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Móveis Vogue Ltda. - Indústria e
REVISTA DA PROPRI-EDADE I Comércio.
- Opoente . ao têrmo número 139.729 P. I. - Novo sofá-cama
de
casal).
INDUSTRIAL
Faet-Fábrica de Aparelhos Eletro-

riais orgânicos por fermentação AeN9 168.874 - E4 Merck Aktiegesells, Térmicos S. A. (opoente ao têm()
robia, com dispositivo transformável, chaft. - Cumpra a exigência técni- n9 142.547 P. I. a perfeiçoamentos em
descansos para Sairros elétricos de
visando com o mesmo equipamento a ca.
passar).
N9 .109.757 - Processo para au- sua secagem industrial. - Antônio
N9 169.934 - The Wellcome Founmentar a resistência química de mas,- Queiroz do Amaral.
Antônio Vieira. o- (opoente ao têr_
N9 141.199 - - Máquina cortadora dation Limited. - Cumpra a exigênsas que endurecem a frio. - Parb,1d9os1)4.3.217 M. U. Solados para
cia
técnica.
para
cana
de
açucar,
ou
outros
talos
cmaolça1
werke Hoechst Aktiengesellscahft
xegetais.
Antônio
Joaquim
da
SilVorm. Meiter Jucius & Bruning.
N9 169.832 - Farbangabriken Baye
Antônio Vieira.- - (Opoente ao terva.
•
Ajtiengesellschaftt. - Cumpra a exi- mo
N 9 114.342 - Processo para a esn9 153.269 M. 13, novas dispas'.
gência
técnica.
N9
'142.458
Instalação
para
a
fatabilizaçã,o de polimeros do Formalções em miados para calçados).
bricação
continua
de
folhas
plásticas
deido - Farbwerke Hoechst AktienN9 169.842 - N. V. Philips'FloeiDesma-Werke Gesellschaft Mit.
gellschaft Vormi Meister Lucius & de resinas sintéticas armadas. - So- lampenfabrieken. - Cumpra a exiBeschrankter Haftung. - (Opoente
ciete Anonime des Usines Chausson. gência técnica.
Brüning.
ao têrmo 143.381 - P. I. nôvo proNa 142.560 - Dispositivo para colo
N9 115.320 - Processo para obten- car em esquadria chapas de vivos
N? 185.867 - Indústria de Brinque- cesso de falariiação de calçados e proção de um aditivo em forma de agre- - Glaces de Boussois.
dutos
resultante).
do Casablanca Ltda. - Cumpra a
gado ou filiar, alicáve? em Misturas
exigência.
Cia.
Fábrica de Botxes e Artefatos
N9 143.456 Produção de Fenol
Betuminosas e Congêneres Para o
N9 190.655 - Engesa-Engenheiros de Metal. - (Oopoente ao termo
çapeamento de Ruas. - A. G. Bal- ultra-puro. - Hooker Chemical CorEspecializados S. A. - Mantenho a n9 .143.554 - P. I. Aperfeiçoamentos
nholz, Steinbrüche & Hartschotter- poration.
em ou relativos a fechaduras para
werke.
N9 143.667 - Instalação para secar exigência quanto aos desenhos e cligá, pastas ou similares.
N9 115.734 - Processo para Aper- e simultaneamente resfriar o açucar o requerente quanto ao aditamento
São Paulo Alpina:, I as S. A . -feiçoar revestimento de coloides hi- branco, proveniente de estação de à oposição.
Roupas A. B. S.A. Indústria Roudrofidos4 - The National Cash Re.. centrifugação. - Büttner. Werke AkNo 166.051 - Merck / Co. Inc. - pas Profissionais (opoente ao l'érino
gister-Company.
tiengeseischaft.
Mantenho a exigência.
n9 144.358 P.
Novo modeao
No 116.227 - Aperfeiçoamento em
N: 144.270,- Processo para a pu.
N9 172.886 - Westinghouse Air calça . tipo Bananeira Reversível).
Composição Organopolisiloxano e
Kil,on S. A. Indústrias Alimen ciProdução da mesma - General Elec- rificação de esteres da sacarose e pro- Brake Company. - Mantenho 'a -ta:.
cias (opoente ao têrmo n 9 144.491
dutos derivantes. - Ledoga S.p.A. gência,
tric Company:'
F. 1. , Processo de preparaf,ao de
N9 145.322 - Bandagem - Orman
N: 174.029 - Tipo-Iito Atena Ltda. sopas).
N9 121.625 - Prócesso para a fabri- (Itália).
- Data e assine os docurnentos.
cação de novos esteres Cilia Societe
Industrias Elétricas Sintex Ltda.
N9 174.058 - International BusiAnonymee.
Blake Billings e Marie Ira Hampton, nes
Corporation. - Apresente do- (opoente ao termo n( 144.559 I.U.
. N9 123.230 - Válvula de escape ae
Novo acendedor ' pare fogões a aaz,
cumentos de cessão.
- Exigências
reajuste automático - FMC Coroacom centelhas di.iigidas)
ration
N9
186.546
Rubens
Ban-so.
Industria Térmxa Baslleira B. A.
N9 136.333 - E. .1 Du Pont cie Cumpra a exigência.
N9 129.008 - Processo para a oriten, Nemoura
;opoente ao têrnr, ri 96.31(3 M.EL
And Company. - Manção de Superfícies ásperas e foscas tenho a exigência
técnica.
N9 186.547 - Westalische Metal In- sôbre-tampa para breais de garraf: s
em corpos constituídos 'de policarlio
N9 153.812 - Baumer GBS Cia. dustrie Kg Hueck & Co. - Cumpra Lermica)
natos Macremoleculares, termo plás- Brasileira
exigência.
de
Equipamentos.
Temo
térle
ticos, - Farbenfabriken Mayer A_k- conhecimento do parecer técnico.
Iiio
n 141.591 Borba (opoen e ao
i
N ? -86.549 -- Robert von Vinde. tiengesellschaft.
9 141.591 111.1). Ladrilho :can
.
N
155.652
Uniroyal
Inc.
Cumpra a exigência.
N9 135.115 - P.ocess• para a fabri- Cumpra a exigência técnica.
superticie perfilada.
cação de adipinitrila ale um resíduo
N9 153-.078 - Dr. Oscar Pinkas.
N9 186.565 - Rousse] Uclaf. São pauta A'pargatas S,A. (opo- Montan to C . pana ny.
Cumpra a exigência técnica.
Cumpra a exigência.
ente ao têrmo n'? 145.268 M.U. ara.
N9 137.285 - Precesso de Dowaçãu.
N9 186.584 - Rubens Manso.
ginal disposição em sapatilhas).
N9 168 0133 - F. Hoffma.nn
La Cumpra
- Sol-Bex Corpo-ation.
a exigência,
Daca. S.A. Indastria e Comércio
Rocha
.&
Cie.
Societe
Anonynie
(F.
N9 137.652 -- Aperfeicoarnentos In- Hoffmann Rache & Co. Aktien(opoente ao têrnit. nr 145.547 P.I.
trodmidos em ge . ador de ions nega- gasalsehaft) . - Cumpra • a exigência
Oposição •
a tem . an doi. de água, pata torneiras).
tivos. -Rcberto Schiftan.
°mica.
ca S.A. Indúst ria e Comércio
N9 137.897 - Manufatura de Bicai
Metaa Leve S. A. Indústria e Cobonatos de Metais Alcalinos. - FiVIC N9 168,162
R. Geig,y S.A. - nércio. Opocnte ao têrmo núme- (opoente ao têrrao riç 145.570 P.I.
moo modê'o de torneira de oôia
Corporation.
Cumpra a exigênc a técnica.
ro 115.638 ,p.' de invenção processo com
agi st ro.
para
produzir
uma
fundição
bi-betá.
/0 137.898 - Proc.,sso para a pra- N9 188.222 - Seherina 'Aktiengesells.
Vo kswagen do Brasil Indústria e
dução de bicara:enato da potá.s.aio. -- abafa -- Cumpra a ca i a:Anda técnica. lica e Artigo dela resultante.
FMC Corporation.
Jorge Gonçalves Serodio. °noa,. ) Comércio de Automóveis (opoente ad
N9 IG8.230 . - Rhone-Poulene S. A
te ao têrmo :120.239 p. 1. aperfeigea tArmo r. 9 '145 825 P 1. retificadora
N9 138.109 -- NoÇa) ccnjunto para - Cumpra a exigência técnica.
mento em eu relacionado cm apare_ e.a.ra superfícies arrendondadas).
Antissensta. - Laboraaó rio -.Sintético
271 - F. Hoffmann' - La lhamento para roçar e ...gradear pazLimitada.
Projetores Cabia ri o Brasil S.A.
Roclie Á, Cia.' Seciete • Anonyme (F. tas e terrenos.
r.opoerte ao têrnio no 146.001 M. ti.
N9 138. (55 --- Preee;1:0 cie prepara II, ;arma
Co. Aktien
São Paulo Alpargatas S. A. - 11ÓW) MUCtê10 de cinto de segurança
ção de um composto a'araxiao.
gesellsc1if11. -- Camara a exigerOpoente ao termo 130 . .176 p. , . calça- para nelcules).
ciété Anon ame Dita: 0r53 marid
cia ternea.
N9 138.930 - Processo _para a fa- N: 163.424 B•orex Labaratories dos de Segurança em Borracha ou' Alvaro Coelho da Silva (opoente
tricação de novas tetra-mino antro- Limited. - Cumpra-se a ex'gência matéria, plástica moldada.
ao lêrmo 146.005
Francisco Tavares Júnior. - Opoen- Eleito-Automático). M.U. Chuveiro
quinonas Aciladas. - Ciba Societe técnica.
135.791
m.
de
iate
W
te
ao
termo
Anonyme.
NQ 1(31a563 - Allied Chemical Cor'Viação Cometa S.A. (opoente ao
N9 140.145 - Um raivo equipamento poration.
Cumpra a exigência Pilada nôvo modêlo de bolso aplicado
têrmo n9 147.332 P.I. aperfeiçoam
em peças da vestuário),
enadenado para o prebaro de mate, técnica...
Expediente de 23 de janeira de 1969
Privilégio de Invenção' deferido
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- As Repartições Publicas
vetão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional. até ás 17 horas, o expediente destinado à publicação.

EXPEDIENTE
D.EPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

- Para evitar inter:À:Não na
remessa dos drgãos Odeia a ri.
novação de assinatura deve see
emEra o^ saçÃo on neo^~
solicitada com antecedência da
FLORIANO GUIMARMIS
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAI

c*.eFe on ta ovtço CC PUIBLIC^ÇdbEe

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

Impresso

nas Oficinas do Departamentik de Imprensa Neeioned

ASSINATURAS
REPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior

- Os originiais. devidamente
Capital e Interior:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
Ndr$ 18.00 Semestre
•_.1.• • • 1VCr$ 13,50
grafados em f.spaço dois. em uma Ano
NCr$ 36,00 Ano • • • • • • •• •-. • • • NCr$ 27,00
$6 face do papel, formata 22x33:
Exterior :
Exterior
as entendas e rasuras serão res,• • NCr$ 30,00
••n•
• NCr$ 39.00 Ano
Ano . • •:.
- salvadas por quem de direito.
AVULSO
NÚMERO
- As assinaturas podem ser
preço
Elo
número
avulso figura na última página de cada
O
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Ner§ 0,01,
exceto as para o exterior. que
se do mesmo ano, e de NCr.5 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.

•

a. As assinaturas vencidas por
dedo ser suspensos sem prévia
aviso.

ALBERTO DE BRUTO PEREIRA

- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à. Seção
saçÂo
de Redasào, até o quinto dia útil
liaça.. do PUbliCidila g• do ***** lento de Coltpartameidie
subseqüente à publicação no
Naelena . de Proprladade Induatrial de Mlniatdrle
Ida indast-lab C de ellidnirale
\
órgão oficial.
-

Janeiro cie 199

• Na parte superior do endc.
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e G mês e e ano em que findará.
• As assinaturas das Reparti.
Oes Públicas serão anuais e de.

verão ser renovadas até 28 de te.
pereiro.

- A remessa de valdres, sempre a favor do Tesoureiro do De.
partamento de Imprensa Nado.
na!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua apli.
cação.

-- Os suplementos às, edições
dos órgãos oficiais só serão reme- •
tidos aos assinantes que 'os solicitarem no ato da aninatura.

John Wilson da Costa Recurst
Arquivamento de Processos
N9 167.990 - Niç'lsen Infan t e Vimentos intraduzidos em panelas para,
interposto ao deferimento da patente
eii a.
freios de veicules).
1
Amalia. Rebernisea. (opoente ao
Foram mandados arquivar os se- N9 1£7.996 - Diamond Alkail PI termo 151.181•
Company.
termo ri: 147.394 Mau. aparelho para guintes processos:
9 168.023 - Jo se Fran cisco Arazdr. gència
N
coltar legumes e outros).
N9 161.779 - Jacob Bonassar.
nha.
Irmãos Semeraro Ltda. (opoente ao.
N9 168.131 - Helson Piíli.
N9 173.428 - Alumínio Vigor Ltda.
teimo 14'7.640 P.I. ape feiçoamentos' N9 162.048 - Gottfried Ragger.
Pague a taxa de réplica.
'
Nç 171.365 - Charles Ohislam
err/ou relativos a maquinas de 1001-' N9 162.251 - Metaiargica Staeaer
Goubet. - Arquivem- se os procesunem p3r injeçro)
5 A.
Dr. Mauricio zi- sos.
Voikswagen do B rasil Indústria e; N9 162.572 Divisão de Marca!
Corrércio de Autanitaieis (opoente .ao goniski e Sr. Crispim Fernandes dos
Santos.
termo ri9 147.749 M.1). novo morlê-'
- I N9 162.573 - Dr. Maurício 01-1
Expediente Ie 23 de janeiro de' 1969
Seção de Transferência
lo de dispositivo acionador de carbu- gowski
e Sr. Crispim Fernandes dos
rador duplo).
Mar•xs deferidas
e
Licença.
E. et) omeatin.ca Dyna S . A . (opoen- Santas.162.687 - Indastria e Comei-N9
te ao termo n9 . 14C.035 P.I. disposi- o:o de Plásticos 25e.emar Ltda,
Morremose
Expediente de 23 de janeiro de 1969 N9 370.772 - Treo
tivo para sustentação elástica de ar& Cia. - Classe 41
ticulações esféricas para mecaniamtaa
N9 162.7'75 - Ma-no C}ttoni de ATe altei ação de nome N9 431.544 -- Vogue - Fernando
em ,particular, de Ernaadores de pa- nida Silveira, Ciro Branco de Mi- Travsferência
Ch. naglia Distribuidora . A.
Ciasde
Titular
de. Processo
rahrisa).
randa e José Branco de Miranda Fi• 32 - Registre-se coar exciusão de
E. 9. Ideal Stanaard (opoente ao lho..
Worzhington Corporation (altera- publicações em geral.
. 9
ra termo a9 148.327 P.I. aparelho Sa- e. 162.790 - Orlando de iand
ção de nome e transferência da paN9 439.748 - Faixa Branca
Berunário de Sifão e 1) sp:siavo de Es- N9 163.210 - hispa,-Brás Ferra- tente Priv. Inv., termo na 149.512). nardoGomes & Ca. Ltda.
Ciasgoto incorporado).
_e
anate-se
a
alteração
de
nome
e
Ise.
46.
• t ai a e Plasti co Ltda.
nitri
trantferência.
Me taárgita Re.env S.A. /indúsN9 455.909 Iriamoto -' SocieN9
163.338 - &lactes Medeiros.
Gehruder Buhler A. G. (transfetria e, Comércio iopoente ao termio
dade Comercial Anglo Brasi lei ra de
rência
para
seu
nome
da
patente
h9 150.092 P.I. Apeifeiçoamentos em
N9 163.397 - Domênico Bestitti Priv. Inv.. termo nç 155.4801.
Motores Ltda. - Classe 38.
tampas de frascas e semelhantes.
& Cia. Ltda.
N9 475.230 - Solfibran - Dr. A.
•
t
transf crer, eia
Wander S. A. k\-- Classe 3.
Sao pauto Alpargatas S .. A.
N9 163.717 - Nicanno Guimarães
viebruder Bu .er A. G.). - tran.s(opoente ao termo n9 150.731 M.U. Moreira.
para seu nome da patena)
Marcas indeferidas
'maio tipo de tamanco).
N9 163.829 - Specatity Converters, ferancia
Priv. Inv., term ., r. P 150.057). A tivia Paulista S.A. Indústria e In'.
aincac-se a transeráncib.
N9 323.963 - Es'n- Lã - Malharia
Comércio (opoente ao termo núme-a N9 164.118 - Atia mo T'avares.
Saageis & Stock do Brasil S.A. ' 1r-Lá Ltda. - C asse as.
ro 168.846 M.I. New° e original mo-i
-Importadora e Industrial de .8°- N9 459.004 - kIc - Alce - Eiedallo de boneco representativo de; NP 164.199 - Luiz Marques.
sino Conti.
N? 164.231
•
(alteração de nome da pa- 'a anca .Ltda. - Ch • 3 8.
so nado em combate.
FranelS20
▪
164.253
0
tente alod. Ind. n9 1.510). - Ana- N . 474.325 - Sif Bras i l
411T0 111
LatiAtina Paulista S.A Indústria, e
S
t-dueues
dos
te-se
a
9.1teraçao dl ricacín os Colonia's Ltda. - ClasSe a1.
comercio (opoente ao teimo numeN
9
ROT-110*
GeTa:du
164.268
-a
N9 480.00 - Uni Vale DOS ro 168.850 M.I. Novo e originai nio-'
ExigênJio,
dela) de boneco representativo de sol- Slaa.
Química Da:11ex Ltda. - CasSe 43.
N9
164.359
Artur
Fischer.
N9 560.518 - Melodia - Ancora
t/ acias em combate.
Alexander Elsaes 9er (opoente ao N9 164.379
- InJiistria e . Comércio Ltda. Oswalclo Duarte da' Leith- Mardoi Py. Limited
to ao termo n 9 158.295). - Apre- Classe 36.
térmo n9 168.891. M.U. Nôvo mo- Fonseca.
Sento cana fotocepia autenticada do
delo de hidromet ro domiciliar).
N9 164.446 - Taxar Sakai.
N9 481.795 SENP - SENP documento de ces-y-io e procuração.
Fundição Brasil S.A. (opoente ao
S. A. Sociedade El e trotécnica Nartel
taram n9 169.516 m.U. nó% tipo N9 167.242 ,-- Seigio Longo.
do Paraná - Classe 6.
de torneira com quebra-Jato).
N9 167.308' - Piearo Spinel ti .
N9 ,481.796 - SENP - SENP,
,Seção
de
Recursos
S. A. Socied9d2 Eletrotécnica Narte
São Paillo Alpargatas. S.A. ((4,0- Ne 16'1.321 - United -States Rublo
Paraná - Classe 7.
ente ao térmo ri9 171.583 M.I. ritmo ber Company.
Expediente
de
23
6jane'.ro
de
1969
raodelo de rastro para solados de
Ficeurto jaaerpasito
N ç 167.843 - I.Ta.
Neme comerc"aZ ;9721Cleido
alçados).
Companhia Fabrica de Botões e N , 167.834 - zdenf.k Pytlik,
erturi ssar s.at A L'En ..31.-á e Atc..m . que N9 481.794 - SENP - SENP
Artefatos de Metal (oposição ao Wr- NP 167.865 c'.5z trNP 167.987 r mrn- i. A, Sociedade a intr olécn:ca, Tasore
Rev. 13.
rac n9 173.836 M.I. Orgiinal mOde1 rio PA'randl.
ris; ;ia rp?.::. U
9i ia ma 124 475
iliaoSt
b de fecho),

-

Quarta-feira
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Diversqs
_N6 434.922 - Ed tora de Revistas
SOc ias Ersol S. A. - 'Concedo a :estauração do presen4, processo.
Ne 271.303 - Laborat/dio Dalson
Ltda. - Aguarde -se a solução do pedido da caducidade do registro internacional 77.223.
' N o 521.831 - Paulo isutschart Concedo o desarquiamento do presente processo.
N9 440.470 - Papelaria e T pogrfia Kogê Ltda. - Espeça-se o certif,eado de acôr.io com o art, 108 e
seus paragrafos e laça-se a segu.rite
apost la nos exemplares: concedido
na closse 38 considerando-se os artigos corno semi-impressos.
Arquivamento de processos Forem mandados arquivar os processos aba xo.
N9 564.715 - Empório São Jorge
Ltda.
N9 615.697 - Textil Tapeeol lndústr.a e Comércio Ltda. •
N9 615.698 - Textil Tapecol In-•
dústria e Com.ére o Ltda.
N9 615.880 - Natr - Indústria e
Comércio de Peças e Acessórios Representaço6 e Importação e Exportação Ltda.
u N9 616.643 - SIAR - Sociedade
de inve:siigações em Assuntos • Reservados Ltda.
N9 616.645 - Sociedade Indusrtial
de Bebidas Ltda.
N9 616.656 - Mercur Publicidade
S. A.
, N9 616.657 - óptica Oskar Ltda.
N9 616.659 - •Selina Santos ae
Oliveira.
Na 616.664 - Gazeta de Canôas
/
Lida,
A_E:SA - Aços EspeN9 616.677
ciais S. A.
'N9 616.685 - SAFSA - Siderúrgica e Aços Especiais S. A.
- Arqu:vem-se os processos.
Seção de Interferência
Expediente de 23 de janeiro de 1969
arcas deferidas
N 9 466.489 - Rumo - EditôrMa
Rumo Ltda. - Classe 32 - Registre-se com exclusão de Agendas e
Publicações em geral. •
Societé
N9 454.061 - Eeonostat
das Carburateurs SoleX - Classe 6.
N9 4ã.356 - Terylene - Imperial
Chemical Industries Limited - Classe 4 - Registre-se na classe 28 sem
direito ao uso exclusivo da expressão
Polyester,
N9 462.110 - Soluga - Soluga
Indústria e Comércio de Café Solúvel Garça S. A. - Classe 41.
N9 524.394 - Balearmos - Carolos
S. A. de Máquinas e Material Slétrico - Classe 5.
C.
Amaral
Sz
552.066
A.
N9
& Campos S. A. Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Classe 11 - Registre-se com exclusão de agulhas, alfinetes, colchetes,
clips, gorareiros e réguas.
N9 570.007 - Arpos Esquadrias de
Luxo - Ary Berriel Campos - Classe 16 - Registre-se sem direito ao
uso exclusivo da expressão. Esquadrias
de Luxo.
N9 570.008 - Aipos - Ary Burlei Campos - Classe 16.
No 579.231 - Rime - Hime Colvércio e Indústria S. A. --, Classe 7.
•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9 579.234 - H:me - Hirrie Comércio e Indústria 5. A. - Classe 10..
N9 591.685 - Vidrocar - Paulo C.
Pufal & Cia. - Classe 11. N9 592.375 -- Kibe-Rio - Bar e
Pizzaria Kibe-R . o Lta. - Cldasse 38
- Registre-se na classe 38 para papéis semi-impressos.
N9 594.729 - Copies - FernanOo
Maselli - cl. 36.
. N 9 595.000 -- Prestigie o Homem
que Trabalha - Paulo Cruz Pimentel - cl. 32. - Registre-se com exclusão de edições impressas, publicações impressas e órgãos de publicidades.
N9 597.004 - Reversal - Reversai
Comércio de Tecidos Ltda. - cl. 23.
N9 597.717 -- Grafcólor - Grafe&
lor.. Reproduções Gráficas Ltda. cl. 8. - Registre-se sem direito ao
uso exclusivo de cólor.
N9 601.241 - Café Litaral - Café
Litoral Ltda. - el. 41.
N9 603.873 - Assahi - Assahi Indústria e Comércio de Rádios Ltda.
- el. 8.
N9 603.992 - Damião - Damião Indústria Metalúrgica S. A. - el. 6.
- Registre-se com exclusão de forjas, molas de válvulas, mineração e
pontos gigantes.
N9 604.142 - D. P. A. - Edgarci
Flandoli - el. 6. - Registreâse com
a exclusão de aparelhos para -misturar combustíveis.
N9 604.443 - M B - Bela Vista
S. A. Produtos Alimentícios - el. 46.
- Registre-se sem direito ao uso
exclusivo da letra B.
N9 604.612 - Cuchana - Cron Lanifício Cuchana S. A. -icl. 22.
- Registre-se com exclusão de fios e
liplias para pesca e linhadas de aço
para pesca.
N9 604.629
Varantex
Laniflcio Varam S. A. - cl. 37.
N9 604.650 - Rivo - Lojas Rivo
S. A. - el. 49. - Registre-se com
exclusão de mesa, tacos e bolas para
bilhar.
Na 604.698 - Norma - Mecânica
Norma S. A. Indústria e Comércio
- cl. 39. - Registre-se . cora a exclusão de amortecedores, câmaras de
ar e pneumáticos.
N9 604.812 - Nicola - Carrocerias
Moela S. A. Manufaturas Metálicas
- cl. 27.
N9 604.995 - Gazeta Monark Bicicletas Monark S. A. - cl. 32.
.._ Registre-se com exclusão de publicações em geral.
N9 605.083 - Sitran - Sitran Sinalização de Trânsito e Publicidade Ltda. - cl. 8.
N9 605.944 - Costa - Eletro Costa Ltda. - el. 38. - Registre-se na
el. 38 para papéis semi-impressos.
N . 605.990 - Sameiro - Bar e
Restauran Sameiro Ltda. - cl. 41.
N9 612.033 - Redusa - Redusa
Redutores Industriais Ltda. - el. 6.
Na 613.195 - Safira - Eucatex
S. A. Indústria e Comércio - el. 16.
N9 612.672 - Induscrina - Exportadora Induscrina Ltda. - el. 4.
- Registre-se sem direito .ao uso
exclusivo da expressão Crina e com
a exclusão de produtos similares.
N9 613..762
Nero - Elzo Cotrizn
- el. 46. - Registre-se com exclusão de creolina.

N9 604.026 - Pôsto Cortesia Pôsto Cortesia Ltda. - clp , 21 -33 - 47 (art. 97 n9- 2 com exclusão
da cl. 39) .
N9 611.625 - Edifício Casar
Condomínio do Edifício Cesár
cl. 33 (art. 97 n9 4).
N9 611.633 - Edifício N. S. da
Guia - Condomínio do Edifício N.
N. da Guia - cl. '33 (art. 87 n o 4).
Na 611.686 - L'er Jurídica Valmir de Araújo Costa - el. 33
(art. 97 no 2) .
N9 612.281 - Café e Bar Prodigio
Ltda. - Café e Bar Prodígio - ellsses 41 - 42 - 43- (art, 97 n9 1).
N9 612.380 - Ester Magazine Ester Sampaio da Silva - cls. 23
35
12
49
36
37
8
50 (art. 97 no 1), suslostitu in do a
cl. 38 pela 50.

Insígnia deferida
N9 612.967 - Concira - Construções Civis e Rodoviárias Ltda. Concir a- els.- 16 - 33 (art. 95).
Marcas indeferidas
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N9 602.209 - Cil - Cerâmica Itab, ra
Cil Cerâmica Itabira Ltda.

- • d. 16.
N9 611.227 - Casas do Pão Américo Simões - cl. 41.
Frase de p ropaganda indeferida
Na 611.606 - Brasileiros Administrando Investimentos Para o Progresso do Brasil - Cia. Atlântica
de Investimentos Catlandi - cl. 33.
Expressão de propaganda
indeferida
Na 612.208 - Revolução do Progresso - E. P. Luna Publicidade Limitada - cl. 33.
Exigência!
N Y 4aU.e:85 Máquinas e Equipamentos Itatiaia Ltda. - Em vista
do cancelamento do R. 362.048 diga
se ainda tem interesse no presente
pedido. •
- Na 588.169 - Ronrico Corporation.
- Promova a desistência dos referidos registros.
Na 602.012 - Mirabel Produtos
Alimentícios S. A. - Esclareça ou
retire das etiquetas a expressão GinFiz.
Na 613.642 - Francisco Allucci. Apresente novos exemplares de acôrdo com o art. 96 do C. P.

Na 438.688 - Guanabara - Mário Pedro Forni e Moacyr Martins
da Silva - cl. 17.
N9 474.96"/ - Rico - Indústrias
Betteca Ltda. - cl. 26.
Na 484.065 - São Paulo - Beneficiadora São Paulo Ltda. - classe 38.
Seção de Prorrogação
N9 549.328 - Ibram
Indústria
Brasileira de Meias S. A. - el. 23. Expediente de 23 de janeiro de 198s
Na 560.629 - Akbar - Akbar CosExigências
méticos Ltda. Indústria e Comércio
- cl. 48.
N. 605.982 - Manuel Alves do
- Apresente procuração.
Na 563.437 - Central de Crédito Rêgo
Metaltest Cia. Brasileira de Eu.,
- Central de Crédito S. A. Imóveis saios
e Industrial (junto ao reg.
e Incorporações - el. 16.
198.815
Prove
a transferência das marcas
N9 573.467 - Tri-Color - Jose
Maria Laborde Rodriguez e Angel 4a titular para Somed Sociedade
Comercial de Aparelhos Médicos e
Guinem Picó - el. 48.
Dentários Ltda.
N9 576.157 - Cidel - Cia. de EleMax Factor & Co (junto ao reg,
tricidade Novo Mundo - Cidel 233.405) - 1 - Pague a taxa de
el. 8.
anotação - 2 - Anote-se a desistênN9 595.093 - A Paulistinha
cia do pedido de fl. 14, em face. da
Comércio e Indústria de Escolas -9-• feclaração de fls. 17.
Va.ssouras A Paulistinha Ltda. Roper S. A. Indústria e Comércio
29.
N9 604.036 -. Rio Bravo - De (junto ao reg. 236.699) - Cumpra
Millus Comércio e Indústria de exigência.
Roupas S. A. - el. 36.
N. 371.987 - Laboratório ReuniNa 60.117 - Rio Azul - Torre dos São Paulo Perfumarias Ltda. fação e Moagem de Café Rio Azul Pague a taxa correspondente ao decênio 1968 - 19678 - (reconstituição
Ltda. - cl. 41.
do pedido de prorrogação do reg.
N9 604.654 - Rivo - Lojas Rivo 144).
S. A. - cl. 23.
Na 605.026 -Clorhex - J.- Pessoa N. 371.984 - Laboratórios ReuniRodrigues - cr. 46.
dos São Paulo Perfumarias Ltda. Pague a taxa - correspondente ao de-.
N9 605.031 - Elos - Elos
eênio
1968 - 1978 - (reconstituição
ca Industrial Ltda. - el. 46.
pedido de prorrogação do reg.
N9 605.892 - Bairradas - Lan- do
101.140).
ches e Pizzaria Bairradas Ltda. el. 41.
Diversos
N9 606.303 - Lamha
Darcy N. 788.868 - Lanifício Itu S. A.
Rocha - cl. 8.
Na 611.674 - Planalto Centi-X - - (Nada há que deferir em virtude
Já haver sido prorrogado o R Margarida Maria Barrozo de Cam- (*
o
198.133).
pos Armando -- cl. 32.
Zambon
Bernardi
&
Cia.
Ltda.
N9 612.021 - Inter - Cia. Inhá que deferir por ter sido petefamericana de Metalurgia - elas- Nada
dida a prorrogação após os prazos
s ell.
legais.
N9 612.376 - 3 'Poderes - Co- routrato de Exploração de Marcas
mércio e Indústria de Cera 3 Pode- Por despacho do Sr. Chefe da Seres Ltda. - el. 38z
ção foi mandado averbar o contrato
N9 612.603 - Algodobrás - Frei- de exploração das marcas - Slopel
tas Mala, Alodão Brasileiro S. A. reg. 209.499.
Salvo reg. 252.421.
Título de estabelecimento deferido (Algodobrás) - el. 4.
Savlon reg. 252.421
r:'etavlon reg. 351.6..
Título
de
estabelecimento,,
No 461.808 -- Garagem Moderna de p ropriedade de Imperial Ohemical
indeferido
Carlos Cesar Rigollno - eis. 33 Industries Iiàmited estabelecida etri
21 (art. 97 n9 1) .
e em fo„vor de Laboratório
Na 573.910 - Produtos Alimentl- l'mndres
Na 543.932 - Vifia Dei Mar - cios Kamarão Gerlinger Cia. Ayrst Ltda. estabelecido no Brasil
Averbem-as os oontrgos de explo-‘
Wigner Storch
el. 97 n9 2).
Ltda. - cl., 41.
reefte•
' 1.

▪
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N. 419.240 - Ind. Beliográfica
Dal Molin S. A. Indústria Comér- N. 599.395 -- Renovadora de Pneus
Transferência e Alteração de nine de
Leopoldo Machado S. A. 1 - 389.519.,
cio e Agricultura (junto ao thrmo Nova Vida Ltdt. - 389.481.
Títulos de Processos

N. 453.215 - Apresente cópia da
N. 599.396 - Renovadora de Pneus N. 441.166 - Viti - Vinícola Cereser S. A. - 389.520. .
Nova Vida Ltda. - 389.482.
Foram mandados anotar nos petição 14.759-62.
processos as transferências e altera- Acriluz Indústria e Comércio S. A.
NN. 445.632 - Societa Français0
N.
599.397
Renovadora
de
Pneus
ções de nome :
(junto ao têrmo 502.217) - Decla- Nova, Vida Ltda. - 389.483.
des Freins HydrauliquesLo
, ckeed
ro
o
número
do
pedido
de
anotação
f
389.521.
Rheinstahl Henschel AktiengeselLs•
N.
599.399
Renovadora
de
Pneus;
de
transferência.
ehaft (alteração de nome da marca
N. 461.690 - Kemperco Corretagem
Cotorcafé Comissária e Torrefação Nuva, Vida Ltd.. - 389.484.
Nenschel reg. 194.357).
Seguros Ltda. - 389.522.
de Café Ltda. (junto ao têrmo
N. 599.687 - Amancio de Carva- deN.
471.525 - Armando Ribeiro -4
Laboratórios Frumtost S. A. In- 543.225). - Prove a qualidade do lho
389.485.
389.523.
dústria Farmacêutica (transferência signatário do documento de fls. 9
N. 599.751 - Lojas Simis S. A. NN. 475.630 - Termoplástico Píer
para seu nome da marca Oculum reg. perante a cedente.
- :189.486.
194.525).
S. A. - Indústria e cprnércio Exigência
N. 599.841 - General Eletric S. A. 389.524.
Comptoir de L'Industrie Textile de
France (alteração de nome da mar- 389.487.
N. 577.879 - Hirtz - Nuhrich &
Laboratório Londrifarma S. A. Ca, Ressoa reg. 211.983).
389.525.
N. 599.966 - Euclides Gonçalves Cia.; Ltda
(junto
ao
têrmo.
N F c Industries Inc. (alteração
N. 467.818) -- Apresente uma fo- - 389.488.
N.
573.290
Instrumentos e Rede nome da marca Purit reg. 220.461) tocópia autenticada do documento de
N. 600.164 - Societa, Farmaceutici guladores Elétricos e Eletrônicos Digimatic
Ltda.
389.526.
Cia. Fluminense de Tecidos - cessão,
lialia - 389.489.
(alteração de come da marca ManuDiversos
N. 578.464 - Cia. Folioquímica
Fenap Ltda. - InN. 600.168
fatora reg. 221.975).
Nacional - 389.527.
dústiia Comércio Importação
Evelina Socieda,d Anónima Indus- 389.490.
Cia. City de Desenvolvimento N. 579.281 - Vison Boutíque,
(traferência para seu nome da mar- trial Y Comercial (no pedido de
fecções
Ltda. - 389.528. i
N.
600.175
Serragens
Bragado
transferência
da
marca
Evelina
reg.
City
reg.
332.346).
ca
Ltda. - 389.491.
Produtos Farmacêuticos Gunther 215.552) - Arquive-se o pedido.
N.
581.906
- Snizer 5. A. - In600.227 - Nor Coe Textil Ltda. dastria e Comércio
- 389.529.
Stenorizer do Brasil S. A. - Co- - N.389.492.
Exigências
mércio e Indústria (no pedido de alN.
582.081
interbras
histaladoteração de nome da marca Weldmas- N. 600.250 - Rotoprint Embala- ra Telefônica Brasileira Ltda.
ter
reg.
301.480)
Arquive-se
o
pegens
S.
A.
389.493.
do Brasil Ltaa. - (junto ao reg. ...
89.530.
195.241) . - Preste exclarecimentos Elido.
N. 600.265 - Niasi S. A. - ArtiN. 582.172 - Nor - Coe irextil Lisôbre a prorrogação do Registro ...
do Brasil S. A. Comér- gos para Cabelereiros e Perfumarias mitada
- 389.531.
195.241 em face da informação da cioStenorizer
e
Indústria
(no
pedido
de
anota329.494.
S. Prorrogaçõ:s.
ção 'de alteração de nome da marca
N.
582.361
- Basic Products CorN. 600.305 - W. A. Schlten.- poration - 389.532.
Cerâmica sul Americana S. A. - Steriorizer reg. 301.481) - Arquive-se schernische
Fabrieken
(junto -ao reg. 201.827) - Pague a o pedida
389.495.
N. 582.403 - Fábrica 'de Meias
Rolf Ia Lchmann (no pedido de N. 600.420
Scotland S. A. - 389.533
Sociedade Industrial 'de Camas e
Sammarone
S.
A.
anotação de transferência da martaxa de anotação.
N. 583.792 - Paolo Maralahán ReN. €00.425 - Francisco Searpit- presentações
Cadeiras Ltda. - Sincal (junto ao ca Monaco - termo.
e Turismo Ltda. reg. 210.888) - Apresente instru- N. 450.902) - Arquive-se o pe- Indústria Cerâmica - 389.496.
389.534.
ti - 389.497.
mento de cessão assinado em 19-11 dido.
1
N. 586.223 - Otavio Rezende &
de 1965.
N.
(300.452
Screen
Gems
Inc.
S. A. Instiutos Terapêuticos ReuFilhos Ltda. - 389.535.
Desfisa - Indústria de Móveis Tu- nidos Labofarma (recurso interpos- 389.499.
bulares Ltda. - (junto ao reg. .. to ao deferimento da marca Ana- N. 600.513 - Sebastião Carneiro N. 538.975 - Expresso ¡acharias
213.694). - Pague a taxa de anota- lerg - têrmo 363.296).
Ltda. - 389.536.
Seabra -- 389.49 s.
ção.
N. 587.051 - Itagyba Embalagens
Embalagens Terrnoplast Ltda. - N .N 600.534
Inquisa Indústria Plásticas
Ltda. - 389.537.
Instituto Hormoqufmico e Biológi- '(recurso interposto ao indeferimento (Nur cia Sania Antonio
S.
A.
co S. A. - (junto ao reg. 214.134) da marca Terrnoplast térmo
N.
587.432-Flecha de Ouro Bar
389.500.
- Preste esclarecimentos sôbre a
e Lanches Ltda. - 389.538!
prorrogação do Reg. 214.134 em fa- 585.348)
N. 600.540 - Laboratoires de L'I.
129 583.604 , Tratamento Ide Mece da informação prestada pela 5
S. H. - 389.501 •
Exigência
tais
Ltda. - Patente núprorrogações.
Na 500.556 - Roberto Mauro da meroPugentes
389.539.
Dainaler
Benz
Aktiengesellischaft
P
S.
A.
Indústria
Agro
PeCunha Freire - 389.502.
I A
N9 589.150 - Eversil S. Procuária (junto ao reg. 214.931) - (junto ao têrrno 585.886) - Pague a N. 600.663 - Eron Indústria e Codutos Farmacêutico; Ind. e I Comértaxa
de
aditarrisnto.
Pague a taxa de anotação.
mércio de Tecidos S .A. - 389.503. cio - Pat. 389..540.
Instituto Hormoquirraco e BiológiN. 600.772 - Companhia de Co- 129 589.550 - Alberti & Zequinão
co S. A. - (junto ao reg. 220.739)
mércio e Indústria Freitas Soares - Ltda. - Pat. 389.541.
Serviço de RAneoc7.n,
- Pteste esclarecimentos aôbre a
389.504.
prorrogação do Reg. 220.739 em face
129 593.084 - Cia. Industrial Date
informação e Expedição
da infelmaçao prestada peia S ProrN. 600.840 - Luiz Bebize Neto do Brasil --50Crarai Pat. 389.542.
rogações.
e
Roberto
Ufa
da
Cruz
Bedize
Expedienet de necenefio Informação 389.505,
Nç' 599.237 - Cia. Industrial MoGlitz S. A. Indústria exportação e
e expedição
giana de Tecidos - Pat. 389!543.
N.
601.246
Leoa
Heimer
&
- Importação (junto ao reg. 228.056).
Notificação
129 599.247 - Cia. Eletro -a, MetaCia. Ltda. - 389-506,.
- Cumpra exigência.
-N. 601.415 - Indústrias Reunidas lúrgica de Brasil - Narla,r PaFicam notificados os requerentes Seaff
Lanifício Sulriograndense S. A. - Moraní Ltda. - 389.507. tente 389.544.
(junto ao Reg. 230.892) - Apresen- abaixo mencionados a comparecer a
éste Departamento no prazo de (90) N. 601.498 - Philip Moreis Incor- N9 599.249 - Cia. Eletro Metalúrte o documento de cessão.
gica do Brasil -- Norlar
Patena fim de efetuar o pagamento' porated.
389.508.
Caiei - Caixas e Acessórios de diastaxa
final de acôrdo com o De- N. 601.662 - Companhia Taubaté te 389.545.
Relógios Comércio e Indústria Ltda. da
N9 599.251 - Cia,_ Eletro Metalúr--- (junto ao reg. 240.463) - Preste creto n9 254 de 28-2-67.
Industrial - 380.609.
esclarecimentos sob o pedido de pror- N. 584.611 - Chocolate a Sulta- N. 603.512 - Metalúrgica Thubal- gica, cio Brasil - Norlax - Patente 389.546.
rogação do reg. 210.463 cai anvêço. ma S. A. - 389.1-72.
kain Ltda. - 389..510.
N9 599.731 - Q - Auto ImpOrtaçâo
Sundstrand Corporation (junto ao N. 584.667 - Bar e Cine Tupy Li- N.
606.673 - Southwest Potash e
néxcio Ltda. - Pat. 389.547.
reg. 271.911) - Cannpra exigência mitada - 38:).473.
• Equipamentos Industriais Vibro Li- N. 584.688 - Usina Santa Terezi- Corporation - 389.511.
129 600.124 - Maria Pureza Heiden
389.548.
606.765 --Indústria e Comércio - P:t.
mitada, (junto ao reg. 302.6131 - nho S. A. - Mercar e Alcool - deN.
Na 600.210 -- Pasta de Gázoliria
Cainiponenres Eletrônicos Kast Li- 3.206
Apresente o certificado do registro '99.474.
Lida - Pat. 389.549.
para. retificação dos nomes da licen- N. 584.778 - Pontes S. A. Per- mitada -- 3.89.512.
Nç'
600.460
- Cohani Ccnstrutora
ciada e sub-licenciada na apostila ram-n t as e Equipamentos N. 6011..179 - Ismar Ramos Piato •
Nigri Ltda. - Pat. 389.550.
- 3°9
de 3-8-64.
89.475.
Caiai - Caixas e Acessórios de Re- N. 594.811 - Claudir Chaves
N. 609.181 -Adoreis Cardoso Cha- • N9 600.721 - Cia. Tenerman de
amentos - Pat. 389.551.lógios Comércio e Indústria Ltda. - 389.476.
ves - 389.514.
(junto ao reg. 333.287) - 'assine a
N. 608.578 - O Reina de Dinamar- 129 600.823 - Comércio e Indústria
N. 597.60 - J: S. Santas ca - 389.515.
.
petição.
Iretama S. A. - Pat. 387.552.
Calçados Heldy 5. A. - (junto ao 789.477.
N. 503.665 - Wardemar Nunes - Raleçao . dactilografada em 23 de
reg. 360.935) - Apresente o do- N. 599.185 -- Silva Gomes 8,r, Gon- 399.516.
janeiro de 1969.
1
cumento eomprobatório da alteração çalves Ltda. - 39478.
N.
357.473
Morello
&
Bisqu:lo
de nome.
Oposiçtie.s
N. 599.254 --- Petisco S. A. - Ltda. - 389.517.
Laboratório Roias, do Brasil Indús- Indústria Alimentícia - 389.479.
N. 384.945 - Mercado das Tintas Indústria e Cra a tacio AmericaA Potrias Químicas e Farmacêuticas Ltda. Ltda. - 369.420.
Petersen S. A. - T nd. e Com, e tato Chips Ltda. (oposição ao t6rm.0
- (junto ao reg. 379.201) - Apre- N. 599.363 - Madeireira Gripei Importação
- 389.518.
1 n9 854.341 marca Fritata)..
sente / o documento de cessão,
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Lanificio Pirituba S. A. (oposição
Senco Products Inc. (oposição ao
The H D Lee Ccanpang (caos cão
ao termo 863.403 marca Ternura).
têrmo 864.504 marca Sinco).
ao termo 863.589 marca Bladylee).

aos termos 861.923 atua) Achniraara.
dora Guanabara.).
Serviço de Assistência Médica ao
Johnson & Johason (oposição aos
-Kiycshi Nishizima • (oposição ao .Rebouçaos de Amaral Lisboa L'da.
Comércio e Indústria Ltda. - Sa- têrmos:
N9 861.495 - marca termo 862.188 marca Café Ouro Ver- (oposição ao termo 00.71 matos
moa (oposição ao têrmo 864.922 si- MJ.
de).
tisbonense).
nal SAMCI).
1sT9 861.496 - nome de emprêsa
American Home Products CorporaCia. de Cigarros Sinknbá (oposiMiralva Comércio .awarportaçãa e
H J Empreendimentos e Participa- tion (oposição ao termo 861.504 marca ção ao térnio 860.603 marca EmbleImportação Ltda. (oposição a têr- ,7
ções
Ltda.
Bicicletas
Monark
S.
A.
T
&
M).
matica)..
mo 861.366 triaraa SEIVA)
(oposição aos tarmos:
Cia. Cimento Portland Cauê (opoRetificação de Chciz.èa.
Comércio e Indústria Mattos RoN9 863.493 - titulo Imperador.
sição ao Termo 865.408 marca Café
cha S. A. (oposiçãa'ao têrmo 861.292
•)
N9 678.572 - Carmabil Materlaa,
marca PAMPA).
N9 864.030 - marca Emblemática. Cauê).
para Escritório Ltda. - clichê publiMeias
Waldcrf
S.
A.
Comércio
e•
Empire - Indústria Nacional de
J. B. D4as 81 Cia. Ltda. (oposiçãgt Indústria (oposição ao têrnao 863.371 cado em 5-5-65.
Rádio e Televisão (oposição ao *far- aos tarmos:
N° 678.573. - Carprofil - Carpromarca Waldorf - Lidar) .
ino 861.416) marca Bonanza).
fil - Materiais para Escritório Ltia.
No 861.174 - titulo Sapataria Baby
A B C Rádio e Televisão S. A. - - classe 17 clichê publicada em 5-oRodi & Wienenberger AktiengesellsN9 861.376,- título Casa Baby.
(oposiçáo ao termo 863.759 marca de 1965.
chaft (oposição ao tarmo '862.926 Plano Ouro Negro).
1n1 9 678.574 - Lacidem - Ameiican
marca- CP.
Quimbrsil Qaimica Industrial Bra•
Cyanamid Company - clicita 2 Ultralar Aparelhos e Serviços Ltda. clichê
Caterpillar Tractor Co. oposição ao sileira S. A. (oposição aos têrmos:
publicado em 5-5-65.
(opaaição ao ramo 861.435 marca
téamo 862.667 marca Cesar).
N9 862.301 --- nome de emprasa Emblemática).
N q 678.575 - Sani-laril - AmeriQuinbasa.
can Cyariamid Company - cases 2
Lanofix do Brasil S. A. oposição
Ampla 8. C. Arse.ssoria de Erriprê- _._ clichê publicad) em 5 5-65.
ao tOrme 862.815 marca Lemofix).
862.3i)2 - Marca Quinbasa. •
sas (op6siçao ao tarma 860,756 nome
N9 678.584 - Emblemattca. - MáSão Paulo Alpargatas S. A. opo- • N9 862.302 - marca Quinbasa.
de 'emprêsa Empla Am Publicidade rio Toval Cofiado - classe 8 - cla•
sição ao térmo 863.240 marca ErnplePromoções
Ltda..)
5do_
ch 6p7u9b15i0ca
N 9 862.302 - marca Quinbasa.
mática) .
eSmu5J-5));?arcarl.a.3 XaCifebro
Comércio
de
Perros
e
MeTextil a Beneficiamento Carmelea tais Ltda. (oposição ao termo 8E0.909 vier - Xavier Irmãos S. A. EstiBicicletas Monark S. A. oposição
S.
A.
(oposição
aos
têrmas:
ao tarmo 862.700 marca Rainha).
vas e Comércio em Geral -- olasse
marca Cifer).
Transouro Transportes Rodoviarios 41 - clichê publicado em 10-5-65.
N 9 865.502 - marca Senta Levanta,
Metal - Arte Indústrias 'Reunidas
N9 679.508,- Ernprêsa. Rodcviaria
Ltda. (oposição: ao têm) 861.371 -S. A. oposição ao têrmo 865.732 marN9 865.503 - marca Senta Levanta titulo Transouro).
Belém Brasília Ltda. - Emprês.a. Roca Metal Artes).
Si am
Sociedade Industriald
Publimen Publicidade Ltda. (opo- doviária Belém Brasilia Lt 'a.
•• • ))
Tiara S. A. aposição' ao tOrmo nú- Americana de Máquinas TorcuatO
sição ao têrmo 864.233 marca Publi- classe 33 - clichê pubaaa
de maio de 1955.
Tens S. A. (oposição ao tarma nú- men)
estabsleciaa cm
mero 861.427 marca Tiara).
Pará.
mero 861.161 marca Ciam).
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
Engecol Engenhara e Construções
Skimilk S. A. Indústrias AiimenN 9 678.970
A Nacional das Peoposição ao taamo 860 marca Leão). ticias (opcsiç5x) ao térrno 864.793 ...... Ltda. (oposição ao têrtne 861.111 ças e Acessórios - A N'ac.onal das
Mobiliária Esperança Ltda. (opo- marca Eski-Mel).
marca Engecom).
caa e
sição ao têm() 866.412 marca EspeCartaz Discos Musicais Ltda. (apo- Peças e Acessarios arda,
Diversey Química Ltda. (oposição sição
rança).
ao termo 860.944 marca Car- 21 - clichê publicado em 7-5-1965.
ao têrrno 864.134 marca Drivo).
Estobelecidí
no
Rio
da.
Janeia).
Imobiliária Bandeirante Ltda.. Gumex S. A. Indústria de Perfu- taz).
N9 679.002 - Big-Lar
Ea: 1
(oposição do têrmo 864.516 marca marias (oposição ao tarino 883.400
Cia. Guanabara de Crédito, Finan- Imóveis Ltda. - classe 33 - cachê
tharba Top Secret).
▪ Bandeirantes).
ciamento e Investimeutos (oposição publicada em 7-5-65.

