aperfelaoamento em processo do ponto , 1 caracterizado pele
•
/cientes pae
fato do que dito carimba e n grafite contendo Impurezaa ag
N.4

I?

le

raga

a aa
44t1b*'

1ff~

"4$

II4awanawarazraz

ati a, ar

aa prover eondtleago elgtrica quando convertida para diaaante eaelaa
oes de sujelçaide dita grafite a uma pressa acama daanha de aqui/Av-Á
brio grafite para diamante no diagrama de fases do carbono, elevaça
fa temperatura de dita grafite para diamante, continuaça da eleva
e,No da . temperatura at: acima do ponta de fuste do carbono para prova
car a fusa de peio menos uma parte de dito diamante e reduça date!
acaataaa ae p q.aq que 00 ç o dd1 003 de aaaaaa =tepaatara
astejam, nn

2. figquinamOvel para alithar vlaaparmanenaa.a
caracterizada pelo fato que ele fica munida de pelo menoe g
ta. fearamenta afundando em frente' h.= lado frontal do dag
mente dentro do leito de cascalho da via ferrea, com cepaci,
dado pare, exercer uma preesta indireta conta o lado frontal
la dormente.
a,reivindiento.11
2. Maquina de actrao
tacterloaaa pelo rate que a ferramenta coa capacidade pare
axercer uma preseão indireta contra*. lado frontal do doa
Rente, reguIdVel de uma maneira em al conhecida trent:merca%
analte para com o sentido longitudinal da via garre% preta
riveimente vibrante, fica provada na sua extremidaao lata
rior plana paralela para comi eanentido longitudinal da, via
ierrea. ficando limitada na sua anatara da afundamento dg
tal modo que esta extremidade inferioroffl montra = Yoqk
"ado maie baixa no nível do dormente.3. Usina de acOrdo coa as reivindicaçtee• 1.e
2, caracteriaada pelo fato que fica prevista em frente a IQ
bollOs lados frontais do dormente, em frente uma 1 outra,
pelo Menos cadavezadma . ferramenta, acudo que minto estas,.
ferramentas ficam regulíaão independentemente tunda outra.
'transversalmente para com o eantido longitudinal, daria fAa
rea, prefeWvelmente de maneira hidráulica, para poderei ga
irar em atividade 0=2~0 indiretamente tai cata entro
lado frontal do dormente.
4. Nggaina da actrdo com a. reivindicaíto 3, ca
racteámada pelo fato que as ferraaentae, aio levadae a
brar por um eixo, exotnarice assentado por cima do centro da
via ferrai, que ataca com braço á de excentrice nae estreia&
dadas superiores, dasaferramentas com feitio de alavanca de
oecilaça:4 eendo que nisto o aispoaltivo de reaulagea fica
diepoeto mala ou menos no centro lon gitudinal das ferram%
tae de alavanca de oecilaçao.
' 5. Maquina de actrdo CaM Urna das reivindicava*
I a 4, caracterieada pelo fato que o eupozte daaterramenta
fica deolooavel e reguldte1 ao longo do abacela dalaiquina
a* eentidolongitudinaI da via ferres.
6. Ravina de actrdo com uma das reivindicaçae
1 a a, caracterieada pelo fato que o chassis da maquina 11)

ca equipado com um prato de aeeentamento mentdvel no lado
impor/gr do leito de ~maltrata aa •

fr-
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/72. tre proeeele'para rezem na Cilindre ieelantel
addith,- eareeterieedo pelo tato que ha
compreende ce pag
aos de formar em volta de um man4ril uma camada isolante com
posta de umr...terial de reaima termoaeeentante e de um mate,

IMMIN1

rial fibroso, envolvendo dita camada isolante num naco £1.2'
xivel de anteparo e aplicando pressa° de fluido na dita eg'

dl

nada isolante a partir , do lado da fOra de dito naco de anta
paro flexivel
erquAnto se aqu'oe dito mandril para causar.)
que dita c amada-isolante endureça.

E

TeHNO . 2411.612 .23.de abril de 1.963
'REQUERENTE . HITACHI LTDA - Japão
PRIVILgaTo DE INVENÇXO . Processos para fazer Cilindros 1401antefl
moldados

3.

1. Mn processo para fazer Um cilindro leoianta

moldado, caracterisado pelo fato que ele compreende os pae
toe de formarem volta de um mandril uma camada isolante

,anteparo fica permeível para fluido gasoso nas impermedvel
1112

'para liquido.

material fibroso, envolvendo dita camada isolante com um eg
velucro para impedir que o material de resina flua para

a

reivindicação 2,
caraoterieado pelo fato que mo mesmo dita camada leolante
fica tamb4maquecida por intermedia do fluido sob pressgo.
4. UM processo de acO.:do com a reivindicaçãO 2,
• caraaterieaab pPlo fato que Mo mesmo dito saco flérivel dm

REIVIND/CAÇA0

composta de um material de resina termoaseentante e de

processo de ato= com

* topando

tát

ra de dita manada Isolante, e aquecendo dito mandril para

erequtrente reivindica aprioridade de Identl
na Re particISt de Patente JAPaníaa em

depoeStaap

•3 de,abrilde.1962 Dobai 15£62/62,4

causar que dita camada laolante endureça progreetivamentam.
de dentro para Mra. .
ems.ffirno

•

DIVULGAÇÃO 1,000
Neço NCr$ 0.40
A Vendeu
Na Guanabara
Agênds I: Mini~o 4a ?axe&

•

Seção de Vendas: Av. "Roddgues Alves.

