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SEÇÃO Hl
ANO XXVII - N9 22

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SECRETARIA DA INDÚSTRIA
Expediente de 27 de janeiro de 1969
Diversos
Mário da . Silva Pereira (no pedido
de desarquivamento, por equidade, da
pat. MI têrmo n o 165.799). O presente processo foi arquivado por despacho publicado no D.O. de 4-5-67,
ronforrne anotação feita a fls. 8. Em
15 de março de 1968, quase um ano
decorrido do arquivamento, por exigência não atendida, veio ao D.N.F.I.
Mário da Silva Pereira pedir a transferência do têrmo em questão, com
um documento de cessão, a titulo gratuito, do presente têrmo e de outros
expressamente referidos. Ficou em
suspenso dita transferência, vindo o
nôvo interessado ao processo com as
alegações de fls, pedindo por equidade o desarquivamento, determinandose o prosseguimento do processo. Não
cabe, no caso, a equidade, eis que há
na lei, disposição clara - o art. 108
do Decreto-Lei n 9 254, de 1967, em
cujo § 3 9 se prescreve o prazo de noventa dias para o recurso" em Caso
de êrro, comprovado do DWPI" - do
que também não se valeu o requerente. Assim, indefiro o presente pedido, pela sua intempestividade e ilegalidade.
Fátima Arquitetura Interiores Ltda.
(no recurso interposto ao indeferimento do têrmo n 9 744.428 marca
Fátima) A preferência para despachos de processos em tramitação no
DNPI é concessão especial, excepcional, admitida expressamente pelo artigo 163 do Decreto-Lei n9 254, de 28
de fevereiro de 1967. Mas está condicionada à efetiva comprovação de
prejuízos através de . documentação
hábil e ampla, dos prejuízos que os
interessados estiverem sofrendo em
virtude da concorrência desleal decorrente da falta de solução daqueles
processos.
A requerente alega, pedindo a preferência, que se encontra em fase de
expansão comercial no exterior, convindo-lhe assim, solucionar o seu pedido de registro. Claro, pois, está que
não atende à lei o pedido formulado,
danente deferivel quando o requerente fizer -prova hábil e ampla. de
estar sofrendo concorrência desleal, o
que não foi feito. Assim, nego provimento ao recurso por lhe faltar amparo legal.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
1
INDUSTRIAL

N9 133.347 - José Marques Per..
reir, a- Sugiro que o requerentr. ,se
manleste quando a oposição atu í toda .
^'N
NO 135.135 -- infle° KlallSbergCr --

No 139.352 - Planetário Portátil - N o 144.966 - Mecanismo para con- Sug-To que o requere:lã, se m
Hillel de São José Zamith,
trôle do registro, para uma máquina quanto a oposIção) ahreçemaca,
N 9 140.441 - Processo e aparelho impressora alimentada em bobinas - No 135.136 - Irinco K lausberger para Contrôle de Estoque - Brewer Fred'k H. Levey Company, Inc.
quanto a oposição apresPntada
Pharmacal ,Corp.
N° 145.264 - Um recipiente - Sugiro q morequerente se rrian:ft.sft
N 9 141.394 - Aperfeiçoamento em American Can Company.
Cia. Siderúrgica Nacional - OP9
aparelho Elétrico revestido em resinas -N o 145.329 -- Um tubo de raios ca- ente da patente P1 térrno 139 UI e método de produção do mesmo - todicos - Radio Corporation of Ame- Sugiro que seja dada ao poeme nova
General Electric Company.
rica.
o p ortunidade paca que possa e. oip
N9 142.406 - Termômetro Auto ReN o 145.368 - Aperfeiçoamentos em lementar sua opcs'ção.
gulador - Afro Vezzani.
ou relativos a circuitos destinados a NO 150.211Ame
Albert feini ,ch
N 9 142.629 - Amortecedores - determinar ci`-estado de liberdade ou Kobl:nsky Tome conheciinen fo 14o
parecer
técnico.
de
ocupação
dos
linques
de
uma
fede
Christian Marie Lucien Louis Bourcomutadora - N. V. philips'Gloeicier ide Carbon.
N O 167.245 - Artur Fisclier
N o 142.784 - Equipamento de Re- lampenfabrieken.
Mantenho a extgência.
frigeração - General Motors Corp. - N9 145.519 - Combinação de lentes
167.527 - Johaiirim • l3akke, SI
N9 142.792 - Nova, Válvula a três para fotografia, filmagem e projeção NO
Jo hannes Hendrikos ilikk r3 Jr. --vias com intervalo de recuperação re- em grande angular - Leurenio Casta- e
SoPcito
p reliminai-nutite, a pubi cagulável Societe Anonyme Andre nheira Queiroz.
ção do-; pontos.
Citroen.
No 142,9.67 - Aquecedor de água, N 9 145.581 - Aperfeiçoamentos •N o 170.449 -- Borg Warner Corp.
particularmente aquecedor • 'de água lacionados com o contrôle il e t P mpe- - Cumpra aexigène a técnici'l.
ratura
para
veículo
de
compart:mencorrente com sistema de queimadores
N o . 170.453 -- lbex Motor Troa
para combustão ' pulsante - Junkers tos - J. Stone & Company (Dept- Corp - ! ga o Sr. requerente sõbi
fort)
Limited.
& Co. GMBH.
a .e-tjênCia da Seção.
N 9 139.856 - Derivação de rola- N 0 145.84.6 - Aparelho de ar conNO 170.847 - 'The Goodyear
mento - Ea Ton Yale & Towne Inc. dicionado - Philco Corp.
Tome con,.10N O 139.859 - Dispositivos de des- No 147.095 - Aperfeiçoamentos em & Rubber Company
carga para um compressor alterri'ativo ou relativos a processos para enfiar cimento do parecer técnico
•
Worthington Corp.
N o 170.993 - The Ó1 dden C ai.
um ou mais fios alimentadores de
N o 140.235 - Esquema de ligação correntes que saem de um bulb de , pany - Diga .) Sr. requerente sopar a sistemas de transmissão telefô- lâmpada através de aberturas associa- bre exigência claSeção.
nica "I\l'ultiplex Temporizado" - Sie- das numa capa - N. V. Phillips'
N? 171.023 -• Byron Jakson Inc.
mens A.G.
- Tome conhecimentr, do parco: r
Gloeilampenfabrieken,
técnico.
N° 141.674 - Máquina para lavar
Motor elétrico, eJrn
roupa, com tambor - Gesellschaft fui- No 147.236
capuz de proteção para levantar vi- NO 171 649 - • Meta lúrg'cos 1.2 FonTechnischen Fortschritt M.B.H.
draças ou dispositivos senielhantes te S. A. - Diga o Sr. requ
N 9 146.473
Aparelho , PPG In- instalados no interior de veículos N 9 171.684 - José Berland, Abram
dustries, Inc.
Fábrica Italiana Magneti Marelli Berland e Moses Berland - D - ga o
No 143.349 - Aparelho para Solda- S.p.A.
Sr. requerente sôbre a exigência da
N9 147.237 - Sistema Elétrico - Seção.
gem de Vigas -.Kaiser Steel Corp.
Fhilco Corp.
N 9 143.350 - Aparelho para a sol- N o 170.820 - Nôvo tipo de chave
NO 172.924 - Josá Avelino de Caidagem de corpos de latas - United múltipla - Josias Araujo de Almeida. valho - Diga o Sr. 'requerente sóShoe Machinery Corp.
N o 173.992 - Aparelho detetor de bre a ex'gência dá Seção.
chamadas telefônicas - Mário Caraz172.926 - José Ber'and. Abr,4m
N 9 143.365 - Dispositivo para tra- zato.
Berland e Moises Berland - Cumtamento térmico dielétrie,o - Allmanpra a exigência técnica.
na Svenska Elektriska Aktiebolaget.
Modelo de utilidade deferia°
NO 144.077 - Aperfeiçoamentos em
No 172.930 - Aktiebolaget E'ectruou relativos a processos de fabricalux - Diga o Sr.. requerente sôbre a
ção de tambores N. V. Philips' N9 19.690 - Dispositivo de segu- exigênc'a
da Seção.
rança and-roubo de automóveis Gloeilampenfabrieken.
Julio Mario Corrêa D'Alvila de MoNP
172.954
- Sylvio Sciumba t a S‘
N o 144.6 .67 - Conjunto de mola de raes.
Flihos -- Tome conhecimento do paêmbolo - McQuay-Norris Manufac-Exigências
recer técnico,
turing co.
NO 172.972 - Sr. Asriel Stritzel N9 1331.362 - Liceu de Artes e OfíN o 144.804 - Aparelho de contrôle
Diga o Sr. .requerente:
para dar partida em motores elétricos cios de, São Paulo - Tome conhe- Tokio Shibatira Denki Kabushiki cimento do parecei- técnico - Pon- NO 173.073 - Microplas S. A. Intos mal reiv i ndicados e sem méritos dústria e Comércio - Cumpra a exiDivisão de Patentes
Kaisha
inventivos. Sug . ro o indeferimento.
gência técnica.
• expediente de 27 de janeiro de 1969
No 144.958 - Aperfeiçoamentos em No 181.493 -- Ifidrotecnica Comermáquinas de esmerilar - Michigan c i al & Industriai Ltda. - As oposi- No 173.089 - Dabi Indústria BraPrivilégio de Invenção Deferido
Tool Company.
ções apresentadas à concessão do pe- sileira de Aparelhos Dentários S. A.
N° 139.295 - Aperfeiçoamentos em N o 144.965 -. Dobrador para máqui- dido estão fundamentados e por con- - Cumpra a exigência técnica.
reguladores de Voltagem automáticos na impressora alimentada em bobinas seguinte i mpedem a proteção do pri- NO 171.792 - Metalúrgica Elevaear
Vieira & Monteiro.
- Fre h:. 11. Level; Company, i Inc.
vilégio. Su g iro o indeferimento,
Ltda. - Notificar o reauerente.

•
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o exped.'“ite destinado à publicação.
--- As reclamações pertinentes
& matéria retribuída, nos casos de
õrro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
-- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

1

I As 'assinaturas vencidas poderão 'set . 'suspensos sem prévio
aviso.
•
- Pal.a evitar interrupção na
OiRE1O.Caf
ALeERTO DE BRIT TO PEREIRA
remessa dos cirgã cis oficiais a re~ação de assin tura deve ser
Cr..CiiiE DA SEÇÃO 08 alaoaçÃo
ct-,r p tk,o aiaviço oa PUBLiCAC8E9
solicitada
com antecedência de
FL ORIANO GU1MARÁES
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
trinta (30) dias.

E X 1:2 E -D 1 E
DT.PART -AMENTO DE IMPRENSA NNCICNAL

DIÁRIO OFICIAL.
SEÇÃO, Ui
putstle!deda do •ripeidifint• do Ouparta;Marief
~em* , cie PrOprIac141.1* indutotrIni do Mini•tério
iridii•t ria • do Comércio

uaçat O

In.presso nas 0r:ou-Ice Co re4artemento

cie In-,Frinsa Navonal

ASSIN A TURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

I

FUNCIONÁRIOS

C-2pital e Interior
- Os originiais, devidamente
Capital e Interior:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13,50
... . . NCr$ 18.00 SCMCS t e
grafados em espaço dois. em urna Ano
NCr$ 27.00
... NCr$ 36.00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Extérior
Exterior
:
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
NCr$ 39,00 Ano
Ano
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
O
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou rim ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCrg 0.01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo lro, e de NCr5 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
N9 173.488 - Mecânica Industrial N9 141.821 --- Olamit Indústria e
Estampotec Ltda. - Not ficar o re- Comércio S. A. - Tome conheci-.
querente.
mento do parecer técnico.
N9 173.670 - Manoel da Silva MaN 9 148.120 - Ayres Bento Pere ra,
chado - Notificar o requerente
a exigência técnica.
N9 173.997 - Nicolás Nieva,s, Vi- - NCumpra
9 150.122 - Giroflex S. A. Cacente - Notificar o requerente.
N 9 174.091 - Jose Guinart - No- deiras e Poltronas-- Tome conhecitificar o requerente a fim de que mento do parecer técnico.
atenda a exigência supra e diga qual S. A. Tubos Braslit -- Oposição
ou vantagens sôbre o esteroscópio, a patente MI têrmo 154 802 - 13 ga
convencional.
sôbre a exigência da seção.
N 9 174.120 - Neo-Ftex do Brasil
N 9 158.223 - Helio Tagliere --Ltda. - Diga o requerente qual a Tome
diferença entre o que aqui requer e o nico. conhecimento do parecer técconvencional detector usado nas instalações contra fogo.
N 9 160.825 - Armações de Aço
N9 174.188 - Dynamic Instrument Probel S. A. - Cumpra a exigência
Corp. - Modifique o titulo do pe- técn. ca .
dido dizendo qual a finalidade do N 9 161.610 - Umberto Celli
aparelho.
Diga sôbre a exigênca da seção.
N 9 127.281 - Irmãos Bellin i & Cia. N 9 164.133 - Cerâmica Sanitária
Ltda. - Notificar cy requerente.
Porcelite S. A. - Tome conheciN 9 164.407 - Tecnotra.nsportes mento do parecer técnico supra
S. A. 'Indústria e Comércio - NotiN9 164.435 - Deripo S. A. Indúsficar- o requerente.
tria e Comércio Tome conheciN9 172.357 -- Eaton Yale & Towne mento do parecer técnico
Inc. - Notificar o requerente.
N 9 165.369 - Pilot Pen do Brasil
N9 173.349 - Aluminum Company S. A. Indústria e Comércio - Cumof Amer ca - Notificar o requerente. pra a exigência técnica.
N ç 170.531 - Dr. Humberto PazN9 173.628 - Ernesto Corrêa da cale
- Diga 3 Sr. requerente.
Siva - Notificar o requerente
171.985
T. Ribe:ro
N
9
N 9 174.672 - Borg Warner Corp. - Diga sôbre -oJoaquim
pedido de exigênc a.
- Not i ficar o requerente.
N 9 172.117, - Joaquim T. Ribeiro
N 9 126.405 - International Latex -- `Diga sôbrè o pedido de exigência.
Corp. - Cumpram. o Sr. requerente NQ 173.756 - Antônio Arlindo
e Sr. opoente as exigências da Seção. Checchinato
conhec'mento
N 9 132.868 - Merck & Co. Inc. parecer técnico supra
Cumpra a exigência técnica.
173.945 - Borg Warner do BraN9 133.154 - Indústria Plástica s1N 9Indústria
e Comércio Ltda. Lapa Ltda. - Tome conhecimento Diga
sôbre a exigência da seção.
do parecer técnico.
N9 '175.407 - Acyr de Almeida José Pires - Tome Tome conhecimento do parecer técN 9 136.146
nico.
conheci mento do parecer.
N 9 137.526 - Antonini Ferdinando N 9 174.613 - Gimenez & Chessa r
-rightLda.Cumpraexigênc
Diga, sôbre a exigência da Seção.
N9 138.110 - Francesco Gobbi - técnica.
N 9 198.088 - Ney Erickssen PeDiga sôbre a exigência da seção.
eeira - Cumpra a exigência técn'ca.
Meyer
Flarald
N9 138.975 - Karl
- Apresente uma amostra do produto.
Retificação de Pontos
N9 139.916 - Aloha Indústr ia PlásN.
144.946
- Requerente - Pitica e Metalúrgica Ltda. -- Tome r,43 relli Soeieta Per Azioni actos punhecimento do parecer supra.

uaneIro de 19

- Na parte superior do enderéça estão consignados o número
do talão de registr6 da assinatura
e e mês e e ano eir que findará.
-. As assinaturas das Repartições Pub:icas serãO anuais e deverão ser renovadals até 28 de fevereiro.

4

1

- A remessa de valõres, sempre a favor do TesOurciro do Departamento de In2krensa Nacional, deverá ser acqmpanhada de
esclarecimentos quanto à sua apli1
cação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais ÀS, serão reme.
tidos aos assinantes que os solicitarem no ato da jssinatura.

nlicados em 14-1-69 - Fica retifica- do o Modelo de utilidade: - Nôvo
do o Privilégio de invenção - Méto- Modelo de Guindaste; - e o requedo e Dispositivo para Estampar um rente - José Vera Villar.
Desenho cru Relevo ao Longo da Faro-- N. 146.633 - Privilégio de invenxa Perimetral, no Estado Plástico, de ção - Aperfeiçoamentos Relativos ao
um artigo toroidal ôco e para o even- Tingimento e outros !tratamentos
tual tratamento térnrino do mesmo. quidos Similares, de 1Texteis e MaTêrmo: 148,910 - Privilégio de in- teriais Semelhantes e; aparelho para
venção - Aperfeiçoamentos em Aspi- executá-los - Pontos publicados em
radores de pó - Pontos publicados 22-1-69 - Fica retificado o requeem 15-1-69 - Fica retificado o re- rente: F. Smith & CO: (Whitworth)
querente - Fábrica de Enceradeiras Limited.
Lustrene S. A.
- Requerente - Engen
Têrmo 141.676 - Requerente - N. 140.094
- Indústria e :Comércio Ltda.
Dr. Karl Thomae GMBH - Pontos -- Tec
publicados em 22-1-69 publicados em 15-1-69 - Fica reti- FicaPontos
retificado o Modelo de utilidaficado o Privilégio de invenção:
de: Original Modelo de Cabide PorProcesso para a preparação de ...
2 - (5', 6', 8' , - Tetrahidro - Na- Modelo de utilidaftil - 1') - Amino - Imidazolina. dtáeNt:il: Co154r5t9o9r com Fôrro Destacável
Privilégio de invenção: - Processo - Requerente: - Jose Wernhart para, Produzir tubos de aço para Pcntos publicados em 122-1-69 - Fitemperaturas baixas - Requente - ca retificado o desenho que pertenYawc a Ircn & Steel Company, Li- ce ao têrmo n 9 139.833.
mitai, e Yawata Steel Tube Compa- N. 139.833 - Privilégio de invenny, Liinited - Pontos publicados cm ção - Bico Automático para Fogão
- Fica retificado o termo a Gás Requerente Mario Evaristo Stangherlini - pontos publica-,
152.986.
em 22-1-69 - Fica retificado o
Privilégio de invenção - N1-(5 - dos
desenho que saiu no termo 151,599.
Nitro - 2 - Furil) - Alquilinde- N. 174.803 - Requernte - S. A.
no) - N2 - Substituido - N2 - Indústrias Reunidas F., Matarazzo (N - Substituido Carbamoilaiquil) Pontos publicados em 22-1-69 - Fica
Hidrazinas.
retificado o Modelo industrial Requerente - The Norwich Phar- vo e Original Desenhb Ornamental
macal Company - Pontos publica- para Tecidos.
dos em 21-1-69 - Fica retificado o N. 174.683 - Requerente - S. A.
Indústrias Reunidas F.1Matarazzo termo 139.684.
Pontos publicados em 22-1-69 - PiModélo de utilidade - Nôvo Mo- ca refficado o Modelo !industrial: delo de Calendário - Requerentio Nôvo e Original desenho ornamenComércio de Representações Kurt tal para Tecidos.
Rosenstein Ltda. - Pontos publicados em 13-1-69 - Fica retificado o N. 135.885 - RequerInte - Societe Civile de Recherches et D'Applitêrmo 146,819.
cations Scientificques - pontos publiTermo: 149.474 - Privilégio de cados em 22-1-69. - Fica retificado
invenção: Bomba de Pulverizador à o Privilé g io de invenção - PreparaFôrça Motriz - Requerente - Hat- ção de fôrmas Estabilizadas dos Disuta Industrial Co., Limited - Pon- metil - Carboxi - Sulfôhos publicados em 28-11-68 - Fica fios.
retificado o inicio do 3 9 ponto: 153.320 - Privilégio de invenção
"Bomba de Pulverizador à Fôrça - /q .Aperfeiçoamentos
em Chapa do
Motriz, conforme as reivindicações Pino
Reboques
- Rei para Semi
'interiores, tudo substancialmente co- Pontos p ublicados em 22-1-69 -no descrito no relatório.
Fica retificado o requerente Termo - 148.151 - Pontos publi- Fruehauf do Brasil S. A. - Di dAacados em 22-1-09 - Fica retifica- tria de Viaturas.