SÍMBOLOS NACIONAIS {
LEI. n° ç441DE z8 DE MAIO DE 1963
•
•

Desenho da Bandeira Nacional em ceires
Desenho modular da Bandeira Nacional
- Tabela de Correspondência (-1 as Estrêlas e Estados
Hino Nacional s
Parte para piano
Partitura para orquestra, em Si B Maior
Partitura para orquestra e canto, em F á Maior
Música para Banda
- Poema
• Desenho das Armas Nacionais, em ceves
f/ Desenho das Convenções. Heráldicas das Armas Nacionais
• Desenho do Sêlo Nacional
41111•1•••

41.••n••n•

DIVULGAÇÃO 'N° 1.051)
PREÇO: NCr$ 4,00
A VENDA
Na Guanabara
Seção

de vendas.. Av. Rodrigues Alves, 1

Agência 1: Ministério da Fazer(la

Atendese a pedidos pelo Serviço de Reettffilso Poetai
Em Brasília
Na Sede do. DIN

Janeiro de 'i 1969
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PATENTES DE INVENÇÃO
PUBL ICADOS

PONTOS

X
10- Processo de ocórdo oom o por:c::

TÊRMO N Q 143 93 6 de 18 de outubrgo , de 1962
&tecia
Requerente: AKTIEBOLAUT CELLOPLAST
Privilégio de Invenção: "SACO COM ALÇA DE MATERIAL PILS1IGO
jSCIDXVEI,LP4OCEZSO PARI PRODPa0 PS TAL $ACO"
REIVINDICAOES

e peio fato -de Otto
foto de que .o asco esti provido de quatro dobres;
toes porç;ea do material plestico esto perfurados de modo o serem
seoolacbse
formados duas oiças, eapaçades dos bordos longitudinois do
todo.
11 8800, glibstancielmente, como foi descrito equi,'coM

1 - Seco com &loa, de material plestico mole:Niels tol do"
mo polietilenó, polipropileno ou semelhantes, tendo uma ou mais
os,

earecterizedo peáo

el.

t'eferenc i a aos de$04144 anexos,

conformado como um tubo flexível sem costuro fechado na ato; ex...
1

tremidade inferior extremo por uma costuro de soldagem transversal,

net

FIG.2

5 t;

C7

r-2

caracterizado pelo tato de que o alça (ou onas) ; feito integral cot
e perta remanescente do seco e í provido na nua extremidade superior
3d Jb

db uma costura de ooldagem.transversal.
•
2 - Saco de scórdo com o ponto 1, caracterizado pelo fatC
de que o corpo do saco et ; provido de dobras longitudinais colmei
dentes com e alça e reforç ando este,
3 Soco do acórdd com o ponto 2, caracterizado pelo fet0

5 a
3a 3b
FIG.3

FIG.4

•to

logjig
12

. 4e que estio proporcionadas duas algas, ficando os algas e as dobroOr

12

com a mele no estado de achatamento localizadas nos bordos longitu
dineis e sendo es dobres consider e' velmente meie largar do que es 21.

_

ÇOS+

I

4 - Seco de ocárdo com o ponto 2, caracterizado pelo feto
de que es .dobas, com e mala no estado de achatamento, estio locolizedas longe dos bordos longitudinais do saco, de - tal modo que o

dama N ó 143 931 de 18 de outubro de 1962

lado do seco nas dobres compreendem tres comadas, sendo duas .idatso

EOLANDA

soldedes entre aí por meio de uma emenda longitudinal.
Ç - Saco de acórdo com o ponto 4, , carectérizedõ pelo fee
Co de que o referidaseco está provido de quatro dobras Costadas
dos bordos longitudinais do saco achatado, de modo que sio formída0
duos alças 'compreendendo varies comados de material plÉatioo.
6 Processo pare s produo;o de um seco de materisi piestico, ta/ como paietileno, polipropileno ou semelhentee, com U2123 Ou
mais alças, do acórdo com aponto l,'carecterizado pelo Lato de que
uma peço tubular sem costura, de material plestico, em estado ao
tchatemento, á provido de costuras de soldagem duplo transversais e5.
t

pagodes por todo o comprimento do asco, ou de uma solda transversal
, torgo, pelo feto de 'q ue "aorçOes incluindo partes de uma das dites
' ooldes, aio perfurados ou removidas do material, de modo que se formoM

eiges que Incluem partes (ume porte) de solda parcialmente removidas
1
,e pelo tato de VO os referidos secos sio seporedoa- um do outro.
7 . Prooesso de oo8rdo com o IsSonto 6, caracterizado pelo
teto de que a peça tubular, antro de dito soldagem, í provida de dotroa longitudinais coincidentes com es alças do saco e reforçando e ra
'too.
È'
r

e e Processo de cardo com O ponto 7, cerecterizedà pelo

feto de que as dobres, com o seco no estado de ~tomento, estio
—
' localizadas nos bordos longitudinais do saco; e pelo feto cle ,que UMa
porço é porfUrade ou removida do material pl;stioe, porçOes este qv

/ 5 limitado por tons linha que interrompe. Uma emenda em dois pontos e
por tuna linha perpendlouler à direçá. o longitudinal do tubo, linho es

te que se estende entre duas emendes adjacentes ou na dite emenda
largo, e que /unto/unte core sues extenaSes senão O referidos socos,
9 - Processo de aoordo com o ponto 7, caracterizado pelo
foto•de que, •ti 130bróS e2a° 2re2t2d23 dos dois bordos longitudinais •
tio saco, no catodo,de achatamento, de maneira e que o lado da mala
-Ose ditas dobros empreende tris comados, sendo duas dentes soludea
. tra eá pez Otlo Co OSSÉ 440siongitudinas.
tes

Requerento, SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHArelJ N.Ve

I

Privilc;gio de Invenção: "PROCESSO PARA O TRATAMENTO CONTÍNUO
LUM PRIMEIRO LÍQUIDO COM UM SEGUNDO IIQUIDO, O QUAL t IMISCfVEL
COM 2LE"
REIVINDICAOES
, 1, Process o para o tratamento continuo de l Um
primeiro líquido com um segundo liquido que 6 imiscivel com

tie,

caracterizado em que, os líquidos passam em fluxo paralelo árg
vSs de uma camada de contacto consistindo total ou parcialmente
de material fibroso, inerte, sOlidd, que 6 de preferencia umede.
1
cida pelo liquido a ser tratado (o primeiro líquido) sendo a pro
porçZo em volure do.liquido de tratamento (o segundo liquido) ipa
ra e liquido a se'r tratado fornecido a camada de contacto mental;
do que 2, e sendo a direção do fluxo orientada pelas gravidades
especificas relativas dos dois líquidos, pelo que os dois líqtílm
dos fluem pare. baixo através da camada de contacto, quando
vidade especifica do líquido de tratamento 6 mais alta,

e nalá

para cima quando a gravidade especifica do líquido de tratamen.
to 6 mais baixa do que a do liquido a ser tratado, e que ambos
os liquides são removiklos da camada de contacto como fases cOn7
tinuas
2.

Processo sundo

O

ponto 1, uracterizado

em que 2 C.Wilada de contacto consiste de um material fibroso COM
uma superfície hidrófola,
P.,,ocesso segundo o ponto 2, caracterizado
3.

em ,qUe 2 comada de material fibroso com uma superfície hidr5fo.:
ba é un Momento de polieteno, Ro, lipropeno, polistireno e poll
tetrafluoroetilono„
.4. Process o segundo o ponto 1, caracterizada,
em que o c.g.mada de contacto ;on.iste de um material fibroso cod
ama superfície hidrOfila.

•

OFIC!AL.,
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3.

Processo segundo o ponto 4, caracteritado

em qui& material fibroSo com uma superfície hidrOfila

6

um fl..

lamento de vidro, metais e resíduos de altos-fornos
•

6.

Processo segundo qualquer um dos pontos

precedentes caracterizado, em que"a"camada , de contacto consiste
de um material fibroso coberto com

UMR

camada superficial hid'rO

fila ou hidr6foba.
7.

ProcesSo segundo qualquer um dos pontos

preedentes caracterizado, em que o •diâmetro medi° das fibras
na camada de contacto á 0,3 mm ou menos
--n=,

8.

Processo segundo o ponto

7,

caracterizado

' em klue o diâmetro medi° das fibras na ordem de 0,1 a 0,01 mm,

Sezão

1 r.39

.

!.335

..7*

segunoo quaj..quer um, dos pontes
caracterizado, em que o líquido de tratamento •!,.m.
Um efeito catalítico no líquido a ser tratado; ou sobre compo.
mentes nele pr esente'. .
. .
20. Processo para o tratamtnto contínuo de
um primeiro líquido com Um segundo líquido que eí imiscivel com
eccucrrce0

ele, 'substancialmente como atrãs descrito com refel4no1a aoa
exemplos.
21.

Processo ole• preparar líquidos tratados,
' sempre que oocidos segundo qualquer um dos pontos precedentes.
requerente reivindica de acOrdo com a Convença° internac4.n5l !ei o Art. 21 do Decreto-Lei n a
7 903,. de
27 de agasto de 1 945, a prioridade do Correspondente pedido

9.

Processo segundo qualquer um dos pontos

precedentes cerecterizado em que

R

proporção interna em volume

depositado na Repartição de Patentes na Inglaterra, em 20 de
outubro de 1 961, , sob o na 37.748.

na camada!de conteCto do líquido de tratamento para liouido

RIII

Ser sUbmetido a tratamento á entre 10 e 1
10.

do r;m1 que a proporção interna em volume na camada de contacto

de líquido de tratamento para o liquido a ser i submetido a tra.
11.

Processo segundo qualquer um dos pontos

precedentes caracterizado, em que a velocidade linear superfi.
•

Cial 4o líquido de tratamento á abaixo de 5 emiseg.
12.

Processo segundo qualquer um dówpontos,

preceddmtes caracterizado, em que a proporção éS volUme do'll.
qUido de tratamento para o liquido R ser tratado fornecid4
n
Cam ada de contacto, á menor do que 0,6.
13. Processo segundo qualquer um dos pontos/
precedentes caracterizado,em que a superfície total da camada
de contacto 4 umedecida pelo liquido a ser tratado. I 14.

""

50

•

I°

15. Processo segundo qualquer um dos pontos
precedentes caracterizado, em que o liquido de tratamento ex .
trai -componentes'do líquido a ser tratado.
Processo segundo qualquer um dos pontos

precedentes caracterizado, em que o líquida de tratamento reage com Componentes que estio presentes no líquido a ser treta.
dos. .

Processo segundo os pontos 15 ou 16, ca.

17.
racterizado em que s o líquido ae tratamento coMproende Soldo sul,
Urde°, e o liquido a ser tratado 6 uma mistura de hidrocarbone
to,\C1 como gasolina ou petr6leo.
18. 'Processo segundo os pontos 15 ou 16, caracterizado, em que o liquido de tratamento á ..ma solução aquece de um hidr6xid 0 metílico alcalino, a o liquido á ser trated
6 Uma miStura de'hidrocarbonetu, tal como gasolina ou petr6leo
tratado. 94 49 trgtaclo a ácido.

Ne•

311E.-~Earif

250

30

o

,

o

X

TERMO N a 154 060 do 25 de outubro de 1963
' Requerentes LEDOCA
Itália
•*.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA O PREPARO DE

SUBSTAN
CIAS TENSIO-ATIVAS I BASE DE PRODUTOS DE OXIETILAÇXO DE SÃ.
CAROGLICERIDIOS“
REIVINDICAOES

1 - Processo pa-a o Trepar° de substánoiae tensio-

precedentes caracterizado, em que a Camada de contacto é umed2
to ser passado através da camada de contacto. -

1111

3.
5"
1 i
ao 1111 --Na
REE
N

Processo segundo qualquer um dos pontos

Cida pelo liquido a ser tratado, antes do liquido de tratamen.

16.

E'
MIE
121

I

El

Processo segundo o pontR 9, caracteriza

e°

so

RIi

ativas h base de produtos de oxietilação de eacaroglic4
ridios, para oom p osiç*es com elevado Poder detergente e
emulsivo, caracterizado por consistir numa mistura de
UM

-^

detergente resul:anta da OxietilaçSo de um eacarogli

cdridio oca uma quantidade de 6xido de etileno de 0,5 a
"10 vázee o páso do eacarogliodridio usado, e uma qaanti
dade varidvel, de um sal do doido ortofosfdrico, pirofoa
f6riod, polifosico, o& amas misturas.
2 - Proceero p ara o preparo de substâncias tensio-,
ativas h base d produtos de oxietilação de sacarogliO4ridios, da aoárdo ' com ó ponto i caracterizado, ainda,
pela composição conter al4m disso, una ou mais das seguintes substânoiast

•

n

a) una mletura-tampZol b) eilioato de e6dios o) urdi"
d) um ou maio agentes aluentee inertes, eolilveicrem
n
gula; e) um derivado oelulesioo poldvel em dgaa; f) tia
agente molhador; g) tus 031~91 Alua ageue brang4e4.8,
dor dtice:

Janeiro
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de 1969
i
i

de 1962'
tERMO N* 144 608 de 12 de novembro
• Eolanas
N.V.
PHILIRS'OLOWEAMPENPABRIEKEN
Requerente:
Privilégio da Invenção; "APERFENCÃMENI O S ELI OU REEAIIVOS
A PROCESSOS DE FABRICAçãO DE DISPOSITIVOS.SEMI-CONDUTORES
FABRICADOS PEZOS RAPERIDO3
A DIsgpsinvos SEMI-CONDUICR

4

PROCESSOS"
REIVINDICAOES
1. ATERYEIÇOAME NTOS EM OU RELariviou rico=.\
CESSOS DE PA13RIO420 DE DISPOSEMOS

SEMI-COUDUTORES,de preo

o efeito
feg ncia disrositiVOC semi-conduto reS apretentande
Une', por exemplo, os diodos-tine/ ou tronsiotoren - tanel,
compreendendo um corpo Semi-condutor com pelo menos um eletrodo na zona Gemiecondutora,W conntitui em Um dos lados
de corpo uma junião'loeal pa, de prefer;ncia Uma jurtÇZo Ra .

dotada de efeito tanel, ao mesmo tempo que a superficie da )
juniZo ao d reduzida por tratomento com agentes atacantes,
çaracterizados pelo fato do 01-210 semi-condutor, ao menos
nas vizinhanças da jun& pn, ser levado ao contacto com um
eaente de ataque que d relativamente pouco ativo à .t- mpeator ser aratura a' mbiente e pelo fato do corpo semi-cena teavensado, via eletrodo e junç;o 0, por uma corrente que
provoca o aquecimento, por desenvolvimento de calor, das
vizinhaneas cada âuin go pn junto ao eletrodo, ate uma temperatura em que o agente de ataque apresenta localmente um
efeito de ataque aumentado.
Á
2. Processo, como o reivindicado no Ponto
1, caracterizado peio fato de ser aplicado a uma juns . 75o ps
próviomente reduzida por baixo do eletrodo.
3. Processo, como o reivindicado nos Pon-

1 CO de ataque, ser medida uma grandeza elotrica no dispositivo
semi-condutor dentro de banho de ataque, e pelo fato de, ' preferivelmente,, a varlaiao da referida grandeza se observada
r\
a
• durante o processo.
.
/
i
10. • Prdeesso, como o descrito no Ponto g, vi-•
.sando a fabricaço de dispositivos semi-condatorea com ' efoiefei
pn
to tdnel, caracterizado pelo fato de uma juno.áo cot
1 to tenel ser reduzida e pelo fato de, durante o tratamInto,
)
, 0 valor da corrente de pique ser medido com o auXilio l de um
instrumento medidor, por exemplo, um re gistrador de curvas

4

í caracteristicas.
il. IWOOSCO, CO20

condutor consistir de arsenióto de germanio ou gano. L'
, 12. Dispositivos semi-condutores fabricados
por
um
processo
com o reivindicado em qualquer dos pontoe
'
precedentes.
15. Processo de f5bricao .6 de um dispositivo
Semi-condutor substancialmente organizado conforme a descri
00

aqui feits . eom refer4ncia ao desenho anean.
A requerente reivindica de acOrdo com a Con-

vento Internacional e o iirt. 21 do Decreto-Lei n2 7903, de
27 de agdsto de 1945, aprioridade do correspondente pedido
deposite1o4aMepartiçro de Patentes na Holanda, em 15 de
é
novembro de 1961, seb na 271.429.

8

tos 1 ou 2, caracterizado pelo fato de ser empregado um
acente de ataque substancialmente inerte à temperatura ambiente.
, 4. Processo, como o reivindicado em qualquer dos Pontos de 1 a 3, caracterizado pelo fato da taxa
ou grau de ataque poder ser variado pelo controle da inten-

8. Processo, como o reivindicado no Ponto G.

caracterizado pelo fato de ser empregado uma soluço de halogeno, particularmente o iodo, em água, com teor de alLol,
se assim desejado.
g.. Processo, como o descrito em qualquer aos
Pontos de 6 a 8, caracteri zado pelo foto de, durante o prccel

4

1/2

1,1
„

,/
.....--- ............---/

'

.,

-10.1
ip
11

FIG.2

6.. Processo, como O descrito em qualquer .
dos Pontos de 1 a 5, caractenÀrodo pelo fato de se fazer
uso de um agente de ataque quimico que pràticamente rião a-

11202

2,. e. T. 7.

7

/// 7 '
/ / //

..!

sidade da corrente suprida.
T 5. Processe,, como o reivindicado no Ponto
4, caracterizado pelo fato de serem empregados inicialmente
una intensidade 'de corrente comparativamente elevada e um
urau de ataque correspondentemente alto, sendo que, quando
tamanho finalmente desejado Ca àung;o pn d alcançado, ai
intenaidade da corrente e o correspondente grau de ataque
.k$
silo reduzidos.

presenta oondutividode eletrolitica.
7. •Procosso, como o reivindicado no Pont 6,
caracterizado pelo fato do .Zo empregar uma soluçilo aquosa de

o deocrito..em-qualquer dos

T pontos precedentes, caraetexizado pelo fato do carpo

a

1

,
1

FIG.3
TERMO N e 153 746 - de 16 de outubro de 196.
Requerentes CACILIO P0041 DE ARAUjO = GB
Priv. de Invenção : ° PEDAL COM ABERTURA DE PASSACSE
DE Vida PEÇA, PARA PRENDER OoM, CADEADO, A TMDREAGSE JUNTO-AO PISO DO AUTOU6VEL ?ARA IMPEDIR SISA LOCOMOÇÃO%
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Se~IMMINNEffiell.~.~.~~~~0.

. • glefflagel
db Ofttiaao dafa oterirádamell ' unigó ue duas peou*
• primei.
ia ver um ma coa UM& Mbe rtUr4ÃOS carros, auto-motor,
(3)
"receber ())tuaxdo abaixado
cata aegunda pega,fixada no piso
do carro tendo tombem= furo para dar entrada a neto do oadea0
Go (0) prendendo fortemente o
PEDAL (A)evitando sua locomoogo,
04 permitindo. ao reteriam udanças,com
o motor em movimento.
O PEDAL furado para prendor o mesmo junto ao pico para evitar
('000 ou passeios com pessoas eetranhaa e etc.doe corroa auto.
aotores iudo como reivindicado em le ) e como fora
s ubstanciou:Junte demito no reIatoric aolmó o deeenho jd ane*ddo.
i

.*

:r

cl•
1.7; -)
— —

cidas. ume exterior fixa com 1m maior r;e1;vo vdtado infriormon*
te a outra tendo menor relevo o sendo amovivel atrever, da romoqgo
de dois pequenos parafusoa Para pored.tir acosso ao interior do opa
,

5 . Novo moto do apar5lho do ilumidaç g o vablica,
gundo qualquer um doo entoa precedentes, caractorizado pelo seu
aspecto geral leve e agrad;vel conformo oubstancialmonto doscrito
aoima .o ilustrado _no desenho anon.
A requnrente relv:tcV. ta do acerca° cer)a Convonçgo
wrnacional e o Art. 21 do Decroto-Lei n a 7903, do 27 do agosto do-045, LI prioridade do correspondente podido dopositado na Reparti,
¡ go dm Patentes da Alemanha, em 12 do m ovembro do 1964, sob na
MR 32014

'

•

oa *arra ~a.. "m.or ~regro
r
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T4RM0 Na 169 573 do 11 de maio de 1965
Requorontoi W.Y. PHILIPS I GLOSILAMPOPABRIEKEN - Holanda
Modelo Industrial: "OVO MODELO DE APARELHO PARÁILUMINAOC

Oauck.'
OXIMINDIÇAÇOER
1 Novo modelo de aparSlho do iludnagNo pUblica,
racterizado pelo fato de compreender um corpo ovalado relativamowc
te achatado formado . por uun parede ligando.perpendicularmenMe duas
faces ovais opostas o relativamente paralelas do mesmo.
2 Novo modelo do dparelho para ilusanaçto pablica,
8egundo o . ponin 1 8 caracterizado polo fato do aparelho ou Iampada
poder ser montado diretamente cm um posto ~tical substancialmee.
te paralelo atrave8 do dm DAM transversal formado no seu prOpria
corpo em posigU substancialmente coaxial com o centro do arco
menor do dito corpo ovule
3 Novo modilo de aparelho do iluminaçto
segundo os pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato da dita montagem
em'poslçeo em um poste ser completada por um arranjo do fixa0-0
efetuado atrawls de . um reasalto anular provido na face oeperior
lisa do corpo do aparelho.'
4 . NOvo mode10 de aparelhO do iluminago.ptOliaa,
gundo os pontos de 1 o 3, caracterizado pólo fato dá taco inferiol
do aperelho ser formada por dua8 pere408 substancialmente tran3lm-

;_:.(2,7

I

FIG.4

TERMO Na 171.303 de 15 de julho de 1565.
Requerente: VERDINANDO BAMBOZZI . SIO PAULO.
.
Modêlo Industrial* "SOVA E ORIGINAI cornou* oREAMENTAZ
APLICADA A MICRO-TRATORES"
REIVIRDICACCES

.1 0 )

"NOVA S ORIGINAL CONF/GUR.500 ORNAMENTAL APLIC4
DA o. MICRO-TRATORES", caracterizado pelo fato eíe se apresentar o miero-trator com motor coberto superior e lateralmente por cobertura. .
prism;tica coa frente de chapa r52firC2a disposta em diedro de verti
Ce verticol centrol, sendo que, Lateralmente tal caixa se apresenta
coa ,recortes inferiores arqueados, num dos lados expondo parcialmente /alente de cujo centro parte calha Lateral junto ao inicio da qual encontrando-se polia de tomada lateral de força, estendo o motor fixado • chassis dispooto sobre rodas dianteira.' e posteriores,
caias de GPIOr diSnetro t sendo que em correspondendo às rodas traeeirao de encontra dis p osto assento posterior e inferiormente esses
te- c obre mola • articulado anteriormente em haste ao redor da qual
pode onsculor tal cosentoy nobrs . „Int, onterior de pixa encontra
oe Caro', filtro do ar . uno de descargo vertical, sendo ? trator
dirigido por volante disposto no topo de coluna Levemente crestou'
tert 1C.17
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2°) "NOVA E ORIG/NAL CONFIGURAÇÀO APLICADA A min
CATORSP, conforme reivindicaçZo anterior, tudo Substancialmente co
IDO descrito no rolotOrioé ilustrado nos desenhos apensos ao presenf

te acaorial

srapessoodo.0 ca formo de pequenoo dente., opfecYcndendo do eOpiyrk; _
ou do otio rebaixo Nane dotado do 'pesam centrei, dedo Çào coi
ars tal rebaixo eceatisse tas oleado bodo loa tronco-cteled, dO
Maior altura d do berma inferiores Is do primeiro VOO§ entendo O .
superfície externa do segundo -botg0 dotada de sell:noide lonitUdiol
mais crescentes era direei0 80 topo, o qual da Cprecentn can toco c?.
cava,
2O)"NOVA n 'rafam coffuganla AniCADA CO.i41

neivindicecio
anterior, tudo substancialmente como descrito no relatOr10 o ilUatr,
do nos desenhos apensos ao presente memoriais

MIO DE BOTES PARA ACIONAMENTO DE RIDIOS% contorne

T2RMO NO 172 572 de 26 do agasto de 1965
Requerente' UDU, 11228 LIMIT20 . 2804cla
Desenho industrial "NeVO DESENHO LE RASTRO PÁRA POUHITICOe
1 . Novo desenho de rastro para pnemacitic0 OOT18801110
ao de formagZo de banda de rodagem., caracterizado. por compreender 1
-trBm sulcos relativamente aprofundados eM feigto de zigue nzasue
eubetanbialmoste p aralelos e eirounroronoIelmento proporoionalneote,

w 1#111!r
P

•
Sinnh

espaoados conlrelatço a uma pnro:o calor contrai da dita banda, ato
ios vertices alternadamento opoatos e voltados exteriormente de cedi'

A?
Ç„W',A

'

MrsuattO

' I
ouloo Ao achatados de modo a formarem faces planas subetancialmente
normis-ao eixo longitudinal ou cirounforencial do rneumtti00.
d • N ovo desenho de rastro para pneumItico -segundo o

ponto 1, caracterizado pelo fato da dita formacZo de sulcos zigueo
teguenntee paralelos resultarem na formag4 do trSe porg5ea compita,
outorg a internas de porg5ee em relevo ode duas outras porg5es de
relevo extremas e °pontoe tendo desenho resultante eectlonadamente
iguale e definindo oe Uieitas circunforonelnie externos da dita bano
Ca do rodagee.

TERMO X* 172 400 de 23 de adoto de 196,
001220111, Z 122USTRIAL 0 .1130/0 ,lacuerente s 20202/010
cONIPICCRA00 APLICADA A Ofl!
mama
striali
"20VA
1
ido. Inan
iúsfo mem ÀRÀ AMO2Alearo.112 RÁDIOS".

intui/miá
lo )"NOVA E ORIGINAL CONFICCIA00 APLICADA A CON.

ACIONAMENTO DE RÁDIOS", caracterizado pelo fato.
de consistir de boto tronco-c:mico, dotado de nervuras dispostas ed
JUNTO DE BOW3ES PARA

90.,"

•••••••

gundõ as geratri.zeo de superfície eterna do mesmo, sendo tais se laneieS progressivamente acentuados em direçé'o ao topo do botão, ul

3 . Novo de:Z0. :e rastro para pneumÊtiCo
jontos

1.2, .,:aracterigade pelo fato de,

segundo

ao longo das ditas bordRa

circunforenciala de limito da banda de rodagem serem praticados
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rebaixes radialmente interiores desenvolvidos ao longo dos ombro$
respeOtivoe do pneunItico # 4 loceliteao dos ditos rebaixos resule
tendo escalonada eosio oonsequrincia da dita disposig:o alternada coa.;
eequente da posig4 complonentar Assumida pelas porg:es circunferen+
Ciaie extremas e watts da banda de rodagen de ac'Ordo com o novo
desenho de,raetra en quest:o*
4,. move deleãne de rastro para pneuzulticó segundo
os pontos, 1.3 8 caracterizado eubstencialmente conforme vem de OOP
daicrItO teime e ilustrado nos doeànhoe anexo..
A.requerent* reivindica de acOrdo co* a Coovengo AIO>
ternacional • o Art. 21 do Decreto .tei.N4 7903, de 27 de %Ode ctO
1945 , e prioridade do correspondente pedido depositado na Liopartej
i
de pej, ffleee*Tde Xeglaterra, ai!. 2 de. Marqo 46_1965, sob No.
TUMO N o 143 651 de 8 de outubro-W.496Z
Requerente: EARL E. INURFDRD .

Privilirgio de invengios "PROCESE0 E APaRtLRO PARÁ VED410 DE skoeS"

REIvINDIcAÇUES
1. Processo de fechamento e amorraeS'o de saco, carece
terizados pelo tato de o ptoceszo compreender as etapas de: dispokiw
ç g o dé uma fita deformavel transversalmente 1 trajetaria da extrenida*
de aberta do sáo; apanhamento da extremidade aberta do saco de encontro fita; envolvimento da extremidade apanhada para a formaçao de
uma b;ca ou gargalo - estrangulado; e torcimento de fita para a fo r' a•v .
•

eSo de uma boca ou gargalo estrangulado.
2. O processo de acara° com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de que a etapa de apanhamento da extremidade aberta do
saco inclui e introdu4o da extremidade aberto do soco dentro de ura
fende e arrastamento das hordas do saco ao mesmo tempo.
3. O processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizada
de
que a etapa de apanhamento ' da extremidade aberta do se*
pelo fato
co inclui o escovamento da, extremidade aberta . do seco dentro do ras*
go e arrastamento 043 bordos do saco ao mesmo tampo.
L. O proceszo de acZrdo com qualquer umdos pontos 1
que
o saco e movido ao longo de um transportador para inicia
a 3, co
ar a operaçá'o de fechamento do saco, senda o dito processo caracteri*
nado pelo fato de compreender a , etapa de movimento di interrupg;o 40
2g etapas de envolvimento da ex.
Saco no transportador 18termedirio
extenso
de
fita deformavel • torcimento da
tremidade apanhada com uma
fita 'deformavel.
5. O processo de acOrdo com o ponto 8, caracterizadO
pelo 'rato de compreender a etapa de iniciar o movimento do
soco ao longo do transportadoi-,-subse q uente a etapa de torcimento
do fio em t'Orno da periferia da extremidade apanhada.
6. O processe de ocGrdo com qualquer u2dos pontos
1 a, , caracterizado pelo foto de que a etapa de opanhamentà da
extremidade aberta do saco Inclui e reciprocaçZo de um mergulhe •
dor em contaCtO com a /;Xtremidade aberta.
Um processo de acOrdo com qualquer um dos pontM
7.
a 5, caracterizado pelo fato de_que o etapa de apanhamento de
extremidade aberta do saca inclui o levantamente de um 8ramp0 pa•
rn receber 0 extremidade aberta num dos seus lodos e reciproca e

Ç jo de uma mergulhador em contecto doom o extremidede aberta de
seu outro lado.
e. PrOcesso de fechamento e emerraci:o da extremidade
aberta de um pacote fle;:lvel, caracterizado pelo fato de Compreender
as etepes de: disposig5c de .12S12 fita de arame deformavel transver •
aberta do pacote; aplicaço dee'
. saimento ã Coletaria da extremíd ade
a
fite
de arame; envolvimento da
'
.,, Sa extremidade abortado encontro
de
iita , de arame em terno da extremidade corhida,'para..a formaç5o

/I
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uma bico ou aaraálo estrangulado; e torc iment o da fita de arame para
o amarrac;o da bUa ou gargalo estrangtilado.
9. Processo de ac;rdo com o ponto 8, caracterizado
UM4 fita deform.É.
lo Fato-de compreender as etapas de de
vel de araMe, Sob tensa, transversalmente, 'd trajetr5ria da, extremi.1
encontras
, dado aberta do. pacote; aplicaçSo dessa extremidade aberta de
fita
deformãe/e
a
meio
dos
extremidades
da
mesma;
envolvimento
dai.
, 41
de
uma
beca
ou
o
forraçeo
Cita em terno da extremidade cabida, para
I carga° estrangulado; e torcimento dos extremidades da fita envol • f
f
, ' (
vente para o omarrogSo do . beca ou gargâo estrangulado.-- ,i14,,:%
101 Uma m4quina narradora de etbalogen$ para Usar na
f
realizaçU do-pre g oaso de lacera° com qualquer um dos pont6s prem
t cedentes, sendo a dita mSquina caracterizada pelo-fato de compreeti•
;
dor o -comblnageo dos meloa de apanhamento para -orrastaren a Ir
extremidade aberta da dita embalagem CO Meia tempo mu:estada ,
opertado e maios de omarrageo anelada com os ditos meios de;
Oponha:tonto paro envolverem a extremidade aperta° da dita emba4
lagoas com uma extenso contfnua de fio, incluindo os ditos melos
de omorrageo . malos de corte de Mora Separata o tio circundak>
te do dite extenso contrnua mela de reteneio de tio Associados t
cos

referidos meios cortantes o destinados a colher o referido com-

primento contInao quando do corte do arame od fio envolvente e f
meios transportadores de fio dispostos de modo o envolver o reto.
rido comprimento 0011tUtio de 110 . eltUno da extremidadd'eatran-\
salada do referido pacote e a encaminhar o fio envolvente aos meios
' associados-de corte e reteneeo do nele melon da torcimento para ¡reg,
4s mf, e..
derem O Sio envolvente separado ; extremidade untado
.
I-

balava, "--,,rea~.~., • ,,=e=1,,e.a, , -s 1 . -n
..,
11. Ume miSquino de acZrdo co: o perito 10, caracterizape.'
da pelo foto de que o combinagh inclui meios transportodoret
de
X1
.
.
meio
ra transportetem amua de extremidada•bertdcheide
guia'adjacentee co, ditos C4105 transportadora O 1210$ para ina

troduzire0 a extremidade atraia coco dentro dca meia de gUi!
4-14
em reis ç0 operante. com oa ditos meios de epanhoment0.
caí:atei,
- 12. CM elquica de ocerdo.com o ponto lle
,
.ne4fArrtetiue1
modo pelo foto de que os di ,/, -- Ç - ' f . Uttoduate,.
.
4 -k % 4 --jitkitUY -4 4 ,i_.4
-. .
Lactava rotativo.
13. Uma tSquina de acere° com o ponto 12e taracteri;
'sada pelo roto de que o melro rotativa 4 disposto adjacente 00,
percurso de moviatto co dito Seco nos ditos Cin.s tr.n.navs**.4.arranjado Onatilartaente ao dito tr o.1 040;- A 4*
...------.
• 14, gota adquino de acerdo com os pontos 11 ou 12, caracterizado pelo fato de que os otos de apanhamento incluem um
par de membro cooperantes dOS 5t1010 0.3 ; moatade poro tecfproco n

res

e i

via co sentido e em aent140 oposto ealrelaçOo co oi , tr" ' 'V
que e dispostO odjocente 00$ Meio s de & UI fMt",j,Z.,:
UM equino de ocerdo com qualquer um dos go 15.
tos 11 o 141 Oorateriada pelo foto de que os ditou molos do ' 41
panhament* incluem um grampo engatendo a. extremidade aberto doi
• -3'
oito soco em tiolrno de Um seu lado e um mergulhador adoptado i'-`
ti:ti
co reciprocar em engateMento*em terno de Seu olatr0 lodo .
16.

Uma ;Amima de acra° COM qualquer um dos

rofid,

k--,'

tos 10 a 114, CaraCterila d d pelo fato de que os ditos meios de 44
onhamento incluem um grampo adaptado para subir um engatamente4
am lado de extremidade aberta do eito saco . .euma
com

adaptado PriSe riciprocar um engatar:lento cot o seu outro lado.. (
com qualquer um dos 13,01..1
O
17. Unis maquina de acrdo
...t..

to:- II

..1%,

ti,' earatterizada pelo fato de que as die , neias.MORIld'

•
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meAto continuo de encontro g outra espera e o corte

portadores inclue Meios de interruptor montados neles adaptados-1
roera serem atuados pela embalagem para terminarem o movimento gr
.4
tos meios transportadores e
....e
17,
caracterimil
ponto
de
anSrdo
com
o
180 Caio.mquina

cu 21e envolvei:

te pelo referido membro cortant apOs a soltura de fio, prév2wses.'

if

te, colhido.
. 26. Ums méquina de aci;rdo com co ponto 25, caracteriza'
da pelo fato de compreender em combinaç g o, !idos porca intermiten/

Cada pelo Teto de que os meios . transportadores an uma coberta
CO superado de qual ; suportado o saco de extremidade abertas,
oheio, meios transportadores de saco para moverem o saco ao lon*
go do dita superada de coberta e 7.aelos de acionamento paro O À
eitos meios transportadores de saco • conectados operantemente o I
:les atrav gs d & uma embreagem atuada por solenOide, sendo os mel.wi

te movimentaç g o do referido dedo colhedor em sequ;ncia cronometra-

da com a movimentaçg o dos referidos meiA j transportadores para ‘ o nà.
te do fio envolvente e sua separaç g o do referido comprimento contl• n.)
nuo e meios para a intermitente mo .vimentnç gn dos referidos meios
de torcimento em sequ 'encia cronometrada com o referido dedo colhedor, para o fixaç g o do fio env_olvente cortado extremidade estranl
1
golada do neferido pacote.

Os de interruptor Montados na dita coberta de transportador o 41 0 /1
captados para serem atuados pelo moco passando por ;1es pave (UNI.
,

27. : Uma mÉquina de acOrdo com

o

ponto 26, caracteri-

zade pelo fato de que cy., referidos meios de .èorcimento compreendem

gaitar

assim a dita embreagem atuada por selenOide a fim de Oral,'
qi
porem o movimento do dito transportador. .
196 Uma maquina de a grdo com o ponto 18, °orogen*/
Coda pelo rato de que a atuagSo dos ditos meios de interruptor *1.

um gancho de torcimento montado num eixo rotativo,
28. Ume maquina para o fechamento e a amarraç go da ex•

r

tremidade aberta de um pacote flexlvel, caracterizada pelo fato
de codlireender. , em coLbinaçEo, ume guia para o recebimento da ex-

Cio tét2b;m efetivos para iniciarem a operagiío dos ditos' melO gs, (I(
erte e, torcimento de fio de amarragUt -4,..-

tremidade aberta do papote, meios para situar um cpmprimento de
fio l adjacente

' ZOA " Urna m;quina da' Ceado com os pontos 1:8 Ou 19¡-.

referida guia e transversalmente Z. trajetéria da

extremidade aberta do referido pacote,

eierneterilada pelo fato de compreenderem meios para iniciarem o\
4Covimento dos dMos meios transportadores num período predeterni.
dos ditos meios de interruptor.
r000,SUbsequente a.OtueçU
21. lima mÈquina de ac&do com o ponto 13, caracterik
.
Cada pele fatO de que A velocidade de rotoçSoda dita escava g ,
tOelOr que O Velocidade do movimento dos ditos meios transportadego

Meios

para a aplicaçgo

de uma tenso.
O requerente reivindica de acordo com a Convenço Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n 5 7903 de 27 de
AgSsto de 1945, a Prioridade do correspondente pedido depositado na , Repartiç g o de Patentes dos Estados Unidos da AUrica, em
15 de Novembro de 1961 3 sob n 5 152.512.

IrOOs

J.
t

RN Um aparelho ,para realizar Octapa Inicial do a‘-

O 5,2

7

penhamento ta extremidade Aberta de um saco em dobras nO preces*

•

40o expostO ea qualquer um dos Pontos 1 a 9: caracterizado pel0 f
tato de que edito aparelho inclui um por de membros cooperinteS
bermalmente espaçados que ao adaptados para movimento o PQr ftie '
*das sues respectivas iniciais sara uma posiçZo de engatamento da.
Caeo final 40 longo de percursos que 3;0 diapostos substancial 40
tente normais LIA. co outro.
4, c aparelho de etordo com o ponto 22: caracterim
•
ledo pelo feto de que os ditos membros compreendem um grampo anil:,
ticulado adaptado pare subir em engstamento em terno de um latR)
OS extremidade aberta do dito saco e um mergulhador adaptado pau
Joe reciprocar emengatamento em *no do seu outro lado.
gh. tze mtquina de ac'Èrdo com O ponto 10: congele
n
4200 pelo fato de compreender, em combinagto, meios'pera a Mann *
tendo do comprimento contInuo de t'io tob uma tenso apliÁada ella
aruanto o mesma :* encam4nhada tos meios associados de corte C retent
02 :10: pelos referidos meios de transporte de fio. _ . ,..5.- 25, Uma mÉquina de tetra° com o ponto 23 orado:144

Oh peio fato de que os referidos odes di certo de fio e a orilee
emulados de retensZo de Lo compreendem um por de esperas °CM;
81. 2 Moi dispostaa orti relegt'a d g aspagemento, um dedo minei de Co,:
acta de tio montado visan'do o amo Cooperagrlo alternada com cada Ui
Coo epporas2 para :talim ai comprimento continuo de tios, ud: membro
.,
Cortente tenha* EM Cede espera e dispesto de modo o cooperar coa
Grararna 4 edo para cortar do referido comprimento. de tio ia 110/,
volgote ) estendo Ort rafando: meios de transporte de fio dia ei
903/03 de moo a Matara:una e comprimento contInuo de tio envolta'
Vente-por entre os referid g a espors4 d8 rodo a ficar ro fii: anca*
oludo h outra lado do dedo catooperasU COM= das referidas
aperta; e =ICS pra a novimenta* AO referido dedo, g um contato
Wi_thAnirr ;#19 jpw4,4ai2eW }pago do Renzaao
COZgi.