Atende-ao e pedidos pelo Serviço de Reembõlao
Em Brasilia
Na sede do DIN

Pootial

IF•atenba,

FUNDO DE GA R A NT1 A
DO TEM PO DE SER VIÇO

1

DEVUIÁIAÇAU te na
Preço: Ntr$
.41.071=1.11.

o.n

.-,2~~•~INsweamI a... 0~1~IIIMOMIIIM•

ql~ 4n 1~9•1 ~1~1.1,

A VENDA
Na Guanaborn
Agitada 1: Ministério da Pataca
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves !Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólzo Pele?
Em Bramlie
cede do DIN
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubdcação feita do scõrdo com o art. 109 • seus parágrafos do Código da Pi.opriedade IndustrIal

.

tomáticas ;bules elétricos; buzinas; linim atros ; linigra,f os ; liquidificado•
.
Classe: 8
i Artigos: Instrumentos cleprecisSo, instru, bússo:as; butirornetros; caixas auto- res; lisímetros; luc 'metros; lunetas;
mentos cient,ficos, apareihos de uso co- máticas; não de outras classes; ca- lupas; lustres; maçaricos; mácrorne.
libradores; câmaras de aparai-nos; troa; • magnetógrafos , magnetõtnetros;
• mum, instrumentos e apare.hos didáticos, câmaras fíltográficas: cã.mssas fri- manipuladores; ma.nometros; . mapas
moldes
de
tõda
espécie,
acestOrios
de
gorificas; câmaras de cinema; câPRODIPAR
mapas de astronomia;
aparelhos elétr.cos (inclusive válvulaí,; mara de televisão; campainhas elé- astrográficos;
mapas geográ.t: dos; mapas
Industria
Brasileira
.árapadas; tomadas; fios; soquetes; etc) ; tricas;
carregadores
automáticos; mos; mapas náuticos; maquinas afia
cos; Máquinas falantes, etc . ; discos gra- carregadores
pneumátlec-s;
cartas' domas ,de uso domsético; máquinas
vados e fiinics revelados, a saber: - abai- cartas náuticas; chapas de apare- cinematográficas; máquinas cOrtadodo.
ka-luzes; abajures; absonometros; - acen- astrográf:cas ; cartas geográficas;
d?, uso dcmestico; máquinas de
a cumuladores; adaptadores; aerômetros; cartas náuticas; chapas de aparelhos fazer café, de uso doméstico; máRequerente: Proditar I,tda
elétricos;
cnassis;
Claves
automátiqunas de lavar legumes, de uso
alcooltlemetros; alternadores de corrente
Local estabelec:clo: Cidade de
chaves de alavancas; chaves doméstico; inquilias de lavar
elétr:ca; alto-falantes; aritissade.ra. s de cas;
elétricas; chaves magnSt:Scas; - cito- prato, de uso doméstico; Magniaso domésticos; amortecedores e:c:Ir:eus; cadeiras; chuveiros elétr.cos ; cidõCasse: 41
de uso doméstico; máquinas de
Artigos: Substancias alimentícios e seus amperímetros; ampliadores;, amplificado- metros; cinsmateg- afos; a
metros; var prato, de uso doméstico; Máquires;
analisadorete
anás
de
cai:Irar;
anecloradores
;
imad;ores
§
prdparados
Es.sencias alimentic'as,
nas de moer ou picar carne, de uso
sabor: abacate; abavaxi; a:bo; abóbora; mómetros; antenas; anúncios elétricos; tros; ccriands s é. distiles ... ónibus- domestico; máquinas de mor ou
toses
de
'sat.,
compassos
(rxessto
para
aparei:tosa.
cionados
por
moda;
aparepicar legumes, de uso doméstico;
2bricó; acarajé; acelga; açucai; agaâc;
lhos aerofotogramé trecos; aparelhos am- desenho) ; mut a dores ; condensa- máquinas falantes; . máquinas fotoaipim;. alcachofra; alcaparra; aietria,
dores;
contadores
automáticos;
con•
a.ho; ai mentação para aves; al- plificaciores;a parethos ca:ib earlores; apa- tad-ores de ro tação ; conversores; gráficas; maquinsis lavadoras, de uso
máquinas limpadoras, de
piste; ameixa; amêndoa; amendoim, ami- relhos cinemaiograricos; apare:hos ces- coornatografos; cogieteleSras; cor- demestico;
uso doméstico; máquinas plcadoras
do alimentício; anil; araruta; arroz.; as.- mográficos; aparelhos de agrimensura; netas e. etricas; cornetas para vai- de uso doméstico; máquinas registrapargo; ásados; aveia; aves abat:das; aparelhos de alarma; apareihos de alta- cuba; correntes do a grimensor: cor- . dores exceto de escritório; máquinas
avelãs; atum; azeite; azeitonas; a:),..a-- aparelhos de assar; aparelho ?. de astro- tadeiras d fotogratsa; cristais de marcadoras de passagens; máquinas
lhau; balas; banana; bananada; banha; nomia; aparelhos de cocçã4 apare. lios wádio ; cremastocópios; crsonorgrafos; marcadoras de roupas; marcadoras
batata; baunilha; bertalha, beterraba: de e.).oiunicação interna; apare:hos de cronômetros; curvim atros : dans:me- automáticas ; marcadores elétricos;
descascadores de uso domas ti- • inatemeticos; instrumentos medidobiscoitos; bringe:a; brócolis; mechas; bo- contrôle de ealor; aparelhos de coal-roia tros;
co; despertadores; diais; diafragmas;
los; bombons; buchos; raças alimenti de fõrça; apare:hos de controle de movi- dinamômetros; discos automáticos; res de ,altura ; medidores de ;Comcias; cacáu; café; cajú; caMarão; cane- mento; aparelhos de controle de som; discos fonografades; discos g_ avados ; pírlinsuto; medidores de distância:
