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SEÇÃO ui
ANO XXVII - N9 23

DEPARTAMENTO' NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETOR "GERAL

Expediente de 28 de janeiro de 1969
Diversos

&amam Aktiengesellscha Ft (titular da pa.t. PI termo no 110.165). De acôrdo com o parecer cio Senhor
Diretor, da Divisão de Patentes e por
ter havido erro deste Departamento
torno sem efeito o despacho de indeferimento.
Pedidos de preferencia
Eutetic Indústrias Metalúrgicas Limitada (no pedido de preferência de
marca 4, termo n9 806.315. - 6, termo
806.317 - 9, termo 806.318 , - 15, termo 806.321 - 16, termo 806.322 18, termo 806.323 -.19, termo 806.324
- 25, termo 806.329 - 61, Wien°
806.333 . - 680, termo 806.350). • Indefiro o pedido de preferência.

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 1969

REVISTA DA F'ROPRIEDADE
INDUSTRIAL
The Bendix Cirp (trans!, para seu
nome da pat. MI teimo . número
167.052).
Intertechnique S. A. (trans!, paia
seu nome da .pat. PI termo número
167.548). - PI termo no 167.560).
, Sanzanez.1-Caron S. A. Indústria,
Comércio e Representação Fernando
Clement" Caron e_ Francisco . .José
Ortiz Carrrillo (trans!. para seu nome da pat. pe Termo n9 169.353).
Interteclunque S. A. (transf. para
seu onme ad pat.* PI termo 172.747).
- PI teimo 172.748). •
Lear Sieglee, Inc. (trans!. para seu
nome da pat. PI termo ne 184.197
- PI termo 9 104.498).
Intertechnique S. A. (trans!. pata
seu nome da; pat. PI termo número
186.958).
•

No 78.607 - Teclanaplaet Spindler

A. G.

• N9 78.608 - .J. M. Coith G, M.
B. H.
No 78.610 - José G
' arcia Júnior.NO 78..611 - Péter Murányl.
NO 78.615 - Indústrias Zanolini
Antunes S. A.
•
.N9 78.617 - Bruno Diarena e Guldo Caputo.
NO 78618 - Enildo Baptista Barrds.
N9 78.619 - Phono-Eletric AG.
NO 78.633 - Angelo Biselli e Achite(
Biselli. - Cancelem-se as patentes.
Notificação

Ficam nonficeidos os requerentes
'abaixo mencionados a comparecer a
este Departamento no Ptee() de a)
das, a fim de efetuar o pagamente
t
da taxa final do acdrdo com o .Dee•
ExigêWiasereto n9 254 de 28-2--67.
Exigência
•
. Associaated • Cargo Gear AB (Junto
No 106.403- - Chemische Werke
No 390.585 - Herail S. A. Serviços a pat. PI timo 147.626). - Paga a Hüls Aktiengeeellschaft - Patente
Técnicos e Industriais - Expedir o taxa de anot ção. ,
n9 79.172.
•
certificado, conforme o sugerido.
Chincai Products
No. 125,866
N9 509.262 - Editôra Abril Ltda.
- Defiro o pedido de impugnação de Associated Cargo Gear AB (junto mit - Petente 79.173.
NO 126.078 - M. & T. Chemicals
fls, e determino seja o presente propat. PI termo no 135.530). - A r
cessa baixado à D. de Marcai para o
-quivesopd eanotçãde Inc. - Patente 79.174.
•
prosseguimento do exame.
transf. por falta de cumprimento de N e 129.924 - Albino Carlo-, da Silexigência.
va Gusmão - Petente 79.175.
Indústria de Produtos Alenenticlos
NO 135.888 - The International
confiança (nó _pedido de preferência
Vatta Aktiengesellschaft (junto à
da marca Kad's teimo 777.045).
pat. PI térreo n9 180.087). - Ano- Syntretic Rubber Compant Ltda. 79.176.
NO 434.483 - Editeira Abril Ltda. te-Se a mudança de sede da socie- Patente
NO 135.899 - Kanberly Clerk Cor- Defiro o pedido de impugnação de dade depositante para Frankfurt AMM porat'on
Patente 79.177.
fls, e determino seja o presente pro- MAN.).
No 137.184 - A. Dutra Labagni cesso baixado à 1), de Marcas, para
Verta Aktiengesel/schaft (junto à- Patente 79.178.
o prosseguiniento do exame.
1
pat, PI termo 11.9 182.918 - PI termo
171.573 - P1 termo n9124.303). - NO 137.304 - Maseey Pergison Inc
•
Anote-se a mudança de íede da -socie- - Patente 779.179.
dade depositante para Frankfur AM N9 138.978 - Universal Oil 9rSeção de Transferência
dueto Company - Patente 79.180.
Main.
e Leença
•NO 139.128 - American Viscoso
•
Corporation - Patente 79.181,
Diversos
NO 139.646 - Societe Ano .yçn.
Expediente de 3.3 de janeiro de 1969
Pernod - Patente 79.182.
Transferénc as de alterações de nome
Forem mandados cancelar de acôr- Dite
NO 139.647 - Soeleté Anotn-me
do titvlar de processos
do com o art. 22 as patentes abaixo: Dite
Les
Emballages, de Quevilly Ne 72.375 t Yawata Iron & Patente 79.183.
Foram mandados anotar nos pro- Steel Co. Ltd.
cessos abaixo inenciongeos as seguin- N9 78.475 - Imperial Chemical In- NO 141.994 - Yasvo.ta Iron & Steel
Co. Ltel. - Patente 79.184.
tes traneferencias e, altelaçóes 'de no- dustries Lirnited.
NO 143.000 - Elar Heberle
P3.me do titular de processos. •
No 78.476 - International Mac tente
797185
Casa Condor Importadora S. A. Gregor Organization (I. el. G. O.).
(Alt, de noma do titular na int. MU
N O 78.479 Kodama S. A. IndúsModelo industrial
n9 -4.627).
ria de Máquinas.
en 159.290 - &vete Anenyme
Siemens Aktiengeeellschigt (alt, de
- 94 - Fábrica Italiana Mag. Parfuine Marcel Rochas - Patente
nome do titular na pat.- PI termo N9 78. 4
nau
Marelli
S
P
A.
n9 6.619.
no 141..367).
NO 160.124 - Crispim Eernandes
ASSOC!8 ted Cargo Gear AB
NY 78.40' - Eitel Eichhmm.'
dos Santos - Patente 6.620,
(tranef. para .seu nome dá pai. PI
*
Come,
.iee
Molins
let
No
78.505
Ne 161.620 - Neison Neves -Tavatermo et- 143.7871.,
res de Altrielde - Patente e.621.
Pfizer Queleca Ltda, etransf. para peny Limited : •
-“-EsteVan
Dentas'.
78.507)
NO 161.883 - José António Paioseu nome da pat. PI termo número
No 78.525 - Genaro Ardito e Orlan, pol ieetente 6.622,
150.787).
el9 162.393 - Houver Lbnited Casa Condor Importadora B. A.' do Stocco.
(Alt. de nome do titular na pat. PI 41 9 78.526, - Alaor Paschoal Pel'á. Patente 6,623.
termo ne * 155.092 - PI termo núme- :N9 78.606 - Howard Arthur From- NO 162.880 - José Roberto car-- 164.5021.
valho - Patente 6.624
A,
Det‘'l

•

N9 162.951 - Luiz António de
Aguiar - Patente 6.625.
NO 163.099 - Karl Stegmann Patente 6.626. NO 163.274 - Mcbil Móveis para
Esmetõrio Ltda. - Patente 6.627
N 9 '163.275 - Mobill Móveis para
Escr tório Ltda. - Patente 6.628
NO .163.276 - Mobla Móveis Para
Esritório Ltqet .. - Patente 6.629.
N O 163.356 e-- The Singer Company
- Patente 6.630.
NO 163.438 - Orlendo Rodr gue.; Patente 6.631.
N9 183.493 - tvibbill Móveis para
Escritório Ltde. -- Patente 6.632
NO 163,677 -- José Tavares M l
-chadoPten6.3
249 163.729 - Denis Jean Lambeune - Patente 6.634,
N 9 163.730 - ,Sovatil Ltda.
Potente 6.635
1•P 163.732' - Torbras S. A *.ndú.stela Brasileira de Metannite o ee
-ratizes
Pate.nte ‘.1 636
Dosenlic mdustrial
N9

13.180 - Callegarie & C a 14m`lada - Patente 24.
.(
'Seção de Interferência
Expediente de 98 de janeiro de 196e
Marcas deferidas

No 343.032 - Georges Aubert Campa-ene Geniges Aubert S. A. Clesse 42.
N° 46,1.918 - Citros Goin28 - rorClasse 31
liem Gomes Leda.
Cica ie. NO 512.090 - acalfe
Materiais pare Construçõe s Lime. -Classe 16.
NO 540.073 - Pi:abrom - Ac ende
Ch:m ele Riurete Angelini Pranceeco
- Classe 3.
fee 551.302 - Servine - Eaorica
de Roupas Feles Servana Ltda. classe- 36. - C
oPebras - Clit • t'e
-toquimcaBrsletaCopebrasClasse 27.
Ne 565,085 -- °douto Espeenandadee Incecadoe Terapeutico par Odontolcg a e Clrurg'ca Bucal - Edniondo Andrei - Classe 32.
N9 580.304 --e-eRegnier - Soe eté
Anonyme cies Etablissements Leais
Regn'er - Clesse 4i0 - Com exciuafta 1.) alcoois.
N9 582.095 - Atum - M. C. 41incida Carletti - Classe 48 - Com
exclusão de lança perfumes.
N9 591.611 - Hermann - Here
mana S. A. Indústria e Comércio
- Classe 6.
.e)e 595.020 - Ron Baly - Indústria de Belo'cla,s Cinzano S. A. -4
Classe 42,
N9595.141 - Iramaia - 'ramais
- Indústria e Comércio de Enatados Ltda. -2- Classe 40 - Com ez•
clusão , de bandejas domiciliares
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•-• As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à pis.

- As as., inaturas vencidas podvá o sei suspensas sem prévio
aviso.

EXPECHENTE
DIPARTAMENTO DE IMPRENSA :1 NCICNAL

- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CMEOE DA seeAo oe Oe0AÇÃO
solicitada com antecedência de
Ç.L ORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRUTO PEREIRA

blicação.

CHEFE 00 SERVIÇO ca PUeLiCAÇõES

reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
II matéria retribuída, nos casos de
Mo ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
SEÇ Ã O 10
de Redação, até o quinto dia útil
do
ox ~dont. do DoPoeTomono•
atoçar de pubdoldad•
subseqüente à publicação no
Wadlona , do ProprIodado InoluotrIao do Minlotário
do Cornèreto
órgão oficial.
da Indtáírt ,
nn••n As

t•

.-. A Seção de Redação fun- f
ciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

•

- Na parte superior do enderéço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e e rnés e c ano era que findará.

•

- as;iiiattiras das Repartições P. ;.ias serão anuais e deverão ser
ser renovadas até 28 de fevereiro.

Impresso nata Oficinas Co Departamento øe irrairtnsa Naiaorad

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

e Interior
Capital e Interior :
-- Os originiais, devidamente
- A remessa de valõres, semautenticados, deverão ser dactilo- Semestre
• NCr$ /3.50
•_. NCr$ 18.00 Semestre
•
pre
a favor do Tesoúrciro do Degrafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27.00
NCr$ 36,00 Ano
:partarnento de Imprensa Nanosó face do papei, formato 22x33:
Exterior :
Exterior :
, nal. deverá ser ac,-)mpanhada de
as emendas e rasuras serão resNCr5 30.00 esclarecimentos quanto à sua apliAno • •.• • •dil • O • NCr$ 39,00 Ano
salvadas por quem de direito.

cação.
NÚMERO AVULSO
-- O preço do número avulso figura na última pagina de cada I - Os supleMentos às edições
exemplar.
,'dos órgãos oficiais só serão reme- O preço do exemplar atr.-Nado será acrescido de NCr..§ 0.01, !tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano. e de NC.-S 0.01 por ano, se de anos anteriores. ;citarem no ato da acsinatura.

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

Ç110.163 - Sairma - Sairma - Industr"al de Motores, Caminhões e Ass'stência comerc:al Ltda. - Cias-/
N9 596.034 - monte Azul - casa
se 37.
de Roupas Feitas Monte Azul Ltda. S. A. Indústria e Comércio - Clas- Automóve s - Classe 6.N° 543.275 - Vidrolabor - Vid o- No 610.647 - Electrojet - The
se 11,
- Classe 38.
N9 596.268 - Perel - Fiszel M..0- N9 611.328 -- Bacopa - Paccoia labor Indústria e Comércio ria Vi- Sheffiel Corp - Classe 8.
dros para Laboratórios Ltda. - Cais- N O 613.681 - Santa Luzia - Ce-.
Classe 41.
downik - Classe 36 Com exclu- & Cia. Ltda.
realista Santa Luza Ltda. - diasN9 611.729 - Nutribon Kibon - se 14.
são de leques. , •
se 41.
N . 601.822 - Tik-Tak - E. R. Kibon S. A. - Indústrias Alimen- N9 545.025 - Art-Neon tra
NO 6 14.231 - Ëisel- Risel de
Luminosas
Art-NeOn
Ltda.
Terra Ltda. - Classe 46.
tiaias - Classe 41.
S. A. Comércio e Indústria - CiasNo 1s13.956 - Remacal Remacal Classe 8.
N9 601.841 - Neutral - fndústria
de Matérias Plásticas Neutral Ltda. Indústria e Comércio de Máqun3,s No 563.034 - 1\Çelio-M nt - Mel- :e 7.
para Calçados Ltda. - Classe 6 -- bras Indústria de Tofes e Caramelos NO 614.562 - Vistas Brasleiras - Classe 49.
Ltda. - Classe 41.
Dcmercial de Vista.; Bras leiras Ltda.
N9 605.044 -*Gulf - GUif - 011 Com exclusão de "e outras".
N9 614.114 - Rifa - Ria - Re- No 571.081 - Tambasco - Irmãos - Classe 25,
Corp - Classe 47.
NO 614.753
Par= - Indústrias
N9 605.229 - Elpanyl - Elpanyl presentação Industrial de Finos Ar- Tambasco Ltda. - Classe 42,
N9 573.591 - P.ãc Jorge - Serra- Reli/Inas Emiro 11,ialuce'li S. A. - Representações e Comércio Ltda. Caos para Sua Casa Própria Ltda. Massa. 36.
Ciassia. 56 - Com exclusão dos arti- ria São Jorge L tda. - Classe 4.
- Classe 38.
N9 605.261 - Walma - Walma -- gos indcados pela seção.
N9
582.883
--Prisma
Pr
sma
N9 614.546 - Virada - Baduy & Ltda Produtcs Oticos - Classe 8.
Sinal de prcpaganda inaeferido
Indústria e Comércio de Material
ElétrIco Ltda. - Classe 15 - Subs- Cia. - Classe 41.
tituindo caldeirões por caldeirões e
N9 594.785 - SACI - Sociedade N o /.05.979 - Ajudando a Calçar
excluindo a expressão etc.
Titulo de estabe:ee:mento defer:al Administradora e Construtora de S. Pulo
Ajudemos a Calçar o
No 605.359 - Equipe - Equipe ,móv'eis Ltda. - Classe 16.
D'scalbras Distr buidora
Arquitetura Ltda. - Classe 25.
NO 16.243 - A Carioca NÇ 595 •068
Vic - Mare,
adinno H:-J"-uss,.sira de Ca çados Ltda. - CiasCibrafi - & Filho Ltda. -- Classe 36 - Arti- Vic
N ç 605.485 - Cibrafi
Ltda. - Classe 41.
Cia. Brasileira de Créd to, Financ:a- go 97 n9 1,
Frase ruee propaganda indeferido.
mento e Investimentos t•- Classe 15. NO 552.915 - Casa Alves - Zefe- NO 595.500 - Sorr'so - Biscoitos NO 600.659 - A Prime.` ra Bolso de
N9 605.495 - Cibrtfi - Cibraii. - rino Alves de França - Classes il, Portuga., S. A. - Classe 41.
kl de São Paulo - Eron InTeces
Cia. Brasileira de Créd to, Fina,nca- 15, 21 e 41 - Art. 97 no . 1.
dústria
e ComCcio de Tecidos S. A.
NO
596.179
P
..ão Bernardo - Pá-- - Class-s
mento e InvesCmentos - Classe 10. • NO 559.366 - Loja dos Retalhos 22, 23, 24, 36 e 37.
'anca
de
Move
s
São
Bernardo
S.
A.
N9 585.563 Monark 'Agora CF
Nanara .Abdul Kader Hussein - CIasN9 606.060 - Panpel. - Indústria se
Classe
26.
-1en -orto Flutuante - B cic'etas Mo23 - Awt. 37 no 1.
de Etiquetas Panpel Ltda. - Clas.narek S. A. - Classes 6 7, 8 e 11.
N9 600.235 - Vennatex se 38.
NO 595.623 -- Nov:dades Karin - Vernaschi
No 611.671 - SeivIma; Bem para
& Via: Ltda. - Classe 23.
Herber & Mandelbaum Ltda. - Clasr S:nrore
N9 607.370 - Antiseptina AnMnio dos Sanse
36
Art.
97
no
1.
NO
602.020
Vai
Parais°
Martes
va do Brasil Indústria de Óleos LuClassa 33,
NO 600.566 - Edifício Diogo de gareth Bnerre - Classe 4.
brificantes e Produtos Químicos Ltda.
Exigãncias
Brito - Mosteiro de São Bento do N9 602.538 -- Pro tsn - p ron- Classe 2.
R'o de Janeiro - Classe 33 - Art. 47 didos do Bras.1 Lida. Protend 1 - NO 533.824 - Plurimrntais S. A.
N9 607.465 - S - S. A. Moinha 0
Jlasse 16.
- Apresente precui-ação.
Santista Indústrits Garoas - Classe NO 637.776 - Mustapha - Musa.2,,N ? 512.707 - 1nehistrias Mecânicas
NO 602.609 - Santo Amaro n9 22 - Sem direito ao uso excluZsaa Ltda. - Diga se ainda tem
phe. Amad Filho - Classes 33, 41, 42 aer Lopes Bastos a- Classe 42.
• oda letra S.
•
e 43 - Art. 97 n9' 1.
NO 604.351 - Paacios - Materais nteresse •no
N9 607.980 - Dumar - Incomei NO 609.465 - Lojas Riachuelo - para Construções Palac os Ltda. - NO 536.247 - Ostveldo Cruz
ai - Apresente exemp ares de acorS. A. Produtoá Químicos - Classe! Cia. Distribuidora de Tecidos R"a- Classe 16.
n946.
NO 605.809 - Tento Bras leiro - do cora a class Lcação vigente e d
chuelo - 21asse5 22, 23. 36, 37 e 04 Interc'âmbio
ca
os artigos.
Comercial e Cultural criminando prasamente
NO 608.489 - Bem Jesus - In- - Art. 97 no 1:
Teuto Brasileiro Ltda. - Classe- 32. N9 558.527 - Alumax Indústria e
dústria e Comércio Maudamar de
NO 605.839 -- Pancho - Paulo Comércio Ltda. - Diga se ainda tens
Velas Ltda. - Classe 46.
Marcas indeferidas
nterêsse no pedido.
Yasbek - Classe 41,
N . 608.934 - Egysa - Egysa NO 610.149 -- lUenza - Mecânica Iara 583.255. 583.253 e 583.251 S. A. Indústria e Comércio - Cas- NO 433.277 - Vogue - Casa Vogue Monza Ltda.Casse
Manoel
Antônio Sarmanho Vargas 11,
d idgoa. se ainda tens :nterêsse •no pe.se 41 - Com exclusão dos artos Ltda. - Classe 40,
NO 61Ç1. 174 - Sabuguinho - K boa D
NO 4J7.932 - Ternyl - Wrona.
indicados pela seção.
S. A. - Indúsirlas Alimentícias N9 609.110 - Frimusa - Frigorí- Gasko - Classe 36
No 591.426 - Metral Mecân:ca de
Classe 41.
fico Mucuri S. A. Frimusa - Cias- NO 512.343 - Ci-Cal-Mat - Cl•
Tratores Ltda. - Regularize opeCal-Mat - MateriaIs para Constru- N o 610.177 - Labrador - Expresso dido.
se 35.
Bodin Ltda. - Classe 42.
Ltda. - Classe 16.
9 592.073 - Fundição Vitória LiNO 609.326 - Nomex - E. I. du çõesN9
540.341 - Chambord Três An- NO 610.224 - Lâmpada de Alaant N
se ainda tem intePont de Nemours And Company
dorinha
s
lVITEC
Emprè
Técnica
Sim
ca
d
a
Brasil
S
A
E
s. A.
cnca de rmêss
itaedano-peDdigdao.
Classe 22.
•
1