-SM-

190
-RO
q.

1,6 99

m

NQ 143 692 de 10 de outubro de 1962
Requerente: AMP INCORPORAM - FflU.A.
Privilegio de Invenq g os "CIRCUITO Dm NIICLE0 MAGNaICOt.
REIVINDICAÇUS
- Um circuito armazenador e transfe
TUMO

ridos de , dedos do n4c3eo mognético no qual um primeiro nácleo
magnético de mul'tiabertures ó acoplado num seàundo nécIeo magnético

por um enrolamento de transforéncia para a transferSncia

do dados do primeiro co segundo nxicleo 1 . o primeiro n4cleo mondo
arranjado para. cor movido no sentido de um predeterminado estado de camanOncia magnética para transferir dedos ao segundo n4eleo via enrolamento de transferôncia, caracterizado por dispo,.
altivo gerador de corrente acoplado ao enrolamento de tremere *
Anela substancialmente para cancelar corrente de rddo induzi.
dano enrolamento de transfer .. .imota quando o primeiro núcleo
Movido no sentido do estado predeterminado (livre) quando 4á
nesse estado.
2 - Una circuito da ncOrdo Som o pont,1, core:eterizado polo feto de q ue o dispositivo gerador de- cor reate compreende adicioael-moterial mognetico aco plado n um en.

rolamento de avena para mudar o estado do nác1o0..,
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TERMO S a 143 765 de 12 de' outubro de 1962.
Requerente: AMERICAN RADIATOR & STANDARD SANNARY CORPORATIO
E.U.A'.
•.
Privil;glo de InvençS'e: "APERFEJIJOAmENTOS EM OU RELATIVOS A DIA
POSITIVOS DITINAD ,à5 A PÚRG4R ImPURO4AS DE.SISTEUS DE REFRIGERAÇU"

Uni oírcuita de acOrdo com o ponto

1, eómpreandend° UM primeiro /Inicie° magiético de forríta toroi
dal de multlabertUras ocionável entre uM estado livre de rena nência magnética no qual todo o remanent° fluxo mngaótico &Obre

a nberturn do toróide é polarizado em Une aire(g10 G UM estado

REiVINDICAÇOES
1.

assentado da temancincia Magnética no qual parto désse fluxo á

Um aparelno.purgador para um sistema de

reffigereq..jo, caracterizado pele fato de incluir uma unida.:-

polarizado em uma direção e parte no outra direção, o núcleo
—

1 969 901

de trocadora de calor tendo uma prim, Pira entrada destinada

tendo
- s , uma abertura menor ntroves da q ual se estende um enrola mento da transforêncialndutivamenta acoplando o primeiro ralc100

a receber refrigerante gasow proveniente do sistema de ree

frigeraçao, uma primeira ea±aa pare descarga de refrigerante

el ,Uni segundo núcle ci ; angsético, : estande i4/um enrolamento de
evenço que pode ser energizedo de modo a produzir uma força mas

condensado, e uma aeg .,xada sai'da para desearga de gases não'

neto' Motriz para mover o i primeiro núcleo no sentido de seu_esta

conde/is:ireis; dr,3:oe ,5ara circulaçao
- do refrigerante atra-,

do livre de remanência ~ética, um enrolamento de entrada ecos

vês da citada unidade . trocadora d.e calor para condensar O.

piado oe Primeiro nUcleo s pare e transferência de dedos, um enro •
lamento do arrastro se estendendoatraVós da abertura de soída

e,2rigerante qué escoa da primeira entrada, de . modo que os
eaaes n a' c condensáveis ae reunam na unidade trocadora de Ca."'

O o qual podo ter onergizado para invertei e polarização do fim

Ler junto é segunda pateei driabs eli::;ricamente operados

X0 magnético abre a abertura de saída q uando o núcleo. está no
sou estado assentado de 'remanência . magnéteca sem mudança do,pri

destinados a controlar o escoamento atra-veada soeunia sai.
Le; uá interruptor operado em resposta ao estabelecimento
is pressa° de gás dentro da unidade trocadora de calor, a

moiro núcleo de um. dós obus estados para o outio, caracterizado •

fia de controlar o$ drgaos elétricamente operados do modo

pelo material magnético auxiliar indutivnmente acoplado ao enro

que quando a pressao dos gases dén condensáveis' é superior'

lamento de arreato e o enrelamento do transferência sendo maior

a um valor predoterminado ditos gases sare eepelidos da uni-

do gila e articulação de fluxo aléstico entre o enrolnmento

de
transferência e o primeiro nticleo quando aplicada fOrça magna

dade trocadora de calor e drgacs destinados a separar int-.
purozvz liquidas extranhas do refeegerante que é descarre-

to motriz de avenço ao primeiro ntieleo quando no seu estado li-

0 da primeira calda.

erre. de remanência magnética, o enrolamento de arrasto sendo eco

2.

',gado ao Material mneeiético auxiliar de modo que n corrente de

Um aparelho de acordo com o ponto 1, ca-

racterizado pelo fato de incluir um estrangulamento na re-

alanço quando coirendo atravós do enrolamento de arrasto fez
Uno corrente ser induzida no enrolamento de transferência pela

'

fOrça magneto motriz de avenço q uando o primeiro nUeleo esta no

, drgZe destinado' aefazer circular refrigerante atravds da ci-

e' au °atado livre.

ferida primeira entrada, bem como pelo fato do mencionado
tada unidade trocadora de calor compreender uma cerpentina

4 - Um circuito de acOrdo com o ponto
Ou 3, caracterizado liyo fato de que o Material magnético aue
eiliar compreende um núcleo magnético temida], tendo uma área
nação tranaversal substancialmente igual h área de seção tren2.
Versa das abas 'da abertura de safde.
e
Co

4. requerente reivindica de noOrdo com gt
Conveu sâo Internadohal e o Árti 21 do Decreto-Lei n° 7.903, de'

27 do agáeto de 1.94N aprioridade do eorreapond,e' nte 'pegdo de
posnado , na Êépartitrio dS,ratestes aos Estados Unidos de
Amóri
)04, eu.-ii.d0 outubro 68 2,9011 80bak144,370,

que se eetende verticalmente até uea posicião perto da superficie superior interna da referida unidade trocadora de calor, de modo que o continuado acumulo de gases não condensa
'reis dance° da unidade trocadora isolará cdda vez mais a su
perneie de refrigeraç;o da citada 'serpentina, de maneira a
acelerar a operaçao do mencionado interruptor apds uma asco-,
i
lnida quantidade de gases não condensáveis ter sido coletada
ida mencionada unidade trocadora de calor.
3.

Um aparelho de aerdo com o ponto 2, curçA2'

N:erizado pelo fato da citada serpentina ter o eixo vertical
e ser provida de .aletaa, a mencionada primeira entrada para

):. Unidade trocadora de Calor estar situada perto do funde i
-le dite eerpentina 0 O escoamento Ce refrigerante na citada
-Serpentina ser de baiXo para cima.
4,, UM aparelho de acordo com Um dos pontos 2
nu 3, caracterizadopelo fato do estoào da unidade trocadora
ia calor e a serpentie serem cilindros verticalmente orientados, bem como pelo fato da referida serpentina estar cita- \
posta de modo a ocupar substancialmante toda a recao uransvere :
sal disponivel do estojo, de modo ou2 o refrigerante no Pode
atravessar as superacies da serpn.tina e alcarçar a segunda
sada, porém deve conáenest . obre ao 7 emrfielea da seraectiaa e eaceer ' para a, primeira saide

(Ssc,-;::o Hl)
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Um aparelho de acLdo com qualquer um dos

'pontos 1 e 4, Caracterizado pelo fato do gria"áo destinado a
separar impurezas liquidas entranhas incluir uma estrUtura
' de tanque conactada para receber liquido proveniente da refeaSla primeira eadda elementos divisórios dentro da ostratara da tanque definindo unaprimira câmara, destinada a
Conter uma camada superior de impurezas liquidas estranhas,
e uma camada inferior de refrigeranta, bem como uma segunda
câmara destinada a reenviar o ,refrigerante liquido ao alatoa
ma de refrigeração; e um tubo de equilibrio tendo uma porçSo
dispoata dentro da primeira cgmara para expelir da mesma as
'impurezas liquidas estranhas.
6. Um aparelho de acordo com qualquer um dos
ventos 1 a 5, caracterizado pelo fato de incluir um disposia
tibo destinada a abrigar os gases não condensáveis separados
expelir ás impurezas liquidas condensadas sem expor o sisa
teaa à atmosfera.
7.
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boia,-para a entrada da ecoo evaporadora, e una linhaÃi
dee?arga estendendo-se da seçao evaporadora atd um ponto do
ee

.astójo do evaporador localizado acimado nivel da liquido
neste evaporador; drgZos destinado a separar liquido extra,
do refrigerante, incluindo Uma estrutura de tanque conectada para receber liquida da mencionada primeira salda',
elementos divisdrios, dentro ; da estrutura de tanque, defi-d

talo

níndo uma primeira camara destinada a conter una camada 8112
perior de liquida extranhO e uma camada inferior de refri-.
garante, bem. como Uma segunda cambra para retdrno de refr12.
garante ao sistema e um tubo de equilibaio tendo uma porçao
disposta dentro da primeira câmara para expelir liquido mxa'
tranho da mesma; drgaos destinados &expelir intermitentemente o liquido separado e as gases não ecordensaveie sem
a
mor o sistema á atmosfera, ditos drgaos incluindo uma ter=
aaira câmara tendo uma primeira pora"ao conactada com a citaa
da secunda salda e uma segunda porçao conectada com o manai

Um auarelno de acardo com o ponto b,
racterizado pelo fato do citado dispositivo destinada a expulsar as impurezas liquidas incluir um vaso conectado com
•a
a referida segunda salda e com o drgao separador de ltqui,
dos extrannos, bem como pelo fato do grgao entricamente operado ser localizado para controlar o escoamento de fluido

ondo tubo de equilibrio, uma válvula de soleno ide que se F
abre para expelia gases aa condensaveis e liquidos extra-

do dito vaso, de modo que quando a pressio dos gases no condensáveis d superior a um valor predeterminado, os gases e

nado, a válvula de aolenoide 4 aberta e quando a preasão dos,

impurezas liquidas extranhas são expelidos da amara.
8. Um aparelho de acárdo com o ponto y, caala
fato do drgaa elatricamente operado compreraaterizado p
.ender uma bomba de fluido de acionamento elétrico,
9. Um aparelnó de acera° com o ponto 7, caracterizado pelo fato do driao elètricamente operado compreender
uma valvula de solenoide.
10. Um aparelho purgador para um eistema de refrigeração, caracterizado pelo fato de incluir um compressor
de refrigerante, um condensador, um avaporador e uma válvula
de bóia entre é condensadora ó evaporsdor; dispositivo Pare
purgar dito sistema de gases mla condenaaveis, incluindo uma
unidade'troctdora de calor vertical ndo, em sua porção s infe-

nhos da referida terceira cámara e um interruptor que comaa
trola um solenoide, operado por pressao, na porçao superior !
da unidade trucadarade calor, de modo que quando a preesao
dos gases nao condensáveis e superior a um valor predeteamia
gases não condensáveis g inferior a um valor predeterminado.'
dita válvula de solenaide 8,fechada.
11. Um aparelho de . ac;rdo com qualquer um
das pontos precedentes, caracterizado pelo fato de incluir
um dispositivo para purgar os gases no comdensaveis do siaa
tama de refrigeraçao quando dito aistema 4o está em funcionamento.
12. Um aparelho de acSri: (p rl o ponto 11,
caracterizado pelo fato do dispositivo destinada a purgar o.
sistema de refrigeraçao quando dito sistena ligo está em funcionamento incluir um aegandO'resfriador utilizando - refrigarante, separado do refrigerante do sistema utilizado.para

purgar dito siutema de gases não condensaveis quando dito

rior, ume entrada para receber refrigerante gasosa pranteniente
do sistema, uma primeira ,saida em sua por-ao inferior para des

sistema está parado:
13. Um aparelho de acOrdo com um doe pontos
11 ou 12, caracterizado pelo fato de incluir una bomba des-

carragar refrigenrante condensado e uma segunda salda em sua

tinada a fornecer refrigerante à porção puraadora

porção superior para 'descarregar gases nao condensáveis; dr-

do resfriador durante a operação do mesmo.
14. Um aparelho de acardo com qualquer um

gâos

destinados a fazer circular refrigerante atras da di-

ta unidade trocadora de calar para .Conaenear refrigerante que
escoa ascendentemente a partir da mencionada entrala, de modo
'que os gases neto Condensáveis reumem-se na , porçao superior da
Unidade trocadora de calor, .junto da segUnda salda, altos dra
uma seçào eig;as -de . CirCulaaao de refrigerante compreendendo
,
vaporedora de refrigerante disposta _a 1-41dade trocadora da
'calor, uma linhada refrigerante liquido estendendo-me de um
ponto' localizado u-

antre o cdadanaador e'a valmula

•

do

segan-

dasi pontos 11 a 13, caracterizado pelo fato do citado dispositivo purgador de líquido extranho ser uma anica unidade
conectada com ambos os resfriadores para operar com os
durante periodos de funcionamento e períodos de parada.
soa durante
15. Um aparelho de acordo com qualquer um
ias pontos 11 e 14, caracterizado pelo fato do segundo resriedor áncjm..!r uma segunda unidade trocadora de calor tenan.,,rada'deainada a race'l,eJ: rslri:3nranta gasoso pro1.1c,
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'Indente da -mencionada segunda satia . da Citada primeira Uni..
dado trocadora de calor, uma . saida destinada a descarregar
1444 ffina-o mencionado drgao separador de liquido extra..
Mb0.'d ~ag ida d0 gds Com ama válvula eldtrica para salda
,ideanZo:bondensáveis; um interruptor de Iseoao que reeponas-condietce de precoce reinantes na segunda unidade troCadora de calor para automaticamente operar sua válvula elatrica associada; e drgaos destinados a operar a válvula ela.
,trica do primeiro trocador de calor independentemente do irp..

I .
1terruptor do primeiro trocador de calor.
16w , DM aparelho purgador para um sistema de
refrigerageo, caracterizado pelo fato de incluir um compresSer de refrigerante, um condensador e um evaporador; drgeos
destinados a purgar dito sistema de gases nao condensáveis
quando o sistema esta funcionando, incluineo ua primeiro
trocador de calor tendo 'uma entrada pgra receber refrigerar)... .
te gasoso proveniente do sistema, uma salda de liquido destinada a descarregar refrigerante condenáado e uma saida de
1
gds destinada a descarregar gases n.o condensáveis; drgaoe
destinados 'a fazer circular refrigerante do sistema, em relaçao de trocado calor com o dito trocador de calor, para
condensar o refrigerante que escoa da mencionada entrada, d.
Modo que os gases na0 condensáveis se reunem junto à saida
de gás; drgaos destinados a separar liquido extranhe do re,
£rigerante, ditot drgaos incluindo talha c gmara separadora
destinada a receber refrigerante e impureza liquida prove-

(Seção III?
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'- 'do para a meneionaaa amara aparadora; e Uma salde de em'
para ee ria'n co1l:1~018j ama válvula elétrica para cada sal!
da de gás; interruptores de veesero que respondem ds condi
voe de presa° reinantes nos respectiwa trocadores de cam5
lor para operarem automaticamente as respectivas vavnlás 7
eldtricae; e drgaos destinadoe a operar ELI/almas elétrica
! do p rimeiro trocador de Calor indep endentemente do interrup
tor do primeiro trocador de calor:
17. Um aparelho caracterizado pelo fato de
estar substancialmente de acirdo com o que foi aqui descri..
to com referencia aos desenhos anexou
A requerente reivindica de acdrdo'com a Coma,
vença° Internacional e o Art. 21 do Decreto-iei.n2 7903, de
£7 de agosto de 1945, á prioridade do correspondente pedido.
tepositedm na Reparti de Patentes nos Estados Uniào0 da
Usdricaom 7 de novembro de 1961 ! aob n2 150.80Z
TN M O r 148. 243 r 4 de abri]. de 1.963
7'
REQUERENTE . EMMY RAND CORMATION tetados Unidos da Amdric
PRIVILtaI0 Dm INvEtig0 POlhas de chia tendo revestimentos de
emuleg o gelizaÁ's
RETTINI2ICAÇX0
2, - Uno fOlha de ceple ou trensferencie cerscterizade
por compreender um suporte e um reveetimento sabre ele de resine
1intetics dispersevel e gelireds formando Ume esponje de poros'
microscepicoa, os quede centem'umliquido orgenico polar no
solvente tende materiel corante dispersado nele, o líquido estendo em substancial excesso em re3.e4o ao peso de rei* eintetics,
2 - Uma relha de cOple de scerdo com o ponto 1, cerne.
terizado porque resine aintetice disperstivel emo;guo compreende
somo componente maior (alceei polivini/ico.
3 . UMA relha de cOpie do acOrdo com o ponto 2, coroo*
:::::sde porque ó material corante no &eco compreende negro de
El

4 - Uma felbe de cepie de eoãrdo com o ponto 1, cer9O1
.f8

4

40,

C1G.4

nientes da salda de liquido e elementos
que operam para separar uma camada de impureza liquida da
cãmara; drgaos deter
tirados a purgar o sistema de gases no.
c ondensdveis, quando
dito S istema n -jip está em.funcionamento,
ditos drgeTos incluindo um segundo trocador de calor tendo
uma entrada para rer
caber r efrigerante -gasoso provSniente da
salda de gds do
primeiro trocador de calor, uma saida de
liquido eaearrega-

terizeda porque o suPorte e papel revestido com uma fins peliculg4
Je resine sintetice dispersevel em ; gr" aubetencielnente

5 • Uma talha de C-6pla de eciSrdo coN . O p onto 1, cor
recterizedo porqae 0 suporte ã uma relha de tereTteleto de poli4.
g/ieol tendo um revestimento uniforme Sino de ume resine inicial+
.mente dispersãvel em ligue, eubetmoeislmente ineolubilizede.
. tiro .p ecesse poro preporak oce . rolts:oe traneferÉncie eu eOpie caracterizado por compreender orevestimento de
um suporte de fOlhc.,de o gple comuna disporei.° Aluotte .de ume
resine eingtice dispereevel em ãgue.. como a tese continuo, core
ume rase disperse de um liquido ordnieo não solvente que inciut:
constituintes polares e meteriel comute, 0 aquecimento de rd*
vestimenta et; • gelitimio de rutin* cob. .* torma de uma eattio:Iri
micro-porosa a 8 secagem.
7 • um processo de Nardo eme o ponto 6, emrecterizodei
porque e resine eintetice dispersivel em ;0144 ‘10001 pouvini.
lico.

8• trolProceaso de tea rdt8011 O ponto 6, cerdctdrIMO
do Porgue o suporte da :Olha de capto eu trensterkols & reto,
tido com ume pelicule tine de ume relha dirierelve% eu ;sue,
e o revestiment0 eutatenotaaeate Initi14biU4000 Gaga& Virtelli
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íimento com 8 disperso da resir4 sintene; g giquido orgenloo
ter sido realizado.
A requerente reivindica de acSrdo cnm a Convenço IL
ternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n g 7903 de 27 de -AgOst.i.,
de. 1 945, e Prioridade do correipundese re ;do depositado na
Arric., em 4 de
Repartiçíio de Potentes dos Estados Unidos
Abril de 1962, sob 0 2 184.943.
148.301 - 8 de abril de 1.96j
REQUERENTE . EqUIPAI ,SNTOS INDuSrr.IAI .g PONTPW LTDA - Sjo Paulo
FRIVILLIO DE INVENÇÃO - Aperfeiçoamentos em ou relativos a suspen
sor hidrEtulico

ttalmo .
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Os lados do suspensor, apoiados em Aulas vertioals ittsmahtà adN'T
d.;rios com ' EA base do conjunto.
0)"ARERFEIÇOAMIZTOS ist .1 ou RELATIVOS á zau
'
PENSOS HIDRÁULICOS% conforme reivindicaç ges de 10 a OP, inolOsIVOI
tudo substancialmente como descrito no relatário e ilustrado zo
senho apenso 80 presente memorial,
1

aia

•

T2RmQ - 149.389 - 27 de maio de 1.9&
REQUERENTE - BEBITEFIEL ARTEFATOS DE METAIS LTDA Guanabara.
PRIVIIÉGIO DE INVENÇÃO - Aperfeiçoamentos introduzidos em adquirase
•
de prensar rebites, por extrudp
REIVINDICAÇOES

RE WINDICAÇMS
1 0 )"APERFEIÇOAIMNTOS kti C. RELATIVOS A SUS_

12 )

g

"Aperfeiçoamentos introduzidos em mItquineS de .prensar )

PENsOg HIDRÀULICO", formado por base dotada pela face superior de

rebites, ror extrus go", caracterizados por compreender disposIti:

peça tubular que lhe e' solidÉria, aberta no topo e no interior da

vos de prensagem da cabeça, de punç go da base, de cárter,

qual se encontrando pist go, inferiormente guarnecido por gaeta vo(.

gulagem do comprimento e, de separaç go, adaptados 4.

toda para uma cÉmara de admiss5o do flisidoxscb

f:eSsSO, o tubo men.

cionado coberto por outro invertido, fechado nó topo e provido , inferiormente de garra, cara.dterizados os aperfeiçoamentos pelo fa...
to de que em posiçá.o diametrolMente oposta .a• garra se encontrarem,
ainda solidárias ao tubo invertido, em suas bordas, por de alidadeS

de Wh.

prenS4
de estrumo, ope;ando simultaneamente e acoplados ao eixo motriM
Sendo ditos dispositivos reguláveis.
1
EQ ) - Aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas de prensa,1
rebites, por extrus goo , caracterizados de acárdo cosi O ponto /9ii,
O ainda pelo fato do eixo da máquina ser provido de um ressalto

guia vertical posterior solidÉx:ia 'a 'base do conjunto e reforçada por nervuras ou ligeç ges laterais com a referida base.

rebites; o dispositivo de punçá'o do rebite, .sendo constituide

2 12 )"APERPEIÇOAN,ENTOS EM OU RELATIVOS A SUS-

por um conjunto de barras máveis num sá sentido, forçadas lio

se apresenta com topo circundado por anel de material especial,dis.

contacto com o eixo da máquina por meio de uma mola helicoidal.
1
e, providas, ditas barras, na extremidade do contacto com O eixO

posto, acima do tubo sólidário 'a base, tubo esse por sua vez externa

de um entalhe para passagem do ressalte do referido eixo,

PENSO HIDRÁULICO% caracterizados, mais, pelo fato de que o pist5o

1)

inferiormente envolto por luva de material apropriado intercala-

(o entre o referido tubo e a cobertura -externa 'ebular.

-

UMA

que aciona o dispositivo de punç go do rebite e, de duplos en;14
iue acionar go o dispositivo de traço do arame constitutivo do3

stravessadas por eixo suporte de rolamento, este tendo por pisa

,

enmi

quanto a mola helicoidal se apoia e aciona um braço suivel
semi-giro em tárno de um pino, sendo.acoplade, na outra extremX*!
dado, com o punç go cuja fixaç go ao dito braço ; resultarei; em que,
;ste punç go ; guiado por um mancai de apko do rebite e dotadobil
lateralmente, de uma navalha e, de uma garra para deslocamento di
rebite já pronto; em que o referido mancal-guia situa-se dirOtamelbe
te Z1 frente do conjunto-suporte do mod;lo, que estamparX, numa dip
prensagem, st cabeça do rebite, acionado, tambem, pelo eixo motriz
e sObre o qual

4

conectado o conjunto suporte; e, em que, o araMO

constitutivo do rebite tracionado para o mancai de apoio 8 guisd
por um puxador que o pressiona contra um batente, sendo acionadOl
por uma haste cuja extremidade desliza entre os duplos a gis aCCI
piados 40 eixo motriz, sendo que o,avanço do arame regul4vel pOM
uM dispositivo qu'e controla os deslocamentos do puxador, passando
o arame antes de atingir o puxador, por uh conjunto desempenador,
tudo substancialmente como aqui descrito e representado esquemati* I
r
temente nora 4 esenhos anexos.

3 12) "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A SUsPENSO . HIDRÃULICO'*', conforme reivindicaçges 10 e 2 0 , caracterizadoi,
pelo fato de que, numa segunda modalidade possivel de exeou
os.rolementoz ou rodfzlos se apresentoremispoStes e y, ambos

:.(!;'.•

1
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TÉRMO 149.406 .. 27 de maio de /.9É3
REQUERENTE - SPEUYRAND CORPORATION - Estados Unido da Angrica
PRIVIl2aI0 DE INVENÇKO Sistema de detecOo de obliquidade em dg
aumentos
REIVINDICAÇU
- UM siateMa pardaterminar o aprumo ou obliquidade de um documento sendo movimentado ao longo de uma Paes
saem respectiva, caracterizado por incluir: meios para gerar um
sinal variando em amplitude'de acordo com variações em espaçamento
entre uma borda de um documente com relação a um ponto fixo ao
longo da dita passagem; um circuito em conexão Com os ditos meias.
sensivos para gerar uma condição de circuito se, durante uma intera
valo predeterminado (lande a moVimentação do: citado docuMente passando pelo dito ponto a dita funco ou sinal variam era amplitude
mais do que uma proporção predeterminada; e . meios para gerar Um
sinal de saP a em resposta ao estabelecimento da dita condição de
,circuito.
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terizado por compreender: Meioi nenJaWa para gerar um sinal vea
riando de accirdo com variações em espaçamento entre uma borda de
um documento com relação a um ponto 'fixo ao longo da dita passacem; um primeiro circuito em conexão com os ditos meios sensivos
para gerar uma primeira candiçao de uircuito se, durante um interva..
lo predeterminado, o dito sinal decrescer mais da que a um grau
determinado; um segundo circuito em conexão cem os ditos meios sen..
EiVOS para gerar uma segunda condição de circuito se, durante o
dito intervalo o dito sinal aumentar
terminado; e meios para gerar

um

mais

do que a um grau prede-

sinal de sarda em resposta ao es-

dela.

tabelecimento de qualquer uma das ditas condiçOes dos primeiro 'e
segundo circuitos,
6 - Um sistema para-determinar o aprumo de um documento sendo movimentado ao Denso de una trilha respectiva, caracterizado por incluir: meios sensivos para - gerar uma pulsação variana,
do de acordo com variações ' em espaçamento entre uma borda de um d a aumento com relação a um ponto" fixo ao longo da citada passagem; Um,

.2 - Um sistema Para determinar

o

aprumo de um do.

circuito ligando Os ditos meios sensivos incluindo um condensador

aumento sendo movimentado ao longo de uma passagem respectiva, carac-:

para receber e reter uma carga proporcionar a magnitude da dita

terizado por incluir: meios sensivos Para gerar uma pulsação varian-

pulsação em um arameiro ponto de tempo da mesma e incluindo

do em amplitude de acOrdo com variações em espaçamento entre uma

meios para comparar uma predeterminada fração da voltagem atreves

borda de um documento qom relação a um ponte fixo ao longo da ditt

do dito condensador nea a magnitude da dita pulsação em um segund0

passagem; um circuito em conexão com os ditos meios sensivorpara

ponto de tempo da mesma; um indicador; e-aeios de-comutação res-

gerar ama condição de circuito se, durante um intervalo predeter-

pondendo a uma alteração em amplitude da dita Pulsação no intervale:

minado durante a móvimentação do dito documento passando pelo di-

entre os- primeiro e segundo pontos de tempo com referencia à dita

tO .ponto a dita pulsação variar em amplitude mais do cale uma auan%idade predeterminada; e meios para gerar um sinal de saUá- eM re-

fração predeterminada de um sentado para outro sentido para eneraisal

posta ao estabelecimento da dita condição de circuito.
3 --Um sistema para determinar o aprumo do- um do-

ainda

o dito indicador.
7 - um sistema para determinar o aprumo, carac-

terizado movimentando-se ao longo de uma passagem respectiva, ca-

cumento sendo movimentado ao longo de uma passagem respectiva, caracterizado por incluir: meios sensivos incluindo um meio dispos-

variando de acOrdo com variações . em espaçamento entre a borda de

to para ser atuado em face de um foco laminosie para gerar um sina:

um documento com relação a um ponto fixo ao longo da dita passa-

racterizado por

meios senálvos para gerar uma pulsação

variando em amplitude de açordo com variação na luz transmitida

gem; um primeiro circuito ligado aos ditos-meios sensivcs incluin-

entre uma borda de um documento com relação a Imponto lixo ao lora»
/
go da dita passagem; um circuito em conexo com os ditos meios

do um condensador para receber e reter uma carga proporcional à
magnitude da dita pulsação em um primeiro ponto de tempo na

sensivos para gerar uma condição de circuito se, durante um inter-

mesma, incluindo ainda meios para comparar uma fração predetermina.

valo predeterminado durante a movimentação-do dito dócumento pas.

da da voltagem atraves do dito condensador com a magnitude da ui-

sendo pelo dito ponto, a dita função ou sinal variar mais do que

pulsação em um segundo ponto de tempo que na mesma; um segundo cir..

uma quantidade predeterminada; e, meios para gerar nm sinal de

cuito ligado aos ditos meios sensiVos incluindo um inversor de

safda em resposta ao estabelecimento da dita condição de circu--

.pulsações e um. condensador para receber e reter uma carga propor.

to.

cional a magnitude da inversão da dita pulsação em um primeiro pana
Um sistema para determinar o aprumo de um ao-

to de tempo na mesma e incluinda ainda meios para comparar uma fraa

cumento (bendo movimentado ao longo de uma passagem respectiva, caracterizado por compreender: uma fonte luminosa em um lado da C-ita

magnitude da inversão da dita pulsan.o em um segundo-ponto de tempo

passagem, um detetor de luz no outro lado da citada passagem para

na Mesma; meios indicadores; e meios de comutação em cada um dos

gerar um sinal variando de acõrdo com variações na luz transmitida
—
atraves db dito documento no intervalo em que o mesmo passa pela

ditos primeiro e segundo circuitos respondendo a um aumenta e

referida passagem entre a dita fonte e detetor; meios indicadores,

no intervalo, entra os primeira e seaendo pontos de tempo alem das \
frações predeterminadas das voltagens nos condensadores para enerak,

e um circuito em Conexão.antre o dito detetor e os ditas meios ira
dicadores para fazer atuar os citados meios indicodores, se duma
te o dito intervalo, o dito sinal variar em amplitude aais do que
uma proporção predeterminada de um valor de referencia do mesmo.
5 - Um sistema para determinar o aprumo de um documento sendo movimentado a0 longo de uma passagem respectiva, carac-

ção predeterminada na voltagem atraves do dito condensador com a

a

um descrescimoa respectivamente, em amplitude da dita pulsação

aização . dos ditos weioS indicadores.
8 - Um sistema para determinar o aprumo ode ui dei
aumento sendo movido ao longo de uma passagem respectiva, exija.
terizado por incluir: meios senelvoe para gerar uma ampla pulsa4
variando em amplitude de acarde COM

eUaleUeW va042 .4íg

ci't

,
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to entre uma borda de um documdnto com relação a um ponto fixo a0
•longo da dita passagem; um circuito ligado aos ditos meios sensiVos incluindo um condensador para receber e reter uma carga-proporcional à .magnitude da dita pulsação em um primeiro tempo correspondendo com a passagem da borda dianteira do dito documento; melop
no dito circuito incluindo um gerador para produzir uma pulsação
estreita em retardo para comparar em resposta a dita pulsação em
retardo uma determinada g ração da voltagem atras do dito conden.

-1

Sador com a magnitude da dita pulsação em um segundo tempo corres..
pondente à passagem de uma porção trazeira do dito documento; meios
Indicadores; e meios de comutação no dito circuito operáveis em
resposta a uma alteração no amplitude da dita ampla pulsação no insa
tante da dita pulsação em retardo alem da dita fração Para energi.

sow

Sar os ditos meios indicadores.
9 - Um sistema para determinar o aprumo de um documento sendo movido ao lonco de uma passagem respedtiva, caracterizada por compreender: meios sensivos para gerar uma ampla pulsaÇão variando em amplitude de acOrdo.com qualquer variação em espaçaMento entre uma borda de um documento com relação a um ponto fixo ao longo da dita passagaa; uni primeiro circuito ligado aos 'dito
Meios sensivos incluindo um condensador; um segundo circuito liga.
do aos ditoslaeios sensivos incluindo um inversor de pulsações e
Um condensador; meios separados para contrõle - da carga para cada

ON"

•

•

Um dos ditos condensadores para manter uma carga nos mesmos pró--porcional à amplitude da dita ampla pulsação a um tempo associado
com o registro de uma porção anterior da borda do dito documento e
O dito ponto fixo; meios de comparação para comparar uma fração
predeterminaaa da voltagem atravs de condensador no dito primeiro
circuito com a magnitude da dita pulsação em um segundo tempo asSociado com o registro de uma porção traseira do dito documento e
O dito ponto fixo; meios de comparação para comparar uma fraão
predeterminada da droltagem atraves do dito condensador no dito ' segundo circuito com a magnitude da inversão da dita pulsação no dl.to segundo tempo; meios'indicadores; e meios de comutação.separadon
em cada um dos ditos primeiro e segundo circuitoS respondendo a um
decreácimo e a um aumento, respectivamente, em amplitude da dita
pulaação no intervalo entre o primeiro e segundo pontos de tempo
com referencia às frações predeterminadas , das voltagens dos- . condensadores para energisar os ditos meios indicadores.
10 . Um sistema de acárdo com o ponto 9,,caracte.
rizada pelo fato doa meios separados do controle da carga serem
atuados apáa 6 dito segundo tempo para descarregar os Coadensado.
VOO.

11 Um sistema para determinar o aprumo de um
dOcumento sendo movido ao longo de uma passagem respectiva, caraterizada por incluir; meios sensiVos para gerar uma pulsação vaVarlagõeS um espaçamento entre. uma borda de
i ando de acãxdo com
UM documento e UM tonto Uxo a0 longo dá dita passagem; um primeira
Circuito ligado' aos ditos Meios Sensivos incluindo um condensador
para receber uma Carga propOrCiOnal A magnitude da dita pulsação
'Cm= primeiro tempo Correspondente aos registro da borda dianteira
do ditwdocumento O dito ponto fixO¡ incluindo ainda meios gana
comparar Uma fração predeterminada da voltagem atraVes do dito con.
.denffiadtg

opa a GagaltUde

da

ditspulsniío em um segundo tempoLum
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segundo circuito ligado aoi ditos meios sensivós incluindo um
versor de pulsações e um condensador para receber uma caiu: propor.
ciona à magnitude da inversão da ditapulsação nó dito primeiro
tempo e incluindo ainda meios para comparar uma fração inedeterinin
nada da voltagem atraves do dito condensador com a magnitude da
inverso. da ditapulsação no dito segundo tempo; um circuito sePtirá
do de descarga para cada dito condensador; meios para gerar um
sinal de controle tendo um iníciq,correspondendo ao registro da
borda dianteirakdo dito documento com o dito ponto fixo elaPlicad0
1
aos circuitos de descarga para torna-los não-condutivos; um dispositivos em cada um dos ditos primeiro e segundo circuitos.tendo
uma entrada em conexão com os meios 'de comparação nos. mesmos e outra entrada atuada pela borda posterior do dito sinal de controle;
meios indicadores; e um circuito de controle em cada um dos ditos
primeiro e segundo circuitos ligados entre os ditos meios¡indica.
dores e o respectivo dito dispositivo pára energizar os diios meio?
indicadorea.
12 - Um processo para determinar o aprumo de um
documento passando pôr uma estação sensiva ao longo de uma trilha
respectiva, durante um intervalo de tránsito, caracterizadopor
compreender: a geração de um sinal variando monotonicamente'eá tem
pa , durante o dito intervalo na dependencia-de variações em espaçamento entre uma borda de um docpmento e um ponto de referend.a na
dita passagem; o estabelecimento de uma condição proporcional a
magnitude do dito sinal em um momento de referencia durante ó dito
intervalo; a comparação do dito sinal e da dita Condição dm41nte O.
\
sinal de saída se o dito sinal
n dito intervalo; e a geração de um '
alterarar-se em magnitude alem‘de limites proporcionais preàta.
belecidos com relação à dita condição.
13 - Um processo para determinar o aprumo de un
documento passando por uma estação sensiva ao longo de uma trilha
respectiva, durante um intervalo de transito, caracterizado por
compreender: a geração de Uma função variando monotonicamente
tempo durante a dito intervalo na del;endencia de variação em espaçamento entre uma borda do documento e um ponto de referencia na
dita trilha; o estabelecimento de uma condição proporcional
magnitude do'dito sinal em um. comento de referencia no dito intervalo; a geração de um primeiro sinal de salda se a .dita fun4R0
descresce ate uma magnitude igual Ou menor do que uma fração pre-es
tabelecida da dita condição; e a gerae g o de um segundo sinal
sarda se a dita função aumenta ate atingir ou exceder um nível )
predeterminado acima da dita condiç
O
14 - Um processo para determinar o aprumo de a
documento passando por uma trilha respectiva, caracterizado porl
compreender; a geração de uma função variando monotonicamente
tem tempo na dependencia de Variações em espaçamento entre uma
borda de um documento o um ponto de referencia na dita trilha; o
estabelecimento de uma primeira eondiçâo-proporeional à magnitudo¡
da dita função em um momento de referá,ncia; o estabelecimento de
urna segunda condiç g o variando„dáacrirdo com a dita funç g o seguinJ
do-se' ao uito momento de referencia; e a geração de um sinal de 1
salda quando a dita segunda cond46 e de uma magnitude igual ou
menor doce uma fração predeterminada da dita primeira
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6.

c a de aardo coa a Convem.
A requerente reivindi
Art. 21 do Decreto-Lei n s 7903, de 27 de
ÇZ0 /nternaCiOnaly. e o
correspondentepedidO depositada
'agosto de 19451 a prioridade do
em:4 de
doa Estadoa.Wdoida Ameno%
de latentes

'lenefites como o descrito em qualquer dos pontos precodentr,.
Caracterizado pelo fato do tamanho e do formato do inválucro
90

combinarem com o tamanho e o formato do sistema semi-condu-

cOm as partes associadas.
Sistema eletradico semi-condutor em invOlacrO
7.
no ponto 6, caracterizado peio fato'
, Isolante, Como o descrit o
•
o InVOluer0 Ser configurado como tubo chato, aberto (.6 Peio
um dos extremos e que incluo um corpo aemi-condutor est'
; meno s
forma de placa, com certa folga enchida com massa- viscosa.
8, Processo de fabricagao de sistemas eletradico4
•
lieini-condatorea em inyálacrOs isolantes, como o descrito em
os pelo fato de
'qualquer dos pontos precedentes, caracterizad
pelo emprãgo do s"
.° serem obtidos -a g lo e uma cámara de expensa
a massa viscosa e o corpo 5em1.;
processo no qual inicialment e
ficam dispostas to inválu.t
acabelada s
condutór 00)5 aspartes
•
•
relativamente leve, exercida stibre a massa via‘,
cro sob'pressa o
a.° com velocidade,relativa
cosa, ' por exemplo, por centrifugav
mente baixa:, apas o que o espaço ainda vazio porto da abertura

• tor

na Reparti9U

3uriho de 1904 sob 30349996a

44 507 de 9 de novembro de 1962
TÈRMO 1,1 0' .1.
Requerente: N.Vm-PHILIPS'OLOEILAMPENFABRIEKEN
de Invençao: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU
Privila gio
SISTEMAS DE ELETRODOS PARA SEMI-CONDUTORES, POR
tEMAS FOTO-CONDUTORES EM-INVCSLUCROS ISOLANTES
FARA SUA FABRICAÇÃO

Sistema eletrádido Semi-condutor em inválacro

Holanda
RELATIVOS A'
EXEMPLO, SI2
A PROCESSO%

da

1. Aperfeiçoamentos em ou relativoá a sistema
s de
eletrodos para aemi-condutores, como, por exemplo, sistema
preto
eletrodos foto-condutores, em inválucroe isolantes, de
invalacros do vidro com uma abertura selada ou vedada
rncia
por meio de substancia sintatica, de proferãncia ora conjunto
com um corpo de enchimento O com um corpo semi-condutor'oa fe,

selado pela Introdução de uma substancia.sintatica endureci.'
em conjunto com o corpo de enchimento, sendo
Volt se desejad o
em seguida secada a'substancia sintatica, apas o que, com au,

4

:cílio de uma preasão efetiva comparativamente elevada, obtida
por centrifugação a- alta velocidado e/ou período mais longo, o
peia levo pres.
gás ocluso na massa de enchimento introduzid a
ue
a
separada da eu,'
q
9 go expolido para, a parte do UI/aluar°
- oe uma
perneie ativa, de preferancia perto do p alo, formando
' cUara de expans g o com a oclusão do gas.

to-condutor rnspectivamento mergulhados em massa viscosa, ca.
fato do espaço disponível dentro da vedaqa°
çs
racterizad
pelo
com'substáncia sintatica e o inválucro ser preenchido com a i
massa viscosa, exceto a camará de expansgo enchida a gás, a
Preferivelmente pequena em relega° ao espaço disponi.
ciusl ;
separada dá superfí c ie eti
vol, cariara de expansão esta que O ,

11

,4•W
10

va do corpo semi-condutor.
•2. Sistema elet'rádico semi-COndutorjm invalucre

6

leolante como o descrito po ponto 1:caracterizad0 polo fatO
enchid o a gás ser merga.
do um corpo fechado, comprossível e ,
abado Como uma calmara do expansão na maása viscosa.
3m Sistema elotradico seml-condutor em invOlucro
no pontO 1, caracterizado pelo fatO
Isolante, como o descrit o
ao
do Um tubo incompreasivel, aberto 'em amhas as extremidadeS,
vidro, por exemplo, enchido com gas,

FJG.4

sor moraolhado Gome 011Ma4

ra de expensa° na massa viscosa.
sool-,00ndat02 ets InVOlUer4
4. Sistema e1etrOd100
caracterizado peie; fato
iponto 1 $
isolante, como o descrito nO
ao,
da cámara de expensa° consistir, pelo monos parcialmente,
espaço interno disponível, porqgó
uma porqá'o chola de gas do
cm amassa viscosa a 9,UP flok
esta que fica em contacto direto
ca, de preferancia, junt o ao selo.
ia eletradico semi-condutor em invalucrd;
5. Sist jp
caracterizado pelo fato,
. isolante, como o descrito no ponto 4,
da abertura na área de vedaçgo comprerder, alem da substancia
e em fronte A
sintatica, um corpo de enchimento, cuja superfíci
massa viscosa aproaenta uma concavidade enchida de sãs, a qual,
e nt e, a *amara de expeneao.
constitu e , ao menos parcialm

o.

PrOCOSSO, como

o descrito no potto 6r, cariuzex:.

rizedo pelo :z.to do invalua ro soí; ¡rimeiramentechide
, ....N
.
,
SPaa
o
que
o
corpo
semi-sonda,'
ão
centr?fugaç
mazse vt3coe.a Pen

ter
,

é disposto,

com auas partes associadas,

rs mergulhado nesta
n.

'N

na massa

viecosa

o
' 1 - Um instrumento para escrever . do tipo cora ponta

com auxílio do outro processo do centrifuga, ...

.

104~

Coa.
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ft,
,4V.
i; ....etema

--lir" - '14` --- -

esf,Sries, poSSUbdo Um corpo caracterizando por compreender duas \I

í

partes separavela, uma anterior e outra posterior, um reservater101

eletrOdloo semi-oondutor, particulare,
removive/ para tinta, alojado no Citado corpo, e uma ponta para es.,

Monte - UM eietema foto-condutor, fabricado polo processe ~orle

8 elou s.
• . 11. 'momo de fabrioaç;o

crever do tipo esferico, fixada ao extremo anterior do mencionado 1

L o no conto

reservatOrio, podendo ser tambem removida, e caracterizado ainda
de sistemas eletrOdicoe
este instrumento pelo fato da citada ponta para esaever ser permam

30e1-condutores OM InVOluo2'o0 isolantea, subatancialmonte orgoo .

ninado de cardo coa a deacrigo acial feita ova re fe ae o le ag
,
.
desenho aneA011 440S. .
V .
A, requerente reivindica de carde com a Convença'O

alentem/ente montada na por40 anterior do corpo da caneta.