cie força; medidores de
la; canja; canj:ca; caqu:e carambolas; aparelhos de controle de temperatura; discos pais; ' cálculo; discos sonoros; • medidores
intervalo; medidos es de peso; mecaramelos; carnes frescas, séca e em aparelhos de cortar frios Ide uso domés- discos telefónicos; distribuidores de didores J prresseci; medidores de
conserva; castanha; cebola; cenoura; ce- tico) ; apareihos de enceraré (de . uso do- eletricidade; dispositivos mecânicos rõsca; medidores de volume; Medireais; cevadinha; cevada; chá; cheiro méstico); aparelhos 'de engenharia; apa- ou elétricos para cortinas; duchas; dores graduados; megafones; niegâoliment.cios; chispe; chouriços; churra re- relhos de engomar (de uso doméstico) ; fas térmicas; gás, p icos automáticos, metros ; maga si:ópios ; msscladóres; .
co; coalhada; dico; cogumelos colorítn- aparelhos de espagir; aparelhes de eva- de; gás, bombas par a; gás, bombas ineteoroiégicos, aparelhos metieároslimpar tubos de ; ' gás, bombas cópios; metrônomos; metros; micro' tes para aiimentos; colorau; cominno; poração; aparelhos de exper:ências cien- para
para prvar; gás, contadores de; gás, fones; micrómetros; microscoPlos;
tíficas;
aparelhos
de
fermentação;
::-.pareCompotas; condimentos para alimentos;
difusores Os; gás, dispositivos para
confeitos; couve; cravo; cremes; doces; lhos de física; aparelhos defotodecaique; lavar ;gás, distribuidore,s de; gás, fo- micrótcmcs; mi ras 'de base; miras
misturaderes de líquidos;
,aparelhos
de
fotografia
aparelhos
de
elrops; enchova; espinafre; essências ali,gões a; gás, fornos e gasogenios; graduadas;
moedores, de uso doméstico; molisaenticias; extratos de tomate; extrato de g alvanoplastia; aparelhos de geedésia; gasómetros; geisers; geladeira; gi- netes hidráulicos; mostradores; ; níume; extrato • de fruta; ervanço; erva- apare,hos de- geometria; aparelhos de roscópios; globos g eográficos; para veis: objetivas fotográficas; óculos;
farinhas a' limentícias; farinhas de ce- iluminação; aparelhos de institutos de ensino; globos terrestres para ensi- • o d i'cne tiros ; osciligrafos; exii adores;
gn Mimos; gonio'-:
reais; farinhas de mandioca; farinha de beleza; apare:hos de matar insetos '(não no; gl ucômetros;
ozonemetres; ozon0Sg raduadores ; grafófonos; czonizadores;
cópios; padrões; painéis; de apalaremesa; farinha de trigo; favas alimenti- agrícolas) ; aparelhos de. mediçãe; apare- metros;
grafôrnetres;
g'rafonalas;
gra
m
sd!stcfas; féculas aiimenticias; feijão; feijoa- lhos de observação; aparelhos de orde- nes; gravadores; g ravimetros; gra- lhos elétricos; panelas de pressão;
'
elétricas; pantômetros;
da; fermento; fiambre; fígado; figos; fi- nha; aparelhos de passar roupa (de uso vírnetros; g ravoscópius; grupos con- panelas
lhos; flocos; frutas, (in natura, secas e doméstsico) aparelhos de pesar; apare- versores; haimonêni atros; hectogra,- Pára-raios; passímetros; pectômetros
dulos ; penteadores; elétricos; Ipe..
em conserva) ; fubás; fungões; galinhas lhos de proteção contra ac(aente; apare- -to; hectograno; hectcésteres; beato- p,en
lhos de rádio; aparelhos de refrigera ;ão; metros; heliégrafo; heliofonógrato; sa.gem; aparelhos rara; pesagem,
"batidas; • garoupas, gelatinas
instrumentos de; pesos praa balanaí iôme- ças; picaciores, de uso domésticos;
(ocaz;; gelèias alimentícias gergelim; giió; aparelhos de segurança ( inclusive do helic ;im atros; helicógrafo;
glucose; goiabas; goiabadas; geririas tráfego) ; apare:hos de sinalização: apa- tro; helisocópios; hellostatcs; helio- "picic-ups"; pilhas elétricas; pínea; herbários didáticos;
aiinmeticias; grânulos alimenticios t grilo relhos desinfetadores; não medicinais; termômetros
nerômetros; hidrantes; hidráulicos, ez ; pipetas; pirômetnos; pirosbópios; pistolas de pintar; planiinede bico; guando; hopjes; • nortaliças; hós- aparelhos de som; aparelhos de teleco- aparelhos; h i ctrobarêmetros •
Melro- .
tias; juliana; lagosta; laranja; laticínios; municações; aparelhos de televisão; apa- dinamómetros; hiclrografos; hidro- troa ; p lanisférios plugs ; pluvlograf
os; p' uviãme tros ; pluvioscópios; .00Irelhos
esterilizadores
(não
Inajá:riais)
;
metros; hi cirestatos; h:drotimetros;
legumes leite de cabra; leite de vaca; (in
aparelhos fotogramétricos; aparelhos fo- higrômetros; higroscópios; hipsome- lazilmstros; polariscópies; potenciônatura, em pó ou condensado),
metros; prismas; projetores cinemalhas; lingua; linguiça; lombo; louro; ma- tográficosaparelhos fotelegráficos; apa- tios ; • hodâmetros; holofotes; hori- tográ.ficcs