_1

1

-

1.
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La Farfalla Boutique N9 597.442"- Pituca - Bar e MerN9 i302.324
NO 595.272 - Femaco Femaco N. 588.86:4 - M. Dias Branco
Ltda. - Promova_aatransferancia_uo ,cearia . Pituca Ltda. aa Cl. 41. . - Ferragens e Materiais para Cons- S,kx. Comércio e Indústria.
registro 332 379 -"'" *
'
N9 597.47ó4- Patraa a-a Confecções trução Ltda. - Cl. 16.
N. 588.937 - Tinturaria cascata
N9 421.075 - Clatualca Pereira Gaia .Patra Ltdaa - Cl. 36. .
NO 595.635 - Bandeirante - Auto Ltda.
das - Diga se ainda, tem intera,saa , 149 597„499 Protec-Labor - Pro- Bandeirante Ltda. - Cl. 21.
N. 590.886 - Benedito I. Gonno pedido
,tee-Labor , *Ecalipe'mentós* de PrataNO 597.030 - Primavera - Móveis çalvas.
N9 422.128 - Laboratoirea Santa 'ção ao Trabalho Ltda. - Cl. 10.- Ltda. - Cl. 40.
N. 591.977
Jadir. Marinho da,
t" Registre-se .na el. 10 e sem direit
- Mantenho a exigência
o
N? 602.611 - Santamarense - Faria. .
13 . 591.953 - Condimex- ComerN 9 464.128 -a Cia. Antartica Pau-, ao uso exclusivo de Labor.
Walter Lopes Bastos - Cl. 42.
lista Indústria Brasileira de Bebidaa 1\19 597.529 - Sorvetinho Dental - .N 9 604.053 - Beau-Blue - De cial Importadora e Exportadora Ltda..
N. 592.065 - Incomol - Indústria
48.
Millus Comércio e Indústria de Mu,
•e Conexos - Apresente exemplares Túlio Gonik
e Comércio de .Móveis Lida,
especificando o aatigó.
N9 .597.520 . - Sedabel Spumar ,- pas. S.,. - A. - Cl. 36.
N,
592.457 - Ritoshi Gono.
N9 509.789- Mercearia. Mour sca. ESpuma de Nylon S.A. Indústria e ' N9 604.770 ='• Orisa - Mercantil
N. 592,462 - Itamirlm Ltda. Ind.
Ltda. - Cumpra o art. 96 do CP1. - Comércio a- Cl. 22. - gegistre-se Exportadora de Produtos Agto-Pe& Comércio de Colchões e Derivados.
N9 516.846 - Tecnogeral S. . Co- com exclusão de fias, linhas para citarias- Orisa Ltda. - Cl. 41.
N. 592.655 - Produtos Alimentímérc:o e Indústria - Diaà se ainda pesca, linhadas de aço para pesca.
N9 605.989 - Pague Pouco - Ma- cias Bandeirante Ltda.
tem interêsse w pedido.
leriais
para
Construção
Pague
,Pouco
N9
597.613
Sumar
Indústria
N. 592.687 - jacinto Vieira PÁN, -a Legião da Boa VonComércio Plásticos Sumar Ltda. Ltda. - Cl. 16.
niago
tade - Diga se ainda. tem alterasse -e Cl.
N9
608:800
Marciano
Joaquim
28.
Registre-secom
exN 592.792 - João de Pariu
no pedida-'
clusão de cimento de alintacega (clas- Marciano Filho - Cl. 11.
Souto.
N9 545315 - Santos Sobrinho Imó- se
31),
cerdel
de
tripa
(cl.
31),
taN9 609.614 - Tufão-- Simca do
veis S. A. - Diga se ainda tenaan- cos dê mataria' plástica. (cl. 16) prON. 592.846 - Alfa "Agência mariBrasil S.A. Indústrias de Motores. Uma e Aérea Ltda,
terésse nó pedido
duiais
Plásticos
enduteciveis
temà
Caminhões e Automóveis - CL 8.
NO 554,367 - Rodrapiet, Bernar- peratura ambiente, produtos P
N.
592.866 - Virgilio José Afonso.
iústi
N9 610.797 - Feijão do Sitio das & Cia, Lraa. - Diga se atada
N. 592.911 - Rideo Kawai.
c
o
s
f
e
i
t
à
b
a
d
e
r
s
i
n
t
é
Corbisa Industrial Agro-Pecuária Litem interêsSe no pedido.
N. 593.011 - Lanches Queluz Ltda.
(a determinar) e esterraacete re- mitada
- Cl. 19.
N9 608.822 - Calçaras Materiais de cas
N. 593.159 - Vila Rica Cinemafinado
(c1::
4).
tonstrução Ltaa. ,-. Apresente novas N9 597.6}9- - Novermol' - Oscar
tográfica Ltda.
exemplares determinando aa ferra- Lourenço - Cl. 3.
Frase de propaganda indeferida
N. 593.337 - Abdon Rodrigues do
gens e excluindo baias registros
-Almeida.
N
?
587.732
Ciclatone
aDispacN9 614.958 - nvaido da Silva DuN. 593.954 - Indústria Imperador
S.A. -- Distribuidora da Produ- N9 332.222 - "Lady a Emp:ea,ada
arte -- D:ga se anda tem intérêsse ce
tos Químicos e Farmacêuticos - Mágica do "Seu Lar" - Hilton Ma- Ltda.
no pedido.
galhães - Cl. 46.
01. 3.
'
N. 593.989 -- Casa Asia Ind. e
N9 577..344 - "Quem quer Qualiiaa
597.735
Anuncia
Cristóvão
dade quer Queriri" - Quadri S.A. Comércio Ltda.
Marcas deferidas
Colombo Lisboa - Cl. 3.
Indústria e Comércio - Cl. 41.
N. 594.076 - Construtora Arou,
Ltda.
N' 512.140.- Café Jaraguá - Co- N9 605.126 - rmblemática - MeN. 594.183 - Katia Pimenta. ' AsExigéntiag
mércio e Indústria de Café Baionen- talúrgica Ferroaria Ltda. - Cl. 7.
--- Registre-se sem direito ao uso exsunção.
se Ltda. - Cl. 41.
N9 517,016 - Campanha da Boa clusivo da letra F c.onsiderartdo-se N9 557.965 - Capella, Tedesco &
N. 595.090 - Panificadra ConDiversão - Legião da Boa Vontade como distintiva .a forma da aprasen- Cia. - Diga se ainda tem interêsse gonhas
Ltda.
da marca.
no presente pedido.
- Cl. 32. - Registre-se com exclu- tação
N: 595.574 - Cia. Telefônica Media
NO 605.407 - Nautilus Na. 562.778 - 562.782 - 562,786 Mojiana.
são de publicações impressas..
Consteutora Ker Ltda. - Diga se
N9 517.019 - Comandos da Es- S.A. iVlatériais para Construção
N. 597.281 a- Copiadoora Conjulto
15.
ainda tem interêsee no presente pe Ltda.
perança - Legião da Boa Vontade
N
9
607.162
Faiscar
Ignácio
-dio.
-.. Cl. 32. - Registre-se com excluRehavegurem Erausquin, Cecília. CasN' 570.811 - Instaladora Iguaçu N. 598.569 - Marafon . & Prezotto..
são de publicações impressas.
N. 598.576 - Silvio Gonçalves daN 9 531.761 - Charuthaho - Bar e trino Dávila, e F,millo Chia Pipaon Ltda. - Apresente a 3 0 via do exemcl„
i3.
Silva.
plar.
Café Chartatinho Ltda. - Cl. 42.
NO
607.4fra
Vermidog
W.
N9 584.228 - Indústrias Reunidas N. 599.120 - Vickings IndustriaiN9 53'6.743 - Real - Aprígio An- Simões, Dias & Cia. Ltda. - Cl, 2.
Irmãos Spina S.A. - Cumpra o ar- Ltda.
tônio de Oliveira - Cl. 40.
N9
612.056
Alfred
Privilege
tigo 96 do C.P.I.
N9 544.663 - -Sul - Lanifício SulN. 599.211 - Do-Re-Mi Indústria
- l. 48.
N9 594.387 - Casas da Banha co- e Comércio
riograndense S.A. - Cl. 36.' - Re- Pascal
de Metais Ltda.
N9
614.820
A
Voz
doa
Estadas
mércio
e
Indústria
S.A.
Apregistre-se com exclusão de impermaá- - Ubirajara Abreu - Cl. 32.
N. 599.215 - Sulmira Meias e Arsente
novos
exemplares
na
ci.
dis38"
veia.
tigoa Femininos Ltda.
N O Ç14. , R48 - Amorim & Gomes
N9 553.048 - Cofib - 'taracaju Fi- Amorím
criminando os Impressos ou na clasN. 599.359 - Indifstria e Comércio
& Games Ltda. - Cl. 4.
bras Ltda. -.- Cl, 27.
se 32 para folinhas e calendários ex- Agagê Ltda.
N 9 554.284 - Tenoran - Ciba Sra.
cluindo a referência marca genéTitido de estabelecirtnenin
N. 599.592 - Sobrasco Soc. Braa
ciété Anonyme - Cl. 2.
rica.
deferido
sileira de Construções S.A.
'N9 566.769 - Brasil. Urgente - Ve- NO 468.874 - Real Bridge Chila N. 399.850 - Péricles de Oliveira.
•
ritas S.A. Comércio de Representa- Real Bridge Club Cls. 38-33 (arN. 599.856 - Ana Maria Carbon&
Serviço de Documentação
ções e Partici ações Cl. 32. - tigo 97 na 1). - Considerando subsLazzarine.
Registre-se seit direitq ao usa excita- tituída a ci. 50 pela 38.
N. 599.942 - Representações J.
sivo de Br 1 e com» exclusão de N9- 566:285 - Bom Pastor MagaEm ag de janeiro de 1969
M. D. Ltda.
publicações em geral.
zine -a, Cia.. de Tecidos Bom Pastor
Arquivamento de Processos
N. 600.217 - Adyr de Abreu . Fava
Grilene Emser Wer- - Cls. 22-23-24 (art. 97 n9 1).
N'? 575.964
Foram mandados arquivar os pro- Saraiaa.
ke A.G. - Cl. 29. •
N9 591.81.0 - "Pina o Homem do cessos abaixo mencionados:
N. 600.281 - W. VV„ Desenhos
- Francisco Pina de car- N. 532.054 - Franze & Irmão.
Grilene Einser Wer- Silencioso"
N9 575.966
Animados Lt da.
valho
Júnior
Cl.
(art.
97.
n
9 1).
N.
523.377
Codifar
Distribuike A.G. - Cl. 48.
NO 614.902 - Madeireira São Va- dora. de Produtos Farmacêuticos Ltda. N. 600.412 - C. O. S. de MáquiN9 577.198 - Pronit - Pronit In- lantim - Madeireira São Valentim, N. 460.536 - Garoa S.A. - Indús-j. nas Ltda.
ternacional S.A. - Cl. 41.
Agro-Peenária Ltda. - Cls. 4-19-41 irias de Chapéus e Plásticos.
N. 568.363 - Colchões de Molas' N. 500.428 - Tecidos 'e Confecções
Aparelhos (art.' 97 na 1).
N9 578.970 - Tonelux
Pecha
Ltda..
ma S.A.
Elétricos Tonelux S.A: - Cl. 17.
Marcas indeferidas
N. 579.259 - Indústria Alimentícia reca
-N. 600.536 - Banco Nacional de
N9 589.128 - Marc Sons - Mar- N9 539.880 --. Mello - Máquinas e Vitamil Ltda.
cassa &. Filhas S.A. -- Indúatria
al 582.16o -- Marcenaria Niasel Minas Gerais S.A.
Equipamentos Mello S.A. - Cl. 2. Ltda.
N. 600.574 - Tecniplástica IndúsComércio - Cl. 42.
N9 5424183 - Ypiranga - Brindes N. 584
tria e ComNio Ltda.
, .153 - 51, S. Mdas Ltda.
N9 589.603 - Zoocortina - Labo- Ypiranga Ltda.- Cl. 14.
N. '585.012 - Canstorutra Mes- " N. 600.733 - Estoril Comércio e
NO 545.332,- Sauer - Imp,ortadora tieri
ratórios Enfia S.A, - Cl. 2.
Indústaia de Madeiras e Materiais
Ltda.
Comil Co- ornar Zimmek.mann S.A. - Cl. 8.
N9 589.961 - Coma
mércio de Produtos Quilnicca
Ltda.
N' 559.079 - Açogeral --t Açogeral N, 585.229 -- Camercio de Latici- de Censtruga Ltda.
.
•
S.A. Importação, Indústria . e Comér Mas Delta Ltda.
N. 601:100 - Cimerebloc - Ind.
- Cl. 38.
N. 585.309 - Sapataria Lusitana e Comércio de Materiais de ConstruNO 589.988 -- Milton BOttUra 84 Mi- cio de. Aço - Cl. 5.
ção Ltda.
randa - Cl. 11.
M. S, - Metalúr- Ltda.
N9, 565131
N. -601.101 - Empreendimentos
N9 594.115 - Alla - Laticinios
Carpintaria
Guana-.!
N.
585.514
gica Staigler S,A. - CI. 5.
Mobiliários Melo Puerto Ltda.
CI. 41.
ec Ltda.
bara
Ltda.
N9 594.164 - 'Sé-4e Chave de Ouro N 9 569888 - Jandaia do Sul - N. 585.676 - Comércio e auxiáite- 'T a31.102 - Empreendimentos
- Rio Gráfica e Editaira Ltda. - Rádio Difusora Jandaia do Sul Li- tura Ipiranga Ltda.
Mobiliários Mello Bueno Ltda. Cl. 32. - Reglatre-s aorn exclusão mitada
Cl. 32.
N. 586.196 - Oficina Mecânica N. 601.103 - Empreendimentos
de publicaçeas em geral.
merino Lida,
.
Mobiliários Mello aluem) Ltda.
N 9 584.156 - P.M.T. - P.M.T.
N. 587.462 - -- Administração e Par- , N. 642.708 - Carioca Filme Ltda.
N 595.473 - Andrade . - P-drani- Plásticos Moldados e Tampas Ltda. ticipação
1,ourenço
Ltda.
Sáo
a N. 588.335 - Joaquim Gonçalves N. 642.814 - Buço - Comércio e
zadora Elet; án:eft Andrade Ltda. - - - Cl. 28
- Indastria S.A.
1. 41.
Silical
Silical
e Arnaldo Go açalves.
585,505
NO
IYT
19 876 -• Schtavetti & CanN° 593.480 - 1 Uai). - Fábrica de Revestimentos e Itepresefitações, Li- N. 588.376 - A:plana:ta, raamarcital dellero
Lida
arquivem-se os proCl, 16,
de lar altaaa nda Rtriais Ltda.
mitada a- Cal 16.
varal' i has Titan Ltda.
cesses.
Padutas
arar
Jirl
N.
388.568
187
'62
N9
La s' 9 *.* 3' -- A Fc'é,ica Piaba-contrato de E:rplorago de Marcas
.aaa, Fr -"ante Ltda. .
c:data- aaa'a..ica S.A. Pad crafti fia, at ainaliber • Cl.8
Por despacha do Sr. Chefe da
Transtreaai - Trans- N. 5:aalra • to. Dias Branco
Intraansa C:aria cio e 'naus ris - N) 593,037
U
.
S c e UI roi %t‘ na l e aa v Cbar o contra,r'..rá
Indástria.
-cal 35 ;
Cem
em tas Tramo,
Ci. 17.
•

s

•

•
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to de exploração- da marca Superette,
reg,s. nas 311.285 - 311.286 - 328.262
de propriedade de Supermercados
Peg-Pag S.A. estabelecido em São
Paulo e em favor de Supermercados
do Leãozinho Comércio e Indústria
Ltda. estabelecido no Brasil. Averbem-se os contratos de expioração.
•
Transferência e Alteração de nome
Titular de Processos
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Fevereiro de 1969

No 592.435 - Bar e Mercearia Jar- No 470.827 - Galena Paulista da
Emprêsa Jornallatica o ProgresRe de Tatui Ltda. ()unto ao regis- dim das Bandeiras Ltda. - Regis- Modas S. A. - Reg. 388-918.
No 470.82e, - Galeria Paulista (
tro 221.867/. - 1 - Arquive-se o tro no 388.882.
- Reg. 388.919.
pedido de anotação por falta de N9 392.485 - Transportes Rodoviá- Modas B.
cumprimento da exigência; 2 - rios Trimac fada. - Reg. número No 470.830 - Galeria Paulista'
Apresente procuração a requerente 388.283.
Modas S. A. - Reg. 388.920.