--

2 - Uma construção de conformidade com o ponto 1 cará
-‘erizada pelo fato de ser a ponta que escreve . permanentemente nnntaji
da na citada parte anterior do corpo, e Metido ser deslocada axialmi
mente nesste setor, entre as posiçãos dei'projetada e recolhida, emi

—
Internacional e a .Art.'. 21 do Decreto-Lei N a 7.903 de 27 de
n
. .
AgostO do 194,, a prioridade do cerrespondonte podido deposi-

tado ta RepartigíO de Patentes
0 1961 3 sob n e . 271.322.*

na ' Nolanda, em 13 de

telaçãoa esta parte anterior docorpo da caneta.
. 3 - Uma construção de acOrdo com o ponto 3, carac-

novembro

terizada pêlo fato da citada parte anterior do corpo incluir: una
mela que retem por distenção a ponta que escreve, numa posição de

2amo N e 144935 de 24 de novembro de 1962

retraimento, e um c:ecanismo operacional do tipo manual, afim de

Requerentes MONTSCATINI, SOCIETX GENERALE PER L'IND0sTaIA
MINERARIA s custa • : tília .,
Privili g io de Invenoio: ~NO PARA PRODUÇXO DE CREIO

gente, soba ação da , itada mela.
*

niumucAçUss

•

1 .. Processo

N,

deslocar a ponta mencionada para a sua posição de projetada externa-

para produzir ureia de grande pu-

bolso, que desliza no sentido longitudinal, em relação ao corpo da

reza e, mais liarticUlarinente,.ureia isenta de biureto e amoniaeo
caracterizado porque

a

ureia fundida, pfatiCamente anidra,

e mis.

turada íntimamente.,com amoniaco e logo submetida a um tratamento
de amoniaçRo, trabalhando em temperaturas compreendidas entre 120
:e 150PC e em pressZee compreendidas entre 2 e 100.atmoirer1a,
de preferencia entre 2, e 2.5 atmosferas, com Um temp0 de
no circuito de &geniosa*, de una minUtoS 3 dó prerereneie de 1 to

4 - Uma construção de acOrde com o ponto 3, em que 'o

Citado mecanismo operacional manual, e atuado por unprendedor de

e

caneta.
,

Á requerente reivindica de ecãrdo com a Convenção

Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei ne 7903, de

27

de asosto

de 19h5, a prioridade do correspondente pedido deposit 'ado ha Repartição-de Patentes dos Estados Unidos da AmÉrica, em

21

de de.

Cembro de 1961, sob n2 161155.

! 5 minutos, e porque a quantidado . de amonlaco, neceeseSa pão
processo de amoniaçRo se ícdua o uns gramas de amonlaco por qui.
lograma de ureia, de preferencia 0,5-, gramas de HU3 per guie._
' lograma de ureia.
'1:1n '%1

'rizado porque o amonraCO residual da ur gia I prAticameate elimina
' clo por arraste com.e:: quente, sob prets:o quase atmosf6.1ca.

,0~.4111.

l
~
itif0- _
kW!"
.

•

A requerente reivindica dwacerdo com a Convençi*
Internacional,

e

4V4

4

Processo de acSrdo com O ponto, 1, carecte.

r

"NIM.

X.n

47
.r5

o Art. 21 do Decreto-Loi o 7903, de 27 de agosto

de 1943 2 a prioridade do correipondente pedido depositado na Ra.
-/ partigZo de Patentes da Italie, em 28 de novembro de 1961', sob '

n a 21406.
TERMO N e 144 245 de 29 de outubro de 196.
Requerente: N.V. PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIEEEN - Holanda
Privilégio da Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS SOBRE OU RELA
TI VOS A PROCESSOS PARA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS SEMI-COE
DUTORE9 DO TIPO TENDO O EFEITO DO TONEL, E DISPOSITIVOS
$21I-CONICTOREs DESTE TIPO PRODUZIDOS POR DITOS PROCESSOS"
REIVINDICACUS •

ma:

1 - Uro processo para manufatura de um dispositivo
cemi-condutor tendo o efeito de bine', por ciemplo, um diodo de
tUnel ou transistor de tUnel, contendo um carpo de gerualnio tipo p, com uma junção pn aPresentando o efeito de tánel, cuja
jungSo pn 4 obtida por liga de uma quantidade de material ele.
trodo sabre um corpo de germãnie, caracterizado porque Uma ousa
tidade de material eletrodo . consistindo de uma liga de estanho.
gerMslnio Contendo uma impureza doadora, por exemplo, arsenico,
e tendo.uMa temperatura de liga menor que 500e C, 4 ligada ao.
TZRU4 11 11 144 395 de 6 44 novembro de 1962
PER COMPANY - E.U.A.
Beligerante:

mutua

.,-a'rly11_0_00 de TrIveníao: "INSTRUMENTO PARA ESCREVER"
REIVINDICAÇUS

'te o.corpo de germÉnio.
- Un. pr,p,psno secundo o põnto 1, caracterizado
w:& iga de ' estanho-germnio contendo Uma i:ipurcza doa-

1
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Klora, por exemplo, arsênicov , com no maximo o75 em peso de gema
nio e no mciximo 5% em p g so da impureza doadora, á formada em
liga.

1 ou. g, caracte.
rizado porque uma liga de estanho-gorm g nio, contendo uma impure.
3 - Um processo segundo os pontos

za,doadora, por exemplo, arg8Mico, com c g rca de 4 a 5% em pgso
•
. •
de gormrtnio e cerca de 2% em peso da impureza doadora, 4 formam
da em ligai,

4 - Um processo segundo quaisquer dos pontos pros..
cedentes; caracterizado porque o matei . ial eletrodo 4 2 lado a
uma temperatura entre 1:00 e500 1) C.•
5 . UM proceséo segundo o 'ponto 4, caracterizado • '
porque o material eletrodo g ligado a uma temperatura entre •
415 a 450 2 C.
6 - Um dispositivo semi-condutor tendo,o efeito
de ttlnel, por exemplo, um diodo de túnel ou transistor de trinei1
compreendendo um corpo de germnio tipo p com uma junção pn apresentando o efeito de tiSnel, caracterizado por ser obtido por
realizaç go'de um processo segundo reivindicado em quaisquer dos
pontos precedentes.

1'

A reqc;?ente reivindica de acordo com a Convenção
internacional e o art. 21 do Decreto-Lei n 2 7.905 de 27 de agosto de 1945, a ' prioridade do correspondente pedido deposita.
do na Repartie5o dd Patentes da Holanda em 31 de outubro de
1961, sob n 2 270.874.,
TUMO N 2 144 079 de 23 de outubro de 1962
Requerente: N.V.

Nolanda

Privilégio de InvCnção:

"APERFEIÇOAMENTOS EM-OU RELATIVOS
A ARRANJOS PARA DISPOSITIVOS GRAVADORES E REP;i0DUT0REV

Janeiro de 1963 909

Um arranjo de acOrdo com Os pontos 1 0.2,- ca.
racierizado pelo fato de um dos pinos de ajustagem estar ar.
ranjado em um excantrico de modo a poder ser girado O fixado,
sabre a periferia do tambor,
4 - Um arranjo do acardo com um ou Mais dom pontes'
precedentes, caracterizado .ji-elo fato do membro suporte conduzir um . pino, paralelo com relação aos elementos roversiveis nos lados dos pinos reversiveis afastados do tambor e
ao alcance das partes da fita aproximando-se e afastando-se
do mesmo, preferivelmente entre os ditos elementos reversi.•
veis.
5 - Um arranjo de acara° 40111 Urd .011 mais dos poa
tos precedentes, caracterizado pelo fato da linha ligando
os 'picos dos cones dos dois pinos de ajustagem formar um
geratriz àa periferia da tambor.,
angulo agudo com relaçaO
6 - Um arranjo de acOrdo com um ou mais dos pontoe
precedentes, caracterizado Pelo , Sato . do membro suporte para /
os elementos . reVersiveis Ser formado por uma armaçto, prefe*
riveimente aberta em : umd de suas extremidades e possuindo Ia'
teralmente dois eixos, os eixos dos quais estendem-se paralelamente ao plano atravas'os eixos dos elementos reversiveir
e em angulo . reto Com refaço aos mesmos, o apOio para e. arma.
gão sendo ' formado por dois garfos providos em uma peça de jul.'
ção, uma placa ou-semelhante, por exemplo t 'do qual'a anmagto
com os seus eixoS suspensac
7 - Um arranjo de acárdo Com o ponto 6, CaXactetizado pelo fato de elementos com efeito de mola providos nos
ditos garfos determinam a posição de descanso dos eixos nos
mesmos garfos.

BEIVINDICACES

1 - Um arranjo para dispositivos, gravaores
e/ou reprodutores possuindo um tambor estacionrio sabre a
periferia do qual um conduto em forma de fita onde f.feita
a gravaç gó conduzido, caracterizado, pelo rato de que para
fazer reverter o dito conduto para e do tambor, dOis elemea.
tos reversiveis cil/ndricos mutuamente paralelos!Piflos; pei)
exemplo, entre os'quala o conduto em forma de Sita pode ter
conduzido, sgo fixados salero um membro suporto apoiado (14
modo que o.mesmo:possa ser forçado contra -o tambor, o dito
membro suporte podendo mover-se transversalmente com relagão
aos eikos dos elementos roversiveis em qualquer diregto e IRA'
dendo inclinar-se na diregSo do eixo do tambor, os:elementos
reversil;els na posig. to em que o membro suporte est4 sendo la
pe;ido na direção do tambor estando aproximadamente d mesma
distÉnCia do tambor e colocando-se aproximadamente em paraie.
lismo com relogRo á periferia domesmo t doia pinos de MU*
tagem projetando-se :do tambor' em uma dir00; radial e tendo
as Suas extremidades projetadas formadas por cones circulares tendo-um diametro, basal maior do que o espaçamento entre
os . elementos reversiveis posicionados,sObre o tambor em pos.
gOes tais que

Oj

picos dós cones coloquem-se entre os elemea

•tos reversíveis impelidos por intermádio do ' membro suporte.
2- Um arranjo de acÉrdo com o ponto 1, caracteri.
zado pelo fato ,',os pinos de ajustagem poderem ser deslocados
em uma diregão radial,

n•••

ea arranjo de ac8rdo com os pontos 6 o/Ou 71y .

caracterizado polo fato da pega de.jungão's8bre a qual . Gr
garfos estão fixados ier um recesso ou'amd abertura para
permitir o engate de uma oxtensko i um pino, por exemplo,
provido na armação suporte dos elementos reversivelse
9' UM arranjo do acordo com qiialquer dos pontos
de 6 a h, caracterizado pelo tato dá poça de juhçXd ser fold
nada como uma pega da.deslise a qual i deo/novel em ansu101
reto ceia 'rolasao ao eixo lonsitudinal do tambOre
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10 - Um arran5 para um oispositivo gravador 0/

8 . O processo de aciirdo com o ponto 1, eeraeteri...1

ou reprodutor substancialmente conformo descrito no preSea

1
Mdo pelo rato do aquecimento do dito conjunto ser feito a um a len:-

to relatOrio, - fazendo-sa referencia aos desenhos anexos.
A requerente reivindlea de acordo com a ConvençZ0

peretura de aproximadamente 1.000 a 1.100 1 C.

Internacional e o art. 21 do p ocreto-Lei no 7.903 de 27 de

zago pelo fato da dita presseo ser de aproximadamente 0,35 a

agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na RepartiçOo de Patentes na Áustria, em 2( de

em

bro de 1961 sob n o A 8081.

cesso coniorme foi aqui descrito com referencia ; Figuret . 3 do de-

143 612 de 5 de outubro de 1962
Requerent e: RADIO CORPORATION OP AMERICA

— E.U.A.

"PROCESSO E MATERIAIS PARA PRODUZIR

LIGAÇÕE S DE BAIXA REsIsTENCIA E CORPOS DE GERMANIO—SILICIO"
REIVINDICAÇÕES

1 — O processo de prover via corpo de' liga germ;nio.

•

! pelo fato do dito processo compreender as etapas de pOr em contato
O dito corpo de germSnio—silicio com um corpo dé tungstenio, aplic-ar presseo entre os ditos corpos, e aquecer e conjunto dos ditos
corpos num ambiente no oxidantc a uma temperatura suficientement,
elevada para ligar o dito corpo de germS' nio - silicio e o dito corp
de tungstÊnio entre si enquanto o dito conjunto e mantido sob dit
presa°.
9

2 - O processo de acera° com o ponto -I, caracterí
r
gado pelo fato do dito conjunto ser aquecido durante.aproximadam
te 30 minutos.

3 .. O processo de acOrdo com . o . ponto I, carecterv
'gado pelo fato do dito conjunto ser aquecido sob v j cuo de aproximadamente 2 x 1O
4 - O processo de acOrdo com o ponto 1,- carocteri,

gado pelo fato do dito ambiente ser um g j s redutor.
5 - 0 processo de °cerdo com o ponte) 1. ce_raeteel.
zado pelo f ato do dito ambiente ser um g;s inerte.

7.

,S,\X

-^

11 . Um processo para prover um corpo de liga gOrma.
hiu-silicio com um contato de baixa reSistencia eletrica, subsancialmente como foi aqui anteriormente descrita com. referencia los
desenhos anexos.

A Requerente reivindica de actirdo com a ConvençOe

10

2

24

rumar uma primeira carreiro de modo que o passo dos cigarros adj4centes na primeira carreira e igual ao diametro do cigarro
cenho pela raiz quadrada de tres, e a operagSo de arrumar a seguinte
carreira adjacente de Wel° que o . passo dos cigarros adjacentes na!,
seguinte earreira.adjacenta o mesmo da dita primeira carreira e'
igual ao raio doa cigarro.

o passo dás duas.tarrelaá adjacentes

conduzidos lado a lado e deviUmente espaçados, o distancie entre
os eixos longitudinais dos cigarros . adjacentes sendo igual ao diametro do cigarro multiplicado pela raia quadrada de .tres, um ele-

1

\ 40
7c

1
1 — Um processo para encher um recipiente com cigarros, no qual os cigarros seo arrumados em carreiras, cuacte-:'
rinodo pelo fato do dito processo compreender a ()pereça. ° de ar-

os cigarros seo arrumadas em carreiras em um recipiente, caracterizado pelo fátó de compreendes' meios pelos quais os cigarros silo

27:-/

32 34

A

UM APARELHO PARA ARRUMAR CIGARROS"
REIVINDICAOES

por apenas tu; cigarro da carreira imediatamente inferior.
3 - Um aparelho para encher um reeipiente no qual t

C2,

."

TEI110 N o 143 263 de 21 de setembro de 1962
Requerente: MOLINS MACHINE COMPANY LIMITED - Inglaterra
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS

carreira subsequente sendo guiado para ttt Sua posiçeo dearrumaeRo
em

-24

20
22

de 1961, sob n t 143.e46.

multiplicado pela raiz quadrada de tres, com a carreira inferior
dos cigarros colocando-se nas ditas canelas . e cada cigarro de cada!'

aramb

1•44'

Internacional e o Art..21 do decreto Lei n t 7.903 de 27 de agolto
de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repor
tição de Patentes nos Estados Unidos da America, em 6 de outubro

2 - Um processo de acordo com o ponto 1, carecteel
rizádo pelo fato do dito recipiente ser provido com uma base canelada, o passo dos ditos canelas sendo igual ao diametro do cigarro,

II

.12

20

kg/

LO Um dispositivo termoeletrico fabricado pelo pro

:Miolo com um contato de baixa resistÊncia eletrica, caracterizado

J7. J.

ia

2

senhos.

TERMO N o

Privil6gio de Invenção:

9 - O processo de acerdo com o ponto 1, caracleri»

44

manto de transferehcia ao longo do qual . os cigarros movem-se axialmente,. meios abaixa'clores para mover o' dito recipiente para baixo,
e meios-de acionamento para , fazer os cigarros moverem-se da esteira ou meios condutores Para o,reciPiente por interm;dio do membro de transferengia, de•modo que os mesmos cigarros sSo arrumados
no recittienté em carreiras no mesmo dito arranjo de esPaeamen-

42

to.

6-

proccesee .0eerelf com o ponte 1, caras:cri..
rrf:ado pelo fato do dito ambiente ser em ambiente de g5a formador;
7 - Um p rocesso de aeee,» com o foato .1, carectert
SedO pelo tqto.
dito amLichte ser
Ur

4 - Um aparelho de acerdo com
Isto
dos
ditos meios de acionamento
tudo
de cigarros suficiente para forar
to recipien1 , , r.L,in os dites meios absixadores
te para baixo par ora di 0 tnjaa igual ao rato.

o ponto 3, caracteripoderem mover umo
uma carreira no dl.
movendo o recipiendo cigarro subsequen.
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temente ao movimento de , cada carreiro na diree'So do recipiente, en.
tre es carreiras inferior e superior.
[.
5 . um aparelho de iCerdo tom os.pontose h, corroterizado pelo fíto'do membro de transferencia ser' providocom tri.
lhos paralelos (ou seja, canais c4noevos) dirigidos na direção do
• ..
recipiente, o passo doe ditos canais. sendo igual ao : diametrO do
1
cigarre multiplicado Pela raiz quadrada de tres.

.
6 .. Um aparelho de °cerdo com o ponto 5, coracte' aliado pel ,OfzIto dos melts . de acionamento compreenderem dois jogos
de. aberturas n. .i, interior dos trilhos do membrOcle transferencia, Um
jogo Comunicando-se com uma fonte de sucção, e o tutro jogo, as
abertUria do qual são ' inclinadas 11;x direção do recipiente, CoMuni--
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to'de 1945, wprioridade do cOrrespondente pedido depositado da
Raparticelo de Patentes da Inalaterr% .eM2211o.getembrode.19612
sob io 34027.
TIMO N9125.,94 de 23 de maio de 1961
Requerentes DR. A. ~DER A. O. Com FUMO R. A.MUDBR Os
A.)
Suiça
Privilegio de Invengot "PROCEBSC ?AM . A PlIODTIgio V
AZWURROLIm
DINO-VAIEROJENONAS "
ZEIVINDICAMS
2.- Procesoo Para a produgoo de

alta-pirrollano.n.

• lero-fenonas de ftirmula Is
.. CO . CH .

CHI .

CHz . CH3II,

cem- se com uma fonte de ar comprimida,.
7 . um aparelho de acerdo com o ponto 6, caracterizado por tomPr4ender pelos para fazer parar parte dos meios de coaduo passando por baixo do membro de transferencia, durante o'temPo
em que os cigarros s;o movidos por uma corrente de ar, dos ditos
meios de condução para o membro de transferencia.
8 - ths aparelho Para suportar um cigarro a partir

na qual R dignifica hidrogtnio $ um :togo de cloro, Um grupa+
mento metila ou oÀ1-metila l bem como de saia destas bases,ea*
racterizado pelo Lato de se submeterem a uma transposieTío al-

calina um comooStO de amtnio quaternírio de tírmula II:

de um membro invertido, caracterizado por compreender.dois jogos de
oberturas no interior do membro, um-primeiro ' jogo de aberturas cor.
municando-se com uma fonte 'de suco de modo a comunicar una força. .
2
para cima ao ' cigarro dedtro da ,esfera de ação das ditas aberturas,
e o outro jogo de aberturas atuando em cooperação com o dito primeiro, comunicandp-se com uma fonte de ar' comprimido de modo a comunicar ao cigarro tima força para baixo, as, duas ditas forças man-,
\tendo o cigarro em eqtilibrio a uma distancia do membro acima referido.
9 - Um aparelho de . acerdo com o ponto 8, cano.
terizado pelo fEito do membro invertido ser um trilho, no qual o
jogo de aberturas comunicando-se com a fonte de ar comprimido inclina-se com relação ao eixo lodgitudinal do Sito trilho, as.correa
tes de ar então produzidos atuando sobre uma extremidade do cigarro

2C(á
a=== gif
na qualXreprèSentd UM radica/ áldo $ de se hidrogenar -O pro.
dato de transposigto e de se obter o produto de hidrogenaçZo
sob a forma de base livre onde Um sal de adieZo de :eido..
Modificigh do processo de actrdo com o ponto 11
caracterizada Pelo fato de se tratar com.pirrolidina uma alfa:.
-halogeno -valoro -fenona de armula 111s
CO . CH CU, . CHa . CH3
I
Halogenio
diretamente odaptis pr:via reaelio . com um alcoolato de metal a,-J.
'Calino, e de se obter a pirrolidino-valero-fenona formada como
base livre ou,sob a forma de um sal de adieZo de ;eidos
34- !diodificagto do processo de acordo com o ponto 1$
caracterizada pelo fato de se tratar um composto hidrollsado'
de grmUla IVS

impelindo-o ao; longo do trilhe..

8H - CU CHCH
a - z -cH
3

(IV)

OOM um agente Oxidante visando a transfOrmaçãO do grupament4
-• Um ,parelho para arrumar cigarros em carreiras
em.um recipiente, caracterizado por ser construído, arranjado e a.
ranjado e adaptado., para operar substancialmente conforme descrito
com referencia as figuras 1, Z e '39 dos desenhos que acompanhara
a especificaçào provisgria.
11 - Um aparelho para'prrumar cigarros em carreiras em um recipiente:caracterizado para -ser construido, arranjado e
adaptado substancialmente conforme descrito com refeMencia às fi
guras O, 9 e 10, dos dostnhos que acompanham a especificaçào provi-

hidroxila no grupamento cetona e de se obter a pirrolidino-va.
lero-fenona formada como base livre ou sob a forma de um sal
de adiço de ícit4.
4.-1 :51Wificação do processo de ocOrdo com o ponto
caracterizada pelo feto de se reagir uma amida de cido carhs
xilico, eventualmente mono- ou dissubstituida no ítomo de nu.
trog'enio, de fOrmula
- CO - CH CH2 . CR2 . CH
3

(V)

.. .A.reuerente reivindica de acárdo com à Convenic
Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei n o 7903, de

•

27 de agos,-

eob condições anidras, cosi um halogeneto de p-R?magriísio-LeN
la, de'se Y01.4solisar o com postO'organo . MettiliC0 formado e de
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em sua outra extremidade, com uma poro arqueada, o orxaO

se obter o produto sob a forma de 1;pse livre Ou de um sal de t

infla'Vel estando disposto entre as porçtfes arqueadas dos dedos de mola e a coroa anular Cilíndrica.
4. -Um aparelho de a4rdo Com os pontoa 1 w2,
caracterizado pelo fato dos dedos de mola serem formados integralmente em grupos, pelo menos um grdpo'sando preso a cada
extremidade da coroa anular cilíndrica e cada dedo de mola i do
grupo ou grupos presos em cada extremidade da coroa anular í'
cilíndrica estando disposto entre dedos de mola adjacentes if
do grupo ou grupos presos na outra extremidade da coroa anu-n,

adição de cido.
•inalmente, A depositante reivindica, de acordo Com
a Convenção Internaci , nal e de conformidade com o aritgo 21 do
COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondep
i te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Sulça, em
, 24 de maio de 1960, sob n g 5920/60.
TERMO N c 146041 de 15 le junho de 196k
Inglaterra
Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED
Privilegio de InvençZo:"APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
FABRICAÇXO DE PNEUMÁTICOS
BEIVINDICAÇOES

5.

Um aparelho de acárdo com o ponto 4, carac.

1. Um aparelho para montagem 47modelaçao dg
um pneumático, caracterizada pelo fato de compreender uma uni

terizado pelo fato de cada dedo de mola ser provido, em sua
extremidade mais afastada de sua extremidade presa 1). coroa anu•

Oade,modeladora inflavel, destinada a suportar e modelar uma

positivo transportadv,, dito dispositivo transportador com, preendendo uma coroa anular ciltnarica rigida, uma plurali-

lar cilíndrica, com um flange que se estende radialmente para,
dentro, a fim de segurar uma faixa de rolamento, um quebrador,
ou ambos, localizados dentro do dispositivo transportador.
6. Um aparelho de acOrdo com qualquer um dos
pontos 2 a 5, caracterizado pelo fato do tambor desinflavel
compreender'elementos destacáveis destinados a suportar a su-.'
perficie periférica interna de uma faixa de rolamento, de um

dade de dedos de mola dispostos em relapso espaçada em ter-

quebrador ou de ambos, a partir do tambor desinflavel.

carcaça cilindrica, indo um par de peças suportadoras de re
bordos e um dispositivo para mover ditas peças de modo a aproximar e afastar umasda outra simètricamente em relaçao ao
plano circunferencial mddio da unidade modeladoraa e um dis-

Zo da periferia interna da coroa anular e um elemento inflavel localizado entre pelo menos uma porçao de cada um dos de.

7.

Um aparelho de acOrdo com o ponto 6, carac...

dos . e a coroa anular, dito elemento sendo inflavel para move]
os dedos para dentro, de modo a apestar uma faixa de rolamen.

terizado pelo fato dos . drgaos destacáveis compreenderem uma
cinta metálica rigida ciltnirica que é destacavelmente monta
da ep um rebaixo anular formado 'na superfície periférica ex-

to, um quabrador, ou ambos, e o mencionado dispositivo traias.

terna do tambor desinflavel.

portador p a citada Unidade modeladora sendo relativamente
mdveis axialmente, ama em relaçao à outra, a fim de mover um

8.- Um aparelho de a4rdo com qualquer um doa
pontos 2 a 6, caracterizado peio fato do dispositivo trans-

quebrador, uma faixa de rolamento ou ambos, presos dentro do

portador ser axialmente mdvel :sobre

dispositivo : transportador , na forma de uma enjoa coroa anular,
para uma posiw na qual o quabrador, a faixa de rolamento or

dispositivo tran6portador entre uma PosiçS'o na qual 4 coa-

casos sao dispostos aimètricamente em relaçe'o a uma carcaça
suportada pela unidade modeladora.

2. Um aparelho de acardo com 'o ponto 1, caras
terizado pelo fato de um tambor , desinflavel ser provido para
suportar um quebrador, uma faixa de rolamento ou ambos, dito
dispositivo transportador sendo movei entre uma posiçZo na
qual está- circund;Indo coaxialmente e simètricamente disposto rí
em relaçao a um quebrador, uma faixa de rolamento, ou ambos,,
suportados sabre o tambor desinflavel, e uma posiço na qual
está sim6tricamente localizado em relaç 'aP a uma carcaça suportada pela unidade modeladora, érjos sendo providos para loca-

lizar o dispositivo transportador em relaçao ao plano circun-.
ferancial médio de um quebrador, de uma faixa de rolamento, ou
de adbos, suportados stbre o tambor, ou alternativamente para
/0Calizar Uma faiXa de rolamento, um qUelamdoMtbos, suporta-,
dos no . dispositivo transportador, simótricamente relaçao ao
plano circunforencia médio de uma carcaça de pneumático.
3. úá aparelho de acOrdo com qualquer um dos

0
pontos precedentes, caracterizado pelo r.) de cada um dos dedoa de mola compreender pelo menos Um braço que d prso, em
alma, extremidade, a coroa anular ciliadrica rigida e d provido.

um drg3o

de montagem que

é pivotalmente montado em t;rno de um eixo nornial ao eixo do
.

xialmente com ' o tambor cilíndrico e uma posiçao'na qual $
coaxial com a unidade mOdeladora.
9.

Um aparelho para montagem e modelaçao de

um pneumático, caracterizado pelo fato de Ser construído e
arranjado substancialmemte COm0 foi aqui descrito e represem.
todo nas figura 1 a

5

do 3 desenhos anexos.

10. Um apape1110 para montagem e modelaçao de
um pneumaticoi-caracterizado pelo fato de ser construído e
arranjado,substancialmente ODü10 . foi aqui descrito d,represen.
todo nas figuras 1 á -5dos desenhos anexõs com a modifidaçao
mostrada na figura 6 doa l desenhos anexos.
Um aparelho, para montagem e modelaçao de
.uru pneumático, caracterizado pd10 fato de: ser construído e ar
ramjados:substancialmente comd f01 aqui desCrito e representado nas figuras 1 a 5 dos desenhos anexos com a modificaçao
mostrada nas figuras 7, 8 e 9 dos desenhos nno2.00.
A requerente reivindica de accSrdo com a Convew.
. cao internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei na 7903, de 27 de'
agdsto de 1945, a prioridade do correSpondente peido deposita
do na Repartiç "jo de patentes ma França, em 15 de junho de 1961,

.sob n2.965.058,

;
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ção, um inv6lucro dotedo de
8
84

J:4'4

um furo, um Cano alternativo den»

tro do dito furo e dotado de foces opoatee sujeites-alternatiVa

1

mente a fluido incompress/vel sob alta pressão, uma entrada de
fluido de alta presaão e. luma aaUe de fluido de baixa Pressão

az

acatadas com o dito invólucro, uma primeira válvula totalmente ...
*3. ...X.TÇ .~1~ks
./Oar 11"- ,""7/
NY7 IVA,/

427,

Á

8a

a

10

"mu

i

equilibrada associada com o dito invólucro próximo ao dito furos 1
a dita primeira Válvula em comunicação constante com a dite entrada e sendo movível

para,

I

alternativamente, admitir o dito flua

do de'alta preso às ditas faces °poetas de dmbolo, uma autuada

JW

18
'"7•1

1~111111Wik
•»:

21

.9/

válvula totalmente equilibrada associada com o dito invólucro nas

o
a

.8,9a

édjaoónciaa do dito fOro, estando a dita segunda v&lvula em comunicação constante com a dita sarda e sendo mov/vel pare ligar

/

alternativamente as ditas faces de. embolo opostas A dita aaida .
TRAMO N 0140.924 de 10 de julho de 1962
Requerentes ATLAS COPCO ARTIEBOLAG
Sucia
Privilegio de In lienOio:"APERFEIÇOAMENTOS EM FERRAMENTAS
ALTERNATIVAS ATUADAS RIDRXULICAMENTE
REIVINDICAÇOES

de fluido de baixa presaão, e um motor hidreulico aimples assobiadó com o . dito invólucro, ó dito motor acoplado aciOnadamen g e
,..
e aincronizando o movimento dali dites v41vulas.
'6 -Uma ferramenta de impacto alternotiva atuada hl.»
dràulicemente de acOrdo com o ponto 5, caracterizada pelo -fato
de o dito motor hidráulico consistir num motor do tipo deL.engrow

1 -Aperfeiçoamentos em ferramentas alternativas atuadas hidràulicamente, caracterizados pelo fate da ferramenta

negam rotativo dotado de duas engrenagens rotativas opostamenta

de impacto compreender um inváluáro dotado de um furo, um embolo

cada una delas acoplado acionadamente a uma das ditas válvUlas.

alteravel dentro do dito furo tendo faces opostas alternativa
mente expostas a fluido incompreaavel sob press go, ume extremi-

1 -Uns ferramenta:de impacto alternativa atuada hi.
-dràulicamente de acordo com
o pont° 5, caracterizada pelo fato de
•

dade alongada no dito embolo, um . bloOp-de vedaçgo anular no dito

cada válvula incorporar uma cavidade central, estendo a dite co.

Invelucro numa extremidade do dito furo proporcionando um 'selo
entre o dito ' invtllucro e e dite extremidade alongado, meios de

vidade em comunicação constante coma dita witrada e a dita pai.
da respectivamente.

diStribuiç g o associados com o dito invOlucro para -admitirem alternatiVamente o dito fluido para as ditas faces de embolo opostas para reciprocarem o dito embolO, , meios amortecedores hidràu
licos entre o dito furo e O dito bloco para abaorçZo da energia
do dito embolo no final do seu curso na di r. eçg o do dito blocdka
uma ligaç g o entre os ditos meios amortecedores e o . exterior do

8 -Uma ferramenta de impacto alternativa atuada hi.
dràulicamente de acOrdo e-m'o ponto 6 caracterizada pelo tato et,
ao ditas engrenagens e válvulas acopladas acione4aMente serem ia
tegraie e incorporarem uma cavidede , centraliestando a dite cevi
dado em comunicação constante com a dita entrada e saidep.respec
tivemente.

dito bloco Proporcionando acesso pers o dito fluido comprimir o
dito bloco pára dentro em direç g o radial.

9 -Uma ferramenta de impacto alternativa atuada hiW
drAulicamente, de . acOrdo com o ponto 6, caracterizada pelo fatO

2 -Uma ferramenta de impacto alternativa atuada hi
dràulicamente de °cerdo com o Ponto 1, caracterizada pelo fato de

previstos munhOes cil/ndricos no-dito invÉlticro com
de que °ao
as . ditas engrenagens • montedee toe ditos munhOes no dito invOlu»
oro e ajustadás.eli compactamente, uma entrada de fluido de alta

ser prevista uma câmara amortecedora anular entre o dito furo e
dito bloco pnra absorvor a energia do dito embolo no final do
seu curso ne,direç g o do dito bloco, tendo a dita câmara amortece. .
o

lora um diemetro levemente maior que o dito furo.

pressg 0 e ume salda de fluido de baixa pressão moo ladoe opostos
da porção engranzado das dia a engranegene, e meioa para
brarem hidràulicamente as.dites . engrenagens pela aplicação de -

.3 ferramenta de impacto alternativa atuada hi.
r. &ulicamente de acordo com o ponto 1, caracterizada , pelo fato de

fluido dó alta pressão da dite entrada de fluido para os ditos »

serem proporcionadas extremidades alongadas opostas no dito embol(

10 -Uma ferramenta de impacto alternativa atuada hi.
drlulleamente, de acOrdo com o ponto 9, caracterizada pelo fato

e um par dos ditor blocos anulares de vadação ho dito invOluero w
Ias extremidades opostas do dito fure?.
4 -Uma ferramenta de impacto alternativa atuada hi-

tráulicamente de acerdo com o . ponto 3, caracterizada pelo fato , de
s dito embolo ser dotado de extrevanden livres vedadas alongadas •
opoctas, áendo as ditasextremidades axialmente'livres do efeito
!o fluido sob compreae g o e tendo o dito Ilmbolo no tu;ximo um ditme
wo igual 01,3 vezes o diámetro rdnimo dae ditas extremidades a,
longadas vedadas do dito &mbolo.
5 -Uma ferramenta de iMpecto alternativa stuad-a

careCtarizada velo fato de compreender, em combina-

munhOoe.

de que os dito munhães eão.conctintricoe com as ditas engránagene
o os ditos meios de equilíbrio Coneiatem em Perfuraçães.radiale atrava das dites engrenagens ligando a dita entrada 'de fluido-coa
os ditos munhães.
11 -Uma ferramenta de . impaoto alternativa. atuada 14
dráulicamente, de acordo oom o ponto 10., caracterizada paia 'fatt
de que se ditae engrenagens são dotadas de recessos formadores de
amori -aoedorea de fluido de ',preaaão adiacenk;a g dit8a.portu2a4a
e de face para os ditos munhãea. !
12 -Uma ferramenta de impatao alternstíve atuada 131,7'

dOullcamento, caracterizada pela Cato de onreea4esula4p4140C,

914

çaitlarla-Nelfia.

rl.Fif'

•
dotado de ustfuza,, um,enboioalternável dentro to dito Lura e- via
do feceadpaetas eujeitasialternativem ente. a fluido innompresavel
sob alta preeag er ume entrada de fIuída . de alta press g o e. uma sal,.

.rro: etc

—

TÉREO N a 141 082 de
de julho de 196
Reouerente:
RHILIPS'OLOEILAMPLWABRIRKENRolenda
Privilégio de- Invenoloi "APERFEW,CAMET08 EM, opOs-paTivos A
MEMORIÁS MAGNÉTIOAa"
REMNDIDAODO

mr.1

da de flui&O- de teima pressão aseaciadsa com o dito invOlucro,
00 distribuidareelaseoc i adda com o dita irv6luare em comunicação constante, cem a dita entrada e . e dita,seídapare alternptivemente
admitirem ct dita fluido de alta preesão pare as ditas faces de em-

bola, opostas'e ligarem alternativamente as di'sea faces de emboLo Opostae, A dita eaída de fluido- de baiitipressão e um acumuIader
de presseo simples acoplado, entre a dita. entrada e saias-- para.
respondem e, flutuaçee , da, pr eesão na dita entrada to bem come
na dite talam.
13 -Una ferramenta de impacte alternativa atflaa1. _
dràulicamente de acerdo com o ponta 12, caracterizada pelo fata
de que um cilindro - 4 acoplado- entre as duma entrada e oaídarum
embolo de acumulador , é‘previsto eme alternativo dentro da dito .
cilindra. e tendo faceai. opostas ezpoeten.a fluido de alta pressão
e fluido de-baixa preseão respectivamente ó meios de mola a g e pro
'ristes no dito cilindro para.equilibraretmo dito êmbolo de aduna
lednr contra . a preesão do fluido de alta precsgo.
I4:41te ferramenta de 111/Pad-te alternativa atilada hi-

1 -

a
Aperfeiçoamentos em ou relativos

a

mame-

rias magneticas, compreendendo elementes tette& de meteria" magna
tico coodnter, tende laçai de hiatereue retangular c configurados
sob forme do uma fina película que apresenta um sentido preferi!
do de magnetização no plane da película o que s g o -dispostas da
cardo com st linhas 'OcarreirasY e colunas de u'a Matriz, os eloMentos memorizadorea de qualgoes carreira sendo adopledos com o
mesmo condutor, enquanto (pia ume corrente que circula peio condutor atue magneticamente sare os elementos inemoria.dores aeles'
acoplados, nurt . sentida. que-faz-umenqule com o. sentido' preferido
de magnetizaç g o, e comppeendende dispositivos; destinadas. a, ap3icaC
um impulso a umeondaterparn . ieltura da condtçg ede maorieriçao
de um elemento memorizador acoplado. com o condutor de canneira,
caractetizados polo fato de haver'dispositives destinados 'a tempo
rara c seletivamente suprir' uma corrente' substancialmente constam
te aos elemento memorizadhres ltgaden em sãrte nu mesma coluna,
havendo- um'dispositivo, deetinodea indicar' uma variaçge de dita
corrente acopradea tdas as cambinits-

aria dos elementos'

dgnlicamente de acerdo com o ponto 13, caracterizada pelo fato'
de quê cemditoó meios de tola consistem em discos de mola flexío-

morizaderes,

neveis elàsticatente anulares cot diapoSição em fole.

1, caracterizada pele fato ,da, corrente a ser suprida' aos elemenroa
memorizado nos' devem coluna sem rorta 'passar otravía de um siste-

19 -Ots ferramenta de'impacta alternativa atuada hidràulicamente sUbatancialmente conforme deSorita aqui com reterad
'cie aos desenhorianexua.,
ftrequerenta reivindica dc acordo com a:Convenção . Ir
7.903, de -27 de aaeste
ternacional e a Art.. 21 d
da 1945,a prioridade do correspondente pedido depositada na Repa
tiço de Fatentee. doe Datadce Unidos -de Atentes,. et 11 'cle Julho
de 19.61 1 sob e, na 123.145.

2' - Memária magnetica como

w deácrit

wilhnte

ma equilibradow híbrida, soudb . a-dIsposrtivcrindica!doracoplado atam terminal, dh sistoma hfiimide

elàrricomente desacoplede do temi

nal de alliaantaço da cormonta.
3,-. Idemertm magn'ÊtScm como a , deártta no lente
2, caracterizada pela Lata do , sitstema 'híbrido ser equilibrada- par.
uma comhinaço

adiAtonal

caracterizada, pelo fat9,

eltomntossmersorirtdores-i.

ma/ale-Lica COMI a destrita no ponte
f
dw cada,elemento de mem g ria da. combi fi a-

Ç g o seae ser acoplada com o mesmo conflutor'de- Linfi4 que o elemento de merlui;la correspondente do, mesma coluna,, havendo dispositivos
por seiodos quais, quando se estabelece Ws cerra dondie- de magn1
n
i
conditizaçSo em um elemento de meauiria„ pode seu cal, t heldci.do
ç'tío de magoetizajo oposto- no elemento de mcmciriii correspondente.:
5 --Combina0 dz uma, certa- quauttidode da dispositivos de memria: de' askirdo. com , quallnor dos , pontos , proas-dentes,
1
caracterizado pelo fato dos referidos dispositivos de apliceçSo de
tua impulso e oa referidos dispcsitivos destinados a lempori;ria e
seletivamente suprir uma corrente substancialmente 6instante serem comuns aos dispositivos individuais de memOria. •
A Requerente reivindica de acôrdc com a Conycli

Art. 21 do Decreto Lei, 5 , 7.903 de 27 de ade
J,
a
prioridade
do corraspondente pedid' j depositado na
gosto
Reportiçfo de Patentes na Hoianda, em 20 - de Julho de i 1961,- seb nr
io Internacional e o

267.332:
TERMO N 0141.631 de 31 do • ulho de 1962
Requerente: ALummum LABORATORIES DIMirt.D
Privilegio,dU , InvonçãOm "AIERRRI.71AMENT.0.5 RM,REEINAÇA
DE ALDMiNIO
REIVINDICACP2á
1 - Um proc:isza de recuperar alumínio a partir de ligas de
m...ó...ãe e Riç acir,(as !na temperature de
alumínio ,v1e-tEddLr:m
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DIÁRIO OFICIAL (S:ção III)\

reação, pelo prooesso de deatilaçZo . de . sub'-álogeneto, OeracterÚad0
pelo fato de compreender .iieteloas de - aquecer u l e missa .de liga em
forme de partículas ; temperatura de reação, em uma zona de reação; .
peaser uma corrente de trialogeneto de elumínfO na referido" zona de
reação, e partir de 'Lã extz;lemidade da referido zona e ' retirar o
Caliente gasoso pela outra . extremidade da citada zona; • e resfriar
O efluente gasoso perta depositar alumínio elementar em uma zona de
Condensação, liga fresca sendo introduzida de maneira substancial-.

zona de reação sendo continuada ate que e concentração de elogenta.

liga

fresca na

ZOTIS

e

de reação sendo então, des c on t i
-nuadsligret zond
ren g 0 . sendo extraids de seu com.

teUdO de alumínio mediante continueção de passagem de trialogeneto
de alumínio e' o alumínio condensado durante e operação de extração
081140 Coletado separadamente do que e condensado no. primeiro
do

estOgio

processo de modo a produzir uma liga de manga:lãs-alumínio tendo

Uoi Substancial conteudo de 1 manganea.
'

2

Um processo de ardo core o ponto 1, caracterizado

10 feto do retirada de liga servida de zona de reação ser Interrompi.
do durante a operação de -extração.
3 - Um processo de ocOrdo com um dos pontos 1 ou 2, coroe-.

terizado pelo. fato do trialogeneto de alumínio ser o triclereto de
elumínio.

I
AlC1.3

3A1C1-2A1M0:13

22a
'22 .

24

3A1C1-2414-A-IC13
41C1-1-11na2 UnC124,41C1-410-i-41C13

4

4 - Um-process0 de scOrdo COM UM dos pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato do Zona de reação ser carregada com liga fresca

no fim da opereç g o de extração mediante reinício da introduç g o de
ligo fresca e retirada de liga servida, a corrente de trielogeneto
de alumínio sendo interrompida ou c .ontinusda com velocidade reduzda

durante o recarregamento da zona de 'reação'.
5 - Um 'Procesão de no5rdo com um dos pontos 1 iou 2, cere0"

terIzedo pelo fato do efluente gasoso de zona de reaç g o ser desviado
P ara UM4 zona de Condensne' e e aí ser resfriado durante. a operoção
de extraça. 0',, diferente da zona de condensação na . qual e' le e res-.
frisdo durante o estagio inicial do processo.
6, - Um processo . de tratar pelo processo de-destileça'0
slide-na temperatura do processo
de subalogeneta uma lies que . e
) bambem contem mengenas, paro obter uns fração de alumínio dá ou.
•

de 84rd° como que foi aqui 'descrito.
A re q uerente

reivindica de aoOrdo com a oon:von40•7.rttornsi
cional e o Art. 21 do Deoreto-lei n o 7903 da 27 de AgOsto de 1949#
e prioridade do correspondente pedido, depositado
na Repetiao do i

TUM° Na 141 891 de 7 de agOsto de 1962
Requerente: THE CARBORUNDUM . COMPANY - E.U.A. .
Privilégio de Invençao: ULMOPADA DE ESPREGAMENTO E POLIMENTO
COMBINADA"

O efluente gasoso ; retirado e liga servida sendo retirada pela ex.
treMidade oposta de zona de reação, e introdução de liga frisoa ns.