; projetores de filmes; prozontes
artificiais;
relhos
gaseificadores;
aparelhos
geofisi-bor,se
singers";
çãs; macarrão; mandioca; mangas; man'0'..c,ces de imagens; projetores de
cos;
aparelhos
hidrométricos
aparelhos
incubadoras;
indicadores
automátimárgarna; marmelada inariscos;
propulsores; prumos; pulverizaindciaderes de detenção de cair- luz;
massas alimentícias massas de tomate; limpadores (de uso doméstico) ; apare- cos;
dores, não de outra classe; quadranto-circuuito;
indicac
ores
de
aparemassas para sopa; mate; rnél; melado;. lho _. netcorologicos; aparelhos misturado- lhos elétricos; Marcadores de ca- tes; quadros de eletricdiade; queimilho; miolos; miúdos de animais; moco- res (de líquidos, de óleos, ) ; aparelhos rente; indicadores ds elevadores; in- madores de óleo; queimadores eletricos; radiofoncs; rádios, reatores; retó molhos alimentícias; Moluscos ali, ozeinizadores; aparelhos náuticos cientí- dicadores de escapanien to ; indicado- fletores;
refrigeradores;
regadores
mentidos; mortadela; mostarda nabiça; ficos; aparelhos pasteurizadores; , apare- res de flexões; indica dores de fôrça aui:crtiátiws;
reg istradores de . aPanabo; nozes; noz moscada; óleos alimen- lhos projetores; aparelhos reatores; apa- Motriz; indicadores de nível indica- .
registi adores de ar; registratícios; ostras; oxos cozidos, fritos ou relhos radiofônicos; aparelhos refrigera- dores de Peso; indicadores de pre- do"; e.; de a: mcsf era ; re gistradores de
ços (taxímetros e similares) ; indi- pesi; registrachres de pressa o;
guantes; pão; pastilhas; patos abatidos; dores; aparelhos radiotelegráficos; apa- cadores
de pressão de gás; indicadopessegada; pêssego; peixadas; peixes; relhos reprodutores de imagens; apareres
de
pressão
de vácuo; indicadores gist aclares de tempo: registradores
lhos
reprodutores
de
sons;
aparelhos
sipepino; pêras; pescados; pickes; pimende q uantidade; indicadores de ten- de tensão; re g istradores de til-agem;
ta; pimentões; pipocas; pirarucu; polui- naladores; aparelhos soldadores; apare- são; indicadores para motores; indi- regístradores de tráfego; registradoe traesg)
ta; pralinés; presuntos; produtos alimer:•, lhos sonoros; aparelhos tele fón:cos; apa- cadores para válvulas; injetores; in- rt ersa d odree s t r de s tvoa ;: o (i oa
s tii;eagdibs-tícios para conservar alimentos; pudins; relhos telegráficos; aparelhos termosta- seticidas não agrícolas — aparelhos; r e s
para
veículos;
registradores
queijos; quiabos; rabadas; rabanadas; ra- tos; aparelhos tocadiscos; aparelhos ven- instrumentos de cálculos; instru- temáticos; registros para água; anrebanete; rações alimentícias; rações baL tiladores; apitos não de outras classes; mentos de controle mecânico; insti u- gistro para canais; re g istros para
Mentos
de
física;
'ins
tr
umentos malanceadas para animais; repolho; rim; amiecedores; aritonômetros; aspiradores
instrumentos náuticos c,- gás registros para luz; registro para
po; assadorl s; at-sclavess automáticas temáticos•
leoa; inter comunicadores; inter- vapor; registros telegráficos; réguas
sal, : altunes; salsa salsicha; sanduíches; de
chaves; baterias; balanças; balcões
:sardinhas; sebe: soja, sopas; sorvetes; frigoríficos; balizas ;barógrafos; loa-. ruptores; isol adores; I soiants.s. fitas; graduadas; irei ays ou ralais; relóem geral (inclusive solares)'.;
talharim; tapioca; tempêros; toucinho. rômetros; bazimetros ; batedeiras de kaisiooscopics; lac tossópics; ‘larapa-, gios
reometros; reosta tos ; reotemo; resls - ,
das;
lanip'õ's:
'an'emas:
do
uso
domésticos
baterias;
b,enjamIns
;
plhss;
sirare; - torrões alimenticios; tortas a l i- •
ratif ica d ores seismcfones;.,
Jante 28 :arlterr,S sim...; se
ópios;
menti:ias; trigos; urucum; uvas; vagens; binóculos; bitolas; bobinas; bunlr-2, ples;
lái
eil
as;
iensõm
s
tios;
untes;
mecânicas;
orboletas
ou--;
nadei cs; se rnaforcs; sere i as de ala>.
de ar não
vinagre; xaropes alimentício
y
Na. 867.586/557
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ebulidOrea; ecobatimetros ejetores
ClaSse: 50
eletróforo; eletroscópios; encerada Artigos: Promoção de vendas, correta- tisticos para árvore de natal; enfeate gos; tarraNts: tentos de jôgot tômbolas;
artísticos; esculturas;. estanciastes; está tornozeleiras; trapézios; tróias;
ras ;equipamentos de aparelhos
vagonetea
gens, assessoria técnica, desenvolvimentricos; equip amentos para sincroni to de projetos e planejamentos, pesqui- tuas; estatuetas; festões; figuras; fia de esporte; varas para jogos; velocipedea
mulas;
flores
artificiais;
frutas
artificiais
a
zação; espelhos 'para instalação el
sas e incorporações