de fls. 11.
No 593.476 - Santoro Ottrnio - N° 470.831 -•-• Galeria Paulista
Casa Pechincha dos Tecidos Ltda. Reg.
Modas S. A. - Reg. 388.921. •
11 9 388.884.
(junto ao reg. n9 211.800). No 593.705 - PAIC - Pecuária NO 470.832 - Galeria Paulista
quive-se o pedido de anotação de
alteração de nome.
Agrciultura Ind. e Comércio Ltda. Modas S. A. - Reg. 388.922.
- 'Reg. n 9 388.833.
N9 470.833 - Galeria Paulista
Foram mandcdos anotar nos proN o. 593.862 - Aços Finos Piratini Modas IS. A. - Reg. 388.923.
cessos abaixe as aansferencies e ale
Serviço da Receção,
S.A. - Reg. n o 388.886. •
N9 470.835 - Galera Paulista
telações de nome:
Informação
e
Expedição
No 596.755 - Jouathas de Freitas Modas S. A. - Reg. 388.924.
'lhe Lunkenneem er ComaanY •
- Reg. no 388.887. .•
IST 9 470.837
Galeria Paulista d.
(transferene.a pala seu nome das
Em 28 de 'janeiro de 1969
marcas: - Lunainheimer The Ono
N 9 596.980 - Entregadora Volan- Modas S. A. - Reg. 388.925.
Great Name In Valves - têrmo miNotificação (rapubficado)
te Ltda. -- Reg. no 38.888.
No 470.838 - Galeria Paulista-de
mero 521.564. Ferrenewo - reg núModas S. A. - Reg. 388.928.
597.890
Aucatex
S.A.
InN
9
mero 367972.
Ficam notificados as requerentes dústria e comércio - Reg. mimeN 9 470.839 - Galeria Paulista de
Cia. de Caneaas• Compacto: tierens- abaixo mencionados )11 comparecer a r o38.689.
Modas S. A. - Reg. 388.927.
feiencat para seu nane oa mata este Departamen to no prazo de (90)
das, a fim de eietuar o pagamenapeamle - Mana n9.
N 9 598.702 = Banco Industrial e N9 470.840 - Galeria Paulista de
Ethieon enc. it-eneteremea eara to da taxa finai de .actirdo com o Comercial do Sul S.A. - Reg. nú- Modas S. A. - Reg. 388.928.
Paagute
ze.mo
254
de
28-267,
seu nome da ma.ca
Decreto no
mero 388.890.
No 470.841 - Galeria Paulista de
n9 $79.061). Anatemese: 1 - a,tei- • N9 461.074 - Cláudio Moreira
N9 598.900 - EMM.J3RAS Indús- Modas S. A. - Reg . 388.939•
raçáo de nem,. eaa. jeaneon & Carneiro - Reg. 388.768.
tra Eletrôniea 13rasleire Ltda. - Galeria Paulista de
No 470.842
Johnson do Buten - Pe ed u teis cie
No 523.121 - eiSM - Artefatos Reg. n ç 38.891.
Modas S. A. - Reg. 388.930.
rtegicas para aeluaon & eonason
de
Borracha
S.A.
Reg.
Mime599.761
VEMAG
S.
A.
Veila 9
do Brasil Preclutas Cireug.cos leoa
NO 482.759 - Indústria Metalúrcules e Máquinas Agrícolas - De- gica
2 - transferêne.a desta para: eatu- .0 383.781..
Stella Ltda. - Reg. 388.931.
gistro no 388.892.
con Inc.
555.625
Bodofarma
Ltda
N
9
555.895 - Palhinha S. A. InT B. de Souea attni.o ao tei4nu Regi. 0 9 388.819.
N
o
1500.894
IBRAPAC
Indústria
No
dústria e Comércio de Bebidas em
Brasàeia
de
Aparelhos
Científicos
119 C 13 • 332) • - tn P•ttseetia eauiariaa_
1•1 9 559.412 - São Paulo Alparga- -. Reg. no 38.893.
, Geral - Reg. • 388.932.
çao ao_ Juiz cerne...ta...e, ea..a
ais S.A. - Reg. ire 388.522.
em ataa.
çá o de bens u.i
Ne 562.425 - Editarei Benguera
o 801.244 - Wilson Santos Filho Ltda.
- Reg. 388.933.
Biscoitos Aymat etaa. aunai em No 583.159 - Marfex Comercio e e N
Carlos
Eduardo
Camargo
Itibere
No 567.496 - Strassburger & 01a,
reg. n9 -t..oUe que 4 Indústria S.A. • - Re g . n9 388.829. Andrade - Reg. n9.38.894.
Ltda. - Reg. 388.934.
DCmImLIm S.A. /actuarei e aemerNo 514.385 -' Audiorás Sociedade
N9 601.577 - B. B. Propaganda N9 568.109 - Tosca Cbnfecções e •
cio não Wava sua unterveaçaa
Brasileira de Auditores LtdaZ
S/C. Ltda. - Reg. • n9 338.895.
Mate, na data eal que foi assinado Reg. ri9, 38.860.
Representações Ltda. - Registro núo irestramneto de ceseao de fls. 17.
NO 603.592 - A. G. M. Admims- mero 388.935.
e20.001 - Cia. Siderúrgica tração?
9
2n7
Constraçao e Engenharia
Walter anuário ajunto ao reg_stro Brigo Mineira - Reg. n9 383.881.
No 585.633 - Kerman Máquinas
Ltda. - Reg. n o 388.896.
ret 193.276). •-, eartsen.e nevo doMétricas S. A. - Reg. 388.936.
N 9 549.114 - Alberto A:cir Vieira No 605.127 - Mares Ede/
cumento de cesseo peie a p.ocu.açao
Cas- N o 585.744 - Manufatura de Sacode lis. 25 do pieceesc, do R-24.182 Cortines - Reg. no 388.862.
sei Ltda. - Reg. ne 38.897.
• las Santa Catarina Ltda. - Regianao ratifica os atos ia, praticados
N9 501.575 - Bar e Restaurante
peio outorgado. - Quanto ao pedido Rochedo
N9 808 a438 - Cia. Fiação e Te- tete) $88.937.
W
388.863.
Ltda.
-Reg.
cidos Cometa - Reg. it 388.898.
de anotaçâo de t ransfereno,. do re-:
No 595.119 - Auto Nisto Impes
g:stro 2,14.182, arquive-se.
No 551:796 - Edgard Patrício da
Ltda. - Reg. 388.938.
Luz e Silvestre Garcia - Reg. mi- N9 605.855 - Olavo de Souza
Les Laboratoues Rouseei (tatuar
No 595.587 - Ceallata Dadema
Biptzaca - dag. n9 388.899.
do--reg. 320.577). - areste e,saare-- mero 388.864.
Ltda. - Reg. 388.939.
N° 605.866 - Rede Comércio de
cimentos tendo em vista que o Pie- N9 554.103 - Angelo Milani S.A.
N9 596.990 -- Limar Imobliária e
sente reg-atro ia esta em nome lie Inafistrat e Comércio - Reg. niune- Peixe raia. - Reg. 388.900.
Representaões Ltda. - Reg. 388.940. .
ro 388.865.
Les Laboratoir es Roussee.
N9 607.523 - Organização SulnorNo 599.019 - Huascar II Andrade
Italucondor - industrai de Cumes N9 555.457 - Casa de Lanceies te de Representações - Reg. nú- Ltda.
- Reg. 388.941.
Ltda. telinto ao tainio n9 354.8e0t . Kome-Ben Ltda. - Re g . ne 388.866. me ro 388.901.
Diga
tendo
em
vista
o
dacumen609.027
- Nilza Marques - ReNo
N9 608.346
Metalúrgica TugeN 9 557.753 - Jakeb-Be 1 Fiszpan
gistro 388.942.
to de fls. 33. .
bras
Ltda.
Reg.
n9
388.902.
388.7.
9
n
eg.
-R
.Oswaum (icmes e GiUSeppe Os- N 9 563.162 - Textel Duemo S.A.
N 609.639 - Metalúrgica Castino- No 545.993 - Malhada Palatex
Pecci
tjune,
ao
termo
relme_
Ltda. - Reg. 388.943.
valdo
re Ltda. - Reg. z 388.903.
388.8de.
o
Reg.
n
•
3 o379.891). Pague a taxa de ano565.049
•-a
Laboratório
Farmao
N
N
9
407.440
Eiffel
Tarde
de
Oli567.004
Cia.
Jamaica
de
N
0
tação.
cêutico Internaconal S. A. - Reveira - R eg. n9 388.904.
388.869.
o
.
n
Bebidas
Re
g
gistro 388.914..
N 9 716.200 - rareio Indústria e
Comércio de Fera, Ltda. - Apre- • N9 568.203 - Indústria de laodu- N 470.810 - riale ela Paulista de N9 571.775 - Tecelagem atuelunich
sente se possivel copia da petição tos Quunicos Brasiquimica Ltda. - Modas S:A. - Reta n 38-.905.
S. A. - Reg. 388.945.
Reg. n o 388.870.
n9 41.308-65.
No 470.811 - temeria Paulista de
No 573.047 - Nebratex Indústria
N9 182.1:71 - IVIetaiürgica Recor, N9 568.697 - Fiei Pneus Ltda. - Modas S.A. -- Reg. n9 388.906.
e Comércio Importação - Registro
- .1. M. Fernanies S.A.. - Apre- Reg. no 388.871.
N 9 470.813 --- Galeria Paulista de no 388.946.
sente cópia da petição n9 59.472-66,
NO 569.184 - Mapa Materiais de Modas S. A. - Reg. $O8.907.
No 573.543 - IIMMU S. A. ProZerbel S.A. Inctustria e cemercio Construções Ltda. -• Reg. número No 470.814 - Galeria Pauesta de dutos Bológicos e Químicas - Regis((tiular do reg. W 32.44). - Reti- 288.872.
tro 388.947.
Modas S. A. - Reg. 388.908.
fique-se medainte apostila o nome aa el c V73.089 - n.o. ae A:Mates ae
sociedade titular carno solicitado à Madeira São Geralele lacta. - Re- No 470.815 - Galeria Paulista de N9 r"" '.128 - Cervejaria Perola B.
A. II e ria e Comércio e AgricultuModas S. A. - Reg. 388.909.
1451has - 41.
gistro n 9 388.873.
ra - Reg. 388.948.
•
N9
470.817
Galeria
Paulista
.de
Dr. Cari Riam K. G. (titular do N 9 '576.541 - B 5 K. Comércio e Modas S. A. - Reg. 384.910
NO 587.303 - Laboratório Medleal
reg. 287.921). - Retifique-se me- Indústria Ltda. - Reg. n 488.874.
diante apostila o ncme da titular
N o 470.818 - Galeria Paulista de Ltda. - 388.949.
como solicitado as fls 11.
No 588.057 - Felacriclo Mattos
No 587.690 - Profieia Promoções FlModas S. A. -o- Reg. 388.911.
Armazém Cruz de Ouro Comestie Reg. no 388.875.
N o 470.819 - Galeria Paulsta de nanceiraseS. A. - Reg. 288.950.
veia Ltda. (junta ao reg. 131T07. N9 58a, ^52 - Temendo atiattos
Modas 8. A. - Reg. 388.912.
No 591.106 - Nelbra Auto Cabos
- Nada há que deierir tetdo em Reg. n O 388.876.
- Canen Camera Co. o N 9 470.821 - Galeria Paulista de Ltda. - Reg. 388.951. •
Vista que o presente registro foi pror- N9 588.552
Modas S. A. - Reg. '388 913.
NO 593.231 - Harvey Comic.s
rogado sob o lio 240:276, em nome Inc. - Reg. n o. 3e8.877.
N9 470.822 - Galeria Paulista de Group. Inc. - Reg. 388.952.
de Armazém Cruz de Ouro Comesti- Nr 589.944 - Cia Qutmica
•Malas
S. A-r- - Reg. 388.914.
veie Ltda.
„
trial Cil - Reg. n) 288.878.
N 9 593.936 - Redominas Rodoviá5ulfte. de ria Minas Gerais Ltda. - Registro
8A23RGegal.erulna8.9131a
_
7
??..
Perfumaria Sulata Comércio e .171
.
m
i
ntj
Cia
.
Química
IncluaN9 58R a'AO W
388.953.
düstria Ltda. (junto .ao rea.stro nu- Jati Cil - Reg.
388.879.
•
mero 199468). - Arquive-se o peN
o 595.312 - Meia() Mecienica Na.824
Galeria
Paulieta
de
470
N e590.557 - Ricardo Ga:Ca
dido de anotado de transferência.
file Ltda. - Reg. 388.1;54.
Modas S. A. - Reg. 988.916.
Timão
Reg.
ta
e8.880.
Casa Trindade Ltda. (junto ao
No 595.438- 'Weston S. A. _Pro
reg. 184.950). - -Arquivese o pedi- -No 591.129 - Beiceur AetetaLos Se; NO 470.825 - Galaria Paulista de chitas
Atimentíe.Ing - Reg . 388.955.
I Modas S. A. - Re g . 388-917
Couros Ltda. - Reg. no 388.881.
do de anotação de transferência.
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No 555.892 - Phelipe, Azar Maluf
NO 679.859 - C. B. D. - Cláudio publicado em 19-5-63 e.stabelecido cai
• N9 595.836' - Cobresa Condutores
- Reg. 388.995.
Elétricos - Reg. 388.956.
José de Albuquerque - Classe 36 - Pará.
Clichê
No 680.491 - Café Império O ftnNO 564.981 - Cia. Independência 1965. publicado em 11 de maio de
No 597.278 - Distribuidora Par-.
perador dos Cafés --• 1. O.
triacêutica Elo Ltda. - Reg. 388.957. de Comércio - Reg. 388.998.
- classe 41 - ciiché pub--azit
NO 679.869 - Emblemá;tica No 568.113 - Meta= do Brasil ImNO 597.675 - Caalos Haroldo BarI em 13-5-E5.
portadora de Metais Ltda. - Regis- Portuense Comércio e Representações
bosa - Reg. 388.958.
No 680.492 -- Itaual Lnestinicn-es
Ltda.' - Classe 16 - Clichê publitro 388.997.
:al
cado em 11 de maio de 1965 estabe- Imobiliárias No 598.826 - Banco Agrícola Merclasse 33 - clichê pu'oii,:a•
N9 568.183 - H. Mesquita .4; Cia. lecido em Rio de Janeiro.
cantil S. A. - Reg. 388.959.
do em 13-5-65.
- Reg. 388.998,
N9 598.830 - Banco Agrícola MerN9 680.082 - Pinguinho - PinN9 680.494 - &ceti
Exec
CoN9 568.175 - Modas Irclá
cantil S. A. - Reg. 388.960.
guinho Modas Infantis Ltda. - mércio e Exportação S. A. -,
Reg,
388.999.
Classe
36
Clichê
publicado
em
12
38
clic
h
ê
publ
icado em 13-5-65
Banco Agrícola MerNo 598.840
No 573.035 - Packa,ging Frotieres de inalo de 1965.
Nu 680.497 --- Assistec Ltda. - Ascantil S. A. - Reg. 388.961,
- Reg. 389.000.
sistec
Ltda.
cliii1V
publicado em
N9 680.083 - Montine - VitiNo 573.060 - Casa Dechandt LiBanco Agrícola MerNo 598.852
13-5-€5.
Vinícola.
Caçador
S.
A.
Classe
mitada - 388.001.
cantil S. A. - Reg. 388.962.
N9 680.503 - Arquitetura Eras' NO 574.138 - E. P. Luna Publi- - Clichê publicado em -12 de maio leira - Eclitõra Artenova Ltda.
de 1965.
N9 598.859 - Banco Agrícola Mer- cidade Ltda: - 388.002.
classe 32 -- clichê publicado 'em 13
cantil S. A. - Reg. 388.d63.
NO 575.676 - Laboratórios OrgaNs, 880.084 - 680.085 - 880.086 de Aliai° de 1965.
680.087 - 680.088 - 680.030 No 598.860 - Banco Agrícola Mer- non do Brasil Ltda. - 389.003.
N9
581.775
Virgin
Islands
Run
N9 680.582 - Antonel Emprei680.090
cantil S. A. - Reg. 388.984.
680.091 - 680.092 -Industries Ltda. a- 389.004.
teira' de Revestimentos Antonel 1 g
680.093
680.094
Du-Dono
N9 598.861 - Banco Agrícola MerNO 585.500 - Pfizer Química Li- Aplican Aplicadora de Capitais
-mitadclse'16-ichêpublcantil S. A. - Reg. 388.965.
mitada - 389.005.
de Desenvolvimento do Norte e Nor- cado em 13-5-65 estabelecido no Rio
N9 588.490 - Brazita & Cia. Li- deste Ltda. e Aplicap - Aplicadora de Janeiro.
No 598.863 - Banco Agrícola Mer- mitada
- 389.006.
de Capitais de Desenvolvimento Licantil S. A. - Reg. 388.966.
NO 680.583 - Ita
F.urico Arahio
NO 595.268 - Auto Mec Oficina mitada -.8 - 14 - 15 - Junior - classes 41 - 50 No 598.864 -Banco Agrícola Mer- Mecânica Ltda. - 389.007.
21 - 23 - 32 - 34 - 37 - 40 - publicado em 14-5-65.
No 597.831 -- Frankenberg &
cantil S. A. --Reg. 888.967.
49 - 38 - Clichês publicados em 12
Ltda. - 388.008.
de maio de 1965.
No 680,606 - Tõrres RepresentaNo 598.866 -.Banco Agrícola MarNO 598.054 - Merck & Co, Inc.
ções Ltda. - Tôrres Poapresentaça'es
cantil S. A. - Reg. 388.088.
NO
680.180
Pinard
Delta
In- 389.009.
Ltda. - classes 8 - 12 - 16 -- 22
N9 602.277 - Sete Dias Edildra dústrias de Bebidas Limitada - - 23 - 36 - 37 - 41 - 42 - 43
N9 598.867 - Banco Agrícola MerClasse
42
Clichê
publicado
em
12
Ltda.
389.010.
cantil S. A. - Reg, 388.969.
- 38 - clichê publicado em 14-5-85.
NO 605.000 - Irmão Lebiecizieje- de maio de 1965.
N9 598.868 - Banco Agrícola Mer- tveski Ltda. - 389.011.
N° 680.644 - Cedro - Cedro N9 680.181 - Pinau - Delta Incantil S. A. --- Reg 388.970.
N9 -608.108 - Federação das Coo- dústrias
Indústria e Comércio Ltda. - ciasde
Bebidas
Limitada
NO 598.869 - Banco Agrícola Mer- perativas dos Produtores de Mate Classe 42 - Clichê publicado cai 12 se 11 - clichê publicado em 14-5-65
Paraná Ltda. - 389.012.
estabelecido em São Paulo.
cantil S. A. - Reg. 388.971.
No 608.109 - Federação das Coo- de maio de 1965.
NO 680.682
Marum - SociedaNo 598.870 - Banca Agrícola Mer- perativas de Proautores de Mate
N9 680.194 - Prunelia - Delta
Cantil S. A. - Reg. 388.972.
Paraná Ltda. - 389 013.
Indústrias de Bebidas Limitada - de Civil Marum Ltda. - classe 23
N9 608.121 - Federação das Coo- Classe 42 - Clichê publicado em 12 - clichê publicado em 14-5-65 estaN° 588.871 - Banco Agrícola Merbelecido em São Paulo.
perativas
de Produtores de Mate de maio de 1965.
l
S.
A.
Reg.
388.973.
canti
Paraná Ltda. - 389.014.
N9 680.668 -- Atlanta -- Livraria
NO 680.422 - Capri - Casa SoaNo 598.873 - Banco Agrícola MerNo 608.204 - Indústria de Calça- res
de Bebidas Ltda. - Classe 42 - Atlanta Ltda. - classe 32 - clichê
dos Norid Ltda. - 389.015.
cantil S. A. - Reg. 388.374.
publicado em 13 de maio de publicado em 14-5-65.
608.387 - F. Villa Chan Clichê
NO 680.674 - Larama .No 598.872 - Banco Aggicola Mera &N9
1965 estabelecido no Rio de Janeiro.
Irmãos
Ltda.
389.016.
Engenharia e . Comércio Ltda -4antil S. A. - Reg. 388.975.
No
680.450
M
Macnal
SoN O 608.449 - Fundição Laranjei- ciedade Anônima Máquinas Opera- classe 3 - clichê nulificado em 14-5
N9 599.428 - José Luiz Gonçalves ras
de 1995 estabelecido em São Paulo.
Ltda. - 389.017.
pena Neto - Reg. 383.976.
trizes - Classe 6 - Clichê publicaN9 680,676 - Balneário Mares,o1
NO 608.463 -- Indústria de Mate- do
em
13
de
maio
de
1965
estabele- Sociedade Arpoa-dor do Guaraú
No 599.039 - Costa Azul - Balneá- rial de Pesca Mar Ltda. - 389.018. cido em São Paulo.
- classes 16 --- 33 - 42 - 43
rios Ltda. - Reg. 388.917.
N9 680.451 - M - Macnal Socie- Ltda..
N9 608.575 - Chemische Fabrik
38 - clichê publicado em 14-5-63
389.019.
dade Anônima Máquinas Operatri- -estabelecido
N9 600.617 - Gonciola Ind. Rau- Promonta G.M.B.H.
. em São Paulo.
zes - Classe 8 - Clichê publicado
iiida,s Alimentícias Ltda. - RegisNo 680.677 -- Balneário Maresol
No 608.864 - J. Barros da Silva em 13 de maio de 1965 estabelecido
tro 388.978.
- Sociedade Arpoador do Guaran
- 389.020.
Nilo Santos Pinto - em São Paulo.
NO 609.079
a 4 indústria
Ltda. - classes 16 - 41 - 42 - 43
N9 785.200 N9 680.452 - M - Macnal Socie- - 50 - clichê publicado em 14-5-85
389.021.
e Comércio - Reg. 388.979.
i\T9 830.261 - Automóvel Clube dade Anônima Máquinas Operatri- estabelecido eia São Paulo.
No 785.201 - Bril S. A. Indústria Municipal de Araraquara - 389.022. zes -• Classe 11 - Clichê publicado
N9 680.878 - Balneário Maresol
e Comércio - Reg. 38E4.980.
em 13 de maio de 1965 estabelecido - Sociedade Arpoador do Guaraú
em
São
Paulo.
Retificação de Clichês Ltda. - classes 16 - 33 - 41 - 42
N9 785.202 - Bril S. A. ..ndústria
e Comércio - Reg. 388.981.
NO 680.476 - Testocaina - Lab. - 43 - 50 - clichês publicado em
676.161 - Storelli - Storelli Euterápico Nacional S. A. - rilaSaie 14-5-65 estabelecido em São Paulo.
No 785.203 - Bril S. A. Indústria 8aNoCia.
NO 680.370 - Balneário Maresol
Ltda. - Classe 40 - Clichê 3 - Clichê publicado em 13 de maio
e Comércio -- Reg. 383.982.
publicado em 13 de abril de 1965 es- de 1965 estabelecido em São Paulo. - Sociedade Arpoador do Guarati
No . 140.527 - Produtos Químicos tabelecido em São Paulo.
NO 680.490 - Machado - José Ta- Ltda. - classes 16 -- 33 - 4,1 e Farmacêuticos Riedel S. A. -- Revares Machado - alasse 27 - clichê - 43 - clichê publicado em 11-5-65
676.197
Paris-Sport
IndúsNO
estabelecido em São Paulo.
gistro 388.983.
tria de Tecidos e Malhas Parislã
.1=111nMIM
N9 680.680 - Sua , Praia ExclusiNO 428.642 - Nessan Jidosha Kabu- Sociedade Anônima - Classe- 36 va - Sociedade Arpoador do Guaraú
Clichê publicado em 13 de abril de
shiki ka Isha - Reg. 388.984.
Ltda.
classes 19 - 33 - 41 - 43
1965 estabelecido em São Paulo.
Registre de Ceadrcie
- 43 - 50 - clichê publicado em
N9 451.026 - Tintas Finas Comércio e Indústria Ltda. - Reg. 388.985.
No 679.728 - Flocking - Itagyba
14-5-65 estabelecido em São Paulo.
NO 680.747 - Ricoplas - Ricolax
1\1 452.771 - Cia. Química R.ho- Santiago Pilho -- Classe 33 - Clichê
publicado em 11 de maio de 1965
dia Bradleira -- Reg. 388.986.
e
Indústria de Produtos Químicos Limitada - classe 1 - clichê publiN9 472.917 - Artefatos de Borra- estabelecido em São Paulo,
cha Recife Ltda. - Reg. 388.987.
cado em 14-5-65 estabelecido em São
1519 679.729 - Flocking - Itagyba
Patilo.
Atividades Afias
NO 482.397 -- Construtora Recife Santiago Filho - Classe 4 - Clichê
publicado em 11 de maio de 1965
Ltda. - Reg. 388.983.
N° 680.7413 - Ricosil - Ricolax
estabelecido em São Paulo.
DIVULGAÇÃO Nf 86:
Indústria de Produtos Químicos LiKingut S. A. Co- N9 679.730 -' Flocking - Itagyba
N9 484.507
mitada - classe 1cliché publicamércio e Imporia-aio - Raça .388.989. Santiago Filho - Classe 6 - Clichê
do em 14-5-65 estabelecido em São
Preço:
NCr$
0,24
N9 489.111 - Landhes" Arruda Al- publicado em 11 ae maio de 1965
Paulo,
estabelecido em São PaU10,
vim Ltda. - R.eg. 388.990.
N9 680.761 - Trio dos Pampas À VENDA:
N° 489.760 - IndúStria e ComérAlvaro Leiglera - ciasse 32 - clichê
679.731
Buy-Sell
Itagyba
NO
cio Alves de Lima Ltda. - Regis- Santiago Filho - Classe 6 - Clichê
Na Guanabara
publicado em 14-5-65 estabelecido em.
tro 388.991.
&cio de Vendas: Avenida
São Paulo,
publicado em 11 de maio de 1965.
Rodrigues Alves a9 1
No 426.254 - Comércio e Indústria
NO 680.759 - Casa de Frios Santa;
679.732
Icomil
Indústria
N9
Agência I: - Ministério
de Doces Nskayamo. Ltda. -- Regis- e Comércio Itaúna Ltda. - Icomil
Tereza
- Alvaro Gonçalves de Alda
Fazenda
tro 388.992.
- Indústria e Comércio Itanna Limeida - classe 41 - clichê publicaAtende -se a pelclos velo
N9 512.570 -- Agências Rafunidas de mitada - Clichê publicado em 11 de
do em 15-5-65 estabelecido em São
Serviço de Reembeao Postai
Passagens Aéce .->s e Rodo rias Ltda. maio de 1965.
Paulo.
- Reg. 388.993.
N9 680.760 - Colesseun - Thyr.
Eia Brasília
N9 679.854 - Emblemática son - Pizzottl Paulilio - classe St
Ta Sede do D
Mai, uagas para Mins- Thadeu G. de Sulocki - Classe 38
N o 555.274
- clichê publicado em 14-5-65 estaraçáo S. A. Enaenb.o.ria In'lústria e - Clichê nuhiieado em 11 de
belecido em São Paulo.
de 1935
"ai' .t
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PATENTES DE INVENÇÃO
PONTOS
TERMO K R 141.122 de 19 de julho de 1962
ZequerentedaRELLI SOCIETA: PER AZIONI

PU BE. 1C A DO. S

aúne

rrivilegio de Inyonçios "PROCESSO E APARFXRAOEN PARA
Waxaueveasus XENTEADIed DE tuRRACRA E CORREIAS Asem OXIDAS is

PEIVINDICAÇOES
1. Processo de fabricação de oorreias denteadas em borracha, caracterizado pelp fato de colocar sare adequado tambor de
ionfecção, rotativo, dentado e de comprimento correspondente k
tura da correia ou de um certo numero de pequenas Correias (ollin.*
dro), um tecido emborrachado; de dispar sare O referido teoido,dal
.tr o das ranhuras do tambor, perfgados de borracha orna, tendo a .
conformaçãO exata dos dentes; de prensar tais perfilados contra o
tsferido tecido; de espiralar o inserido resistente por 10010S ooWNL
eidos; de recobrir oom borracha se espiras; de vulcanizar a correia
ou o cilindro, ainda montado e8bre o tambor de oonfecção e, de ovam •
tUalmente cortar o cilindro removido do taubor em correias na lar•
sura desejada.
2. Processo de fabrioação de correias denteadas de.bon
racha,. como pela reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que
o luserido resistente é eepiralado por meios 'conhecidos diretamea
te .e6bre a aparelhagem, sendo depois o tambor de confecção removk
do para as successivas operações de revestimento com borraohaavul,
eanização e eventual corte das pequenas correias..
3. Processo dó fabricação de correias denteadas de bon
Táshe como na reivindioação 1, caracterizado pelo fato de que, de_
pois-de ter prensado os perfilados contra o tecido é executada uma
amarração, por exemplo espiralando com passo largo um fio delgado;
Sendo (pl.!, depois, o tambor- e removido da aparelhagem para espirelar o inserido resistente , Meios conhecidos e para as sucoessiVas operações de revestimento oom borracha, vulcanização e eventual
COrte das pequenas correias.
4. Processo de fabric4ão de correias denteadas de borra,
Cha como pelas reivindicações precedentes, caraoterizado ' pele rato
de, em correspondenola das nervuras do tambor de oonreogo, ser o
Inserido resistente apoiado diretamente sObre , o tambor coei apenas
a interpnstção do tecido.
5. Aparelhamento para a fabricação de correiao denteadas
de borracha conforme o processo tratado nas reivindicaçoões.preceden
i . tes, caracterizado por um tambor de confeceNo denteado rotativo,que
constitue 0;ambém o estampo de vAZaanização da parte denteada da cor,.
reta, de comprimento correspondente tt largura da correia ou de um Certo ndmero de pequenas correias (cilindro), por uma fita flex(ve/
envolvendo, por Caia de 180e, a parte inferior e as laterais dostarA
Cor e que, por sua vez, e enrctn sabre rolos de retorno, que a fa
Leia mover solidáriamente com o tambor, sendo a fita posta em ienstic
por Um melo apto, que age sare um ralo e tendo dois outros rolos a
hW() de prensar a fita oontra o tambor.
6. AparelimoLato peru ain-briCação-de correias denteada

et borracha conforme as reivindicações precedentes, caà'acterizado
lo fato de que a fita flexível envolve ' a parte inferior e ar, latel,ide
,49 ;aos; WiD ¡Oplo pretertveuerite empreendido entre 2 1i09 e 3009.

para a rabricacXo de Correia s denteadas
de borracha conforMe o processo das reivindicações de 1 aze 6, °ame,
terizado pelo tato de ser dotado de um adequado , dispositivo de espir
7.

Aparelhamento

talagem..
8. Correia denteada de borracha obtida com o processo roa
forme as reivindicag4es 1. 21 5 e 4.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido dePo
titado na Eepartigdo de Patentes da Itália, sob 119 14466/61 em 5 de
agSstO de I96i.
7
8

10-

.„,e.lootaS740*

FM 2
T2Rt0 R S 141.00. de 17 de julho de'1963.
REOCERENTEI ZENITH RADIO CORPORATION. -- E.U.A.
PRIVIEE010 DE INVENOLO: "REcEPTOR DE MODULACE0 DE
ZaBgnEnnIi.",
.REIVINDIURCEN
. 1 Um receptor para um. sistema de radiodifusSo dc
modulaçZo de frequencia estereofânico para utiliz-ar um sinal transmitido compreendendo uma frequencia portadora modulada de acàrdo
com uma funçao de.owdulaeSo da fOrmat
V(t)

a K (A. + 73) + Xi (A - Ws,

onde A e E sZo sinala de audie, S e o componente fundamental . de um
sinal de subprtadora de amplitude modulada de portadora suprimida
e El e uma constantej comprdendendo: um detector de modulaçao de
rrequenciag dispositivoCte entrada para aplicar o sinal rccaido
ao dito detector para produzir capinai ccmposto correspondente
dita fungo de modulagao; um detector sincronico incluindo u lur
de canais dispostos et puih-pil ot oposieSo para derivarem rcapee•
tivamente os ditos sineitede Audio A em diretamente dó dito sinal
composto, caàa canal compreeúdendo uma fonte do. sinal de desmedula..
g5o, um condensador discriminador, Um pai de detectores-de crista oa
de potencie de sarda, dispositivos incluindo os ditos detectores
para proporcionar um circuito de carga - bidirecloaal porco dito conn
deniador tendo uma constante de tempo curta comparada amiba inn
tèrvalos condutores dos-ditos detectores de potencia às Saf.da; e.11,
ra rCde condutóra em derivag;o com o dito condensador definindo C.05
o mcs,w u -a conátaniefie tempo M.e e ' lona em relaeZo'à dita cens+
te...-ete de tempo de cerca, dispositivos para controlar a dita fonte
uara fórneeer Uclseaal de'desmoduiag5o . tendo Uma frequencia corres-

E.- eaunda-fera 3
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Componente fundamental do dito sinal de subportadorar
,endo partes de crista ocorrendo em fase de tempo soar cristas do
tito sinal de sub- p ortadora e tendo uma amplitude grande comparada

cadeado uma fonte de-sinal de desmodulaço, um condensador discrininador, um par de detectores de potencia de sarda ligados com pe..

coa a amplitude do dito sinal Composto; dispositivos para aplicar

tivamente

Ondente ao

o dito Sinal composto aos diteis canais em s relaeNo de push-pus; C
dispositivos para derivar os ditos sinais de audio A e D dos ditod'
condensadored diseriminadOreS dos ditos canais, respectivamen.

laridade opostas a um terminal do dito condensador e ligando respecO dito

dispositivos

Condensador com terminais opostos da dita fonte,

incluindo os ditos detectores para proporcionar, um cir-

cuito de carga bi-direcional para o dito condensador tendo una constante de tempo curta comparada com os intervalos condutores dos ditos
detectores de potencia de sada, e uma rede condutora em polarizaçZo

2 - O receptor, de'acárdo com o ponto 1, , caracteriZado pelo fato do dito par de detectores de potencia de safda.sáo

com o dito condensador definindo com o mesmo uma constante de teeipo

lijados com polaridade oposta a Um terminal do dito condensador dis.

que e longa em relação e dita constante de tempo de carga; dispositivos sensiveis ao dito sinal piloto p ara controlar a dita fonte'

criminador e ligando respectivamente o dito condensador com termina!s opostos da dita fonte.

para fornecer Um sinal de desmodulaeilo tendo uma frequencia,corres..
pondente , ao componente fundamental . do dito sinal de sob-portadora,
tendo partes de crista ocorrendo em fase de tempo com cristas do

O receptor, de actrdo com o pontb 1, carac.
terizad• pelo fato da dita fonte de sinal de desmodulaçáo de cada

dito sinal de sub-portadora e tendo uma amplitude grande comparada

canal compreender um circuitO de entrada esonante à frequencia do
dito sinal de sub-portadora, OS ditos dispositivos de controle encer

rem o dito sinal composto aos ditos canais em relaçeo de push-push

ram dispositivos para aplicar 80 dito circuito de entrada um sinal
de desmoduln .ao do tipo fornecido pela dita fonte, e os ditos detec.

ditos condensadores discriminadores dos ditos canais, respectiva-

tores compreendendo um par de oetectorea «e potencia de salda de

Isente.

com a amplitude do dito sinal composto; dispositivos para aplica-

e dispositivos para derivarem os ditos sinais' de audio A e B dos

8 - O receptor, de acOrdo com o ponto 7, an;--acteriza.

diodo ligados com polaridade oposta á um terminal do dito condensa.
dor discriminador e ligando respectivamente o dito condensador
'tom terminais opostos do dito circuito de entrada.
4 ' - O receptor ) de acárdo co'm o ponto 1, caracer1.
zado pelo fato dos ditos dispositivos vara derivar os ditos sinale
de audio A e B dos ditos condensadores discriminadores dos ditos ca n

do pelo fato de cada canal compreender um circuito de entrada
nante frequencia do dito sinal de sub-Portadora, os ditos difesi-

tivos sensiveis ao sinal piloto incluem um duplicador de frequencia
para aplicarem ao dito cireolto_de entrada o alto sinal de desmn,
dulação.
9 - Um receptor construido e apropriado para Operai'

nais, respectivamente, compreenderem rádes de filtragem detacen.
tuadoraS*

, •
5 - O receptor, de acárdo cone ponto 1, errante.
rizadO pele fato dos di:tos díspositivospara aplicarem o dito sinal
Composto aos ditos canais em rolado de push-push serem também aprol
priadds para simultaneamente aplicarem uma polarizaçáO paradiante
à um. detector em cada um dos ditos canais para tornar o dito detector continuamente condutor na ausencia do dito sinal desmodula.

essencialmente Cenforwe aqui descrito com especial referencia ás
concretizaçOes ilustradas nos desenhos apenses.
A requerente reivindica de acera() cera a Convenção
'Internacional, e o Art. 21 do DecrehO-Lei n 9 7905, de 27 de agosto de 1945 ) a prioridade do correspondeÁte pedido depositado na
Repartiç7lo ue Patentes (1.5s t:rtados Unidos da America. em 31 dt
julho de 1961, sob n o 128121.

dor.
6 - O receptor, de acardo com o ponto 5, caracteri.
zado pelo fato dos ditos dispositivo compreenderem uma etapa segui

dera de catodo acoplada entre o dito detector de modulação de fre.
quencia e o dito circuito de entrada dos ditos canaislpara aplica.
'em o dito sinal Composto aos ditos canais.
7 - Um receptor, para um sistema de radiodifusão de
modulado do frequencia es-tereofônica para utilizar um sinal trans.
Mitido caracterizado por compreender uma frequencia portpdora m,,éh,/ ada de acárdo com unia funçZo de modulaça. o da fOrmas
(t) = XI (A + D) + KI (A - D) $ ICES')
Onde A e D sào sinais de audío, S e o conponente fundamental de ora
Una de sob-portadora de amplitude modulada de portádora suprimi.
da, S I ; um sinal piloto relacionado em frequencia e fixo eira fase
Wirelae:0 frequencia do dito sinal de sob-portadora e Ei.
8:0 Constantes compreendendo: um detector de modulaqáo de frequen.
CIO; dispositivos de entrada para aplicarem O sinta recebido ao dl.
te detector para produzir um sinal Composto correspondente dita
tunçao de modulado; um detector sincronico incluindo um par de ca.
Mais dispost2S- em push-pull para derivarem respectivanmnte os ditoS
sinais A e D dirotameote do dito sinal comliosto, cada Canal Compre.