•

•

Sexta-feira. 31

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1969 1027

N. 148.543 - Requerente - SocieN9 151.593 -, Privilégio -de inven- • IV 590.128 - Indústrai e Comérte Rhodiaceta - Pontos publicados ção:
Financeira de Perfumaria S.A.
embalagem- para transpor- cio Alpa Ltda. - Cumpra integralem 22-1-69 - Fica retificado o Pri- te deNova
recurso interposto ao deferimento(no
roupas - Pontos publicados em mente a exigência de fls. 16 v.
do
vilégio de invenção: - Novas Come 23-1-69.
Fica retificado o requeN 9 613.769 - Robustiano & Mace- Termo 568.217 marca Dama do Nilo).
pos.ções 'à base de Policondensadoa rente: Antônio
Minnessota
Mining
and
Ma nufaoMoya Silvaje.
do Ltda. - Aguarde procuração para turing Cornpany (no recurso
extrudaveis por via Fundida e os Arinter-.
N9 147.789 - Requerente: :Doutor o signatário de fls. 2-6.
tigos Conformados à base de tais
psto ao indeferimento do Termo núcomposições.
Antônio Viafora e Heitor Marques
ee.
mero 568.484 marca Scotehprint).
Diversos
Guimaro - Pontos publicados em 23
Margaret Liliam Shorto (no reN. 148.254 - Requerente - Ed- de
janeiro de 1969. - Fica retificado
N9 459.178 - Corrêa, Pratas e Jóias curso interposto ao indeferimento do
mundo Santilli - Pontos publicados o Modelo
de utilidade: Detergente S.A..- Torno sem efeito a exigência Termo 569.501 marca Sacy) .
em 22-1-69 - Fica retificado o Mo- concentrado
para máquinas de lavar p ublicada em 30-8-68.
delo de utilidade: - Neivo Torpe- roupa.
Isnard & Cia. S.A. C o mércio
do para pesca.
N9 478.862 - Luiz Serrano Matud Indústria (no recurso interposto aoe
N9
Torno
sem
efeito
o
despacho
de
N. 106.872 - Privilégio de inven146.452 - Modelo de utilidade:
deferimento do Termo 570.143 título
ção: - Molejo de Compensação para Um nôvo tipo de tampa para mama- arq uive-se 'publicado no D.O. de 7 Clima Re p resentações Comércio e Indfr,tlia),
Veículos, em particular, para .veículos deiras, garrafas, copos e similares - de , novembro de 1968.
Requerente: Antonin Skopek - Pon-Automotores - Requerente:
N9 55.001 - Maison Denny Ltda.
SEMP Rádio e T e levisá,o S.A. (no
tos publicados em 23-1-69.
- Nada há que deferir.
recluso interposto ao defermiento do
Daimler - Benz Aktiengesellschaft
Privilégio
de
invenção:
Preparação
- Pontos publicados em 11-11-68 - de chapas sensíveis à luz - RequeN 9 571.043 - Indústrias Metalúr- Teefin 570.868 marca, A Cave) .
Fica retificado a dato de depósito: rente: Minnesota Mining And Ma- gicos Bel g o-Brasileiras S.A. - Torno i Setedias Editora Ltda. (no recurso
nterposto ao deferimento do Termo
24-11-58.
nufacturing Company - pentos pu- sem efeito o despacho de arquiva- 575.272
: -arca Sete) .
Privilégio de invenção - Paio de blicados em 10-1-69. - Fica retifimento p ublicado em -2378-67.
Farbwerke Hoechst AktiengesellsBorracha para Pontes - Requerente: cado o termo n 9 140.921.
N9 571.045 Indústrias Metalúr- chaft Vorm. Meister Lucius & BruSociete, Ap plicazioni Gomma Antigicos Beigo-Brasileires S.A. - Torno ning (no recurso interposto ao defevibranti SAGA S.p:A. - Pontos pusem
efeito o despacho de arquiva- r imento do Termo 575.291 marca
blicados em 21-11-68 --, Fica retificaDivisão de Marcas
mento publicado no D.O, de 23-8-67 Natal),
do o termo 114.068.
Metalúrgica Paulista S.A. (no reN9 571.046 -a-- Inaústrias Metalúr- curso interposto ao deferimento do
N. 139.616 - Privilégio de invenExpediente
de
27
de
janeiro
gicos
Be
lg
o-Brasileiras
S.A.
Torno
ção - Mecanismo de 'Translação paTermo 576.714 marca Magnética
de 1969
sem efeito o despacho de arquiva- Paulista) .
ra Bobinagem - Requerente mento
p
ublicado
no
D.O.
de
23
de
DENCO .- A. G. - Pontos publiMarcas 'deferidas
The Gillette Company (no recurso
agósto de 1967.
cados em 1-11-98 - Fica retificado
interposto ao deferimento do Termo
N9 530.542 - Terfrance - André
o final da p rioridade: - Finalmen579.719
marca Valete).
N9 583.213 - Fábrica de Biscoitos
te, a deposi.ante reivindica, de acor- Siekierski - Cl. 24. - Registre-se Catu Ltda. - Torno sem efeito o
com de bandeiras e flâmu- d e
Saul Dê:posou (no recurso -interposto
do com o Convenção_InternacionO1 e las.
spacho de a rq uivamento publicado ao Intlefe'rimento do Termo 580.128
de conformidade com o art. 21 do
no D.O. de 5-10-67 tendo em vista a marca Moclecraft) .
CPI, a p rioriedade do correspondenN 9 586.769 - Iguaçu - Telefônica p rocuração inscrita sob o n 9 99.819.
te p edido, depositado na Repartição Iguaçu Ltda. - Cl. 8.
Yanmar Diesel Engine Co.. Limited
N9 443.649
Costa & Irmão - (Yanmar Diesel Engine Kabushiki
-N9 599.821 - Manauara - João
do Patentes dos Estados Unidos da
Arq
uive-se o processo.
América do Norte, cm 1 de junho Carlos Sz • Cia. Ltda. - Cl. 41.
Kaisha) (no recurso interposto ao
de 1961, sob o número 114.132.
Nome comercial deferido
• N.9 564.442 - Destilaria Medelllin deferimento do , Termo 580.504 marca
N9 529.185 - Vinhos de São Roque S.A. - Arquive-se o processo.
Ivainar - Termo 580.506 marca IvaN9 115.065 - Privilégio de invenmar)
ção: Enrolamento para transformaIndústria e Comércio - vinhos
N9 566.024 -- Cia. Cervejaria Cadores - Requerente: Siemens-Schu- de São Roque S.A. Indústria -e CoLaboratório Lutécia S.A. (no reracú - mantenho arquivamento.
ckertwerke Aktiengesellschaft - pon- mércio - (art. 93 n9 2) .
curso interpasto ao deferimento do
tos publicados em 10-10-68. - Fica
N9 599.238 - Baldan Implementos
N 9 586.632- Estojos Rocha Ltda. Têrmo n9 58118 marca Diarrecilin).
retificado o ponto 2: "2 - Enrola- Agrícolas S.A. - Baldan - Imple- - Mantenho o arquivamento pois a
Aktieboldaget Bahco (no recurso
mento de acôrdo com o ponto 1, ca- mentos Agrícolas S.A. - (art. 93 petição n 9 44.714 não consta o nú- interposto
ao deferimento do Termo
racterizado pelo fato das conexões n9 2) .
n9 584.894 marca Prima) .
mero da inscrição.
de enrolamnto partem radialmente
Marcas indeferidas
N9 588.429 - Ordene Comércio e
do ponto de separação da espiro de
Financiara de Perfumeria, S. A.
Participações S.A. - Mantenho ar- (no recurso interposto ao deferimento
enrolamento." •
q
N9 547.243 - Analgina - Cristó- uivamento, pois falta cumprir o ar- do Termo n9 585.284 marca Dama
N9 139.865 - Privilégio de inven- vão Colombo Lisboa - Cl. 3.
tigo 92.
da Noite).
ção: Processo para a produção de
N9 410.557 - Palmeirinha - BeLaborterapica Bristol S.A. Indús16-metileno-esteroides halegenados - neficiadora Olímpia Ltda. - Cl.- 41.
tria Química e Farmacêutica (no re. Pontos publicados em 27-12-68. 1\19
578.257
Vigorvita
Seção de Recursos
Hugo
curso interposto ao deferimento do
Fica retificado o requerente: E. Merck
•AktiengeslIschaft -e os números das João Adler - Cl. 41.
Termo n9 587.642 marca Sinergia,.
N9
590:050
Esmaltec
Esmaltec
Expediente de 27 de janeiro de 1969
prioridades: M 49.291 IVb-I2 o e M
Ford Motor Company (no recurso
Indústria Metalúrgica S.A. - Cl, 11.
49.608 IVb-12 o. •
interposto ao d e ferimento do Termo
Recursos interpostos
ri
N9
9589.308 marca Mercur)
595.776
Glen-Morven
PauN 9 144.033 - Privilégio de invenção: Base resiliente para recipientes lo Cezar Sacilotti - Cl. 42.
Clock S.A. Indústria e Comercie
Cia. de Cigarros Souza 'Cruz (no
- Requerente: The Firestone Tire
N..? 581.717 - Indústria de Porce- de Alumínio (no recurso interposto recurso interposto ao deferimento do
Rubbar Company - Pontoã publi- lanas Brasil Ltda. - Cl. 8.
ao deferimento do Termo n9 367.115 Termo n 9 590.260 marca 77 Seventy
cados em' 23-12-68. - Fica retificado
marca Marmicoc) .
Seven).
N 9 587.345 - Cybra - Distribui-o número da prioridade: 146.715.
dores de Produtos Fa r macêuticos - Kibon S.A. Indústrias Alimentí- Serrana Sociedade Anônima de
1\19 138.915 - Pontos publicados em Cybra - Distribuidores de Produtos cias (no recurso interposto ao defe- Mineração (no recurso interposto
ao
rimento do Termo 462.573 marca
20-1n9. - Fica retificado o Privi- Farmacêuticos Ltda. - Cl. 3.
deferimento do Termo 550.807 titulo
Kidrink)..
légio de invenção: Aperfeiçoamentos
N 9 589.669 - Ronda - Controles
Fundição Serrano).
cintou relativos à máquinas de lavar Automáticos Sermar Ltda. - Cl.. 8.
Sanibras - Sociedade Anônima
Casa da Borracha S.A. (no recurso
pratos - e o requefente: The Hobart
N9 598.998 - Deloro - Gunter Importadora Brasileira (no recurso Interposto
ao deferimento do Têrmo
Manufacturing Company.
i nterposto ao deferimento do Termo
Baumgarten - Cl. 5.
n9 590.944 título Casa da Borracha de
533.482
marca
Sanibra).
• N') 140.184 -- Privilégio de invenTaubaté)
.
Insígnia indeferida
ção: Um novo processo para a proSciete Hhodiaceta (no recurso in- S.A. Moinho da Bahia e Cia. VI,
dução de ácido fusídico - Pontos
N9 507.665 - Emblemática _ Agri- terposto ao deferimento do Térmo nicola
Rio Grandense (nos recursso
publicados em 20-1-69. - Fica reti- Top Agrimensura e Topografia Ltda. 513.025 marca Tercoton) .
i nterpostos ao deferimento do Termo
ficado o requerente: Lo Vens Kemia- - Cl. 38.
ke Fabrik Ved A. Kongsted.
Vulcanus do Brasil Indústria e Co- n9 592.681 marca Vencedora) .
Exigências
mércio
S.A. (no recurso interposto
Indústria e Comércio de Artefatos
Privilégio de invenção: Derivação
ao deferimento do Termo 516.088 de Borracha Duplex S.A. (no retubular postiço - Requerente:. Emímarca
Vulcan)
.
N9 791.028 - Helena Rubinstein
curso interposto ao deferimento do
lio Eugênio Lebre - Pontos publide Beleza Ltda. - Cole eti- Rembrant Tobaco Corp. (Overseas) Têrmo 593.444 marca Duplek).
cados em 23-1-69. - Fica retificado Produtos
q
uetas
nos
exemplares
de
fls.
23-25
o termo n9 146.632.
Limited (no recurso interposto ao
Indústrias Reunidas Vidrobrás Liiguais às inicialmente depositadas.
i ndeferimento do Termo 527.782 mar- mitad
(no recurso interposto ao deN9 844.333 - Fripesca - Frio pes- ca
N9 145.159 - Privilégio de invenRembrandon)
.
feri
mento do Termo xi s 594.224 marca
ção: .Aperfeicoamentos em tijolos - ca- Comércio c Indústria S.A. Vib?ás)
.
Requerente: Manoel-da Costa - pon- Cumpra o art. 92 do C.P.I.
Miclo G. Schaeren & Co. S.A.
tos . publicados em 23-1-69. - Fica
(no recurso interposto ao deferimento
Christian
Gray Cosméticas Ltda.
N9 849.468 - W. L. Campos & dLoidoT e rmo 529.205 título Relojoaria (n recurso interposto
ietificada a data de depósito: 4-12-62.
ao indeferi,
Ciana. Pague a taxa de depósito
mento do Termo n 9 595.122 marca
N9 136.066 - Privilégio de inven- é apresente procuração.
ção: Nevo elemento para construção
Kibon S.A. Indústrias A li mentí- Christian Ciray) .
Cooperativa dos Suinocultores de
e correspondente método para levan- N9 582.112 - Fibrolux - Socieda- cias (no recurso interposto ao defetamento de paredes e muro,s de edifi- de Indüstrial Ltda. - Preliminar- rimento do Termo 539.698 marca Encantado Ltda. (no recurso interjosio ao indeferimento do Termo núcios - Pontos publicados em 23 de mente justifique os móveis residen- Q. Sol) .
mero 595.821 'marca D.alia).
janeiro de 1969. - Fico retificado o ciais.
Duide Campari Milano Societa
requerente: Agenor Guerra Corrêa! N9 546.572
John de Zaiduondo PCr Azam' . (no recurso interposto ao Microlite S.A. Indústria e Jomárcio
rilho e Antonio Feancisco Fernan'Apresente novos exemplares em deferimento do Termo 553.280 marca (no recurso interposto ao deferimenf0
des.
do Termo 596.767 marca Microzon),
uni só classe (6) •
Turin) .
Porcelana Real S.A. (no recurso
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N9 576.134 - Ikeba.na Importadora
Indústria de aliáceainterpusea ao deferimento do Teamo N9 607.025 -Pinhal
S. A. - Reg. Ltda. - Reg. 389.613.
nas Ageicolas
119 598.583 merca Ventraa),,
N9 576.179 - Paulo de Castro
n9 389.585.
Monte - Reg. 389.614.
União Febril Exportadora S A.
(U.F.E.) (no recurso interp.sto ai _ N9 e07.235 - Efrari S. A. liadasN9 576.925 - PRGL - Produções
Importação e Exporta- Radiofônicas
Gravadas Ltda. - Reg.
deferimento Têrmo n 9 599.075 tria e Com. Peças
- Reg. 389.576. n9 389.615.
ção de Auto
marca Cristalit).
Metalúrgica
Valcao
608.246
Ondear S.A auganização Naifa% al S.N9
N9 584.122 - Roberto Godime
A. - Reg . 389.577.
•
Corte Real - Reg. 389.616.
de Imaartaçae e Exportação (no ia608.581
Simprol
Soc.
Impor^urso ..nterao.s:o a Geferimenta do N 9
N9 526.484 - Romildo Rego BarTeimo n9 6u2 58: titulo O.P.P. or- tadora Rolim Ltda. - Reg. 389.578. ros
- Reg. 389.617.
gonizaçáo Paulista de Pintura).
Avalie.
Instalações
Ira
N9 609.003
588.200 - Frinorpa S. A. FriN9
dustriais
Ltda.
Reg.
389.579.
Se rra D'El Rey Country Ciub (no
.recurso interpoeto ao deferimento uo N 9 669.026 - Nilza Marques - gorifico Norte Paranaense - Reg.
n9 389.618.
Têrmo n9 603.112 titulo Serra DEIneg. 389.580.
Rey as tral try Ceai) .
N9 589.418 - Dulrnar de Azeredo
C
- Cia de alçados
Rodrigues - Reg. 389.619.
Honda Giken Kogyo • Kabashiki lI N9 609.048
Reg.
389.531.
Kaisha (Honaa Motor Co. Limited) DNB
N9 589.676 - Mercanthil Brasilei(na recurso interposto ao deferimento
N9 609.890 - Pancostura S. A. In- ra S. A. Brasan - Reg. 389.620.
do rerrno n9 608.703 marca Ondas •ichistria e Comércio - Reg. 389.582.
149 589.732 - Tecnoplast - Indús-Termo n9 607.715 marca Onda). 1 N9602.133- Comercia/ Sebastião tria
e Comércio Ltda. - Reg. 389.621.
Johson & Jolanson (no recurso
inmo
meI
Correia
de
Mello
S.
A.
Reg.
núterposto ao deferimento do Têe
N9 590.955 - Antônio Joaquim Leimero 389.593.
mero 609 715 marca Teco).
te - Reg. 389.622.
N9 609.134 - Comercial Sebasaao
Correia de Mello S. A. - Reg. nú- N9 592.208 - J. C. Paria Guimarães - Reg. 389.623.
mero 389.584.
Serviço de Recte,.,,.;
N° 592.896 - Rádio S. A. MayN9 609.298 - Furtado & Costa LiInformação e Expedição
rink Veiga - PRA-9 - Reg. 389.624.
mitada - Reg. 389.586.
N9 593.293 - ase Machado - Reg.
Em 27 de janeiro de 1969
N9 609.488 - Sebastião Saldanha
n9 389.625.
Marinho - Reg. 389.586.
Notificação
N9 609.547 - Rebra Representações N9 593.458 - José Alvas de OliFicam notificadoa os requerentes Brasileiras
veira - Reg. 389.626.
Ltda. - Reg. 389.587.
abaixo mencionados comparecer a
N9 593605 - Abram M. Jugman
609.593
Dabi
Indústria
êste Departamento no prazo de •190,
N9
dias, a fim de efetuar o pagamena) Brasileira de Aparelhos Dentários - Reg. 389.627.
da taxa final de acertio com o De- S. A. - Reg. 389.588.
149 594.315 - gpi Administradora
creto 11 9 254 de 28 de fevereiro de
N9 609.626 - Lanifício Varan S. A. Soc. Civil - Reg. 389.628.
1967.
Reg. 389.589.
•
N9 594.654 - Varirnex Polskie To• 431.378 - Plastiluz Ltda. N9
N9 609.833 - Soe. Rádio Marconi warzystw Handlu Zagranicznego Reg. 389.553.
Reg. 389.629.
Ltda. - Reg. 389.590.
N9 449.933 - Siderúrgica J. TorN9 594.887 - armilplst Artefatos de
N9 222.944 - . Soe. Técnica de
quatro S. A. - Reg. 389.554.
genharia Stel Ltda. - Reg. 389.591. Materiais Plástico Anti-Corrosivos
N9 479.011 - Indústria F,sanal- N9 268.479 - Cartonagem Estrêla. Ltda. - Reg. 389.630.
tarte Ltda, - Reg. 389.555.
Ltda. - Reg. 389.592.
149 596.312 - Clube dos Caiçaras
N9 484.995 - Azoliva S. A. Impor- N9 401.030 - Iriducondor S. A. - Reg. 389.931.
tadora e Exportadora de Óleos, Co- Ind. e Comércio - Reg. 389.593.
mestíveis e Derivados - Reg. 389.556.
N9 507.706 - Indústrias Gessy LeN9 a8.783 - Trindade Buchmana ver S. A. - Reg. 389.632.
N9 494.486 - Edme S. A. Indús- Ltda. - Reg. 389.594.
149 597.707 - Indústrias Gessy Letrias Plásticas - Reg. 389.577.
N9 469.616 - Kibon S. A. In- ver S. A. - Reg. 389.633.
517.108
Comércio
de
Louças
N9
dústrias Alimentícias - Reg. 3891596. 149 597.708 - Indústria Gessy LeBeirão S. A. - Reg. 389.558.
ver S. A. - 389.634.
568.585
Banco
Návo
Mundo
N9 479.284 - Cle Indústria de SaN9
bões
e
Conexos
Ltda.
Reg.
389.597.
1
3.
A.
Reg.
389.559.
149 597.709 - Indústria% Gessy Le•
ver S. A. - Reg. 389.645.
N9 571.444 - Rezaria S. A. Indús479.670
Bristol
Siddeley
Engi149
trias Quina ieria - Reg. 389.560.
nes Limited - Reg,/ 389.598.
149 599.424 - A. Tavares ar Cia.
N9 575.733 - Izidora Brochsztain 502.937 - Heublein Inc. - Reg. Ltda. - Reg. 389.636.
N9
Reg. 389.561.
n9 389.599.
149 600.929 - Capai- Imobiliária LiN9 575.920 --- Solvantex Indústrias • N9 566.666 - Oficina Mecânica mitada - Reg. 389.637.
Químicas Ltda. - Reg. 389.562.
Hércules Ltda. - Reg. 389.600.
N9 600.932 - San Diego Turismo
Ltda. - Reg. 389.638.
.14 9 a66.958
N9 580.766 - Estoril Veículos, MáCalim
Ramos
Flza
quinas e Motores Ltdet. -- Reg., tiú- - Reg. 389.601.
149 601.179 - H.ugões Engenharia
89.563.
N9 567.270 - Monolito Construtora . Comércio Ltda. - Reg. 389.639.
N9 582.307 - Topo Clube de Tu- e Imobiliária Ltda. - Reg. 389.602.
N9 601.180 - Hugões Engenharia
rismo, Organização, e Previdência N9 567.421 - Golden Publicidade e Comércio Ltda. - Reg. 389.640.
Reg . 389.564.
S. A. Recife - Reg. 389.603.
Indútria e N9 a67.438 - Importadora Walter 149 605.705 - Linotipadora Rei-ai-.
N9 597.589 pago Ltda. - Reg. 389.641.
Comércio de Peças praza 1110USTW
Maciel S. A. Comércio e Indústria
ninada - Reg. 389.565.
N9 605.801 - Bar e Mercearia Flor
- Reg. 389.604.
Bertioga Ltda. - Registro 389.642
N9 598.657 - Precisa Participa- 149 567.685 - ila.emo Derivados So- de149
608.284 - Mana Corolina nesse
ções, Engenharia, Indústria e Comér- ciedade Produtos Farmacêuticos - de Gouveia
- Registro 389.643.
Reg.
389.566.
cio Reg. 389.605.
149 608.562
Virgilio Azevedo &
N9 600.226 - Nor Coe Têxtil Ltda.
149 a67.696 - Parke Davis & Com. Cia. - Registr,) 389.644.
- Rega 389.567.
pany - Reg. 389.606.
149 609.002 - Avalie - Instalações
N9 600.483 - Premang Promoções
Emprêsa Industriais Ltda. - Registro 389.645
N9 567.701 - EBIL
Empreendimentos Perrpogand a Ltda. Brasileira
de Imóveis S. A. - Reg.
149 609.004 - Avalie Instalações
- Reg. 389.568.
n9 389.607.
Industriais Ltda. - Registro 389.646.
N9 600.555 - Roberto Mauro da
N9 567.776 - Raimundo Amériati
149 609.005 - Avalie Instalações
Cunha Freire - Reg. 389.569.
Rabelo - Insc. 389.608.
Industriais Ltda. - Registro 389.647.
N9 601.007 - Tecnart. Impartaçãa
149 567.908 - Laboratório Lefel
N9 609.019 - Sanurb Engenbar
• Comércio Ltda. - Reg. 389.570. Alexiades Hnos Ltaa.. - Reg. nú- S. A. - Registro 389.648.
N9 601.22 - Rudoar Comércio de mero 389.609.
Acessórios para Autos Ltda. - Reg.
149 609.049 -- Predial Monte/ Ltda.
•
N9 568.049 - Laboratórios Bur••
119 389.571.
roughs Wellcome do Brasil S. A. - - Registro 389.649.
N9 601.403 - A Inter-Voice Mon- Reg. 389.e10-.
149 609.050 - Ibrahim Ahmed Sued
tagem e Instalações Ltda. - Reg.
- Registro 389.650.
568.554
Laboratório
Farma149
la9 389.572.
cêutico Internacional S. A. - Reg. 149 609.051 - Saboaria Ibicui Ltda.
- Registro 389.651.
N9 605.358 - Equipe Arquitetura n9 389.611.
Ltda. - Reg. 389.573..
576.099 - Supermercados Peg- N9 609.061 -- Nilo Santos Pinto N9
de PrecieãO Pag E. A. - Reg. 389.612.
R.eg' stro 389.652.
N9 606.822 - Mecânian
.apis Ltda. - Reg. 389.574,

bani. ) de 1969
149 609.063 -I, Nilo Santos Pinto
Registro 389.553.
N9 609.075 -1 Nilo Santos Pinto
Registro 389.654
N9 609.077 -' Nilo Santas Pinto --7e.
Registro 389.655.
149 609.081 -Nilo Santos Pinto --i
Registro 389.6561
N9 609.091 - (Pancostura S. A. Indústria e Comércio" - Registro nu-.
mero 389.657.
149 609.092 - Lancostura S. A. Indústria e Comete:o - Registro rittmero 389.658.
149 609.093 - /Pancostura S. A. Indústria e Comércio - Registro número 389.659. 1
N9 609.522 -I Imobiliária Presam
Ltda. - Registre 389.660
149 609.541 - Luzito Bar Ltda. -.a
Registro 389.661.1
149 609.549 --1 Fitpo Confecções e
Modas Ltda. -iRegistro 389.662.
N9 609.603 - Eôsto de Serviço Vila
Mas-sei Ltda. - Registro 389.663.
149 609.635 - á. A. Para Adm - niatração Sopar - Registro 389.664.
N . 681.906 - S. P. A. Cio. &
Ri Buitoni Sansbpolcro - Registro
n9 389.665.
1
N9 722.209 - Iiril S. A. Indústria
Comércio
Registro
389.666.
e
249 722.214 - Bril S. A. Indústria
e Comérca) - Rek stro 389.667.
N9 785.199 - 13ril S. A. Indústria
e Comércio - ReÉgistro 389.668.
149 436.709 - Cabreuva Empreendimentos Imribiliários S. A. - p..e1
gistro 389.669.
N9 436.726 - Cabreuva Empreendimentos Imobiliários S. A. - Re1
gistro 389.670.
• N9 453.525 - Tayneyoshi Shiote
Pedro Mohri - Reg stro 389.671.
149 481.502 - A i Natureza Produtos
Farmacêuticos Ltda. - Registro nú1
mero 389.672.
149 511.552 - Gehrge Dralle - Re1
gistro 389.673.
149 511.711 - Reimpex Comércio e
Indústria S. A. -- Registro 389.674.
149 511.969 -- Laboratórios Probiofarma Ltda. - Registro 389.675.
N9 513.904 - Serralheria Continental Ltda. -- Reg stro 389.676.
149 513.909 - Eug enia Alberto Moschini - Registro 389.677.
l uto S. 41. InN9 528.868 - Pana
dústria e Comércio - Registro número 389.678.
1
N9 529.069 - Indústria e Comércio de Bebidas Primor Ltda. - Reg stro 389.679.
149 530.136 - Omark Industries
Inc. - Regi stro 389.680.
N9 530.756 - A.1 Mahfuz & Cia.
Ltda. - Registro 389.681.
149 530.863 - Vogai/ S. A. Comércio e Indústria - Registro 389.682.
149 533.228 - Instituto Biodhimico
S. A. Paulo Frença i - Registro MImero 389.683.
M- 534.205 - St.1 Regia Tobacco
Corporation Limi ted - Registro número 359.684.
149 538.847 - Cia. Eletromecânict
Celma - Registro 389.685.
N9 539.629 - Beralion & Felipe Limitada - Registro 389.686.
N9 540.000 - Brasmint Indústria e
Comércio Ltda. .- Reg stro 389.687,
1
N9 541.606 - Horsa Administração
egistro
númee Comércio S. A. - 1
ro 389.688.
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Jtineiro de 1:76

029

NO 542.526
Lanifício SuIrlogran- NO 459.940 - Material Ferroviário N9 608.583 - M. D ias Branco 5 A NO 497.821 - Bana /ate Clube
S. A. Mafersa -'Regtstro 389.123.
dense S .A. - Registro 389.689.
Cornércio e Indústria - Registro nO- Registro 389.2119.
NO 543.549 - Agfa Gevaert Akti-1
460.046 - Astra do Brasil Pro- mero 389.190.
NO 59E.213 - afenastér a Confec.engesellschaft - Registro 389.690.
dutos Farmacêuticos Ltda. - RegisNo 608.711 - Indústria de Móveis çõss Ltda. - Reg stro 389.220.
de Aço Onda Ltda
• - Registro núN9 5'43.822 - Eriltika Brasileirt de tro 389.124.
NO 598.215 - Irmãos Salton Ltdt.
Livros e Revistas Edibas Ltda. - Re- N9 568.459 - Marit Carolina de mero 389.191.
Registro 38d.221.
Amorim Arruda - Registro 389.125. N9 608.18 . - Adonis Cardoso Chagistro 389.691.
N
9 598.216 - Irmãos Saltou Ltda.
No 547.075 - Eron Indústria e Co- No 569.208 - Unilever Lirnited - ves - Registro .389.176.
- Registro 389.222.
NO 608.126
mércio de Tecidos Ltda. - Registro Registro 389.126.
Federação das Cooperativas de Produtores de Mate Pa- - N9 598.219 - Irmãos Saltou Ltda.
no 389.692.
N9 575.297 - Santos Bandur In- raná
Registro 389.223.
Ltda. - Registro 389.177.
N9 547.579 - Arozeira Brasileira corporação e Venda de Imóveis Ltda.
NO
593.224 - TV Programas do
NO
Reg.stro
389.127.
S. A. - Registro 389.693.
601.875
- Oficina
Mecanica Paraná Ltda. - Registro 389.224,
Pluma
Ltda.
Reg
stro
389.171.
547.780
Aktiebolaget
Scania
N9
N9
575.298 - Santos Bandur InN9 591.231 - Exportadora daencorporação e Venda de Imóveis Ltda. N9 601.991 -- Amola
Vaiais - Registro 389.694•
Sonopres.s tina Ltda. - Registro 339-225,
Registro
399.128.
GMBH
Registro
389.175,
547.781
Aktiebolaget
&arda
No
NO 598.273 - Manoela Almeida
No 575.301 ' - Santos Bandur In- N 9 601.796 - Equitrapeças - EquiVabis - Registro 389.695.
Soares - Registro 389.226.
corporação
e
Venda
de
Imóveis
Ltda.
pamentos
Tratores
e
Peças
Importa550.023
Milnesoto
Mining
And
No
ção Ltda..- Registro 389.168.
No 598.584 - Comércio e Indústria
Manufacturing Company - Registro - Registro 389.129.
No 576.752 - Viação Tupinambá - N9 601.669 - Bodegas Esmeralda de Molas Kouri Ltda. - Reeistro
no 389.696.
n9
389.227.
Registro .389.130.
Sociedade Anônima - Registro rifo.
N9 550.941 -;- Éôydirdenys Giacmero
389.166.
NO 598.586 - Pedre'ra Progresso
NO 580.502 - Dorival Evaristo Teichetto - Registro 389.697.
xeira
Registro 389.132.
NO 608.718 - Indústria de Móveis Ltda. - Registro 389.228.
No 551.574 - Dei Cor Gral Ltda.
Aço Onda Ltda. - Registro núme- NO 598.621 - Cia. Swift do Brasil
NO 580.803 - Paulo de Campos' Ma- ro
- Registro 389.698.
389.192.
S. A. - Registro 389.229.
inho - Registro 389.133.
N 9 555.670 - Fernando Chinaglia
No
608.721...Indústria
de
Móveis
NO 599.351 - S. Inoovel S. A.
Distribuidora S. A. - Registro rall- NO 580.813 - Filex S. A. União de Aço Onda Ltda.. - Registro nú
Engenharia de Vedações - Reg stro
Sul Americana de Produtos Elásticos mero 389.193. ,
merO 389.699.
n9 389.230.
- Registro 389.134.
No 557.566 - Glaces de Boussois N9
608.725
Farbwerke
Hoechst
N9 581.234
The Powers Regula- Aktiengesellschaft Vormtls Meister N O 599.756 - Vemag S. A. VeíRegistro 389.700.
culos e Máquinas Agrícolas
Retor Company - Registro 389.135,
Lucius & Bruning
Registro 389.194 gistro 389.231,
N9 558.331 - Repiso D'Oeste Lik
NO 582.079 - Interbras Instaladora
mitada - Registro 389.701.
608.727 - Laboratórios Lepetit No 599.763 - Vem,ag S. A. VeíTelefónica Brasileira Ltda. - Reg s- S.No
A. - Registro 389.195.
NO 564.411 - Campeão da Avenida tro 289.137.
culos e Máquinas Agrícolas - Registro 389.232,
Ltda. - Registro 389.702.
No
608.753
Drogavista
Ltda.
N9 583.512 -- Walter Rodrigues Registro 389.196.
No 599.790 - The International
No 571.856 - Biofarma Societé Fernandes - Registro 389.140.
No 608.764 Jet Plástico 'Indús- Nickel Company (Mond) Lim ted Anonyme - Registro 389.703.
No 571.858 - Bioftrraa Societé No 591.283 - Profusa Produtos tria e Comércio Ltda. - Registro Registro 389.233.
para Fundição S. A. - Registro nú- no 389.197.
Anonyme - Registro 389.704,
N9 599.883 - Societé Rnodiaceta mero 389.149.
N O 608.768 - Rode jet S. A. Trans- Registro 389.234.
N9 572.926 - A. Nattermama & Cie
porte
e
Representações
Registro
No 589.923 - Construtora Moreira
Gesellschaft - Registro 389.705.
NO 599.946 - Metalúrgica Georgeno 389.198,
Lopes Ltdt. - Registro 389.146.
town Ltda. - Registro 389.235.
NO 573.493 - Organização ComerN9
608.779
Indústdia
e
Comércio
NO
601.626.
Bodegas
Esmeralda
cial Osasco Ltda. - Registro númeSociedade Anônima - Registro nú- de Madeiras Chavenunes S. A. - NO 600.173 - Farmácia Canadá
ro 389.706.
Ltda. - Registro 389.236
Registro 389.199.
mero 389.164.
NO 580.431
Arlindo .Pedroza No 600.176 - Dr. Saldo Azia Badue
N9
N9
601.635
Dreher
608.799
Fertilin
FertilizanS.
A.
ViRegistro 389.707,
nhos e Champanhas - Registro nú- tes e Inseticidas Ltda. - Registro e- Registro 389.237.
NO 580.720 - Blocos de Concreto mero 389.165.
n9 389.200.
No 600.316 - Indústria MetalúrgiItaqua Ltda. - Registro 389.708.
ca Itanhe,en Ltda. - Registro núNO 608.208 - Werner Hjalmar No 608.810 - Herga - Indústrias mero
389.238.
N9 581.367 - Laboratórios Jorna Gross - Registro 389.178,
Qumtcas S. A. - Registro 389.201,
Ltda .- Registro 389.709.
No
61E
612 - Manufatura de ArteHerga - Indústrias
N9 608.419 - Brasarg Ltda. Pro- NO 608.811
fatos c.Cimento alarcija Ltda. Ajtx Magnetherrnic dutos Alimentícios e Bebidas.
No 583.208
Químicas S.A. - Registro 389.202.
'Registro
389.239,
Corporation - Regisrto 389.710.
No 601.689 - Luzia Ana de Almei- NO 608.840 - Maria Pinheiro Bei- No 600.614 - Teib - Comércio
e
No 586.554 - Qu'ck Representações da - Registro 389.167.
mont - Registro 389.203.
Representações Ltda. Registro núLtda. - Registro 389.711.
No 601.953 - SOGEPA - Soc. No 609.097 - Avalie Instalações mero 389.240.
No 586.557 - Davol Rubber Com- Geral de Pavimentação Ltda. - Re- Industriais Ltda. - Registro 389.204
No 600.841 -. Lu:z Debize Netto
pany - Registro a89.712.
gistro 389".173.
NO 609.627 - Lanifício Varam S.A. e Roberto Luiz da Cruz Debize - ReN9 587.139 - Cia. Auxiliar de Em- No 601.985 - Enta Largman - Re- - Registro 389.205.
gistro 389.241.
preendimentos Comercial e Industrial gistro 389.174.
NO 696.808 - Anel Indústria Ele- 1n79 . 600.864 - Adolfo Maio.
Re-- Registro 389.713.
No 601.877 - Julio Cesar Lisboa trônica S. A. - Registro 389.206.
gistro 389.242.
Recarte -- Registro 389.172.
NO 594.558 - Winthrop Products N9 600.934 - Instituto QuirnioteNottficação
NO 601.-869 - André Martins & Cia Inc. - Registro 389.207.
rápico Brasil - Registro núFicam os requerentes abaixo men- Ltda. - Registro 389.169. •
N9 594.922 - Cia. de Roupas J. mero 389.243.
cionados convidados a comparecer a
NO 600.936 - Laboratório Biopan
êste Departamento no prazo de 90 NO 601.870 - André Martins & Cia. Rabello - Registro 389.208.
dias a fim de efetuarem o pagamen- Ltda. - Registro 389.170.
N9 594.563 - Brasilien,se S. A.• Co- Ltda. - Registro 389.244.
to da taxa final.
NO 608.209 - Werner Iljtlmar Gross mércio c Indústria - Registro nú- NO 600.940 - Cia. de Segoros Premero 389.209.
- Registro 389.179.
vidente - Registro 389.245,
Republicado do D.O. de23-1-69.
No 608.324 -- João Paulo da Silva NO 594.925 - Cia. de Roupas J.
No 600.964 d- Joaquim da Silva NeNo 365.726 - Avicultura Lavoura e Fretz - Registro 389.180.
Rebello
Registro 389.210.
Pecuária ALP - Registro 389.114.
ves ? • Sebastião Neves da Silva NO
608.410
Tommaso
Mastrotilli
N9 594.926 - Cia, de ROupas J. Registro 399.246.
N9 379.085 - Albino Mendes 8a - Registro 389.181.
Rabello - Registro 389.211,
Cia. Ltda. -- Registro 389.115.
600.967 - Barbearia Santo Ama608.411 - Tommaso Mastrorilli NO 595.498 - Consórcio Mercantil roNo
N9 379.485 - Editõra, Momento Na- - N9
Ltda. - Registro 389.247.
Registre
389.182
•
cional Ltda. -- Registro 389.116.
de Imóveis - Registro 389.212.
NO 600.968 - Café e Bar Alves
608.412 - Tornmaso Mastrordli NO 595.660 - Confecções Deter Li- Ltda.
- Registro 389.248.
N9 380.531 - Laboratório Emer - NoRegistro
389.183.
13. A. - Registro 389.117.
mitada - Registro 389.213.
•
N9
600.971
Toujours Refeições
No 608.425 - ICA - Indústria de NO 596.045 - Olivio Balut - ReNO 418.982 - Indústria' de Artefa- Casas
Ltda. - Registro 389.249.
Automáticas Ltda. - Registro gistro 389.214.
tos Tletrônicos Snark Ltda. - Re- no
389.185.
No 600.972 - Hospedagem Vinte
gistro 389.118.
NO 596.206 - Edna Moro - Re- de Abril Ltda. - Registro 389.250.
N9
608.464
Indústria
de
Material
NO 435.771 - Ciba Societé Anony- de Pesca Mar Ltda. - Registro nú- gistro 389.215.
No 600.973 - Hospedagem Rey L1-•
me - Registro 389.119,
mero 389;186.
No 596.431 - CPI - Distribuidora mitada
Registro 389.251.
N9 442,542 - Howa do Brasil S. A. No 608.524 - Iteophilo Cabello - de 'Titules e Valores S.A. - Regisno0.97_
Café e Bar Nóbrega
#
Indústri Mecânica - Registro 389.120 Registra 389.187.
tro 389.216.
Ltda. - Registro 389.252.
No 444.923 - 'Frigorifico Armour NO 608.529 - Condomínio do EdiNO 597.127 - Jorge Abrahão
Re-.
do Brasil S. A. - Registro 389.121. icio Anvers - Registro 389.188.
No 600.986 - Rodrigues Dantas
f,', Itr3 389.217,
No 449.320- - Sociedade Técnica N9 608.551 - Soc. Urr ao Popuar
Ltda. - Registro 389.253,
e Industrial de Lubrificantes Solutcc d o Rio Grande do Sul - Registro
NO 597.412 -d Conctominio do Edi- NO 601.196 - Renato Cezar FerreiS. A. - Reg'stro 389,122•
fício Alagões - Registro 389.219,
ra - Registro 389.254.
9 389189.
n• n