N. 867.594
gravidas bermas; imagens; imitações em
trica; esp ectroscópioz; espetógrafos
geral de flores; de frutas; maquetas
espremedores de uso doméstico; esN.° 867.5clo
modelos para serem copiados; mostruá
quadro ,exceto para desenho; esta
bilizadores de pressão; estabilizad
rios -artistics; obras artísticas; paise
res de voltagem; 'estádia; estadíme
gens; ieproduçôes de obra.. artísticas
tros; estenõmetros; estereoscópios
si/portes artísticos para vitrinas; vistas
estereografoscópios;
eaterefimetros
paisagísticas
estereop lanímetros; estereopticons
Classe: -49
estesiómetros; es,tetômetros; esticaArtigos: Jogos de tôda a espécie: brindores, apairelhos; estilaimettos; es
quedos e passatempos; petrechos e artrade, de ferro, aparelhos para; es
tigos para uns exclusivamesste desportrada de ferro, contrõle de; estrad
tivos, a saber: aeroplanos de brinquede ferro, sinais automáticos para
dos; álbuns para colorir; álbuns para Requerente: confecções Olig Ltda.,
estrada de ferro, sitema de sinaliza,
• -1
recortar e armar; alteres; alvos para
ção para; estufas de aquecimento
Loca!:
São
Paulo
estufas para plantas; endiômetros
jogos e tiros; anzóis; aparelhos de giClasse: Nome de Emprêsa
evaporâmetros; exaustores, exceto d
nástica; aparelhos de soltar pombos;
máquinas; exp erimentadores de voas
N. 867.595
Requerente: Vai Vanguarda Ltda.
armação para passatempo; armadilha.'
exposônietros: extintores de incén
para animais, armas de brinquedo; arLocal: São Paulo
(lio; fantoscópios; faroletes; faróis
cos para jogos; assobios; automóveis
-Classe: Nome de Emprêsa
fecha-protas automáticos; fechapara crianças; aviões de brinquedo; baportas p neumáticos ;feders; ferro
.N.Qs 867.591/59
lanoçs; balizas; balões; baralhos; barbas
eltericos Para solda; ferro para pas(quando máscara carnavalescas); barsar e engomar; fervedores: filmadoras para esporte; bastões para jogos;
res; filmes revelados; filtrantes
bilhetes de loterias; a.bobsleiahsa; boles
aparelhos; filtros automáticos; fios
§
ap arelhos elétricos; física, aparelhos
para quaisquer jogos; bolinhas de gua
de; física, instrumentos de; fitas
de; bonecas; bonecos; businas de calmétricas; fixos dentados; flash:naçados; caixinhas de música quando brin
tros; "flushes"; fola,bam de instruuedo; calçados para bonecas; coneleimentos óticos; dispositivos para; toas para esporte; caniços para pescas;
calizadores p ara câmaras; logareav
c arrapetas; carrinhos para crianças; car(elétrico ou não); fogões (elétricos
ocinhas de brinquedos; carrosséis; Carou não); fonendoscópios; fones; foão impresso para recortar e armar; carnográficas, máquinas; fonografiaos,
Indústria Brasilehlaj
tolina impressa para recortar e armar;
discos fonógrafos; fonte de cabeça;
fenõmetros; fonoscópios; fôrmas
cartões para jogos; chocalhos; clacinas
elétricas; fornos; fosloroscópios; fopara tiro ao alvo; coletes para esgritodecalcadores; fcatólonos; fotograma; confeti; copos de dados; cordas
•
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fias; máquinas; ftowafómetro.s; fode pular; cordas de tripa para pesca:
tômetros; fotoscopms; freqüência,
cotoveleiras
para esporte; coxeira
Requerente: Polar S.A. Ludústrla,
aparelhos de; frequencimetros; frepara esporte; cuícas; dados; dardos; desComércio e Agricultura
qüência, medidoras; fusíveis, bases
lizadores; discos para jogos; dispositivos
Local: Rio Grande do Sul
de fusíveis, chaves de; gabaritos;
para riiarcação de jogos; divertimentos;
Classe: 43
galactômetros; galvanômetros; gamaram; sereias de aviso; setas de si- Requerente: Natal Técnic Indústria, dobadouras para papagaio de papel; Artigos: Aguas gasosas artificiais d(
elástico para ginástica; escorregas; es- laranja, beiaidas espumantes de laranja,
nalização elétrica; salões; sextantes;
Comércio •e Representações Ltda.,
grima; espalhos mágicos para diversão; sem álcool concentrados de laranja para
sinais de trânsito; sinalatIvres; sinaLocal: Sio Paulo
espingardas de brinquedo; estojos para refrescos, concentrados de laranja para
leiros de direção; aincronizadores;
Classe: 14
Sinoscópios; sirenes; sismo/orle; siajogos; fantoches para diversão; fatei- refrigerantes, essências de laranja para
moscópios; sistemas de alarma; sis- Artigos: Vidro, cristal e seus artefa- xas; ferramentas de brinquedo; ferrinhos refrigerantes, pás de laranja para reN
tema de comunicação; sistema de tos, a saber: açucareiros; almofarizes; de engomar para crianças; fichas para
frescos, refrescos de laranja em gera),
contróle; sistema de ainaliz~i;
ampolas; anéis, exceto de outras classes; jogos; figurinhas para armar e para