Introdução de

reza eoeitsVal e oura rropONao alumio/o tendo um eito çonteudtA
de mengenes, offiraoterizedo pelo . Psto de estar 3uNdenola1ment6

Patentes dos Estados ÚnidOs da Am;rica, em Wde Agsisto da 1961, Ode
n g 129.372,

nente Contínua na zona de reação, na extremidade e partir de qual

to de mangsn e' s no efluente gases° plconce um nível predeterminado',

Janeiro de ,t. 969 914

REIVINDICAOES

1 -Uma g lmofeda de esfregemeht0 e polimento combinada,
'Ulracterizede pelo fato de. compreender-um feltro aberto de pAlo4
animais torcidos individuais arranjados a tsmo, tendo a dita el..
;Lu:dada um lado de esfregamento dure rrImed .0 . pOr uma reRilpa. teme=
;fixa ligando os ditos pelos individuais nos seus- pontos de inter.
',seção Por tóda uma porca:: da espessura do dito feltro e uni ledo.
o de polimento flexivel.formedo por um.elestemero curado ligendoS8
ditos pelos individuais noa seus pontos de .liiterseçail por *Md a
por4o restante de espessura go' dito
2 -Uma almefada de esfregamente e polimento combinada,
que compreende um.feltro aberto de pólos animais torcidos indivi.
duais arranjados a esmo, caracterizada pelo fato de ques dita alw
mofada tem MM ledo de earregamento duro formad0 por Ma resina sql
tofix4vel que forme nOdulos duros ligando os dl:toa:pelos individu•
ais nos seus pontos de'intereeçãO por teda UMM porção da espessura do dito feltro e um lado,de'pélimento flexível formado por
temere curado qUe drma'gl6buIos elSsticos que ligam OS ditos
los individuais noa seus pontos de interseção por tóde a porçlio
restante da espessura do ditofeltro.
3 gJma almofade de estragamento e polimento combinada e
que compreenda ius feltro . aberto de'pelos anipiais torcias
duaie arranjados g esmo, caracterizada pelo feto de que a dita al4
mofada tem um lado de eafregamentó duro formado por urna resina de
termofixação que reveste 00 ditos pelos individuai:s e liga os
tos ptlos individuais. nos acue pontos de intersePa por teda uma
:porção da espessura do eito feltro e um lado dç polimento flexível
formado por um elasteMero curado 'que reveste os ditos pelos
viduais e une-os ditOs,peica.individuais nos seus pontOs de inter,
geçaõ por tecla a . porçãorestante da sepeseura do dito feltro.
4: -Uma almofada de asfregamento e . polimento combinada quO
compreende um feltro aberto de pelos animais torcidos individuaia
erranjedos a esmo, caracterizada polo fato de ter um ledo Sé eafree
gement° duro fornada por Unia resina termofixadu que reveste os di.
:tos ptlos individuaia 8 foz-mande nbdulos duros que lieut CS ditoa
pelos individuaie . nes sues intereeçacc por tóda urso porça0 da cc.
Vasura do dito feltre e um lado de polimento flexível formado poe
um elestemerb ourado que reveste os ditos pelos individuais e ,forMel
clbulds elásticos que ligam os dites pelon ilikTíduaiJItee sono gpi
pontos de imterseç 'ão por toda a porçao restante da espessura do dl
to feltro.
5 -Uma almofada de esfrepnefito e polimento combinada
compréonde um feltro sberfo ao :91os egmais tcoNos individUaie
arranjados a êsno, -caracterizada pelo fato de os ditos pe100 soros
ligados nos zeur pontoe de interseçae por um e1-astemer0 Candi) pog
't e cia a ezressura do dito feltro & tendo ,a dita 21mofeaa lag lodo doi

.!;1"...e.0 (. 3 1"-59

D:.-AR;`,3 0::1C1:-.L.
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•sfregaMentb duro formado por uma resina termofixeivel que cobre o
eito elastemero e liga ainda os ditos ptlos individuais no; seus
pontoe de interse g o por tida une poreg o da espessura do dito f81
tro e um lado de polimento flexível formado pela 'porção restante da
•
•epeesura do dito feltro,
6-Urna almofada de carregamento e polimento combinado Que
tOmpreende.um ftltro aberto de ptlos animais torcidos individuais
as.enjados a temo, care:nteriz da pelo fato de os ditos p8los serelII
ligados nos seus pontos de ineJrseção por gl6bulos el j sticos: forma..
dos por um elaettmero"ourbdo por t8da a e'spessura do dito feltros

gl4bulos nódulos duros qUe ligam meie os ditos pnoe-i:ndividuaie
•
.Á
nos seus pontos de intorseção por ttda e espessura do dito.nlir*

tendo a dita almofada um lado de esfregamento duro formado por uma
resina termofixJvel que cobre o dito elest8mero e formando se'ore OS

.
Holanda
Requerente: N.V. PHILIPS,GLOEILAMPENFABRIEKEN REíATIVOS'?'
TriVilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENT O S EM OU
PROCESSOS PARA A PRODUÇÃO DE CIRCUITOS IMPRESSOS SOBREUM

ditos clObulos ncidulos duros f!'ielligam mais os ditos 28los

e um lado de polimento flazIvel formado pele Porção restante da CO
pessura do . dito nitro.
A requerente reivindica ' de ec8rdo COM a Conveise.eo Interd.
nacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n 2 7.903, de 27 cle', Ageoto da
J.945, ,,a prioridade do correápondente pedido depoeitad6na.Reparti..
I

çao de Patentes dos Estados Unidos da AmÉrica, em 10 de Ag8ato de

1961, sob o n g 130.587. •
vtamo N Q 142 589 de 31 de agOsto de 1962

SUPORTE POSSUIDOR DE ABERTUEAS METALIZADAS'

duais nos seus pontos de 5.nterseção por t8da uma porção da espessu.

rA do dito feltro e um lado de polimento flex .lvel formado pela porç'Co 'restante da espessura do dito f8ltro.
7 ...Uma almofada de earç'regamento e polimento cOmbinada que
Compreende um ftltro 'aberto de p8los animais torcidos,individuaiS
arranjedos a temo revestidos por um elestemero curado que liga 0$
•
ditos pelos individuais nos Deus pontos de intexiseç'go por teda a,
espessura do dito feltro, caracterizada pelo fato de o dita olmofa.
da ter um lado de esfregamento duro formado por uma resina termofixevel que cobre o dito' elast8mero e cobre ainda os ditos pelos in
dividuais e liga ainda os ditos pelos individuais nos acue pontos
de intersee'g o por 'Ude; uma pors;o da. espessura do dito feltro e uni
lado de polimento 'flexível formado pele'poreíTo restante de espessu.
X0'do dito feltro.

REIVINDICAÇõE'S

1 - Um jroeesso para a fabricaSo de l f,iação ou
circuito impresso sobre um suporto .possuidor do aberturas metalií
medas, , as aberturas sendo puncionadas num painel tendo Uma fiaa
impressa apes o que uma' camada met4. 1ica e aplicada s paredes das
aberturas por eletro-golvanizaçã o , sendo empregada uma Mascara p2..

cobrir a fiaçZo impressa, caracterizado pelo fato da$ aberta.
guarnecidas internamente
ras, aluis terem sido puncionadas, serem
de uma delgada camada condutora, op.:is o que uma mascaraHconsis-.
rn

ti-ado
2: cr
1"COM as abortaras nele puncionadas corrcstpondcndo
em posiçao àquelas da . fiaçao impressa, C fixado siaç5o: impressa
com seu lado condutor e uma camada metalica e aplicada .;a paredes
[
das aberturas por eletro-galvanoplastia.

\\w-Ãwn
FIG.1

3

F1G.2

3

ry
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17e

r's e-4

te.
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•
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.1K
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IS

e ..rise elmorapil deesfu. egemento e polimento combinada que
comprètn8o um idUro aberto de 'pelos atiMeis torcidos iiidividueis
erranjadoe e temo revestidos por um elestemero Curado que ISrma glb
tuloe •liatioos 08 quaie'ligem os ditos pelos individuais nos seus

pontoo de interne:ia' por-ttde a espessura do dito feltro, °eructefizada.pelo fato de a dita almofada ter um lado de esfregamento duNo formado por une resina tormofinhel we cebre o . dito elast'emero
ih reveste liada op Altowyeloo

individuw e

Uru

sebre oe ditos •

2 - Um processo,. de a4rdo com o pontil, ca.
racteriz,:do pelo fato de ser feito uso de uma mascara cor abertl
ras, o disretro das-quais j superior em cerca de 1 mm dat
aberturas correspondentes na flaçS'o•impressa sSbr'e o suporte..
3 - Uma fiaçao impressa tendo abertura metal;
zad p s, obtidas pela pretica do processo de ociirdo com os pOntos 1
e 2.
t
A Requerente reivindica de oc5rdo . com a ConveR
ç j o Internacional e o Art. 21 . do Decreto Lei n 1 7.908 de 27

¡Ia

a.
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• alta tira, extrus g o de um invdlocro À hft3tico em terno da dite tira

gosto de 194E, a prioridade do correspondente'paido depositado
Ca Nepartiggo de. Potentes da fia/anda i em 5 da Setembro de 1961,
Cob n t 268.976í

' Vazada a formada, o dito tubo engatando . a dita tira, extrusão da di-

ta tira sob um regime de velocidade um paUco mais lento que o'regime
de Movimento da dita tira pelo que o dritO t"1-abO será pa;sado
.1no e assurCr& O eOnfiàuraçie g::41 da tika e esfriamento da dite ti
ta envolvida para assentar edito pléstico.

TERMO NI 143 176 do 19 de eetembrO de 1962.
Requerentes TELEFLEX INCORPORATED - E.U.A.
Yrivilegio de Invenção& "PROCESSO E APARELHO.PARA ?ARMAR
CONDUTORES IMEXIVEIS"
REIv/NDICACUS
1 .2rOceea0 eaparelho para fabricai COndutoreh flaxiVaialca+
gacterizados pelo fato de o processei formar continuamente Condutorec,
X1•xívels e compreende as etapas de-vazar furoa continuamente num moa
lora de tira flexível em intervalos relativamente curta poratbda p
Sua extenso de modo a deixar porggea de tira dlidaa tntermediando
es ditos furos adjacentes, dealocando alternativamente em segaida ad.
acento As ditas porçãea de tira e6lides para formar porçãodate liga.
Ção em ponto enterites a partir das faces opoetawda dita tira, trata.
Canto termico da dita tirwvazada e formada para endurecer a meama,esa
griamento da tira tratada 'tirmicamente, novo tratamento térmico da ti'
ta para tempera-la, extrus go der'um invblucro de pl&stico em aterno da
dita tira vazada e formada de maneira que o dito invelUcro assuma a
mesma configuraç g0.geral . da tira, e eafriamento da dito tira para'fi.
Q dito pl&aticat

ui

2 -O processmapara formar continuamente um condutor flexível
,•
Caracterizado pelo fato de compreender as etapas de mover continuem%
ta um membro de tira flexível numa linha i de ' movimento geralmente ko.
pizontal sob um regime de velocidade predeterminado, vazamento de tu.
tos no dito membro de tira flexível em intervalos relativamente areai:.
mos e igualmenteaespaçados ao longo da sua extene go.de maneira e dei.
Nar pores de tira stflidas íntermediando os ditos furos adjacentes,
em seguida deslocamento alternativo das ditaa porç ges de tira ablidaa
Adjacentes para formar poreSes de ligação em ponte ealientea a partir daa faces apostas .da dita tira, tratamento temias, da dita tira
•
vazada e formada para endurecer G mesma, extracto de um tubo plásti
Co em ttrno da dita tira vazada e formada, engatando o dito tubo na
dita tire, extrucg o de dita tira sob ut regime de velocidade um pou
00 menor que o regime de movimento da dita tira pelo que o dito tu.
• bo sant passado em Urna e assumir& a mesma configuração geral da
•
tira, e esfriamento da dita tira para fixar o dito pleatico.
3 - O processo para formar continuamente um condutor flexível
Caracterizado pelo fato de compreender as etapas de mover continua.
tente um membro de tira flexível numa linha geralmente horizontal de
Movimento sob um regime dí velocidade predeterminado, vazamento de
..taroe no dito membro de ,tira flexivel em intervalos-relativamente
pequenos e igualmente espaçados ao lengo da sua extenso de maneira
deima r' • porçUs de tira obtidas intermediando Os ditos furos adjacentes, em seguida deslocamento alternado daa.ditas Porçães de tira
oblides a%acentes a partir das faces opostas da dita tira, extruao
de um invelucro plfitico em terno da dita tira vazada e formada, a
dito tubo engatando a dita tira, extrusgo da dita tira sob um regi.
me de velocidade um pouco mais lento que o regime de movimento da qk

ta tira pelo que o dito tubo-ser passado em terno e assumia a con.
tiguraçg o geral da tira e esfriamento da dita tira envolvido para .
fixar o dito pleatiCo.
4 -A proceaso para formar continuamente um condutor fledval:
Caracterizado pelo feto de compreender as etapas da movar.,aontinuaDent e um membro de tira fleximel geralmente ¡uma linoaptt movimenta
horizontal sob um regime de velocidade prádeterminado,fvazamento
tormaç'áo da dite tira para proporcionar por,çZes de,ligao em ponta
alternada longitudinalmente proataus e partir das foces cu . ostris

91Y

dá

5 processo para formar continuamente um condutor .
flexível caracterizado pelo fato de compreender as etapas de mover
:. continuamente um membro de tira flexível geralmente numa linha de
movimento horizontal sob um regime de velocidade prédeterminado,va
c'émento•e formação da dita tira para proporcionar porçãea de liga.
gto em ponte alternadas longitudinalmente projetadas a partir dao
faces apostas da dita tira, tratamento t4rmico da dita tira vazada
e formada para . endurecer . a temparar a mesma, extrusão de um tubo
plkfatice (la terno da dita tira vazada e formada, o dito tubo enga.
tenda a dite tira, extruag o da dita tira sob um regime de velocida.
de um pouco maio lento que o regime de Movimento da dita tira pelo
que o dito tubo 'ser& pasmado em terno e assumir& a cOnfiguraçao ge.
ral da tire $3 eafriamento do dita
para assentar o dito pléati.
00/
6 .Um aparelho para formar contlauamente um condutor
/lexivois caracterizado pelo fato do compreender uma fonte de material em tira flexivei, meios para alimentarem Continuamente a dita
tire atraVés do dito aparelho, um dispositive para vazamento -e for.
mação da dito tira com o fim de proporcionar poreZec de ligação em
ponte alternadas longitudinalmente projetadas a partir doo faces o.
postas da dita tira e um segundo dispositivo formando um invólucro
- Ialatico em terno da dita tira de modo que o dito invelucrosa estam
da dentre; do appiaço adjacente a cada porçg o de ligação Sm.ponte.
7 -um aparelho para formar continuamente um condutor .
tledvel de acOrdo com o ponto 6, caracterizado pelo fato de que as
ditos meios alimentadores de tira movem a dita tira sob um regime de
valocidade um pouco,maior QUo o regime do dito segundo dispoaitivo
_
forme o dito invdluoro pl&aticoam terno da tira originando assim .
que o dito davveluaro sea .stique . a ~ume compactamente o conterno dl
tira vazada e formada.
O -Um aparelho para formar continuamente um condutor

tlexível caracterizado pelo fato de compreender uma fonte de meta.
Xialem tira metálica flexível, meios para alimentarem continuamen,
te a dita tira atrairás do dito aparelho, um diePositiVo para vazar
.0 formar a dita tira pare proporcionar porçães de ligação em ponte
alternadas longitudinalmente projetadas a partir das facea'opOstas
Coa ditos *meios de tira para tratamento t4rmico e tOmpera da dita
eira vazado e formada e um .seguned diapositivo formador de um inv6.
lucro pl4stico em terno da dita tira de maneira que o dito invela.
aro Ire estende dentro do ea¡aço adjacente a cada póreSo de ligação
em ponte.

g -Um aparelha pare formar Oocdnuamente um condutor
caracterizada pelo feto do compreender uma fonte de mate.
rial de tira flexivel, maios pare alimentarem continuamente a dita
tira atreva do dito aparelho, um dispositivo'para vazamento 8 foro
maço da dite tZra 04 tMtervaleet aspaaadoe longitudinalmente rola*
tremente juntos para proporcionar porOen de tira adlidaeintermedie
ando os ditos uroa adjacentes, meios de formaçãO para engatarem G
dita tira para deslocarem opostamente 88 ditaa ponha de tire da
lides adjacentes para •moporolonatem porçãese de lieeÇU emponte rri
.ltajes a partir doe faces oposeve da lute tira, uma mlquina 'para
extrusao de um invélucro em tbrno da dita tira . da, maneira tal que e
dito invOlucro adira oompactemente éa.e , aonterno geral da attes:
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10 eUm aparelho para formar cOntinuemente UM Oftdetet
flexível,
caracterizado
pelo fato de empreender uma fonte de matea
'
p iei de tira flexível, meios para alimentarem continuamente O . dita 1
tire através do dito aparelho, um diapositivo para vazamento de fu. I
• rce na dita tira em intervalos espaçados longitudinalmente relativas
mente juntos para proporcionar porçães de tira edlidas intermedianda
os ditos furou adjacentes, meios de formação para engatarem a dita
tire pare dealocarem'opostemente as ditei ponha de ligação Cm 1, 08m )
te na dita tira, meios indutores de aquecimento para tratamento tár.
mico e tempera da dite tira vazada e formada,um miquine para Mopl
par com a-dita 'àra tratada termicamente para extrudar um tub0 plda
tido em terno dela de maneira a que o dito tubo adira compactamente I
ao oonterno gerel da dite tira e um diapositivo de (+Criamento para !
receber a dita tira e orieJnar a fixação do dito reveatimente plía.
tico.
11 -Um aparelho para formar continuamente um cendUtOr
' flexível de actrdo com o ponto 9, caracterizado pplo fato de qUe O
dito diapositivo de punção . inclui uma estrutura de chassi t 1~2'08
di'punção e matriz montados na dite estruture, Pendo a dite tira a.a
limentada entre os ditos membros, sendo Os ditos membro,/ de punçãO
e matriz ligados operantemente para movimento longitudinal coordenado ambos na mesma direção e em direção oposta em relação a0 trajeto,
de movimento da dita tira, meios pare moverem verticalmente O dite,
apembro de punção em relação a0 dito membro de Matriz para vazar OS
ditos furos na dite tire, sendo os ditos membros ‘de punção • matilp
movíveis na direção de movimento da dita tira quando o dito membro
de punção movido verticalmente deaceedentemente no sentido deditl
matriz para vazar os ditos furos, sendo o dito punção e membro de
matriz mevívein na direção oposta em relação ao movimento da tira
depois do dito punção ter desengatado a dita tire.
12 -Um aparelho para formar continuamente um condutor
flexível de acerdo em o ponto 11, caracterizado pelo fato de que 121alui. ume placa demaacedora fixada ao dito membro de matriz interne.
(liando o 'énea° a o membro de Imm5o, sendo a'dite placa perfarada
para 'emitir que o membro de punção coopere com O dito membro de mu
triz para vazar furos na-dita tira, sendo a dita placa descascadora
espaçada do dito membro de matriz para permitir que a dite tira peta.
se entre e dite placa e o Ultimo membro.
13 -Um aparelho para formar continuamente um condutor
flexível de acerdo . com o ponto 12, cerecterieedo pelo feto de que O
membro de punção inclui uma placa, uma pluralidade de elementos de
punção alinhados na direção de movimento da tire, incluindo o dito
membro de matriz uma placa, incluindo a placa de membro de matriz
e a placa dem/amadora furos de nímero correspondente aos ditoe.e.
lamentos de punção e alinhados vei,ticalmente com elea t meios de .
Luis associados com a placa de matriz, meios de perno deixados A .
dita placa de punção e cooperantes com os ditos meios de guie para
guiarem o dito membro de punção para movimento vertical em relação
ao membro de matriz e para ligar operantemente os ditos membros
re o dito movimento longitudinal coordenado.
14 -Um ap‘relho para frazder Jentinumente um condutor
flexiVel de aCerdo com o ponto 13, caracterizado pelo fato de incluir meios propuleores.para tranemitireM movimento longitudinal e
Vertical ao dito membro de punção, incluindo os.ditos meios propulmores um eixo suportado rotativamente na dite estruture da chassi,
uma porção excentrica formada no eixo, sendo o-dito eixo excêntrico
ligado rotetivementel dita placa de punçãepelo que a reteeão do
dito eilo transmitirá O difo movimento longitudinal e vertical ao

pld9 &MIM) 49 w,9109,

JO eithrelat gat roitioa sent1990onto 491 ddlkds~
flo/t961 40Mb:4o OCO o pUbt0-9, earaóterizedo péio teta de om 48.
Atue 94109 tOradoroo O/apreende O par do meMbrOs de 019 alinUa,
.doe mete 440 doe outro, um paz AO MeMeroa de 8100 parale100 tord
esportaret 001One4iamente oa dito membros de rdlorespeotliatkicte !
dos loba opostos do diti tiro, 1/1014indo cada um dos ditos rombrdi
10 1B10 dto lantalidade de _elementos formadores lienticoa estendi,
eoe radialmente 4 parti; de aaa periterio-e espeçaidoe oircunferene
elelMette • terno do cedo do doe ditos Membros, os elementee feCa
moderei de =Membro de t4/0 000pereado emerenadanente com ob ele,
Montan formadOtee do OattO Membro, Godo e dite tira adaptada para
0:180g 03 04t03 Membro° de 010 do Modo que os elelaentos formadoret
km cada um de tais r6100 engatam alternativamente dita tire: intermedidria edjacente dos fatora formados através dela paro desviar
• dite tiro OM O fite Co proiorcionag De ditou porçtes de ligaião
CM ponte projetadas opoetemonto, • ,
r,
: Comível

16 -tn aparelhe para formar continuamente um condutor

do *cerdo com o ponto 15, caracterizado peYo fato de que
' Os ditos meios pare moverem eettinuamente a dita ti4 atreves do di
to aparelho incluem um dispositivo pare porem em terí,são contimemen
te e dita tira ajusente do dito dispositivo de esfriamento em combl
ilação com os ditos melena de formação.
17 -Um aparelho para formar continuamente um condutor
flexível de 4oerdo com o ponto 10, caracterizado eelb fato de que
Os ditos meios de tratamento tármicoecompreendem um 1)rimeiro elemen,
to do indução de alta frequencia disposto junto de dita tire vazada
• formada. UM tanque esfriador de bleo para receber a dita tira de.
Ode de passar através do dito primeiro elemento de J.nduç g o . ume
bobine de indueio circundando a dita tira quando ele /deixe 0 dito
tanque de esfriamento pare reaquecer e dita tire pare e eua tempere
tora de tempera
requerente reivindica de acera() com a 'Fe:Ivens:ie./31terneeiona/ 0o rt. 21 do Decreto-Lei na 7.903, de 27 de egesto ef
1945. o prioridade do .correspondentO pedido,depositede na Repartiçã
ele Patentee doe Estados Unidos de América. em 4 de dezembro 'te 1961
sob • na 156.8,P

TERMO 0 9 149.008 de 9 de maio de 1963.
Requerente. ) TORCUATO SANCHEZ ROJAS - GUANABAk
Privilégio de Invenção: ', APERFEIÇOAMENTOS EM AMORTECEDORES
TUBULARES DE EMBOLO"
REIVINDICAÇõES
•APERPVIÇOAXIIVTOS Edf AMORTECEDORES =DOURES DE FACSOIO
'

cpllcáveis aos amortecedores comireendendo uma hastS, de te
bolo emergente de uma camisa estanque, dentro da 04à1 op0r0
te o retardamento de movimento, caracterizados Por ser

4:1

parte emergente da dita haste protegida por uma camisa enaql

ecnee dc meteria/ flexível

1. .

e

e/ático,

COn o

formatogeral
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de ui, tu2. anfonado, uma das e-xtremidades le dita saldas
envol.vente jdreand.o-so na ,-,,amgan .essanaue,
,,*idade xrposta,da

.hasle

mo'vel, de modo

a

4 4L4

tra mo

e xere.

/tear . . esta envolvida

e contida,pela dida £amisa flextvel ,scodonada,
.2. AP.EIWEilrONIZNTOS f sigARTZVIDORES

ilustrado no relato'rio e

componente de copulação ligado à' ligação-azo, numa .p,eiçio

CZtA2L;12 17241302,u

como ,nedadndicado n $4. e .,ubsanotalteeivte

como

benzeno ligado ã ligação-azo ) numa posiçRo vicina], em reiná.°
ao grupo -(C0).57.1---------OR e S2 -X representa o radical de um

liescriio e

ais relação ao grupo hidroxila ode os radicais Ra e
11 2 , conjuntamente, contem, pelo menos, dois grupos fortemente

ácidos, comunicando hidra-solubilidade.

gitY4 . diesenhee eane‘COS*

4.- Processo, conforme especificado nos part n s 1 a 'z
-caracterizado :pelo fato da 1,0 emprega, at.., composto complexo de

metal pesado de um orto:orto i -dihidroxi-rionoazo-corante,o qual
contem uri; grupe omino livre e, pelo menos, dois grupos de ácido uiu1Tn1co.
Processo, conforme ,esped.fictelo mos pontos 1 a tk
caracterizado -pelo fato ide se condensar com (cloreto mianárico

.A1\4ÈMNIVIanli
zeseememerifir

o

IPAPIPWPIMPRF 41111

1211M0 N 106514 de 7:0 de 'novembro ode 1958
equerentel 'CIMA' BOClUg . ANONDIE
Pr1vi14gio

Bulça

de InveN:ot "PROCESSO TAWAllYARSICAÇXO DE =VOS

AZO-CDRANTESSETRff~"
TZITTNOICACrES

1.- Processo para a fabricação de azo-corantes meta'llferos, que contem ligados
zina dois

6omportos

4 UM

um composto de cromo-1:2 ou cobalto-1:2 de um monoazo-oorante,
contendo, pelo menos, dois grupos de ácido sulfenico e da feri,mula geral:
GH RO
114

na posik,ão-orto, em relovão lio grupo :_111-c114 1:1-7 represc:nta.
a 'radical de um componente de •iiopulacão ligado Pá. ligação-ezo,
numa posição vicinal, em reina° ao grupo hidroxila e um dos
sfinholos Y representa um grupo omino livre e o outro Y 'um ato510 de bldrog;nio.
-Finalmente, -a , depositante seinfindico, de ardo coO,

radical da monohalegeno-tria-

complexos de azo-corantes, caracterizado

pelo fato de se condensar uma trihalegeno-1:3.:5-triazina,mais
particularmente 2:4:6-tricloro-1:3:5-triazina, por um ladacom
um composto complexo de cromo ou cobalto de um azo-corante,con
tendo, pelo menos, dois grupos de ácido comunicando hidro-solu
bilidade e um grupo Ocilável„ especialmente um grupo omino aci
lável, contendo o dito composto rcomplexo inetalfX••ero um átomo
de cromo ou cobalto ligado em ligação complexa a duas molecu las corantes, e, pelo outro, com um composto complexo de metal
pesado de amuo-azo-corante, sendo a condensação efetuada de

Y-R-N=N-111-Y•
_—
qual, 'R representa um radical do lionzeno ligado .;* ligação :.2o.

Convenção Internacional e de -conformidade com o artigo 21 dc
CtLigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspon •
dantes pedidos, depositarios -na Repartição de Patentes da Suíça,
riu 11 de novembro de 1957 e '6 'de outubro de 1958, sob os mos••
52.522 e 64.706, respectivamente.
TERMO 'N°149.750 de 1 de fevereiro de
RequereLtet CARLOS MIGUEL °Z,FTRO —.---S0 PAULO
'Modelo da CtIlidadet n:rM 107 0 TIPO DE CONJUNTO ME

CAPAS ESTOFADAS PARA ,BEREN -ADAMADOS EM ASSENT0.9 DE nicuos DE T,O.DA
ESPÊCIR "
REIVINDICAÇUEb
1 - NOVO TIPO DE' CONJUNTO DE CAPAS ESTOFADAS PO

maneira tal a se obter um produto de condensação de monocloro-

RA smuan dum PrA DA S EM ASSEWat3 Z. vEtOULOS DE TODA A ESPÉCIE,

-1:3:5-triazina.

414mmtsituído de mano, mouro., lona, pano ,couro, Matizo de tZda
espécie ou da qualquer outro material em caras, tamanhO e Porn

2.- Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo fato , de se ligar conjuntamente, Dor meio de

tos deoejados i caracteriZado pelo feto do conjunto de caps,

cloreto cianiirico, dois compostos complexos de cromo ou cobal-:
to-1:4 identicos ou diferentes, os ,quais contem, pelo runos,
Ude grupos de ácido comunicando hidro-solubilidade e contem em
adição ao grupo, tomando parte na formação de complexos, um gru
po omino acilável.
3.- Processa conforme especificado nos pontoA 1 e2
fiel

caracterizado pelo feto de se empregar um composto complexo d.
cromo ou cobalto de uni aminomonoazo-corante da fermula:
OH

110

na -qual a o niuncro inteiro 1 ou 2, ilru 'X representa um grupo
omino aci1evel -e o -outro 21 um átomo -de hidrogenia R i "r;orcsea
ta o radical de um componente-dieto da s-árie do naftaleno e do

A-

apresar tudo, ser dotaA os internamente* de um revestimento
leável feltr de espume de nyl-on, fragmentos de borracha, algedão
ra

ou de Qual qmer outro Material de necie4 eQ u iVelebte• a ale
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forma as capas comuns acima mencionadas, em capas estoftdoe o
propriadas para assentos e encostos de veículos em geral.
2 • NOVO TIPO DE CONJUNTO DE CAPAS ESTOPADAS Wia4
BA SUEM ADAPTADAS 04,ASSOAX5S DE VE/CULOS DE TODA A ESTECIE,
caraoterizado como tudo subsiancialmente descrito e• ilustrado;
aos desenhos em anexo.
!ERMO N s 105.186 de 16 de setembro de 1958 '
Bolça
Requerentet Cre-` SOCIte ANON/mE
Privilegio de Invençãot "PROCESSO PARA A FABRICAÇXO
CORANTES"
REIVINDICA0100

te

08
Nal

repreeentwo.radical de um componente de eepulegt4

O ' qUal contam um gwüpo de ;eido sulftnioo s e:Ost#1 . 11gado'a ligi
ção azo, numa posição vicinal, em relaqto ao grupo Iftdroxilce 7
lá m, Processo, conforme especifica4 no ponto 1 9 eee
raeterizado pelo tato de se copulfs um diazO'-coppOsb0 de UM
*mina de uma das &mulas gerais:
logenid
oP -N11-0

Yl-Wf-J-Beffm,
-Ir •

l.- Processo para :a fabricação de disazo-coranteS,
caracterizado pelo fato de se fazer, por copulação ou condensai
ção, segundo um metodo em si conhecido, um corante. de f&orail4

.503it

logániO
9a

-ekl-N=N-Ya
V-SO3R
cada Um, representa o radical de um componente

112r-rt z ml-c.,41

geral:

Halogánit .
1
on

go%

1

II

os
'

1

Yi-N=N-R-N,H7C,104-NHaulaaN.Y2
-S03H
•
na qual R representa um,radical do benzeno, o qual contem um I
grupo de ecido su2Onico e ao qual grupo -NH- esta ligado, na
posição-para ou vantajosamente ameta, em relação á-ligação azo
e CIM e
cada um, representa o radical de um componente da
Y1 Y2
copulação ligado à ligação azo, num posição vicinal $ em rola.

çao ao grupo,hidr2xila, cujos radicais, pelo menos um, contem,
pelo menos, um grupo de ecido, comunicando hidro-solubilidade.

OH .0H
onde 1 e 1
Y3. Ye

.de copulgto ligado a ligação azo, numa posição vicinal l em na
loção ao grupo hidroxila, Ri representa um radacal do benzem°

li gado ik ligação azo, em posiçto.para ou -mete, em relação a0
•
grupo al111., e Rz representa o radical de um acido benzeno su1f,s1
tico, no qual o grupo -11112 eatft, na posiqto...para ou, vantajosa
unte, -meta, em relação ao grupo - NH -$ com um componente de cdpulação e os materiais de partida serem escolhidos, de modo
que o disazo-corante resultante contem, pelo menos, um radi 4
cal de um componente de copulação, colitendo, pelq . menos, une

racterizado pelo faZ.) de se conde:Liar uma 26-triha1egeno-la

grupo de ti.cido, comunicando bidro-solubilidade.
5.- Processo, conforme especificado no ponto 1, caa

e3:5-triazina, por um, lado, com um monoazoacorante da termal&

racterizado pelo fato do se copular um tetrazoacomposto de uma

geral:

diamina da fOrmula:

2.- Processo para

•a

fabricação -de diazo-corantes,

OH
-1NN-R-NR2

na qual R representa um radical do benzeno, o qual contem um

II

Cl
I

RáN-R=NH-Cma.,0-NH-

grupo de ecido sulf82ico e que esta ligado á ligação azo, na

aia qual R tepresenta um radical do benzeno, qual contem um

oosição-para, ou vantajosamente em posição-metea em relação a0

grupo de ecido sulfáhico e esta ligado ao grupoLNH-, na posi.

OH

'

ção-para ou, vantajosamente, posição-meta, em relação ao grupo

grupo omino e I representa o radical de um componente de copu,a
1
:Ação ligado á ligação azo, numa posição vicinal, em aelaçao
ao grupo hidroxila e se condensar, por 'Outro ledo, com um nono

«.NH com dois componentes de copulação identicOs ou diferan
21
tes, numa posição vicinal, em relação a um grupO hidroXila e dO

azo-corante da te:rata-a gema.

4ro-solubilidade.

CH
1
132Na0-N=N-Y

ea qual 1 Tepreseei O radical de UM Componente de copulação,
Y2
l
igação
azo, numa po 'sição Vicinal, em relação ao ¡ru..
ligado 1
,
$o hidroalla, cujo radical contás Um grupo de acido, comunlealOHna()
- Contiver um tal grupo.
t4dX02eOlubll2adee Se
• \t

¥2,

$c e Processo, enformo especificado nos pontos 1 ou
• dertieterizado' pelo fato de se condensar o cloreto cianàrico
.4,0e dole UCROW-coranteSIOtnticos ou diferentes da fOrmula
geralS
a-aan-fal-aoe
1%H-kel

quais, pelo menos, um contem um grupo de ecido,loomunicando
6.... Processo, conforme especificado cai qualquer ui,
dos pontos,1 - 5, caracterizado pelo fato dos matetiais de parti
sulante contam,
da serem escolhidos, de modo que o corantc
?
pelo menos, três grupos de ecido sulfOnico e um radical triaz!
Mco ' contam um atomo de cloro.
7.- Processo para a fabricação de um Üsaac-corante
Conduzido substancialmente, conforme descrito em qualquer um
Oos exemplos 1-8 acima,
1
Finalmente, a depositante reivindica, de acOrdo com
a Crivençao Internacional e de conformidade com oiarVào 21 do •
COd2go da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspon
• I
dentes pedidos, depositados na Repartiçao de Patentes da Slue.ça,
.em 17 de setembro ' de 1957 e 12 de agOsto de 1958,!sob os nas..
50.692 é 62.8214 resneçi:iv.ffiellte.
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TERMO N *149.752 de 1 de fevereiro de 1963
Requerente: ERMINIO HAURI
SZO PAULO

Modelo de Utilidedei "UM NOVO.TIPODE CORTINA COMUM/
RESPECTIVOS ACESSÓRIOS *
REIVINDICAÇOES

1.

bE CORTINA COM SEUS RESPECTIVOS
MESSORIOS, constituída de pano, plástico ou de qualquer.Outro

t a qual R

material apropriado em Ceres estampadas ou liso em temenhO O

/a

NOVO TIPO

e

glucosila asilada ou no e 11 , = um radical

inferior, compreendendo mais dê um titomo.de carbono, carga

formato desejados, providos de ganchos ou grampos, os quais, pg

terizWdo .pelo fato de se submeter aço dod alcoilmercaptans

der g o ter g configurasio de garfo ou peças semelhantes
) além .

Ou alCOilMercaptldios sfidl:.0 correspondentes Sabre a colcU

disso, outros acesserios adquados,
referida cortina ser provida de uma

c aracterizado pelo fato da
pluralidade de orificiOS

quase que em seu topo superior, onde

sio

adaptada.* as pontoe

dos ganchos e outros, cujos orifícios cooperam para que a

dite

Cortina fique juitaposta entre os batentes em posigio vertia',

2 - NOVO TIPO DE CORTINA COM SEUS RESPECTIVOS
ACESSÓRIOS, caracterizado de acerdo com o ponto 1, ainda pelo
fato dos acessérios formarem corridiço, c, que possibilita a •
cortina deslisar-ee em qualquer sentido, isto é, abrindo cs*

4

Cosida adiada ou no.
2.* Processos de acardo com ó ponto 1, caracterizado
pele. Pato de se dissolver a dolchicosida em s gua destilada,de

se

adicionar etilmercaptldio ' de sadio, de se acidificar com

doido acetico, de se extrair com mistura. de clorOfOrmio-eta-

moi, de se lavar os extratos com soda N saturada de cloreto
de sÉdio, de se secar com sulfato de magnesio, de se evaporar,
retomar numa mistura de metanol, Èrter e clorofOrmio, de se fij,
trar O

Chando.

se recrictalizer

em metanol, para obter a etiltiocol-

chicosidn.
3-

TIPO DE CORTINA COM SEUS RESPECTIVOS
ACESSÓRIOS, caracterizado como tudo substancialmente descrito
NOVO

3.- Processo, de acOrdo com Os pontos

10

2, carne-.

terizadO pelo fato do se retomar o resíduo no alcool absolutos
e ilustrado nos desenhos em Anexo.'
de se adicionar ãter at; turvaçao persistente 8 se deixar

1

cristalizaçao, obtendo-se

a

1

isoproplltiocolchicosida.

4.- Processo, de acardo com ó ponto

caracterizado

pelo fato de se dissolver a isopropiltiocolchicosida em piri-

o

dina l de se adicionar anidrido acetico, de se derramar sabre

4 g ua e galo, de

extrair coa clorofÉrmi
o, de se reunir os

extratos clorofOrmicos, de

Se lavar com o

de se secar sabre Sulfato.de
obtendo-se, por

cido olor4drico-2N,

magraesio 8 de se evaporar a sacos

cristalizaçZo,

O tetracetato de isopropiltiocol

Chicosida.
5.- Processo de acardo com o ponto

1,

caracterizado

pelo fato de se adicionar propilmercaptIdlo de sÉdio, gelo, de
se adicificar com .cido ac4tico e se extrair com a mistura clg
rofOrmio-etanol, de se lavar os extratos com soda'N saturada
de cloreto de sOdic, de se Secar sabre sulfato de masruSsio e
de se evaporar a seco, obt 'ehdo-se, por cristallzagao, a progl
tiocolchicosida.
6.- Processo para a obtençao dos p*Adutos da invenção,
substancialmente, como acima descrito e especificado.
/

• Finalmente, a depositante reivindica, de acardo com

Oonvençao Internacional e de conformidade com o artigo 21 do

CUige

da Propriedade Industial, a priori:-sie do oorrespondog

te pedido, depositado na Repartiçao de Patentes da França, em

24 d e
TERMO N e 103.237

de

lã

de junho de lypd

Requerente* ROUSSEL UCLAF

França

Privilegio de Invençaot "PROCESSO PARA A 08TENOCO DM TIODIMI.

VADOS TROPOLONICOS DA COLCRICINA
RZII;INDICAÇOES

obtençâo de tioderivadí"roplo.
/Onicos.da'colchícina, Particularmente das alcoiltiaorohloO.
sidos, da fOrmilla'gerali''
1.- Processo para a

Anho de

1957, sob N* 741.643.
rssmo Na 150.369 de 2 de julho de 103

Requerentes GSMIRALELECTRiCCOMPAter
Privilegio de InvenOret uAPERPEIÇOAMINTOEM REPRIGERADCI
DOMESTICO! Da AR camarim, INCLUINDO UME UNIDADE M.

°.7 VE

°Sir'?a"114

a

aztvxmcgest

1. Aperfeiçoam. refrigerador dom geticosde ar eomprimUirs 1
isolai:AO uma unidade removtvel de reftigersOos coopreendendo e ratrigérie•
dor um gabinete que inclui compartimentos de congelaiente e de alimentei* 1
frescos na sua parte superior separados por Meio 4

dar:atra
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GD eompartimeato de unidade de condeadea go eam compartimento evaporado gColado em poslago lado la lado na parte-In:criar do reteride . gabinete e tapa
dados per uma parede de isolamento, caracterizado pelo fato de os ditos cor.!
Sertimedk"da unidade de OndensegÉdawdO evaporado!. terem aberturas de aoad .
aparelho reari
40 adjacentes Uma 1outra no Mesmo iala da Wao'labanate, um
uma
Unidade
Condensadora
no dito cosam'
que
inclui
rio
weador removSel Unig

•-12ertuaas -. :.d.ed~491a 11,"?93419a!3eamo iado do dito aabine. tel ,am aparel,refrigergtor remogvell. ,sue;inc1-,uma Unidade condensadora.no dito campar-alma:e-to .aa . condansal* e . Um , evaporador na dito comparti...
:Zante de' evaporador„ isclUiodo a . ditocondensador ..um compressor, .um com densador e um tabeleiro , evaporador de,xtgua descongeladar 'inaluindo o dito

partimento da unid:de de mondensaglo e uma unidade evaporadora no dito coma
sartImentevaporadori . IneIuindoadits, unidade condensadora um compressor,

• ao dato compartimente eaaporador a um evaparaapr, um tabuieiro de escoa mento • um ventilador' suportado na dita, tampa como dato tabuleiro de es...
CoaMento apoiado na parede de fundedo . dato compartimento de ~parador
quando a dita unidade est; no compartimenta, uma armaa go de suporte para

e um tabuleiro evaporador derÉgUa de deacongelanentea
CO a dita unidade evaporadorm . uma tampa dó isolamento para Mediara ahertu.
ttra condensador

ji da acesso ao dito earpartimenteevaperadOre Utevaporador, Um tabuleiro
com o dito tabulei.
ee pingos e meios de ventoinha suportados . na dita tampa
Mu de pingos repousado na parede de tuna° do dito compartimento do evaporago de suporCor quando a dita Unidade este DO dita compartimento, uma armaç
te para as ditas Unidades, incluindo meios que formam um suporte substancialmente rígido para a dita Unidade de condensag go e incluindo urna travessa
estendida transversalmente 1 abertura da acesso ao dito compartimento da tialidade condensadora quando a dita unia g le cazdensadora este. colocada neSse
Compartimento, tendo a dita travessa Uma extenotaque avança transversalmea
de ate ao dito- lado do dito gabinete abaixo da dita abertura de acesso ao
dito compartimento evaporadora Sendo O dito tamí ge de isolamento suportado
•