•

•
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. Diversos

Divisões e sessões republicado por

ter saldo com incorreções no D. O.
de 23 de janeiro de 1969
Marcas deferidas

Recursos interpostos

Edittka Cleopatra Ltda. (junto ao têr-

1 mo n° 550.647). - Arquive-se o pedido

N9 576.594 - Gessy - Indústrias
Sessy Lever S.A. - cl. 35.
N° 611.081 - Cartescos - Madeireira Cartescos Ltda. - cl. 4.
N° 551.603 - Realce - Produtos de.
Toucador Realce Ltda. - cl. 48.

Ill)

de anotação de transf. por falta de cumprimento de exigência.
Instituto Paulista de Concreto Argilo-

so IPCA S. A. (junto ao têrmo número 532.160). - Arquive-se o pedido ce
anotação de alt, de nome por falta de
cumprimento de exigência.
Philco Rádio e Televisão S. A. (no
Titulo de estabelecimento deferido
pedido de contrato de licenciamento da
marca Philco é líder em vendas porque
N° 594.155 - Lojas Guiné -- Lojas é liderem qualidade, n° 195.497) . - Ar..
Guiné Ltda. - cl. 36 e 37 - Artigo quive -se o pedido de contrato de iicen
97, 1:19 1. .
ciamento.
N9 603.098 - Indústria de Malas
Arquivamento de processos
Bandeirantes -- Indústria de Malas Bandeirantes Ltda. - cls. 33 e 35 - Ar..
Foram mandados arquivar es seguintigo 97, n° 1.
tes processos abaixo mencionados:
Expressão de propaganda deferida
N° 615.894 - Farmácia São jertini,
mo Ltda.
N9 598.189 ,- Sirva Bem Servindo
N° 616.228 - Martin S. A. Indústria
Swift - Cia. wift do Brasil S. A. .e Comércio de Vidros e Cristais.
. 101.
cl. 41 -

Refrescos do Recife S. A. (no recurso interposto ao deferimento do Urino
n° 510.941 insígnia Saci Clube de Campo).
Importadora de Materiais para Escritório Asite S. A. (no recurso interposto ao indeferimento do têrmo n° 569.782
marca Asite Perfect) .
United States Rubber Company (no
recurso interposto ao indeferimento do
têrmo n° 596.318 marca MH-30) .
Produits Alimentaires S. A. (no recurso interposto ao deferimento do tétano
n° 556.992 marca Maggi a Marca Ori-

ginal Suíça).
Notificação

Janeiro de

Exigências
Estephania Linda de Moraes Leonardo (opoente do têrmo n° 706.620 -marca 007). - A oponente deverá pres,
tar esclarecimentos quanto ao número do
têrmo (706.620) citado na presente oPo-

sição, tendo em vista que o mesmo se rc
fere a marca «Schmido> - 1. 41.
N° 517.466 - Miguel Diaz Garcia Preliminarmente, apresente exemplares,
cumprindo o art. 96 do C. P. I.
Química Interchemie Brasil Ltda. -(junto ao registro n° 32 . 1.889). - A
requerente deverá provar que Dora A. \
Herzog tem poderes para ,epresentar a

firma.
N9 669.510 - Companhai de Imóveis
Apresente clichê.
Lago S. A.
N9 671.463 - Associação Brasileiia
de Relações Públicas. - Apresente cli-

UNIDADES DE MEDIDA
k'a

DECRETO-LEI N 9 240 - DE 28-2-1967
DECRETO

N9

62.292 - DE 22-2-1968

1 1 * DECRETO NQ 63.233 - DE 12-9-1968
DIVULGAÇÃO

N9

1.070

PREÇO: NCr$ 1,50

chê.

N° 671.999 - Ali-Babá Móveis e Artigos Domésticos Ltda. - Apresente ciichê.

N9 672.015 - Pôsto Guaratiba
Lubrificação Ltda. - Apresente clichê.
N9 672.063 - Kalil A. Nabhan Apresente clichê.
N° 672.923 - Valdir Antônio Pohl
- Apresente clicl sê.
N° 673.098 - Indústria e Comércio

Bembrás Ltda. - Apresente clichê.
N° 676.076 - Bebidas Ipiranga S.

A. - Apresente clichê.

N° 674.256 - Avícola Conimbncense

Ltda. .- ,Apresente clichê.

VENDA
Na Guanabara
Agência I: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas:

Av.

Rodrigues Alves 1

Atende-se a pedidõs pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN

ah,

Sociedade dos Vinhot s Borra e Irma
E.A.R.L. .--- - Oposição aos têrmoi
864.796 - 864.797 -. marca Borges.
-I
Empa Emprêsa Paulista de Coméra
cio e de Aplicações IS .A. --.. Oposi•
ção aos têrmos: 862.969 marca S.empa.
- 863.970 - Tituln Sempa.
Walma Indústria e 1 Comércio de Materia! Elétrico Ltda.1.- Oposição aos'
864.108 , 864. 109 marca
têrmos:
Walpa - 864.668 nome de eixtprésa
Walpa Indústria e Comércio Eletro Metalúrgica Ltda..
Mega Plast Indústr a de Plásticos Limitada - Oposição dos têrraos 863.284
nome de emprêsa Construtora Mega
1 Mega.
Ltda. - 863.285 maca

Ficam os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento no prazo de 90 dias a fim de efetuarem o pagamento da taxa final
N° 595.353 - Requerente: Importação e Comércio Ivasa Ltda. - Registro n° 387.579.
N° 589.500 -- Requerente: Fábrica de
Velas Marpol Ltda. - Reg. n° 387.998.
N9 616.402 - Sabi Barki.
Insígnia deferida
N° 593.183 - Requerente: Moinho
N° 616.000 - Saburo Kamata - Ar, Selmi-Dei S. A. Indústria e Comércio
N9 556.317 - Dimasa - Diesel Má- quivem-se os processos.
- Reg. a° 388.079.
quinas S. A. Engenharia e Importação
N9 576.641 - Requerente, Sere° In- cls. 6 - 7 - 16 e 33 -- Art. 95.
Diversos.
dústria e Comércio de Lonas para Freios
Ltda. - Reg. n° 386.988.
Marcas indeferidas
Foram mandados r.anelar de acôrdo
110
do
Código
os
registros
com o art.
Oposições
W 472.954 - Rio Clafo - Fábrica de abaixo:
Carrocerias Rio Claro Ltda. - cl. 21.
Leonard Fashion - Oposição ao térN° 366.181 - Requerente: Frenel Co- mo 861.494 marca Leonardos Trassi N9 540.511 - Bauruense - Viação
mércio e Representação Ltda.
Bauruense Ltda. - cl. 38.
Termomecânica São Paulo S.A. N° 381.927 - Lihu Confecções Ltda„ Oposição aos têrmos: 862.085 W 610.518 - Emblemática -- Emtec
863.76'2 T ei M.
Emprêsa Técnica de Assistência Co- - Cancelem-se os registros.
mercial Ltda. - cl. 49.
N° 610.642 ---Fôlha de São Roque cl. 32.
Ruy Martins Meixedo
N9 615.034 - Alce - A ionis Pagetti
Cicuto - cl. 36.

SISTEMA NACIONAL
DE METROLOGIA

1969

Oposição aos tênnos 861.748 - Expressão Senador Tran portadora 861.749
•-• Título Senador Automóveis.
Loja das Velas Comércio e Indús.
tria Ltda. - Oposi0o aos tênnos -,
6'99.940 marca Estrelá - 715.416 marca Rio - 727.944 1- marca Vitoria
Régia - 736.507 marca 7 Estrêlas -

762 .138 marca Vitória.
Renner Herrmann S. A. Indústria de
Tintas e Óleos - Oposição ao têm°
867.553 marca Decoraluz.
Cia. Níquel Tocartt:ns - Oposição
ao têrmo 864.756 4ome de emprésa
Mecânica Tocantins Ltda.. •
Cooperativa Central dos Produtores
de Açúcar e Alcool do Etsado de São
Paulo - Oposição lo thino 865.035-

.
marca Criçúcar.
Sociedade An.:mima i - Oposição ao
têrmo 860.631 marca Marvit.
C. H. Boehringer. pol. ' - Oposição
ao têrmo marca Dolaw
São Paulo Alpargaas S.A. - Oposição ao têm° -863.238 marca Amalen.
Calçados Petry Lt a. - Oposição
ao têrmo 862.795 marca Min:-Pé.
Bicicletas Monarck S.A. . . Oposição ao têrmo 863 .4 ?8 marca Imperador.
João Alberto Broz tto - Oposição
ao térmo 861.166 mLca Bronzatto.
Lanifício Sulriograndense S.A. Oposição aos têrmo 863.767 marca Brilhotex -. 863.770 inarca Brilhotex.
Schwan-Eleistift - Fabrik Schvanhausser - 5 Co. - Oposição aos têrmos 863.101 - masca Golden Swan
863.102 - marca Si ver Swan.
Terrnomecânica São Paulo ,S. A. Oposição 'aos têrmo 861.585 marca
T.M. n° 230 - 861.586 Marca T.M.
n° 280 - 8..1.623 .inarca T . M . número 360.
Societe Rha.::aceta --. Oposição ao
têrmo 865.700 marca Rhof,l.
Atlante S._ I. Bala • e Caramelos Oposição ao têrmo 8 3.596 marca Riago.
Pacaembú Auto Pe as Ltda. Oposição ao têrmo 866.381 marca Pacaembú.
Humble Oil ei Refining Company.
..osw

Oposição ao térin'o 864 marca

grinho.
Editõra Grande Rio Ltda. - Opo•
siçâo ao têrmo 865.766 marca Gran-

de Rio.
nn•
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cie inclinada sendo arranjada para ajustar deslitavelmente o espaçaitenta

Requerente& GENERAL ELECTRIC COMPANY

Privilá.gio de Invengtot "APERFEIÇOAMENTO EMCOAVE DIPERENOIU
MUSTXVELM
XIVINDICACUEI

LICADOS

-

Is Um aperfelgoamento em chave diferencia/ ajuat gvel caraCterizad0
por compreender uma chave de agto por aperto compreendendo um contato fixo
O um contatoMvel arranjado para,Ontrar e sair de encaixe com dito contato fixo, e um membro de cunha ajust gvei deslizavelmente, dito membro tendo
uma auperffcie inclinada disposta no lado do dita contato mÉvel oposto do
dite contato fixo, dita superffcie inclinada sendo arranjada .e disposta pa,
1, encaixar dito contato mÈVel quando dito contato mOvel g desencaixado do
dito contato fixo para entto ajustar o modo de operagto da dita chave, e
meios resiliente agindo sabre dito membro para efetuar encaixe friccional.
entre dito membro e um suporte afim de manter dito modo de operagto da dita chave.
,2. Um aperfelgoament0 em chave diferencial ajusttvel Caracterizada
por compreender uma chave atuada termicamente compreendendo um contato
xo e mi contato mOvel arranjado para encaixar dito contato fixo, meios d.
ao de aperto para operado do dito contato mOvel, meios atuados termicamente para operado do dito contato mOvel, à um membro de cunha alutÉvel
,*
t
deslizavelmente tendo uma extremidade ddo mesmo adjacente aos contatos fi-

entre dite contato zgvel e dito contato fixo quando dito, contato migai
é - desencaixado dó dito contato fixo afim de ajustar o diferencial de temperatura da dita .chave, e meios resiliente s Posicionados 'Sabre dita alavan
pa . agindo sabre a extremidade eXierna do dito membro externalmente do dito
alojamento para efetuar encaixe friclonal . entre dito membro e dito aloja .
mento dentro do alojamento afimde manter dito modo de operaç go da dita

chave.
•

5. Um aperfeiçoamento em chave diferencial ajustÉvel de acOrdo e02

O ponto 4, caracterizado por sei' o meio resiliente uma mola em espiral po.

Sicionada em um dedo da dita alavanca, dita mola sendo arranjada em compus
ao entre dita alavanca e a extremidade externa do dito membro deslizante
para efetuar encaixe friccionai do dito membro com a parte interna ' do dito
alojamento da chave.
Finalmente, a requerente reivindica os favores da Convenço Internacional, visto a . preSente invençU ter sido depositada na Repartiç g o Oficial de Patentes dos Estados Unidos da Ln4rica do Norte em 31 de dezembro
de 19Ca; sob o os 2.48,/407.

xo e tha t 'dito membro tendo uma superecie Inclinada na dita extremidade
dita aupertfete inollamda sendo disposta no-lado.do dito contato mÉvel ele

oposiogo ao dita contato fixo e sendo disposta para ajtstar deslizavelnea
te o euaganento entre o dito oontato)elvel e dito contato filio quando 9.
lea sto desencaixadokafim de ajustar' o diferencial de temperatura pelo
ate/ dita chave g atuada.
Um aper;eigoamento em chave diferencial ajusttVel caracterizado
por compreender uma chave de agto por aperto compreendendo um alojamento,
um contato fixo disposto no dito aloJamentol am contato mOvel disposto no
dito aaojamento e arranjado para entrar weair de encaixe om dito contata
fixo l. uma alavanca gir gvel suportada externalmente do dita alojamento, wa.membro de cunba,ajustgvel deslizavelrente ee 'atendendo /ara dentro do dl
to alojament0 e operado pela diteialavanee l dito membro tendo uma superfX
cie inclinada disposta s tentro do dito a1ojament0 no lado do dito contato
mOvel anoto ao dito contato fixo, dita supertfoie inclinada sendo errara.
jade para encaixar dito contato m gveI quando dito contato mgVel g desen INn
caixado do dito cont ato fixo afim de ajustar o nado de operagto da dita
chave, e meios resilientes agindo sabre a extremidade externa do dito mea
bro.external&ente do dito alojamento. para efetuar encaixe fricolonal en
tre dito iNmbro e dito alojamento dentro do ditam/ajam:1W afim de mante.r
dito modo de operagto.da dita chave.
4. Um aperf4oamento em chave diferencia/ ajust g vel caracterizado
por compreender uma chave atuada termicamentft compreendendo Um aIojamen
to, um contato fixo disposto no dito alojamentos um contato mgvel empoam
to no dito alojamento e arranjado para entrar e'sair de encaixe com dito
Contato fixo, meios atuado& termicamente para operagto do dito contato ri
vez, uma alavanca siava/ suportada externalmente do dite alo¡anent0, UM
membro de cunha ajustgve/ deslizavelmehte se extendendo para dentro do dk
to alojamento e-acoplado dita alavanca para peragto pela mesta, dito
membro tendo uma superffeie inclinada disposta dentro do dito alojamento
no lado do dito contato m gvel oposto ao dita oontato fixo, dita suíerrt

"U5L
29
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TUNO N a 151.1422 de 5 de agosto de 196$
Requerentes VICTORINO TRAVESSOS DA C0ST4 ...a...3X° PAULO
Privilegio de InvengtoODISPOSITIVO PAU LIGAM AUTO14.
TIca COMDENADA DOS RICOS DE: FOOSSa& Sb 4

ssivlsoicAçeSs
15)

n DISPOSITIVO PARA LIG AO UTo ICA Z. COO P.NAD

COS DE FOCUS A

:

cAS", (pie ao earaotortsa esSootolmonte ror

, onstituir-se de

um

dispoeLtivo do

ligado do oiretkit*.congoti.

to pox una *salsa de zontaGla (II OMR In

roga

OIL oatto
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Cuaique2 e tem na sua faca lateral furas (10) tantos ,quantos

COS DE MUS A CAS" , de acOrdo Com o ponte precedent

forem os boWao de registro do gás correspondente cadakfuro

conforme reivindicado e pelos desenhos anexos.

e tudo

01$.4

(10) a cada loto o na reforida calha de montagum (1)' próximo
aos faros (10) dos botgoa t colocada uma Vareta. (2) de ligaao
do circuito quo se apOU nas . guias (9) podendo referida vareta
CO deslocar axiUment0 e ela tem alavancas Mostras ( 3) srtiewm
' ,Mas na calhado Montagem (1) atravts doe pinos (12) e n4 vam

seta (2). atravts dos p1n4 . (7) estando cada alavanca mestra
(8) coloaada,perto MS furos (10) e, articuladas com a vareta
do liCo2I1Do ( 2 ) O coa cada ilavancaimestra (3) atravts os pio*
EDS (7)

aa alavancas de Comando (4) guiadas pelas pinos

(11)*;
TERMO Na 146.349 de 23 de janeiro de 1963.
Requerente: WESTrNGHOUSE AIR BRAKE COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE VÁLVULA

ligada CM qualquer ponto Uivada o com a calhada-montagem
(1) hl uma ou mais golas do rettano (5), 0 gum°cumais,limim

REIVINDICACEã

tadores (6) do curso da vareta de ligaA'o , (2) e perto de cada -

1.

preender:

alavaaca de comando (4) brk um 'Opa (8) para ret8rne da referi.%
da alavanca de comando (4), e, na extremidade da vareta de 11...
gaao um contacto (1.)k
22) "DISPOSITI110 PARA LIGA 20 AUTO TICAMENTE E COORDENADA 1O9
BICOS

DE POCUS A CAS!0

Como te Tonto procedente e caracteriza"

do e por ter um circuito élttrico constituído do afia entrada
de elotricidada (15) para 110 volts, 220 'volts, ou outra tons
sam adequada, um retificador, (16) qua está :ligado em strie nom
iam Condensador (3.7) o unia bobina (18) estando Jazes dois filti4

da nem nriclea de metal magnetizável adequado (3.9), uni relt (20')
Cu teta ura aios woios liados a um transfoniador (21) e está um
enrolamento primário (22) do transfordiador ligado a UM vibrador
(23) para regularizaeto da alta tenso e VA enrolamento secundário (24) do tranefoenador G ligado aos eletrodos (2$) do ao
I;

eammo-alque/ °doutro materialedequad0 ~do um eletrodo
I
' (25) em cada Idmo da els a um cumais para o Orno 0 6 tarabtar
eoutra extremidade do enrolamento aecundário (24) ligada AM
, tio torra estando os :bicos (26) ligados ao mesmo fio e o cir...

r-

nuito do enrolamento primário (22) 4o transformador t fechado
• pelo reit (20),
'DISPOSITIVO BA
----------

i

A
(a), um corpo de alojamento possuindo Uma caoara,
no seu interior, em comunicaçáo com extremidades de a1im4ntaçáo
e de liberaglo situadas em lados opostos,
(b) uma válvula de obturaçáo tipo globo, montad:
de modo a poder girar dentro da referida etmara e operavel rnaualmente-dorexterior do corpo de alojamento, dito elemento de
1
vál.vula de obturaçáo apresentando uma passagem, que atravessa,
e atravÉs da qual o fluido sob pressáo pode circular da etctremi.
dada de alimentaçáo para a extremidade de liberaçáo, qUande a
1
válvula de obturaç'áo estiver na posiçáo aberta, e que e girada
.
I
para uma outra poio, quando a válvula de obturaçáo é girada
para a vosiçSo fechada,
(c) um anel receptor de vedaçáo . anular, m tado
de modo corrediço, em reiná() de vedado com um orifício le sal..
da da referida cámara de um lado da válvula:de obturado j ten+
do um anel de vedaçáonále montado, para entrar em contatJ cosi
i
a porçáo esf4rica do elemento de válvula de obturagZe l Parai:ire.
tear a vedaçao,
(d) meios de pressáo para empurrar dito ene , ra,
Ihentor da vedaçáo de encontro ' tporg50 esfÉ rica_dOalemente de
vavula de obturaçáo, e
•
,
(e) dispositivos de'eames, nesse elemento de : vala
(nua de obturado, para entrarem em contato com o referido o1
receptor da vedado, para efetuar o rompimento do contato fo
seu 'anel de vedado com a porç7to esterica do elemento de válvw.
ta de obturação, quando esse elemento de válvula de obtura/áo
girado da sua posiç'áo fechada para a sua posiçáo aberta. 1.
Um dispoSitivo de válvula, de acordo com o ponte
1, caracterizado, ainda, pelo fato do referido corpo de aloja,

al

aos elementos ligados em paraltlo e está a bobina (18) enrola..

;az)
._

UM disPosítivo de válvula caracterizado por com-

mento apresentar uma abertura de dimensOes suficientes para,
AUTO/MICA R COORDENADA DOS BI:

etraves dela, serem

e

introduzidos o referido anel receptor da -

(
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vedação e o dito elemento de vãlvula de obturação do tip.o
bo, e registrados da referida c'an'TEra, sem que haja interferen..
eia com as co' nexees das tubulaçees com as extremidadea:de
Um dispositivo de v5._lvula, de .acerd0 com l

A

co e aprea,entan CO urna ranhura anu/ar interna, .adjacanto
corpo o
a tuna extremidade,
(e) unia vedtnao elástica anular montada na ranhu..
. Xa anular interna do referido anel receptor da vedaç.ão,

Mentação e de liberação do dispositivo de vfavula.
•

o

(f) urna mola colocada no referido alargamento,

Pont0

2, Teracterizado ainda pelo fato de apresentar meios, dispostos

entre o dito- anel receptor da vedaç . ao, 'Oco, e ix extremidado do

ria referida abertura,, a vedar a dita _abertura centra"

dito alargamento para, na referida posição fechada da válvula

a perda de fluido sob pressao atraves•da inesma.
Um dispositivo de v.5.1vuia caracterizado por •com.
4
preender, em combinação:

de obturação tipo globo, empui'rar dita védaçao elástica anular
em contato de vedaçao contra a referida válvula de obturaçe
tipo globo, e
(g) um par de peças de comes, afastadas entre si,

(a) um corpo com uma c sa'mara no seu interior,

(b)uma vavula de obturação tipo globo, mcnataats
de modo a poder girar,. no interior desie corpo, em terno de UM
primeiro eixo e sendo atravessada por unia passagem cajo eixo
forma um 'Angulo reto com o. referido primeiro eixo;

moldadas • juntamente com a referida válvula de obbaraçao tipo alo.

bo e cada um deles apresentando um ressalto de Comei situado de
forma a, quando da rotação referida válvula de obtul. ação tipo

ço, destinado

.globo, segundo um ;rigulo determinado, por ação do referido punho,
de sua posição fechada para a sua poaiçao aberta, entrar em contato com •o referido anel receptor da audaçZo, era pontos situados'

a1.0.0

diametralmente sabre o maàmo, e, a seguir, cOntinuando o giro por

(e) 'um Punho, prEiso 'a referida vSlvulja da obtura.
/

(So0

e efetuar a rotação da meoaa, de um primeira po.
para uma segunda posição, e da referida posição para a di.

ta primeira posição.
(d) uni anel receptor da vedaçao montado na rafe-,
Xida

• meio do dito punho, movimentar o referido anel recepta da w. da ç'áo de forma q ue- a referida vedaçáo elástica anular e arrástada

O afastada do contato cora a dita válvula de obturação do tipo .