tema de som; aistômetros; soldado- aparelhos para água; aparelhos de café; jogar; flechas para esporte; floretes para refrescos de laranja preparados, miresd
cos líquidos de laranja, refrigerantes de
res elétricos; .soquetes; sorveteiras; aparelhos de chá; aparelhos- de jantar;
laranja e xaropes de laranja para
suportes de aparelhos elétricos; , ta- aparelhos para refresco; aquários; assa- esgrima; folhas impressas riam recortar
e
armar;
futebol
de
mesa;
gangorras;
c ômetros; taqueõinetrm; taxímetros:
refrescos
deiras;
bacias;
bandejas;
bandeiras
de
gradeados para brincar; grades para
telefones; telégrafos, telêmetros; teN.°
867.596
candieiro;
barris;
bebedouros;
biscoiteilescópios; tel e visões; televisores; teoginástica; guisos para crianças; haltedolito; ternrofones; terrnametros; ras; bombonieres; botelhas; bules; bul- res; bolas para; sicas artificiais; joenão clínicos; terrooscópios; termosta- bos; caçarolas, cadinhos; cálices, candi- lheiras, para esporte; jogos de quaisquer
tos ;ira-linhas; toca-discos; toma- •; cântaros; canudinhos; canudos; espécies; lanças-perfumes para carnaval;
das; torneiras automáticas; torneiras canutilhos; cápsulas; castiçais; centro de linhas , para pescar; loterias; luvas desde compressão: torradeiras; torra- mesa; chapas; colheres; compoteiras; portivas (para box, basebol, etc); mardores; tostadeiras; transferidores; confeitaras; copos; cubetas; cubos; cadores de escore»; marionetes; mástransistores; trenas tripés; de apa- empadas; em7olucros; escafadores; espe- caras carnavalescas; máscaras para esrelhos fotográficos; tubos acústicos; lhos; espremedores; filtros; fios; fôrmas; grima; mesas exclusivamente para jogos,
tubos "conduits"; vacuómetros; vál-, frascos; fruteiras; funis; galhetas; gar(bilhar, damo, roleta, snoocker, xadrez,'
vulas de comporta; válvulas elétri- fos;
garrafas; globos; graus; hastes; jato etc.); miniaturas de quaisquer espécas ;varas graduadas; varigrafos;, dineiras;
jarros; lava-dedos; lavatórios; cies, para brinquedo; mobilias de brinvelocimetCos; vent iladores; vibrado. os; manteigueiras; mo- quedo; móveis de brinquedo; papagaio
res; vi scosimetros; vo i tâmetros; vai- leteiras; licoreir
timetros; voitunetros; volusnenóme- xingas; paliteiros; panelas; pedestais; de papel e pano; paralelas pára exerpendentes; penduricalhos; pias; piras; cícios; passatempos; patoins, patinetes;
troe; -watta,meU'os; zinraoscópios.
plascas potes; pratos; provetas; purifi- paus para ginástica; paus para jogos;
N. 867.588
cadores; queijeiras, recipientes; redõmas;
tequerente: Companhia de Supermer- refletores; reservatórios; rosarois; sala- peças de jogos; pedras de jogos; periIndústria Brasileirp
lhos de esgrima; pelas de jágo; pesos
cados Serv-Lev
- deiras; saleiros; serviços de café; ser- para atletismo; petrechos para educação
Local: Cidade São José do Rio
viços de chã; serviços de jantar; servi- física; petecas; piões, piorras; pipas; (paPrêto
ços para refresco; talhas; tanques para pagaios.); pistolas de brinquedos; plac,ard
Classe: Nome de Emprêsa
aquário; terrinas; tijelas; travessas; uri- para jogos; planadores de brinquedo;
Requerece: Polar S. A. Indústria
nóis; varetas; vasilhames; vasilhas, va protetores de corpo para at ietism(); proN. 867.589
Comércio e Agricultura
sos; vidraças; vidro com composições tetores para uso em esportes; quebraLocal:
Rio Grande do Sul
especiais; vidro comum; vidro eia pó; cabeças; raquetes; recortes para armar;
Classe: 43
vidros em- geral; vidros para automó- rédea de caçador; radas para esporte; Artigos: Aguas
gasosas artificiais de
rédea
para
jogos;
redes
para
pesca;
reveis;
vidros
para
aviões;
vidros
para
IMPAM-lia IDE SIJPEIMERCADOS
limão, bebidas espumantes de
candieiro; vidros parà janelas; vidros lábios de brinquedos; reváver de brin- sem álcool, concentrados de limãolimão,
para
SERV-1.3V •
para relógios; vidros para uso não es- quedo; rifas; rodas- quando brinquedo; efrescos,
concentrados de limão para
rodas para jogos; roupinuhas para
. pacificado; xícaras
bo- refrigerantes, essências de Limão para
•
- Classe: 25
necas; rubgy; sapatinhos para boneca;
serpentinas
de
papel
para
carnaval;
shorefrigerantes, pôs de limão para safras.
Artigos: Arvores de Natal; b:belotes artísticos; bolas artísticas para árvore de ting bali: skis; soldadinros; tabelas de cos de limão em 'geral, refrescos de
Requerente: Vai-Vanguarda Ltda,
Natal e similarco 1:olue'.s artili - "- I babai; 1: , 1:ii!ci.os pwa jogos; tacos de mão preparados, refrescos líquidos de
limão, refrigerantes de limão e xaropes
bustos;- desenheasr-displays; enfeites ar- bilhar e snoocker; tamboretes para ¡oLocal: São Paulo
de. limão para refrescos
..
•