•

.ta dita extenso, sendo a extenste,da dita travessa SC/cientemente ficai
Vel para permitir o' movimento de latclinaçto relativa da• dita unidade de eva
pOrador em relag go 1 dita Unidade condensadora pelo que g dita unidade eva'oradora descangar; na parede de fundado dito compartiment o de evaporador
/pando a dita unidade de condensagto esteasuportada no dito compartimento
Condensasto, tendo o dito tabuleiro para gotas una parede de fundo que
de inclina no ,sentido' do tampo, meios condutores de refrigerante que ligam
0 dito compressor, condensador e evaporaddr, um tubo de escoamento de Égua
de deseongelameato ligando O dito tabuleiro de escoamento com o tabuleiro de
&LIR descongelada ou de evaporagto, estendendo-se os ditos 'taloa de candu .
dita extensg o na frente da dita parede isalater e o dito- tubo' ao'
da que divide-os ditoscompartimentos da unidade de condensagto e de evapogasto, incluindo a dita Unidade de evaporador una diviseria que separa 'o
to evaporador.mva parte coletora' de geao e Uma parte de esfriamento, estando a dita daviseria em engatamento de vadaçto substancial com o dito tabulsi
$0 para gotas, uma pluralidade de passagens de ar para conduzirem o ar rafai
gerado aspirado pelas ditos meios de verÁllador da unidade evaporadora se a.
bre O ditO evaporador para os ditos compartimentos de congelamento e de ala.
Cantaa frescos, incluindo uma primeira paragem de ar para conduzir ar da
parte de esfriamento do dito -evaporadar ao dito compartimento congelador,
OMS Segunda passagem de ar para retornar o ar da dito compartimento comada
Cor ao dito compartimento evaporador e tendo uma salda que dirige o ar re
tornado SObre a dita parte de esarlandata do dito eaaparadar, una terceira
passagem para candaziruma porç go do ar- no dito compartimento cbngelador
date compartimento no sentido do dito compartimento de alimentos frescos
O Uma quarta passagem ligando o compartimento de alimentos frescos aom o
compartimento evaporador para retornar o ar ao compartimento evaporadoa
proveniente do dito compartimento de alimentos frescos e tendo Uma salda
que dirige o alto ar inicialmente sabre a porg go de descongelament o do dl
to.'evaporador.
2. Aperfeiçoamento em refri gerad o r domeatico, de ar comprimido,
Incluindo Uma, unidade removível de refrigerag ga, 'compre endendo o refriP3
mador um gabinete que inclui compartimentos-de congelamento e de alimentos frescos na SUA parte Superior separados por' meio de uma diviseria iso
tilda e =compartimento d. unidade de condeeagão e um compartimento, evapOradOr isolado em relaç gó lado a asada na aarte inferior do referido gabi
mete e separados por uma parede de isolamento, c xacterizado pelo fato de
Ma OS altos compartimentos da- unidade de condeasag g e e de evaporação teM

evaporador uma tampa delsOiamento para. fechamento da:abertura de acesso

•

as ditas unidades, incluindo meios que formamaumauparte sutmtancialmente
rígido para a dita unidade condensadora... incluindo Lua membro transversal
estendido atreves da a' berturai de acesso ao dito compagi timento do condenst
dor quando o condendador este colocado nesse compartiniento,.tendo o mem Amo transversal uma extensas que se prolonga transversalmente ao lado do
• gabinete abaixo da abertura de -acesso ao dito compartimento de evaporado:,
senda a data tampa de isolamento suportada na dita extens go, sendo a ex tensgo do membro transversal suficientemente flexível Para permitir o movimento de inclinaçfeavortical relativo ,da dita anida4 evaporadora em re..
.laçgó ao condensador pelo que .o dito evaporador assentar na parede de rua
de do compartimento de evaporador quando o condensador e suportado no com-,
partimento de condensador, tendo o tabuleiro de escoamento uma parede de
fundo que se inclina no- sentida da tampa, actos condutores de refrigerante
ligando edito condensador, compressor, e evuporsdbry Lm tubo para escoa
mento de egua descongelada ligado o dito tabuleiro de , escoamento com o ta-balairo de egua de descongelamento ou de evaporação, atendendo-se os di •tos meios condutores e o dito tubo ao longo dá dita extens go na frente da
dita parede isolada que separa compartimentos do condensador e do evaporador, incluindo o dito evaPorador uma diais:Orla que separa o dito evapora'dor numa porç go coletora de gelo e uma pora go dé esfriamento, estando a di
ta divisceria em engatamente de vedaç go substancial com 'o dito tabuleiro de
escoamento, uma pluralidade de Passagens de ar para coridusirem o ar refri%orado aspirado pela dita ventoinha da unidade evaporadora sabre o evapora
dor para os ditos compartimentos de congelador e de alimentos frescos, .incluindo uma primeira passagem de ar para o conduzir da aarte de esfriamento' do dito evaporador na sentido do compartimento congelador, uma segunda
passagem de arpara o retornar do compartimento congelador no sentido do
•
compartimento evaporador e tenda uma salda que dirige o.ar de re'Arno sO bre a dita parte de cala-lamento areal:aparador, uma terceira passagem para
conduzir uma parta do ar no ditge'ompartimento congelador dste compartimen
to no sentido do,compartimento de alimentos frescos, sendo a caeaddade de
fluxo de ar da primeira e da segunda passagens formada de maneira que a
proporçg o de ar desejada que entra no dito compartimento congelador atrÉ I
veS da primeira passagem seja conduzida ,para o compartimento de alimentos
frescos e que o resto do ar seja retornado ao dito comprtimento evapora dor atraves da segunda passagem e uma quarta passagem ligando o comparti manto de alimentos feescos com a compartimento do evaporador para retornar
o ar aecompartimenta do evaporador a partir do compartimento de alimentos
freacos e tendo uma salda que dirige o ar inicialmente zebre a parte de&aa
congelamento do dito evaperador, e meias suportados pela ' dita unidade evaparadora e sensíveis 7). temperatura do ar que retorna do Compartimento de ts.
limentos frescos para controlar a operaaão do dito compr.ssor.
3. aperfeiscamanta em refrigerador daresalco,aCe ar cemprimado,
incluindo uma unidade removível de refi'lgera'siaó, caracterizado pelo fato .
de que inclui pelo menos ao compartimento de armazenamento na suá parte su
perlar e paredes isoladas que definem um compartimento de ' evaaorador ataiao- e fora- do dito compartimento de armazenamento e tendo uma abertura de a
cesso numa de suas extremidades, um compartimento de unidade condensadora
num lado do dito cowaaitimento de eva poladar e abaixo do compartimento de
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OWIAgen3ment0 • tde'tektaibertata deaceas'ernuan'dt'sims-axtrealdadas
dna abertara . do vtifiíilagRo . naitii"ontrã'oideMidade OpOsta, uma unidade ea
laporadora no compirtimeit0 tte eraperador ) uaa passagem de alimentag go de
ergue dotada de uma entrada numa parede isolada do dito Compartimento a.
eaporador para alimentar ar arrefecido pelo eito evaporador ao dato campal
emento de armazenament0 ) Unia paisagem de xetOrno de ar para retornar o af
proveniente da dito compartimento de armazenamento e tendo a sua salda nu*
RA parede isolada do dito compartimento de evaporador removido a partir da
entrada para a dita passagem de alimentaçao de ar, um ais tema refrigerante
Me inclui uma unidade condensadora e a dita unidadu evaporadora e uma ar.
Gaga° ligando as ditas unidades ) incluindo a dita armagao uma porção suba.
Mancialaente rígida tara suaortar o dito condensador e uma pora go tlexível;
&iSaa71, dita pargo rígida e suportando a dita unidade evaporadora, pelo
que o dito cvaporador pode mover-se um pouco em relaçao ao dito condensa
dor papa alinhamento das ditas umidades nos respectivos compartimentos ama
do o dito sistema de refrigerag go e colocado no dito gabinete, incluindo .a
dita umidade evapóradora um evaporador, meios de- ventalhaa para passa/em •
cr seara o dito evaporador e uma diviseria que separa o evaporador numa
parte coletora de gelo e uma parte de esfriamento, estando a dita parte cm
letora de gelo no trajeto do ar que retorna ao dito compartimento de emala':
gaaor proveniente aa dita passagem de retorno de ar, sendo adita diviserii
Odaptaaa »ara permitir a cladulagao de ar da dita poro coletora de gelo
do dito evaporador no sentido da dita parte de esfriamento apenas depois
do diau ar passar atreves da dita parte de dascongelamento , e meios sensf
veia ao ar que deixa a dita parte coletora de gelo para controlar a operam
g go do dito Cisterna de refrigeraggo.
Aperfeiçoamento em refrigerador domestico, do ar comprimido',
incluindo una unidade jeMovível de retrigeraçao, caracterizado pelo tato
de IncluIr um compartimento congelador a. um compartimonto para armazenaMem
te de alimentos frescos na sua parte superior, paredes isoladas que detl *
nem um-compartimento evaporada, na parte anterior do gabinete e tendo uma
abertura de acesso num lado do ditei gabinete e um compartimento para unida
Co de cortdensaç go num lado do dito compartimento de evaporador e tendo uma
Aileatu ra de acesso no mesmo lado do dito gabinete e uma abertura de venti*
:ala g o na sua extremidade oposta, uma unidade evaporadora to dito comparti*
Cento evaporador, uma passagem alimentadora de ir dotada de Uma entrada ns
te parede do dito compartimenh evaporador para alimentar ar rerricerado a0
dit0 compartimento congelador, uma passagem de retOrno de ar para retornar
O ar proveniente do dito compartimento de alimentos - frescos e tendo a sua
salda numa parede isolada do dito compartimentoavaporador removida da eutra g a para a dita primeira passagem, um alotem de refrigerag go removrvel
que inclui uma unidade condensadora e a dita unidade evaporadora e uma ar.
sag go ligando as ditas unidades, incluindo a dita armaç go uma porç go subaaancialmente rígida para suportar a dita unidade condensadora o uma parte
em pouco flexível ligada á dita porgao rrgida para suportar o dito evapora
Cor pelo que a dita unidade evaporadora ae pode mover um pouco em relaggo
a dita unidade condensadora para alinhamento das ditas unadades nos seus
reapectivbs compaatimentos quando o dito sistema dr retrigeraçao ; coloca..
do no dito gabinete, incluindo a dita unidade evaporadora um evaporado: e
aeda ventoinha para circular ar sabre o dito evaporador, incluindo o dito a
raparador uma diviseria que separa o dito evaporador numa parte coletora
de gelo, e uma parte de estriamento, sendo a dita parte coletora de gelo a
daptada para ser conectada pelo reerno de ar ao dito compartimento evapora
redor proveniente da dita passagem de retorno de ar, sendo a dita divisti ra
ria adaptada para permitir que o ar circule da dita porgao coletora de gele
do dito evaporador no sentido da dita parte de esfriamento depois do dito
ar passar atreves da dita parte da . dracongelaMento e ala passagem de 1,44
no de ar congelador que abre para dentro do dito compartimento evaprador
numa ponto_entre
a dita divlaeria e a entrada papa a dita passagem deallmal
a

taça°. •

1Seção
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5. ap erfeagoamento em refrigerador domestico, de ár comprimido,'
ancluindo um unidad. removível de refrigerag g o , caracterizado pelo fato
de

incluir um gabinete que tem um compartimento de congelamento e um
de alimentos francos na SUS yez.te sup42024,2 • Cm eampartiment0

de evaporador na sua parte inferior incluindo o dito compartimento evapora;
doaaaredes laterais, de tapo, de fundo e posterior isoladas e tendo uma e,
bertura de aeesso numa de Suas extremidades, urna unidade evapotadora remo.
vivei no dito compa (rtiaento evaporador. Incluindo a dita unidade um meMbror
de fechamento para a dita abertura de acesso, um evaporador.desCongeleveaa'
um tabuleiro para g otas ;ima ventoinha conectados integralmento. para for*"
mamem uma estrutura uniteria, sendo o ditoMabuielro para gotas adaptado
para ser suportado na parede de fundo isolada do dito' compartimento evapom
rador, uma diviserla vertical de secOto /mala:areal g eralmenteem forma de 1
U que tem os seus braços estendidos transversalmente ao evaporador com as,
.
4
suas extremidades em contacto com uma parede lateral do dito compartiment9"
evaporador na parte de base da dita diviseria em relaç go espaçada com a pa:,
ede lateral externa do di toaconpartimaaao evaaarador mamado a dita unidada
este no dito compartimento evaporador, ` tendo a dita .

divisOria a sua borda
de fundo em contacto com o dito tabuleiro para gotas e dividindo o dito e.
vaporador e compartimento de evaporador numa porçgo de esfriamento e arguam*
_ na parte de tras do dito compartimento evaporador
e.uma parte coletora'de
gelo e cesura na frente do dito com partimento evaporador, tendo a dita.dlat
seria uma abertura na sua base, meios para suportarem a dita. ventoinha na
dita abertura para a passagem de ar atr‘ves da dita abertura proveniente
da dita carmim coletora de gelo no sentido da dita.camara de esfriamentoma
ma passagem alimentadora de ar que tem a sua extremidade de entrada comuna
Cante com a dita : camas de esfriamento e a sua extremidade de salda com O
dit.° compartimento congelador, uma primeira passagem para retOrno de ar 11
gando o dito compartimento congelador com o co mpartiannto coletor de ge10
entre a parte coletora de geLo e o dito evaporador e os ditos meios de veia
tainha e segundos meios de retOrno de ar ligando o dito compartimento de.a.1
limentos frescos Com a dita Ninara coletora de gelo no lado oposto da dita
.parte coletora de gelo do dito evaporador a partir dos ditos meios de veta
toinha, 00 ditos meios de ventoinha mantendo a aita deara de estriamento
8
o espaço adjacente ataino do dito tabuleiro para gotas, sob uma press go •
_mais alta que a da dita camara coletora de galo para impechr a coleta de
gelo por ' baixo do dito tabuleiro.
6. Aaerfeigoameato em refrigerador domestico, de ar comprimido,
incluindo uma unidade removívei de refrigeraç g o, que inclui um gabinete do:
tado de um compartimento congelador e um compartimento de' alimentos fres
sua »ora go superioa e um compartimento evaporador na sua parte anta
ror, Caracterizado pelo fato de que o dito compartimento evaporador inaul
paredes laterais, de tOao, Ia fundo e postarias Isoladas e que tem uma a •
bertura de acesso numa de suas extremidades, uma . unidade eaaporadora remoa
vivei no dito compartimento de evaporador, incluindo a dita unidade um mea
cos na

bro de fechamento para a dita abertura de acesso, um evaporador descongelí
vel, um tabuleiro para gotas e uma ventoinha conectada integralmente para
formar uma estrutura mataria, tendo 6 dito tabuleiro Para gotas um fun g
oI
Inclinado no sentido do dito membro da fechamento e sendo adaptado para ser
" 'aportado na parede de fundokisolada do dito compartimento de evaporador,
talla divisOria vertical que ; dotada de um braço estendido transversalaen.
te ao evaPorador coma taa extrattratade em contacto com una parede lateral
dó dito compartimento evaporador e Uma parte de base em reIaçao espaçada
•
Com a outra Parede lateral do dito compartimento evaporador quando a dita
Unidade esta no dito compartimento de evaporador, tendo a dita diviseria
asma Morda de fundo em eautaatia som melte, tabmleiro para gotas e dial •
dando o dito evaporadoa e o data compartimento de evaporador numa parte de
estriamento e cOmara, una poço càletora gaio e cg mara na extremidade
de abertura aa acesso do dito compartiwento evaplor e uma porçgo de es.'

-
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te de esfriamento, dando a dita divisOria a sua. dorda de fundo em contaa
&lamento e elmara na sua outra extreadade, toado o dito fundo da divisci.
to com o dito tabuleiro de escoamento e a sua borda superior espaçada da !
Iria Uma abertura na sua extremidade frontal, um tubo de drenagem que estaparede de tapo do dito compartimento evaporados e dividindo O dita tonai
%leu ligagro entre a dita abertura e a dita unied de condensadoka, eretos
timento numa câmara coletora de galo e um armara de earriamento,,tma pai
.., 4
pra =portarem os ditos meios de ventoinha na dita abertura para a paia
sagaz alinentadora de ar -que tem a sua entrada comunicante com a dita cita
Geai de ar atrlves da dita abertura a partir da dita can= -coletora te .210
cara de esfriamento para alimentar c siara Ias dos ditos coarpartimatos CO
apara dentro da dita anara de esfriamento, um pazsagem de alimentao de
congelador, meios de ventoinha suportados pela dita unidade 8 Incluindo
que tem a sua extremidade de entrada comunicante com dita amara de ar
IY* envoltario e uma ventoinha para pausar ar saibre o dito evaporados e 89
irriamento e a Sua extremidade de Mida com o dito cogpartimento 6-esfria
tro da dita pungem, meios para vedarem o espnco entre o dito =volt:rio
(Meato , urna primeira passagem para retOrmade ar que liga o dito Mapartimaa
e a 'rea da dita agrura de estriamento que circunda a dita entrada,1aama
Ude congelador com a casara coletora‘dagalo entrea,parte coletora de gi
passagem de retarno de ar proveniente do dito compartimento de allmentOD
!do e O dito evaporador e os ditos meios de ventoinha e =segundo meio de
fuscos que se abre para -dentro da dita azara coletora de galo para; fax&
iret&no de ar ligando o alto compartimento de alimentos) ireacos com e dite
gim a ar de retorno sabre a parte coletora de galo do dito evaporaoro:ri
mara Poletora da galo no lado oposto da dita parte 'coletora de galo do dl.
segunda passaram ady retarno de ar proveniente a . dito compartlmento conge,
$0 evaporador a partir A gÀ ditos mios de ventoinha. .
lador que tem una sa lda na dite eamara coletora de aio para diadgip ag
Y
7.`Aperfelgoamínto em rerrigerador domtistLeo, de ar comprimido
Inalando uma unidade removfiel te tefrigerago, que compreende lice e:apart.?,
diretamente para contacto mal a -dita parte de enfiamento do dito evapor
sento de congelador e um compartimento de alimentas fresco: mazua parte es
dor,. e uma passagem que liga o dito compartimento de congelador coP o dl*
y
prior e um comparticento =parador isolado e oaraampartircento de unidade
to compartimento -de aliaentos frescas pura conduzir =a parte do as US.0
. dor' a ia sua parte inferior, caracterizado pelo tato de o dito com .
condensa
introduzido dentro do dito compartimento congelador para devera do dito
I
?partimento de evaporador ter Uma abertura de acesso numa Usinas extremida.
1
compartimento de add./entoa frescoes
1
tesa uma unidade de evaporador removível adaptada para ser In:sarada-atares
9, aperfeiçoamento em refrigerador doreestico, de ar compilmid0a
ida dita abertura de acesso, incluindo adita unidade uma tampa isolada para
incluindo uma unidade removível de rerrigeraçlro, caracterizado pelo tato
atar a dita abertura de acesso e uri Imporador e um tabuleiro de escoamea
de compreender pelo menu um compartimento de -armazenamento na sua Parta
to na dita tampa e par ala saportddzia sendo o dito tabuleiro de escoamento
, euperior c. um compartimento -de =idade condensadora a um - cempartinrento de ‘`
pdaptado,para repousar na parede de fundo do ,dito =partimento evaporador9
evaporador na sua parte de rondo, estando o dito compartimento da unidade
i
aso divisOxia que separa o dito evaparador numa parte coletora de -galo ema
condensadora e o dito compartimento de evaporado: dispostos lado a lado O 1
-ta
parte de esfriamento e tendo a ao borda de Suado em contacto coal* dito
tenso aberturau de acesa° ao seu interior no mesmo lado do referido gabingt
taleiro de escoamento o na sua borda superior espaçada da parede de t gpo do
te, e um-aparelho de rerrigeraçzto removível que Inclui uma unidade condeno
alto compartimento de evaporador, una passagem alirrentadora te Tn.2 aue tema
sadara e um unidade evaporadora !aportadas nora estrutura tomam e rarrana
eua entrada ma parede de tapo do dito compartimento evapurador no aresmola.
àadtz respectivamente para serem aupoitarlaa dentro do dito compartimento
to da 111>a divisaria da dita parte&d. esfrietento do evaporaaor para alimea
da unidade condensadora e do dito compartimento da unidade evapuraaoraaela
tar arpas-e:adente da dita parte de eafriacenta a uma do dito compartimento
do e parte da dita estrutura entre az ditas unidades suricienterente,flext
Congeladora meios= ventoinha na frente da dita entrada incluindo um envol . vai para permitir que a dita unidade evaporadora repouse na parede de) rude
1
tOS.10 e =ventilador para tíracem de ar sUrad) dito empo:Mor e dirizi
do do dito corpartimentó evaporado? quando a dita unidade condensadora eae
ao para a dita passagem, meios para ~arem o espaço entre o late enVOlt;
ut suportada no dito =partimento do condensador.
10 .0 a &rett do dito compartimento evaporador que circunaa_o aita.entrada,
Id. aperfeiçoamento em -refrigerador domas tico, de ar corkpr4tet05
Oma aassagem de rekOMo de ar proveniente da dita abertura ac Compartimenta
-incluindo uma unidade ?empaliai de refrIgeragIo, caracterizado pelo àt0
te -alimentos frescos para dentro do dito compartimento evapora/Sorno-mamo
de compreender pelo -menos um compartimento de armazenamento na sua patté
30a0 da dita divisÉría da dita porei%) de evaperador coletora de 610 para
superior e um compartimento de unidade condensadora e ima compartimenta at
51ra echre a dita parte canora de .141101 wit cegada
dirigir o ar de reta-0
-unidade avaporadora na sua parte de farto, -estando o dito compartimento do
passaaem ide acta'acno de -ar pearrenicate do eito compartimeto de esfriamento
unidade condensadora e o dito compartimento to evaporador dispostoc ledo ti
para dirigir ar odiretamentspeza contacto comatita parte de esfriamento
lado e tendo aberturas de acesso a tez no mesta) lado do dito gabinete, Md
do alto cysporador e ema parsuem ecnectaadomdito compartimento de se w
aparelho de refriaeragto remoa/vai que inclui uma unidade condensadora e
i
StIamento com e dato compartimento de alimentou frescos para conduzir aore
eura unidade evaporadora suportada numa estrutura comum e arranjadas reage",
parte zoar frio Introduzido dentro do dito campartieento de wariament0
tivareante para serem suportadas -dentro do dito compartimento da unidadeY
.
para dentro do dito ~part.-a/Pauto desatentes frescos.
condensadora e do -dito compartimento de evaporador, tendo a dito coapartLe
r
B. adarfagoamento em refrigerador -domestico, de ar comprimia
—
mento da unidade condensadora uma abertura na sua extremidade oposta 'ea
do, Iudattarto =a =idade reseeroldel de refrizeraiN rpm compreende men
resciatro .1 dita abertura de amas% e mica de ~tainha ame fazem parte l del
partimento de estriazento a na compartimento te alimentos iremos na aue
dite
unidade -condensadora e suportadas mela adjacente I abertura de aceda
reta iddedidd * I= ezlaalartimrsita =ponder Isolado c ora compartimento
co
para
-a airculagto de ar atue a dita unidade condensadora a partir 'dft
de Unidade condensadora ma ema aperte Inferior, ~eterizado pelo fato do
i
" dita abertura de acosso no sentido da outra extremidade.
(lu arapartimenha evaporador Inanir 'um parede de fundo e ara abertura
, 11. aperfeiçoamento em refrigerador iloalastico, de ar corcpr.imisla
Ge esmo arma de ima ertraritaalo, =a =idade evaporadora reserervel
teclai/ao
uma
unidade removível de rairigeragla, que compreende pelo mio*
ptader para ser Intimida atirlyss da dita xeretara de acesso, Inclittnao
um
compartimento
de armazeriamento na sua parte euperior e um compartimnto
alta Unidade i= tampa de isolamento para o fezbamento da dita abertura
de unidade evaporadora dispostos lado a rodo na sua parte de fundo . anila.
Re &CUM e um evaporado e um tabuleiro de escoamento montado ra -dita tua
fados por ura evitsÈría isolada, caracterizado pelo rato de aue as altorili
iga e ffaartado por te, 8/4.0 Otite tabaleiro ne escoamento adapteaa Acompartimentos da unidade condensadora • da unidade avaporadora te'ra abeâa 1
ia descangar na parede de tu= do dito c~rtileito evaporadar, ama divt
cas de f:Ces515 adoradaa no Maior -Ws do rata (ablacte, ao aparelhe O eit. 4
O alto vinegsM gata peta Coletora de gala e Uma para
4149
1

,
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4rIge1agto removtve1-queincld sta unidadmondensadora e uma unidade ev%
Oradora suportadas numa estrutura comum e arranjadas para•seremauportac
Ilha respectivamente: dentro do dito compartimanto de condensador e do dito
CoNPrt imento d‘evaparador, incluindo a dita unidade evaporadora Um evapa
odor, descongegvel e um tabuleiro- de-eacoamento para coletar a Égua do
:descongelamento, e moinada escoamento de Égua descongelada que incluem UM
tubo de esanamenta ela-eleva. da dito tabuleiro de escoamento na frente da
Cita di;isOria e no sentido da dita unidade condensadoras
12. Aperfeiçoamento em refrigerador dom4Stico, de ar comprimidn
(removI veli
Ungindo uma unidade de re irigeraçÉO, que inclui um gabinete, dotado de um
sompartinertconaelador e um_compartimentm para alimentos frescos na sua
glerte superior e- um compartimento de evaporador na sua parte inferior, ca,
racterizado pelo fato de o dito compartimento avaporador incluir paredes
lateral., de tapo,. de fundo e posterior isoladas e que te'ra uma abertura do
400550 numa das suas extrai:idades, uma unidade de evaporadür removrvel na
Clita compartimento de evaporador, incluindo a. dita unidade um membro de fa
Obamento para a dita abertura de acesso, um evaporador descongelÉvel , um
tabuleiro para gotas e meios de ventoinha integralmente ligados para forma
eemOza estrutura unitÉria, tendo o dito tabuleiro para gotas uma parede
te fundo que se inclina no sentido do dito membro de fechamento e sendo ae
taptado para, ficar suportado na parede: de fundo isolada do dita comparti,
denta de evaporados-, uma divisÉria vertical, de seco: geralmente em forma
tque- tan um dos seus braços estendido geralmente atrÉves do eveporador
CO pl'as suas eztremiandea em contacto com una parede lateral do dito campar.
timento de cvaporador c.a parte de base da dita.divisÉria em relaçiro espa.

sianz.ziro dè. '1969 925

, te ar amido proveniente da dita passagen de ar no oenttdo
dá dita cÉmarti.
esfriamento sem passar atr:voo da dita parte coletora de
gelo,
Finalmente, a requerente reivindica 05 favores da ConVençÉO Rio
ternaelonal, visto a presente IrPonoZo ter sido

depositada naRepartição

Oficial de PaCentes dos Eattiee
Unidon da/me:rica do Norte
de 1964 sob o na 200,204.

em

9 de JUMS-

'TERMO N 0 149.771 de 10 de junho de 1963
01C0 MULO
Requerentes CUIM FRARCW:IK
ifrivilegio de Invenção: PAPERFSIÇ0AM8NT03 EM OUHULATITO8 A
ih.PARELHO DISTRIBUIDOS MANUAL DE PITA ADESIVA"
?

milanicaçtts
1. Aperfeiçoamentos em,oli relativos
a aparelho distribuidor manual de fita adesiva, objeto da patente de invenção n. 44.337 de 10 de Dezembro
de 1953e teus aperfeiçoamentos sob tarmos n2 114.423
de 3 de Novembro de 1959 e n 2 126.183 de 27 do Janeiro de 1961 caracterizados os presentes aperfeiçoamen.
tos por compreenderem: a) » meios de tração Manual da
fita adesiva ap63 receber a impressão e b) meios de
adaptaOão dos rblos de fita adesiva, antes da impressas.
2. ,Aperfeiçoamento em ou relativa a
aparelho distribuidor manual de fita adesiva, reivindicado em 1, caracterizado pelo fato doa meios dianteiros
de tração da fita adesA Var-acerde amm o ponta anterior,
ee-aenstituirem de duas série:: de roldanas, Alotadas d‘
dentes retalgulares, sabre as quais passa, sob prende:14"f.
a fita adesiva já impressa; roldanas estas acionadae »
por engrenagens interr"dgmias por sua vez movimenta »
doras dos meios de impressão da fita.
3. Aperfeiçoamento em ou relativo a.
aparelho distribuidor manual de fita adesiva, reivin»

dicado em 1 e 2, caracterizado pelo fato dos meios de
adaptenão dos rolos de fita sujeita à impressão, se .
constituírem da um suporta trazeiro dos rolos' dieptsto com encaixes escalonados no mentido da altur4'per.
mitindo a utilização, In atmwelhor de rolos de fita a.
desiva, sujeita à impresso, de diferentes diftmetros.
4. Aperfeiçoamento em ou relativos
aparelho distribuidor manual de fita adesiva, reivindi.
Oado de 1 a 3, substaCtalMente como descrita e ilustra.
do nas desenham jacteis.

dada , com a outra parede lateral do dito cOmpartimentO de evaporadur, dita. divisÉria separando o dito evaporado:: e o dito compartimento de evapore
dor numa parte coletora de descongelamento e c4mara adjacente ao dito, mem.
Ca de fechamento e uma parte de esfriamento e gmara na sua outra extreml
dada,: tendo a dita divisÉria uma abertura na sua base,, uma passagem da ar
para dirigir o ar de retOrno dó dita compartimento de alimentos frescos a.
CrÉVes da dita parte coletora de g;ia, sendo cs*Eitos meios de ventoinha
montados na dita, abertura Rara 0. nassagem de ar atrjvcs da dita aberura
proveniente da dita cÉmara enietora de ,rie.lo e no sentidoda dita OÊ!Sara de
esfriamento, pelo que dita c g r:ara de esfriamento fica sob urna
nai,s eIta dc que a dita e g mare coletora de g;Io para impedir a cirofaiaqâ'o -"‘
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TEMO NQ 197:160 de 21 deleve?eiro de 196b
Requerente: NELSON SANCRES ,r,SKC.,PAULO:
Modelo Industrial: "TOGO DE AROU E VARETAS PARA PRAIA. CLUB DE
• CAMPO E OUTROS ".
REPINDICACCES

X •• JOGO DE ARGOLA E VARETAS5 PARA PRAIA, MOR DE CAMPO E OUTROS
caracterizado por se formar de uma 'argola (1) e de um par de va...
reboa (2), prOferiVelmente feitos de plâstico rígido colorido.
2I - Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos de,.
Cenho° o cliches anexos.

elemento da barra de disparo mencionado no sentido predeterminado COM c 1
ocorrencia de uma condição de corrente predeterminada, um processo 10%1
1
do pelo primeiro elemento da barra de disparo mencionado para engatar c;
com o processo de disparo mencionado com a rotação do primeiro element,
de barra de disparo mencionado no sentido predeterminado Para causar O
movimento de disparo do mesmo, um segundo processo responsivo a correu
te disposto e arranjado para causar a rotação do segundo elemento 4a o'
barra de disparo mencionado no sentido predeterminado com a Ocorrtnciart
de condiçães de correntes predeterminadas e processos para interligar ral
o primeiro e segundo elemento da barra de disparo, excantriCo'ao eixo
e_ i
comum mencionado para causar g rotação -do primeiro elemento de barra ecr
disparo mencionado no aentido predeterminado mencionado coma, rotaça0 e
do segundo elemento da barre de disparo mencionado pelo segnndo proCee
i
ao responsivo à corrente,
3. Aperfeiçoamento em um mecanismo de disparo de um disjilh
tom, conforme reivindicado nos itens 1 e 2 . supra, caracterizado por UM 1
disjmntor compreendendo ao menos um par de contatos relativaM lente mÈveid
deslocbeis entre as_posições de circuito aberto e fechado, Um proceSsOo
mOvel de disparo para causar a abertura dos contatos mOvels àncionadON
um primeiro e segundo elementos da barra de disparo, sustentados por
eive em um eixo comum no disjuntor mencionado, um primeiro procesSO rege

TUMO tis 138.994 dé 13. de maio de 1962
Requerente& GUSRALSIECTRIC COMPANY, . ESTADOS UNIDOS DA
AMáRICA
DIS.
Privilei gio de Invenção APBRFEIÇOAMENIO EM UM MaCANISMO Da
afale() DUCK DISJUNTOR
\. •141X1SDIGAGOES
1. Aperfeivament o em um mecanismo de disparo do díajuar
tor caracterizado por ter uo menos um par de contatos relativamente leveis entre as posiçães abertas e fechadas, processos de disparo mj.
Veie para causar a abertea dos contatos mOveis mencionados, um pri .
toiro elemento da barra de disparo, o primeiro processo responsivo
corrente disposto e arranjado para causar a rotação do primeiro ele .
&Monto da barra de disparo mencionado numa direção predeterminada com
a ocorráncia de condiçães de correntes predeterminadas, processos tre
tido s pelo primeiro elemento da barra de disparo para engatar com c
processe /e disparo mencionado com a rotação da primeiro elemento da
barra de disparo mencionado no sentido predeterminado referido de modo a Causar o movimento de disparo do mesmo, um segundo elemento de
'U rra de disparo separado do primeiro elemento da barra de disparo' .
#ustentado por pivOs no disjuntor mencionado, um segundo processo ref..
.pon:sivo 1 corrente disposto e arranjado para Causar a rotação'clo se'.
aturdo elemento da barra de disparo mencionado no sentido predetermina
do mencionado Com.e ocorrãneia de condiçãeS de corrente predeterminasegundo elemento de
das, e processo s para interligar o primeir0 e o
rotação
do primeiro trileme!
de disparo mencionado( puiu caudar a
berra

da barra de disparo mencionado no sentido predeterminado com a re.
,tação do segundo elemento da barris de disparo mencionado pelo segundo
' IPIOCeSS0 responSiVo it corrobte, mencionada.
' dó disjuna
26 Aperfeiedalle nto eia= macanismo de disparo
!
por
um disjuD
do
ter:, conforme:mencio nado no item 1 Supra, caracteriza
contatos
relativamente
móveis,
dee
VIX par de .
, ter compreendendo co maneis
entre a posição de cirtuite aberto e fechado, com processo de.
.3001v el
mencionados, e
daQiNatIasivel para Matar a) abeaiare (les contatos mOrteis
disparo.sustentados
por piva
de
pimeiro io segundo elemeeeo da ba , r&
disjuritor meácionado, o...primeiro processo responsi
MIA eixo comum no
to

k Wa COrrente disposto e

rárrjaio para causar a reação do primeiro -

ponsivo a corrente disposto e arranjado de modo a causar a rotação dO •
primeiro elemento da barra de disparo no sentido predeterminado com ra
ocorrencia de condiçães de correntes predeterminadas, um processo laVadO
pelo primeiro elemento da barra de disparo mencionado para engatar COZO
processo de disparo com a rotação do primeiro elemento da bei4a de disple
co mencionado no sentido predeterminado de modo a causar o movimento 40
disparo do mesmo, um segundo processo responsivo a corrente disposto ft
I
.
erranjado de modo a causar a rotação do secundo elemento da barra 40
disparo mencionado no sentido predeterminado mencionado com a ocorra e
eia de condição de corrente predeterminadas a um processo de interliga.
mento compreendendo uma parte ireteiriça estendendo-se axialmente stbrde
a seu elo
• peimeiro. elemento da-barra de disparo mencionado excntrico '
e
uma
parte
inteiriça
estendendo-se
axialmente
q8bri
xo comum mencionado
03
. segundo elemento da barra de disparo mencionado excãntrico ao eixo
mum mencionado, tais partes estendendo-se axialmente em sobrepOsição de
no
maneira a causar a rotação do primeiro elemento da barra de disparo
centido predeterminado mencionado com a rotação do segundo elemento 40
barra de disparo pelo segundo proCesso de corrente mencionado.
4. Aperfeiçoamento em um mecanismo de disparo, conforme s,
eivandicado nos itens de 1 a 3, caracterizado por ' um disjuntor compres
endoado ao menos um par de contatos relativaente mOveis, desloCáveis 03
tre as posiçães de circuito aberto fechado, um processo mOvel de dispas'
co para causar a abertura dos contatos uiveis mencionadóS, um pkmeirdo
• um segundo elementos da barra de disparo sustentados em um eiXo co
sua no disjuntor mencionado, um primeiro processo responsivo a Correnté
disposto e arranjado de modo a causar a rotação do primeiro eleent0 de
barra de disparo mencionado numa direção ¡redeterminada com a-oCorren010
pr% • j
de condiçães de corrente predeterminada s , um ar-resso levada pelo
ÁT
I
swiro elemento da barra de disparo mencionado para engatar O processo •
1
de disparo mencionado com a rotação do primeiro elemento da barra de •
disparo mencionado no Sentido predetermtnado d.: modo a causar o movi
mento de disparo do mesmo, um segundo processo responsivo a corrente
disposto e arranjado para causar 4 rotação do segundo elemento da barrIll
de disparo no sentido predeterminado mencionada com a ocorrencia de Coa ! .
dicães predeterminadas de corrente um processe de interligamento com •
se axialmente Abre o
preendendo uma parte inteiriça estendendo are mencionado exCeutrico a seu eixo comuW0
ro elez:onto da barra de disp
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O Uma parte inteiriça entendendo-se azialmente sobre O Segundo e12
atento da barra de diaparomeneionado ezoentrito ao eixo comum mane
,Cioned0 1 tala partlaiátendendo-ne'azietamente -em SobrepoeWão4le
Rodo a causar a rotagão dreprimeiro clemente da barra lielliepare,m
Mencionado no sutiã,. predeterminado mencionado coma rotação te
Segundo elemento da barra de disparo mencionado pelo seleundoprO "
Cesso responsivo a Corrente: mencionado epermitir e rotação -do
primeiro elemento da barra de disparo menOlonado no sentido azede.
terminado pelo primeiro processo responsivo a corrente mencionado.
Sem girar o segundo elemento da barra de disparo mencionado.
5. APerfeiçoamento eme= mecanismo de disparo de na
disjuntor conforme reivindicado nos itens de 1 a 4 supra, =acto*
ri-cedo por um disjuntor compreendendo ao mesnos um par de contata
relativamente mOveis deslocetveia entre as posiç ges de circuito a 4.
berto e redhado, um processo de disparo mgvel para causar a aberta
Ira das contatos mOvele-ememioandos um primeiro elemento da barra
de disparo seetentado por piras no disjuntor emnciohado, um segundo e uM ' terceiro elemento da barra de dieparo-COlocados em alinhamento aelel comum e Am lados.cpostosdo primeiro elemento da barra
de disparo mencionado, um primeiro processo reiponolvo A corrente.
disposto e arranjado par causara roteçâo do primeiro elemento -da
barra de disparo no sentido predeterminado com accorrencia ,de soodiçães4e jcorrente predeterminadas, um processo levado pelo primei
ro elemento da barra de disparo para engatar e processo de disparo
mencionado com a rotaçg o do primeiro elemento da berrei de disparomencionada para causar o movimento de disparo do mesmo, um segundo
e um terceiro porcessos responsivos a corrente dispostos e arran
jados para causar a rotação do segundo e terceiro elementos da traz
ra de disparo mencionados respectivamente no sentido predeterminao com a ocorrãncia.de condiçães de corrente predeterminadas e umprocesso de interlgamento compreendendo uma parte inteiriça do /34
melro elemento da barra de disparo mencionado ezcentrico ao eixo comum mencionado e uma parte inteiriça em cada uma dos segundo
terceiro elementos da barra de disparo'excÊntrico ao eixo comum n
mencionado, as partes Mencionadas dos segundo e terceiro elementO
da barra de disparo mencionados sobrepondo-se as partes correspo2
•
dentes que se estendem smialmente do/primelro elemento da barra n
de disparo de modo a causar a rotação do primeiro elemento da bar
ra de disparo no sentido predeterminado tom a rotação de um doa
Segundo o terceiro elementos da barrado disparoMencionadoS a
permitir a rotação do primeiro elemento da barra de •disparo mencl
onado no sentido predeterminado sem a rotação de qualquer doe se^
Rundo e terceiro elementos da barra de disparo mencionados.
6. Aperfeiçoamento em um mecanismo de disparo do dig
juntor, conforme reivindicado nos itens de - 1 a 5 supra, caracter&
Sado por um disjuntor compreendendo ao menos um par de contaton

' relativamente metveie deslocabeis entre a s poolg5o5 de circultd o
abarto,e fechado, Um processo mOvel ' ile dispare de modo a canaar o
a abertura dos contatos eniveleniencitmados i Imiprimoiro e/eMentOe
.da barra de disparo: nn primeiro prino atentando o primeiro *II
Mento da barra de disparo mencionado io disjuntor mencionadOs
segundo e um terceiro elementoe .da barra 64 disparo loCalizados
nos terminais opostos ia primeira barra do disparo mencionados um
segundo o UM terceiro pinos sustentando Segundo O tertaçra. elementos da barra de disparo mencionados, tais primeiro, segundo e
terceiro pino, sendo sUbstancialnente al&nbados axialmente,um

•Jar.eiro

•.ne 11.91:99 921

'cieiro processo responsivo a corrente disposto e arranjado de modo
a causar a rota0.-do primeiro elemento da barra de disparo men G.
CiOnatio em ummentlámpredeterminado com aocorAncia de condiçUes
delserrent e predetermimadas¡lorprocessolevadc ypolo primeiro elg

rulúto'da terra 'de disparmmencionado 'para engatar DOM o processo+
tiO disparo mencionado com a 'rotação do primeiro elemento da barra
de disparo mencionado no mentido pr edeterminado mencionado de MO*
ao a Maar cs movimento de disparo do mesmo, ma segundo processa i
Oesponsico a corrente disposto marranjadolara causar a rota;Zo da ---,segunda barra do disparo meneinnado no sentido ;predeterminado com a
ocorancia do condigUesAmcorrenteprodeterminadas, ias terceiro prg
‘ cessoresponsivo à corrontmdisposto e arranjaderpara causar wrotg
çTo da terceira barra de disparo mencionado no sentido predetermina
do mencionado com a °contada de ~digas de corrente predetermi+.
nadas, um processo :de interligago compreendendo uma parto estende'
do-sonata/monte em cada terminal do primeiro elemento da barra de
disparo xagntriconci primeiro pino mencionadoe Uma parte Inteiri•
ça estendendo-se arialmento em cada um 603 segundos e terceiros elg
centos da barra de disparo ezcentricas ao :segando 8 terceiro pinos,
asparteS estendendo-aoaxialmente eco O segundo 8 terceiro demelg
tos das barras de dispare em sobreposigols partes correspondentes
que se estendem .axialmento do primeiro elemento &barra de disparo+
mencionado denodo a causar a rotago do primeiro elemento da barra
dó disparo mencionado no sentido predeterminado com a rotago do-unt
dos segundo o terceiro elementos da barra da disparo e/h:Imitir a
rotação do primeiro elemento 6.a barra de dispanzendozadomo mu
tido 'predeterminado mencionado pelo primeiro processo responsivo 11
corrente se a rotago de quaisquer dos Segunda OU terceiro elemea 01
tos da ' barra de disparo.
,'
'
,..: - .: •....,.... •
_ •,''',M
7. AperieiçoamentO OtinameConism0 de disparo do disjuti
ter, ,e:onfortne reivindicad0 808 Itee..5 ao 3. ll'supra l nranterinadoo
por um disjuntar compreendendo 20 20208 UM Par aO Contata zelatua'
mente igitels dealoolVeis entrado posigUes de.Olrmito.aborto
$2104:
abada, ums
i probe so dá gtaparo Imfrei pana •,inkto:
c
/I abertura
ra do: COM;
tatos mOvola mencinneDds Um-priMeiro e =segundo:ele:ante delato 1
ra along ados de Materia leigalita,02stie0 fin6ad0; na tentado pe.
um 13ino em um alzu =surdo disàuntsrmonsionado llin pelnirs
MI e
cesso responsiVO a corrente disposto e arranãado de modo A tomar
1
. da primeiro olemente de barra 4a disparo mencionado na un e 1
sentido predeterminado COM 4 OCorrtncia de Condi00$ de Correntes ia Ai
preaertormanados, nmiptcoassolovado paimprimeiro denego da bora dl
dis paro -mencionado -para enatar cem °processo de disparo Inominado 4
com a rotago do primeiro elemento dabarra.do disparo mencionado 20 a.
sentido predeterminado de maneiam causar o Moviment0 de disparo da
mesmo, um Segundo proCOSSoteSponsive 1 marrente disposto O arranjedoe
de medo a causar a4etesriO do segundo elemento da barra de disparo 102
elonad0 no sentido predeterminado com 4. 2Orree ld de cOndigeZ do co.ro
roto predeterminara= procorrile ante ligago compreendendo um $'
parteinteirlça Cstendendo-smatialmente &Obre o primeiro elemento *da
barra de disparo entntric011omixo comum mencionado e unta parte Wel
çiça estendendo-to Axialmente.SUre o segundo elemento da barra de díg
paro exceirtric0 a0 Teixo SOMUMX.enoiOnado, tais partes mencionadas es n
4

rAta93 0

teti4en3c-ae axialmente eia zOrar5i3R0 .de podo a causar a rotação do.
primeiro elemento da barra de disparo no ,sentido predeterminado com a
rotação do segundo elemento da barra de disparo mencionada pelo segun n
do processo responsivo a corr slte mencionado e permitir a rotação do
przkeii-o c.:ice,.
...rito da -barra do difparc mencionado no sentido predetermi
nado , pelo primeiro processo responsivo a -corrente mencionado sem a ro+
tegão do segundo ed ç5Nnt0 d4 WaTa d e M17 11,;:e
W5424A50.
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Finalmente, a requerente reivindica os favores da-Cenvenn
ção internacional, visto a pressnte invenção ter sido depositada

Repartição Oficial de Patentes doo INtados Unidos da. America do Norte,
em 24 de maio 4e 1961 / sob o mo Ilà,c81.

111 % cabeçote de barbear para emproo ~aparelho
00 barbear à 8000/ CoMpreendendo uma placa para cortar dotada de
abertura!! aua Cão Varrida° por um membro de corte ativei partiotr
(taranta enforma de cinzel, caracterizado pelo• fato da faoe de
~brade aorta orientada no sentido da placa para cortar compreen,
UMa parta aecendente / na direção de deolocamentos para traz e
no !sentido da placa para cortar / cuja parte termina numa face se
CPW

FIG.1
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FIG. 4

TÉRMO . 150.138 . 25 de junho'de 1.963
REQUERENTE.- LUIZ GONZAGA FROTA CARNEIRO - Espirito Santo

rarrinfaio pa manto - um entretenimento esportivo mediante com..
binação numbiee, sem ooincidanols identieu
em 30.000 carteias
i-morando

fttR4 ENTRETENIMENTO ESPORTIVO MEDIANTE comaasmlo

30.000 C.,,STELI(.: cracterizaãO
gd
eamencielmente por uma carteia com dois retangulos paralelos dispostos
mes . extremidedme. formedom por eeis_linhae em mentido vertical , e .Ceig.
linhas em mentido horizontal dispoetae paralelas e , equidistantes e
/ormando vinte e cinco retônguloe em branco nos quase serão anotados pelo partAcipantee, os ndmeroe anunciadoe çelo locutor e cor..
Weapondentee soe 19 e 29 premioe da competição; no centro caractervire—se por poseuir um retângulo idântico, porém de maior dimenso,
tendo um indice superiormente para que, na primeira coluna sejam
dispoetoe ndmeroe de I a 16; na eegunda de 16 a 30; na terceira de
31 a 45; na quarta de 4,6a 50 e finalmente na quinta e dltima
Mn, de 61 e 75, para eerem anotados oe numeroe do 3 9 e ultime'preWINCIDÊNCIA IDÊNTICA ns.

RusinICA/

*Copiando tom a placa para cortar.
UM cabeçote de barbear / de acordo com o ponte le
Caracterisaeo pelo fató da extremidade livre da face ascendente
terminar como uma parte arrendodada ta.face dianteira de membro
00 Cortei)
Um oabeçote de barbear de acara° com o ponto 1
OU 2/ caracterizado pelo fato da extremidade posterior da face ao*
•=dente terminar na forma de uma aresta aguda na parte que ise eco
1 •
pla cem a 'placa para cortar.
4- Um cabeçote de barbear / de acardo com o ponto 1 / t
ou 39 caraegerizado pelo tato de uma limitação lateral da face. ao'
p endente ee apresentar 1 um Angulo de menos de 45e'earelação
Oração de deslocamento e terminar prÉntimo extreMidade da face
OUJoa erecta de corte esoencialmente 1 ângulos retb j mo relação
ó direção de deslocamento.
5- MM cabeçote de barbear, de acordo com o ponto 4,
Caracterizado pelo fato da face do membro de corte Orientado no
eentido da p laca para cortar ter uma incisão mencialmente em
forma de V ou de U que e delimitada de ambos co ladOs Por uma fa.
es ascendente,
•

mio,*
25) UM ENTRETENIMENTO ESPORTIVO MEDIANTE COMmNAÇ XO

numIsIcA, SEM COINCIDÊNCIA IDÊNTICA 1M 30.000 CARTELAS9

Confame reivindicado em 1 9 , eubetancialmente como descrito, reivindicado e ilLitt não nee de; ltme anexn-,*
3e

4

s

16

32 46 62

2/1

48

26

39 5 4 71

siar

AMEM

6C.

4;1#
-r•

13 2
../. 4

28

1 56 74

•

Pie. 3

42 5? 75
7â, 2

utamo lh6.l1O - 1 de . a:bril de 1.963
WEEENTE

paivwf.ã:o Dn

ni77,1PS•CILAMF2aFalARIEKEN
- Lperfeiçoamentos em an relà1=N ieebezn, •
ten de barbear para uso nuw avelha de
bafAar

F:16.2
e- ta cabeçote de barbear,

de acento oonyutalquer um.
doe pontoo p recedentes, caracterizado pelo fato do ânàulo entre a
face ascendente e a placa para cortereer de aproximadamente 159.
7- Um cabeçote de barbear, de acOrdo com qualquer um
pontoe 4 & . 6, c 'aracterizado pelo fato do ângulo entre uma liei'tação Lateral e'a t'ace ascendente e e direção de deelOoamento mel
a, -Lp roxim-lam,.,te 1.5r
C013
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8- Um membro de corte

em forma

;0

de c' inza1 1 parttoular"

Ja2eiro .da 1959 929 .

10. UM processo de preparar o dispositivo do

mente um membro de corte formando parte de um aro dentado sabre um

detecção de acOrdo com os pontos 1-9, caracterizado por comais,

membro de corte girvel, caracterizado pelo fato do membi . o de corte
em forma de cinzel ter a estrutura reivindloada em quaL,,.~

tir as revestir dito material eensieel com uma delgada película

dos pontoe 1 à 7.

do meneio ado au atrato.