'1 MO - 150.27? - Z.Nde junho de 1,965
REQUERENTE , - GEORGE DE MESTRAL - Sulça
PRIVIIÉGIo DE IIMENÇXO - Ondulaáor para cabelo
Powlqs CUASTERítIa25.
1. OnduladOr porá cabelo, com corpo eriçado
de hastes i-lexiveia em que prenden os cabelos,- estando as Mas..
pelo fato 14.
tes flexíveis n'uma tira de tecido ) coOcterizado '
que esta tira de tecido e reforçada em sua contextura e enrola.
da em forma de cilindro Constituindo, elo. prepria l g corpo de
ondulados'
2.

Ondulndor para cabelo, segando'o ;MO 1$

caracterizado pelo fato de que algunS doe'flOS da

urdidura

44
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tira de tecido ttin seçto mais forte d0-q15 OS outros fios que
formam o fundo do trançado, afim de dar a0 corpo cilíndrica ri*

éepositados mo Upartim7o de Patentes da Caça, em 3 se du4uu
de .1962 G 12 de Julho de 3.962 sob os nvs. 7995 e 81410, respecti,

gidez suficiente.

...vaMente

3$ Ondulador para cabeloísegundo bs pontos
e 2, caracterizado por serem os fios. de reforço fios monofi«
lamento de mataria sintetine formando anás de reforço fio coro
po do. ondulador, estando pelo menos um anel situado em cadi

extremidade dt, corpo.

1. Ondulador para cabelo, segundo os pontos
2 e 3, no qual as hastes flexíveis esto distribuidas pelo tira
de tecido, caracterizado pelo fato de que as bastes das filei o
ras situadas nus extremidades do corpo ttm pa pontas com intuo
moscancias paro facilitar prender o'onduladOr na raiz dos ciso
lbelos,,contra a ¡cabeça e que as bastes situadas nh parte ceno
trai do onduledor sio paios retos,
5.

Ondulador para cabelo, segundo o ponto l#

caracterizado pelo fato de que, em seçto longitudinal do mesmo o
ms pontas das hastes flexíveis seguem uma linha curva, ficando
as hasta mais longas Situadas nas extremidades do ondulador 4
as mala ourte,3n0 parte central da superdcie exterior.
6. Ondulador para cabelo, segundo os pontos
1 o 5 $ CaracterizadO pelo fato de que cada haste fleidvel tem
pa ponta Um intumesolmento em forma de bola.

7. Processo de fabriceçU de uma tira de toe
eido Utilizavel para a tabricaçto de onduladores segundo os pon*
tos 5 e 6, caracterizado pelo fato de que depois de keitet'uma'
tira em for= de tecido anelado, cujos anais sto constituidoS

TtRMO . 151.049 - 24 de julho de 1.963
REQUERENTE . JULTUE DEZEO NADARAS « Estados Unidos da Amdrica
1RIVILt0I0 DE INVENÇXO Processo para tratamento de mirdrio
l'OPTOS CARACTERISTICOS
1.

Um processo para o. tratamento de uma massa de

mintrios divididos, caracterizado pela mistura de uma massa de

por fios de Sost;ria termo-pliistice, submetem-se ai eitremida«
des dos anis a minguamento capaz de, .provoCor o seccionamento

mindrios sdlidoe divididos com combustivel, o carregamento _da mis

da Parte superior de Cada anel, e e formeçao de intumescanclas
an forma de uma bolinha..
8a Processo segpndo o pontol, caracteriza.
do pelo fato de que a opereçU de aquecimentortalizada'com
a ajuda de Uma rampa de fogo.
5. Processo segundo os pontos 7 e 8, úracteo
rindo por Ser utilizada usa rampa de f;gonm curva pira forcái
os hastes com pontos embainhas e distribuf-las seguindo uma
Unhe Curvg transversalmente ; tira de tecido.
'19. Aparelho para executar o processo segas*
Co O ponto 7 ) c ar a e t erlz a d é por eapre*r meios de. tx.; diismi g %
co
IT paia arrastar una tira de tecido enaladd, e dispOsitivo de
aquecimento colocado paralelamente ; tira 4 transversalmente
O eles para provocar a Disto das extremidades dos anal9 do tem
eido C a fOrmaçao, em cada uma deles , de duas haste Coo ponta
terminadas Cm bainhas
lio Aparelho segundo oiponto. 10, 0erootkriz0:m
Co pelo fato de que o dispositivo de aquecimento esta constitui,
do por um queimador cujos bicos de saida das chamas isto &is e. I
postos n t uma Milho curva formando uma rompa 4n fsigo igualmente
00 curva.
12. Apare' lho segundo o ponto 11, caracteriz4.*
do pelo rato do que o dispositivo de aqUeciMento está . constitUi.*.
do por UMorpo aquedor ..tricb em curve.

gs oxidante contendo oxigenio livre, na carga, e a realização da

A requerente reivindica de 3rdo com a Coot"eoço Interncional e o Art, r1 do Decreto-Lei n o 7903 de 27
4e tle 'ârto de 19145, as prioridades cos corres p ondentes pedidos

tora em um vaso de pressão fechado herAticamente, a injeção de
queima, do Combustível sob preeeho superior á atmoeftrica, a exaus
tãt) de parte dos produtos da comWra.stilo com redução da pressão, e

e repet4ão do ciclo de injeção de cda oxidante e exaustão doe pra
dutos de combustão stá qúe o tratamento térmico desejado, seja ren
liadoe
2.

Um processo de acOrdo com o ponto 1, caracteri-

zado porque em seguimento queima do combantivel na mistura,
gás redutor quente é injetado eob pressão puleante da mesa atine.
Olda.

1•••n

5. Um pr00e000 de acOrdo com o ponto 1, caracterf n
gado impo 0

oxidante injetado ta cerca é o ar atmoCerioo.
4$ Um prumo de ectrdo com o ponto 2: earacterl.

seda porque o injulto de gh redutor qpente sob pressão puloente t
contlnueds ote lue o grau desejado da redução seja alcançado. .
5. Um prOcees0 de sc(irdo com o ponto 1, caracterizado porque a injeção de gds oxidante sob pressão pulsante'd con
tinuada atd que a temperatura alcance a da fusão incipiente ou aia
terir.ação do minèric.„
ó. Um processo de acCrdo com o ponto 1, caracterizado porque o combustível inclui material carbonáceo sólido e a
wiantidade é regulada de modo que o minerio seja cinterizedo ou t'à
da a massa entre em fusão incipiente

(
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ponto 1,

Um processo de acOrdo COM O

quantidade de combustível é regulada

temperatura durante o'aquecimento permaneça abaiX0

àsua

ca2a0tert...

de modo

da temperatura.

13.
tOS

o

9a

Um processo de ac ;irdo com qualquer um dos pon

12, caracterizado pelo fato das pelotas contendo, minério

de ferro e . combustível g elam suttaadas em um vasa' de pressão com

. 8. Um proceemde aclOrdo com qualquer dos pcinto0
1 a 7, caracterizado porque um agente de ligação

Cuperficie, e as pelotas revestidas serem carregadas em um

'vaso de pressão core . fechamento hermético.

que SV

de sinterização ou fusão de minério.

liquido é mieturado com o minério dividido e

ou aglutinantm

fechamento hérmetico, em camadas alternadas com finaa camadas de
pedra calcárea ou outro material refratário.

combustível para

.

do coabue

proporcionar uma diatribuição aproximadamente uniformo

14.

9,

17,1 processo de nciirdo com a ponto

tiVel e de minério.
rizado Porque as pelotas contendo minério de ferro

9.
/ a

UN

um prooesao

doe pontOO

de actrdo com qualqUer

6 um

caracterizado porque o minério .

min4ri0

Cão carregados

de terra.

antes

dividido homa

rimado porque uma rasas° de éxido de ferro sólido

gemeamente misturada com combustível carbonéceo a6lid0 O ama

de todos

mistura derante se fases aubdequentea, porque
.0a em um vaso de preasào

osm fechamento

a

eléMentOO

da

15.

Um processo para tratamento de uma massa de

minérios diVididoe earaoterizado por per eubstancia j m.nte

descrito

COMO

aOlma.

4inje4
a

a eraustãO doa

da carga para baixar a pressão, porque O

Olo de pulsação de injeção de ar e exaustão dos produtoe da

UDU° 6

camSdas são cheios com pedra calcárea

. inje5Bo do gáa oxidante no vario.

/2

herméticó, porque

preesão acima da pressão atmosférica, porque 4 feita

da combustão

da

mietura é carrega..

tado ar e a queima do combuatível é efetuada, elevando assim

produtos

caracte.

combustivel

em um vaso de presSão com fechamento hermético, em

nas referidas

qui%

'tidado do agente de ligaçãO Ou aglutinante liquido suficientes,
ra proporcionar Substanoial fixação no lugar

e

Camadas subdivididas por canaletes verticais e porque os ditoe
Canaletes

ponto 1, Caraeté4

10. -Um proceeao de acOrdo com O

1969 10651

ci.

com.

repetido até que Ora dlidos do minério tenhaM ,Atiheido.

e

tinia, temperatura de redgção uniforme,

porque os sólidoet sãO anta*

Cubmetidod 11: injeção de gás redutOr seguida pela examatãO doa pra*

dut(ja gaeoãoé.do

reação, para obter

minério ()produzir 8604
11.

atido pelo

o

()atado desejado

de redução do

ferro atponjae

Um processo

de ac'ãrdo

com

is

o ponto 10, oáractert.

fato de minério de ferro finamente dividido

ser datura.

do com umadquantidada , limitada de água e de um agent ..Vde ligaçãO Ott
aglutinante para formar pelotas, ae pelotae reeultantse

TERMO 151.250 - 30 de julho de 1.943
REOERENTE STUDIERT PrrT WITED m'Ing/atera

ruviuggo DB

serem en.

tão misturadas com material carboosceo adicionado paxa . cobrir
superfície delas, as pelotae'revestidas 1:erem 'carregadae

a
em am vã

INVENÇXO Aperfeiçoamentos em ou
guindastes de Urres
PONTOS CARACTERISTICOS

le

Um mecanismo propulsor

para um

relativos

guindaste. de'tiirre

auto-eregivel, tendo tile tiirre Composta de secOeS
00 de pressão tendo uMa entrada de gée e uma saída de

gás, ser 5.2

troduzidd'ar ;ela entrada de gila para queimar o material carboné.
oeo produzindo assim o calor para elevar a temperatura das pelo.'
tas

de minério e elevar também a preaeão acima da pressão atmoefti

da .

rica, ser feita a exaustão dos produtos de combestão atravea

Uma super-estrutura com malança # compreendendo
N.

quilha,

e

SustentandO

um membro

de

fo4

apropriada quando a tOrre g eregida para ligaao Com, a

super-estrutura, um tambor de guincho gir gvel em t'Orno de um
vot-mestre afixado ti;rre ou forquilha, um motor
conjunto .deingrenagens

associado pelo

propulsor O.

qual a propulso j trans,

saída de gás, para baixar a preosão, ser repetido o ciclo até que

mitida ao tambor e dispositivos para travar a forquilha ,tOrro

as pelotas atinjam uma temperatura final desejala de »elo manje

quando a rota0o do tambor ; requerida para elevaçãO, ereçZo ou

929 c,

e a carga ser ainda submetida ã injeção repetida de

gda

fins de extensta, e para -travar o tambor do guincho :'ttrre para

redutor e exaustão dos produtos da reação até que o.min4ri0 seja

Capacitar o membro de forquilha çom a super-estrutura aser giga

reduzido a ferro esponja.

doem g rno da t'hre para o fim de movimento giratOrio.
2 • Um mecanismo propuisor, de acudo com o ponto

12.

rizeao pelo

172.process0 de acOrdo com o ponto 11, caracte

fato de,minério de ferrs finamente dividida, de taManhO

OUbstancialmente inerior 'a 0,075 mm, ser misturado
'Lidada limitada de água e de um agente

orgUicia para

de liaação

COM

uma quan.

oa'aglatinante

formar pelotas de um tamanho de. é a 25 mm, as pelo.

too p arem dekola misturuda g Um Pé d g Cogua ' adiclonadu p ura ubá:

1,

OaraCterizado pelo ato da trrre ser equiPada cod um:pivet.fixos
a forquilha sendo rotativamente montada sobre o pivot»mestra
proporcionando

um su p orte. para o motor

a conjunto de angrenagene.d.

associado.

3

4.

UM mecanismo propulsor de aardo 09m aponto 2#

Caracterizado pelo fato do plutmestra ser fixadoMat a forquit
lha e ggnjuntammtg a g rem rotativamente opolodosd0010
tolag

1066 Segunda-teira 3
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ggentolle pivoWestre te:moldo na . tire, O plvopmestro coda
¡Cindo O motor e 4) engrenagens Associadas para rothgb como mei
400*
4 e thi coonismo propulsor de attrio sem ó ponto 1, 3

caracterizado peio fato da forquilha compreender uma &lu
•
;41ga equipada fias SUO extremidades sem suportes para afixa>
superreatrutura.
' 5 4 ,lib mecanismo *propuiseg de ac:rdo . Cem.qualquer usi •
pontos
prWedentfirCiricterizado P6171M-a-trinemisar
(os
ida propulso do motor ser efetuada por uma engrenagem de dento
tetos internos eu externos; fixa com o tambor do gdincho e com
• qual um pinhão no eixo propelido do sonJuntrie engrenagens
te encontra 'constantemente entrosado,
6 a. Vá mecanismo propulsor, de actrdet com quatcluer um
elos pontos precedentes, caracterizado pelo fato. dos dlpositivos
sara travar o tambor do guincho compreenderem um - pino montado na •
- Cocção da trará para acoplamento e desacoplamento coem um furo no
tambor do guincho ou com uma parte ligada com o MOMO.
7 • Um mecanismo propulsor cle:aecirdo com clinique: ui
(os pontos precedentes caracterizado pelo fato dos dispositivoS
para travar a forquilha : trrre compreender pinos montados no
Combro de fJrquilha para;coplamento e desacoplamente Com furo$
tos suportes da trrre,8 • Mecanismos propulsores para um guindaste de tOrre
isuto . eregivel essencialmente conforme descritos aqui e conforme
• Lustrados nos desenhos anexos.
A requerente reivindica, de ac:rdo cum a Convenção I44
4árnacianal e o Art. 21 do Decreto - lei n12 79034 de 27 de agtsto
tIe 1945, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Ipartição de Patentes da Inglaterra en3I de Julho de 1962. sob o
112. 29466,

Fevereiro de 1969

est2i5 do processo de modelaçtO, a inclinaçto da extremi.
do cubo, de mo.
dade da dita peça enformável, que fica afastada
ez
ee tal Wien agulha, depois de acabada, fique provida de uma
tremidade arilada que, na aplicação da injeçto, penetra pela pa
le O tecidos subjacentes por uma operação perfurante e distensg
ral distinta de uma operação cortante.

/Minn

- VM processo, de acara° com o ponto 1, ca.
racterizado pelo fato da pega enformÁval do material não t6zi.
Co, sor constitutda per um c.urtO trecho do ' tubo.
3 Um processo, de actrao coin o ponto 1 ou 2,
caracterizad o pelo fato de um arame ser introduzido na peça em»
tormÉvel durante a operação de extrusão para formar o furo em
diametr0 interno na parte cle c:nula acabada da agulha hipodár.
adca
hde Um preceSSO, de acari° como ponto 1, ca.
tacterizado pelo fato de um pedaço de haste ou arame ser.sutae.
tido, quando quente, lume operação de extrusto por compressão'
para formar uma variedade de agulhas compostas l. cada uma consia
tina* de Una c:nula e cubo so1idgrio0.
5 • ao processo, de acara° com qualquer um dos
•
rontoalprpoodentes, caracterizado pelo fato dà agulha e de seu
cubo unitario serem submetidos a uma opergto de laminação, ao
termine da extrusío, (=outra operação de . moldagem.
6 *Uma agulha blpodermica de material njo-tg4
•
co quando fabricada por qualquer Irados 4focessos reivindicados
nos pontos 3, * 5, substancialmente como descrita e ilustrada nos
desenhos.

ço

O requerente reivindica de acara° com a Conven.
Internacional 00 artigo 21. do Decreto-lei n s 7903, de 27 de

agOato de 1945, a prioridade dó correspondente pedido depositado
ta Repartição de Patentes da Inglaterra, em 3 de agasto de 1962.
tob o u6smro ages.
F10. 3
22

FIO. 4

15

22

21

15
22RMO . 151.315 31. de julho de 1.963
annum HUBERT 11C1VAI, ZCZOTIELD •Znglaterta
•mTvrÉdIO D INITZNÇXO Aperrelçoarentos . est 011 relativos 21.'
agulhes hipodernicas
or T05:_WZDZIMM,
al j.;_á
3. * Via processo para a tabricaçao de s g' ulnas ht•
alus4lo,
ligas de meteis leves, ano
rodermicas de
iplÉstico ou de material similar, nto-texico, ciracterisado pele
comm
tato do se modelar ulacl., estrutura inteiriça, numa si; peça;
.
.
ou
peça
pela
qual
a
canula
pode,
ereendende uma anula e uns cubo
ter afixada sabre uma sseringa delnjesto,..mediante extrusão por
AMPaCte de uma peça enformavel do dito material, Que inclui. cg

23

FIG, 5
FIG. 6
tRam0 . 15/.38g/. 2 de agasto de 1.963
REQUERENTE . N.V. PHILIPS I GLOEILAMPENFARRIEKEff • Holanda
TRIVILÉCIO DE INVENVW . Aperfeiçoamentos em ou relativos a
0Équinas alternativas a ges quente
PONTOS CAPACTMI3TIC0S

1 , - Aperfeiçoamentos em ou relativos a mtiquinas alternam
tivas a gs quente, que podem der particularmente materializadas
sob forma de refrigeradores a as frio, compreendendo uma ou mars
maras do compresso de volumevaalVel e-em

comunica4No comuna

)11 mais crearas de expansto, tambem de volume variível, apreswe

Segunda-feira 3
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ume asno amaras) durante o funcionamento da maquina )' tempera.
Uras mediasfdiforentes-cntre.si l-InCluindo A Conexão - entre as cã.
1610 raS regeheradorWatravg4 dpS queda POde,circular UM melo entra
Inma , o OUtra.dessas canora:1 - 0 compreendendo a nu:quina Corpos em
tworma de pistOeS, preparadoS Para deslocamento com dlteP eu9as de
tase, a fim de fazer Varlar.os.Voltiçes das cmaras dd expansão ,e
Co compresso, sendo -os rereridoS pistOes acoplados com uma ervo.
lra de propulsão, caracterizados pelo . rato do,aceplamento entre a
amora de propuláSo e pelo menos Um dos pistaee ser constitu/do.
:por uma OU Mala eolunaa iluidas, preparadas para moVimentaçao cai
eutos, deM0d0 a transferir a energia por aásaa colunas flUidaada
irvora de propulsão para o pistão correspondente, ou inversamente.

a 0 quina alternativa a gA; quente, como a reivindica.
410:310 ponto 1 ) caracterizada pelo fato do pistão capaz de fazer va
alar 0 VoluMa da • camara que aposenta, durante o tuncionaménto.,
12taior tempíratura . media., ser ligado mecanicamante com a grvolie. de
ropulgao 0 pelo fato ao pistIld capaz de fazei: variar o volume da
leamara_que apresenta, durante o funcionamento menor temperatura
!beca, ser ligado por meio de uma coluna fluida m gvel grvore de
yropulsgo,
.14E:quina alternati* a g gs quente, como a reivindi.
Onda no ponto Z c'Uno ponto groaracterilada pelo fato de compre.
gemer adi' corpos em forma.de pistão, capazes de serem deslocadoS
Oom difer ença de fase a cujas linhas centrais ou axiais coincidem
O pelo rato da camara de compressa() e da camara dó expansão, mais
Os regbnerAdorea intermedi grlOs, ficarem situados entre as faces
opostas dos referidos pist ges e pelo fato de pelo Menos o pista°
adjacente à, camara que apresenta, em operação, menor temperatura
agdia, ficar junto à. coluna fluida pelo manos por uma face, for.
¡Alando a dita coluna o acoplamento entre o pistão em referancia 0
IA

arvore de propulsão,

llg quina alternativa a gts quente, como a reivindl.
Oada no ponto 3, caracterizada pelo tato de pelo menos o pistão
!Adjacente camara que apresenta, durante o funcionamento, menor
teMperaturam edia , ficar adjacente, pela face mais afastada da
00Acienada oamara, a uma coluna fluida m gVel que estabelece 0
floOplament0 entre o referido pistao e a arvora de propulsão.
5 .1.1aquina alternativa a.ges quente, Como adreivindica.
Coo nos pontos 3 ou 4, caracterizadas pelo fato de pelo Menos .0
I4S UO que noa adjacente A camara que R durante o funcionamento).
apresenta menet, temperatura media, Ser provido, em SOU lado mi:
afastado ) de uma baste de pistão.ottliela, que suaventa um pista0
a2go dupla preparado para deslocar-se no interior da unt
aro fechado, /.1-Cando cada uma 4as taces do dith cnpo adjacente a
Um coluna fluida que,estabedeco O acoplamento entra o dito corpo
4!) a Êrvoxe de propulstob
C...14Aina alternatlya a gtft's quente) tomo ao xelvindim
01das em qualquer doa pontos p/:cedentes, caracterizada pelo l'atO
ge comportar duas unidades do tombeamento dispostas em lea ceda lua
Cedo compreendendo, gm eu mais pistties interligados ) cada Wit 401
Imola preparado- para fazer variar ) polo manes portz1 itos Zados¡ O
reluta() de Uma camara cheia de Mzido O pele tato• da :atqulta graa
tompreend0r pol.O me. nes Um unidade onde se realiza o e/e/o ternodU
rapace e que Aneiui um pIeVito 'compressor preparado para deslocar-o3
Jahr, um regenerador, um tengelador
CiAntro de um Cilindro, um :; e srr,
aluéeoder e 14 platlt,o ~ou, preparado Pag 4ea4ear-Se ómwi

(Seção is

Fe'...ere'ro

"'"1

cilindro, ficando as peças dá unidade dê resfriamento em linha ema,
tre si e pelo tato'cla camara de cada unidade situada no . lado do'plt.
^to expanser mais afastado da amara de operação, comunicar-se 'com
'Uma camara atuada Por um pistão. da primeirà.unidade de bombeamentot
enquanto que L a ' camara.Situada no lado do pistão ceMpressor mala d'AII
tado da camara de operação, comunica-se com uma amara atuada porta
pisto da segunda unidade de bombeamento.
7 . Ilequina alternativa a g gs quente, como a reivindlea4
Wo ponto 6, caracterizada pelo fato das linhas centrais oU axiais
das unidades de bombeamento dispostas om V, fazerem entre si Um 44
.Bule de, aproximadamente, 900, e pelo tato dos pistSes das ditas
'Unidades de . bombeamento serem mecanicamente ligadas 'com as Mesmas'
alavancas ou com alavancas ce-planares de um eixo-manivela comumt
Voltadas para o mesmo sentido.
8 - . maquina alternativa a gila quente, como, a reivindica.
da nos pontos 3, 4 ou 5 caracterizada pelo tato do pistão adjacen.
te à camara que- aprepenta, em funionarreto, maior taiperatura
dia, ser acoplado mecanicamente com uni eixo-manivela, ó qual a,por
oua vaz, ligado a Outro pista.% dó modo que os dois pistaes deslo.
tem-se com diferença de fase, sendo à navo'pistão preparado 'para
deslocar-te dentro de um cilindro, bem como pela fato do uma ou any*:
bas as cariaras de cada lado do dito p 'istao L estarem completamente
Cheias de fldido, enquanto qUe is pistão que fica em contacto com a
camara que apresenta,-em funcionamento, menor temperatura media,se
lig ado com outro nave pistão; tambem m gvel dentro da um cilindros
bem Como pelo fato do.uma ou ambas as camaras de cada lado do pis.
to em referancia serem completamente cheias de fluido o pelo fatO.
das camaraa ánsias de fluido de -Um dos Cilindros e do outro De ia.
tercomunicarem
9 - NE:quina alternativa a gas quente,. como à reivindicad&
310 ponto 8, caracterizada pelo fato do compreender duas unidades dia...
postas em V, cada qual incluindo um pista° compressor e um pistão
expansor,:que se deslocam e pelJ fás de, entre cada par de pites
Wistirem dispostos a camara L de compressao, owegenerador c.a cama.
wa do expansão associados, e pelo fato de cada pista° compressor O*
tada pistão expansor será ligados com Um pistão preparado' para sekdeslocar em ugl cilindro fechado..., bem como pelo . fato de pelo menos
ama das camaras dê cada lado de cL.da nave piàtão ser enchida cosi
fluido e o pistão que fica em contacto com o espaço que apresenta,'
durante o funcionamento, maior temperatura media em Cada unidade,
mecanicamente ligado com um'etx p-manivela comum, bem como pelo fator
3.103 cada uma das camaras aheias de fluido, de cada lado de um Avo'
pdatão ligado comum , dos pistaea que ficam em'éontacto com as Cama.
tas de caia unidade que alaresentam, durante o funcionamento, maio?
temper atura mUia1 comunicarem-se com uma 'das camaras aveias 434414
sio do cada lado do pist go ligado com o pistão que faz contacte 00111
a cabeara da outra unidade que apresenta a menor teMperatura.
10 . laquina alternativa a gas quente, comó ag reivindid
Caba nos pontos 1 ou 2, caracterizada Polo fato de compreenderdul
Cuidados dispostas em; incluindo cada qtal um pista() compressor
, 16407. o um . pistgo expansor niovol, cujas linhas axiais coincides e
ploiNto das faces de cada par de pist ges compressores e pisttes
exPansoroS associados, as quais ao preparadas para fazer variar et
'Volumes das c'amaras de compressad e exp;Acão, reapectivamente,se:tom
Orientados no mesmo sentido, bela como pelo rato do pistão que apre.
tanta, dm funcionamento, Maior temperatura media em cada unidade,
aOr me4nicamente . acop lado com 0 eixo-manivela comum, bem como pelo
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rate de Cada Um dos platten que apreeenta, em funcionamento, maior
temperatura media apresentar duas porções de diRmetros diferentes,
tendo,,tais porções destinadas a alternar no interior do cilindro as.
teclado, bem como peio fato das vara íações do Volume da ctmara atuada
pelasuperflcie anular constitulda pela transiçõo entre as duas por.
ções de um pistSo que apresenta a maior temperatura m jdia apresenta.