-

rauzdal

NATAL TÉCNIC

• 668 Gulritn-fmre 18

DIARIO OFICIAL (Seção III)
N. 867.60!

N.° 867.597

INDOSTMA erm5ILEIRA
Requerente: Cia Fluminertsa
• cia Tecidos
Local: Rio de Janeiro — Guanabara Requerente: Metalúrgica Luminar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: Nome Comercia 1
Classe: 8
N.9 867.598
Artigos: Para distinguir: abajur, abaixaamplificadores,
luzes, amperímetros,
antenas, anúncios elétricos, aparelhos
de iluminação, interruptores, soquetes,
arandelas, caixas elétricas, apliques, dmveiros elétricos, comutadores, lâmpadas,
•
lampiões, lanternas a pilha, elétrica e
—
••
simples, lustres, reostatos, luminários,
termotatos e voltimetros
N.'s. 867.602/603--

'INVEL- Empresa
para Industrializaçao
Comercialização
de Inventos Ltda.

Requerente: °lindo Mury Knust
Nome de Emprêsa
Local a que se destina: Estado do Rio
de janeiro
N.° 867.599

INDÚSTRIA BRASILEIRA

N.'s 867.604/605

kço,
GLOTE

televisão

e de

•
Classe: 25
Artgos:i Para distinguir cartazes, CXw
chês, croquis, cartões postais, cartazes
e painéis para decorações, displays, desenho, eiecalnfornanias, fotografias, gravuras, estampas, letreiros e algarismos
para cartazes, maquetes 1 plantas, slidas,
painéis para decorações, quadros estátuas, estatuetas, imagenS, figuras de ornato, manequins, suportes artísticos para
vitrines e bibelots
-4-N. 867.608

Requerente: Velbrás S. A. Indústria
Brasileira de Veludos
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Para distinguir: fios de algodão, cânhamo, celulose, juta, lã, nvlon,
fios plásticos, fios de séria natsk.,a1 e
rayon para tecelagem, pára bordar, para
costura, tricotagem e para crochê. Fios
e linhas de tõda espécie. Fios e linhas
para pesca, linhadas de aço para pesca
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos ah, vestuários e roupas feitas em geral: Agasalhos, avenrais, alpercatas, blusas, botas, blusões, boinas, babadoures bonés,
capacetes cartolas, carapuças, casacão,
coletes, capas, abales, cachecols, calçados, chapéus„ cin.os, cintas, combinações,
corpinhos, calças de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, chinelos, casacos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares e colegiais; fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques, luvas, ligas, lenços mantós, meias maiôs, mantas, mandrião paletós, palas, penhoar, peugas, pulover,
ponches, polainas, pelerinas, pijamas,
punhos, quimonos;, regualos, robe de
chambre, sobretudos, saias, suspensórios,
soutiens, saídas de banho, sandálias,
ilareater shorts, sungas, stolas, taier, toucas, ternos, uniformes e vestidos