CLara,

(c) uma vedação anular elástica montada no refea, •
rido anÉl recep tor da vedaç'áo,
(f) uma mola interposta entre dito anel receptor

globo, antes que esta váltula do obturaçao tipo globo atinja unia
• poaição angular em que uma extremidade da p as s agem : ilcaa °:dstón~
te, possa entrar em 'contato de fricçao com a referida vedaçao

da vedação o dito corpo, para pressionar dita vedn. 710 anular

eiSsLica anular, evitando assim a danificação da : mesma pelaa re-

014stic0 em contato com a referida válvula de obtiraçao tipo

feridas arestas cortantes.

globo, enquanto a referida vÉ1vula de obturação tipo globo ocupa

• Um dispoai Uva de vSavula, de acerdo can o Pente.
6a .
5, caracterizano, ainda, pele fato da periferia exterior do re-

a referida primeira posição e,..
(g) ' pelo menos una paça do ca ..... montada na refe..
Tida válvula da obturaçao tipo globo e posaa:Iraa um ressalto de
carne disposto dc forma 71 assegurar que a va rina -á° elástica anular
seja afastada do contato com a referida válvula de obturaçáo do
tipo g lobo, antas que a referida válvula de o bturaç'áo tipo glo-

ferido anel receptor da vedaçáo constituir Uma zona e sferida que
permite que o anel possa oacilar dentro do dito alargamento, Para una posiç'áo tal cije a veaação elástica anular poderá- of,ituar
uma vodaçao cireanforancial completa com a referida válvula de
obturaçáo tipo globo, quando esta estiver na posição fechada.
n2„, t9

bo seja girada para a sua referida segunda po s45 0, n a qu al Unia
extremidade da passagem nela existe.nte fica em alinhamento com

II

10

4•-r'Qkf

dita, vedação el5stica anular', assegurando, assim, que as arestas
cortantes formadas no . dita extremidade não possam danificar dita

32

17edação elàstica anular.
5.

Um disositiv0 de Va'/vula, caracterizado por coa-

preender, em combinação:

id '3;3"f2171E0P/

262 30 31

(a) um corpo eco apresentando um alargamento, mo,
delado em seu interior,

•

(b) uma v . .i.vula de obturação do tipo globo monta.
da no interior do dito corpo Oco, de um modo a poder girar em

terno de um primeiro eixo, e possuindo ima paasagein que a atra...
'vossa e anjo eixo forma um engulo reto coei o dito primeiro eixo*
(c) um punho, preso 'a' referida velvula do obturação do tipo globo, destinado a efetuar o movimento da Mesma de
uma p osição fechada, para

tuna

posição aberta e dessa posição abar.-

ta para a referida posição fechada,

• (d) um anel receptor da vedação Oco, montado do
um modo corrediço no &lar g amente modelaria no interior do dite

disp
' ositive de vglvula, do acerdo com o ronto
caracterizado, ainda, pelo çato da referida vãlvula do obturação do tipo giob0 compreender dois ressaltes guias, afastados
entre si, e pelo fato de Um desses ressaltes guias ser MOntado,
de mode a poder girar ' no referido corpo, e O outro ter unta.
7.

Um

Tio, delachargrar# num disco pia etnlarmontadoiro
enutar o Otan
tararia° copoo pOsSUind0 uma rmabnra- exte rna
daero*.
taternae umasnet de vedagloom O disiostoela eadauma
corpo° can'
lierldagranivxasparaetettaia veda& coMa!dito
el respectivamenne
oreterlda'vfastatido obtura4o do tipc•glob
ta ditiloattivo do vralinda oratorlente de aeordd
Ite
Fm cao foi $331stradozos desenhos anexos o descrito O oodo•
o azia ca tpaegtos.avzonhos na o spe
L
_liellindica-sel do ACUO com a Conrernh Internam
rdoma a O Art. 21 do adilo da Propt-Iedade Indastria7.9 a prio,
o na Reparti& de Pe..
•()Idade 20. pedido correspcndente depositad
rica,
em
.24
de ;ato de 3-9e#
:gentes. dos Zstados Irados da Arag
GO 9197eb.42• •

1

-

Ra 148415 de 15 de abril de 1963
' .. itequerentot ZNDUSTRIA DO BILRAM TIVAQIIS Ottanabara
, Pri,ilgio do ¡Mugi** "UM Btivo DISPOSITIVA LiptiRaDOil

)-Eamo

•Idtwinan
.
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MIVINateice;i,

, etãÁtvo diepoéltivo liberador de md°quinas% Caracterizado.porÂma tampa a uma . base# ajUistadas e
Unidas entre"ei l por parafusou, entre 00 Olaia dee/inuma
:Lingueta eavo prOprio # provida de abertura para introducW
ate uma fiche de . deeento edevado a este abertura, opor
Cermddlo de qual 4-deetravado o mecaniumoiretentor ¡amimeis
go da lingueta, que opera arejou extremo quando acionada G- "A
(Mgcluina ou'o diepoditivolibérador á 03 eetivér ligada d..itsa
t
Minato, pelo oevniovitegto reti2Aeo.
. tilldntko diapoaitivo liberador aa:14:.:
g•••
•
liàasso# de acereis:, eopLo :ponto 4.caractérizado pelo mOylmelt.
. go retilfneo de uma lingudta com . cortes/aterals é parte 01Cantada, que opera uma °atraca de. trave, Pare segurança 4o
quandó.eafUcionamento9 tornando impoe0fVel.2%52
tir a operaçto Sem que haja eido inserida outra flaba:oa.a.,

ntvo' dieosítivo liberador de me.
quinat" de acórdo com os Pontte deil à 5, -caracterizado yor
uma abertura na base, para passageM quando da coincidência
deste, com a abertura receptora da lingUêta; da ficha depoeitada, apde acionado o diapositivo, caindo está em um dep4eito na ' parte interne da máquina è que estiver montado o dist.

e••

•

positive.
--

fl Ummtvo diapositivo liberador de li-.
quinas", de acordo com os pontos de 1 a 6, caracterizado pelo extremo posterior da linguête, com encaixe e furo para fi
Xse50 do diapositivo a ser operado ou.ligado pelo movimento

7-

retillneo da dita lingueta, quando fer.esta acionadalapda a
introdneg e da ficha que a deatrava.
'ISM nevo dispositivo liberador de mtiquinas", dó acerdo com os pontos de 1 a 7, caracterizado.por
sua parte frontal, dotada de furos rosquea(los, em total de
guatro t eXim de tornar poSsivel a fixaçg o do dispositivo

por meio de warafUs0s, pela parte interna da m4quina ou mêsa
de jogo, e 4u0 tiver que ser fixado, sendo.impossrvel ser o
6ispOeit1Y0 retirado sem que seja desmontado pela parte interna, Onde et0 inseridos Os parafusos.

Mantive dispositivo liberador de m49quinas% de aeOrd0 COM Os pontos de 1 a 8, caracterizado em
meus ponta, deee4t0 btste relatOrio e ilustrado nos) deu.nbne aneX006
f:

lbertura respectiva..
"Um. :uh,* dispobitivd , liberador de a
*guinas%
de . acordo com ' os pontos 3. 8 29 caracterizado' por
.5
tua gatilho que trava o movitento da lingudta de trabalholpo?
jpeeell'o de Wa mola, .encaixando-se eu um corta lateral .da
dita liáquêts, quando esta gm acionada Um colocasZo da
,
e dDicke
.
de destelho adequada.
k
3-

otha ntvo diepoeitiwi literador de et.;
14"'
quinas", de ac8rdo Com co pontoe 3. # 2 e 3 # caracterizado :por! ,
. 1213 resulto central inferior, fixado 11 lingueta e que limita
F
81:percureo deste, azumlatente . na base, quando £Gr dita lia
cata dotpletamente acionada, coaluna() Ui-termal:W.0=4
do em, movimento, em om trilho guia eidatentenalaser
' nevo diepoeitivo . liberederLdo teti
'agicati", de acera° aom.os pontoa de I a 4 # cáacterizado:por
=amola aspir4 9 que Dont& prende Po bre gnsubto de tr2
Wh% mantendo-a normalmente ta poalOo de reponse, estando
O dispoeitivo91 aempro pronto h ' reoeber wtiolia, para opere»
sto inataatamei f--

•

TERMO N4 135.414 de g de janeiro de 1962.
Requerente: CARLO FUSI SãO PAULO.
Privilégio de Invenção: PAPERFEIçOAmENIOS EM OU MIATIv0
! EIáTURADOR E ROMOGENIZADoR DE PVC EM susPENsãO".
•

j/EINTINDIci0E3

El:RESUMO, reivindica-se, como eiementos constituti.
tos de nevidade,.o conteddo dos seguintes pontos caracteristicosi..
loPAPERFEIÇOAMEDTOS .EMDU RELATIVOS A.HISTUhADOR-:6
. 1
PIOMGENIZADOR DE PVC EM.SUSPEDSX0", caracterizados pelo fato do. que a
1
amora de . revolvimento do material ser encimada sor clinp/li'relovivel,
pareial e lateralmente, cUpula essa dotada internamente de lânbadas
. i
infra-vermelhas e circundadad, ainda interLamente e na parte inferior,
per resist;nclas espiraladas de aquecimento, enquanto que a atinara in
verior, dotada de agitador em seu fundo e de.palbetas fixas verticais
1
se apresenta envolta por camisa que se presta para .a circulagãO de 34,
quido de refrigera0.o.
25 )"APERFEIÇOAMEITT0S EM OU RELATIVOS A MISTURADOR E
1
UOUGZNIZADOR DE PVC SM SUEPEN5ÃO", conforme reivindicasãoaterior, •
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constitnnAo de

&leo Mineral Combustível (Diesel-011, Fuel-Oil
e congêneros) O
erfulsionadores usuais, p
odendo, ainda, conter sabes motkI1ico0 tips
Napalm (estearatO ou p almitato
de alumínio) em pequenas proporq603,
6 . Txplosivo, Segundo o ponto 1,
caracterizado íe10
tato de Conter como disperso Um 2,~ Of
,
ilo A base de Éguo
hidr,
e Substâncias e n tumescentes naturais como amido, dextrina, &ger.,
Ogar ou colas sintóticas, parcial pu totalmente s ubstituiveis por
Uldps inorgÊnicos coloidais, particularmente sílica coloidal.

7 . Exp loslio.segundo o ponte 1 ou 6,
caracterizado
pelo fato de conter corne disperso um. Coloide hidrofilo, entumescen
te, a carboxi-matil-celulose.
"8
ts.n1.0âi lm, segundo o ponto 14 ca r acterizado pelo
fato de conter, como disporso um coloide misto, resultante da
issociagZo dos tipos r eivindicados nos pontos 5 o 6 .
. txvlosivo, segundo o.ponto 1, c
aracterifado pelo
tato de que os diferentes e onstituintos es
pecificados nos pontos
4, p reci p uamente os no hidroscOpicos, apresentarem granu.
lago m6dia de 0.25 ma (2 ,. 0,2 nm e _4. 0,3 are),

g!, 3.r

10 - Explosivo, segnndo os pontos 1, 5, 6, 7o 8,
earactorizado por conter, quanto pronto, 155 de ‘gua, no n‘xino,
ultrapassando 30% no total, , o teOr em disperso.
11 .. .,Ulosivo. segundo o ponto 1, caracterizado

pelo fato do o diseeroente s quando uma mistura e
xplosiva ser,
• pre fe r encialmente, constituido por n itratos,cloratos o percloratos
alcalinos ou alca linos-terrosos, segundo o ponta 2, bem como nitro.
derivados aromíticos, Sólidos ou líquidos, podendo ainda conter
TIMO Re 136 236 da 6 de fevereiro de 1962
eXploako ete alta brisança, de acta() com a
Requerentes ORLANDO 13TA PONSECA RANGED 80BRINUO
ponto il.
é
RERNER RJALNEE OROSS =1= GUANABARA,
12 Eznlosive, segundo os pontos 1 e 5, caracte_
rriv. do Invengos n mmosIvos PLASTICOS
cudo pelo fato do o 6leo mineral combustível do disperso, poder
REOURANQA
sor substituído parcial ou totalmente por
nitroderivados artydticos,
miyInnicmg125
ItqUidos, deficitXrios em oxigenio ativo,
•
eetia n, pl;stiCo, preforoncia/ment*
13 . processo especial de fabricaçU de explosivo, se.
Ws,e de tIsteres nítricos líquidos, de Valango em
oxigenio ativo
gundo o ponto 1, caracterizado pelo 'fato do que a incorporaçSO do
• OreforonolaImento positivo, caracterizado por comProendor
uma díe•
' disperso se processed, normalmente, na orden da insensibilidde e
OereKeo onde o dionergoeto uma mistura exp
losiVa'ou simplas
hiciroseopicidade dos constituintes da mistura explosiva d1sperAt,41
• p/ealve uniformo ou, ainda, um simples sal ou mistura
salina rica
podondo.se contudo, precOdor a incorporaçá'o do disperso,
Cm oxistnio ativo, eessIvel, e o disp erso um sistema
montes
coloida/ adoe
dispergent0 e vice versa.
' 40ado, da Classe que inclui emulsoldes, ool
oi deshidrOfiloO e cog -I
TERMO Na134.603 de 30 de novembro-de 1961
loides alistes, com balanqo negativo em oxigenio ativo
Requerentes CANADIAN INDUSTRIES LIMITED .---eanad4
livre.
2 • Exp losivo, segundo o ponto 1, caracterizado
• =
:
1=Inven9a$:"DISPOSITIVO DE RETARDO DE
por côni
toeO dispergento, mais minerais ricos em
ex5.gUi0 ativo, como nt.
..REIVINDIUAVIES
r tratoo, cloratos e porcloratos do motais
alcalinos ou alCalino-tor.-.
.1 » Um dispositivo detonador c'araet.,
SpOs0O, bem Como nitratos do Metais
pesados, como brio Ou Chumbo ók
riZado pelo tato do compreender essencialmente, em combineçgoi
edit ge pOder; ainda O dispergent0 conter
saia ana/ogoo caldo/.
, .Um invOluero externo; uma pargo oplosiva disposta dentro de
como nitratos ou p orcloratos de ominas.
uma extremidade do dito invOlucro a fim de provocar a detonegào$
3 • Exploeivo t segundo e ponto 2, Caracterizado
per cone
=conjunto de Ignição suportado na outra extremidade ao eitad1
ecO dispergente explosivos de m;dia e alta brieanÇa, sSlidOS Oti
e
InVaucro; e uma carga comprimida de retardo loOslizada entre
laquidoe, podendo conter pcSs metiblOos,
prefor on cialmento m1=2,
G Citada carga explosiva o o mencionado Conjunto do igniq go o Cie,
I
4 * Explosivo, eegundo o pont°
Oftlateralmente em Contato Como World° invOlucro, dita carga
.ra
3 # Ca raCter/ZadO OWD,
Cato de poder conter ! o .
retardo ópásiatindo do UMA mistura Latimo dp ferro finamento,
ee
dispergente oxplosiVOO altamente brisanteiN edites també'm ul trabrisantes » como roxogenlo,
! dividido o enxofro pulverizado, em umeproporção de ferro para
Dltropent% Totrit.)
O Outros. , nosmatilmon, com Velocidade
enxofre, expertos em raso, cOmpreendida entro 60:40 e 85:15.
de dotonag gó uiva de
- Leo a mios, em teOr inferior a Pprra_produtojut2Intat
Um dioPositivO-dOtonedor de ecOr..,

UplosívO, se gundo o p onto 1. cara tLerizado

mAln

do como p onto 1, caracterizado pelo fato do carga de retardo

_

a mistiraistitno 6e 65 a 15 pertes exibo de
Consistir caut
ons p eso ao onmgré
Cerro tinam:esto dividido o 35 g 25 partes
gerlakdo.

r aCo CO222M 809,05t0510:2,

CAROilt170.detonador.de acgr.
Caracterizado pelo fato do compo,*

sento ferro da cara do retardo ter uaa supertiolo

especifica

ileaeorlor a MOO Cm2dc•
th

trUl
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tut cápsula detonadora elétrio

incaseiária, caracterizada:pelo tato de

compreender essenci

áo, Ima eetoáo metálico em forma de copo:uma
Clment e, em combina q.
inferior
cera explosiva comprimida, Ctispo st a dentro da porç ão
ustcon «
a fim do provocar a detenegio;
.
Co referido invelucro,
) junto de isnioli o suportado pela:porqão superior do citado inveponte circundado por
luro o consistindo de um fino arame de
mentido em posi g io por dois fios
Uma. cemposigio inflameiel e
de umbugso de y edaçio em
Condutor e s que ee estendem atreves

-

•

-

'00,10 Rd 174 808 de 12 de :Membro de 19(
i•quarentes CUSLIDES WIDEIROS - Sio Paulo
Mo:tilo Industrial: "NOW. E ORIGINAL CONFIGURA* Maigs1114

APLICADA A LENTE FARA PROJETOR"
SEIVIDICACCES,

/ g) "NOVA E ORIGINAL CONFIGUMAÇU CRNAMENTAZ APLICA,

DA A LENTO PAPÁ PROJETOR" . , confeccionada em Vidro ou sibilar, aproo.
ximadamente retangular, dotada de laterais com nervura circtindanteo
Caracteritada-pela fato de se anresentar com a lateral Superior do
palor profundidade que a inferior, apresentando-se , as restantes o
COM firma aproximada de trapezios, sendo a face anterior in63.inadao.
ft ' dotada de pluralidade de nervàras verticais, 113 quais cOnfOrmag,
Conjun t o dentado central e conjuntos laterais com meias-canas.
2 2) "NOVA E ORIGINAL ÇONFIGURA00 ORNAMENM APLIC,
MA ALENTE PARÁ PROJETOR", conforme reivindicaçá. o antericir, tudo.*
ItUbstancialmente cdmo descrito no relatOrio e Ilustrada nos desen40$
apensos ao:presente mamorial.
21

qual aponto superior do dito invOlucro á presa timo
,C8rno do

conmrimIda de retardo, localiza da entre a
Isente; o uma car ga
carga explosiva e O referido conjunto de ignigio o late' Citad a
em contato comn mencionado invOlucro, dita certa de
Celmenta
ferro finamente diretardo comp reendendo Ws mistura intima de
taiao o enxofre pulvewlzado :muna releoZio de partes em. peso

1r9.3
(cw,se)

Co ferro para enxofre da ordem de 60:40 sa 85:15#

5 • Uma apsule detonadora elétrica,
ponto 4, caracterizada polo fa
aio ineendl4ri a , ao acUdo com o
a
to da carga de.retardo compreender u t a mistura intima de 65
75 partes em pós° do ferro finamente dividido o 35 a 25 partes

em peso de enxofro pUl•ferizadoe
e

UMA capsule detonador& elfitrice de

Ceado Comum dos pontos 4 011 5, caraoterizada pelo fato do com
torsente ferro da carga de retardo ter ume superficio.especifica

.~..
Na&\ • '

(o'-k .

4.

'
ettt=1
919.5
(code-AZI

22RMO Nd 152 815 da 17 de setembro de 1963
Requerente: JOIO QUINTELL . Guanabara
Privilgio
e. de Inveng4: "ÁPNRFEIÇOANENTOS SN VLINUL48 pal-cum
PN PESCARGAa

Interior a loco cm2./g.

.REIXINDICACOER

Umsdispositivo detonador de aCdr.
Co cem qualquer um dos pontos 1, 4 ou 5, caracterizado pelo fa*
q ão do
to desarca de retardo tamba incluir ume pequena vropor
•

1- Aperfeiçt)amentos eu válvulaa para caixa de *O
Carga, caracterizados pelo .fato que em um corpo ci1lndri0O
C aco, rosqueado parcialmente do 1-Ao externo, se adilar/1,

1111

1Cumaterial inerte finamente dividido.
.4 requerente reivindica de aecii. de com a
ennven q io Internacional e crista 21 do Decreto-Lei n! 7.905, de
C2 do agSsto.de 1444 csyriorMade do correspondente podido,qp
toeltado na Repart100 de atentes do Canada, em O do dezembro
Co 1460, sob n! 812#758#
9

43

1.4

vistolio lnter.i.or do mesmo uma projeç-ao radial, vazada no
eixo do dito corpo, permitindo o pasceio'da haste metálica
r.

ao

tamlo ;;;11do de plfrtico, guarnecido irCeriormente 202

-21
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'ema ise gautrcorrauna.

,ivncfl1Cl e me, com umftlgea ger,
tura superior cujas Urdas anca/nat .
:1a ranhura anelar prq.,

Woto entre o 'tomp11.4 . 0 o /oionsárunto (mural
inUtiora

4perte içostentOS52Urttivulas para caixa de
dei*
tersa. de . tordo com o ponto 1, caracterizado pelo Late

o

tue na aba superior do corpo cilindrico Wlvula 324 uri
Cama radial que no lica a um tubo que se projeta para Cl-

rla na vertical.
efix0 Na 15a 779 de 16' da setembro de 1963
atequerentas EDUARDO ÁLV. ES ki&ClaDO • Sgo Paulo
•Privil4lo de Invençaot "NOAS DIsPOsiçONO. jar,CoNszto. PARA
tuaos ruxtvzxs amor
RErtuinuctke,
3A) "NOVAS

D/SPOSI tiES EW CONE3a0 PARA TUBOS FLEXIVEIS E ouna

tOnsisto de unt elemento ~faccionado, preferencialmente com
*ateria/ pihstico consistente ou eirailarl ' e G caracterizado pe.k

ao fato de Se apresentar ata forma tulmlar com paredes externai
0Scalanadamente dispostas e dotado de trts furos (1), (2) e,
(3) coaxiais, o inferior (3) dotado de rosca, o internxediárli
(21

continuando daquele e com menor ditmetro e, L o superior (1)

rnssegu.indo do interzõdiárío o apresentando ditmetro ainda me'
tern
$11) "NOVAS DIsposiçiSEG

CONF2a0 PARA TIMOS FLEXIVEIS E OUTRCalt

ao acdrao.00m o item 1 2 , e car aoterizado . pelo . fato de a parede
*nrerior (4) apresentar com diámetro mais longo qúe a demais
O OUporiormente cónica e possuindo, parindo

v erticalmente de

$aSe att a sua metade, quatro saliáncia$ (5) em meia-cana diSo

postas opostmnente duas a duas; e projetando-se da'inferior;

V gRM0 N Q 12 762 de 14 de setembro de 1963
Ilequerentet DESTILARIA MEDELLIN S.A. - Guanabara
alWálo de Utilidade; "UH SIM PLÁSTICO"
REIVINDICA
Um sifão plástico Caracterizado pelo tato age
a parte

superior d esferoidal OU buliJosa, prevendo uape.

queno orificid ou suspiro no ponto culáinante de sua pelo
Leria e uma secante inferior Onde se liga a uma parto cie
Undrico-sanfonsda ou:fole que confina inferiormente OMR
tua parte tronotinica, seguida de Outra cilfndrica ranUra
"gexternamente e nova parte , tronetnica no final da qual,

O a parede superior ( ;7) apresenta-se com uma conexidade Voltam'

tut um anel escalonado, cont quatro oriVcios no sentido

40, para baixo, conectando com a parede intemeditriae

eixo de um tuba de metal encurvado que projeta suas extra

$23 "NOVAS DISPOSI033

CONsX.X0

PARA mos,

PLmvzis .71.22....irno •

à
•aracterizado polo fato de ter adaptado ã, parede (6)
tin

•gle

19

em meia-cana dispostas opostamente duas a duas

idades para ti lado, pelo tronco de cone abaixo da parte
',entonado, e, para baixo, passando pelo centro da rblia. ao

filetade

niple (8) com parede externa com quatro salihnoias
o

(9) Vett**

que eadfloi

da lase prolonga-se att 2/g de sua altura e dispO'S, ainda,

0.11„tf

ab ertura,interna (10i com 1/3'ssimerior lisa o.2/3 inftits%

ez et ad
434 .1'NOVAS DISPOSIÇns FM CONEXA-0 PARA TUBOS
(MO nos pontos precedentes o tudo
401jaas totrig4448.4 a 130,10a d

PLEXIVEIS

ounuot

como $1174At40241 4 171,QUG

da3044,

enh06 _Wafae

de

ELC.2

1038

j idaMON D 150790 da 15 de Salho
1 /Requerente: RoRIAsT
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19t, .

.+8 INousIRIA E GOHÉRd/0

-Privilegio de InvengZot "UNNUO TIPO AS
1)ARA. PROPAGANDA. N14 oz34Ve

;gio

da primeira e ligada por laterais 'A 111 e- sMay sendo quere Magoei
.00npreendi8.o entre ambas ea..0 dispostas indicag5es da_natureza asa.
'velculo, sem destino ou, entro ) publicidade qualquer.

Pada

INNINOSO*PORPSFLUffil

20) 'NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLICADA A SN

Ravutickalt/

1 b) n um rimo IPO 1)% Matoso POR Imr100:0 140
MURAL°, dotado de foco luminoso preferivelmente o
RA P:ROPAGANOA
fluorescente ) envolto por camisa girateria.dot a da de colorid0 Ont
faixas espiraladas ) caracteriz ada pelo rate de consistir 4e'pa14401,4
a a ma pargbo4
ee fun do ne grO e Cuj a s Oeo9 Ze s Verticais Correspond e
aa coa foco ocupado pela fonte luminosa ) esta anterior'e Inferia*
Isente oculta por calhe soli g ria .ao painel ). contra á saperiole Mr.
411134, 1 se encontrando dispostas .letras ) desephoS 04 outroa eleare4t944
com superficie polida e refletora de luz.
2,0 )"U1 NOVO TIPO DE gim/N0s0P0A.RsImpOr0,15£41
a ç Z o anterlorr, tudo SUbg
IWP A GA NDA EM GERAL" ) conforma reivindic
tarleialMent e enele descrito

1-

no rala-teria O Ilustrado nos desenhoS

a0 presente meuorial.