í.o de

mondxido de cau,lue e fozJto e ariOnio manvints, teria°

o pipi.

lietilen0 um alto NIso molecular, caracterizado pOrTIO
tr'Js ingredientes sob a forma de p.,J sRo misturados intimar
'Mente, sendo a ,,licitura :omprimida a ama pres jjo maior vo
140 kg/cm 2 , a fia de produzir te, rat.erial pre-cempiimido,
qual d pulveriJado, sendo o pó comprimido para a forma nem.

rem a mesma fase que as variações de . vol6ne da amara da dlta.uni.da.
de que apresenta maior temperatura media, enquanto que as variações

cessária e sinterizade a usa temperatura entre 140 • 20006

das volume da cRmara atuada pela superfcie anular formada pela tran*
eiço entre as duas porções do outro s pist go que apresenta maio; 'tem4

za j'e porque a opuraço final de compresso

peratura media ficarem em oposição de fase com as variações de'volu.
re da Amara da dita unidade que apresenta maior temperatura media,
bem como pólo fato das cRmaras atuadas pelas referidas superflcies
Onulares serem completamente enchidas com fluido e cada uma das re.

2. Um grocea.so sejundo cr ponto 1,, caracterte
peratura

1$ conduzida

mima

ou prdxima a ela.

anlDiOli

;. Um processo Jegundo o ponto 1, caracterlA
zadp porque a operaç5a final de co;,.pressao . d realizada a aatt
tempenatuna entre 110 e 1)02C.
4, Um processo sagunio quaisquer dos pontOS

feridas cRmaras comunicar-se com uma cRmara cilindrica em sua extre.
idade superior por meio de um pistão que apresenta, em funcionamen.

precedentes, caracterizado porque a

to, menor temperatura ma'dia na outra unidade.

sRo é realizada com pressees de ao menos 2.800 kz/e2,
5, Um processo segundo quaisquer dos pOntO3

11 - Mequina alternativa a ges quente, como a reivindica.
da en quaaquer dos pontos precedentes, caracterizada polo fato da
vedaçõo entre as cantaras de fluido da Mequina e das cRmaras .de expansSo e compressão, ropectivamente, ser constitddra.per diafragmas
rolantes.

Opernr10

final de compra',

precedentes, caracterizado porque a opera4O de pre - compreSs
aão d realizada a uma press -a-o maior que cerca de 1400 Irchmgi
6. UM processa r,egundo quaisquer doo pontos
aRZedentes, caracterizado porque o pd usado de cada dos 111.
gredientea ó tal que ao asnos 5 0 ;a psce atravet.s uma ponelria

A requerente reivindica de acórdo com a Convenço Inter.
nacional e o Art. Z1 do DeLreto 7903 de 27 da aaRsto de 1945, a Prio-a

20.

ridade do correspondente pedido depositado na RepartiçSo de Patentes

1 a 5, caracterizado porque o pd usado de cada dos •ngredje

da

Holanda, em 7 de agásto go 1962, sob o W2.21835.
_ .

7. Um processo seguido quaisquer dos pcntda
entes,

d

tal que ao menos 50% passe atravds usa peneira 200S
8.

UM processo segundo quaisquer dos pontoS

precedentes, caracterizado rorgte o polietileno tem um

pés)

molecular'médio maior que cerca de 500.000.
9.

Um processo para fabricação datas maaCat

plano ou material para mancai, caracterizado por ser sdbS•
tancialmente conforme demcrito especificamente em qualqUer
exemplo.

•
10. Um mancai plana ou material pare maneai,

Caracterizado por ser feito por meio Je um processo segunde
quaisquer dos pontos precedentes, contendo entre 10 e soro
em volume de mondada° de chumbo, entre 2 e 30% em volume da
fosfato de amdnio manganes, sendo a quantidade total de mOvo
ndxido de chumbo o de fosfato de amSnio mang-ai j s r210 maior
que 60% do volume total, e sendo o reato poli,tileno a se ál.

to Aso adie colar.
a Coa,
VençVoInternaciona/ a o Art. 21 do Decreto - tei na 7903, de
27 de agdsto de 1945, 'a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartis de Patentes na Inglaterra, em 29
de agdsto de 1961, ob n g 31126.
A requerente reivindica de acarda

com

1
A

/AAAAW.Z..MAM.,/

FICi2
11214o xe 142 217 de 17 de agasto de 1962
flequerentet THS GIACIER HETALCOMANY LIMITES

. Inglaterra
p MANCAI/
Pritil;g 10 de Invençío: "PROCSSSO PARA rABRICAÇXO
TAIS
HANCATS"
MAXISW.SSSPECTIVO PARA
PSIVINDICACCSS,
Vim processo

eai korm ,1109141

para a fabricação de um man-

kaRQPQP441 #

conEJtante de polletileno.

Tg8m0 N2 140 949 de 12 de julho de 196,
Requerente: IENZ S.A. MtQUINAS E i..tRAMENTAS
Priv114/0 de Invençío: "NOWDOMBL CENTRIFUGA'

vuanaoartt

PEIVINDICAC0Ea

3. NOVA MOYaes CENTRiFUGA caracterizado pelo tato do r.
Ser dis p osto um poelqío recuado da corrente li q uido, dO
podo goo o'oeotrifesaçío do liquido nío se pneus° dentrO
do rotor, mau sim ebtes dato, em otIvern coneZotrlon, on
seja, na esp020 ozietooto entre O rotor o O t a mpe ea bonbOt

Segunda-feira 3

111,1VDVA DOM CENTRIFUGA, cOnforme roivindien9ãO
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ar4or¡or,

polo tato do mando o rotor envolvia° OM amara
Concentrica Olustode, o líquido contrifuged0 n ge pado trOnspor
C poriforin deste, aonde rotid0 e dirUida paroo'clopago anta.
rlor, tomando um segundo rotor do corrunt0 li qu ida , Cujo forme
oroctorisado

Cl diSmotre limitnde.polo earcasn ' do bomba, tendo Sc4 Volocide
do rolotive 00 roto r cre Sie

(Seç:fio

1959 1059

tãu do ligados ehAre si; e Os segundos elementos taubem estando
:ligados entre ai, o bloco de junçá. o tendo elementos de l'ixaçJoi
Gos civais os . blocos do cabo podem ser fixados doeligaUelMente.

. CM conjunto do aoardo com o ponto 1, caractari?ade
pela tato do bloco 'de junç'ENtm uno serie de segundos dohectores
para proporcionar pelo menos duas ilicirac de receptelos, os
recepteçculos dm erdo' - fileirs estendendo-se mal-clemente Um 00:

Outro.

MOVA DOMDA OINTRIFUOA, conformo ratviodiceqr0 OntO!*
VlOr, cnrnctorizodn pelo tato da posi0o canumida polo rotorp
recuada da corrente ltquidn, permitir o pnaungem de datam'
Cm munpendo, otravGo da bomba, mo tendo como inTecilho ag

Fevereiro , de

III)

3 - um COnjunto de coOrao com 06 pontos 1 ou 2, 6"araom
• terizado pelo fato do elemento da £ixajo compreender una berra
de vírioa braços, s ' qual, ; retida entre duas partes do bloco de
..áur4o, de modo , que cada braço , se estende atralgs de unti .f.poe de

COdkd o e internou dos Senna do rotor, evídentemento, iqueloS

bloco de jUnçá. o para receber um parafuso de jeque num dos blooe0

ao to mpuh0 Inferior 00 de beco do nasirng4o; tudo , conforme foL
§ubsdocielmente descrito e repreeentado no relat4ri0 O dama -.

de cabo.

ehop onexes.

terLi .iticos precedentes . , círecterizedo pelo tato do, Segundo conec..

4 - Uni conjunto de acerdo com qualquer dos pontoe corada

ter

compreender um corpo tubular tendo uma fileira de recept;c:1*

104 'estendendo-se perpendloularmente ao seu'eixO, e outro recep.

oteoulo eszendendo-se de ceda extremidade do corpo•tubulare
5-, Um conjunto de scEs; Jo com qualquer dos pontoS pre.
Cadentes, caracterizado pelo fato do elemento do fix4ao compre*
ender. um corpo cilíndrico . tendo uma fileira de elementos de para.
:uso estendendo . se rcrpendicuiarmente ao seu , eixo para engate
CoM ' os . parafusos de jeque nos blocos da cabo e outro.telemento da
Par$fu.nO semelhante em cada extremidade ao corpo.

6 - Um conjunto de soiirdo com qualquer dos ',cintos pre.
cedentee, caraderizado pelo fato do bloco de junç;o compreender
duas partes ligadas desligavelmente, - Inna parte tendo orifIcios

que recebem alguns dos rece;ptículos, as partes cooperando para
delimitar orifícios para os recept j álos remanescentes.
A reqOarente reivindica de acCirdo com a ConvençÊO
nacional

o Art. 21 do. Decreto-Lei NO. 7903 de 27 de Agosto de

1945. e prioridade do correspondente pedido depositado a Repor..
tiçà. 0 de ratentes dos Eatadcm Unidos ao Aml'ica, em lb de JulhO
46 1961, sob No. 124.192.

T2RMO V R 140 853 de 9 de julho de 1962
Requerente: AM2 INCORPORATED . E.U.A. •
Privilegid de InvençSo: "DI$POSITIVO CONEOTOR DE CABO
COAXIAL'
REIVINDICAOES
1 - 0m conjunto de bloco de •umg o de conectoros eletrle
005 paro ligar deoligavelmente entre si uma serie de- cabos ele.
Vricos coaxiais, cada um tendo fl*ado ao mesmo um primeiro Oonade

ter eleStrico dispoato . num bloco da cabo isolante, a tendo um pa.
Miro elemento de contato ligado g UM condutor externo do Cab0
e um segunde elemento de contato ligado co gole° do cabo, o eong
:unto compreendendo um bloco de junqU isolante no qual etcf dias
posto um segundo conector eletricapara emrarelluir com os primei.
ros conectores eletriC0s 9 caracterizado relo fato do,segundo
Dector eletrico ter uma g eriu de recepWculos, cada um estando era
Comunicaçlro com uma face do bloco de junç go, onda recepteculo torç
mando un primeiro elemento da contato para •emparelhar com o primeiro elemento de contato do primeiro conector, o recepteculo
tendo um segundo elemento de contato para emparelhar com o segun6
40 elemento de oontsto do primdlre çoncotor, os raceptáoaos oc+
1

eRm0 N a 139 739 . do 7 de junho de.196E
Requerente:. EDUARDO MOUTINHO GUANABARL
Wodcllo do Utilidsdot "DISCO PARA -CONTROM 1;0 GROIDSZ"
xividoxeãéUsg.

1?

DISCO BABA cUNTROLE DA CRAVIDEZ, careOterizadO pelo ratVda .conottotir em 4 circules coneentridos a superpostos, graduadoa pura ruton
trar ate 260 ciclos menstruais ,• sendo qte o 44.00.0 maiOr &suo

os 'outros 3 mcivaia,podond giear tonto pata a direita como pateei'
loquerda, contendo pkirculo superior / seta o 2.1anOlin1sa g para O
rim dd leitura de penedo fertil no 2a a 3a circules, sendo Saha
feito de matãria plÉstien tranaparentr, conforma o roinvidiandaâ
Subetancialnenta Come &sarna IlUatreellUOS demi= gozosa

•
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2.- 'Processe de acerdo com o ponto 1,„ caracterizád0
cOMoraati4
pelo feto de Usar-se o'bidratO
3.- Processo de actrdo com o ponto 1, Caracterizado
pelo fato de Usar-se O alcoolato de bifenilil glioxal (herda+
cetál) como matãria Prima*
Finalmente, a depósitante reivindica de acOrd0
a Convenço Internacional, e de conformidade com o artigo 21
do Cãdigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos corres..
pendentes pedidos, depositados na Repartição de Fatenteida
:inglaterra,. em 24 de s etembro de 1958 é ai de , maio de 1959,
Sob es n o s 30.524 e 17.362, respectivamente.

Vtamo . 137.387 - 22 de março de 1.962'
•

REQ=1ENTE NORTE AN2RICAN AVIATION, INC - Estados,Unidos. aa Ankida
7111VIIAGI0 DE INVENÇXO - Processo de purificação de Soluçães

,~3_,

• NFNA\ÍS
'
\\S

1. um processo pare separar uni-a'solução menos Coacentrada de uma solução reletivemeate meie concentrada, caracterl.
g ado per compreender es fases de (1) formar sólidos ' e unia soluçãO.
do gases e partir de uma solução de concentração intermediário contes
residual
diasolvidoa, por contato direto com um liquido refrigeram.
te veporiavel; (2) separar esses sólidos da referi d a Olução
dual; (3) formar um líquido e . pertir dos referidos sólidos por contato dos sólidos com vapores de refrigerante quente, esse refrigeraw.
te sendo contaminado com os .gesee dissolvidos nas fases (1) e Mi
(4) descoataminer o refrigerante por absorção de uma Parte dele em
FIG. 4-

ume quentidede de um segundo líquido de pressão de vapor relativa-.

mente baiís, no qual o refrigerante é aolével, esse segundo líquido
22RM0 NC . 113.006 de 3 de setembro de 1959
MEODERENTE: WARNER-LAMBERT F e-{,P,MCEUTICAL,i-'MPANY, Estados Pnidos

,

da America do Norte

ntIVILEGIO DE INVENÇAO: "PROCESSO DE PREPARAM) DE DERIVADOS DE
ALFA-FENIL,BENZOIL,ALFA-ARILAMINO-CARBINOW.
PONTOS CARACTCRISTICOS

1.- Processo. de preparação de derivados de alfe-fenilbenzoil-alfa-arilamino-carbinol tendo a seguinte fermula estrutural:

tendo uma solubilidade relativamente baixa pois os referidos gases
dissolvidos; e (5) . seperar. o refrigerante e o segundo líquido:
2. Em pr'ocesso para sel,erar ume soluçjp.blenon'cOa,
centrade de eras solução relabivsmento mais concentrado, cerecteri,
g ado por compreondor os fuces de (1) formar sólidos e uneisoluc5O

residual e partir do ume soluç750 do concentracao'intermediária coa..
tendo gases dissolvidos, ,r,or conte sto direto com um líquido refrize.,
rasto veporizável; (2) separar esses sólidos da saiu& residual

(3) formar um líquido a partir dos referidos sólidos por contate e&
Uesmos com vapores de refrijerante quentes, , ésse líquido e e Sola.

O -iH-N11-OX

te. qual:R representa bidrognio, halogen4a. um grupo hidroxila
'Ou um Crilp o bidroxila eterificado, um grupo alcolla; R1 ã bldro.
644io Ou lialogáaio; X e Y São hidrognio ou o radical hidroearbote te del a 1Z tomos de carbono,_caracterizado-por compreender

a reag 'áo de um produto de adição de bifeallil glioxal, tendo "a
OeSuinte fÉrmula eàtruturalt
—C
R
¡Ia elnal R, 10' e X são confOrme definido-acima, com Um ã.ci'do elenobenzOico livre ou esterifleado, num solvente org;niCe ne.
itpacil Os reagentes sejam substaacialmente solãveis .-e que seja
gMiCamente inerte', para- comi os referidos reagentes e derivadó2

çZo resâuel sendo contaminados com refrigerante nas fases (1) O
(3); (4) descontaminer o referido líquido e a referida soluç'So zflit
Oidual por absorçZo do refri .gernte contido em ambos em um seguadO
líquido de pressao de vapor relativamente baixo, no qual O reuiserom
te 6 eolavel, Use segundo líquido sendo relativamente 'miscível, cena
(5)-separer o refrigerant0
.0 dito liquido O 6 soluço residuel;
O O segundo liquido.
3. Um processo para sepaAr uma so1uç0 menos conceg,
trade de ume Soluç'j o relativamente mais concentrode, ceracterized0
Dor compreender os Leses do (1) formar e(Slidoe e ume so2.uo.4 resíduo/
O partir de uma soluço de concentraç7o intennediárie contendo geee3
d iccelvidas$ por cento-to direto com um líquido refrigerante voporim.
Z5vo3.; (2) separar asses scilidos de soluçU residual; '(3) formar
iíquido com os cOlidos por contato dos mesmos e e m va po res do refrt,o
Coraste quentae; O refriserente sendo contaminado com os gases UI*
solvidos na fase (1), o liquido e e so3uç90 residual sendo coa-temi.*

l ie carbincl, en tenperaturas de reaço de Arca da temperatura
teoiente ate a- do ponto de ebulição do referido solvente-orga

frigerantó por absorção de uma porte dele em uma qaentidede de ovl

.01CO.

segundo líquido, de preadj e de vapor relativa .. .lento Ual*s, no qual O 2

nados com refrigerante nas fases (1) e (3); (4) descoataminer o reo

Segurloa-feira
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--refrigerante ó s olável, o segundo líquido tendo ume

_

s Olg Ilidde no
bpixa paro os gases dissolvidos; (5) d e sc oateminar
O

referido líquido a a solução,residuel por absorção de refrigerante
contido em ambos em uma porção do segundo liquido; e (6) separar O
refrigerante do segundo.11quido.
4. Um p'.

-- rizado porque a solução de

, v de acórdo coa o ponto 3; Odracte+,
tração i- , '-uvdiério é agua do

mar.

5. um
de ecórdo com o 'ponto 4, conotem
rizado porque o rof r;rn --te (5. um bid-v-. tt' -to olifático ¡cedo;
6. Um p , wr7-e de acórdo com o ponto 5, corootao
rizado porque o segundo liquido é um hidj'ocarbonsto-Iliatil9 Otig
gra

.Xier.

•
7. Um processo de scórdr; coa o go/A01.5, estude*
rizadó porque os adiados são formados por,c5-agairauto da solução
de ,-on. r outração intermediária em contatotdiretorcum,P
frigarente vaporizável, formando assim vopor9U de resrigerente.
8. lá um pdra separn r ume'íolução menos

concentrado de ume solução de concentraçãO intermodiária contendo
gases dissolvidos, por (1) congelamento da solução de couentraçãO'
intermediária por contato direto coa um líquido refrigerante Vap0*
rizavel poro formar (a) vapores de ref rigerante,.(b) - 8Oligos coa.'
pr An c%,do a solução menos , •, r e,trada e (o) soiuoZo wesiquei meie
concentrado, (2) compressão do vapor de refrigerante, (j) separação
dos staidos da solução residual mais ,, •veutrada, (4) fusão dos s6.
/lidos az contato direto com o referido 'vapor derefígerante compri+

mido para formar a solução menos c.,, r entroda e líquIOUrefrigerann
frio, e (5) r ecirculação do líquido rofrigereate frio para o feSO
(I), processo em que o refrigerante fica. contaminado coa os gases

dis solvidos • Os so/uçães ficam contamínedue coa o refrigerante nos
.fases (1) e (4), o aperfeiçoamento corocterÁzado'portV4reOnder
(A) a absorção de uma porção do refrigerante ca um líquido de pre3,4—
sSo de vopor relativamente baixa em que o mesmo é solável e em que
oS peee oriu com porativm.to insolávois, para formar Uma misture

refr i g erante-liquido isenta dos gases, (B) separadamente, .26r ema
p otreato a solução residual e a solução monos coaceutrods o
p a uma
porção do líquido, para extrair o refrigerante e formar mala misto-.
ro l íqu ido-refrigerante, e (C) destilar uma porção da mistura 11...

q uido-rofrigeranto das fases (à) e (B) poro separar o lí q uido do'
.refrigerante,
9. Em um p . e, pora obtor águo relativaMents
,d o aaineralizade a partir de ume solução aquosa contendo gases dia.
s olvidos, por (1) conglalaaento desse solução em contato direto com
um líquido r e frigerante vaporizávol para formar vepores de refrigerente, galo e solmoure residual:, (2) comp l -"j o dos vapores de
refrigerante/ (3) separação do gálo do salmoura residual, (4) fusão
do galo em contato direto com o vapor de refrigorente CPMprimide
pare formar água e líquido refrigerante frio, processo ea
refrigerante fica contaminado coM os gene di s solvidos, e 8 COID.

•

ção e e água fico contaminadas Cem o ..refrigerantO, O aperfeiçoa:loas
to caract erizado por com,preender e remoo5o dos cases do xefrigexaa•
te e o remo4o do

gjfrisoxonte da $01uçãO O do 400, por (4) vspoffl

ri'àaçll'o de

uma poro do liquido refrisoraoto ¡armado no tesa (4).
o (B) absorção do refrivrecte vaporizado na sou
em ua
do que tem um poder solvente baixo pato os g ases e uma baixe Sola»
bilidade no água e na solução, liberondo assim o rofvij,,,.. dos
Wies, e (0, zeouradoueute, p$r em eontato a solução e EI5;u0,

coa
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o líquido, para diseolveP o refrigerante no meamd¡ e .
(D) desti/-e''
o refrigereste para tomer uma porç4o do liouidoe
10, VO. p rocesso de. acGrdo coa o ponto 9, coruta:1-i
rilado pOrqUO 0 refriGerante e o isobutawa o líquido 6 o octon.o.
11, ga ua p roceswpara seperar sa no
Xelativattewer
te dOiMincnralisada de uma aoluçIo aquoso 'C
ootead0,Easa; dissolvido/
por (1) preeregfriaMento da co1n‘q"ão para p
orte do seu ponto de codx
gelainento.- em contato direto coas um liquidede treniseire de ,celog
() co-izelamento d oluçrio ea contate direto co4
uct.31-1
• cuidg,refrigerente vapâlztival
pua
fOx'Wer
vapores
d'a
refrigeren+
19, gelo e soluglió residual meio concentrado, V) compresslie do va
Por do Wri serauta, (4)
saparsOp 40 aGIO"da solu g. ía insiduol.maid
concentrado. (5) .-3.avagook do dna para remover a olttgr4o.rçis -ncik'
.0c1atagE(0 tga t:jo em contetnAir g to eOe vopor de n4
tri ã orooto odoirimido pira formar ikue e liquido refrizarnata, (71
s'eeirshlsao do l iquido,..rofrigerente para. a fase (2) a (8) ,pOr ori
contata direto e' rgo/142j residual c . a ti&tto i 1,20iaraeem.
enteá . com .0
liquido'do tro'lgra' isao de calok 4à fase (1), ooceaso em que
tri aorooto fios O•s ateads coa De' Sane illaSelsidOes O tkperfeLii,
• ç- o0F og3 cfroot edrodO.por empreenderO eb,SOrgVo . da USO por4(
a o's-raprzerante 8:k um liquido de prese"á
de VoPor relativamente',
baixe ao que a refrigeraste 8 andu.% e co A
ge .os gase s ,P7io xon.4n
tivamente