Requerente: Velbrás S . A. Indústria
Brasileira de Veludos
Local: São Paulo
Na, 567.606
Clase: 23
Artigos: Para distinguir: tecidos em
geral, tecidos para •confecções em geral, para tapeçarias e para artigos de[
cama e mesa: Algodão, alpaca, cânha-1
mo, cetim, caroá, casimiras, fazendas e
tecidos de lã em peças juta, jersey, linho, nylon, paco-paco, percalina, rami,
rayon, sêda natural, tecidos plásticos,
tecidos impermeáveis, tecidos de pano
Requerente: Rádio Clube
couro e veludos
de Pernambuco S.A.
Local: Pernambuco
Classe: 36
Classe: 32
Artigos: Para distinguir artigos de ves;Artigos: Um programa radiofônico e de tuários e roupas feitas em geral: Agatelevisão
salhos, aventais, alpercaats, babadoures,
bonés, blusas, botas, blusões boinas, caN. 9 867.600
pacetes, cartolas, carapuças, casacão,
combinações, calçados, chapéus, cintos, Requerente: Geoter S.A. Engenharia,
corpinhos, calças de senhoras e de criIndústria e Comércio
anças, calções, calças, camisas, camisoLocal: São Paulo
las, camisetas, cuecas ceroulas colariClasse: 50
nhos, cueiros chinelos, casacos, dominós, Artigos: Para distinguir corno marca de
echarpes, fantasias fardas para milita- serviços de terraplanagem, engenharia
res e colegiais fraldas, galochas, graem geral 'e construções
vatas, gorros, jogos de lingerie, jaqueD1." 867.607
tas, leques, luvas, ligas, lenços, mantôs,
maiôs, mantas, Mandrião, paletós, palas,
penhoar, peugas, lulTvar, ponches, peleORANSS
sinas, polainas, pijamas, punhos, quimoIndástria Brasileira
nos, regalos, robe de chambre, sobre,
fiados, saias, suspensórios, soutiens, saí.,
das de banho sandálias, m yeater, shorts,
sungas, stolas, faies, toucas, ternos, uni, Requerente: ;..)e,. or :e- Chanés Ltda
Requerente: Rádio Clube
• formes e vestidos
. Local: São Paulo
de Pernambuco S.A.
•
Local: Pernambuco
Classe: 32
IArtloos: Uni programa radiofônico

Janeiro de 1969

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCR$ 0,20

Pio IR WIaJÓ AURORA.
Indite.tria Brasileira
Requerente: Produtos Alimentícios
Pereira Carneiro Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir pão de queijo
---—
1\19 867.60912

MINERVA
inclaistria Brasileira
Requerente: — S.A. — Lanifício Minerva
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Para distinguir , fios e linhas
de tôda espécie: Fios de algodão, fios
de sintéticos, cânhamo, juta, lã, nylon,
fios plásticos, fios de Celulose, linhas
sintéticas, fios de sêda natural e rayon,
para tecelagem, para bordar, para costura, para tricotagem e, para crochê
1\19 867.610
Local: São Patulo
Classe: 23
Artigos: Para distingu:r tecidos em geral, tecidos para confecções em geral,
tapeçarias e para artigos de cama e
para tapeçarias 'e para artigos de cama
e mesa: algodão, alpara, . cânhamo, cetiM, caroá, casimiras, fazendas e tecidos
de lã, em peças, juta, jerssy, linho, ny.
lon, Jaco-paca percalina, poliester, rami,
rayon, sêda natural, tecidos plásticos,
tecidos impermeáveis, tecidos de pano
couro, tecidos sintéticos de fios acrílicos e veludcts
N19 867.611
Local: São Paulo
Classe: 24
Artigos: Para distinguir ! artefatos de
algodão, nylon, plásticos. cânhamo, caroá, juta, lã, linho, paco-paco, raini,
poliester, rayon, sêda natáral, sintéticos
e °turas fibras: Alamares, bolsas de tecidos para senhoras, bordados, borlas,
bicos, borrachas impermeáveis, babados,
cordões, cadarços, coberturas para objetos fabricados de tecidhs, chumaços
para alfaiates, debruns. etiquetas, entretelas, 'elásaii_os, fita, franjas, galões,
montas, ombreiras, pingentes, pon-pono,
mochilas, pahnilhaa, passamanaries, laços, rendas, redes, nesgas,; sacos, sutaabes e teias para bordar
.
Tala 247 613

PrERRE ROLLOD
-Ináástria Brasileira
Reciaa; • -

1

i Fás ino o Ou.
Ltda.,
Loca- São Paálio
Casse: 42
Artigos: Para distinguir.: .aguarclentiss
aperitivos, bit'ar brándy, conhaque.
cervejas, esse' acias para bebidas
coólica3, er-st, g kurnínel, licores,
ne.ctar, panch, rum, suco de frutas com
álcool, vi lhos, vinhos quinados, vinhoesnurnantes. vermutes. vodca e uiscp e