F15.1

DE INDICADORES. PARA VAICULOS D ),conforme reivindica9Z0 anp'
' teriOr) tudo substancialmente Como descrite , fid relatUI0 o Iluso
trado nos desenhos apenaos ao presente MeMoriale

.avoà5

TERMO NR 163 983 de 5 de novembro de 3.964
Requerentes IPELISBINA ME SOUZA
Paran4
Rodeio de Utilidadei "NOVO MODELO DE INSTRUMENTO MUSICAL
SONORO E INrANTIL'
BEIVIND/CAOES
I)"NÉVO MODÉLO DE INSTRUMENTO-MUSICAL sown E *Anu4,

caracterizado por possuir uma arruela que 4 -circundada por dóis. galha) .
de louro e uma pequena pauta com a clave de Sol ao alto e por possuiC
ainda uma nervura saliente na parte externa e no verso na parte inte.{
Dai cinco orificios rasos.
2)"NÉVO MODÉLO DE INSTRUMENTG MUSICAL SONORO E INFANT/L% do
tg rdo com o ponto I, e caracterizado per possuir a arruela com vazia
preenchido na parte externa com palhetas roliças salientes e chataS
mm parte interna e por possuir ainda uma arruela que se assenta
4
Jreengulo de sustentaçá.o.
,3)"N ÉVO MODÉLO :DE INSTRUMENTO MUSICAL SONORO E INFANTIL",
de adÉrdo com os pontos 1 e 2, e 'caracterizado por possuir no 14olo,a
gamento do TetÊngulosque sustenta a arruela uma haste com a pauia do
clave de Scl,notas musicais com os respectivos nomes e dois retàngui00
em forma de " V " e um orificio na extremidade.
14)"11 670 MODÉLO DE INSTRUMENTO MUSICAL SONORO E nrrAnnizes
de acOrdo com os pontos 1,2,c 3, caracterizado por possuir um aro
coneavo e que suporta 4 lira e que se encaixa na nervura saliento
cobrindo as: palhetas da arruela.
5)"N8V0 MODÉLO DE INSTRUMMTO MUSICAL SONORO E /MEM%
de acÉrdo com os pontos 1,2,3 e 4, caracterizado por possuir UM !ara#
èom cinco pinos a semelhança de colchetes de pressSo soltol e qUe
saz o encaixa do pla"stico e completa o indtrumento.
6) 8 NÉVO MODÉLO DE INSTRUTZWO MUSICAL SONORO E INFANTIL",
de acOrdo com os pontos 1,2,3,4 e 5, tudo substancialmente descAte
e representado nos desenhos anexos.

0=0 Nz 186.540 de 21 de janeiro de' 1967.
I Xequerentet PUBLIVOLANTE PUBLICIDADE LTDA. . SÃO PAULO.
! &oda° Industrial: "NOVO E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLICADA
A SUPORTE ME INDIOAIORES PARA VEÍCULOS".
•BEIVINBICACUS
1 0P NOVA E ORIGINAL CONP/GURAÇÃO DPLICADA A ÉtT

ysicuLos tr , constituídos per faixa metí
terminada por el,r
liCa OU do outro material qualquer convehiente,
VATES DE INDIcADORES PARA

Iremidades recurvadas para adaptaçri‘e ts canaletas do veiculo, ca
"¡eterizada pelo fato de que a'uma maior ou menor extenso da 1.44

.terida ta4za corresponde uma Segunda 4a474 coavegienAe afastado,

JA

.
rEERMO 10 174.447 de 29 do outubro de 1965.
! Requerentes ?ERRARIA PETROPOLIS S/A. — ESTADO DO RIO.
Rodâio Industrial; "NOYA QMIGURAÇÃO.gliIOADA EhSUOU
IS URIORSA.4":
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IllIngs/cACW
1. • Roa& Configurao aplicada em ' suporta universal, estancie?
. 0 pala fato do uporte ser coNstituado de duas peças ontrosadal ./
2RA
articuladamente. , a primeira das quais ; Uma dobradiça constituida dl .
Uma chapa retangular dobrada em una dm extremidades dO na0 torold
co, transversal, no qual fica introduzido O segmento gmg
Um cilindro 8
perior.horizontal . da segunda peça componente do suporte.
- Nova configurag;o aplicada em suporte universal Como no
2.
ponto anterior, caracterizado pelo fato da peça que entrosa .com a
dobradiça referida no ponto. 1, Ser constituida de-um arame dobrad.
adequadamente em diversos pontos, de maneiras diversas tormandoCoo'
na parte superior, um segmento de reta dotado de uma cabeça eatallipa
'da, o qual em ponto previsto Se d01ra em ;ngulo reto e Se eatendeed .
Vertical, para baixo liáliramente . curvo; em outro determinado pontoe
se dobra a se estende da direita para a esquerda a logo se curva for..
I
mando uma semi-cirounferencia traçada de cimapara baixo e da esquiar
da para a direita; aO termino da qual; no mesmo plano e em direç;o
horizontal se alonga um segManto da rata que sofre uma ligeira cur..
Vatura e depois se estende inclinadamonte para cima finalizando O

?. &trio

Janeiro (-1: 1959 1 03ç.'

para o role de corrmaa de

cruzamento de 1 .s.o',.a (par ex. o ea4:,
oruzament*

raamonto do rad WP2) pára jogar sobre os pontod de

.
(por oreoplo wi a Tr2).
.
.
biçto
do circuito
4)
•
ta
dispo
actrdo 00á 0 S 15(5/4 ,
, .
I C•' OO / a 3, caracterizada ~Ui pelos contatos (por oro 11,901 t 18c2í
o 2,904 ! ft n$07 na fig. 21 doa meios do coiutagru; asseoiados À oor•
•
- :!...„- ,!
•
cida do Cruzamento de 2,inba (jor ex. 21$0) serer.dotadoe 1101 cir.,
_ cultos de peaggiza do rota das Vias 9.n e entrem e;;I
co'ntalto com
, acorrida do cruzamento do linha.'
noir= dispool4O da draulto para posgulda dó rd:
tas om astemaa do interlicW4 agosrUica na gua/ OVZ0103 do
comatagUde Isa ponto do deslizamonto enes moios de comuta
doo correspondentes pontos de cruzamento adjacentes, estares;

combinados coice t43.12o5 ao rotas partiou/armento do actrao
o ponto 2$ Oaractorizada mosto :pelos meios do comutagZo dos pon.)
toá. ao escorregamento Cor cx. 171024 us
3) 8 co dois coro
respondentes pontos do cruzamento (pOr ex. 1,101 8703) estarem,
combinado com n814211404(4 de comutag go Ws. 4) dó' modo vo uma
unidade de comutagRO soja obtida do actrdo com dois pontos do
cruzamento correspondentes (por o& =4 Com 112b) e uma 2. 'mit4
dedo de com144.5o correspondente a Ws pontos do cruzamento,.rp.,
'lacionados (por ex. 110a .00m2.2.0b) comumeuzamonto (10e
Finalmente, de notrdo com o Art. 22. do C.P.1, é
_Convena#40 Internaciona para a: Trotoç gó ta 2ropriodadéandustriaa3
revista emala (1925) reivindica a prioridade do taual podido -depositado'nallopartiggo do Patentes se Alenanha an 29 de oututoil
de 1962, sob 00 dt. 29.06If

suporte. s
Tudo substancialmenta coma, desCrito, desenhado e reivindickdO.

T gRMO N Q 153 851 de 18 de outubro de 1965
Requerente: STANDARD LCRXC. S.A. - Guanabara
Privilegio de Invenção: "DIsPOSIÇKO DE CIRCUITO PARA pESQUIZA.
IDÃ RUAS EM SISTEMAS GEOGRÁFICOS INTERLIGLDOS"
•

.50IyIssIsAcOgl

I) .- Uma diaposiçao de circuito para pesquizas de rotas
em sistemas de interligaçao geoaráfica onde os meios de comutaÃO
dos elementos de trilhas correspondentes por ex. dois pontos da
cruzamento ou doia pontoe de cruzamento e um cruzamento,
binadoa calunia unidade de cotutaç g o (conjuntos de % reles); na qual.
relea de pesqaiza da rotãe esta'o associados aos trilhos; caracte.*
rizadas neste por outros meios de comutacao adicionaie (Por ex. O
role RSC na fig. 1) aasociados com a corrida dó cruzamento ia
linha (a - a na fic. 1);
2) Uma disposi4o de circuita, de actrdo Coma) ponto
1, Caracterizada neste Pelo circuito dos meios de conutapZ0 (rol?
ex. reld RSC na fie. 2) associado cem os . contatos de corrida do
tinha de cruzamento de todos os rel4a de pesquisa da rotas 'em uma
unidade de comutaç 'io, aerem feitos de rodo que os contatos dos rob
160 . o0 pesquiza de, rota para a Corrida de- linha de crusamentO (Or
ex. 1S11 e RS22), sejam dispostoa como . contatO do tCaboibcr(pel
ex. Rs112 e R$222)¡ e os contatos dos X0248 ds weaggzk44 rota
4 s liga dos 4a c o rrida do cruaamonto do litda (paul ES12,20i

Mura (Ror OU BS123 $ ItS13, 222139 e
3)• Moa disposli gO do oírouito do 80tra0 0010 , 02 IteV,
t0818 e 21 . caraoterizada ne ga% por um c6ntato (por ex. 11.50,1 na
iílt. 2) mi 124100 de comutaçeic associados à corrida de cruzamentO
de litha sXpor ex. reli 350j ditado na circuito da COXIAX;A A8C44...

-£44

•

ga2

"-:::)0
PSea

27
c:

e91

0.2n kg11:4g,
.„„

01g.1
uno tig 147.652- 0 22 de miro de 1963. zo...
Requerente: =mirar aid MAC COMPANY •
'rtvt3.gto 5. imvonZos 0 S/STEMA DE PRZIO DE' ?Ma* HibRosTÁTic,

P,821 e RS23) seta dispootót'como contatos do

stivinrtcAc52s

I

le ta Uma úlvula de escape de cill.adro de
adaptaat pua:Ate:pos/0o entre 0 tubo de contrke 0 o

ciliaáro de :role 4t..41 RAOte" 4C 459 00 Z.Ç.Vah haPat4t1'

104.0 Sexta-feira 31
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ca do tipo *NO

um alojamenko definindo tiMa camara • do ta
Co de contrOle, uma Ctmara de cilindro de frei() e ama ctmaxa
de válvula de ventilação¡ um primeiro assento de válvula entre
as aturas douto de contrtle e do cilindro de freio, um asa
conto de válvula na referida ctmara de válvula de ventilação)
posição
dispositivo de válvula inclinada no sentido de uma
normal na qual tle se assenta apenas contra o referido Oosetoe
to de Válvula de ventilação e e manualmente dal:locas/ai poal.
cão do escape, o aehcionado dispositivo de válvula ProPortio*
mando uma proporaZo controlada de fluxo entre a ctmara de do
lindro de freio e a ctmara de válvula de ventilado durante
Meu movimento no sentido e na posição de escape, Um dispositZ,
Vo 0,40r de pressão hidrostática operatavamente conectado Coa

Janeiro de 1969

.referido dispositivo limitador de fluxo; o dispositivo do ora
vela pressão responsiva para fechar a referida comunicaaão l/
mitada em reato 1 diferença na pressão entre a cta li ara de tua
"bo de controle a a ctmara de Válvula de ventilação Inior do
que um valor pre-selecionado,

s

A requerente reivindicado actrdoleom a,Coa
Tenção Inteanacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No, 7 903, do
27 da agUto de 1 945, a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes nos mem. da Ámáricasem
29 de E'sr ço da 1-962, sob No, 183.560,

C dispositivo de válvula e incluindo uma articulação aevel
tendo uma face exposta 1 pressão da ctmara de contrtle e imo
clinandó o motor pai- deslocar O disposiUvo de válvula a uma
posição de escape e uma segunda face exposta 1 pressão na cto
tara de válvula de ventilagão; o aperfeigoamento caracteriza.
do ver compreender dispositivo proporcionando fluxo limitado 04
a ctaara de tubo do coatrtle e a ctmara de válvula devia
tilação; uma válvala asseguradora de a reasse:atamento contrOlag
do a abertura e o fechamento do dispositivo de fluxo limitado'
tira dispositivo motor de pressão hidroltática exercendo uma ia
tre

clinação . stbre a válvula asseauradora de aeasseàaaento atuag
dona direção da fechamento proporcional 'à diferença entre ao
pressOes na ctmara-Iftubade contrtle e acamara de válvula
de ventilação; e dispositivo inclinando a válvula assegeadora
de reassentamentomuma direçto de abertura.
20 Em uma válvula de escapo de cilindro
de freio, adaptada para laterposição entre o tubo de coatrtla
-C o Cilindro d& freio de um Sistema de freio de pressão hien
tática do tipo que Saciai Um alojamento definindo uma Ornara
de tubo de controle, uma ctmara de cilindro derreio et Uma
ctoara de válvula de vontilação * Um primeiro assento de Vála
•
Vala entre as ctmares de tubo' de controle e da cilindro da
• :raio, Um assento de válvula de ventilação na menciopada aMe*
pa de válvula de ventilação, primeiro dispositivo de valau/a
Inclinado a Uma pos•ão norma/ na que/ tlese apoia apena3
contra o referido assento de válvula de ventilado e manual.
'Isente deslocável po-sição de escapo na qual Se apoia apenai •
contra o referido paameiro assento de válvala, o mencionado
dispositivo de válv4a incluindo dlispositiv0 limitador. de f34.
Zo entre a ctmara de cilindro de freio e g &ara do válvulas
do ventilação, e digositiro Motor de pressZó hidrostática Ma,
iperatiramento conectado com O referido dispositivo de válvU18
(1) incluindo ama arta:ralação mávei tandoILma face exposta a
pressão da ctmara de contrtle e inclinando o mato para doge

0 dispositivo do válvala a Uma posiaão de escapo e uma Ra
goda face exposta a armão na amara do Válvula de ventl.laa)
' Oot Caracterizado IV Uma cOmanicaaãO limitada da mencionada
ear

engraxa de controle ft mencionada ctmara do válvula de ventila..
00, flanqueaado eMafoXId0 pritse1r0 addent0 de Va lmulS o a
•

2ER10 N g 147.747 de 20 de março de 1963.
Requerente: AMP INC0RP0RA2a p E.U.À.
Priviláaio-de InvençRoz "c0NE20R PARA LIGAR Pios CONAITORE5 A uR
PAIN1L ASOIDO".
AtIriallcAC3Es

1 -.UM conjunto conetor aletria° para ligar fios
elátriaos flexfvels aos condutoras eletricos de um paikel isolana
te, caracterizado por possuir uma serie de conetores eletricos
(32 e n) em pares unidos, consistindo cada par de um primeiro
,conetor eletrlco 32 formando um canal e um segundo conetor
trico 34 disposto para ser introduzido no canal, no sentido lona
gitudinal do mesmo, para constituir uma ligaçáo eletrica flexfve:
com as paredes laterais 36 do canal: uma primeira caixa! 16 lera a
um conetor 32 em
cada par; uma segunda caixa 22, que seve para to
Ger a

uniU destacarei com a primeira caixa 16, leva osicohectoree

restantes 34; meios 38 nos conetores 32 da primeira cal4a 16 para
ilgaçao com os condutores 12 do painel 10; meios nos conetores 3/1
da segunda caixa 22 paraligaçU com os fias 49; meios 56, 58*
6g
Ca segunda caixa 22 para prender por compresso elástica
loa fio9
re a elat o guias 26, 28 que
pernitlbca
em
lizar as caixa 16 e
I £2, uma em
relaçU a outra, de modo que os segundos cone4res
deslisem entre as paredes laterala 36 dos primeiros conetores
contido lonaitudinal dos canais, a medida que se unem aJ caixa I
1116 o 2e
2:a UM conjunto de conformidade com o ponto 1, Cda
fteterizado pelo fato que á primeira caixa (16) esta colocada
(Puma auperfície do painel 10, tendo os conetores 32 da paia
.
I os
I CO.
meira caixa pernas 38 que atravessam o painel 10 para ligar
Actores 32 aos condutores do painel, servindo as pernas DO para
prender e primeira caixa 16 ao painel 10.

•
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3 ym conjunto de conformidade com os pontos

a. .

.

e = 21*

1

19:59 1041

de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na me-

Ou 2, caracterizado pelo fato que os conetorea 34
da segunda caixa

partiç g o de ratentes dos Estados Unidos da Af g rica, em 83 de

2,Z tem prOjeOeS 142 que atravessam uma parede 30 na segunda caix'a

carço de 196Z, sob n£'

22

para tixar estes conetores 34 a parede-y), cada um destes
cone.

Uras 34 sendo preso enrolado a um dos fios 49 que
duas partes 54.e 58 da segunda caixa, dispostas de

45/ 7 6..)

passa entre éké

2 ou

pelo fato que os fios

49 ficam

Presos poP

dó"

„, •

so rni?„„),t-,4R-Ali
30
, 9014 3

-", („5,-

_8

de conformidade com o ponto

4,

Ca,

racterirado p elo fato que cada fio 49 a' dobrado em vóltá de
um
tlange 96 existente em uma das partes 54 da segunda caixa 22, sen..
de que a Outra parte 58 da segunda caixa 22 comprime o fio contra

20

Um conjunto de conformidade com o ponto 5, ca4'acterizado pelo feto que a outra parte 58 ' da se g und;:caixa 22
á
presa a parte 544 podendo ser dela afastada, e possui uma
nervuré,

LeaStiCa 64

37

,T2RMO N Q 145.084 de

lima parede 54 situada transversalmente ; parede da segunda cai.

96 que

54 uma

parto 96 de uma ligaçeo,com rosca 94s

permite unir e soltar as duas caixas 16 e 22, '.levando

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A

DISPOsITIvOS PA GRAVAR,. EXPLORAR E APAGAR SINAIS DE VÍDEO.•

pontos
parede

o

pelo fato que uma das superfícies da

um recesso 24 na se g unda caix a
24
qual recebe a primeira caixa 16.

9-

ounfere'nola do disco, para possibilitar apagar os sinais gra-

que anule a inflaO'nela do deslocamento da fita durante o tempo
decorrido entre apagar 0 , graver op sinais.

•

2. Um dispositivo como descrito no ponto 1,

e

ca.

racterizado pelo fato que, no sentido de rotaçrío ao diaco, uma

b14.

cabeça apagadora caminha sempre adiante da cabeça gravadora Ag+

•

aboiada'. --

que atravessam o' painel 10,
10 - Um conjunto

e exploradora, uma ou mais cabeças magneticas colocadas na cir n

tÊncia tal, em relavio A Cabeça. gravaaora 'associada, de modo

pontos precedentes, caracterizado pelo fato que a primeira caixa 16
Inclui uni bbico isolante com uma serie de rasgos paralelos 18,

Ie" e

ças magneticas localizadas , os circunferencia de um ou mais dis4

vados, cabeças estas que esto deslocadas axialmente n t uma dia,

um conjunto de conformidade COM qualquer dos

dada qual recebendo um dos conetores 32 da primeira caixa 16,
da ass deles possuindo pernas 38 localiladas em entalhes 20 no

tambor cilíndrico cotacion4:io, por meio de uma ou mais cabC.,

bor, caracterizado por ter 'bambem, alem das cabeças gravadora

Um conjunto de Conformidade com qualquer dos

3 a 7 $ caracterizado
30 fÉrma a parede de

1. Dm dispositivo para gravar, explorar e apagar
sinais de vídeo em fita magnetica, que passa enviezada por ua

•coa que giram velozmente dispostos Conce'ntricamente com o tam-

primeira caixa 16 e outra parte 94 da ligaço rosqueada.

8.

de março de 1963.

RFVINDICAÇ5ES

terizado pelo rito que a outra parte . 58 da segunda caixa está presa

parede

1 37

436 .ze20

.64 :3124:46
-1
34 4/
26

Requerente: N.V. PHILIPS 'GLOEILAMPENFAPRIKEN •HOLANDA.

que encosta nos fios.

XXI, levando a

22

,

A
-seso,..
--4110W,J?

7-- Um conjunto conforme os pontos 5 ou 6, carac-

ti

-2>

c5. 1.9 ;V
44 fr.,-45,

-/

O flanlea
6.

6,?

-,.. 74

COMpres40 eltistiCa entre as partes 54 e 58 da segunda caixa.

5 *. UM conjunto

60

71
811 -à '2,4\1, ,,- ''>>>, Kr 2",..,

Um Conjunto de conformidade com os pontos 1,

3, Caracterizado

\

modo a prender

O tio por compressoelãsticav

4-

z9, .,,,,,,

PÇ /

de conformidade

com

qualquer dos

-3, um dispositIVO como descrito no ponto 1 e/oa

pontos precedentes, caracterizado pelo ato que as paredes lateral,
36 de cada um dos primeiros conetores 32 sao curvadas para dentro

no ponto 2, caracterizado por receber a cabeça apakiadora gira.

Cm 37 para encostarem

Que a trequencia transmitida pela cabeça gravadora.

cora tlexibilidade

em uma lámina chata 41

44

Cogundo conetor 34 Al uma s grie de pequenos pontos de contacto,
.12. s. Um conjunto de conformidade Com qualquer doS

pontos precedentes,
gunda caixas

e a cem
Uma à outra por Unt macaco comam(

caracterizado pelo tato que a primeira

16 e 22 eatao

presas

ca 96 o qual, girando ntuma direqUo (no sentido dos ponteiros do .

relágio),

3.6 e 22, uma contra a outra ecoando
as caixas 16, 22 uma da outra.
' 12. Ma conjunto de conformidade cotios pontos
íon 7, caracterizado pelo fáto que a face oposta da parede 30 es.
' tg preparada para ser encerrada sob uma tampa (74) localizada na
' Segunda caixa 22 por Meio de guias 84, 86 e disposta de modo a
cor preaa e solta na parede 54 por parafusos 70 que prendem Uma
i das partes 58 da segunda caixa 22 a parede 54;
,
• A requerente reivindica de acÉrd0 Coa a Convenao
jaternacional, e O Arte gl doDeóret0-144 2 79031 de 4 de agosto
torça as duas caixas

tirano sentido aposto, afasta

tOria uma corrente aüernada cuja treouencia 4 mais alta do

4
.

Um dispositivo como descrito nos pontóS / 0/04'
2, caracterirsdo por recebor a cabeça apagadora girat gria core.'
rente contínua.
90

that

disposlWvo como descrito em qualquor dó3 1

pontos precedenteij caracterizado pela exisancia da uma oa '
.

CAIS Cabeças apagadoraa estacionárias adioionaie,

6. UM dispositivo para gravar, explorar e apagar')
Sinais de'v!deo em uma fita magrática, :substancialmente Como
aqui descrito es commeteráncia aos desenhos que aco4anhame

A requerente reivindica de acordo com a Convença"011
tnternacional o o Arte 21 dO Decreto-lat Ns 7,503 do 27 do- (
Avisto de 1945, a prioridade do correspondente pedido deposita.
do na RepartiçZo de Patentes na nolanda, em 9 de abril de 1264

eoblio. 277006e

1
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ticamente em relacto a pelo menos um outro resistor que, no caso
de um dos resistores sensíveis a temperatura, ligado
4
com uma
fonte de corrente de calefação de modo a servir como o dito a.
quecedor e, no caso do outro resistor sensível a temperatura ao
ser ligado com qualquer circuito externo,
7.

Dispositivos de contrOle, de acordo com

o ponto 6, caraderizado pelo fafi dos dois resistores
vais a temperatura serem ligados num arranjo de circuit4 equi.
librado com uma fonte da corrente alternada e o enrolamInto
primério de um transformador de tal, maneira que não exi j.te saí,
da do enrolamento secundério do transformador enquanto o! flUx*
de ar LU sufiCiente para previnir o desequilibrio devido a0
10

A
13--v

apreciavel aquecimento do dito resistor sensível a tempelaturp
pelo dito aquecedor.

F1G.2

8.

Dispositivos de contrOle, de acOrdo com
valqUer um dos pontos 1 a 7, caracterizado pelo fato de um ate
•

plificador não-linear ser fornecido para amplificar . O sinal
tecido; pelo dispoitivo detector de fluxo de ar.

'

fali

9.

TÊRMO N o 148 Z19 de 5 de abril de 1965
Requerentet J. STONE & COMPANY (DEPTFORD)
Privilc:gio de Invenç g oi HAP
ERFELOAN2NTOS RELATIVOS À DISPOSrtIVOS
PARA CONTROLAR O DE SCONGELAMENTO DE UNIDADES DE REFRIGERAÇXO"
REZyjapiuna
1, Dispositivos para controlar o degelo de
uma unidade de rerrigeração na dependOncia de fluxo de ar
bre o evaporador da unidade, caracterizada pelo neles ser Leito uso como'dispozitivo detector de fluko de ar de um resistor
sensvel a temperatura ou resistoreS expostos ao efeito de
frigéragRo do dito fluxo de ar.

re.

2.

Dispositivos de contraio de actrdo com
o'ponto 1, caracterizado pelo fato do dito di s positivo compre
ender dois resistores sensveis a temperatura, um dos quais teta
Um calefator elétrico disposto ad jacente ao mesmo, e dispositi
Vos são l'ornecidos para detectar a Variação da diferença de

ra

Sistencia entre o: dito resistores,

Dispoltivaa de c ontrai.% de a c"dr do com
o ponto 2, caracterizadó pelo fato dos dois resistores serem

Dispositivos de controle, de actrolo cola
o ponto C, caracterizado pelo fato do amplificador compretnder
Um circuito Schmitt. Que e se g uido mor um circuito inversor de
fase. •

10. Dispositivos de controle, de actirdo com
qualquer um dos p ontos 4 a 9, caracterizados pelo fato de 1 ser
fornecido um circuito de travamento que á adaptado para guina
que, ap4s'o degko ter sido terminado em resposta a eleva.
,
ção da temperatura no evaporador, o degelo adicional Umente
pode ser iniciado se o fluxo de ar tiver alcançado esSencill.,
Sente seu pleno regime normal.
em,

11. DispOsítivos para controlar o degele
Ou descongelamento de uma unidade de reftigera0o, essencial
mente conforme precedentemente descritos com rererancia 40
desenho apenso.
A reoderento reivindica de acardo com a dos.
Isenção Internacional a o Art. 21 do Deoreto.tei No. 7 903, ido
27 de agasto de 1 945, a prioridade do correspondente ped1J10
depositado na Repartição de Patentes na l'nglaterra. em 12 do
abril de 1 962, sob No. 14.270.

ligados num circuito dm ponte.

14.

Dispositivos de contrOle, de acãrdo eot
qualquer um dos pontos 1 a 3, caracterlzedos pólo Pato de dege
lo Ser 'previsto para ser iniciado em resposta a variação da rA
isttncia do resístor ou resistores e ser terminado em respos.
ta a

elevaorko de temperatura no evaporador.