inioleveias para figmag 43 mistura rafriseraige-liquti
do, o desti3.ag7o desse alotara _
• xedigerante-liqado pgra e.ourekt
o li q uido 40 refrigerante,
/2. Wzrocapno a*o 0410.0 (4. 0 Doatall,
"ri4x
tutzsdnarato D liquido ce txansmisatide . ealo.r . 6 o refri.GerantW
,
prookoso: de écUdo Semo ponto 11, canal,
teclado .perque a 1Etd d. irousaisedó. dd"colox .4" d lf.íziao
P2essrio de To1444-a1atiVara;D:th
3/ Voszacii-eao raro otrUip iístio lat(ia • /sortig
jiti;ael ao or. óeraotecieedo.lor eepreender:* zre:.xasfrIonant.a
da 5,suo do :na: qqatoadore,aaas discoliidos - atkponto da can pode
de c 4n&e1ament0 1 e coltatadditan coa oót;olic; o cacsaignato
ele/ do Asa da Ws o ediztatO dinteoze.gobu
tonO.friO ixeado
como liquido refrigerante, peta garan voi?0 del.dobAann
salmoure residueli- contaminmee Ceda O 40
b stonoi o ká co Sosdati.
dissolvidoa e contaminando 8 saimoura can teolantanol cOspresatck
do vapor de isabutbal a SoperiflO da seatiura . -0 do, gtrb:o lavo,
som dor Galei ectaa do glIa'an contata ditõto com a
Mor da hd4
batono COmprimida
. io Earla conta‘k
, pare l'oúkar i s olnitano . lkuidofr
minada 0,03 isobutano: 3 rup orizinZo de uma .
2anllo'do Isobatano
quida Zrla p roduciCo paZe rnsTia do1.01 a absorgZa do isautanO
Vaporiz.odo ba cabo; cantata Va Cana ó da sainàura residual
octana do '041-roarriamanta dÉzna da sor, 2ara cztxaiC o isobutaxol
zisid-aokticagra da ama vai& do :Mono q. ito eatova ok .coto e041
g 'ao/mouro e a :sua coa una sn'ia • do octana 1 0
1.1 coatja O loobuti,e.
kut ene:vido; O e colore:CU. d icotgono do- Detono,
I5,Vaxxocucc,p02aCbtork18 potJ y aia P0-2tig
6va da.zars 4kirdete:00-02 Conxeoadar opra-rearrlaientti
da kla .do 3er.entetlaeZefef; Ng eOincTOS; 1). 02e perto do seu 204Àn
te da conefananta i :04 eelltet9'!Jireto cO:t octana, SZeim conte:114
Sande e ezue do m
eeo o contelemento porciel do Èzcza
= e oU'esto.direts opa laolMono£r3.a, nano cano .3.ig4ao xefIct'f'
garoute f paro fOrmar vapor etIsOutano,:c'elo g '
snraou:a recidua;(/
aeala contaminando a zerriseion•te cou os g ses diesolviam octa..)
k101 e Contaminando 8 SCIEWe teã /;iobatoor wiAp;M'sía
VOIW,

i

Dum° wvAL

i072 Segunda.-reisd

leobuten01 9 SepereçãO do salmour, e do geio e lavagem do g&
120; a Tosão do s3lo em contato direto com o vapor de isobutanó com.
'plata°, paro formar isobutana liquido frio e égua contaminada com

llsobateno; e Vaporize 4O de ume ecwção do isobutano líquido produ•ido pele tua° do.gelo i a absorção do isobutano baporizado em °ctato ; O octana da égue e da salmoura residual com octano do pre-resgrei-emito de trisaa do márloara extrair o isobutano; e condenseçao par.
0101 de UMO percVe do vapor de isobutano comprimido para formar an
Illquido xico ea Oetuo0; a combinação de uma porção do octana que
•ateve ea contato com fs salmoura e a égua, uma porção do octana
Contendo isobatcno absorvido e o liquido condendado rico em °c.ta.
' 00; 8 0 separação do isabutono do octano.
A requerente reivindica de ecOrdo cm e Convenção
, Iníernsoional e o Art2 21 do Decreto-Lei N2 7903, ee 27 de kjeto
Oe 1945, o prioridade Ao Correspondente pedido Mei:Sedo na re-

gartlçao de patentes doe Estados Unidos da Amé rica.' 6-m 23 d ° .larçc)
, Oe 1961 5, sob 11 2 97 935.
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2. Processo OU equipamento conforme aóterita 156
pontal, Caracterizado pelo fato de se fazer uso de , um corpo se.
mi-condutor compreendendo pelo menos Uma camada superficial com..
ttndo impurezas adicionais em pelo menos uma superfície, tendo
a referida superfície una concentração aumentada de portadores
de carga majoritatrios, apelo fato da concentração deportado..
res de carga majorítá:rios ser controlada em pelo menos uma ca.
moda superficial das mencionadas.
.
3. Processo ou equipamento conforme descrito nek
ponto 2, caracterizado pelo fato da dita camada superficial ter
espessura da ordem de 1 u e uma quantidade adicional de
atroa de 108 a 10 13 portadores de carga majoritários por crri2-,
com relação à mesma farte do corpo semi-condutor, sem cnncentrí,,,,
çao aumentada.
4. rroceáa on equipamento, como o descrito em
qualquer dos pontos p recedentes, caracterizado pelo fato da
concentraç'áo de portwieres . de carga majoritários de uma cama.
da superficial ser variada apenas entre concentraçaes mais ele..
Vades ou iguais à cOncentraçãb de portadores de carga majoritJ.
Tios da porgZo" restante do corpo semi-condutor.
5. Processo ou e quipamento, ceia() o descrito em qu,4.
quer dos pentes r rece dentes,caratterizado pelo fato do feixe a
ser modulado ser refletido muitas vezes no corpo semi-condutor,
por uma sup(frfaie sua oposta e plica de campo.
6. Processo ou equipamento, como o descrito em
qualquer do c gr!ns p recedentes, caracterizado pelo fato do fel.,
xe a ser medulado ser --'10tido no corpo semi-condutor apenas
totalmente por uma su p erfície oposta à placa de campo.

TERMO N 0142.932 de la de setembro de 1962
Requerente; N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIENKEN...-Ralanda
Privi1ogi0 de Invençaol "APERFEIÇOAMENTOS SM RELATIVOS A PROCESSOS E EQUIPAMENTOS. DRSTINAWS A MODULAR UM PEIXE DE RADIA..
1g0 ELORO-MAONIITICA COM O AUXILIO DILUE CORPO SEMI.CONDUTOR'S
nçAS MODUUDORAS APROPRIADASi USO R* TAIS ?ROO:USOS 11 EQUIPA.

leznee

7. Processo ou equipamento, como o descrito em
qualgu, r_úd-foritos precedentes, caracterizadohoelo fato CO
corpo semi-condutor apresentar o formato de. urda tira e pelo
rato de, oposta a pelo menos uma das duas superfícies maiores

da dita digo, da tira, de preferencia oposta a ambas e delas
isolada, haver provisão de uma placa de campo e pelo fato de
feixe a ser modulado incidir em pelo menos uma das extremida.
dez de tira e ser refletido durante sua passagem pela tira 1

BstVINDICAVIES

14 Aperfeiçoamentts em ou ,Aatívos a proceasoa
• equipamentos destinados a modular um feixe de radiação aetra
elagnÉtica com o agxílio de um corpo semi-Condutor, tos quais a
teixo a ser Modulado passa através do corpo semi-condutor, que"
SubsanClaimente perme‘vel a asse feixe, bavendo provisão de

muitas vezes pelas duas faces grandes e paralelas da tira, an..
tes de emergir na outra exbegdade da tira.
8. Processo Ou equipamento como o descrito em
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado , pelo fato da concentraç go de portadores de carga majoritários ser controla

OisposItivos.de modulação do feixe, caracterizado pele rato da
COncentraçgo dos portadores de Carga Maioritrios ser variada
INm pelo menos UMA camada superficial do corpo saml.condatot pot
golo 4g um. pia% de tempo, atravb da cp./ por interm jdío do
ema consoa° eletricas podem Ser retirados os portadores do cor.
gla ggoritÉrion e supridos ao cOrp0 semi-condutor, apelo fato
eaconcentragtó de portadores de ORT04 rajorIeriosia camada
•por:141o7 ser controlada apans OMá .rceSS4 da COndentreçU
Ihrinsua IN do preferis, principalmente em. umá regi5o de com-.
tfatfa2Z4S excedente da soneentraçU a-04 portadores de Carga ma3or3.t ;r10 3 do res tante do corpoà . de modo ve A absorção de Um

da em pelo menos duas diferentes camadas auperfielada -do cor.,*
po -semi-condutor, enfrente as quais 0 deles isoladas, encontram

Ireixe 'que atravessa a Cantada e4ertiO5.al principalmente levada
SfeltJ de sáneira constante pelo S portadores de carga majorití.
210t, enquanto que o feixe a ser modulado refletido pelo menos

com concentração acrescida de portadores de carga majoritários,

4102 Y2CDUSe corro. bóle di

erfAie.

Se V‘rias placas de Campo e pelo fato de, entre as diversas pia.
cat de campo e ó corpo semi-condutor serem aplicadas diversas t%)
saes de contrôle, de modo a obter ,se Wa mistura de sinais
OontrOle.
9. Pega moduladora, destinada a emprego em um pró.
cesso ou em um dispositivo coro o descrito em qualquer dos pon..
tos 2 a 8, caracterizado pelo fato de compreender um corpo semi.
condutor que apresente, por meio de impurezas adicionais 'em pelC
menos uma camada superficial, pelo menos uma camada superficial

em frente e qual e doia isolada. fica situada uma olaca de
Po.

creme.

Eegur.dn-fera

ki•

Im

p
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n. A combinação segundo o ponto 3, caracter/.

10. Processo ou equipamento, destinaao a gomar
Um feixe de raios elotromagneticoe por meio de um corpo semi-

zada porque cada dos ditos elealentow de.reflexão tem uMa face coa
_ 'figuradde modo substancial:Mente iriangular, coincidindo substaa
cialmente colp. una area respeetiva dc dito anteparo.

condutor, sulatancialmente constituldo conforme a descrição
a qui feita com referencia ao desenho anexo.

.A combinação segundo o ponto 4, caracter-i.
sada porque.o vArtin de cad'a ditos elementos de reflexão trian.
'guiares is;aredonegdq
A combinacto segundo o ponto 1,•oaracteri.

A requerente reivindica de acãrdo cora a-Convenção
Internacional e o art. 21 do Decreto-Lei n* 7.903, de 27 - de a-

gos to de 1945, a prioridaide do correspondente pedido depositai do na Repartição de Patentes na Eolanda,am 15 deksetembro . de

zada por tee*.medidor acionável como ama função do brilho de
imagem, e um dispositivo para ivotar automIticamente dita aálM4

1961,sob n* 269.239.

la de diafragma.em resposta ao acionamento do dito medidor de ea
posição;
• 7. Á combinação segundo o ponto 6, caracterim

--f

zada porque ao' menos um porção da luz refletida por dita supera,

,
de expOsicãO.
\
Cie de reflexão adiona ditÀ-eadidor
A combinação stgUndo o ponto 6, caracteri.
"dl-Porque uma portão da luz refletida por dita superfície de

rsflexão, aciona o medidor-de exposição, e uma outra Porção da
dita luz refletida . á utilizada para a tomada de visão.
9. Em uma cãmara tendo um Visor e Um disposim
tive disposto num eixo ético para focalizar uma imagem de uma ca
na sObre una superfície fotak.sensível, a comgnaçío caracterizada par compreender s'uma válvula de diafragma simples, pivotada _pari movimento angular transversal a ditweixos; o tendo um rasgo
de transmissãé. 'àelui . disposto em-relação cooperativa Com o dia..
positivo de focailzação, tendo dito rasgo margens laterais afanl
lados e um eixo com simetria aproximada intersectando dito eixo
ético; e um dispersor fixo de feixe, disposta adjQcente ao eixo,
ético, e tendo uma superfície de reflexão disposta angularmente
com relação RO eixo ftico,-para refletir luz para fora do eixo -

FIG.5
/-

ético cem direção ao dito visor, em ao menos uma porto

48

uma

margem -da dita superfície refletora, íbrmandO Um anteparo dispoa

TERMO N O 142.396 de 23 de LgOeto . de 1962.
Requerente: EASTMAA KODAK coMPANY =.E.U.át.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO - A CONTROLE ps EXPo'_

to em relação cooperativa com dito rasgo, para definir uma abar..

tura de 'exposição.

7

SIÇÃD.POTO-BUTRICO".
REIVINDICACUS

1. Em ume dtMara tendo-una lente de tomada dil
posta num eixo Atico para focalizar uma imagem ou uma cena dentro
de UMG superficie'fott-sensive4 . 4 combinação caracterizada por
/
•
compreender ume válvula de diafragá . pivotada para Movimento
angular e tendo Um rasgo afunilado na mesma, disposto em ' relação cooperativa dom ano. dispo3itiv0 de focalização; um antei,aro

a/inhadn axialmente com Ufa porção perifárice da dita len-

te, em relaçto Cooperativa com dito rasgo para definir Uma.abaZ
jura de.expoSiçto; e ' um dispersor de feixe tendo uma superfície

disposta em um Ingulo com relação ao dito eixo, para refletir
luz para fora do dito'eixo, sendo dita superfície de *reflexão
disposta ao menos parcialmente em:alinhamento exi g i com ,dito
anteparo.
e. A 'Oom plro fedundo o . ronto 1, caracterl.
medo porque o dispersor de feixe: é unftL:rio com dito anteparo.

3. A combinação segundo o ponto'l, caracteri.
zado porque a euperfícfe de reflexão cOnpreende dois elemento
, de rerle4o opostos, espnaçlo S do ditc exc.,

•io, A .combina00 definida no ponto 93 caractg *
rirg da porque a superfície de rottoxn;Compreende dolo-olementon
• de reflexão opostos espaçados lateralmente do dito eixo 6tico.,.
substancialmente na'Aireção do eixo de sâótria oprognada, 110
•, dito rasgo;
combinaçéo definia. ao ponto 10 # atroe.
teriSada porque :margens laterais afuniladas-doditO raspieqj
vent em Pa ra uma extremidade do ditO rasgos di- tal. modo Ve pequi:

1074 5.'eLYur:.::-..--.e:ra
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nas abertarta de exposição são formadas por dita extrerildade czn
vaxgida, em cooperação com a porção marginal. de um.dos.elamentos
de reflexo.

A requerente reivindico de actirdo comia Con .vcnc -iio Internacional e o A rt.'21 do Dscreto-Lei X2 . 7..903, de 27 de.
agosto de 1. 945a aprioaidade do aor.respondente Pedido deposita-

,
'
dc na Repartição de Patentea da Alemanha, az .2 de.1setstbro'
de
1.961, sob Na. 44.632 IXa(57e.
T21110 Na 122.741 de e de julho de 1960.
Requerente; ENBAIAGM TRANSPARENTE SIO PAULO Mia.
a SÃO PAULO.
Eodolo de Utilidade: "SAQUINHO PLASTICO'COM
FECHO pi CORRER".
REIVINDIOACUES

1) Saquinho plástico com fecho de correr, de-feitiretase:
lar,quadranguler ou Coa qualquer outra configuração geoadtrics
apropriada, caracterizado por ser provido na face frontal Ou aate• ricr, bum prásiwo a extremidade saperior dema abertura Orajgo
4tráásverzel, em cujos beiradas aó - epliCadts az partes 1aia2.49,..learaleias. de doas tires plásticas pffiovidas ji de nervuras e canaletas
a,e coastituca elemeatos de um fec10 de correr; mas extremidades
laterais do rasgo traosversal e consequentemente dó fecho, enema,iram-se doia grampos e fias& e - limitação da abertura do sequinho
2) , Caquinho plástico com fecho de correr, acorde com o
to 1, tado domo S ubstancialmente descrito, reivindicado .e represen
.slo nos deetnuos anexos.
'Vir
•

r-)

•

4RMO 142.394 de 23 de agosto de 1962
liequerentet RJ'. PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIEKEM
Privilegio de InveNiol -UPERFE*AMOTO$ EM ou numosa
meeisinvos DESTINADOS A FORNECER CABEÇOTES PARA LÁMPADAS
EUTRICA'S DE FILAMENTO., VÁLVULAS DE DESCARGA E EQUIVALENTEN
a um stwaRTE m6vEr., EM~mu ORDENAI*
REIVINDICAÇOU

1. Aperfeiçoamentos em ou relatiVoe a dispositi.
VOZ 40Stinad9s a fornecer cabeeotes Para lõmp adoe elítriCas dm

4•0:3:£7

da 1%9

:ilamento, válvulas de descarga e equivalentes, a um suporte mí
vel, em saqueado ordenada, caracterizados pelo fato de-se prover.um reservatório de suprimento no qual os cabeçotes ficam dia
postos desordenadamente e dotado de dispositivos destinados a ra
mover os cabeçotes do referido recipiente e a arranje-los em fila sabre uma primeira guia, sendo possível distribuir esses cabe.
gotas dispostos na guia, porá no mais dispostos desordenadamente um em relaçõo ao outro, em substancial sucessão ao lado ' superior de um transportador- preparadó para movimentar-se com respat
to à guia e que contem determinada quantidade de posições preparadas, desenhadas dó maneira que pelo menos os cabeçotes de uma
fila que encontram seu caminho para dentro de posições prepara:.
das possam assumir apenas uma posição pre -determinada ali, ao mea
mo tempo que esse dispositivo de transpórte, ao manos em uma de
suas posições, á capaz de distribuir cabeçotes em sucessão &uma
segunda guia, onde se pode formar um suprimento do cabeçotes dia
postos em fila e todos dispostos na posição desejada, e que pode
distribuir os cabeçotes et sucessão a préndedores do ~arte':
Z. Dispositivo, como o eiSpoato no ponto 1, caracterizado pelo fato do elemento transportador ser capaz de executar movimentação .intermitente • ser provido de determinada Tann.
tidade de oriffclos uniformemente espaçados'em' ciaculo, havendo
dispositivos colocados em certo &mero de posições sucessivas do
elemento transportador limitando a profundidade das posições pra
paradas, enquanto que a parte da segunda-guia que recebe os caba
çotes, fica disposta por baixo. do dito dispositivo-transportador
no ponto em que falta o mencionado dispositivo limitador da proa,
fundidade'.,
3. Dispositivo como o reivindicado nos pontos 1
ou 2, caracterizado pelo fato do dispositivo transportador com
preender uma mesa provida de orifíciOs e capaz de executar movimentação intermitente, por baixo da qual se encontra uma pla
ca fixa, projetada dó maneira a cobrir todos os orifícios, menos um ou alguns, dos orifícios existentes na mesa.
4. Dispositivo, como o descrito nos pontos 1, Z
ou 3, carácterizado pelo fato de ser provido de dispositivos
fixos destinados'a soprar uma corrente de gÁs ascendente-atra.
vis da posição do diapositivo de transporte mOvel mais preiximi.
do orifício da primeira gula.
5. Dispositivo, tomo o descrito nos pontos 1, 2,
5 ou 4, caracterizado pelo fato de, por cima do dispositivo'traaa
portador visto no 'sentido de rotação do mesmo, haver por trÁs
da primeira guia um raspador fixo, preparado para remover cabeçotes que tenham caldo ao lado doe posições apropriadas do disposta
tivo transportador.
6. Diapositivo, cOmo o reivindicado nos pontos 1:
2 , 31 40u 5, caracterizado pelo fato dó,'pr4xlmo ;1. segunda guia,
haver dispositivos que, quando os cabeçotes que se vão juntando
na segunda guia excedem um minero pre-determinado, fazem temporà,
riaaente cessar ó movimento do dispositivo transportador.
7. Diapositivo, como o descrito no ponto 6, caracterizado pelo fato doa dispositivos destinados a fazer temporirig
mente ceesar o movimento do dispositivo transportador serem dota,
dos de elementos foto-elétricos.
6. Dispositivo, como o reivindicado em qualquot
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Segunda-feira

•

uve punws preceaentes, Caracterizado

polo

fato dar guias earea

4%k

geridos membros compreendem um material dO tipo das grexaS.

Calhas vibratórias.

.3 Fonógrafo de acOrdo com o ponto 2, oarecterizado
polo fato de q ue' o referido material do tipo (Jon graxas 6 uma
graxa silicona.

9. Dispositivo destinado a distribuir cabeçoteS

Para lÈmpadas eletricas de filamento, vó1Vulas de. descarga e
equivalentes, a um suporte móvel, era sequencia ordenada, suba

.4 . FonOgrafo de acerdo com o ponto 1:-,,ceractorized0
polo feto do compreender um, dispositivo de suporte no q ual sO
acha montado um dos referidos membros roiativamento m6veis:19.e
role fato de que o referido braço So tom se aoha montado de moda

tancialmente constituldo pela forma aqui descrita oma refere*/
Cie aos desenhos esguem j tieos anexos.
A requerente reivindica de acbrdo com a Conven.
Ç'io Internacional e o„ art. 21 do Decreto-Dei ti* 7.903, de 27

-

agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depos/
tado na RepartioZo de Patentes da Holanda, em 28 de agosto de
3.9 61 sob no 268.696.

A

se Mover em relageo ao referido dispositivo de suporte.

5 . Fonógrafo de acOrdo'com o ponto 4, oaractorizad0
pelo feto do q ue o referido braço do tom se acha montado, orti.
Geladamente, no referido dispositivo de suporte.
6 . Fonógrafo de ecOrdo com o ponto I, ceftaterisod0
pelo feto de que a referida agulha se. acha montada do modo a si
mover num e noutro sentido em relego ao referido disco;pelo fet0
do

que , a referida ligaçOo compreende membros relativamente meada

destinados a permitir o movimento da agulha em relageo ao diso0
eem o movimento:do elemento reprodutor; polo fato de compreenda'
dispositivOw . de retençeo do natureza no selida, dispostos pop
entro _fiqa referidos membros o.dotadbs de propriedade de poderork
transmitir vibraçees do frequ6cias cOnleas do referido braço de
tom pare o referido elemento reprodutor; e polo feto de que 08
referidos dispositivos de rotençeo sí(0.-ad moldo 8 permitir que Of
referidos membros gozem entre si, OU ume corta libordade de ma•
v. imento, som ' projuizo da rotonçeo ou restriveo proporcionada pele",
earepterfeticse físicas do - referidos dispositivos de retene0
o sOlidoa.
7 . ron garato do ocCed!, com o ponto 6, earactorieadó
polo. gato do q ue os referidos Membros compreendem elementos telen ni,
oápicoo, relativamente, eleveis por entre Os qualsorlOam os r0f4(
ridos diapositivo** de retençeo.
8 . ronegrefo de aceid ,;, com o ponto 7, Cerattorizadil
polo foto de q ue Os referidos-dispositivos de retorneis compree*14\
dera um material do tipo doe graxas disposto entre CS á,eferido/
elementos.
TR NMO N* 142.300 de 21 de agosto de 1962
E.U.A.
Requerente* MATTEL, INC.
Privilegio de InvençZo: "FOR6GRAPO DE . FRASES IdLTIPLAS
'COMMONTAGEK APERFEIÇOADA DO BRAÇO DM TOM"
REIVINDICAOES

A requerente roivindine de ocordo.00m 8 Convenço
Internacional e o Art. 21 do-Decreto-Lei No, 7903 de 27 dó AgOdi
de 1915, 8 prioridade do correspondente pecha° depositadO . no Rea
part47o de Patentes doa Estadoo Unidos da America em 2 do Novas
reir0 d O 1964 sob 11. 08 170,44,

1 ronegrefo do frases máltiplas Com montagem Oper.
Seiçosda no braço de tom o ebrangendo um disco, um elemento reprodutor e um braço do tem portador do uma agulha O que proporciona

uma ligaçeo entro o braço do tom e o elemento roprodutor,.earoOte*
rizado pelo feto de que o referido braço de tom se aoha montada
do modo a se poder mover num o . noutro sentido as relego 80 rens
rido disco; polo fato do qin a referida ligageo comproondemedbr49
roistivmente . MOVOiS, destinados g permitir e movimento ao braço

••22 23

de tom 4m relaçeo ao disco sem o movimento do elemento reprodutor;
%pelo/s ato do compreender dispositivos, instalados entre os ro.
feridos mombres, e que tem a característica , do poder tranemitir
vibraçOes sonoras de fraguando sOnica, do referido braço de teu
pare o referido elemento reprodutor.
2 - Fonógrafo de acOrdo com o ¡p onto 1, caracterizado
pelo feto de que co referidos dispositivos instalados entro os ro-

/25
/36 92\ /40 74

TERMO

N0142.390 de 25 ao ag° 2t°" 1' 19"

Requerentet TI E EIMCO CORPORATION
MA.
Privilegio de InvonOWASCVMAÇU QMICAINVOICAO:0
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aflEIVINDIanOES
1. Em um filtro de tambor giratório de prw,,

quido de lavagem por 0,454 kg de s3lidoe ha torta seca,

OtO diferenaial,. o procedeo para filtrar una lama forcada pela reação entre co]. e um líquido aquoso contendo sódio, para

mar

o filtrado da lavagem separadamente do filtrado de

Seti•

líquldtt

"Cáustico, e efetuar a diluição pelo menos parcial do liquido

dar, como produtos separados, uma torta de c'arbonato de cálcio
lavado e um filtrado de soda cáustica aquosa o processo sendo

cáustico retirado come filtrado, para dar um liquido de como/.

Caracterizado porque a altura de lama no filtro ó mantida studd

tratamento, após a fusão e artes da cáustificução.

tração desejada, rala introduaão de mais água no material ela

Ciente para submergir pelo menos 40;5 do tambor do filtro, com

6.

Processo de recuperação quimda,. CO um pre.

O que a torta de carbonato de cálcio e o filtrado de soda cáua
tica são formados por diferencial de pressão, atraves da super-

cesso de produção de soda cáustica em que

fície do tambor, durante a submersão, e porque após a emergena
eia da lama, a torta de carbonato de cálcio é lavada com líqui

ç'ão de cal extinta e um aíquido contendo carbonato de sOdio, ca.
racterizado pdrque o p/aceuao de aeparaaãO e recuperação do car+
bonato de cálcio e da soda cáustica compreende a fase de introdua,

de ar, em uma razão não excedendo de 0,946 litros por 0,454 de
sólidos de carbonato de cálcio, peso seco, e é aplicada pressão
a
diferencial ao dito tambor, para efetuar a remoção de soda cáue

mim tal' lama ou suspensão em . um tanque em que um filtro de tama
lar giratário está mondo paro rotação, agitar e dita mistura
para manter o carbonato de cálcio em suspensão na soda cáustica.

t rica residual da torta, pot.- dealoccmentu com o dito líquido da
lavagem.