9- Um cabeçote de barbear Para emprego; num ap5.relho

de barbear à ses co assencialmente conforme aqui descrito ,,00m
Sereneis ao desenho apenso.

A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção
Internacional e , o Art. 21 do Decreto-Lei Po 7903, de 27 de AgOsto
de 1945, a prioridade do correepondente p edidwdepositadu na Repartivio de Patentes da Bolanda, em 13 de Abril d.e 1962, sob
No. 277237,

11. Um . procosco para identificar a composiçao
do correntes de fluido, usando o dispositivo de detecçao doa
pontos 1-9, caracterizado pelo fato de compreender as etapas
de

escoar uma corrente do fluido em contato com o citado ma-

torial sensível revestidO oscilanto; inter-reagir pelo manos
um componente da referida corrente de fluido com o citado subatrato, de modo a ..,odificOr a c lilaçrio do mencionada, material

4 do abril de 1.963
REQUERENTE . ESSO RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY - Estados Unidos
TÈRMO 148.240

da km4rica

PRIVILÉG/0 DE InVENÇKO - Analizador de

sonsively e detectar modificaç jes da oscilaçSo do citado mate-,'

rial sensível por meio de um dispositivo registrado.
C
12. Um processo do acOrdo com o ponto 11, ainda

gás

mais caracterizado pelo fato da referida corrente çle fluido ser

REIVINDICAÇXO I. Uns , dippositive dote/ator caracterizou° pelo

fato do comproender um material eensivel e um substrato depositado serord o mamo.

ure.a corrente de liquido.
13. lqin pz'ocesso de acardo com O ponto 11, ainda
anis caracterizado pelo fato da citada corrente do -fluido ser

2. Um dispositivo do acordo com c ponto 1, caninia
mais por incluir drgaos para oscilar dito maractei g.zado

uma corrente gasosa.

terial sensível e drgoos para determinar mudanças nas resoecti
vos oacilaç;es.

ainda mat caracterizado pelo .;'ato da citada correuto de fluido
ser composta de ladrocarbonetos e o dito material sonslvol ser

.3. Um dispositivo de acardc com os pontos 1 e 2,
caracterizado polo fato do- mencionado material sensível revesti-

revestido com o substrato liquido selecionado do grupo consie-

14. Um processo de acCirdo com os pontoo 11-13,'

tindo de esquclana, dleo de silicona o graxa Apiezon,

do ser montado dentro de um estojo, dito estojo tendo uma entra-

15. Um processd-de accirdo com os pontos nal:J,

da e uma salda adaptadas para permitir escoamento de gas atreves

ainda mais caracterizado pelo fato da citada corrente do fluida

do citado est6jo; orgás para oscilar o moncionádo mateAal sen-

conter hidrocarbonetos aromdticos e o referido material sensí-

sível revestido e orgaoá para detectar as mudanças das oscila-

vel ser revestido com um substrato liquido selecionado

Coes do referido material sensível revestido.

-consistindo do E,B 1 -oxidi -. nropionitrilo. sUlfolona e polietilenc

4. Um dispositivo de acOrdo com os pontos 1-,
Caracterizado ainda mais pelo fato do mencionado material sen..

sivel exibir propriedades piezoeldtricao.
5. Um dispositivo de acárdo com os pontos 1-3,

6. Um dispositivo do acOrdo com os pontos 1-4,
ainda maio caracterizado pelo fato do dito material sonstvel
ser um cristal piezoolotrica.
7. Um diapositivo de acOrdo

glicol.
16. UM prodeeso de acordo com os pontos 11-13,
ainda mais caracterizado pelo fato da referida corrente de flui,.

ainda Mais Caracterizado pelo fato do dito material oensivel
ezlbir propriedades maGnatoestritivas.

,

do grupo

O ponto 5, ain,
.da moia caracterizado polo fato do dito materia/ seneivel sor
Coal

quartzo.

do conter compostos o ptigenados e 9 citado material sensível sor
revestido com um substrato selecionado do grupo consistindo de
dionil fia1ato,,alquWsUlfon,a15 o Aldo1-40
17. Um processo de a4rdo com os pontos 11-13,
ainda mais caracterizado peio fato da citada corrente de £1uid0'
conter 4EUle o oitade material sensivel ser revostiáo com

UM

substrato Selecionada do grupo consistindo de silics sol, 44.W,
mina e peneiras moleculares.
18. Um procoaso de acôrdo com ás pontoã 11-13.

8. Uns:lispoaitivo de acordo com os pontos 1-7,
ainda maio Caracterizacia rolo Lobo do dito substrato OOt UCt

ainda mais caracterizado pelo fato da mencionada corrente flui,

liquido.

da conter gás sulfidrico o o citado material Sensível sor re.

,

é

9. Um diapositivo de acOrdo com os pontoe 1 - 9,
aiado mais caracterizado pelo fato do refeda notarial asnalvai ser revestido com uma oabstrato que d capaz de inter reagir
com pelo . menos um doa cOmsonentee do material e ser detectado.

vestido com um substrato selecionado do grupC consistindo de
acetato dó Chumbei, prata, coã2t e dido antraquint.2a disg1fdufcei)
19. Um dispositivo de deteco;o caracteriSedo,

Cf:,4:; IO OFICIAL

930 Qz.lar,:a. -teira 2.9

aliai
pela faie de eaZar subal:anci almor,-"ax de acrrade com o que foi
descrito com particular referencia aos exemplos a doeenhos.
20. UM processo para identificar a composiçao

earrontes do fluido Caracterizad ó pelo fato de estar

(S'3,?.?-0

til,

Jane;ro de 1969

lhetao da qual apds a anzerçao no magazine . 0 ajUstdvel nu..?
1
ma direç:o à Angulas retos à direçao de inserção. i •
5.

subo

um aparelho de magazine, de . acordo

CO2

o ponto 2, caracterizado pe10, fato do membro formando par*

toncialme nte do acOrdo com e que foi aqui descrito.

te de aparelho ser am'forma . de gancho e ser adaptado para
ser deslocado para a , posição de liberaç go em torno l de um
pino pivyt disposto pelo menos na sua maior parte' abai= da
euperficie que sustenta o magazíre e paralela ao miamo.
6.

Um magazine para empago num apaLlho (1(
1
magazine, de acOrd y atm qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato da abertura proporcionada para a in
1
serçao do membro que forma parte do aparelho, 110 interior

FIGUREI

do magazine ser casada com o membro que forma parte do aparelho e pela

localizaçao e formato faz com que &caixa
I do magazine seja travada na posiçe'o opèracional sebre o apw
sua

relha juntamente com o membro que forma parte do aparelho.
7.

Um magazine, de acordo com o ponto 6, caa

raéterizado pelo fato de qualquer projeç2O paralela da abar.
tura proporcionada para a inserçao do membro que forma parte
do aparelho no interior, do magazine se situar fora dc)
mue.E... 7
tZaKo N O 144 745 de 19 de novembro de 1962
Requerente: N.V. PRILIPS,GLOBILAMPENFABRIEKEN - Holanda
PrivilÁgio de InVençãa: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
.C,
aPARSLHOS DE MAGAZINE PARA PORTADORES DE GRAVAÇXO EM FORMA
NOS MESMOS"
I
CITA E MAGAZINE PARA EMPR CGO

A requerente reivindica de acordo com a Con..
!
venço Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n2. 7903, dn

27 de ad;sto de 1945, a.prioridade do correspondente pedid.
1

depositado na Repartição de Patentes na Alemanha em 21' de no
vembro de 1961, sob na G 336391Xc/43a.

RSIVINDIGAÇOBS

1.

Um aparelho de magazine para portadores

de Gravaç ^áo em forma de fita nos quais os magazines associados adaptados para serem travados a gy aparelho alo guarneei
dos de um freio para bloquear o desenrolamento do portador
da gravaçao, n dito freio sendo adaptado para ser liberado
quando o magazine está sendo, ou foi, colocado na posi4o
operacional, caracterizado pelo fato' de aábos o travamento
da caixa do magazine na posiçSo operacional e aliberaço do
formando parCreio serem desempenhada s por um aaico membro
.
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te do aparelho cujo membro d inserido no interior do magazi-

F

ne atravê,a, uma abertura na parede do ,aagazine

2.

Um aparelho de magazine, de acara° com

ponto 1, caracterizado pelo fato de ambas a liberaç'ão ,do
Creio ao travamento da caixa do magazine serem prodwidos
por um movimento de inserçSo e poloSirar e/ou pivotar e/ou

aeslocar do membro formando parte do aparelho.
3. Um aparelho de magazine, de acordo com
a ponto

caractàUzado

pelo fato ao meábro formando pare

tio aparelho apds ser inserido no magazine ser ajustável numa
membro
dirogiio'A Ongulos retos à direçè de inaerção por um
Latoraediario formando parte do magazine
Um eparGiho,. de s-_gazine. -d e acordo ccm
caracterizadc pala fato ia membr.: forma ,210 par4.

o IssAto ?,

conformadc na tomais ae ema
. tit$ 49 g524PaltW aex

,

TUMO - 153.2613 - 2 de outubro do 1.963
REQUERENTE - ERNESTO PAIVA MARQUES - Guanabara
PRIvILÉGIo DE INVENCK0 Aparelho anti-roubo de automóveis'
1°- "APARELHO ANTI-ROUBO DR AUTOmóVEIS" que im
pede que e motor seja ligado, caracterizado pele fato de

ser um dispositi;o mecZnica composto essencialmente de: UMQ
fechadw..a; um obturador da gasolina e, do um corta-circuite
2°.-' "arauFamo ANTI-ROLTBO ou AUTOMOVEiv, como
na :)to agtterier, caracterizado pelo fato da fechadura serl
constutda de um tambor reti-ati/, de uma lingueta eolid;t:C!.4 Com • referido tambor retr&tit, dois cabos flextvcia m 1
vimentalore da obturador da gasolina e do corta-circuito,
a, de dais
das re20rMas cabos flexiveie.
AUTuw5MI3"

como

.

• nOtt pontos 1 e 2,. caracterizado pelo fato da obturador ar
conatituido de t um miple (entrada da gasolinaftde um ab-,
,_--turador prOpriamente dito (acionado 'por Um doe canes,flexte
tted's referidas no ponto 2); , de uma saída da gasolina para e
carburador; de um cano de passagem da ,gasolina

para, 5:»

carbg„

radar e de um niple de firaglio no carburador.
40 .. 0APARELHO ANTI-ROUBO D AUTO 8' come
noa pontos de 1

Janeiro de 15:69 931,
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a 3,

caracterizado pelo fato do certa-cir-

cuito ser composto de um tampo de material isolante . ligo,"
da a

UM .6. 1809 de material condutor eletrice, *amais jun..
U mente eSo os dementem' de fixacZo do aparelha no berne d.o

bateria e, provido de uma lamina de material condutOr na
qual $ ligada a 'alm.04 de um cabo flexível e de um cabo nee!
gativoa
Tudo

subatancialmento como descrita, desenhwit

e reivindicado.

dUzido um eixo dentado pret .:ia parte '.sral do eixo traiu
í. ' vers a l das rodas dianteira :1 ajustado a dites s argolas por dem
lo de borboletas de fixasSo previstas nas mesmas.
, 3,, APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS
EWMAQUINA DESTINADA A LIMPEU E QUEIMA DE CAPIM, de acerde
tom os pontos 1 e 2, caracterizada pelo fato de Serem preVipo
Ios nas partes laterais da calml, inferiormente, dois esquie
lotados, a exemplo das 'rodas da mequina, de dispositivos re •••
guiadores de sua altura,. dispostos dois a dois pOrcada OS 1,4
qui, lateralmente, consstentes em uma haste pr'esa a parte\
inferior da caixa que se: enéaixa em um tubo cilindriCe »rege
to ne parte superior de dito esqui sendo ai 'ajustado por In o,
termedio de uma borbplet4. ie fixaç 'ão. •
A
4.- APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZ1DO3J
EM MÁQUINA DESTINADA LIMPEZA E QUEIMA DE CAPIM do aCtrd0;
. com os pontos 1, a , e ;3, coracterizada pelo jato de ser prbpq:
cionado, no tapo da caixa, um reserv3t .Srio de coMbUstÉvel,pri
Vido de um tubo de sueveo que comUnica dito reservatOrio Cora
um injetor, ligado, por sua vez a quatro bicos semelhantes
acs de ges incidentes sabre uma grelha de queiMa de capim dia'
posta no fundo' da caixa.
I
5.- APE*EIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS
EK MAQUINA DESTINADA A LIMPEZA E QUEIMA DE CAPIM, tudo couro
4 descrgo e ilustrado nos desenhos anexos.

manda
.•
pg:immeemee#

IhWeile?

TERMO - 152.391 - 30 de agasto de 1.963
REQUERENTE OLESILDO ANDRADE SILVEIRA a Guanabara
PRIVIIXOIO DZ INVENÇXO Aperfeiçoamentos introduzidos es
!adquiria destinada a llipasa
queima de capim
PONTOS CARACTER1STICOS. •

1.. APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS
EM MAQUINA DESTINADA A LIMPEZA . E QUEIMA DE CAPIM, caracterirodas.
zada pelo fato de ser . dita . máquina dotada de quatro
tendo sua altura regulável por meio de dispositivos uspeci
ais daregula g em simultenea das rodas e dos esquis interait
de impedimento Ue sarda do calor.
2.- APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS
EM MAQUINA DESTINADA A LIMPEZA E QUEIMA . DE CAPIM, de acerde
com o ponto 1, caracteriza da polo fato de que dito disporti
vo de regula g em de altura das, rodas consiste em um • suporte
previsto na parte central da frente da caixa dotado de duas
argolas paralelos dispostas um cima da outra onde e intime-

26

15

2ERMO N R 153.640 de 14 de cUtubro de 1963.
lEQUERENTEs MR. LUIZ GUSTAVO WERTREIY1R.. SX0 PAULO'
PRIVILEGIO DE INVENÇXO: ;,,NOVO PM PARA OSTEOSINTESE
EM PARTICULAR PARA FRATURA DO COLO DO EMIR%
==w2EIXIERIbASP5S..=

•

npV0 PINO rARA OS109,INTESF, EM PARTICULAR
DO COLO DO FEMUR",

_ÁLWa
PARA

earaotexizado por eonstitnir-se dominarei/G

tubular (1), cuja Oertaralaferna . (2) apreeenta parede 010 80
inicia lisa (3) Inumadas extremidades, logo opas (1 zombada
( 4 ) 1 e prossegue 1iSa ag, a yortRetis odjamto1 Matado%

932 Quarta-feira 2)
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Orada dama, tememhe ~a Molda/ (6) Sendo quo, omtezna*
t2Onte, Sota extromideRe yroximal, dis1 .4 do uma e4ric,de

CoOlan (7) cotorma de Arrudas deparada,* por roontrandas os
Cle in-enn4 ( 8 ) enquanto (na a oxtTenidade Oposta aPresenta-so
2nalnoada (6) o com ui*, chanfra (6A); centralmente, partind*
Aia oxtraddado proximal, Alto tubo (I) possuo ma tend. (9)
spio avança elasentid0 Vtartical atto Um OrçO do seu corpo',
UABA
tP
...2.1L
2a3 "NOVO PINO PARA OSTEOSINTESC,_11N PARTICI
La0 COLO DO PEMUlt i , earaoterizado por una poga r01104 (10) que
Do

itterpona peca tubular (1),

o

coo rosno ema extremidade

lsonteaguda (11) e, {noa-tomento, extremidade dotada de Cala ektor4.
' fra (12) encimado poX uma "arte rOaaneada (1 3)a ,0 ponto boi"
&mental 4 a poseibilidade de aumentar O ~DO UNIU eXtre*
Vaidade que tema uma forma O ffiliCaí fixan4o:P*84 iírMeMonte CO 454
80s it

permitindo a traço Usar) fragmento o 1, impttagifoo

eQ) Ppm

PINO

X'ia OsTSIE

!NO COLO Me rnnunli , de

aoexclo

fPÁ1P!CULÃ1% PADA A

com ort pontoo preeedenteoe °tudo

COMO Substancialmente descrito, reivindicado Or olot, dcoankoe

anexou

REMO/CAÇO
a
1 a Dm facho ou encerramento para um ~pinte de lei.
ta fluente compreendendo um par de ralos paralelos, girtveia OM
direçaea °pontas, e tendo um pasce atravan o.qual material em len*
gol pode ser posando, um invOlucro tendo um *r de membros laterat$
paralelos ee extandendo longitudinalmente aos rolos, Cada membro
lateral sendo <min g au° ie conformado .;ara mo amoldar citrina*
mente ; superei:jia poriferica de seu respectivo rolo, dispositio
vos condo forneaidoa pare dirigir uma corrente de gafue *abro a.
*aporfiai* de cada rolo para prevenir o escape de particulan de,
1
leito atrav$s °a intervalos entre co membron laterais G seus roa+
'

pectivos rOlos,.dispositivos exaustores mondo fornScidos para pero

mitir que a dita corrente de ja seja extraída do fechei*
2 • Cm facho, do acardo com o ponto 1, caracterizado p.a
lo fato da corrente de jaa der dirigid* essencialmente de forma
tangencial :a supernal° de caáa rolo numa direao oPoata direar
gZo de rotaçao do ralo.
3 . Um facho, de acardo com qualquer um chis pontos 1
ou 2, caracterizado pelo fato de cada membro lateral ser guerra..
oidó de um membro de veda0ro para acoplamento . com seu rOlo asco*
ciado, os dispositivos para dirigirem uma corrente de g$3 Abro

superflcie do ralo sendo localizados entre o posa° o o zomba%)
• u
de vedao go na rega° adjacente ao recipiente do lóito fluente*
. Um f;cho, de acOrdo com qualquer um do n pontos 1a3a
Caracterizado pelo fato dos dispositivos para dirigirem uma cor
rente de .J4 glabro a superkicie de cada rolo serem .
fOrmadon Poli*
ariamenta Com os membros laterais, cada membro lateral Compreen:
dando uma passagem para ligaçao com um saprimento de Wa sob preso
do a ao comunicando com uma fenda formada numa parede-do.membre
adjacente ao ralo associado, a dita fenda se extendendo ao longo
de • g aencialMonte o inteiro comprimento do ralo*

5 uà r0110, de acOrdo com qualquer um dos 'pontos 1414
1
Caracterizado pelo fato de mor fornecido um defletor Para confia*
p ar a corrente de g$s uma direçro tangencial com respeito ; cada

Vai%
6a Um tacho, de acOrdo com qualquer um dos pontoa 1-5#
Caracterizado pelo fato doe dispositivos para dirigirem a correu*
to de g$s eZbre a supernole de cada ralo serem dispostos do moda
Ã dirigir a dita corrente transversalmente ; auperficie do ralo
en g odado na rogiiro adjacente co recipiente do leito fluente,um

47c.2

defletor sondo fornecido para cada ralo para limitar a Irstarb ou,
Corr en te 00 g40. PO sentido do passe entre os Aios*
7 . Um tacho, de acOrdo com qualquer um dos p lantou a-6,
Caraoterizado pelo fato de serem fornecidos diapositivo i para cada
Combro lateral para ajustar o intervalo entre o membro lateral e anta
ralo associado.
8 - " UM nabo, de, acOrdo com o ponto 7 # caracterizado pom
-Mb

.!

aa 11104a e* WH2C 20610 de 1.96
MOMO! DUNLOP RDDIER COMPANr urnrum . Inglaterra
WYNNOQ w Aperfeiçoamentos em-aperelhor para o
temente tírmla° de umtorJL emlougal

/o tato dos dispositivos para ajuntarem o intimas> entre cada
cubro lateral n' sou ralo associado compreenderem recursos para
sustentar o membro lateral em torno de um eixo pivotante transver.
saimento ajusta. vel paralelo ao eixo geomatrico do ralo associados
* dispositivo; para girarem o membro lateral em torno dc: dito elo
xo geomt, trico plvotante em consequentia do que o.membro lateral
poda ej2 r.sdialmerte deslocado> c aproximadO Olt afastado Sa rala
asseclad.w.
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7. maciço :incute guarnecido de um ficho conforme

Jat.vo

de 1559 953

as.

adelo OM qUalquor um dos pontoe precente.
Um Sacho para um recipiento de leito fluente cons.

Unido 8 Inotalado essencialmalte conforme aqui descrito e iins.
!brado no desenho apenso*
' A requerente reivindica de acardo com a Convenço Inter.

Onologal o o Arte 21 do Decreto-Lei No * 7903, de 27 de agosto de
043,a prioridade do correspondente pedido depositado na Reparti.
godo Patentes da Inglaterra., em 27 de junho de 1961,-sob nNo*
2,40e

14V.989 - 19 de junho de 1.9mJ
ISQUERENTE - VITTORIO GALIAN SãO Paulo
PRIVILtGIO DE INWENÇKO - Novas diapos/çEes em focos de luz dirigível
para vefeulos motorizados
REIVINDICAÇn
12)

"NOVAS DISPOSIÇUES Eti FOCOS DE LUZ DIRICIVEL PARÁ VEICULAS

MOTORIZADOS", oaractoriza-no

Onsoncialmente pelo fato de ser

oone'tteido de uma. asixa d g Ilumina4o (0)com forma ovaladale
frontalmente envidraçada (m),. ondo está incorporado eprotogid0
interiormente, o corpo do iluMinaço (A) que I. mont ad o o Gbre dádsomi '"dixos ( n) o (lu o a o articulo 'h orizontalmente ma . ambas as dí,

TERMO . 143,45 . 8 de outubro de 1.962
REQUERENTE - PREROVSKÊ STROJIRNY Tchecoeslovequia
Cr/MACIO DE INVENÇÃO - ALIMENTADOR DE PESO DE UMA Só CORREIA C04
CONTRELE AUTOMÁTICO

reciies sóbe osferas (D) do material (lua rio necessita lubrifiCa
c:ia; ou semi-osforas, rolamonos ou maneais onomn: tendo aplica,

REIVINDICAÇÃO

do no -oixo do corpo de ilumimaciiu dois anois (C) que permito

1- Alimentador le pano de uma oorreia com controle

4

correco da faixa de luz, , tanto horizontal, como verticalmente*

gatom4.tloo ) oarocterizade pelo fato de que um potenclometro
OOneotada atraves da inicial s e o terminal o4 taquigeredor montadd
ol

22) "NOVAS , DISPOSIOES EW FOCOS DE LUZ DIRICIVEL

PARA VEICULOS

o eixo do motor acionador do alimentodor de p seso de uma correia,'
MOTORIZADOS", COMo. no

() deslocador do potenclometro e mecanicamente conectado ao eiXO

do diepocitivo de pesagem o ao membro de correção que ; coneotade

ponto procedere, e caracterizada essencir

almonte pelo fato do a dirigihilldade da luz principal ou sem*

atravels da entrada assimetrica ao amplificador diferencial o po-

dária,

tenolal constante sendo conectado tamb6 ao mesmo, um amplificados.

sentido horizontal e em ambas as diroon e poder

sor

VOltagem sendo conectado às saídas eimátricae gic, amplificador

. feita meetnicamente, por meio de rosca sem fim (D), comandado

diferencial * O amplificador de voltagem sendo coneotado ao enrola,
sento de oontrOle do amplificador de força e o enrolamento operado:

manualmente pelo motorista, ou ligada polo eixo, flexível com

do amplificador de força as sáídae de 04. daste amplificadoi-de

"tarra ÚJ direC1 eu, aindt., por poder ser ligado, fixamente,00ll

torga do circuite de armação do motor acionador do alimentador

a alavanca (E) de comando da torço das rodas dianteiras do vat.

do

0 potenciOmetro sendo inserido atraves do inicial e . o deslocador
dentro do circuito da realimentaçao do regulador de velocidade*
2 . O alimentador de peso de uma correia com contrà.
le aUtomàtico, caracterizado pelo fato de que o dispositivo dp
pecsgem eMecanicamente conectado ao deslocador de potenciâmetro
de maneira que o deslocador e movido com a diminuiçZo do peso do
Material na correia na coço do contra ptao na diroçao do inicial
do potenclemetro e com o aumento do peso do material o desIOcadOr

ã movido na dire4o oposta.
3 - O alimentados de peso de uma correia com contra.
le autom4tico, caracterizado pelo fato de que a Voltagem de'alimen.
taçao trazido da fonte do C.C,
estabiliede.
1

nulo, 3 9 ) "NOVIS DISPOS/OES tW P0008 Dt LUZ DI1IG/1 711 PARA IMICTLOS,
MOTORIZADOS", Como nos

cialmaJt# Ilelo fato

pontos precedentes e caracterizado 91388314

•
I. dirianiltdado da luz Oor popeireletSEP

Atm antomáticamente, coam n apíicaao de moina oontrapoitade itg4M
das ao eixo do corpo 'da Olmipaao, ou por comando de
Th

..1. 34

ar eueprift

a
934
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'Y
/

ltmoompreasor áltérokel de tolde da

WTORIZADOS", como- nos pontos precedentes, o caracterizado esee14'

Vido to earaoterlAmdo polo 40 p ositivo dd $4o303 Pré MOIO
Cialmente pelo fato de, ainda, a diriaibilidado da luz poder ser

o

•

feita eletrdnicaments, por meio de um comando eletrdnico acionai,

o abertura da divido.
3 4 . Um compressor alternholJdo &ardo o
o ponto). ou 2, caracterizado por uma vAteula decontrole PRONI

do por botes dispostos no painel do veiculo

regular o tluxo strav iSs da passagem do fanaria.'

áe) o NoVAS DISPOSIOES EM FOCOS DE LUZ DIRICIVEL PARA VEICUIOA
MOTORIZADOS", como nos pontos precedentes e tudo como 8ukstan0-1

4, um compressor attern gvel

4o

tardo 4011

qualquer Um dos pontes precedentes, caracterizado por um cid
Cio restringido para controlar 8 pressdo ia passagem

simonte descrito. reivindicado e pelos desenhos anexos.

grAa,
s. Um compressor alternáverde

`..9.

do

mo

ac6rd0 cot,

O ponto 3, caracterizado por dispositivo de rete0Zo para retido
viVelmente reter a válvula de controle em posicNO de aumant0
diminuição de fluxo.

ti

6, Um compressor altern gvel!de actrd0

qualquer um dos pontOS precedentes caracterizado

por disposiU

vo definindo um segundo cilindro e dispositivo interposto entre
e segundo cilindro e a tubulação de descarga para Impedir fluo
/.
so do gás da tubulação do descarga ao segundo cilindro.
7. O processo de descarregar, um cilindro
de um compressor altern g vel de actrdo com qualquek um dos peie.
tos precedentes caracterizado pelo passos de colàação dos Itiew
dos do descarga e do sucção do cilindro em comunicaçãO para
descarregar o cilindro em reação a uma primeira pressãO de eco

trole, mudança da primeira prdssão de controle em resposta
uma predeterminada primeira pressão de sucção, impedimento do
1
comunicação entre lados de descarga e do sucção do cilindro #40

ra carregar
contrtle

o cilindro

a mudança

em resposta a uma segunda'

P

costa do

de segunda pressão de contrele a primeira

pressão de controle em resposta a uma predeterminada segundo
Rressão

de sucção

para ptr

os lados

de descarga e de

ancOo dO

cilindro em comunicação para descarregar o cilindro.

28 de maio d: 1.963
EqUERENTE - CARRIER CSRPORATION Botados Unidoe da Amenos
"*Mg0/0"DR . INVENÇãO ContrOle de capacidade de comesso

ÉRMO - 149.431 .

A requerente reivindica de acro Com a egg
1
venço internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No, 7 903. dd
27 de ag8sto de 1 945, a prioridade do correspondente

REIVENDICAÇKA
1. tira compressor alterável Incluindo

c

Um Cie

lindro, um embolo mÉve/ no cilindro, uma tubulação de sucção,UMa

pedid0

depositado na Repartição de Patentes nos EN.UU. daAm g rica Se

5 1 d e maio de 1962, Sob No. 198.854

tUbUlaç ão de descarga, Usa cabeça de-cilindro para o compressor,
tuna divisão na cabeça de cilindro, separando uma ctmara de .dess
Car g a de uma ctmara de sucção, uma abertura•na divisão, disposto

tive acionado

por pressão

normalmente' aberto para fechar a ober.

• tura da divisão, carectf„rizado por uma passagem de sangria comum
e. Oleando a tubulação de descarga com o dispositivo acionado

por"

pressão, uma passagem de sucção comunicando a tubulação de'sucçãO
Com

a

passagem de sangria, dispositivo para controlar a pressão

Na passagem de sangria, esposlOis acimo,sdo por pressão respont
alvo a, uma mudança na pressão da tubulação de sucção para acto..
Par o dispOsitivo controlador de pressão na passagem de sangria

Com o

que a um predeterminado aumento na pressão de sucção o

dispositivo acionado por ,preasão fecha a abertura da divisão
para

carrear o

compressor, e a uma predeterminada diminuição In

presE7.0 de sucção o dispositivo acionado por pressão abre a- absw

TeRNU 149.470 - 29 de maio de 1.9u:
REQUERENTE - RATSUTA INDUSTRIAI Co. E/DA - Japãt.
PRIVILÊGIO DE INVENCX0 - Aparelho alimentador da cãma r
i a de ar nas
bombas de liquido =Wel a emi)olos de
vai-vez 9u de movimento alternativo Á

tura da 4visão para

desçarreaar o OFprell4r,

'

Qua.r*ta-feira.

DIÁRIO CF

REIVINDICgNt,
1. APAREINOlÁlmásrADOR DA CUIARA DE AR NAS 'BORDAS DE LIQUIDO mtuz A teozos DE VAI-VEK
DE MOVIMENTO ALTERNATIVO, Caracterizado pelo fato 26 fazer Pas
ar o ar ã'parte superior da Gamara de ar, atraves de um tubo
ou cano condutor e de um orifício de deocarga da bomba de ar,
por intermedio de uma oonex .Elo eatabeleolda entre a alavanca
do , embolo da bomba de ar e a alavanca de açu) Ou biela da bom
ba

de líquido

APARELHO ALInNTADOR DA oltmAAFINAS
BOMBAS
DE
LIQUIDO
NOVEL
A tMBOIOS DE VAI-VEM Ou
RA Dr
DE MOVIMENTO ALTERNATIVO, conforme as reivindicaçUo anteriores,
tudo eubstancialmente como descrito no relatOrio,• reivindicado
no ponto oaraoterístido precedente e ilustrado noa desenhoa
anexos ao presente. memorial..

(Seção III)
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ditos eXnboiod sm\um dado doomento; um egundo. dispositivo arme

senador ligado ao dito conversor e a , dito contador para aracus»
Mar um sinal representativt Ia presença de ua.quantidado ao
, .

bolos

preselecionados em Uma sequencia predeterminada no dito do-

cumento, meios para gerar pelo menos duas pulsaçoes durante o tra
neto do dito documento desde o dito ledOr atet a dita esteç go de
salda, meioa ligados entre os ditos primeiro e segundo dispositi.
vos armazenadores respondendo à primeira das duas ditas Pu1sa0eS
para transferir para o dito primeiro dispositivo armazenador qual.
quer informaçao armazenada no dito segundo meio armazenador,
-meios respondendo A segunda das ditas pulaaçoes para transmiti'
'informaçoes armazenadas no dito primeiro dispositivo armazenado
para a. dita estaçao de saida.
2. UM sistema para classificar documentos,

cada

um dos quais apresentenào símbolos de infármaçOes dos mesmos, durante a sua

passagem

desde uma estagL de entrada atd uma estaçó

de eatda, caracterizado por compreender: Um dispositivo ledor ad-

jacente à dita estaçao de entrada para ler os ditos símbolos se. rialmente, um conversor de código para gerar sinais codificados

binários cada qual représentativo de um dos ditos simbolos, na
contador da posiçao dos simbolos para gerar. uma pulsaçeo em uma
predeterminada relegai) de tempo .com cada um dos ditos sinais bie
nários,'um primeiro dispositivo armazenador ligado ao dito con-

versor e ao dito contador para armazenar sucessivamente o sinal
binário correspondendo em tempo com um selecionado dos 'ditos sime.
bolos em um dado documenta, Um segundo dispositivo armazenado3ligado to dito conversor e ao dito contador para armazenar um

sinal ,representativo de uma quantidade de simbolos pra-selecionados em uma sequeroia pra-determinada no dito documento, meios

para gerar pelo =os duas pulsaçoes durante a passagem do dito

88
P/O LJPÓ'

documento desde o dito dispositivo ledor ate a dita estaç 's*o de
salda, meios ligados entre o dito primeiro dispositivo armazena.
dor e o dito segundo diapositivo armazene:dor e respondendo à primeira das' doas ditas pulsagiges rara transferir para o dito primei

T2RMO - 149.549 - 31 de maio de 1.963
REQUERENTE - SPERRY RAND.CORPORATION . Estados Unidos da Am4rica
PRIVILÉGIO. DE INSIENÇXO - Sistema de classificaç g o de documento..
REIVE:DICAÇXO
1. s Um sistema para classificar aocumenros, cear:
um dos quais tendo símbolos indicativos nps'mesmos,. durante o
seu trãneito desde uma estoçao de entrada atd uma estaç go de.ssiia, caracterizado por compreender: um dispositivo leder, adjacen-

te

dita estaçSo' de entrada para ler os ditos •símbolos sàriamen

te. ue conversor de cddige para gerar sinais distintos, cada um
ioe veie representativo de um dos ditos símbolos, um contador
o posiçU

dos símbolos para gerar uma puleaçao em uma rolaçao de

iv dispositivo armazenador qualquer informaia'o armazenada no dito
segundo dispositivo armazenador, e meios respondendo à segunda
das ditas pulsaçoes para transmitir informaçoes armazenadas no di•
to primeiro

dispOsitivo

armazenador para a dita

estaç go

de salda.

3. Um sie-tema para classificar documentos, cada um
dos quais apresentando sImbolos de informaç jes no mesmos, durante
a sua passagem desde uma estaç;e.de entrada ate uma estaço de
- salda, caracterizado por ' compreender: um dispositivo ledor adjacente à dita esta.çz__, de entrada para ler os ditos simbolos serialmente, um conversor do cddigo para gerar um sinal binéxio representativo de cada um dos ditos simbolos, ua contador da poniÇ70

tempo predeterminada com cada um doe ditos sinais distintos, um

dos siabolos para gerar uma pUlsageo em ~predeterminada role!

primeirc dispositivo ermazenadot ligado so dito conversor e ao

çao de temp0 com cada um dos diLtil Alueis bindrios, um primeiro

dito contador para ermazenar sucessivamente os sinais distintos

s dispositivo srmazenador ligado ao dito conversor e ao dito cena.

Joe se enContrem em wincidOncia de cempc om um selecionado doe

tador para armazenar,aucesalvamente um sinal bliáNJ.9 QUIVQ94!

•

•
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detido

em tempo com um selecionado dos dita simbolos em um dado

documento,

(4 Ca datara saca 02,aotificar eccUoutos, cada

unia quantidade de dispositi.vos arinazenadores maniate

aios ligados a0 dit0 conversar e ao dito contador para armazena*
)

tuas quantidade de sinais cada qual representativo da prosainga ,
de uma q.uontidade d imbolos pra-selecionados ea sequanciaS Drag
determinadas no dito documento, meios para gerar'pelo menos Uma
, 4quantidade de sinala de

prova eapa2ados em tempo seguidos por

dito documento deixar o
'dito dispositivo ledor o antes da chegada do mesmo àdita ase
'Lagoa de acida, canais separados ligados entre à Alto primeiro
dispositivo asmazenador e cada um dos ditos diapositivos secun•
zd,itrios de armazenament0 e respondendo ea seq,uencia as ditas palo
' Uma pulsara de transierencia apds O

hW.*

capes de prova para transferir sucessivamente pára o dito pule )
aleiro dispositisr0 armazenador qualquer . infoxmaqao armazenada Ga
'qualquer dos dispositivos ermazenadaree Se0Urdári0.3 8 e meios resta
piondendo à dita pulsaçao do transferOncia para transmitir infOrr
,rnaçoes armazenadas no dito primei= dispositivo armazenador para
gt dita e staçao de saida.
4, um sistema para clased.ficar doFtimentos i cada
do a quais-contendo sfml,olos de informagoes nos asnos, duram*
te

a

sua passagem desde tuna, astaç "ao do entrada abd uma esta;a3

de saida, caracterizado por compreendert um dispositivo le.dor
adjacente ..dita e staça"o de entrada para ler os ditos simboloo
aerialinente, um conversor de código para gerar um sinal. 141:leria
repretentativo de cada um doa ditos stmbolOs, Um contador da paga.

neeary

' aiço dos símbolos para gerar uma pulaeçao em uma. pra-determinst.
da relaçao de tempo com cada um dos ditos sinais bindrios, um
5
primeiro dispositivo armazenader ligado ao -dito conversor e ao
01

tlito contador para armazenar iatzeasivamente

um

sinal bindrio cor-

I sara tamazens.r onz USI primei= dispobitivo armazenador de sinais
distitioS representativo doo clabolon em Uma posigro em cada ma
on ditos documento% caraoter-làado por Uma combinaglb empresa*
.dondoe um segundo diapositivo armazenador para armazenar tua mio
dado ígnarial meios ~ponde:lb a um inicio do trtosito de cada
*I dos amontoa atroais do alto ditpositivo iodar ' para estabew
Uca o dito sevado diap ositivo em um do dois estados, meios
ligados ao dito dispositivo ledos o operdvelo na ausencia de
i cusionto em uma SegUeS4a de sim.
gualoer slabolo de qualver d O
bolos pre.determinala para mudar o dito enodo disPositivo
sazonador para um segundo doa dois ditos estado% raios para gr.
tar pelo menos duas puisaqrss espaçadas em tempo ddante a pano
sapa do dito documento desde o dito dispositivo leder ata a
dita estava de s'aida. Seios respondendo ft primeira das duas di4,
••
tas pu18a20e0 para trtutsferir a 0a/da do primeiro o atado do dito
Segundo diapositivo exmazenador para o dito primair0 1 dispositiVO
amazenador para suplantar o dito sinal dos ditos sinais 'clistinn
tos, e meios respondendo segunda das ditas pulsagoos para trans'
informapose armazenadas no dito primeiro di spoàtive arma.
senador para a dita estafo de salda.
6.

tini sistema classificador de algarismo por ai-

cariam tendo um registrador de armazenamento no qual d armazena*
da a informagao de classifica2ao representativa do algarismo apa*
recendo em uma posiçao de algarismos pre-selecionada em um campo
da informaçoes de algarismos xnultiplos em um docilmente ao passar

irado documento, dois dispositivos armazenadores secunddrios
dos ao dito convezsore ao dito contador para armazenar dois si.

O mesmo atravds de um dispositivo ledor de documentos, caracteri.
fitado por unia combinaçan compreendendo um coutador apresentando

• iais cada um dos quais representativo da presença de , uma sequencie

Canais de posigao dos algarismos em um tuinero igual

diferente de slmbolos mdltiplos no dito documento, meios para go-

posiçiies de algarismos no dito campo, um conversor apresentando

rar pelo menos duas pulsaçoes de provas espaçadas em tempo segui.
doa por uma pulsaçao de transferUcia durante a passagem do dito

Canais de saida doa algarismos em ndmero correspondendo Com um

do dito dispositivo ledor para a dita estaçiio de sai-.

immiw da, ui primeiro cl, ligando o primeiro dos diÁ,os dispoaitivos

aCF

mimar° de

Predeterminado ntimora base, Um circuito incluindo um Miultivibra.
dor ligado em urna salda a uni circuito "AND" cuja saida está

li-

gada por sua vez seletiVameniÀ no dito rJgistrador.•de

çírmazenadores secunderios ao dito primeiro dispositivo armaze-

alento com um minero no dito nitmero base em excesso do Liaiero doS

eador incluindo neios respondendo h primeira das ditas pulsaçOe

ditos canais de saida,de algarismos, meios respondendo ,ao inicio

Fara transferir para o dito primeira dispositivo armazenador

do transito de dito documento abravils co dito sistema Iara esta-

!41ualquer informaçao armazenada no primeiro doa ditos clispositi•

belecer. na dita salda do 'dito multivibrador um sinal de troca de

e1

secundários armazenadores, um aegundo . canal ligando o seguia-

!140 dos ditos dispositivoa armazenadorea secundárias incluindo
•

[ttil dde Cato spresontando sio:tolos do informa;es nos mesmas, os
:aderido° doem:auto; passando atravds de um dispositivo ledor
ta.usito desde uma ostagao de entrada ata uma estafo de salda —

respondendo em tempo com um selecionado dos ditos stabolos em um

documento

UM.

Janeiro de 1969

meios

respondendo à segunda'daa duas ditas pulsaçO-es.,,para. ,r ar k

terir para o dito primeiro dispositivo armazensdor onalquers

tormagas
armazenada no segundo (chs ditns dispositivos armazenat
..

dores seelinddriosi e melOa'respondendo à dita puleaçao de transitar:nel a para transmitir informaçOe e armazenadas co dito primei-

q

41499kMáT9 QT.I. kUNtlia6 k Uk$

e sitw estawtfo'de unada:.

registro, uma quantidade de circuitos AND acoplados nas suas saida a ao dito raultivibrador para trocar o estado do dito ! multiyi1
1:irador para extinçao do dito sinal de troca de registro ., meios
Para aplicar sinais aparecendo em qualci var canta colocidnado
dos ditos casais de saída de ale;arl_mos à uma entrada de circuitos especificos imps ditos circuitas AND, meios para aplicar
•
h. segunda enttada doa ditos circuitos especificos AND os: sinais
,
1
aparecendo em qt19 iqrs3 2; cos ditos canais as -.1,:-:o.,;48C doe ale,sric,
'
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ftwrigauthwir o dito dtal, do trocado

registre o Coincia

O:Watt Oaelasaianaa antraaaa de qualquer deo ditos circuitos

iiielonoperdve is em prodetenalstada relaç;o ao tempo com o
tAnaito . dell dito doCUma2t0 doada o ditddispositivd leaar pana
r •
Clic:4M) de uma paisagem de transfer:meia ao ' dito circuito g*
para tremi:remir Para o dito registrador 'qualquer Sinal de troca j
de reigotrO na dita Sana do dito muit.ivibrador.
App, o

Je Um elatema Classiticader de algariamO por ale
gariszte apresentando um regiatrador de armazenamento de vaidadem
'(bit) matiplas no qual ao armazenadaa informagoes de classtUe
Magro representativas do algarismo aparecendo era uma posig;o pre*
determinada ao algariamos em um Campo de iaformagC9e a de 'algarismOS
tatiltiplos era um documento ao pacaar doto atravds do um Iodar" de
«
documentos, caracterizado por Uma combinaçue compreendendo: um ca'
tal de escolha . de campo apreaentando uma sairia ligada atravas do
tua circuito (sate) ao dito registrado; taa armazenamento secundae
Xixi apresentando uma salda ligada ao dito Circuitos meios operda, .
.

vbis em uma predeterminada rolo do tempo como movimento do
dito documento atraves do dito "ledor para atuar o dito armaze-,
momento aecundario para produzir ma sinal de troca de 'regi.stro
na natda do dito circuito , um conversor apresentando uma.quantin
dada de canais de algarismos para gerar pulcaçoes no ca.zpo reprsd
sentativaa em tempo da passagem atravss do dito leder dos alga-7,
ft

, rismoa no dito campo, um contador da posigoo dos algarismoa 1/0
nado ao dito ledor apreaentando emala de eallaen,ndmero ígua/

Seção III)
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do aparact.into em (p.ala,aer um dos ditos meios de entrada da'
Canais maltiploo de cOndiates representativas de uma quantidade
de eimbolospreselecionadoa, meios operavaie apds o dito documana
' ta deixar o dito /odor para aplicar aos ditos meios de transfe
rancia Uma pulsaç'a.M'de transfertncia para suplantar qualquer.
. Condigto armazenada ao dito primeiro registrador com a condi
ço

armazenada no dito segando registreaor, (4 meios operável-e

apds aparecer a dita puissaaso de transfordncia para possibili.
ter a transmisaao das condiçZMa anta° armazenadas no dito prim

.9, UM apareano paraaelassiracar dadas, os quais
apresentam Um campo ao qual elementos de controle ato registras
dos, o citado aparelha estendo caracterizado por compreender me
aos para sentir os ditos Cdoo individuaimante em aequencia para
Leitura dos elementos

de

controle registrados no dito campo pare

Gerar sinais elatricoa apresentando caracterasticas representam
tivas dos elementos de controle correspondentes registrados no
dito campo Ws ditas dados, meies analisadores acoplados aoa
Mios sensivos para receber oEl' ditos sinais eldtricos e para prog
ver em resposta ~mesmos sinais do controle significadores da
dados indicativos dal identidade dos elemantos de controle lidoa,
Um dos referidos dados, um.. doe ditos sinais eincronizadores cola*
cidindo com sacia um doe ditos sinaie eldtricos, meios para Sele* '
.cionar dentat todos os ditos damas da eanrole aisoificadorem

ou circuitos AND ligados ao dito armazeaazento eecundArio cada
qual aprasentanda duas entradas, uma estrutura para ligar selam
tivamonte uma entr ada de qualquer dos dibed circuitoa AND a

de dados um especifico sinal de controle significador da dada°

nais de sarda do contador exceto pelo aparecimento de uma sequenm
eia predeterminada de algarismos no dito campo, e meios para 0.
Margizar o dito circuito paraanodificsato da dita espdcio da inm

1

meios Para gerar um conjunto de sinais sincronizadoros para cala

ao numero de posigoes de algariamos no dito canpo,.dispósitivos

qualquer dos ditos caliaia do algariamos e para ligar as outraa
entradas de quaisquer doí ditos circuitos AND a qualquer dos cap.