5. Di spo sitivos dó contrale, de acardo cot
Qualquer na dos pontoe 2 a 4, caracterizados pele fato dos reatstoreS som oesistores não.talicOs,
k

6. Dispositivos de contrOle, de &Ardo com

quaigaer um doa pootoa
PCSLOWO8 •olle‘veila

2 a 5; caracterizados pelo feto de dois
t emp eratnta.serek cada um dinosto id0A

R2

FIG.I

RI

•
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OtImo xe 146.283

de 5 de abril de 1963.

teVerentel COMMISSARIAT A VENERGIE ATOMIQUr,. r1ÚNCÀ.
E APARELHAGZÀ1';ARA CONCENTRAÇU
Privilè gi à de 1nvenção: °PROCESSD
sOlne Es OU mE DIQUIpos PERIGOSOS".
REIVINDICAÇ5E5

3. UM

processo para concentrar soluços ou líqui0

fos perigosos, notademente soluviek ou líquidos radioativos,
o eM Sentido inverS0
sie ditas s ooluç a4 ba líquidonAircul and
com relaqâo a uma corrente de ar no interior de uma eamera on.
moemos se dividem, Caracteri z ado pelo fato da 'dita cora,
do os

do ar passar por um tronco do cone de estreitamento,
penetrando em seguida em uma camara de see go maior do que a
dotem ., o.da dita úlmara de diviso, onde a mesma corrente se
/

toa 4e sair desta Ultima camará, por um orifício do sego di.
Volta pelos Menoa igual â da sua entrada respectiva.
2 -11M processo de acardo com o ponta . 1, caracto.
rizad° polo tato dos produtos de.suspens go e os saio depositai.
. o dispositivo de disperso na c gdos por cristalização sare
mora de divieâo,'Poder e m ser dissolvidos em um pequeno volume
do solvente, este sendo a seguir reconduzido ao recipiente ()n.o

Seção III)

nora de divisa:, e nutro na salda . da cãMera do retene gO, gsted
Ventiladores assegurando uma circulaçao de ar contra o sentie do
do do alimel .,taggo do líqUido,, um sistema de defletores
cOn.
que
loterceptad orcs na dita °amara :de retong g o, uma bomba
duz as ditas soluças ou líquidos do recipiente onde os mesmoS'
encontram-se concentrados ao tapo da camara de diviso, um diapositivo permitindo um segundo circuito de soluqOes ou de
quidos . a concentrar montado com relaç go ao recalque da bomba.
4 - Um aparelho de ac grdo com o ponto 3, caracte»
riziado pelo fato do diapositivo de disperso na calmara de dipoder aer retirado em bloco
viso estar montado de maneira a
da dita casara.
4 requerente reivindica de acgrdo com a Convençao'Internacional e o Art. 21 do-Decreto-Lei N 2 7.903 do 27
de,.
de Agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido
positado na Repartiç go de Patentes na Fran9a, em 6 de abril
do 1962,. sob No. 9353n
.
ATOMIQUE
- FRANCA.
'
m
mIssARIAT
A
L'ENERGIE
Requerente: CO '
A TRANSMISSKO DE UMA
Privilé gio de Invenei,o: "DisPosITIvo PARA
DIFERENÇA DE POTENCIAL ENTRE DOIS CARTUCHOS SUCESSIVOS EMPILHADOS
uM CANAL DE REATOR NUCLEAR":
T ERMO .11.2 14 8. 3 1 9 "d-:e 13 . de abril de 1963.

de Se.acha o lí quido a concentrar.
3 Usa aparelho para concentrar soluç ges ou líquidos perigosos.e, particularment e , soluç ges ou líquidos radio.
, ativos, caracterizado por compreender um recipiente onde Os
líquidos ou soltWes a concentrar s go mantidos a tempo.

ditos

raturwamblent e , uma camara de diviso contendo placas de as"
coamento, uma câmara de.retençao cuja seçao direita 4 maio,
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- tispositivo para a iransmisa g o do ume diferença

do

potencial entre dois cartuchos sucessivos empilhados em um canal 1$
reator nuclear, cada cartucho comportando, sObro ceda tinia das buchagi
que obturam suas extremidades, contatos eletrioos constituidos do VW
pino central ' e de um pino perifOrice, isolados um em relaç go ao ou*,
tro,'sondo, a 1igsçd. 0 entre pinos de mesma natureza de ums, extrema:*

do que a dita câmara do. diviso e que dispEe de um °riflai°

dado

de salda de ar polo menos igual ao orifício de entrada, a
ounicaçâo entre as duas câmaras sendo feita por um tronco do
cone, dois ventiladores, um colocado na saída superior da c;

el j tricos dmbainhados, caracterizado pelo fato de que cada pino
central est montado sábre uns . guarniego rigida solidaria com A bUg
ohm; pelo fato de que Cada pino periferico
levadO pelo bordo £451+

outra em um mesmo cartucho, realizada por meio do condutOrati

perior de, una copela elástica de dimensOos diametrais sensivolmenu

te iguais aquelas da bucha, e fixado sabre eáta bucha soncentricamelea
te ao pino central do modo tal que, na auncia do esfOrço, o pino )
periferia° ultrapassa o contGíno aparonte do resto do cartucho.
2 . 4ispositiVO sogundo :o ponto 1, caracterizado pelo tate
que
es
eRtromidades
doS cartuchos est g o munidas de peças 15nU1A0
de ,
ros de perfil respoctivanonte maoho 0 . f:esmo assegurando, por centram
gem dos cartuchos de praximo em prOximo, o contato entro 'os pinos )
de mesma natureza dó um.cartucho ao 'seguinte, qualquer que soja 0
dosalinhamento-axial relativo destes, no interior do canal.
DispozItiv0 sogundo.o ponto 1, çateetdrigaduel0 saco:
de que o pino central e o pino poriferico coto isolados um do ou*
tro, abro cada extremidade dos'eartuchos, por contraventamentos
da. material ceramicoo
li. w Dispositivo segundo :o ponto 1, caracterizado pelo tate
de que a diferença de potencial a ser transmitida 4 elevada nos bor*
.Des de uma sonda termoe1trica fixada sabre um cartucho; e pelo gam
to de quo ,7i Nlgago ant.te os tios da sonda O os condutores cie-erice*
•atalebedoe, ligados aos pinos de contato deste osi4ucho, est:
Assegurada por rolo de um micio.estOjO.
5 . Dispooúvo Desnudo o ponto 1, naroctorizado polo £41*
todo quo os condutores eletricos em ligam em . Um mesmo cartucho,
de uma extremidade a outra, os pinos de mesma natareza ent:o Azoai,*
sabre a parede eztersa 0 , 8aNO todo e 4001g
41110t9 da lalthe ao GB00_,À
tuohoo
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1 parte recristalizada tendo dissolvido DO seU Interior
assoe 093:
ditos modificadores de conduttvidade Com o dito p
rimeiro medite
ricador possuidor 'da solubilidade rapidamente decteScs14$
me encontrando presenta et excesso;
1
(
continuando-se à reefriar a dita

uispositive segundo o ponto 5, caracterizado pelo ta.
'to da que os Condutores eletricos que ligam pinos, esto menti.*
tos contra uma garra de rixaç o longitudinal, trazida sabre a
bainha
tio cartucho, e alinhados por guias onvenientemente ropartidas SObre
Cata garra.
L.

Os

g

c

Cargikaitlied

D

p

de agosto do 1945'
prioridade do correspondente pedido depesitado na e artiçiro de
atentos da rança, em 10 do abril do 1962, sob No. 893.925,

Rp

F

m

FIG.2
20

// /VA"
„wea

11YI

\\\\

•

27

J3 29-:•-••Li

39

-

2. O processo i de aC6rdo com o ponto 1, Ur:~
terizado pelo fato do material semi-condutivo que O incluld0

4Z

1

28
22

zekki

,

m j

seita de maneira que Urna parte adicionar do dito ate
ial Si
,mi-condutivo na dita carga sé recipite da dita carga O
se
wecristalize s8bre a dita face de pastilha exposta, aidita
1
parte recristalizada adicional tendo dissolvidos no seu intd4
l •o0fO'
' rica' ambos os ditos odificadores de condutividade porém
I
o dito outro modificador dotado da solubilidade lentaMenter
.
aacrescPátp se encontrando presente emexcesso;
.
1
e decantando-se o resthnte da dita carggliguo
reita.

A requerente reivindica de acOrdo com A Convenço
Inerna,
eional e o Art. 21 do ecreto—Lei o. 7903,
de 27
11

Janeiro de 1969

Za carga preparado ser parte do mesmo material seal-juduttel
do qual a dita pastilha é composta;
I
3. O processo, de aardo Com o ponte 14 caradm
terizado pelo'fato da dita pastilha cor o 'Fraldai°, O no q41
1
a dita carga cOnsiste de chumbo, estanho, anz5:110, eXstnleA

•

:

g

—!

O toclio, 'com a

2

p

E

NtIVINDIOAC52ã

-

trs d sp

'

p

o,tempe

g

I

'

p
e

/.. O P ocesso aro a Introcuga0 ce nr4 oarryma
ra retificadora numa pastilha s ml-Condution cristalina, caraN
terizsdo por compreender as etapas de preparar.se urn rargn
Constituída de um mataria/ semi -condutivo, Um solvente capaz de
dissolver p dito material, o dito solvente sendo solecionadd de
'grupo de metais e lieas que sZo eletricamente neutros com res.
peito ao dito saterial l em modificador de condutividall
que &
em aceitantero dito material,.um modificador de cotidutividade
ano 4 um .doador no dito material, o dito modificador aceitante
e o dito modificador doador tendo solubilidades diferencial;
Io dito material, tais que a solubilidide de Um modifi ador DO
eito material decresce i;pidamente conia , tem erature decrescon.
te enqUanto a solubilidade do outro modificador
Do dito.materiali
&cresce lentasonto com
ratura-decrescente s o a propor
o dito primeiro modificador p
resente mi dita carga se.spreseD.

T. p

diso

FIG.
2tA1O N 148.686 de 25 de abril de 196s.
Paquerente: RADIO cORPORATION OP AY.ERICA
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVOS S MI-OONDUTORES PROOE2SO:
PARA SUA VADRIOAÇXO".

r

ggantidade do dito indio presente Da dita dem
;
1
ga sendo superior aproporgte de arsdnico nela presente; la
jpi:Meiraparte teci:totalizada do dito seradeio so.. ro aI .alta
1
!face de pastilha expoeta tendo
o/vidoslIa meema atbos
G
/nato e o arsdnico com a proporOlo de indio prosente'rendo
su oriotdproporOo de arsénico presente; e aparto tocride
talizada adicional do dito germanio obre a ditatace
de paa•wi
.I
tdIha exposta tendo dissolvida na mesma oVboe o irdiao
o ar.
I
Cénico com aproporite de arsénico prooento sendo oUpOrior
il
proporao de indio :presente.
,4. i i ositivo'semi-condutot sue oonfed.
I. _.-.. ,
..
oionado de' conformidade com o processo_.perinto
cM g1al
ggUeg
ta dos pontoo precedentes.
A. requerenti rdihddea de acordo Oaal -Co:
Nentoanternacional o o Act. 21 do Noret 141 ng 7903, de
1
2 7, do BEAsto de 1945, a prioridade do correspondente Jpedide
elepositado na Repart
. / içho . de.:Ntentes doa Zstsdo a 1741)s da.
'America,. era 2.4 do 'maio de 1962, sob nr194466.

'

.

p:.

'

tendo em excesso da proiergro do dite Outro nodiricador Pre3CAQ

te no se% interior;
-aquecendo.se a dita pastilha 5e5i.ion8utive9
• 1rí4quecendo.do sa arsdamente e dito caro a uma temperaturav
*cisa do ponto de fui* da dita carga, 'porá.%
abaixo de Dente dt
esío da dita pastilha':

pg

p

g

inundando.se uma face exposta de dita pastilha
9quaCie doma cargaliquereital
resfriando-se a dita caros liquefeita o e dita
pastiIha do forma que uma primeira parte do dito rpteria/samt. condutivo na dita carga co recipita da dita carga e se recrie.
teliza s$ blo ti dita taça exposta de uastilna„, duo ~eira;

.
T

p

4'0 de.

-"0.,.
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222R0 24 149.926 de 12 de junho de 1963.
Requerente' N.v. narrp s I GDOEILAIRENFABRIEtt . .. DR/ARVA.
rilvilhio de Invenção: 0APERYEIÇ0AMENTOS Eli OU RELATIVOS
3iOTORES' n2A USO gla 22qUENAsflIQUINiS ELÉTRICAS".
RRIVIRDICAORS

Is.,Aporfelçoamentos.em ou relativ0a

e

retorce gra Uso.

eM Peq Uenas. maquinas elatricao, particularmente motores do baixa
Obtrwasio dectinadoe a uno em apartlbos eletro.domOsticos, nos quais
4:0 eixo do rotor Provido de um comutedor de lamines provido de
eXtenshe radiais, gg quais sa'o afixados os tape dos enrolementoe
xotor, Caracterizados pelo teto do t ' entre o corpo . do rotor
Comutedor, existir Um Corpo de formei cÉntca *obstada, cujo vartice
noa localizado do lado do rober e cuja suportfclo polida encoate
;10 comutador, tendi; a dita suporifile Um diametro tal que ai exa.
tensUe do comutador ae-projetam para alem da dita superdoie.
Rot, como o reivindicado'no.ponto 1, naracterizad0

polo feio do corpo *traco sor feito do ;setorial isolante, por exéram
,10# eubsdnoi* aintetica.
3 • Rotor, como o reivindicado nos pontos 1 o/ou2,2, ae.
inocterizsdo pelo fato de cada tap ao -estender segundo uMa linha'
kolicOldal, muito proxima ao cone e ser afixado a yMe extensãO
lOcaiizade cra . ponto diametralmente :oposto, aproximadamente, 'ai
ponto. cm que 'o Ui, abandona o enrolamento do rotor.
4, ...Rotor, como o reivindicado em qualquer dospontoa Pre.

Cedentes; Caracterizado pelo fato das extene"Oes apresentarem-Se
Mundo unangulo agudo coa ó eixo do rotor e envolverem, somou*/
parcialmente, a superffole,amterna do corpo cônico.
5 . Rotos', como ó reivindicado nos 'pontos 2, 3 e/ou 4,
dereOtorizado pelo fato do corpo nice e. o comutador formarem
CM conjunto integrdl.
À requerente reivindica de acOrdo com a Con'vençU Inter.0
Racionel e oArt. 21 do DocrotoIci No. 7903 de 2g de Agosto de
1945, e prioridade do correspondente peido depositado ' rm Roer.
kW* de ?atentei da Rtlende 'em 20 do Junbo , de 1962, sob Roi.

•

que que constitui o eletrólito, ?sse dltimo sendo ele proprie ree
Vestido por uma camada porosa que constitui um dos eletrodos, o
outro eletrodo sendo constituido, direta ou indiretamente,'pelo
Suporte, o conjunto assim donst 'ituido sendo colocado no interior
de um conduto de Maneira a separa-lo, de modo estanque, em duas
partes destinadas eirculaçao.dos gases' , respectivamente o ca'rbet.
rapte e o comburente.
2- Uma pilha de acordo com o pontal, na qual o
dito . outro, eletrodo ó formado diretamente pelo suporte, earacteri.
zada pelo fsito desse áltilio ser constituido por um metal de transi.
cio, tal como a prata', o aço inoxidvel: o níquel e o cobalto.

3 - Uma pilha segundo 'o ponto 1, na qual o outro
eletrodo é formado indiretamente pelo suporte, caracterizado pela
, fito desse Ultimo Ser constituido por um material refratário,
enquanto que sua outra face principrl, seus poros e a superfcie
do eletrálito que recobre essas áltimas sio revestidas por uma ca.
Mede porosa que fórma e outro eletrodo.
4 - Uma pilha de accirdo cornos pontos 1 e 3, carece
terizada pelo fato do diametro smdio dós poros do suporte não'ul.
trapassar de modo sensivel a espessura do eletraito.

5 - Uma pilha segundo um qualquer dos pontos 1 4
4, caracterizada pelo fato do suporte poroso ser constituido por'
Uma plael.cfxa no interior do conduti, de maneira a formar uma se.
PRU40

estanque.

6 . Uma pilha segundo um qualquer do, pontos 1 14
,caracterizada pelo fato de que o suporte á constituido por um tuba
, colocado co-ailalmente no interior do conduto.
A

/ -.Uma pilha de acordo com os.pontos 1 e
ractezizada pelo fato da placa que fórma o suporte poroso ser
lencaixada em u4 separaçao estanque existente no conduto.

1,79.973.'

8 .• Uma pilha de'actrdo com os pontos'l e 6,
'caracterizada ' pelo'fato de que o tubo que fOrma o suporte poroso
intercalado'cm .umtUbo estanque colocado coaxialmente no interI0C
do conduto.
Uma pilha de aeOrdo com os pontos 1 e 3, carao.
terizada pelo fato do dito material rerrattAo ser um xido

FIG.1

simples ou misto ] ta/ como
jazN 11 no •2roz 4 MgO
Zr02

FIG.2

FIG.3
TERMO fi g 149.330 de z2 de maio de 1963.
'Requerentes COMPAGNIE FRANÇ 'AISE DE RAFFINAGE FRANÇA,.
Privilégio dwInvencios "PILHA DE COMBUSTUEL '00M ELETRóLfma
eftrno.
RUIVINDICA015

1 - Uma pilha de combusta....x. com eletrólito sOlid0
caracterizada pelo fto de empreender um suporte poroso do qual
uma das faCes principais 4 revestida p or uma camada fina o

ZrO2

Ca0: e

Ca0 +

10 ..1Uma pi/ha ae uh-rd° som qualquer. doe pon.
tos A . 1.9,:caracterimoda pelo fato d.cletrOlito ser constitui.
do por um áxid0 misto, tal como 202 g 00 I zr02 +
o ZrO2 + CaO + 140.
11. - Uma pilha segundo um qualquer aos pontoS 2
g 10, caracterizada pelo lít.o deNum dos eletrodos, notadÂmento
o enodo, Ser Constituido . Por uns meta/ de transi4e, tal como o Agt0
ro, o nIquel, ou o cobalto, enquanto que o catodo e'conetltuD1D
pela prata ou um Éxido misto, tal cimo o NIO.
À requerente relvindickdo safira* cog tt COT1Vengrti
t
ernacional,
g
o ,Art. 21 do Decreto-.et ne 7903, de 27 de
1.1.
agosto de 1945, a prioridade 40 correspondente ,,pedido deDoadtgat
na Repartiça0 de rateates dadulca ea:231d4ialiírloi'dã6Á
me 6216,
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~kW,

• ' d OU d, euracteritadapelo !ata o esp ulcie4tra Ovado*,
MIMA;
e O blIlb0 cor posto ao vácuo.
2. Ponte da radlagto coo arpivindicadoi CLOI Nato Iti,seuata
terizada pelo tato do espaço entre er vaso d4 deeddrde 4.0 bulbo
ter um ,tsetter", Csaibsttnci aba ornato).
9, rente do raa.lqo empresando tux:rato ca reeinente ttt4

OWWW.........NOMOMMWANMWMMMVA.Z.VOWIMOW

FIG. 1

jb

Colo sabat

racialmente_ e inStittlid0 couto=t) 11 U=4 and- eoltebl

com referLtia ao desenho:anexo.

3 3a Sa 4 5.

A

1

requerente rei yIndlece, ,g e • aerwdo eiva d dosvençZa

cionel e o Art., 4, tto Decreta,Lat re. 7404 de 21 de asoãgt¡
1945, t̀t prioridade ao correspondente pedido depositado na ://elpart4,1
o de ratent ea da. Holudes em 2 de raio de 1962-Sob ta 2711953,te• (
cs 471 nica

FIG. 2

3b

eP

j aneiro de 1969

t

,

FIG. 3

FIG. 4.

RUMO N 4 148.825 de :10 de abri/de 1963. .
4Requerentes X.V. PHILIPS , GLOPILAmPENFADRIEREN • HOLANDA.
ilégio de Invenção "APERFEIÇOA:n=3 ES
:Priv:
M OU RELATIVO
- ZE RADIAÇXO EMPREGANDO VXIVIJIA3 DE DE3cARGA A OAS". -.

A

FONTES

BEiviNDICAOES
'
,

Ia AMMX:OUMMOS EM OU 1ELAIIVO3 A POMES DE RADIA&

'PUXANDO 'VALVVLAS DE:DESCARGA A. GÁS, fontes de radiaqao estas
.01a2regan do um rec.iplente 'foolado onde se verifica uma descarga a
k
alta pressão em atmo g fera gasosa constituida por um gas raro, mor.
R.
CUrio e loactOs met4li.cos, caracterizados pelo fato da decursa ser

I.
Apircundada por len env4luoro, cuja permeabilidada ft desejada radia.
'' .. produzida na- descarga 4 de, pelo manos, 5
0% e que reflete, pe.
0.1:1 monos * 54 da radluglio infra-vermelha emitida pelo vaso de doo.
1
.lear da gagos& 0 Paló teta da carga durante a operação ser to eleva

...-

.
ga que ao 1-odioçZlea de 3:025orancla dos metais dos iodetost

eao emitk

/.
2. fonte de radiação como a reivindicada no Ponto A, mi

eectewlzada pelo fato do . onv4lucro consistir de um ouporte e de uma

2211mo Nv 148.717 de 2$ de abril de 1$63.
• E.U.A.
Re quarenta t AUP INCORPORAM)

Privilegio do invenção: "CONECTOR taTRICO PARA C0112XX3 elt121ddí
PERMAYENTE0.:

!mutuem,

Unau refletora de infra-vermelho sabre 414 colocada.
2. Ponte de radiaçao come a reivindicada ao ponto 2, oaraa
Aerizada polo fato do suporta ser consistido por um-bulbo que cir.

,Cunaa o vaze de descarga e do qual pelo menos modulados 4 rego.
Coro, pelo menos paralabeeata, pela camada retietora ao &atra-voa

'as1
e. Ponte de radiação como 'a reivindicado. no ponto 3, certa
terizaaa pelo tato de pelo menos matada da superfate do bulbo ser
recoberta pele camada refletora. de ,infra-vermelho.
O. Ponte de radiasao como a reivindicada no Ponto 2, Port.
to 3 ou Ponto a., caracterizada peio fato da camada refletora infra.
cernelha consistir de óxido de estanho condutor.
C. fonte ao radiaçZo como a reivindicado. no ronto 5, cern
trIzt,da pelo tato da camada de tixido de estanho condutor g,presea•
c a.

•w.cx

realatUcle de 10 a 100 olms por unidada quqdrada de írea,

7 - Foete do ,radtaCaa oPms a. reivinaleada aos Poato3 2• 4. ,

1

conector eletrico vdra conexh ei grtdda IgER
' Manente com a bainha de um cabo elârico tendo Uma bainha
do fita meta:toa trançada, dito conector compreendendo unta "0445
tnterna ustlica disposta de modo a ser fixada eM torne da
tainha fiedlatitC aplicação de uma presslo de fixaa:e a unta /roto
Morna, caracterizado pelo dto do material da vlrola Interna 04
etrusaval sob a pressZo de fiXaç;0 para penetrar nos Laterstflor
elos da bainha e a virola externa ser UM mataria/ Moldava sob ON
pressa° de fixaçU para impedir relaxamento da virola totorà
Gee

2 • CM conecto: do adula Oola O pOnt0 ie 004Latindo pele rÉt0 da virols externa ter Use CUM qUe Cd eatladd
exialmente destinncla a receber c nade° de um condótOr O lttridO O
41%40 COO 4 vit0/4 14tornd o e virao Q401;40,!'

•
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• 3 . Um dispositivo de ardo com qualquer um dos
pontos p recedentes, caracterizado pelo feto da virolo interna ser
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MÉRMO /44 14/.002 de 16 6. Sulho de 19624$
iequerente OTTINO MICHELE - GUANABARA.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS

dimensionado para receber um cabo eletrico de necleos meltiolos
tendo uma bainha de fita metálica trançada.

INTRODUZIDOS IN
AMORTECEDORES HIDRÁULICOS PARA AUTOMOVEIS OU MóTONETAS".
REIVINDICAOES
_

- Uma Conexão eletrica entre um cabo eletrico
protegidotendb pelo menos um necleo eletricamenteeondutor circundado por um invOlucro isolante coberto por uma bainha de fita

Preenderem furoc tranafixiantec abertoc no Platão, tendo dote ao fa

metalica trançada, e um cohector de acordo com o ponto 1, carac- .

Coa do Conta* Com o 61e0 atacada concentricamente e entendo duto fg

tcrizado pelo feto da virola metálica interna ser fixada em torno
da bainha metálica e uma virola m etelica.externa ser.fixada em-

ros circUlarmenti distribuídos nos referidos sulcos, os quaio cão

•Orno da virola metelica interna, o material da virola interna estendendo-se nos interstfcios.da bainha metálica e a virola externa
retendo a virola interna contra relxamentot
5 - Uma conexão de c.cOrdo com o ponto 4, come.
terizada pelo fáto de um condutor eletrico ser fixado entre

la) . "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM AMORTECEDO +
PES

em ambas as faceo, obturado por discos metálicos delgados, providoc
te raagos semi-circularec a finde torná-los iensfveic à flexão, que
Corá feita pelo próprio dleo quando comprimido; ditos furoc transfi.
xiantes permitem a pdSSagem do 'óleomum. ou noutro Sentido, isto 6'
aqudá ou aldm de pictão, objetivando "àleciar" o choque recebido pe./o amortecedor.

rolas interna e externa, dito condutor tendo interstfcios nos auaís
o material da virola interna se estende.
6 - Um conector de acOrdo com um dos pontos 1, 2
ou 3, ou urna conexão de acOrdo com um dos pontos 4 ou 5, caracterizados pelo fato da. virola interna ser composta de uma liga esta-.
nho-antimOnio.
7 - Um conector ou uma conexo; de acOrdo com o

ponto 6, caracterizado ou caracterizadapelo frito da referida liga
compreender substancialmente 95% de estanho e 5% de antimOnio.

HIDEA UL/C06PARA'AUTOMOEIS . OUjmIONETAS", caracterizados por eoa

25) "APERFWÇOAMENTOS nnaoDuznos ledoregx..

DORES HlDRÁULICOS PARA.AUTOMdVEIS OU ECTONEWAS", caracteri . zadot de
. .
ac8rdo-com o ponto 1, e . ainda pelo fato da gula do eixO do pistão cer
dotada de dupla furação, para permitir a cafda do óleo da cAmara de
compresSOS .:(onde atra o pistão) para uma °Amara exterior, sem vaommea
tos do amortecedor, da qual aerá o dleo aspirado para a cdmara de /
.pressão novamente, por inter/urdia de uma Válvula dã passagem, nela e.
xistente.

8 - Um conector de acOrdo com qualquer um dos pontos 1 a 3 ou uma conexão de acOrdo com qualquer um doa pontos 4 a
7, caracterizado ou caracterizada pelo j ato da virola externaaer

AMORTECE DORES HIDRÁULICOS PARA AUTOMUEIS CÃ/ MOTONETAS", caracterizadoo de a.
cOrdo com oo pontos 1 e 2, e ainda pelo fato de, teclas as pegas compo-

feita de cobre.

nentec do amortecedor ce fixarem únicamente por meio de r8ocas , ceaA requerente reivindica de acOrdo com a Convenção

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

....APERFLIÇOAmznavo JauttuDUZ1DOS EM

do, portanto, dito amortecedor totalmente desmontável, nao existindo
n8le conjuntoo de peçam rígidas.

partição de Patentes dos Estados Unidos da Amárica. em '9 de maio

42) . "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUzIDOS EM AMORTECE
DORES HIDRA ULICOSPARA . AUTOMdVEIS OUNCTOVETAS", caracterizadoc de a,

de 1962, sob n a 193503.

.c8rdo com os pontoe 1, 2 e 3, e. ainda pelo fato d .o pista° perfurado

de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Re.

f1:91

rf

D'

permitir a passagem de pequena porção de óleo atraodo dele, quando .
comprimido por ação de choque, paocagem esta regulada pela ação de /
discos metálicos com ação da válvula, providoc de rasgos em oemicfrcu
lo para melhor flexibilidade, estando os: demaic fUros obstruidos pe
loa 'outróc discos então Comprimidos. pelo próprio óleo em sentido-con.