6 criada par vácuo aplicado debaixo da superfície do tambor, o
vácuo C mantido durante uma porção suficiente do tempo de subd
zarcão, para formar, arca torta da 6,3 a 19,1 mm de altura, o vá.

-cuo í interrompido antes da torta emergir e então reaplicado a.

forma uma lama de•

carbonato de cálcio precipitado e moda cáustica aquosa . , pela remi

do aplicado 'a sua superfície como taaa película de bloqueamento

2. Processo de acerdo com o ponto 1, Caractorizado porque o diferencial de cessão através da face do tambor,

5o

Manter o nível superior de tal lama ou suspensão agit'ada' em uma

4;

Ultura tal que alta profundidade seja auficiente para manter de 40
60% da área do filtro de tambor giratório submeraa, girar O aito
tambor giratório para passar sucerceivamente porçães dele para
imersão e emersão na lama pcaiada, manutenção de um vácuo debai+
xo da superfície do filtro, durante a maior parte do tempo de suba
tersão, para asaim retirar soda cáustica da mistura, como
do, enquanto se forma na super2icie do filtro uma torta de urbe?*

rásan emergencia a uma porção de torta selara a qual foi aalicada.

nato de cálcio; terminar a aplicação de vácuo aulatancialmente

uma película de lavagem de bloquaamento de ar.

perito de amem gencia da'torta da dita- lama ou ouspensão; aeapli+
Cor vácuo ao lado inferior da torta. após emergir . da mirtura; álea

3. Processo de acerdo com o ponto 2, caracte.
rizsdu porque o liquido que contém e6dio ó derivado de um dia-

nO

tribuir líquido de-lavagem, uniformeaente, sobre a superfície exteat

salvador de um processo dé digestão de polpa alcalina e a dilul

na da torta, em uma altura acima da em qae o vácuo 4 reaplicadO,

ção do filtrado de toda duaticer ma= grau desejado, é contro-

para formar um fluxo, bloqueador de ar, eemelhante a . fOlha, de td.
líquido sabre R superfície da torta, ala direção ao ponto de aMer.
gencia; controlar e quaniiddde de líquido de lavagerdassiM
plicada para ser suficiente para deslocar a toda rádatica re.

lada pela edição de líquido diluente ao aietema, em um ou mal*
pontos entre a entrada para o dissovedor e o tambor do filtro,
4, 2rocesco de acera° com o ponto 3 caracteria.
Sado porque A concentração de eólidos da lama introduzida nó fi1.
tro, 6 mantida na faixa de 7 a 15% em peso, e a femperatura do
&
líquido de. lavara, quande aplicado euperficie da torta,
Mantida na faixa de 65,6 a 98,9 5
9. vin Processo de recuperação . auímica, em.
Mn dispositivo de digestão de polpa alcalina, o qual processo
04

inclui as fases de fundir líquidos de digestão exauridos para •
ermar uma fusão, dissolver. o fundido raaültante para formar uma
Colusão aquosa bruta, caustificar tal aolução bruta com cal extinta, para formar um líquido cáustico contendo carbonato de cálcio precipitado, separar tal líquido cáustico e o carbonato de
Cálcio, retornar o líquido cáustico para a digcatão, lavar o cartonato para recuperar O líquido cáustico residual, calcinas do
Carbonato de cálcio lavado, para produzir cal pura caUstificação
Ao líquido verde, e diluir O material em tratamento, após: fusão,

para manter a concentra do liquido cáustico finalmente capando em certa de 0,12 kg por litro, de álcali titulável no liqui.
d02 O aperfeiçoamento , Caracterizado-pelcs faces de efetuar a sa.
Daração de carbonato de cálcio do líquido cáustico, por filtraa V301101. para retirar líquido eL,aLico uso filtrado, enquanto SO forma uma camada de carbonato de enojo ne pelo asnos
6,3 mm de espeaaura, submeter essa torta a v-:a 1L. ,:E • -.1:1 ror deoocamontc CM uma rroQonU em vol ,dme -enor ça.e 946 litros de

Cidual da torta para estar abaixo de 1,5%, mas Ineficiente
946 ti por 0,454 kg de adlidos na torta seca, o ditoliqui

.de

do de lavagem aonde aplicado para fluir selara pelo menos uma
,porção da superfície da torta, sob a influencia de vácuo roaplissas pelo menos ao ponto de reaplicação de vácuo.
7. Processo de acerdo aoL o ponte 6, coruta.
risada aoaaue a caneentração de sólidos na miatura de carbonato de cálcio e soda cáustica, suprida ao tanque, e mantida

..2111,

faixa de 7 a 15% em peso, a velocidade de rotação de taabor"da
filtro rotatório ó controlada para sabeeter cada uma dae seçãen
Sucessivas do filtro e vácuo, durante submersão, por um temFI

po auficierte para que a aarea fique com de 6,3 mm a 19 mm da
profunaidade, e a aplicaçr,o do líquido de lavagem tol ;ts ó comtinuada per um tempo de 0,18 r 0,3 minutos
C. Proceaso de acOrdo com o aaato 7, :.'Lraote...
risada larqua a temperatura do líquido de lavagea'aplicadelr
taperficia da ort :. 1 á tc.ntide na faixa dé 65,6° C a 98,.99 O.
9. P-roaarac de acerdo com o ponto Ie8 . caracta:
rizado porque á saarida.áatta em uma quantidade total pelo menos
igual co volume do . iiquido de lave:cem, aos Tangentes., no did-po,
aitvo ue recuperação, .da reação eata
GO4 @44130
do çontondo carbanAto de RUJA.
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10. WOCeSso de acOrde com o ponto -1, Cante-te«
rizauo porque a torta descarregado ó submetida a calcinação,.an.'
tes de qualquer Ulterior tnatament0; e a cal resultante é extin.
e reagido com ó liquido bruto 'contendo carbonato de Sódio.,
11. Processo de recuperação química, em um pro.
Cedimento de produçãd . de soda céuotica, substancialmerite como

1071
•

es,-,:to

4 . boi Totor, de ecOrdo com qualquer um dos pontos 1¡
2 e 3 11

earaohrizado pelo tato de doia ou meia pinos ou ressalto&

se projetarem de poalg5ee Inter.eepagadee no ledo de obape oposto
leminse.
5 . 11..rotor, de acàrdo com qualquer um slot pontos 1,

a

e 3, caracterizado pelo teto de dois ou raie pinos ou raseeltoo sf
projetar ano
posig ges intereespeçodes DO lado da chape opGato

-radd c descrito.
12.

Um dispositivo de reCuperação química de

digestão de polpa elcalina; substancialmente Como mostrado ha
fIguro 1.
13, ,',Jra dispositivo de filtração para recupe.
tação químico, substancialmente como mostrado na figura 2.
14. A i/Wenção substancialmente como' aqui mos

. .0“.btert de ardo com o ponto 4 Cu ponto 5, care04
terizado pelo feto do pino ou ressalto, ou cedo pino ou ressalto
ser de tel formato em corte transversal Que epOesenta uma areate
de corte ou cento voltado pare e diregeo de retine° do reter.
7 • Um reter, de ecr,rdo com qualquer um dos pontoe prece*
dentes, caracterizado pelo teto dei 1;minee se extenderem raduamen,
te para o exterior de um cilindro fixado ao mesmo lodo de chapa em,

trado e derita.

que se situemos laminas, o cilindro aendo concentrico com o eixr

A recluerente reivindica de acC,rdo C0112 a Conver.
j
Ç80 Int.trnac oz,s1 e o Art. 21 do Decreto-Lei JaP 7903, de 27 da

geometrioo de rots¡ao do motor•
8 a Uni reter, de ecOrdo cosi qualquer um doa pontoe pra'

AgOcto de 1945, a prioridade do correspondente pedido deposita.

cedentes, caracterizado pelo fato de chapa ser easenoialmente cota*

do na Repartição de Potentes dos Estados Unidos da América, em

epnel,

75 de t`,Zato de 1961, sob n o 135 835.

9 . Veie, mi'quine misturedore, pulverizadora loa semelhante,
Corecterizade por compreender uma 'Amara DA parte inferior da qual
rotativamente montado um, xotar de ecái. do com qualquer um dos pose.'
toa precedentes, e maquine possuindo dispositivos pare ecioner o Yb.
tor#
10 • Uns otiquins $ de eo5do cosi o ponto 9, caracterizeii
pelo teto de. um defletor ou dois ou moio defletores inter-eapeçaãoe
- sereis Lixados sUre e parede Interna de atuare poro-desviar o na,
torto/ pare o centro da amare.
11 • Uma m4quina, de soOrdo com o ponto 10, caracterizado

FIG

TERMO - 137-248 - 19 de março de 1.962
REQUERENTE . GEORGE TEEEDZ AND COMPANY LIMITED Inglaterra
PRIVIIAGIO DE INVENÇXO - Aperfeiçoamentos em ou relativos a rotoreS
para inquinas de misturar, pulverizar e $4,
melhantes
LETVINDICAÇUES
rot,. para uma m;quine de misturar, pulverizar.ott
semelhante, caractcl, izado por compre'ender uma chapa nas perfurada

, apropriada para aer montada pare rotaçío, em taro° de um eixo perpendiculer passando substancialmente atreves o centro de chape e em
íngulos_retoa ; mesma, a chape tendo dons ou mais 1;minas radialmen-n
;npulon ratos de sua auperfície infete dispostas re projetnndo
rior e se wttendendo pare fora da periferia „da ohape..
2 - Um rOtor para uma máquius de misturar, pulverizar •ou
aemelbante, Oararter17:edo por rompreender naus chope apropriado pare

ser montada pere rotaçOo em t5rno do um eixo perpendicular pensando
aubstencialinente OtrF. ves o centro da chapa e è ;ngulos retos ; masme, a chapa tend e duas ou M913 lemines radialmente dispoatas se
projetando à enguias retos de sus superffoie inferior, • a borda da
chap a. s endo irregularmente conformada de mudo que uma parte substancial da face- a..terior de cada 1nins se projeta para o exterior
e para fora de borda da parte da c bcpa diante ' da làmals.
3 - Um rotor, de acOrdo com o ponto 1, ou ponto 2, caracterizado pelo f'ato de uma aresta substancialmente triangular se
extender entre o it.) posterior de eadé límine e e borda adjacente.

pelo teto do defletor ou cede defletor te inclinar pene baixo e pare
diante me direç go de rotao;o de chapes
12 a rne maquine de ec;rdo com qualquer um dos pontos 9
11 8 caracterizada pelo fato do rotor ser montado abre um eixo pele*
pendieular as extendendo atreves um rolamento na parte inferior dl
C;mera, dispositivo propulsores sendo ligados com o eixo abaixo d,
Gemere.
13 4 Irma C;mare, de e4rde com qualquer um dos pontos 9
Á 12, caracterizada pelo lato de uma abertura de defoarge ser prO4
porcionede na parede da c;msre adjacente ; parte inferior de càmare.
dispositivos sendo proporcionados pare Lixar uma peneira perfurada
t; ou uma chape de cobertura sGbre e abertura de descarga,

OIARIO OFICIAL (Seção III)

1078 Segunda-feira 3

immo 144.990 de 28 de novembro de 1962.
&quarenta; 1NI1TD SHOE MACHINERY CORPORATION - Ex,A,
eriVi3.egi0 de Invenção: "NOVO DISPOSITIVO PARA SOLDAR IATAb".
Nq

T2RMO N 2 144.877 de 23 de novembro de 1962.
Requerente: ALFRED BIRGER IVAR HOLMGREN - SUCIA,
Privilegio de Invenção: "METODO E DISPOSITIVO PARA PRODUÇIO
DE ARTIGOS SOLDADOS"

REIVINDICAÇÕES
_

REIVINDICAOES

,
1 - Novo dispositivo pera soldar latas. para
apliCar solda Is juntas ou costuras laterais de Corpos de lata,
tendo cada qual uma junta de costura incluindo . uma depressão,
Caracterizado pelo fato de que compreende ut fio (48) condutor
Ale golda, flexível, que é ajustável ao longo de sua extensão
COM as juntas laterais dos 'corpos de lata (S) e que é disposto

Ce tal modo relativamente à passagem de descarga de solda (44)
lua o fluxo de solda ejeteda de um °riflai° de descarga de sol
da (46) da passagem do decarga de solda (44) e projetado sG

bre a superfície do fio

(48)

e se desloca ao longo do fio (48),

Cm ajustamento com as juntas laterais.
2 - Novo dispositivo para soldar latas, de
Cetra.° com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que
uma extremidade do fio (48) é fixada num corpo (26) do aplica,.
Cor de solda e que o fio (48) se estende do corpo (26), adia..
tente ao orifício de descarga de solda (46), numa direção para
Uterseptar o curso da selda descarregada do orifício e.„5 dag .m•
Carga da solda (46).
- Novo dispositivo para soldar latas, de
laCtrdp com as reivindicaçGes 1 C 2, caracterizado pelo fato de
Uue O fio (48) 4 disposto de modo tal que interseptu o curso
do trajeto das juntas laterais doa corpos de lata (B), de mod0
111.1,0

permanece em ajustamento elástico com as juntas laterais.

4 - Novo dispositivo para soldar latasn, de
04Ordo com as reivindicazNs de 1

I 3,

caracterizado pelo

ia •

to de qüe o tio (48) tem uma parte de ajustament000m a justa
lateral (e l e 2 ) que 4 mais comprida do que a distancia entre
OS corpos sucessivos de lata (B) que se movem ao longo de
percurso predeterminado, em relaç.74 uniformemente ersp.açada,Vo
godo que o fio
co$

permanece em ajustamento com pelo menos um
corpos de lata (B), todo o tempo.
(48)

5 - Novo dispositivo para soldar latas ., de
')COrdo com as reivindicaçGes de 1 á 4, caracterizado pelo rate.
2e que o fio (48) tem um dametro que não d maior do que a lag,
$ura da ' depressão (18) da junta lateral dos corpos de lata (si).

6 - Novo dispositivo para soldar latas, de
ANOOr do Com as reivindicaçOs da 1 A 5, substancialmente como
&Scrito e ilustrado nos desenhos anexos.
A req uerente reivindica a prioridade de
Igual

Co

pedido de patente depositado em 19 de dezembro de 1961

ri'?
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160.507: nos Estados Uni&os da America.

1 , lletodo e dispositivo para produção de art4
£; . is

soluaaos, especialmente tubos, pelo qual sA0 Soldadas diVap
mas partes ao longo de pelo menos uma zona de costura, caruba

-tzlio pelo fato que o cordão , de solda é submetido a UM pema*
ncnte assentamento, em ambos os lados, por meio de roletas, pa
3.1a3, sapatas e outros membros similares dispostos tanto exteZ
ia como internaMente ao cano.
2 - Metodo e dispositivo para produção da artà
„ses

soldados, de acOrdo com a reivindicação ne 2, caracteriza*

de pelo fato que os membros de roletagem e compressão são dia*
postos em relação oposta entre si em ambos Os lados da solda.

3 - ietodo e dispositivo para produção de artj,.
cos soldados, de acGrdo com as reivindicaçUes de 2190 1 e 2, ea
racterizado pelo fato que ditos membros são suportados por um
braço adaptado para provocar O continuo contato dos mesmos com
P cordão de solda.
4 - Método e .dispositivo para produção de art,4

cos soldados, de acOrdo com as reivindicaOes de 1 à carao*
terizado pelo'Sáto de que ditos braços DãO montados de toma *
-oscilante e operados mediante Meios ajust4vels, como parafUs03,
afim de propiciar a reaulagam da pressão de contato dos Membro,
Com o cordão de solda. •
5 . - Metodo e dispositiVO para produção de axo.,
Coo soldados, de acordo com as reivindicaOes de 1.à 4, caras*
, terizado pelo fato de que os canos a serem soldados mão toma*.

dos por duas metades semi-OirCulares mantidas uma contra a 04!
tra mediante rolotes duplamente cônicos.
6 -Wtodo'e dispositivo para"produção de art,A,
Con soldados, de acôrd0 com as reivindienties de 1 à 5, cara0*
terizado pelo fato de . que dois pares de membros compressores e.
adaptados para entrarem simultaneamente em contato com UM
ou dois cor(Weo de Solda sendo cada um associado 00m um ou dois
dispositivos soldadores.
7 -Wtodo 0 dispositivo pam prodUção de art4
COS S0244(10,14 de acâ. do com As reiviudicaçdes de 1 4 6, cama
torizado pelo tato Que um membro de cada um dos dois pares 4
Matado sObre um jós o de alavancas em sistema de, tesoura
Pano'
oXerecrem ' a ação de contato com a solda.
Cri°

8 -INT4todo e dispositiVO para produgo d0 arbA
coa SO)dados, de aordo oem as reivindloa0eG de 1 4 carne,
bOri.zado pelo fato que os braços se ProjotaM entre AS bordas ,s
abertas do cano, na zona ainda 2.1Zo SOldada, de modo q ue as ex*
tremidadea de ditos braços são inter-ligadas .mediante
ue/Parâ
Sumo que determina A distancia entra 04 braçOS e ooncequento

tento a pre 'são. exercida*
5 mdtodo e disposítiv0 para produgo de

arkl,,

cor; soldadoside a crdo ' oom as reivindicaçUes de / . a e, caras*,
terizado pelo.fato :¡ue as metades dos canos sã° OUVVA08
Pe1940,

COIOD USUala, 4e ma,zwlra a tw gid çanos ourvadQa-
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ÁO - Método e'dispositivo para produção de ar..

10 -M4todo e dispositivos para produeg b de.arti
à g, caracte•
cos soldados, de acOrdo com as reivindicações de 1.
.-
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tigos sOldadoS,de acOrdo com as reivindicações de 1 à 19, caras

rizado pelo fato que onde h solda é submetida a uma pressão de

terizado pelo fato que a tire de meteria/ é alimentadora pelo-

assentamento permanente plistico em ambos os lados da solda,
. . .ca

rolete comandado e, em torno, pelo de comando oontra . a ação de

racterizado pelo fato que, menos um rolete é movido em relação-

um feio.
21 - Método e dispositivo para prOdução de ar-.

à solda
11 - Método e dispositivos para produçãO de artigos soldados, de acerclo com aS'-reivindicaçõeS de 1 à, 10, cara
terizado pelo fato que a velocidade periférica de dito rolete movido 4 maior de que .a velocidade de produção do cordão de sol,

• tigos soldados, de acordo com as feivindicações de 1 à 20, caracterizado pelo fato que dito freio e constituído por roletes
alimentadores que determinam a velocidade de alimentação da ti

rw de material, sendo um deles solidário coa o eixo de comando
de modo a ser dirigido numa veleidade periférica menor do que

da.
12 - Método-e dispositivos para produção de ar...
ltn

.tigos soldados, de acordo comas reivindbações de 1 à 11, cern
terizado pelo fato que dito rolete movido é adaptado para esti'

O

rolete do eixo de comando

Cr 22 - Método e dispositivo para produção de artigos soldados, de acerdo com as reivindicações de 1 á 21, eu.
bstancialmente Como descrito e ilustrado noa desenhos anexos.

e.

car a solda Ou o material em faixa..

O

.13 - Método e dispositivo para produçãO de artigos soldados, de acOrdo com as reivindicações de 1 à 12, caracterizado pelo fato que O cano 4 formado pelo enrolamento em

requerente reivindica a prioridade de igual.*

pedido depositado na Repartição de patentes da Suécia, sob

n9

10.031/..62!de 18 de setembro de 1961.
,

sentido helicoidal de uma faixa de material, caracterizado pelo
fato que o rolete movido 4 fixado num eixo de comando num 8.nga
lo tal com. o cano, que seu eixo geOmétrieo e o do eixo de co mando formem um SngUlo reto com a costura entre as várias ti ras enroladaa...

14 - Método e. dispositivo para produção de ar tigos soldados, de acerdo com ,as'reivindicações de '1 à 13, cara0
terizado pelo fato que o.rolee.movido 4 formado por um a

Por.

ção dura, ou mais dura , do eixo de comando.
15 - Método e dispositivo para produção de artigos soldad6s, de-acOrdo cora as de 1 à 14, caracterizado pelo fato que o rolete movido está colocado externamente ao cano tendo um segundo rolete quê atua internamenteem contato com a solda.
- 16 - Método e dispositivo para produção de artiàos soldados, de ac8rdo comas reivindicações de 1 à 15, ca-

25
2—

racterizado pelo fato'que o dito segundo rolete . é suportado -

26

por um mandril co-axial com o cano -e se estende em seu inte
-12
16

ror, sendo que o rolete anular 4 montado em dito mandril me diante elementos de ati- fricção determinando assim

O

diSmetro
232 22 21

interno do cano.

17 - Método e dispositivo para produção.de artigos soldados, de acardo com as reivindicações de 1 à 16, caracterizado pelo fato que.o eixo com o.rolete dirigido pode st‘r
prensado contra a solda com uma fOrça variével mediante um para.
Luso rosqueado numa estrutura.
- Método e dispositivo para produção de artigos soldados, de acSrdo com as reivindicações de 1 à 17, ca-

TERMO N 2 145.047 de 29 de novembro de 1962.
Requerente: DR.,NANSEN ARA T20 - MINAS GERAIS.
Privilágio de Invenç 'río: "NOVO PROCESSO PARA A PABRICAÇXO
DE LUVAS DESTINADAS A UNPRr CANOS GALVANISADOS OTNÃO"'

racterizado pelo fito que o eixo também suporta uma roldana de

REIVIND/CAÇõES

guia adaptada para assegurar um correto e exato enrolamento da

1.

faixa em volta do roleta anular.
19 - Método e dispositivo para produção de artigos soldados, de ac8rdo com as reivindicações de 1 à 18, caracteriza do pelo f at o qUe o mandril e
Mesma estrUtUra.

o eixo estão montados na

NOVO

PROCiSSO PARA A FABRICAÇÃO BE LUVAS ^

DESTINDAS

A UNIR CANOS OUVANISADOS OU UÃO

para agua, esses ou eleetrodutos, que consle•
te no emprego de segmentos de tubos soldados
eletricamente. com .diametto interno

8 comprio.

'
108 0
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mentos maiores do que as dimensães da Mura
luva, os quais eerão normalieados na bitola m
conveniente aquecidos a mais ou menos 850G
Coleias e comprimidos atraves de matizes cOft

furos

de diâmetros d ec rescentes, o Ultimo

dos quais com medidas identicas

Ei 'do

diame

tro externo da luva em fabricação, com caldeQ

A)

mento molecular da região costurada e aumento
da densidade do material.

2- NOVO PROCESSO PARA A PABRICAÇA0 DE DOVAS DÊS.
TIRADAS A UNIR CANOS GALVANISADOS OU NIO, ta/

or

Como reivindica em 1, com os requieitoe lndis.
pene4veis da Utilidade e da novidade.
TERMO N2 145,522 de 18 de dezembro de 1962,
Req uerente; "PINA" INDUSTRIAS REUNIDAS S/A. . SXO PAULO
Privilégio de Inveng5o: "TAMPA VERTEDORA E DOSADORA PARA
IIQUIDOS".
REIVINDICAÇõES
1. Tampa Sartedos:a e dosadora para líquidoscaracter14
cada por compreender inicialmente um corpo tubular, formado por
dois trechos s ubstanCialmente tronco-cônicos, opostos pelas ba.
Ses menores, o
superior sendo provido de um orifício lateral de
respiro, corp; este provido taternamente de uma parede transver

TERMO N 2 146.194 de 16 de janeiro de 1963.
n

Requerente: ARTUR FISCHER ALEMANHA

Sal divisória, de cujd face inferior salienta-se um pescoço centra

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA AUMENTAR A PORCA

tronco-cônico, revestido por capa externa flexível, e pelo qual BC

DE ARROCHO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇXO ER UM MATERIAL MACIO"
REIVINDICAOES

encaixa no interior do gargalo da garrafa.
2. Tampa Vsrtedol

osadora para líquidos, de acôrdO

Com a reivindicaçáo 1, caracterizada pelo fato de, na face supe.
t'ior da parede transversal divisória do corpo externo referido

Sm 1, ser

p revista uma salitncia excentrica, com orifício pasaan.

te, também exc2ntric44 no intellor do qual se encaixa a extremida-

1.- Dispositivo para aumentar a drça de arr8cho dos parafusos
de afixaç g o em um material macio, como 'chapas de material fibroso oa
semelhantes, particularmente na afixaço de chapas onduladas de amiant7O, caracterizado pelo fato de compreender um tarugo tubular, de

de de um loniC tubo inferior, que atravessa excentricamente o pesco.

material sintético apresentando uma extremidade provida de UM3 cabe,
ça fungiforme, capaz de transpor o referido mi4erial macio e recebe/

ço trenco-cónico citado em 1, avansando para o interior da garrafa;

um parafuso de afixago.

e o mesmo orifício excôntrico continuando-se superiormente
. em curt0
prolongamento

tubular' retililAo,

Figl

dotado de orifício lateral de retOr

Co, e , que se deriva' ao alto em trâcho inclinado e de maior diâmetro;
e

ao nível da passagem de um para o outro sendo prevista uma orelha

Interna

com orifício passante

alinhado longitudinalmente com o pri-

meiro.
3. Tampa vertedora e dosadóra para líquidos, de acórdo cola
ás re ivindicaçóes 1 e 2, caracterizada
por compreender finalmente U*
#a tampa, de p referóhcia semi-esférica,
e provida de ligeira aba cozi

ornante de sua borda livre, aplicável em tórno da borda superior do
'00rpo tronco - chie° duplo, com fixação por
encaixe de pinos internos

periféricos daquela em suportes correspondentes date, dita tampa esta
/o dotada de um

sol:leio

superior de respiro, bem como de um

bocal

teular de saída, atraveesando inclingdamente a sua parede, e com o
#4recho Interno centrado no interior de...trecho inclinado e de maior

ga.metro do corpo

tronco-cónico duplo.
2.- Dispositivo de accirdo com o ponto 1, caracterizado por es-

4. Tampa vertedora e dOsadora para líquidos, de acOrd0 coa
reivindicaçóes de 1. it 3, eu
betancialmejite moo dsorit é ilustra*
t:19

ned 4esen4os anexos.

tar O

tarugo provido

de 4m i'osqueamento interno para atarraxamentO

do parafuso de afixação.