•

Loir0 registrador.

provido para os elementoe da controle registrados em uma drea
similarmente localizada de cada um dos ditos olementos para prom
ver um primeiro sinal sincronizador selecionado para cada um doe
ditos elementos, meios aGoplados aos ditos maios analisadores a
'respondendo a una ()correntia coincidente do dito primei= sinal, •
sincronizaaea e dito einaaspe,,kifieo sigilificador de dados da
controle para prover um sinal primário significador de contrOU

fotmagoes na depend;ncia da presenqa ae um sinal de troca da re. ' -- de classificaato para cada um dos ditos elementos, moios :acua,
armazenar o dito sinal prim drio gnificador
si
de controle
aisato
sificaçao, meios para selecionar dentro todos cO sinais aigniti( )
8. Da sistema no aual esta armazenado amua prjah
°adores de dados de controle um conjunto do sinais espeaficoaf
—
melro registrador uma primeira condi çao reprosentatiara de UM a/1M
bolo Unia° em um campo de informapaa do simbolca mUltiplaa ao
um aocVmento passando atravds de um dispositiva ledore caraCtO*1*
zado por uma combinaçto compreendenáof Um aaauaão ragistradOra
maios de trandexancia para acoplar o_.dito segundo registraaola
ao dito primeiro registrador, um circuito sensiva para trauma+
tir ao dito segundo registrador uma pulaaaso de controle em uma

eignificadores de dados de controle para os stades de controle r
gistrados em arcas aimilarmente Localizadas de cada um dos dito*
elementos para prover um aub-coujunto de sinais sincronizadaree 1

para cada um doa ditos 810MaatOak

aelOa

acoplado a aos ditos ssid

analisadores a reapOndendo
a ocarrSnOla Coincidentes de Meiem/
,
dos ditos sub-4,islfaataia d4, alhadd aincroni-Sadores e do dito jOga
dos ditas ainaiaeoPec/fiCae significadorea de dado* de control#
.
I
para prover um sinal secundaria dg controle de classificageo paa .
ra cada um dos ditos elementos, taloa respondendo ao transito

predeterminada rálaaao de tempo com a Inicio da transito do dito
docuaento atravde at'dito ledor para estabeleceruaa'primeira
:condigo no ditó segundo registrador, meios de aatrada em canais
mUltiplos incluindo circuito ala ligados ao dito segundo, reaistrador para estabelecer no mesmo uma segunda condiq7o na ausana.

cada um dos ditos a elomentos desde Os M0100 oensivos para "cerao
um sinal de transferentiaa e meias respondendo ao dito sinal de

eia durante a : passagem do diaa doakallan:W wevavas de dito leaar

tranefernaia para =10014,s0 o W49. 00 élèáüeR Oefiala,

•
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: Atido sie controle „de nclagailiaa0aa
Z.% Ui* Sn/Xelim para clusaltinsr . mentoa

VOU StIteler‘tam sua campo .aoazo zegisstrtaos dados de
Ora% dito waren° estremo ~actsaizado :por rAmpi'`eendert
laaiaskara .zontir ditQa elsmantoa dadi-viduslmente em segunda
aonde 13 &aios ,de Contro3.e zezistrados no dito campo para gerar
relnals al.dtricon eprozontorao 4anactorlotlaaa represantativas dos

Asiol ite =trole norreapondoutos •xesLatrato a no' dito campo do
!dito elemento, meios analisado2es acop/adOs aos meios sensivas
roxa Neobor os aluo ;dans C2.átriO0O para prover em respOsta
ao% zoemo xiaaie ao controle rignitioadoree de d' ados indicativO n
da ide3ü-ldade dos dados de Controle lidós, meios para gerar um
Conjunto

de sinala .elncronizadores para cada um dos ditos ela•

itentOS Um dos ditas slnals sincronisadores coincidindo com cada,•
eldtricos, meios para selecionar dentre tona aos itoo
•
c Moa Binais de COIrtroie algraficadores de dados um ainal esPectrico de to:rir:ele significador as dados provido para
OS dadoa de controle registrados em uma área similarraenta localizada de cada cadoz ditos elementos para P rover um Primeiro PI.
2101 'sincronizados selecionado para cada um doa ditos -elementos,
caiai acoplados cot ditos meios enaliskdoree kk respondendo o=r- ;
r'es ncla coincidente ao 0.1to primeiro sinal sincroulaador e sinal
controle alenlatudosrto ded0a oapeoificos para provar roa juin
lteire 'sina signiTIcadord =trole de claasifionao para cada vai
1
dos atos anelarão% zelas-para armezenar o dito ninai primsrdo
Eiguiticader de controls ais rclassirionso, um painel de pingues
k aitoa sinais de controla .eignifi.
para selecionar dentre tOdOZ co
sigaificadons
,Cadoraui aAndOZI'VAIMMI .jtuat d/With
ale dados as ,wortroloproliiana para ela dralos de controle registratos em :Cens abalamento dOcalinadas de cada -um dos -ditos clame-117
• eas paru Iman' Pmatb-conácnts ;de alsiai-s sincrenieaderes -irava cada Dia ann atoo alemauisai mei= sinOplados atravtfs do dito poizel
i -i'on e -respondendo a o corrtaicia
• PInguaa -nor aitin
totralaarctes a rara= o ao eto sub-conjunto de sinais sincronisaolores. ao ;dito =junto -dos altos sin-ai-s eapecIrl-cos significa.Cores de dados do controle para prover um sinal seeunad.rio de coa-.
tro-le de ClaZeiti.Ca200 para cada um doa ditos elementos, meios
sada um dos ditos elementos desde os
respondendo ao trZnsito
zelos zuavos 11= se= tua Siale. do eranart., Éncià, o meloa J.pond.ondo ao dito sina de transfer=1u para modificar o dito si
eia prlizitillo eleninvaslat, to 'controle ;de 'olassificsçao na. de¡Nridatia ao dito alcei zecucaltriz ;as controle da classiilense.
V* aparato para clasoi£1.tor alementos txda
Allen nreatessIo 12M topo notxtrad a'a.o registrados dados
on MIOS pera zertir os ditoa elementos
itaDdIPSIXIOCCI 1)3 111)~.11~ blicra dos dados ao cont-tele
nontesae D

PAgatradcZilaaeo .e.cmp 513 Iam zel,ar Minais e lá tricos spre soa' ,N2Mide ttaritetelatieni 202.120nes1tatimad dos ,dadore controle cor" ZrrããlleVII °Alto -empomoa ditos lacaios/toa-, e no
L';~
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qual ae utlete -11a adue.* (controle &e telroainciwx) 1,211afe4-41
para -cada ;um &os Cites laallantoal caracterizado looT numa
,Çact copo CenaelLatri Z1310.11 daZIASZOnadArree acoplados .aoa abolo'S ,ROU••
.- •
OLVD5 para. rezares iduaia elinerIZZO 231nAvendo Ora Xe sposte. azos neern
:nos sinais ao 1:sant:exile ásipnfle.adszin, rdierra .±adi,cutfácia
cafrbro-34 2.1:dos l 'zelos liara sarar lana con•
dentidade doze-40a
áuuto de sinais Tánalnuil....dozNall ra,a nada nua -dos ditos .dIementos,
um dos ditos sinais nincronizadorea noiztcidindo com cada um dos
ditos s inwi a eletricos, maios Ize.ra, selecti.oztar dentre todos os gli•
tos sinais de -controle signi-litsdores da :dBdOB nza con>zito sia siai espectficos de controlemirai...fixadoras de -rladaa prOiridos

os dados de 4=i-role XeSiStradoa em -Caos 20on_ligrada
sento do cada nados ,ditoa eleMentas paro prover om sobcon„juntO
de sinais eincmanisadonaz -para nada um elos ditos elementos, meloa
/acoplados moa ditOs meios anal 4 . ad.ozzeszt e respondendo a 000rren•
Cias coincidentes de membros vlo dito subconjunto -de zinelz sinoroniaadorea e do dito conjunt0 de moinais especificas de controle
elaseignitloadores de -dados para provar ina sinal da controlarde
/
a
ttos
elemento.s,
meios
.res,
atificn; secundário ptan onda 'um dos
pondando ao trtnsito de oada. usa dos ditrts elemsntos desde as medoe sensivoa para gerar tzsi sinal de transterOncis, e . maios rem-.
pondendo ao dito -sinal do transfoxOncia para wadifirw cio dito
sinal de controle do Claseificaç:o primário ma depands;nc4. cr.1*
dito sinal de controle de -ciassifiento secundária.
12. Um aparelho para classificar elementos cada
dos vaia tendo um campo no titia s go registrados dados de coatrole e que inclui meios para sentir os ditos elementos individu..
alimente -em seouencia Dara ler os dados de controle registirados no
dito campo e para gerar sinais eldtricos apresentando corIacterfs•
tina* repre sentatives dos dados da controlo corre spondentes re,
eletrodos no dito campo nos Altos elementos a no qual se estabe4
3.eoe mo sinal de controle de classificacti'o primsrio para cada um
„con altos elementos, -caracterizado por ama ,contina,ç5t' ) ,00mpreanden4
-do; meios analisadores acoplados aos meias „senaivos para leceber
ldtricoe prover:- em resposta aos- mesmos sinaia .de controla aignificadoree ao dados sipificativos dos dados de tcontro•
1.1.dos,,'nmioe para gerar um conjunto de sinais sinclonisáoraa
para cada asa dos ditos elementos, Cm dos ditos sinate sincronisas
dores coincidindo com cada um dos .ditokr sinais eiettric,Oà-, maios
Wa selecionar dentre. todas os ditos pineis de controle
:fica.dores de dadon uma qus.ntidade de conjuntos de sinala- aspeci,
Usos de controle -sigui,tioadores de dados providos para o eonSinais

'Ittoolo dos dados zegistrados em &soa similarmente lacalisadeS de
,eaark va doo rtator olomentr 5,parapravysi uma vontidade as subi.
conjuntos ais Sinala sizenecuirad,oria pana cada .urn dos ditos sie.*
Isentos, selos acoplados Soada= zelos analisadores e teaPtme-C-4
do à ocorrendo -coincidentes do mem-bro/3 dos ditos -sub-conjuntos
dos ditos con:iuntos de sinais espoai- de sinwi.,
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ficas de controle significadotaa de daas pare prover uma quanti-

diçâe de classificaçt de qualquer documento dado durante o trdam)

dado de sinala do controle do clasaificaçL secundários para cada
up dos ditos elementos, meios reopondendo A passagem de colam

sito do mesmo na direçÉe da dita destinnOo.

dos ditos elementos doado os meios seneivas para gerar uma,

se-

quencia de ainais.de transfeAncia, e modos respondendo aos ditos sinais de transfer;ncia para modificar aeggencialmente o dito sinal primario de controla de classificaç'áo nà dependÊncia de

A raquerente. roia-indicada acordo com a 'Convença
Internacional e C art. 21 do neonato -Lei nO 7903, de 27 do agOatorê
de 1945, a prioridade do correspondente 'pedida depositado na Rs.'-k
partiou. de Patentes doe Estados Unidos

As Amarias,

em 19 de ju."5

lho de 1962, sob me 211.055.

cada um dos ditos álnals secundários de controle de classificaçaae

Ç.

TERMO N* 153.001 de 23 de setembro de 1963.
REQUERENTE* NI00LIE0 GUIZARXES UOREIRA. - GEO PADIO.
PRIVILEGIO DE Invmxot *MAQUINA PARA TIRAR AKENDOAS
DE 0000 BABAÇU*,

, 13. Um processo para classificar documentoa no
mual álgarasmos impressos em cada documento sSe lidos sequencialmente quando o documento paaacapor uma estaçgo iodara, caracteri-

1.6

zado por compreender* a aeraçao para cada documento de um conjun-

11,4QUIWA PARA TZUAR AWih iDOAS-DE CSDO BABAÇU", caracterizada .e
pelo jato de constituir-se de discos providos de dentes em
Prmd de cunha, sendo tois discos acatados cmfrente uns doi

to de condições Incluindo uma aOndlçao , diastinta representativa do
algarismo em uma posiçao de algarismos selecionada no dito doeu-

outros, em distÊncia convenfenie e girando no mesmo sentido,

mento, a. passagem do dito documenta atrav40 desse canal partindo

mas em velocidaces diferentes, de prra a imprimir ao afico
colocado entre ;les um movimento de rotac jo e ao mesmo tempo

da dita estagro que inclui uma destinaaL particularmente relucionada ao dito algarismo,

ua arrastamento do c'Cico para entre os discos de forma que

produgao de Um conjunto modificados

a

de condições de auirdo
com a ocorAncia em um dado documento da
r
uma sequencia proaelecionada de_algarismos, e a modificagiO do

seus dentes em cunha coleiam o c;co e o cortam em rodelas
, permitindo c•escapamento das am;ndoas.
2.

nIÁQUINA FARÁ

T£4,4E AdliWAS DE C8C0 BABAÇU.% como reivfna.

dito canal para terminar em uma deablhaaso dependente da dita

Cada acima, e substancialmente como descrito e ilustrado no

schalitncia.

menor(a) r nos desenhos 2~X021.
d•

FIG.
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14. Um processo para olassificea de da...aaaavaa
baseado em seleçao de algarismo por algarismo sdbre a qual 4 superimposta uma seleç go ard-determinada de seqUancia de algarismos,
caracterizado por compreenderi o estabelecimento de uma condiçâe
de classificaçSO para cada documento dependendo do algarismo apaa

TÉRMO - 132.385 . 30 de agasto de 1.963
REQUERENTE . NICOLINO GUDIARXES MOREIRA . S go Pau_
PRJVILEGIO DE INVENÇXO - Nova máquina de quebrar caco babasif;
?.

"NOVA

IS=RWICM1:124CW;terizadapSr

xocando em uma posiç% selecionada de algarismos em um campo do

facas-roldanas convergentes para o centrojappÉes de cortar

claesiticaçle selecionado codificado nos documentos,

o c j'co, conduzido entre elas em . ,41ilas - coMS as^di melancia
é que laeram as castanhas'sem ofende-los.

•

oro

3

a

transmie

do dito documento na direç.Vo de uma,destinae.o, o estabele.x

menta rara cada documento 9011)20 o' qual a dita seqEdncia aparece
de uma condi
modificadora de destinaçaq, e a superimposiçjo
de qualquer das ditas condiOes modificadorae cabra

a

dita can-

2. wor...,

sj7.rArAs'
—" DE QUEBRAR CÔO 12484P", corno reivindicado

em 1, mas na qual as facas-roldanas s jo substituidas
cas simples.

fez
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ITOVAWWWWWEBRAA RUO MOI", come rehandioado
se 2 e 29 e oubstanciaNejto dono descrito e Ilustrado no
relaario e nos desenAps nec.PAN.

.

n173= tl—'9
2i£1.3

TERMO N* 1/4723 de 16 de novembro de 1962

Requerentes SOUND SLIDES (PROPIETARY) LIMITED , . africa do Sul
Privilegio de Inven0o: "APERFEIÇOAME NTOS EM PROJETORES PARA.
DiSPOSITIV O8 OU SIMILURS EREIATIVOS AOS MESMOS"'

eir.itJt

REIVINDICAÇtES
IRMO N* 144719 de 16 de novembro de 1942
Yequerentes A.C:S.IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METLIS LiDA,
plodelo ' de Utilidade: "SUO COOU DE ARTICULAÇXO PARA ASSENTOS DS

1 Projetor pare dispositivos e similera ls, ceracteri*
aedo por compreender ume Sito, fio ou similar, ume oebeqe de
"pick-up" e'meios para deslocarem uma Lite, tio ou similar, es.

vsksIor

MIUNDICAOSS
' 3. Novo modelo deerticulaetto para acantos de
Vítcu1os9 Visando a permitir a basculagem do espaldar do assento tara traz posigSes diferentes, caracterizado pelo fato de com.
preender uma placa metalica de formato, substancialmente, losangn.
3ar e tendo um bordo disparado e portador dd um recorte, substan.
.Cialménte l em arco de circulo; e pelo fato de quel referida pia.
ta apresenta una parte central deprimida onde se acha aberto uN
rasg o longitudinal com duas reentrancias curvas extremas e urna
Weentrancia central.
t2. Novo =dl° de articulaggo /era assentos de vb._
rde
actrdo
com o ponto 19 caracterizado pelo tato de que a
Cul pe,
):referida placa apresenta um bordo superior boleado* ou, ligeiramenr
F tos curvado e trem orificlowno sem bordo costo 9 apresentando,
Jeinda 9 de permeio e no seu bordo intermediario 9. umorificio no .
Aluai Se Crava toados extremos de uma haste ou escora ollindricat
's
. novo moiglo de articuleedCpara assentos de
[WfouloC 9 de actireoeom ospontoe 3. a 29 careoterizedo pelo fato
de compreender um pardo parafusos Cols porca, para a articulaçÃo
movei dos entreves dos suportes do espildor do assinto nos compe.5
tentes rasgos daS referidas pegas. W.,:::t;:et0:.t.'E'
"li."1)2
_.

eulos t

eOciodos coa ume caixa de dispositivos, para

nustrado
_ no Q0JCAU nanrs

ptieSsegem pela

°aboca de "piok-np"

' 2 - Cabes pra ser empregada com o projetor de soIrde,
com o ponto 19 caracterizada por-compreender uma tite ,l fio ou si.
nilar montado no mesma caixa.
3 Caixa de ecOrdo com o ponto 2, caracterizada pelo feto de que e fita, fio ou similar tem e forme de um. abande sem-fim
sendo previstes hastes ou similares para o seu trenaporte.
4 - Caixa de ecOrdo com o ponto 2 ou 3 $ .caracterizada
pelo fato de que e fite, fio ou sinalar 4 dotado de Ume tira de
material condutor com certa extenso e.destinadm a entrar em con.
tecto com ume instelaçU de curto - circuito existente no projetOr9
de maneira que os meios de eoionamento de tire, tio ot similar
Øo desativados.
5 - Projetor de scôrdo com o ponto 1, carioterizado

.1 !.

por ser equipado com um interruptor que pode-ser aoio edo pela'
inserg;o da caixa empolo movimento do projetor pare provocar c
movimento da fita, fio ou similar.
6 - Projetor, aubatancia3mente, como descrito com re.
aos desenhos juntos.
7 - Caixa, substancialáente como descrito, com rafe.
remoia aos desenhos juntos.
8 - CombinagSo de-caixa e projetor, substanoialmente
Como donorita com refer;nola aos desenhos juntos%

keranzie

WOOMaladear;24edgfo.pdrt-amentos de vet,

substancialMente l de nardo ,00n Oe gAl ihwiL dosorito

8 8128

'
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Co RAnida ta Um p

uc coroo com c

eonvençáo

terneeloneI- e o Art. 21 do Decreto-Lei r1 2 7903 de 27 de Agasto
de 1945, e priorldede do corres/p endente pedido, dep
ositado 11,
Repartlçeo de Patentes de África do Sul. em 17 de Novembro de

roIongamextç (C), que perta da recaio em que . a menti
na xixa é abertura do tanque (2) ta nívIna, a pro j
eto-se, parolalmena
to, perA o 'IAterlor do tombor rotativo (3),

abrindo-se

2') Ap
errei/imanto introduzido uni gseernneo para porta
de nuinse de lavar roupa. eubatenaialmente Somo
o deacrito, reivin.
Coado me ponto preoedew:. e a p resentado 210
desento anexo,

VÈRMO Ra 146 308 de 22 do janeiro do 1963
Requerentes TORGA GIA • METALURGICA IRDOSTRTAL • díto PIN
Privilegio do InvenOtos "AFERFEIÇOAMENTOR INTRODUZIDO*
CUA1NIg0 PARA PCRTA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA!'
REIVINDICAÇU

Is ) . APerreigeamento Introduzida

em

g uarnig;a

Co nu'relpina$ Co lavar roupa, ooracterloado or aer

;era portxa

a S uAru4 ;0 da p er-

••n•••••••••n••••••••••••n••••••••

có

DE OBRAS
DO ESTADO DA GUANABARA
LEI 148 1.574
DE 11-12-6Z
DECRETO bi s 1.077 — DE 1-6-68
DECRETO N' 1.095 — DE 12-7-68
LEI kC 1.692 — DE 19-7-68

•

e tangenola•do,

ame roce interna a Tegao de sua aberturcio

DIVULGAÇÃO bir 1.061
UREÇO: Nedr$ 1,50
A VENDA t
Na Guanabira Seção de vendas: Av. Rodrives
Agência I: Ministério da Fazencia

ktende-sa a p edidos pelo Serviço de Reenabõlso Postai
Ein Brasilia

Na Sede do DIN

11111.

Janeiro de 1969 •
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MARCAS DEFOSITADAS
Patelleaçáo teita

de f#,ebrdo

com o art. 109 e Rua parkgrafoe do Código da Propriedad g Industriai
eriffillffir

N,

868.726

pickles, pimentas, presuntos, queijos, rações bálanceados, para animais, sal, salamas, salsichas, sorvetes, torrões alimentícios, vinagre, xaropes alimentícios, da
classe 41.
Ns . 868.730/731

.1.11•1n11ffik

N° 868.734-735

WASO —C 1.11
.

industria Brasil-eira

Dayirof Laboratórios S . A. _
Local: Guanabara
Para distinguir o assinalar: Absorventes
químicos de poeira, ai. atos usados na
INDUSTRIA BRASILEIRA,
agricultura, acetoarsenito Para agriculIndústria de Vs A,nericano 'Ltda.
tura, ácidos usados na agricultura, áciLocal: São Paulo
dos usados na horticultura e na veterinária, ácidos para fins sanitários, adesi- Para distinguir e assinalar: adornos de
15,
vos medicamentosos veterinários, adesi- pano, alamares, alforges de pano, algoco 'Walinap vo., para fins sanitários, adonidina para (exceto para fins medicinais), bicos
iteauerente: Centro Eletrôn .
S.A.
veterinária, adonis vonalS para veteri- (exceto para . fina medicinais), bicos,
Local: 38
nária, adubos, sais para adubos, prepa- bolsas, bordados, borlas, braçadeiras,
brocados, cadarços; capas para móveis,
Artigos: Na classa
rados contra aftosa, preparados para
raquetes, instrumentos musicais, carapuafugentar insetos, da classe 2
N° 868.727
Para distinguir e assinalar: Abrasivos ças -(exceto vestiários), chumaços de alpara polir, água sanitária, alvaiade para godão, coadores de café, coberturas para
limpesa. alvejantes, amido para lavan- cavalos, para pianos, cordões de qualdaria, anil, areia para polimento, asul quer tecido, debruns, droquetes elásticos
'C.)
para layandeiria, barrilha para lavande- para vestuários, enchimentos, de pano,
ria, boneca de cêra para polimento, bra- enfeites de pano, entremeios. .entretelas,
nidores, buchas para polir, cêra de la- estopas' de algodão para alfaiate, etiqueRequerente: Centro F.letrCinico Walmap vanderia, para conservar brilho, para tas de pano, feitros para limpeza, fesS.A.
lustrar. nol'r, composições para brilho, tões, filtros de pano, fitas, fitilhos, flaLocal: Guanabara
para conservação de móveis e utensílios. nelas para limpeza, franjas, galardetes,
Classe: 38
para lavagem, limpeza de móveis e uten- galões laços, mechas, mochilas, mantas
detargentes, esfregões para polir. (exceto quando vestuário), mortalhas,
Artigos: Na classe
nastros, nesgas, ombreiras, palmilhas,
fósforos, da :lasse 4.6.
passamasarias, pavios, pingentes, pomN. 868.728
Ns . 868.732/733
pons, protetores de pano para colchão,
o
rédeas de qualquer tecido, Atendas, sacas,
sacolas, sacos, sianiuhas, autaches, tampos
não de outras classes telas para
11,
bordar, tiras, viezes, xergas, da classe 24
INDUSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir e -assinalar, cordas, cordealhas, barbante, da classe 31.
Indústria de Viés Americanos Ltda.
Local:
São
Paulo
tequei,aae:
Bradil
—
Brasileira
llistriu
N' 868.736
iuldora de Títulos e Valores IVIobiliários Para distinuir e assinalar: Adcrnos de
pano, alamares, alforges de pano, algoLtda.
dão para alfaiate, atacasloaes. atadirrae
Local: R .G S
(exceto para fins," medicionais) . bicos.
s
Classe: 50
namo de Atividade: -- Terá por obje- bolsas, bordadds, borlas, braçadeiras,
Ivo a colocação e distribuição de títu- brocados, cadarços capas para: móveis,
lbs ou valõres mobiliários nos mercados raquetes instrumentos musicais, carapu. c'inanceiros e de capitais e, inclusive a ças (exceto vestuário), chumaços- de allubscrição de títulos para revenda ou godão, coadores de café, coberturas para
cavalos, para pianos, debruns droquetes,
sua distribuição e intermediação no
elásticos para vestuários, enchimentos de
mercado
pano, enfeites de pano, entremeios, edtretelas, estopas de algodão para alfaiaN5 868.729
te, etiquetas de pano, ieltros para limpeza, festões, filtros de pano, fitas, fitiMR.u:MBISDUVA
lhos, flen,álas para limpeza franjas. gr
á o no,o cenceitc
lardetes, galões, laços, mechas, mochilas,
indústria Brasileira
ale beleza protico!
mantas (exceto quando vestuário), mortalhas, nastros, nesgas, ombreiras palIndústria de Viés Americano Lida.
— Indústria e . Ceraércio de Pro- milhas, passamanárias, passamanes, paLocal: São Paulo
vios, pingentes, poin.pons, protetores de
dutos Alimenticios Ltda .
Classes 24 e 34. Sinal
pano paa it colchão, rédeas de qualquer
Local: São Paulo
tecido, rendas, sacas, sacolas, sacos, sits.
N" 868.737
• Para distinguir e asinalar. açucar, ba- ninhas, sutaches, tampos não de outras
las, biscoitos, bolachas, bolos, bombons, classes telas para bordar viezes, xergas,
cacau, café, canela, canjica, caramelos,
da classe 24
II
"X ./C
:cereais, chá, chiclé de bola, chocolates,
t °imantes para alimentos, compotas, Para distinguir e assinalar: Capachos
Onaitnentos, para alimentos, sonfeites, cortinas, eortinados, encarados e estai,
doces, drops, essências alimentícias, ta- rfas para chão, esteiras 'lura janela,
tratos de frutas, dé tomates, farinhas ali, trados para chão, linóleos, mosquiteiros
mentidas, laticinios, macarrão, manteiga, para cama, oleados, panos para assoaPós(
Inargãrina, massas alimentícios, mate, lhos é paredes, passadairas, persianas
Local:
2au'o
móveis,
sanefas,
tapetes,
da
classe
34.
bei, óleos alimenticjos, pão, pastilhas,

CRÂNIO"

Para distinguir e assinalar: Prestaçãa
de serviço referente a postos de servb
çosastais como lavagens, lubrificação, ass
sistência técnica a Veículos, estaciona.
mento, da class 50.
N9 86.738

Suricit

I
Indústria Brasileira

Requerente: Sociedade Farmacêutica Ja,
puhyba ,Ltda.
Local: Gdanabara
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico iria'.
cado como tónico e nos casos de astenia
neuro-muscul ar
N'868.739

INDECAP — INDÚSTRIA
DECORADORA DE CERÂMICA, .1
ARREIO E PORCELANA LTDA.

indústria Decoradora de
Indecap
Cerâmica, Azulejo é Porcelana Ltda.
Local: Guanabara
Nome de Emprèsa
N° 868.740

PAULISTA
INDÚSTRIA

bRASILEIRÁ

Requerente: Estudio Paursta de
tos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Filmas revelado

lactem •

N. 868741

I NDECAP
INDÚSTRIA BRASILEIR:

Requerente: Indecap +- lauustria Deco
radora de Cerâmica. 3.zulejo e .Porcela
na Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 15
Artigos: Artefatos de li atremica e porcea
lana, a saber: Açucareiros .aparelhos de
água, aparelhos de chá. aparelhos de
café, bandejas, centros' de- mesa, empo,
teiras, confeiteiras, copas, thrc,s, fosrmaa
e frascos, fruteiras, &tratas, jarros lei,
leiras licoreiros, marizeigueiars, morim.
gas. pires, placas, potes ,pratos, -vaso
e xícaras.

Indústria IlrasiIeira
Paoarrentes:

goreao 1 Alia S.,i3
Local: Sio I I' alio

s

biÁto OFICIAL (Sen'ã0 /h,

GIU:a:rta-feiTa.
1
Classe:: 411
'Artigos: * Para _distingue e assinalar
'fiambres de sufnos- e Bovihos..
1*
N. 888 . 743i

Clsse-: 21
Artigos: eintbs de segurança para,
cultos- cor geral.
Ns. 86.731}755 •

-a

N° 8687758'

KALIDON
INDOSIRIA BRZIWRÀ

IndUstria

Bi-asneira

Requerente: Japan Afr Unes Co. Ltda.
Lcscalt raptiO
.
Classe:. • Nome- de Elinprésa.
Ns. 868l.744/748

In.d js tr
Requerente:

Bras1Leir.a,

Japan Air Line, Co.. 'Ltd.
Local: Japão
Classe:. 21

Artigos:. 10 -16e.S e peças para os- mesmos'.

;TAPAR AIR . MINES CO. LTD.
Requerente: japa,n Air Ltnes Co. Ltd.
Local: Japão
Classe: 21
Artigos: Aviões e peças para os mesmos
Classe: 32 .
Artigos: Jornais, revistas e publicações
em geral; álbuns, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas.
Artigos impressos a saber' — almanaques; ebuns impressos anuários; calendários; catálogos; crônicas impressas; designação de filmes; desiganção de peças
teatrais; discursos impressos; folhetos
impressos; folhinhas impressas histórias
impressas; índ:ces telefônicos; jornais: livros; . miiiseas impressas;. orações. pres..tis; peças cinematográficas; peças
teatrais; poesias impressas; programas de
circo; programa, de rád:o;: programas cie
televisão; programas ,mpressos; propaganda impressa escrita; prospectos: impressos escritos;: prosas: impressas; publicações impressas; .revistas impressas:
romances impressos; roteiros impresso de
filmes; roteiros impressos de peças: teatras;: «scriptsw de chacine; «scripts» de
teatro; «scripts» de televisão; sueltos
impressos.
Classe:. 38
Artigos:. Bilhetes de. passagens; passagens de papel: ou. papelão;. talões d pas. sage.ns, rad:Ogramas e cabogramas.
Classe: 50
São Paulo
Artágos: Objeto: : -- Serviço> de traneportes: aéreos-,, marit:mos.
tcrestres,, nacional e internacionák turismo, viagens
excursões-, venda; de passmjens . financia'das, reservas' de i lUt,2" s.
Classe: 33
Artigos: ,Gêncro de Negócio• .- Transportss aéreos: em , gerai, açu:fon:ali e internacional, de: passawareis, cargas- e
encomendas.

Classe 38
Aztigos. — Bilhetes de passagens;
passagens, de' papel ou papelão; talões
d'e passagens, radiogramas e cabogramas.
' Classe 50
Artigos: Objeto — Serviço de transportes aéreos,- marítimos e terrestres,
nacional e. . internacional, turismo,
turfe:na> ,viagens;: 'excursares, venda de
passagens financiadas, reservas de
hotéis.
Classe 32
Artigos . — Jorma.i's, revistas e,
caçoes ens geral; albuns, programas
radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas-. Artigos impressos a
saber:. — almanaques-; álbuns impressos; anuários; calendários; cata:logos; crónicas Impressas, designação
de filmes; designação de peças teatrais; discursos; impressos; folhetos
• impressos;
folhinhas impressas; histórias impressas; índices telefónicos;
jornais; livros; músicas impr s a:s;
orações. impressas; peças cinemato.gráficas; peças teatrais; poesias impressas; programas de circo; programas de televisão; programas impressos; propagarrda impresas.- escritas; prospectos impressos escritos.;
prosas- impressas; . publrações impressas; revistas impressas; romances impressos; revistas, impressas; romances impressos; roteiros' impressos
de filmes: rcteiros impressos de peças teatrais; "scrtíts" de cinema;
scripts de teatro; "scripts" de televiSãCi; sueltos impressos.
Classe 33'
Artigos — Gêneros de Negógio:
Tranportes aéreos em geral, nacional
e ir :nacional, de passageiros, cargas e encomendas.
N9 g68.756

,DURON
Indds tria Brasileira

N. 868.749
'PAUL= TÃO

Requerente- — Jor Publicidade Ltda.
Local — São Paulo
Classe 50
:ndUstria. Brasileira
Artigos — Publicidade e propaganda;
serviços relacionados cora o beneficiamento- de- fios e tecidos, a saber:
Requerente: Gracioli lrndilstrià de Ci- acabamento, estamparia, fixação, lagarros. Ltda.
vanderia,. pincagem retorção; tinturaria; penteagern e cardagens; atelier
Local: São Paulo
der. costura..
Casse: 44
Artigos: Cigarros, cfgarrilhas, charutos,
N9 868.757
fumo, rapé e tabaco,
N° 868.750

Hicirarnur

nicr16 .-rtía nl'asileíra
Reouerente: Gerherd' Schncisler
nardo Schv:ire .s.m.-. •

Locale São- RiuVp)

e

fier

Jarierro de

1 g65

,
Classe 3Z
i
!Artigos -- Revisas; flivros e publicações' impressas.
I
N9 868.765
!
j

Crlietex

Requerente. — Malharia Kadiclon Ltda.
- Local — Guanabara
Classe 3g
Artigos —. Blusas,. saias- e vestidos para crianças, blusas; saias e . vestidos:
Indústria Brasileira
para- senhoras, camisas para 'crianças
e camisas aporte para homens,.
Requerente — Companhia Fiação
N9 868..7B9Tecidos São Bento.
Local — São' Pauta.
"EM" CENTRO
Classe 23
Artigos- — Tecidos.
DE MEMORIZAÇA.G
N 9 868.766
Requerente — cerery EIetrônicer de
Aprendizagem, de Lingtras
Local — Guanabara
Classe 50'
Aplicação — Cursos de islisirro: em
qualquer idioma.
N9 860."""

Jaquet

Indústria Brasileira',

CENTRO ELETRÓNICO

Requerente — Companhia Fiação e
Tecidos São Bento n 1
Local — São Paulo
Classe 23
Requerente — Centro Bietrónico de
Artigos
Tecidos.
Ap rendizagem de Línguas.
N.°
868.767
Local
Guanabara.
• Classe 50
Aplicação — Curses de Ensino em
qualquer idioma.
N9 868. 761
DE MEMORIZAÇÃO

Crilerte

MEMORIZAÇÃO

Indústria Brasileira

Tecidos São Bento
Local: São Paulo
Requerente — Centro Elei,rônico de
Classe: 21
Aprendizagem de Línguas
Artigos: Adornos de pano, alamares,
Locai — Guanabara.
alforjas de pano, algodão para alfaiates,
Classe 50.
Aplicação — Cursos- de 11ShiO em atacadores, ataduras, bicos, bõlsas,
dados, borlas, braçadeiras, brocados, caqualquer idioma •
darços, capas para máve:s, capas para
868'.76Z
raquetes, capas para instrumentos musf-.
cais, chumaças' de algodão; 'coadores de
café, coberturas para cavalos, coberturas
para pia_nos, coberturas para automóveis, cordões, debruns, droguetes, dás.
Serviço de trrforntaçãa aa Turfista ticos,
ench:memtos de pano, enfeites de
Requerente: — Edanilson, Marques pano, entremeios; entretelas, estopas de
algodão para alfaiates, cticçuêtas de
Eenriques-.
pano, feltros para limpeza, festões, filLocal — Guanabara
tros de ;Ano, fitas, fitilhos, fránelas
Classe 50
Artigos — Publicidade em. geral.
para limpeza, franjas, ga'ardetes, galões,
laços, mechas, mochilas, mantas, mortaN° 868.763
lhas, nastros, nesgas, ombre!ras,,
Requerente: Companhia Fiação'

TV JOCKEY

C

passamanarias, passamanes, pavios,

Ar9 868, 7-64

dvezuna

pingentes, pompons, protetores de paire
para colchão, rédeas, rendas, sacas
sacolas, sacos, sianinhas, sutaches, tamRequerente — Companhia de Cigarros. pos, telas paar bordar, tirar, vieses w
Sinimbu.
xergas.
Local — Rio G. do Sul
Classe 44
N.° 868.76P
Artigos — Cigarros,. charutos, cigarrilhas, fumo erre folha e desfiado, tabaco manufaturado, OZIl 1150.

Indústria Brasileira

Requerente: Companhia Fiação e, Tecidos São-Bento,
h!dústria Brasileira
Local: São Paulo
Classes: 23 e 21
Requerente — • Quimindústria S. A.
Artlgos, Tecidos; adornos- d'e pano, arte.Local -- Fortaleza
mares, alforjes- de pano; argodão para
Classe 16
alfaiates„
atacad'ores-,, bicas-btas,.. bar+
Artigos
tarai
inteV
Tinta
riores, e . exteriores. Mas:- corrida vi- Re invente — T". ..' Br.si l Améri- dados, borlas, braç.adefras,, brocados*
cadarços, Capas para móveis,, capas pari'
n1lice pirra acabamento , e- ret5co;
LojJa., - raquetas, capas para instrumentos musio,

ve.

r
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Cais, chumaços de algodão coadores de
s, ai berturas
café, coberturas para cavalo
para pianos, coberturas para automóveis,
cordões, debruns, droguetes, elásticos,
enchimentos de pano, enfeites de pano,
entremeios, entretelas, estopas de algodão para alfaiates, etiquêtas de pano,
feltros para limpeza, festões, filtros de
pano, fitas, fitilhos, flanelas para limpeza, franjas, galardetes, galões, laços,
Inechti mochilas, mantas, mortalhas,
lustros, nesgas, ombreiras, palmilhas,
passamarias, passamanes, pavios, p'ngentes, pompons, protetores de pano para
colchão, rédeas, rendas, sacte, sacolas,
sacos, sianinhas, sutaches, tampos, telas
para bordar, tiras, viezes e sergas.
N. 868.769

Indústria Brasileira

guetes, elásticos,' enchimentos' ch. pano,
enf.r...s de pano, entremeios, 'en-eetelas,
estopas de algodão para alfaiates, etiquêtsa de pano, feltros para limpeza,
testões, filtros de pano, fitas, fitilhos,
flanelas para limpeza, franjas, galardetes, galões, laços, mechas, mochilas,
mantas, mortalhas, nastros, nesgas, ombreiras, palmilhas, passamanarias, passamanes, pavios, pingentes, pompons,
protetores de pano colchão, rédeas, rendas, sacos, sacolas, sacos, sianinhas,
sutaches, tampos, telas para bordar,
tiras, viezes e xergas; acolchoados para
camas, acolchoados para cadeiras, acolchoados para poltronas, cobertas para
camas, cobertas para mesas, cobertores,
colchas, edredons, esfregões, fronhas,
guardanapos, guarnições para camas,
guarnições para mesas, lençóis, panos de
prato e análogos, panos para cobrir ou
enfeitar móveis, panos para cobrir alimentos, panos para cozinha, toalhas de
altar, toalhas de banho, toalhas 'de mesa,
toalhas de rosto e toalhas para banquetes
N.° 868.771

Requerente: Companhia Fiaç r.o e Tecidos São Bento
Local: São Paulo
Classes: 23, 24 e 37
Artigos: Tecidos; adornos de pano, alamares, alforjes de pano, algodão para
alfaiates, atacadores, ataduras, bicos,
bolsas, bordados, borlas, braçadeiras,
brocados, cadarços, capas para móveis,
capas para raquetes, capas pára ,instrumentos musicais, chutnaços de algodão,
coadores de café, coberturas para cavalos, coberturas para pianos, coberturas
para altomóveis, cordões, debruns, droguetes, elásticos, enchimentos de pano,
enfeites de pano, entremeios, entretelas,
MI, estopas de algodão para alfaiates, etiquêtsa de pano, feltros para limpeza,
festões,- filtros de pano, fitas, fitilhos,
flanelas para limpeza. franja,., galardetes, galões, laços, mechas, mochilas,
rnanta, mortalhas, nastros, nesgas, ombreiras, palmilhas, passamanarias, passamanes, pavios, pingentes, pompons,
protetoi.es de pano colchão, rédeas, rendas, sacos, sacolas, sacos, &aninlias,
sutaches, tampos, telas para bordar,
tiras, Viezes e xergas; acolchoados para
poltronas, coberturas para camas, cobertas pÈrra mesas, cobertores, colchas,
edredons, esfregões, fronhas, guardanapos, guarnições para camas, guarnições
para Atesas, lençóis, panos rt e pratos e
análgoos, panos para cobrir ou enfeitar
móveis, panos para cobrir alimentos,
panos para cosinha; toalhas de altar,
toalha- de banhe., toaláhas de mesa,
toalhas de roo e toalhas para bani.
quetas
•
N." 868.770

acrisan
Indústria Brasileira
Requerente: Companhia Fiação e Tecidos São Bento
Local: São Paul)
- Classes: 23, 24 e 37
Artigos. : Tecidos; adornos de pano, alatilares, alforjes de pano, ' algodão para
itlfaiates, atacadores, ataduras, bicos,
bolsas, bordados, borlas, braçadeiras,

brocados, cadarços, capas ptv ra móveic,
tapas para raquetes, capas para iastru-

tnentos usicl, chumaços de algodão,
ioadorès de -café, coberturas para cavatos, éoberturas para pianos, coberturas
rara altomóve l s, cordoes, debruns.

dar
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Requerente: Companhia Fiação e Tecidos São Bento
Local: São Paulo
Classes: 23, 24 e 37
Artigos: Tecidos; adornos de pano, alamares, alforjes de pano,: algodão para
alfaiates, atacadores, ataduras, bicos,
bolsas, bordados, borlas, braçadeiras,
brocados, cadarços, capas para móveis,
capas para raquetes, capas para instrumentos musicais, chumaços de algodão,
coadores de café, coberturas para cavalos, coberturas para pianos, coberturas
paar automóveis, cordões, debruns, droguetes, elásticos, enchimentos de pano,
enfeites de pano, entremeios, entretelas,
estopas de. algodão para alfaiates, etiquêtas de pano, feltros para limpeza,
testões, filtros de pano, fitas, fitilhos,
flanelas para limpeza, franjas, galardetes, galões, laços; mechas, mochilas,
mantas, mortalhas, nastros, nesgas, ombreiras, palmilhas, passamanarias, passamanes, pavios, pingentes, pompons,
protetores de pano, colchão, rédeas, rendas, sacos, sacolas,. sacos,- &aninhas,
sutaches, tampos, telas para bordar,
tiras, vieses e xergas; acolhoados para
camas, acolchoados para cadeiras, acolchoados para poltronas, cobertas para
caens, cobertas para mesas, cobertores,
colchas, edredons, esfregões, fronhas,
guardanapos, guarnições para camas,
guarnições para mesas, lençóis, panos
de prato e análogos, panos para cobrir
ou enfeitar móveis, panos para •cobrir
alimentos, panos para cozinha, tolahas,
de altar, toalhas de banho, toalhas de
mesa, toalhas de rosto e toalhas para
banquetes N.° 868.772

007
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Classe: 7
Artigos: Máquinas de agricultura e
orticultura e suas partes integrantes;
grandes instrumentos agrícolas, inclusive
tratores.
'.° 868.773

Requerente: Armando da Fonte Comércio S/A
Local: Pernambuco
7 — 2 le 33 (seis, sete,
Classes: 6
vinte e um e trinta e três)
Artigo: Título
N.° 868.774

N." 868.778

Requerente: Jefferson Davis Faria
Ribeiro
Local: Guanabara
Classe: 32 \Artigos . Uma Revista Técnicç.
Científica
N.° 868.77p

asa 2o~
Requerente: Casa Botelho S.A.
importação e Comércio
T.,ocal: São Paulo
Classes: 8 e 40
Artigo: Titulo
N.' 868.775

Os Devaneios

Requerente: Dela-Souza Mini-Bilhar
Local: Est
Estado
L td
a a. doi Rio
Classe: 49
Artigos: Bilhares comuns e mini-bilhare,.
N .° 868.780

Requerente: Marivaldo Teixeira Santana
— Jorge Francisco dos Prazeres — Luiz
Francisco dos Prazeres e Guilherme
Alberto Felipe
Local: Estado do Rio
Classe: 32
Requerente: Avon Products, Inc.
Artigos: Um conjunto instrumental e
Local: Nova York, Estado de No
musical
York, Estados Unidos .da América
N.° 868.776
-Classe: 48
Artigos: Perfumaria, Cosméticos,
gos de Toucador, Dentifrícios, Sabono
tes e preparados para O cabelo
N. 868.78'

HANAGÀSN

at\

DERMOTROFIN
Requerente: Societá Farmaeeutici Itál.
Local: Milão, -Itália
t •
Requerente: Oliveira
Oliveira AutoClasse: 2
peças S.A.
Artigos: Preparados Veterinárit
Local estabelecido: Minas Gerais
Classe: 21
Classe: 3 1
Atividade: Comércio de autopeças
Artigo:
Preparado
farmacetico que tett,
N.° 868.777
atividade antiinflamatória é eutrópica
N.' 868.782

FOMADE

Requerente : Soture — Sociedade de
Requerente: R. T Vancl jrbilt ComTurismo e Representações Ltda
pany, Inc.
Local: Goiás
R:querente: Ca. Pen)la de . Máquinas
Local: Nova York, Estado. de Nova
Classe:
50
. A gri colas
York, Estados Unidos da América
Artigos: .Artigos de classe
Local: . São Paulo
•
Classe: .1
.
Artigos: Estabilizadores para uso (.,ti
FIZIWO DO NÚMERO DE HOJE: NCR$ 0.18
Pid$tiS0i$
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