1

trário; e ainda pelo faté de dito pistão permitix : m peonagem da peque
na porção de óleo em centido , inverco ao decerito, quando da descomprqÉ
tZ) do amortecedor, atrav4s os °rateios que " estaVaMobstruidos no
movimento anterior * Uma Vez que aquelas válvulas Agora ce abrirão
para

dar passagem ao óleo, ao passo que aa que sé abriram serão a
gora fechadas comprimida g pela pressão do próprio óleo erra
/

contrário, fato que contribuo, decieiyemente; para cuavisar o dhoque
recebido pelo amortecedor, tornand0-0, ainda, uniforme em percurso;
caracterizado, ainda, pelo fato de pobauir dito amorecedor, maior
curso ütil que oo comuns, apesar de poccuixi idêntico comprimento ex.
terno que esteei, em vista da pouca espoe:cura dos discos metálicoo /
flexível Com ação de odivu418,.
62) . "APERFEIÇOAmmaTOU INTRODUZIDOS EM AMORTECE.
DORES HIDRÁULICOS PARA AUTOMMEIS Ou magoam% Caracterizados, de
ac8rdo com oc pontos 1, 2 1 3 C4, e ainda como o subOtandelmente
descrito no preceilte .reIntdrio e ilnstrádo pelos desenhou oie, o e,»
companham.

DIARi0 QCAL (Seno 12)
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TERMO Na 138 782 de 6 de novembro de 1961
Requerente: INDUSTRIAM APARELHOS MEGANICOS CAIXA COMN1
CIAI. RECORD LTDA.Sío Paulo
Modelo do Utilidade: "LIXA PARA *GUARDAR hInREIRO CONJUGADO
PORTA, DOCUMENTOS*
EEIVINDIGACURS

TERMO NO 126 040 de 21 de janeiro do. 1961
Requerente: LOUIS ALZIARI
França .
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM VIGOTAS

HaTALICAS TEL2SCóPICAS"
REIVINDIOACDES

l a ) . "CAlIA.PARA GUARDA DE DINEHEIRO CONJUGADA APORTA.
constitGidt de uma caixa externa tendo inferibrmente a ..
testeira eterna ddgavetaports-dinheiro, e eaf. aoterdzada p o'^' apresea.
ter uma fechtdura e respectiva chave para travamento do boto acionadol
Co mecanismo interno ' de liberecIe da gaveta inferior, e dotada, ainda,
a referida caixa,.. de cdpola cuja base está ocupada pela gaveta porto.
Cocumentos provida de seu puxador externo.-.
,
2 a ) .. unau PARA GUARDAR DINHEIRO CONJUGA% A PORTA-DO..
CIIMEÚTOS"c de, ardo coa o ponto caracteriatico 1), a caracterizada, ..
selo fatd de o mecanismo : acionado pelo boto' referido no ponto 1), e.
Conju gado:a cunhaste inforier, conatituir-se de 'Uma tira metálica do
gua/querlmodo apoiadabasculantemente.em sua parte central, e dessa tirl
metálica, a outra extremidade se liggndo 1.mola gyie lhe dá, resiliGnol,
ID podendo, ao ser atuada, liberar . o mecantsmo . deiravemento dg gavb.t.o
Êprta-dinheire..
3 0 ) . " CAIXA PARA GUARDAR DINHEIRO OONJUGADA APORTAJO.
CUMENDOS",_ da acendo com os pOntot caraoteristicos 1) , 0 2), e caraoto.
Citado O MiCanislo de trava por constituir-se de uma haste pivetaveL et
&nomeias da eoporte, dita haste, inferiormente .dotada de disponitive
de batente, a en*ezar:.se com os meios de suporte, e hafteriorMente, da
0.3)a a encaixar-se nos meias apropriados para a sujeloto . da gaveta..

IOCUMENTOS 0,

4P) ... ."CALCA PARA GUARDAR DINHEIRO CON3UGADA.A,20RfA.

tOCUMENTOS", de acerdo com os pontos oaractoriaticos dal) a 3Y, e
caracterizada a gâveta porta-dinheiro por ser provida de projeçtaz
laterlais a fazerem ' apelo em rolamentoa apropriados arldcadol inter.
%Ima nte 1 caixa, e cori4 endo, Alta gaveta, sObra trilhos, para seu fe.
Chamento's abertura esta realizada peia fora tensoura demola que se c.pola na outra extremidaee vá esteio centra/ dá caixa, a. referida gavs.
ta provida posteriOnnenta de aba recurvada a.ne conjugar com o amais.
Øo de trava, e de campainha suportada em haste, e, internamente, Osga.
'Agaveta l . provida de pluralidade de divisí..1a9 ci deaUna a guarda do n.:
tas providas de ganchos ,c,:tuados por tola para nujelaZe firme do guan.
)4
lade.
•
3a) .., tICAITA /... 4.4, OttLPada Drurni CoRPGADA A PORTJ.DO.'
gNMS5'twdeconfdrme descrito,. e • reivindiaada 11# istaR09,1)
. . .. 4449P401, .
b51a o 1144trwlg aos lambão aaangabátom.

1. Ingota -composta de, ao menos 'dois elementos podendo desusar longitudinalmante um em relação to Outro para adaptado a al-

cances direrentes'entre apoios, caracterizada pelo fata de que nu ele..
bento 6 constituido com espiga perto de uma de suas extremidades e
tirante entre sua outra extremidade e dita espiga, e que um tirante amovivel de comprimento regulável liga a espiga daste primeiro
elemento' ao catre elemento ou extensa°, estando previstos meios de
bloqueio contra o.dealocamonto longitudinal doe dois eleaentos o"

contra sou basculamento Vertical um em relagio ao outro.
I
g. - Vlgota segundo o ponto 1, caracterizada pelo tatoide,que
os dois bloqueios contra o deslocamento longitudinal.e contka o bas.
i rea1izados sie.
oulaaento vertical relativo doa doia elementos, co
aultaneamente Por um taco m6vel introduzido transversalmente numa
córrediça fixa de um doe elementos entre dois.decraus de batente
Soliderlos do outro elegento, dito taco tendo suas faces superior
O inferior talhadas em bisel para formar cunhe de aporto doe dois
elementos um contra 0. outro no sentido vertical.
3. - Vlgota segundo o ponto 1, , caracterizada pelo fato de quO
as armagEos superiores dos dois elementos sRo constituldos por ter.
ro'eaU de posiçOes Invertidas no sentido de eima para baixo, podendóaeílisar um no . outro com suas alias aplloaaas uma contra a o ti
tra, e qua o bloqueio contra o deslisamento longitudinal. 4 olb tido por una cavilha passando por orificioa providos para asso tial
lial) azas, das duas arnagSas.
4. • Vigota osoug49 o joot,o A, Oaxaotarlaada Polo rato 40 Wo
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e arma0o superior de nados elemeotoe ae. proionge cal% da cavilha
de bloquei%

O

OuPcrior . do Outro elemento,
7loa1mentes o requerente reivindica, do ac8rdo . com a ConXenqIIL
2Atornaciona1 e O Cédige da Propriedade Industrial em vigor, a pTio.;
Tidade do COrrespOndente podido ao patente depositado na Repart100
.4a Patentes da rranqa em 21 do àaneiro de 1260, aob 214

Fis.2

FÍ5.3' Èá.t*

-FiS 5
R 4

.??;

Fig. 6
xr,

4 13.R'

0•

P'

I'it9.3

deles.
2V.NOVO TIPO DE CHAPAS YIZSTICA3 PARA APLICAR SOBRE TECIDOS de
aco r do com os pontos precedentes e tudo eonforme eubstanoia1men-4
te descrito,reiyindicado acima e desenhe apenso.

.41W°Ulari
411.

c.

b

.7

V8RMO 1,7! 147.278 de 28 de fevereiro de 1963.
Requerente: IA TELEMECANIQUE EDECTRIQUE ?RANÇA.
Privilégio de Invenção: MONTAGEM IW APARELHOS ELÊTRICOS46

r=c1r.m•14

TERMO R§ 140.582 de 8 de março de 1962.
Requerente: UNAU SCHWARTIENBERO SXO PAULO..
Xod g lo de Utilidades MNOVO TIPO DE CHAPAS PLÁSTICAS /RAM.
PARENTES PARA APLICAR SOBRE TECIDOS".
REIVINDICACOES

SOBRE TECIDOâycaI.NOVO TIPO DE CHAPAS PLÁSTICAS PARA 'APLICiR
racterisadas por pecas (pedaços) oldsticas.,transparentee,incolo-.

e grandezas,avuleas,00; pedestal,em envea
reá:de qualquer formas ,

p les ou com revestiment0
to p es ou reunidas em albunstimprimidas sim
de flocos texteisioom contornos de figurinos de mode,roupasoale.
tés,saias,calças.ou outros trales,flores,moveis,cortinas,mãost,
braços e outros,00m ou sem textos,endereços,reclames,preçosotee:
propaganda
havendo partes isentos e transparentes.servando para

1N9

eomercial.apresentaçRo d coleoç-Oes , de teeidos,materias
cas e cutros.em lojes,vitrinas e exposicSes para amostrar como
serão diversas confec4es e objetos executados de tecidos ou outros 9aterai8o para a p resentar bijuterias e joias.
II.NOVO TIPO DE CHAPAS:PLÁSTICAS PARA APLICAR SOBRE TECIDOS,corri
execução e fabricação de envelopes,protetores ou saquinhos plXsticos ou de celofana,transparentes,incolores,de qualquer formas
e zrandezeá,evulsea ou reunidos em albuns caracterisados por impressão simples ou aveludado com po de seda ou elgodao Te tal
moira: que 'ficam contOrnos Irans'parentes de confe c' ç .cies e outroá
o jetos,com ou sem textos,reclamos . e outros,servindo para introdu...
sair pedaços de tecidos ou pl4stidos,00m finalidade de ver come amostram trajes,moveis,cortinas e outros,execUtados destoa meterei*
ou para apresentar colecçOes de texteis ou outros simiiantes.
III.NOVO TIPO DE CHAPAS PLXSTICAS PARA APLICAR SOBRE TECIDOS,cons
execução de contornos (dilhueta -s) Re arame soldado ou de comPen-.
eado de madeira,duratex , ou mateias pldsticowcortados em forma de
fi gurino de moda,vestidos,ternos,saias,calças e outros confeccOest
moveis ,cortinas com finalidade de aplicar sobre tecidoa , e meterias pldsticos para ver como aMostraram esses objetos executados

eSbarra por .= talo (1%) contra a alma da armaçam

/ .120F4M,F4C-:":-.4~10°00°~"
4 •r

J'excro

PEIVINDICAOES'

1 - Uma montagem de epere'lho e3.étric0 $ 0 8 princip4
Mente. de um untactor, iObre ume berra .meteilce, montagem na
•quel ume pluralidade de elementos condutores siço fixados em um,

•

mesmo ponto desse barre por meiode ;mg;os de ligaç;o, e >rifla,
palmente por parafusos envolvidos Com isolante, cerecterizeds
porque dois elementos con .dutoies,m;o associados cada a um semi.*
cossinete leo/afite. que e p ertame barre pare formar urna 1.uva-iso4

Zante complete pare a meSmao
2 - khe ' montegem Segundo O ponto is carecterizade -por*

que os dois semi-eossinetes ao moldados ommat4riai isolante
termopi;stico,
UM* montagem

secundo *ponto is caracterizada Opor"'
que os semi-cosainetessio lisedOs em meie espessuras ao lonzo
de suas 'Urdes., sendo que e posto completamente encelicede do3
dois somi - cossinetea deixe enutre ;lez ume dist;nole Menor que
o motor das baras do Montasento
4;4 lkomontegemsegunde o ponto is carecteiizade por4
qUe os dois se/4-coss4netes comportam: g omemos do Miados fiewb
tez non quais penetreis 03 (PrO03 .00 3.151220 O que Ze 0119eixernoOlk

eZeinentoq condutores..
5 es troe montegetl tunda o ponth2., eerseterizade porei
titte co deds semi-,00soinetes componben, malelemente ao eixo Une
attaline.2. da barres tacto onvolvendil *o pores era :rente doa
ClementOZ condlit-ãope

6 • lima montakut eet¡undo o ponto 1. 9 cerecterixec/8
porque 08 dois semi .00esineten eorportams,perpodieularmente
co eixo lonsitudinai de barres eiotaz formando divie5es eritte
elementos OondutOre3 gUaerstreas 04311 04oz do %onao de ~zoá'
eu barres'
tTma mOntagem eeáun8o co pontee 5 e és ceraçter!zsil
de porque as netas paralelas e perpendiculares bd eixo de boro
re i sgo liceu° entre siker§ twzol mamo do Apjunnte.,4
doe 41,doe oondaíoreoe /
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etámo N e 140451 de 22 de Sunho de 190#
.2Reverentot GIUSEPPE DROLLO - .ITÁLIA.
erívnégio de Inveng;los "DISPOSITIVO HIDRÁULICO PARA
ÁtOIONAH WAISOMRUCANISMOS qus COMPREENDAM PELO MENOS

I.... ..--,..- - .....-.4,
salmuma'CIO MBINAPA DE DESVIO DO DIVIDO.'. 1
zeue.timev..v.NU

- REIVINDICACUS
2.4is1ositivo hidráulic0 12ra oCioner quaisquef i •

!f lOCun dou quo compreendam pelo menos um:embolo cowv61vu.
:12 COmbinoda dO dOsv4,0 do 1/quido, caracterizado pelo fato"
Ca coppreendertmÉdbolo 1tdr$111ico de duplo efeitd convem
gentementó Zoneotade a tanlaslies e a uma v41vule, ao dej,
g ie, a. ggal, recebendo 0 lf..
ki.O e'de diotralmi ç o ao lil
Ilai,d0 o* pree3;o 1 .0notittia0 .por . execipl o pela &gut) da rt

ta de.abastecimonte urbancvx i r3ut
;Cedas ;IS

eaMeres

U, daindro

- Ume matalote Beg grido.0 ponto /, orletertnaaparn
epe cs semi-cossigetesum comprimento igual disancie que,
ao %no da berre, aepsre os eixos de. dois clementes condeores
emdecutivos, fixados a mesma és principelMente, os eixos dos
poios dos cOnteotereehultipderese
J1 requerente reivindico de sogrdo:com a Convengo
teraeoionel O o Art. 21 d'o Deoreto-Zet t a 7903 de 2' de Ato

de 1949,, a prioãdede do correspondente pedido depositado na
pepert4;to de Patenteia da Frange, em 2 de Abril:do 1962, sob

do deslocamento

dó erabo.o,

acionado pelo dmbolo, provido

da

de £ixagto,da referida parte aval, o
tua Nevem o deolocatento anaolar dessa parta Ovoi co
todo dSdiszer0 ema zartiollasto de xelo tem Ima Tilda
;posta cole tenda duranto o deslocamento ao patim.
.Mispositivo . do acordo com os pontos 1 o 2,u.COld alojamentos

Pctotitgo'pelo 2Sto do qge a parte tdidli da v61vula

s_

2-71

1272

1Wpurranda este eralunsentido de trabalho ou no outro, eg.

ÁUrata Ou indiretanente

as

(03411.

elternadamentí Asse

Ls.
!sana° abaste do dMbolo direta ou indiretamente vinculada
'Co dlopoolti'ço neetnico esConiao t asaiia como à parte mg.#
,Irel da Urra porá assegurar a dietribuiç g o desejada e giz.,
C:0121ZSae ao 1vido:no cilindro do mbolo.
2 .Dispositivo de acerdo com O ponto 1, caracte.
T Atizada pelo rato ao qgo a parte m gvel da v-41vula de desvia
AM de diatribuig *No ao Itquido.est g vinculsàa a um patim,
!

Janeirr de 1969

da

2auipao ecnreende l em gema diferentes, doia

:arca do • outonors pred pungem-Leo arguido, postos em 02,
dalâniCa q10com 00 conbtos da almanta0o o ao descarga ao
'Coda% Mim como e comunicaçlo com os condutos de eurada e salda respectivamente do cilindro do citado dmbo.
F
3,0 1 de Ranoira vo l ottuna pooiçloKdo trabalho da v&ivnia;
.
0.taaa parto mel descarregue o liquido presente na pr.;
!,

'5"
1,11.1150

N
2>

i=igg=d

eluk.

Man Pl.

rk

/9

>7
NE

!

'

.me
iwae-r,
8
4

9 22 "

oàaa'
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3 IX=

Ir
'

1 1111111111

.k
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/5

/8

IIVT4

t t5 0 Nri 147.053 de le de fevSreiro ao 1961:
Requerente: 24.0• SOOIETÉ ANONYME IMANÇA,
Modelo de Utilidades "ASSENTO FLEXUED PARA SUPORTE DOS ¡TRILOS
DE ESTRADA ME PERRO.
IRE/visnicAcCES,
•

%a Assento flexlval para suporte dos trilho do
estrada de ferro, do tipo dotado de estrias ou canaletas es SUO
duas recua caracterizado pelo fato'que apresenta ditas Oanaletas

sob a forma de linhas constituídas cada uma por uma g eris de e1e.
Lentos inclinados alternadamente em duas direçUe °poetara e Oe
apresentam oblí quas eskraleggo aos trilhos.

2. Assento flexlvel para suporte dos trilhoo de es.Cada de ferro, de acerdd .com a reivindicaoto 1, caracterizado pe.
lo fato qut: . cada oanaleta formada de uma,aequencia de angulo:1 tot
mando uma linha quebrada disposta transversalmente em relega* aos

tola% ctniara 40 cilindro, ao passo que, na outra posioSo

trilhos.

todta ao Caolha do Wivnie, a mencionada parte 1116Ve3.
' Umente, 2010 contr8ráo, a primeira seriara do °ninar() de4
' Carre gando ginulthearlonte a água de segunda amara, e is.
tó olternodanuto aurimtedo ó .1éISFI-WrIllia-OrinTEick do

3. Assento, flexlvel para suporte dos trilhos de es.
trade de ferro, da acardo com as reivindicác ges de 11 2, coraste.
rizado pelo fato que os lados dos Uguloa são inolinados alterna.
demente de 45 2 em relego k A direçao doe trilhos.
4. Assento nexível para suporte dos trilhos de co.
trade de ferro, de acg rdo com as reivindicag gen de 1 h. 3, substan.
elalmnite como descrito e Ilustrado nos desenhos anexos,

Wpocitiml. •
4 0,Ziopocitivc . de acro dom os pontos 1 e 3,
UnOterizado po/O fato de que a haste do embolo eat gar..
Ueuleda co aidrultivo toognico qno deve Combinar com O
eiSpOSItiVO tNet0 e g invenoao, do cenoira guo actuo d.
$ornoaougtO todo .glopettivo =chio eta ' ai centtdo o ne

CO:0*

2
222:

ã4lAWA41.10 ac zotxao com, e lutos
Pr:010t1:02 WO 410 IN4 144:10 do Og o20 Cd: GO*
4W101C CO MOC410C0 C0001ZU 0 20:0 co:Unar com a dispoo/
1111701MOCI:0121=11t4a0dT0:0e"ololà o manivela, oemuni,
QUYQs

Inex

j=71, '''' .9=
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laterais 37 dos primeiros conetores 35, no sentido longitudinal

,

6 «MiapesitiVO.tidaulice para acionar quais11E0D ¡SaCetiamos que compreendam pelo menos um Cmbolocom
Vtivula combinada da deavio ao liquido, caracterizado pelo
Saio de ser e~ancialmente da'acOrao'com a deacrigto,con
Merenda-00 desetU0s anexos;
4:requerente ivindica ue acurao com a ConVent° Taternacional e o Arts 21 do Mecreto-lal n g 7,903,
de 27 do Mete de 1945, a ' prioridada do correspondente 1).5
8id0 depositado na Repartisa0 40 lateate g da Itcçlle, em
20 . 4-62, sob O n2 7773/62.
2
25 02

medida que se unem as caixas.

dos canais,

2. Uni conjunto de conformidade com o ponto lf
caracterizado pelo rato que o primeiro e o segundo paineis estan.
das-se transversalmente um no outro quando as Caixas (6'é 7), 'ts
Unem.
No Iflu ' conjunto de conformidade com os peritos .1
'eu 2, caracterizado pelo fto que os conetores 14 da primeira Cat.e'

f

zca tem pernas 16 que atravessam o primeiro painel 3 e. encátam-n04
condutores 1.1. do primeiro painel 3 prendendo a primeira caixa ao
pataelos
11ø tm conjunto de conformidade cem os pontos

VIG.2

r"

/

1,9

ou 3, caracterizado pelo fáto que cada conetor.14 da primeira
•ala tom uma perna 17 quê atravessei e caixa e uma ponta livra dela
•
e virada de modo a prender o conator . 14 na caixa 7..
5.. Um conjunto de conformidade com qualquer do4
pontos precedentes, caracterizado pele fto que os cone'toras 35 da segunda caixa 4 estão n'uma parede 22 que se estendi
transversalmente a0 segundo painel 1, tendo a primeira caixa 7 Q
Um outro painel 7 1 sustentado pelo primeiro painel 3 e paralelo

a ae.

7 19 17

40M."
.

FIG:1

20 19 11 V)
• 25
Ne
147.746
de
20
de março de ;963.
TERMO
Requerente : AMP. INCORPORATED
PrivilégiO de InvenOot °CONMOR
EM PAIREIS RIGIDOSue

•

ITOÁR CIRCUITOS IMPR2SSO1

prvimmactts,

1 • Um conjunto conetor eletrieo para conexto dos%
taCavel entre os'çondutores el‘tricos de um primeiro painel isolante e os condutores cletricos el g tricos de unisegundo painel isco
lente, caracterizado por compreender uma se'rie de conetorez ela.
trices em pares unidoe 1 . consistindo cada par de un, primeiro cone
tor (35) formando um canal e um segundo conetor 14 disposto de
modo a ser introduzido' , no Canal, no sentido longitudinal do mesa
no, para constituir uma conexo eletricaflextvel com as paredes
laterais 37 do, mnal; una priindra.catca 7 isolada elatricamente
leva um conetor 14 de cada par; uma segunda caixa 6 isolada eletri.
umente e que serve para . fazeea unido destacavel com:a primeira
caixa 7, leva os conetOres'restantes 35; meios nos conetores
Ra primeira caixa 7 para ligagto permanente com os condutores
to primeiro painel 3; meios nos conetores 35 da segunda caixa
-.‘
5 parh ligaçaO permanente com os condutores 'do segundo painel 1,
e guias que ,Permitem localitar'as caixa S 6 e? uma em relaç:a. O a outra de modo que oa segundos conetorea . 14 deslisem entre as paredes

. Um conjunto deconformidade com o ponto 5,
caracterizado pelo sÉto que cada conetor 35 da segunda caixa tem
%ima perna 39 passada em volta de uma borda 'da . prede 22 e outra per.
ta 40 dobrada em'volta de uma saliencia 34 ou 34 1 ) na parede 22,
Vindo estas pernas 40 das extremidades opostas do eonetor 35 da
Segunda caixa.
7 • rm conjunto de conformidade com qualquer dos
,pontos precedentes, caracterizada pêlo fto que os conetores de ca-;'
da caixa 6 'e 7 esto dispostos em fileira, os conetCres de cada fileira estendendo-se Paralelamente uns aos outros, estado f
tina de cada conellar afastado perpendicularmente do seguinte
Conetor da fileira.
8 • Um cenjunto . de conformid jide com qualquer dos
pontos precedentes, caracterizado pelo •tçto que as caixas por.sucl,
nervuras e canaletas complementarespara guia-las ao encaixe,
tehdo a primeira ;caixa 7 tuia nervura central 13 em fOrma de um
que penetra n I um rasgo 15 Correspondente na segunda caixa 6 impe.
à segunda.
1
dindo-que a primeira caixa articule em re-ação
Conformidade
com os pontos 5 e
9 (.0 UM conjunto de
79 Caracterizado pelo to que a parede ( 22) -em uma borda livre
•formando Unia 4,10.de canaletas 3Z e' 33 de dithrentes profundidaf
da, O mais profundas 0 alternando-Se com as mais rasas 32,
Lendo a parede Uma s grie de salienclaS 34 e 4 1 na sua borda .
Oposta sallencias estas deiviacias umas das outras, cada
notei' 39 da Segunda caixa com uma perna 39 Watta das extremidae .
dal virada sobre a parede &descansando n i uma das canaletas
32 ou 33 e uma perna 40 n41 lado °peste dobrada sobre uma das-aa.

1100401i
•

ima 34 1 4 •

' 10 e Via Conjunto de conformidade com os
pontos 9, 6 OU 9, caracterizadó pelar:O que a . parede 22 °sten,'
de-se paralela a uma parede de reforço 23 ligada a . primeira Dam)
,

rede zze sen40 4431.41 t9r94448
3gt94102440 URI "II
trae ,"

•
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11 . Um conjunto de conformidade com os pontoo
e 7 ou os pontos 31 5 e 7, caracterizado pelo fato que o outro
„painel 7 , tem bordas opostas livres, cada qual formando anta.
2,hes 8 e 9 de diferentes profundidades, alternando os mais ram
dos 8 com os mais profundos V. estando os entalhes mais rasam

' 1

,43 de uma borda em oposigto aos entalhes Mais profundos 9 da

f

' outra borda e vice-versa, cada conetor 14 da primeira caixa com*
ama perna ;.6 n uma extremidade atravessando um dos entalhes mala
~os 8 e uma perna 16 na outra extremidade atravessando =doe
entalhes mais profundos 96

12 • Vn.conjunto de conformidade com qualquer
idos pontos precedentes, caracterizado pelo fato que cada pri.
melro condutor 35 possui paredes laterais 37 flexfveis e Curva.

.

das em pontos opostos, 'que fazem contacto elatrico comuna parte
em fOrma de lamina 15 do segundo conetor, al ua serie de pequenas'
írtreas de contacto.

g

• z,-

Janeiro e 1969

•nn•nnnnn

41 requerente reivindica de acordo com a Dono

rençao Internacional, e o Artigo 21 do Decreto-Lei na 7903,

de 27 de agosto de 1945,a prioridade do correspondente pedida
depositado na Eepartiçao de Patentes dos Estados Unidos da
I
'America, em 23 de março de 1962, sob nc 181996.

.

g

2 . Dispositivos de ilgagte, de etrdo, eom o pau
to 1, Caracterizados pelo fato da peça de ligaçao ser composta- •
de pelo renos duas partes dividida, num plano que passa jtravas Cl n 'j
eixo ou eixos longitudinais de um ou mais braços.

3 - Dispositivos de ligaçao de acardo Coa o porto
.
I
to 1 oU 2, caracterizados pelo tato da. peça de ligaçao
consisto

.

tir de um corpo . cUbico com um braço ou braços se projetando

e angulos retos de ume lace ou faces respectivamente do I dito
do*
poo

ob

'

li tispositivós de ligagto, de actrdo Cm o pon.
to 1, 2 ou 3, Caracterizados pelo fato daSecgto transversal de
brej,
gos e abertura de embutido ser quadrada.

•
• Dispositivos de 11gagto, de acarido coa qualqu4C
. I
um dos pontoe 1 à 4, caracterizados pelo fato da seeçaoitransverm
mal externa do embutido ser quadrada para Cooperar com tisinambrO
tubular de secçao transversal quadrada.
6 • Dispositivos de ligag:o, do acordo com qualm
quer um dos pontos 1 a 5,.caracterLzadopelo fato do embutido
compreender partes de almofada externas o internas ligadas por e.
ma parte :apartes Interrodi;rias raio nutrida.

7 • Dispositivos de ligagto, de actrdo Com qual*
quer amuos pontos 2 a 6, caracterizados pe/o ktito do elbutido
ser
composto de uai &aro de secs5es, por exemplo quatro recOes para
ta

2
45

3332

20

24

30

plana para a fOrma, por exemplo, uma :cirza quadrada, nalqual de. '
'

-~r

25 2_3

2
r

membro tubular de seco quadrada, ligeiramente articuladas de
tal maneira que o embutido pode ser facilientelevado de uma iírmq

ve ser inseridos

26 33
24

Wit

19

• 73 9
10

v

40.l!ij'

an, 172
wori
7r-

liv

7/
.
24

16

31

A I 532 39

41

33

2

I0

RIO"
44

25

2

22RMO NQ 147.373 de 5 de março de 1963.
Requerente; DEXION LIMITEI) - reLATERRA.
Privilégio de Invenç:íes WERPEIÇOAMENWOS =ATIVOS X Disposnunt
DE LIGA& l'AR4 AROA2CDOOS TUBULARES".

pg

REIVINDICAOn

.

3. Dis ositivos de /1Jaao para o fim
exposto eos
preetwendo.uma pega de li açao que tem pelo menos
um brigo scan,*
lendo no sentido C.a extremidada livre, apelo menos um embutida

'.

que 6 apropriado para ser encaixado no interior da extremidade
abelle
o ta do uu
mcmbro tubular e que tem ele prOprio uma abertura cuim
forma para a insOn a 0 do dito braço com um ajuste de
interferencie

.

e e apropriado para sez expandid0 pelo dito
braço inserido e posm_j
cm utreit9 açopl4SW4 egn g dag Mg0X0 tgbglgrez-

•

e • Dispositivos de ligagío, de aeUrdo com ougar

I
.
hados pontos i. a7, caracterizados pelo fato do embutido
on'Can

da secçao de embutido possuir um f/ange externo na extremidade 0:14
terna para alojamento contra a extreolda40 004w010'tOgagíRRRO

Inserido no uca interiore
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9 • Dispositivos de ligaçá. o para a finalidade ex.,
tosta essencialmente conforme precedentemente descrito com referen..
tia eios desenhos apensos.
A requerente reivindica de actirdo com a Conven4
o Internacional, e o Artigo 21. do Decreto-Lei ne 7903, .de 27
de agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido deposita40
na Repartiç.a.0 de Patentes da Inglaterra, em 5 de mane de 1962,
sob riQ
2ERMO Nsi 3.49.944 de 18 de junho de 1963.
Requerente: RADIO CORPORATION O? AMERICA E.U.A.
Privilegio de Invenção: "DETETOR DE SUB-RORTADORA PARA RECEPTOREi
ME SINAIS ESTEREOPONICOS • DE FM".
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3. Um detetor de acdrdo com o ponto 2, caracte.
rizede pelo fato do dito retificador de onda inteira incluir uri
par de diodos e um elemento de impada/leia d.e. ligado conduti-,
viamente entre eletrodos iguais dos ditos diodos e uni ponto ao
potencial da referdncia, o diti amplificael ;r cornpreendehdo um tubo eletrdnico tendo um anodo, um catodo e una grade de controle,
a dita grade de controle estendo ligada aos ditos eletrodoS 1Leais doa ditos diodos,
4. Um detetor de ac6odc com o ponto 2, caracterizado pelo fato do dito amplificador compreender um tubo elo-

REIVINDICAÇUS

3.. tra detetor de sub-portaaora para receptores,
esterooffisdeos de IX compreendendo terminais de entrada para a

trdnico incluindo um amado, um catado e uma grade de contzolet
. _
._
os ditos meios auto-polepUsdores sendo providos por um cir.-

Conexo a Xrna fonte de sinais das bandas laterais da sub-porta-

emito de entrada acoplado entre a dita grade de controle e o
dito catodo e ao dita retificador de onda total e incluindo

dora e um sinal piloto cuja frecluencia d relacionada barzatniCa.
tente

lt da

dita sub-portadora, um circuito ressonante sintoniza-

Uma cadeia resistor-capacitor para ajustagem da polarizaçâo en4I

do na frequencia do dita sinal piloto para'oelecionor apenas o

tre a dita grade de coLtole e o dito ca-i;odo como uma funçgo

dito Sinal piloto, e na detetor, a salda do qual e acoplado aos

amplitude .dos sinais do dito retificador de onda inteira, de

ditos sinais das bandas laterais da sub-portadora e a um circui

:leira que as pulsação de corrente fluam no áito -acode em ree n

r..A

to para proVer uma frequencia relacionada haridnictraente com a
trequencia do dito sinal piloto para demodular a dita onda suba

posta aos picos dos sinais do dito retificador de onda inteira,

portadora, caracterizada pelo Lato do dito circuito para prover

sor descrito, com referi,ncia b. figura 1 dos desenhos anexos.

Um detetor substancialmente conforme vara da

a dita froquencia harmenicamente relacionada compreender uni na
pli£ieador

.& rjquerente reivindica de actriz+ com a Conven+

Classe O apreeentando um circuito de entrada acopla-

do, ao dito circuito resoonente e aia circuito ressonante sintonizado na dita frequencia hanniinioamente relacicinada com a fren
vencia do dito sinal piloto, o dito amplificador sendo provido
Cutelos auto-polarizadores de forma que o citado inplificador
conduza apenas nos picos dos pineis aplicados ao. mesmo.

9-ão Internacional.° o Art. 21. do Decreto-Lei lig 7903, do 27 de
agesto de 19451 a prioridade do correspondente pedido deposite.
do na Repartiorto de Patentes dos Zatados Unidos da America, ele

tg de .junho de 1962, sob aSt 20M77,

2, Um detetor de acSrdo com o ponto 1, no qual
a freqUencia do dito sinal piloto e a metade da dita oub-porta4n
dera, caracterizado pelo Lato da entrada do dito amplificador
estar acoplada se dito circuito ressonante atrenres de Um rettf
ficador de onda inteira por intermédio do qual lia componente rei

aiaual desenvolvido na' oa.tda do dito retificador e que tem uma
freqlienci a duas vfies a frecgnola do dito sina].
Dado aautzada

de

dita Wliticadore

cónio-c)

DIVULGAÇÃO N9 1.0O.

Preço 11/41C4 1149
A Vendas
Na Guanabara
Agenda Is Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.!
.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembóloo Poses/
Em Brasília
Na sede do DIN

./À
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Publicação feita de acôrdo com o art. 109 e seus parágrafos do Código da Propriedade industriai
Classe: 11
. Classe: 50
Classe. 32
Artigos: «jornais, revistas e publicações Atividade: Serviços de DiVersões Cen- Artigos: Para distinguir: mgornas, com
eni geral, Albuns, programas rachofoni- tros de Recreação, Promoções, Publici- rentes, dormentes, cabeções roldanas,
cos e de televisão, Peças teatrais e dade, Relações Públicas, Serviços Tu- torneiras, almotolias, guarçmições de me.
risticos.
cinematograficas
tal para máquinas, tubos kle metal, ca.,
49
Classes: 32 — 33
Classe: 49
nos enfeites para autonió 'is caçambas.
Titulo
de
Estabelecimento
Artigos: Aeropla pos de brinquedos, apalatões, chapas de metal, pl els de metal,
TERMOS DEPOSITADOS EM
rêlhos de ginástica, armas de brinquedos,
camisas de cilindro, irala3 de metal,
N9 868.790
12-11-1968
artigos para caça, artigos para jogos,
uniões, cubos, crivos, ma .anetas, bebeRequerente: Irany Canos de Oliveira automóveis para crianças, aviões de
douros, válvulas comuns.
mcimolas, suporLocal: Alameda São Boaventura nú- brinquedos, balanços, bilhar, bilhetes de
tes metálicos frisos de ta.. perfilados
mero 871, Niterói, RJ
loterias, bolas para jogos, bolinhas de
de metal, puxadores, revestimentos meta.
Classe: 32 — Expressão
gude, bonecas, brinquedos, carrapetas,
licoá, engates e va ;liames. carrinhos para crianças, carrocinhas de
Classe: 28
EQUIPAMENTOS METÁLICOS LTDA.
IP 868.784
brinquedos, carroséis,•carcas, circo elavinas para tiro ao alvo, conféti, cuícas,
Artigos: Para distáiguir resinas s:nt&
dados, damas, deslizadores. discos para
ticas, pastas adesivas, r e inoides, colas
jogos, dispositivos para marcação de
para uso nas indústrias j gluteina, goNIAS
.r.
jogos, divertimentos d )badouras. para Requerente: Equimet — Equipamentos mas preparadas para uso bus industrias,
pagagaio de papel, dominós, escorregas,
Matálicos Ltda.
mastigue, parafina prepatada, vernizes, ,,
ESCOLA DE espelhos mágicos para diversão, espinLocal: Guanabara
tintas, esmaltes, --plonibcgina e sabão gardas, estojos de jogos, fantoches para
Artigos: Nome de Emprésa
para uso nas wdz tr*a...
diversões, ferramentas para brinquedos,
Classe: 50
C ABELERE
bolas de fotebol, botegol de esa, ganN. 868.791
gorras, gradeados para brincar, guisos
Artigos. Para distinguir o:mo marca de
para crianças, petecas, rêdes para jogos,
serviços: Locação de imóveis, adminis:Requerente: Amélia Mar ',a Carmen,
tração de bens move s e 'móveis, serviZanchi,
Classe: 50
ços de exportação e impoi loção, estudos.
Atividade:
Serviços
de
Diversões
CenLocal. Paraná
planejamentos, pesquisas i de Mercado,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
tros
de
Recreação,
Promoções,
Publici.
Título de Estabelecimento
partiepaçoes, cmpreendirhentos e prodada., Relaçõ,ps Públicas, Serviços Tumoção de vendas, estuás e pesquisas
rísticos.
Classe: 50
•
para melhoramentos industriais
Eguipaentos
Requerente: • Equimet
N. 868.7:35
Ns. 868.788/780
Metálicos Ltda.
• Na. 868.797.'
Local Guanabara
Classe. 5
Artigos: Metais não trabalhados ou parcialinente trabalhados, usados nas. indústrias, a saber: Aço, altuninio, bronze
chumbo, cobre, estanho, ferro, guza, laRequerente: Hipotron ics, Inc.
tão, manganês, níquel, pós matáticos
Local; Estados Unidos da América
para solda, prata, soldas metálicas,
Classe: 8
zinco..
Artigos: (a) Fontes de encrgia de alta
unidades
de
energia,
(b)
cen.,
N. 868.792
'tensão e
telhadores de fios de corrente continua e
Seus componentes, (c) equiramento para
» ensaio de alta tensão, a saber (d) ma-.
1N ntiSTRIA BRASILEIRA
gaohmetros, (e) verificadores de isolamento de corrente continua, (f) equipa/ Mento de ensaios diélétricos e corona,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Hamilton Sbarra
[(g) verificadores de ciclos de carga,
Requerente: W .
fi:rhosa LubrifiLocal: Guanabara
cantes Ltda
l(h) pontos localizador a s dit defeitos de
Requerente: Ludonel Flores Ltda.
Local. R .G S.
Classe: 32
f:tha tensão, -(1- localizadores de de!feitos do tipo de impulsas, (j) dispositiLocal: Guanabara
Classe: 1
Artigos:
Jornais,
revistas,'
publicações,
. 'Nos captadores de impulsos para iocaliClasse: 45
tação de defeitos, (k) verificadores au- albuns, programas radiofônicos e teleArtigos: Para distinguir domo marca fie,
tomáticos de cabos, (1) equipamento visão, peças teatrais e cinematográficas Artigos: Sementes e mudas para a agri- nérica: produtos guimicop para uso nas
cultura, horticultura e a floricultura;
para ensaios dielétricos de corrente alIndústrias
Classe. 49
res naturais.
ternada para verificação do dielétrico
Classe: 4
'era fios e cabos, (m) contadores de per- Artigos: Aeroplanos de brinquedos, apaArtigos.: para distinguir substâncias
Ns
.
868.793/796
relhos
de
ginástica,
armas
de
brinquedos,
furações no isolante de fios elétricos,
minerais, vegetais em bruto ou parverificadores de isolabsenlo de fios artigos para capa, artigos para jogos,
cialmente preparadas: ! Argila, breu,
I(°)
alcatrão, resinas naturais, abrasivos
múltiplos, (o) verificadores de isola- automóveis para crianças, aviões de
Cli AVANTES
em bruto ou parcialmente preparados,
Mento não destrutivos, (p) verificado- brinquedos, -balanços, bilhar, bilhetes de
caolim, bauxita, quá .tzo, silleato,
res de defeitos de descontinuidade em loterias bolas para . jogos, °Minhas de
cânfora, breu, espáto, xisto, óleos
lios esmaltados, (q) verificadores e me- gude, bonecas, brinquedos, carrapatas Requerente: Chavantes S.A. Cmiérato pixe,
em bruto ou parcialmente prepara..
gahometros para corrente alternada e carrinhos para crianças, carrocinhas ed
e Participações
dos, enxofre, extratos oleosos, líquidos
pára corrente continua, (r) verificado- brinquedos, carroséis, cartas, circo clade. plantas, latex em [bruto, betume
Local: São Paulo
res de isolamento de corrente alternada vinas para tiro ao alvo, confeti, cuícas,
em bruto, carbonato bruto ou pardados, damas deslizadores: discos para
e componentes para os mesmos
cialmente preparado, !carnaúba, coClasse: 5
jogos, dispositivos para marcação de ia..
rantes vegetais em bruto, es pato, grgos, divertimentos dobadouras para pa- Artigos. Para distinguir: aço, alumínio fite em bruto, parafina bruta, cêra
Ns„ 868.786/757
pagaio de papel, dominós, escorregas, alpaca, bronze, cobre, estanho, ferro e gomas em bruto ou parcialmente
preparadaS.
espelhos mágicos para diversão espin- chumbo, cobre, estanho, ferro, gusa, lalb 1 4rQ
Classe: 22
gardas, estojos de jogos, fantoches para acima são em bruto ou parcialmente tra- Artigos: Para
distinkuir produtos
diversão, ferramentas para brinquedos, balhados, usados nas industriais, podeis- acabados de origem vegetal e minebolas de futebol futebol de mesa, gan- dó ser mu barras, eia chapas, eia feilhas, ral e artefatos de material plástico:
Requerente; — Hamilton Sbarra
gorras, 'gradeados para brincar, guisas em masca, em tiras, e lingotes; em tio Golas para uso nas indústrias, cêra
Loca?: Guanabara
para crianças, petecas, rédes -para jogos, e vergas estampa- dos forjadas, modela- preparada para a indústria, chapas
ClasEes: 32 — 33 e 49
dos, torneados, perfilados. laminadas. plásticas, emanes, eiriba ,.2gens piástrapézios, velocípedes, visporas.
Titulo tic Estabeledmento
l\F 868.783

BICUDINHO

"FOI JIMET"

IROS•

"EQUIMET"

.

,HIPOTRONICS

Ç44"
•Olb

Bras§ an

LIZFLôRES

3exta-?eira
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ticas; gluteina, goma preparada para
uso nas indústrias, laminados' piástivos, mastigue, massas plásticas,
plombagina, plastificantes, pastas
adesivas, -para fina preparala, resinoides, sabão para uso nas indústrias, tintas, tintas plásticas, tintas
sin`éticas, tampas da material plástico, vasilhames plásticos. vernizes.
Classe: 47
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N9 868.805

Classe. 42
Artigos: Aguardentes, anizes, aperiti'vos, bagaceira, batidas, biteer, brandy,
cachaça, cervejas, chopps, cidras, conahques, fernet, genebra, gin, graspa, hidromen) alcoólico; kusmel, licores, nec,ar alcoolico, parati, pipermnt, ponches, quinados, rum, vinhos, vodka e whisky.
Classe: 43
Artigos: Aguas gasosas artificiais agua
gasosas naturais, águas magnesianas naturais, aguas naturais não medicinais,
essências para refrigerantes, garapa, ginI NDÚSTRIA BRASILEIR4 ger-ale, groselhas, guaranás, hidromel
como refrigeralite, refrescos cm geral,
refrescos em pó, refrescos em xarope,
Requerente: "Bestseller" — 'importa- refrescos liquidos, refrescos preparados,
dora de Livros S. A.
refrigerantes, xaropes para refrescos.
Local: São Paulo

Artigos: Para distinguir ombustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à iluminação e ao
aquecimento: Alool motor, carvão a
gás, hidrocarboreto, gás metanc,._butano e propano, gás engarrafado, gás
liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleos destinados à iluminaClasse: 32
ção e ao -aquecimento, óleos para
N. 868.809
mortecedores, petróleos e querozene, Artigos: Para distinguir publicações
fluidos para freios, fluidos para lu- impressas: Agendas, álbuns impressos, almanaques, anuários, apostilas.
brificação.
boletins, calendários, catálogos, enciclopédias, folhetos, folhinhas, jorClasse: 46
nais, livros impressos, Músicas imrevistas, livros religiosos, diArtigos: Para distinguir: Agua lava- pressas,
métodos para ensino e rodeira, alvejantes, amido, anil, cêra cionários, teiros
impressos.
para cascalhos, detergentes, esponjas
de aco ,esponjas para limpeza, lã de
N° 868.806
aço, lixas, material abrasivo empreRequerente: Laboratório Lopes Mala
gado na limpeza de metais e objetos,
S.A. Indústria e Comércio
palha de aço, panos para polir e para
IniESTántRP" —
Local: Lomasa. — Pernambuco
limpeza, pomadas para calçados, preClasse: 3 — Frase
parados para polir e limpar madeiI¥PORTA1ORA DE LIVROS
ras, vidros e objetos, saões em pó,
N. 868.810
em pedra, em liquido, em pasta e em
flocos, saponáceos. solventes, removedoraes.
Requerente: "Bestseller" — Importadora de Livros S. A.
Classe: 47
Local: São Paulo
Nome
de Emprêsa
Artigos: Para distinguir combustíveis,
lubrificantes,- substâncias e produtos
(N 9 868.807
destinados à iluminação e ao aquecimento: Álcool motor, carvão a gás
hidrocarbureto, gás metano, butano e
prooano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes,
Requerente. Laboratório Lopes Maia
óleos combustíveis, 'óleos lubrifican,
S.A. Indústr:a e Comércio — Lomasa.
tes, óleos destinados à iluminação e
Local: Recife
mento,
óleos
para
amorteao aquec i
Classe: 3 — Frase
cedores, petróleos e querozene, fluidos para freios, fluidos para lubriN. 868.811
ficação.

Acalma
Enquanto Cura

-Sangue Novo
Em Sua Vida

Números 868.803-804

, O,SPNaP'.

Indústria Brasileira

AERODISu

Indústria Brasiétera
nequere,ite: ARATEC — Indústria e
Comércio de Máquinas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 20
Artigos: Faia distinguir: Ancoras,
bóias, cintas de natação, flutuadores
para hidrometria: guinchos para navios, molinetes, para-quedas, salvavidas, vigias para barcos e vergas
para mastros.
Classe: 21

••n

Requerentes: Manoel Pontua;
_ Machado e Arthur Oscar Jun.
queira
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Serviços

Requerente: Laboratório Anapyon S.A.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Dentifrício

para pó de arroz atomatisailores de peto
fume, bandolina, borrificadores de pers
fume, brilhantina, cannin, carminados de
toucador, produtos não medicina-is Oons
tra a caspa, cêra depilatória, cosméticos,
grayon para maquilagem, cré para tous
cador, cremes para massagens, crerneS
para pele, cheiros, corantes para cabelo,
corantes para pele, cosméticos, cristais
para banho, preparados pera cutis, deu-,
tifricios, depilatórios, desodorantes, dissolventes para toueadoi, para pele,
emulsões para toucador, esinalte p.Ite
unhas, essências peifurnadas extratos
perfumados, éter perfumado para toucador, extratos (perfuados), fios para lims
deza de dente,fixadores para cabelo, fi4
xadores para bigodes, fixadores para eis
lios, fixadores para pestanas, fontes de
toucador, frascos para perfumes, fumis
gações perfumadas, gelatina para tent.
cador, geléias de toucador, geléias per.
fumadas, glicerina perfumada, glicogelad
tina para toucador, goma para cabeio,
gominas para toucador, inalantes, perfus •
mados, incenso, lanolina perfumada, lá-,
pis, para barba, lápis para bigoldes, lás
pis de cílios, lápis para maquilagem,
lápis para lábios, lápis para pestanas,
lápis para sombrancelhas, leites para cms
belezar a pele, líquidos, lápis para pestanas, lápis para sobrancelhas, leite
para embelezar a pele, líquidos para usa
em toucador, loções para toucador, artigos para maquilagem, mucilagem para
sombrance;has, obreias perfumadas, óleos
de babosa, óleos para banho de mar,
óleos para cabelo, óleos para pele (não
medicinais), óleos perfumados, onduladores de cabeie', papéis empoados para
toucador, papéis perfumados, pastas
dentifricias, pasats para brbear, pastas
para cabelo, pastinhas de cheiros, perfumes de patchuli, produtos para embeles
zar a pele, perfumes, perfumes em geral,
petróleo para toucador, pinturas para O
rosto, pó de arroz, polidor de unhas,
inada não medicinal para cabelo, pomas
da não medicinal para a pele, pós para
limpeza dos dentes. pós para polir
unhas, pós para uso em toucador, polue:
pons para embelezamento da pele, pie-,
parados para o cabelo, produtos para
maquilagem, pulverizadores de perfumes,
regenadores não medicinais de cabelo,
rouge, sabões dentifrícios, sabões para
barba, sa .oõ2s perfumados, sabonetes não
medicinais, 4sachets», sais perfumados,
saquinhos de cheiro, -esharnpoos», 'tabletes para limpeza de unha , talco perfumado tijolos para unhas, tinturas para
cabelo, tônicos capitares não medicinais,
vaporizadores de pó de arroz, vaporizadores de perfume, vaporizadores de talco, vasos de toucador, vernizes para
unhas, vinagres aromáticos.

N. 868.8/2

N. 868.813

I'' •
'49
/ft
u-de O

°°c•
d51>é)
Artigos: Para distinguir veículos em
geral, terrestres, aéreos e marítimos
e suas partes integrantes : Aviões,
.
caminhões,
°47.
/.
automóveis, bicicletas,
barcos, carros tratores, carros elevaClo
115,/
dores, escadas rolantes, elevadores
para passageiros, carrocerias, carros
ambulantes, ônibus. locomotivas, molas, pedais de câmbio, direção, fron- Requerente: Ulaman Comércio e Repreteiras para, veículos, desligadeiras, ro- sentações de Bebidas e Cereais Ltda.
Classe: 41
das para veículos, pneus, varais de
carros, cardans, freios de veículos, Artigos: A l ho acucar, bacalhau, banha,
,Inazt_ros, radiadores para veículos. re- batata, café, carnes frescas, sêca e em
conserva, cereais
bocadores 4) vagele4,.

CUL
indüszria Brasileira
:tArZrà ''"
Requerente: Laboratório Anapyon S.A.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos. Absorventes de uso em toucador, acetona para toucador, águas de alRequerente: Laboratório Glovannint
fazema, água de beleza água de colôLtda.
nia, águas de lavanda, águas de quina,
águas de rosas, águas de toucador em
Local:
juiz
de Fora
geral, águas para
embelezamento da
pele, águas para maqui lagem, águas perClasse: 3
fumadas, alm:scar, almofadinhas de cheiArtigos:
Um
produto
farmacêutico ftidie
ro, amido perfumado, amõina perfumada,
arminhos para pó de arroz. substâncias cado no tratamento das anglocolicistíto
em suas manifestações
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Classes: 25 e 50
A:tigos: Artigos da Classa (Classe 25)
Artigos da desse (Classe 50)

N. 868.814

N. 868.520

Kequerente

N. 868.815

Indústria Brasileira
Requerente. Laureinio Caetano de
Araála
Local: Guanabara
Classe: 16
Artigos: Artigos da Classe:

Indústria Brasileira
•Adioz,5%,2
Requerente: La,oratório Ginvanwni
Requerente: Eletro Geral Interligadores
Ltda.
— EGI — Limitada
Local: Juiz de Fora
Local: Guannbura
Classe, 3
Classe: 8
.
.éatico
indi,
Artigos: Um produto ',ara..,
Artigos: Artigos da Classe.
cado no tratamento das trágueo-bronN.° 868: 822
quites e suas manifestações
N. 868.81f

EDIFiCI3

DR GARNIER

N. 868 817

J iniv.12°

k\ÇÇO\cg\2‘

Requerente: Atlântica Lia. de Investimentos, Créditos e Financiamento
'Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Artigos da Classe
I\L's 868.826 e 868.831

Grupo Atlântico
de Investimentos
Requerente: Atlântica Cia: de Investi,
mentos, Crédito e Fnanciamento
Local: Guanabara
Classe: 33
Gênero de Negócio: Titulo
Classe: 50
Gênero de Negócio: Titulo

N." 868.827

CP02'.

UMA
Requerente: Cia. Electroquimica
Pan-Americana
Local: Guanabara
Atividade: Nome de Empe êsa
N. 5 868.823

Kequerente: Papito-impre.sos e Materiais de F-scritor,os
Local: Estado do Rio de ne:ro
Classe: 17 e 38
Gênero de Negóc g,s: Titulo

Requerente: Cifra S.A. Crédito
Investimentos e Financiamento
Local: Guanabara
.
Classe: 50
Artigos: Artigos da Classe
N.° 868.828 —

COT

iti

N. 868.818

(Par

N.' 868.825

o

N. 868.821

Requerente: Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado
Local: Guanabara
Classe: 33

N.° 868.830

UdR3

""
r.aóio G:ovannini
Ltda.
LOC4h juiz de Rira
Classe: 3
Artigos: Marca genérica para diainguir
artigos ou produtos da indústria e co• mércio da requerente.

Classe: 1
Ara gos: Artigos da Classe

Janeiro dO 1969

Requerente: Cota S.A. Empreendimen.

Requtreme: Cia. F,lectroquimica
Pan-Americana
Local: Guanabara
Indústria Brasileira
Classes: 1 e 50
Artigos: Artigos da Classe "(Clahse 1)
MatePap!to-Impressos
e
Requerente:
Artigos da Classe (Classe 50)
riais de Escritórios Ltda.
N.° 868.824
tocai: Estado dO Rio ele Janeiro
Classe . 38
Artigos: Artigos da Classe:

tos e Participações
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Artigos da Classe
N. 5 868.829

Requerente: Simab Norleste S.A.
Comércio e ndti ria
Local: Pernambilco
Classe: 41
- Artigos: Artigos da 'Class..
, N. 868,832

7.

Fr

SLinu

comercio e industrio
de
produtos alirnonticion
Requerente. Haki — Comércio
e Indústria de Produtos Alimentícia:*
Limitada
Classe: 43
Titulo
Local: Guanabara
T.I9 868.833

••••I,

comercio e industrie
de
produtos alimnticioc
Comércio e
Requerente: Haki
'---iústria de Produto.: 41imenticios
Limitada
Local: GuanaUya
Classe: 41
Titulo
N." 868.834-

I HAKI 1

Indústria Brasileira

N. 868.819

Balf e
Indústria. Brasileira

-ute: Gráfica Barthel S.A.

Guanabara

Indústria Brasileira
Requerente: Cia. Electroquimica
Pan-Americana

Requerente: Simab Nordeste S.A
Comércio e indústria
Local: Pernambuco
Classe: 41
Artigos: Artigos :L

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCrS 0,16

-

Requer.-1::,:: Haiti — Comercio
Indústria d.e Produtos Alimentícios
Limitada
Local: Guanallara
Classe: 41i

Artigos: Na 4ass4