4 3440 vIppositivo ae 4444Q CWO ponto 1,

caracterizado

por

co
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3 ei
,dispealtisro conto dasorito no ponto 2, eareoterie
tht Pia Sto Voa poça de - controlo ropresonts um obrpo oca- a
paa limaria Como/bar% a do'oorpo que yei ser enrcaado, que:vã
estival' giranio•
tf e rui dispositivo Domo dosorito nos pontos 2 a .3,
Caracterizado polo teto que a pega do oontrolo inolui palhotes;
Cujo 241Ora 002Z0310alde se Minoro dssiportos assimÉtriess, do oorg
it
a, tritilstioftitiVo como baonita no ponto 2, caracteriatida raie tate - ind o zelo oonatituido lo sa!1/1-liaiao, um as ou.
boa radica0 oorpusouler ou eleíro-nrs gtioa $ particularmente a
34; viaivela
. 1701 . 4ispoa1tivo comO iesorito nos pontos 2 a 5,
Cereeteriego r e.1 10. 4to quo 3 pega dof oontrole 4 capaz do roatrIA
.air eM Maior ou mono' escala entubo p or Ondo ,Pasul ' am S‘ s comPri "
bid08 0 que o fluxo dsacta que passa zatIngt senpalbstas Ao uma ro.
da 00d palhota', qUeaCrye para froiar o ()arrotei elimentador.
7 • tril diapositivo como dosoríto nos pontos 2 a 5,
tareetorizado:pe1O teta:qui i'pese do Controlo restringe rsiOe
do . Iud e que 0.0 r0100:04 age pormitlioa pas -ser para atingir ma.
010.g toto-oletrioe iSrOclUZOm varisçaos de correrito ou de voltagesi
041u2e fotO-01ea44",

ZN
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to e acabamento, feita de preferanois em material plástico rIgido,
com um grande pescoço interno, ligeiramente tronco-coze:UO . 0 interna.
Isente rosqueado, dito pescoço sendo aplicado em t8rno do rosqueamen•
to externo da peça tubular descrita em 1, até o limite dado pela aba
extrema posterior da mesma, fechando os raagoe extremos' longitudinale

e apertando fortemente as tubulações a ligar em t8rno do pescoço iaterno. descrito.en0, e ficando a borda livre da dita canopla aplicada
I
.de encontro a parbde.
4 -trva conexo para tubulaçõee em gerei, como reivindica.'
do at4 3, substancialmente. como
, descrito e ilustrado noa desenhos ana
XOS.

FIO. 1 -

quais depois de amplificadas, sorves

Pgyi ÇontroIar um oXOeltr 14 oo que atua sõbro o cerretol ali.

bentaddro
Uh dispogtivo emundo doscrito nos pontos 2,-o 5,

caracteriza:10 . po2* .113O quo 41 Voriune do corrOnte Ou do Voltao
Sem oltOraM O Coita a3trolaNáni do um trei0 oletrO-MakatiOoe,
reqUemWrOiYindica.di amtirde.Iom á Cenvenget0 Inter.
iolonal . o "Art. 21 do -Noroto ael Xcier 7905 io n de; Agosto do.
45, a prioridade do eorrespond:Onte podido depositado 128, Reparti.
to do ?atentos de A1emenhe em 2 do Xerge de 1962, sob No.
28889 120/4714.

2

Fig.;
TERMO N Q 147.284 de 28 de fevereiro de 1953.
Requerentet N. V. PRILITS *OLOEIDAMPENFABRIENEN - HOLANDA.
•
Pr£Vilegio da Inxeacãoz UPERFEIÇOAMENTOS.EM ¡RELACIONADOS COM
PROCESSOS E DISPOSITIVOS PÁRA MANTER CONSTANTE, DURANTE A OPERAÇÃO DE ENROLAMENTO, 1 TENSÃO DE UM PIO ENTRE O CARRETES ALIMENTA
DOR ZUM CORPO NÃO CIRCULAR QUE VAI SER ENROLADO COM O PIO"
RE/VIND/CACõES

1 - VM pr000sso para mentor um fio em tenzZo durante
oporaçio do . onrólamonto. ontre UZ cerrotel allmentador a Um
ecr.
po nio circular 0 ser enrolado com o fia, cara cterizai°
polo rata

e4tailf t 147.293 de 1 de maro.de 1963..
ieqUerente: MASCRINENEABRIK .:ÊUT1 A.G. SUIÇA.
OrIvi1egio . de'Invencilo;-°D1sPOS/TIVO DE ACIONAmENTo NUM TEAR AUTOML0

TICO, ?ARA O LIBERTADOR. X0 TERmINAL DE cAREEGANIENTO .0 UM FUSO DE TRA.
QA A SE" INSERIDO 214 LA5ÇADEIRA",
REIVIZzDICACõES

4. - Dlzpositívo de acionamento num tear autoria.
tICO, para O libertador do terminal de carreGamentcde umfuse
0

40 trama A sez. STorid^ na lait.radelra. em que o libertador,nu
tild0 de UM beCal. Se Ac:la disposto num suporte movei e ‘ ompur
WN40 para a frente e para trjs nObre'a . ponta do fuso a ser in
taracterido polofe.to :Is estar previsto para o acto-

que o afoito ,do retardamento do Um sistema
do £roio&oro Pare o oer.,
retal alimentados', por moio do uma poça de oontrole
. Clepoota na
oixo Pr op ulsor do co'po e dor enrolado, rica roduzido '
quando tar
maior a q uantidede do fio na cerroto1 4 0" ampliado
q uando e quantidaí
de de fio diminui,
diapositivo pora,lovar a efeito e pr000m doer
erita no ponto 1, caracter/Me
peI“et e . 4121 4 PO P.
410-4021"/".
:Colocada no OiX0 pIpulaor, do corpo' sor o n
roleio,..tat roatringt
a

passobem do • um:nelo qUO

em

ao movimente, partindo de um ponto de orif

oM d Ireçá. 0 80 d i sp ositivUde frokagem, do ec

grdó com ás condi.
çõos do rotaçZó do corpo, de modo que a q uantidedo que
possa para
o disrositIvo do fretegom p roporcione de cada vez á fOrço do ro.,
,tardamo:Ito noco,aarla para marltor const ante a tone
j o do fio.

.5e ztl a (I n - eira.

19-
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um tuoo de raios catodcoa, de &cerdo cem e ponte

1, 2 ou 3, caracterizaáo pelo.fato das partes do invelpero serem
previamente revestidas caa a . massa . de enchimento 8 a seguir proa-.
sionadaa sabre o bulbo, apáe o qtie: ".a massa de enchimento endurecei
10- um tubo de raios catádicos guarnecido:de um invíta
lucro essencialmente conforme aqui descrito com oeferencia ao de
41"
senho apenso.
A requerente' reivindica de acOrdo coma.,Convenção
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903, de 27,de

-i959 1081

ter O tarugo provido ta sua parede interna co nervuras c5nicas avançando lon g itudinalmente na porg go cilIndrica do mencionado tarugo.
4: ã .. "Xispositivo de ac5rdo com os . pontos.1 e. 3, caracterizado
por estar o. .arligs provido, na peWede externa da maa ;aorçgo
ca, de nervuriis'em forma de olhetes de zeog go transversal preferente.
Lente em forma-de £a0a. .
2Unalmente, o requerente reivindica de accirdo com a Convehaii
2nternacional e 0 /

06digo da -Propriedade Industrial em vigor, a-prio»
1
ridade do -correspirdente
pedido depositado na Repartiao de l'atenteZ

'da Alemanha em 6 de Fevereiro de

1962, sob

Agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depoeitado na Repartição de Patentes da Holanda, em 29 de :amimo de
1962. sob No. é74.116.

na. 35 947 7/37b,

22/1110 N a 146 425 de 25 de janeiro de 1565
POT/crente: N. V. PHIIIPS , GLOEILAMPENFABRIEKEN Rolsda •
Privilegio de Inveng got UPERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS ''.
' TUBO:
DE RAIOS CATOSDICOS DE VIDRO GUARNECIDOS DE UM INV6LUCROm

nIV/NDICACEI

1* 'Um tubo de raios cated1000 de vidro,

cujo

bulbo

g

Cercado tho parte por Uminv(iluoro, uma parte anular 0 . qual tambes;
Constitui uma moldura para a super/101e expositora e a parte aia
partes restantea.cercan ou cerca, pelo menos parcialmente,
46, tubo de raios catóciicos ) o intervalo entre o bulbo e o

O

cone

InvOlnero

sendo preenchido comua enchimento, oaracteriz'Áo pelo fato de 4,04
10 menos a parte anular que serve como uma amaça,' ou moldura eer
confeccionada de uMmaterial isolante duro ) que pode ser,Plindados

FIG.1
56

Wadesejado, enquanto O enchimento ; constituldo por uma massa
coerente não-elstica, preferivelmente dura, que 4 introaulda
intervalo entre o bulbo e o invaucro mama condição moidevel OU
fundivel,

a

Um tubo de raios catOdicos ) de acOrdo com O ponto
1, caracterizado peloYato de pelo menos S. parte anular dO InvOm
lucro que tamb6 serve como Uma moldura ser confeccionada de um
material lintático endureciVelr

FIG.2
Terme 1246 6145 de 4 de feve2uiro do 1963
Requerente: HIDROMOL ENCANAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. - S.Faule
Privilegio de invençãoNOVA GONEXXO PARA TUBULAÇUS EM GERAI"
REIVINDICAOES

1 - Nova conexão para tubulaçóes em geral, particularmente
recomendada para a ligação do tubo de salda do sifão de elas, lavatórios

e outros, com a tubulação

3- Pia , tubo da raioscatUi000 ) de acãrdo com O ponta
1, caracterizado pelo rate de pelo menos a parte anular

que

tambáll

serve como uma moldura ser Confeccionada de reina sintetica.
4- Um tubo de raios catOdicos, de acOrdo com o ponte
1, 2 ou 3 caracterizado pelo tato do enchimento ser constituid0
por um material, por exemplo, de chifro, asfalto ou enxofre ) que 'g
despejado no espaço entre o bulbo

8 O InVOlUer0 DO

estado liqua•

feito.

de descida de esgoto, caracterizada

pôr compreender Inicialmente uma peca tubular, feita em material prós
tico flexivol, com vazamento central longitudinal substancialmente 01
lindrico, e a enperfície externa levemente tronco-conica e rosqueada,
peca' esta com a extremidade mais alargada e poste'rier provida de peAnona aba lateral contornante, bem como de uma e j rie do curtos raagon
longitudinais; distribuidos a intervalos regularea.
" 2 -*Nova conexão para tubulag5os em geral, como reivindicado em I, caracterizada pelo.fato de a mesma peça tubular deccrlta em
1 zer provida de um pescoço cilindrico interno, partindo da sua exire
Didade anterior e de menor diâmetro, e extendido por quase todo o 'com

Ia; inento da peca, pescoço este que recebe externamente, no e"paqo ane
lar formado entre ele e o vazamento longitudinal da peça, a entr,.3m:W.a
de livre da tubulação de escoamento, normalmente embutida na parode,e

6- Ua tubo de raios' oatcidicos de actirdo Ao* O pont*
1, 2 ou 3 caracterizado pelo fato do enchimento ser um material,

ointetico gut ; despejados; Juntamente comua:4cent° endurecedor,
tio intervalo entre e bulbo o o inv;lucroo
6- ta tubo de raie* oaVOdices # CO ACUO com C pente
1, 2 ou 3, caracterizado pelo rato do enchimento ser Copejado ag
espaço entre o bulhe e O inV glUefO OOMO pAnb 80epensh 3.uid tn,la
durecendo l4dr4ulicamente.

7- Um tubo de raica natOdiooe i de aetr44 coe epeetõ
e, oar.etepizade pelo fato do enchimento ter Conetituido per 000
eu cimento misturados com areia ( areemOOsa)e ee doieJodOe
8- Um tubo de,raioe eetteieon$ de imtirde COA O 13011%

:Internamente, a extremidade livre do tubo do salda do sifão.
3 - Nova conexão para tubulaç5es em geral, como reivindica

1, 2 ou 5, caracterizado pele fato do enchimento g er preeeionsull$
no Interior do intervalo entre e bulbo 8 o invliucre n 'Mima RA!

do até 2, caracterizado por comp reender finalmente a canopla de apar

Uma pasta.-
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n-lento do libertador ($ .4) uM Orco isem

..Açlrfoiç---o-.1-, em luvas do junçJo para tucos,
do ac g rdo com os pontos 1 o 2, caoc .ts”1";.;an. pele fato do 7,,ue,
O referido elemento anular de atrito oompreende inserçOos lon-

próoulsor, por

OXe,plo ora corrente (43) acionadã por dua. rodas

Fe .e . -eirci de 1939

111)

(49,

50) tendo fixado nas malhas um meio condutsr (54) para

gitudins , is.dqrarCrço, feitas do íre me, tola met;lioa, algodJo
.

ter um carrinh( (34) que suporta dito libe?tador'do'terminal

to fuso, Mediante o contato alternado econ ide pinos fixós de
es p era-(43, 47) previst:oS em dito carrinho / dispostos na traje
tOria do mencionado meio condutor prNnOc .,, ,-se assim o deslo
e•aento do carrinho para frente e para trzi:s ao longo de duma
cuias fixadas ao prOprio tear.

2 - Dispositivo de acionamento num • tear auto ,
raticO, pare o libertador do termina/de Carregmnento de um ta'
co de tráma a ser inserido na lançadeira, àe acordo comas rei

vindicago 1, caracterizado pelo. Lato que um pino fixo (43),

do mesmo material ellistioc,
ou material somelhante e moldada
4
sendo solidÉrio ' com o elomonto do .vodaçJo cilíndrico.
em luvas de juineo para tubos,
4de ao5rdo com qualquer dos pontos procedontos, caracterizados
polo goto do que o referido ol- . = , e de vedaç;o substanoialmonto, cilíndrico
extremes ondulados ou flonge@dos,,
t,
5 . Aperreiv-- ,,.tes em luvas do junçá"o para tubos,
de ocárdo som qualquer dos pontos precedentes, caraotorizados
polo fato do que o referido elemento do wtrito substancio'cilíndrico apresenta
,,,, "a longitudinais.

'dos dois (43, 47) dispostos sebre o carrinho (35), se acha fixa

- • • 1
Abre uma alavanca girkel (41) sendo prevista ima mola (44)
Que tende *a desloca-3.a contra Uma ulterior: espera (46) e que
alem disto é previsto um bragO de desacoplamento (56), girá • •
vel, colocado em um ponto fixo para manta dita al ,, , -,- n (41)
coM o rOlo (43) fora do percurso do meio condutor (54) fixado
31as mallias' da corrente transportadora (48;i•
...DiSPOáitiv6 de acionamento num tear automÉ
tico, para O libertador do terminal de cakegamento de um fu•
20 de trama a ser inSerido na lançadeira, de acerdo com as ret
vineic agacA 1 e 2, ,substancialmente Como descrito e ilustrado
noa desenhos anexos.
.
A requerente reivihdica ' a Moridade de igual
pedido do patente depositado na Suiga no 3326/62 aos 20 da

.6

6— Aperfeiçoamentos em luvas do junçío para tubos,
'do p oOrdo oom qualquer dos ,,

,00,,cterizados
polo isto do comp.-mangu r,
cilíndrica o do
.to, flangoados no interior da q ual ao dispOom
• bordos, int
referidos olomontos do atrito substonctalmonto, cilíndricos
O roforislp elemento anul g r de vedaçJo, elementos :3' ,InnR, sabes,
Oonstituidos do duns metades, ti'.:-.,..lhonto separadas c cujos
doai-- - , -to nOeentidó xial esta' impedido pelos próprios
bordos boleados da oamisa anular.
z 1.'
,
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MMO Es 148.268 de 5 de abril de -1963.
INOOPPORATED Requert3te:
Privilégio de Invengllot "SISTEMA DE
NtNOIA YAGNÉTIW.

TRANSFERENCIA DE DADOS DE REMA.,
n

REIVINDICAOES

147.498 de 8 de março de 1963.
RequerenteV A. SCHRODER que taMbem assina USINRICH WILHELM
2ÉRMO N 9

ANNoLo SCHRODER

PAULO.

r

Privilegio de Invenção: "APERPEIÇOAMENT0a. EM LUVAS ME JUNÇXO PARA
TUBOS".
REIVIND/OAO3ES

•

.AporfoiçOamentos em ltros do jurtao para tubos,..
cereeterizodos polo fato de que a vodtçJo o g sogurança'ontro
oxternoá doi tubos e "reunir se reslislm sola ' a açU da prO A Jo do
próprio fluido circulanto por as soeis tboi.
2 e. AperfeMoomentos em liras do junçA7o pare tubos

2 1'çtema de transferencia de dedos do
X''..03"(ialinálnetiCa-OPNIreesdendo urna serie do taeléOS magni
ticos deferiam abartucaí de um material possuidor de Um cim
elo de histeresa Substancialmente retangular l ' cada naclea na
do comandado vaxge nnaeor410o liberada a Ws condiçXo ativa
da derems:41clamagn6tica para representar os'dadoS a PePett
"aonmulados'no nd.C100 e tendo uma abertura maior centra/ e lias
Variedade de sberturaemenores dispostas em terno da aberta !
maior, os nd44'O5 Sendo Inrligados pog parólómentowde troAtt
terenci a numa sequtoda prodetendnada sara a titenhtertncia

de aocirdo come ponto 1, coraotorizadas polo fato do compreonderem um ou mals elemento de atrito sabstanci ., --- i v cilíndrico
e de material adequado e flexlvel que envolve ou 4 onvolvido por
um elemento anular vedente, de mei,er191 olkistleo e 'com

de dados de Adelo() pnranacleo,Jnaa abertira»monor de uai
rnicleo,tendo se estendend0 Atrav§S'alkMeSma um dós enrolamos..

Os oxtremos dos tubos j reunir guy se fixo na pooicee

gEe desemberaça44 9 1.11 24befa4f4 004U tagglig444 W444 pcn,

te.

tos de transferncia OCODetittlia010, 5 abertura do Wd0)
cada inicie° meado disposto para ser COmeAldede para s ua Condl
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transferir dadoi do -n6alea, Un enrolamento atigador sendo at.1,
'hal para inverter a direção do poaarização do fluxo magnético remanescente em Urno da abertura de sarda de cada nacleta

do qual os dados devem ser transferidos quando aquele nécleo
co acha na sua condição ativida de remanencia magnetica, caro*
terizado pelo fato da .rda dm secção . transversal minima de ca(
tácleo se situar ao longo de . uma linha (D-D ou Z-B) ao eston.
dando através a abertura de saf a do nane°, deforma que que,
c o nticleo fl• comandado para sua condição desembaraçada de ro
canencia mainkioa quando 14 sa endontra naquela condigo es.
eencialmente nenhum 'kluxo magnetico remanescente #5 comutado
' to naclao para induzir uma terça eletro-motriz nó enrolamea
te de transferáncia se estendendo atrav‘s a abertura menor
de sarda do nacleof

c'evereiro de 1969

9, Um processo, de actrdo sorâ o ponto ee.
Sie qual: o mine° moldadO dentro do tolertnclaa dimensio4
nata predeterminadas / c axacterizado _pelo :fato . da quentidada
de material removido ser tal que reduz 'a ¡irem eia secgh.trant,
ver sal do oleie° na perna exterior ila-prim.eira abortara' jor
pelo menos O abro da toier;ncia dimensionst-partiaintee
reivindica de aardo com a Corto;
'enato Tater:melou& e ',cart. 21 do Decreto-UI No, 7 90, de
27 de aansto do 3. 945 # a prioridade do correspondentd pedidO
depositado na Repartição de Patentes nos r2 gAre da Atkicalea
ã- requerente

6 de abril da 7. 96Zr. soblree 3.85.77.
aa

z, az

Ra."

2. VM sistema, de *Ardo com o ponto 1,
Caracterizado pelo fato da ttrea em secção transversal
Ma do nacleo de situar ao longo da adia linha (D-D ou Z.B)
aeastendendo atravéa o centro da abertura- de aarda.
3t 1:ra sistema, ,de actrdo com o ponte 3.
caracterizado
pelo rato da abertura as sarda ser de
eu z/
maior . volume que qualquer uma daa aberturas menores restas
tos (A/ a at..ea 46) do adcleo,

2.1

tr-74;7.41
7

46 Um sistema, de achrdo com o ponto 19
uu >, - tareeterizado pele fato da perna externa (3.4) da s4
bertura de sarda (34 ou 36) ter uma parte da 'área em cocção
transversal menor que qualquer parto da perna interna da
'terto.ra de sarda..
3. Um sistema de acardo com qualquer doa
pontoo precedente, caractdrizado pelo fato de perna (3.4) qz
terior da abertura do sarda (36) ser entalhada em (38) para
deduzir a írea eu senão transversal da perna externa (3.4).
6, Um sistema/ do acha° com qualquer pea
eu precedente / caracterizado peio tato do material ter sido
removido da superfcies interna da perna externa (3.4) da
bertura de safda, para reduzir R Area-sx cocção transveraal
da perna bxteana,
T. Um sistema, da &ardo com qualquer poli
to preceaante, Caracterizado pelo fato de abertura de saída
4:34 ou 42) ser do maior diâmetro que ijrzalquer uma das aberta.
UB manares restantes do mine°,
8 4 17m processo para a fabricação da um neta
0100'Siagnático com vários aberturas pari uso num sistema/ de
nciirdo can o ponto II o processo sendo caracterizado pela Ga
ta p as do nedir-se a troa cm meação transversal do miale0
tro a abertura maior e a poriterin externa do ralcleoi ae/ecla
:Dando-se Ima das aberturas para ser empregada como . aza abar*
Lura de Carda, o renovado o material. do luicloo de perna lutai
aior de uma abertura menor para assegurar qual a 4rea ou acta oç
o tunsvarsal do material do dele° entre a abertura zaaidgi
externa do ntic/eo tomada aa longo do uma linha
se estendendo reg a primeira aber,tura ser manam que
Wea em •see:âo tua:ave:sal do material, do aticloo entre a abere
tara ma. ica a o reriferia externa do mIcleaft
08 I Pitr!.tia

ERMO N9 148.341 do 10 de abril. a,
Itequerentes SOBENIAL 30CIEDADZ ,11NOITIES SRASIZEIBa DZ ENGZSUÁRIA
INDUSTR2AL a. SIO PAULO.
laTICES DZ PERU.DADOS
Yriviiégio -de Inveuglio; oaeltRIIIIÇOAKENt03
lLETADIegre
ot Aperfeiçoamentos em ura5es de perfilacoo me.a.f,aavas
tipo COM sonlio transversa/ em "U' ou outra conveniente, com abas extrt
rias longitudinais voltadas para dentro, o tendo uma ou mais faces do.
tadas, ao menos ao longo de seus trZcboa artreros, de urs' alinham:anta
central longitudinal de pequenas aberturas, preferentemente ovaladas,
caracterizados por conrpreenderem esSencialmente uma peça de ualltosdo
Congo transversal semelhantes poran ligeiramente menor que ao doa
perfilados, o com ou sem abas externas longitamnats, peça osta dota.
da, em Correspondenala abertura daquelos, de uma aequencia de ISA
gutas/ recortadas e ligeiramente inclinadas para fora/ ou apenas
rebatidas inrraaalo aaliâncins, ditas linamete.s eatagla dia-poeta
um duas gerias iguais, voltadas em sent3dc3 aposteme
*Lperreiçoamentos em unias de peril.adlos
como reivindicado em 1, caracterizados pelo Lata de os perrilado;s
devidamente juspapostos pelas bordas Ilvres/ serem aplicadom :Abre
a peça intertnediérias de união, que fica aprisionada pelas abas irisa
tamatam &aneles e a fins.R53 do conjunto Pendo obtida pela °main,

11
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cias duas dr,lesdolínguatas &poça do unrío ztS aberturas dos trã
OloS sztrOmoUldOs dois perfilados.
AperfelOanontes em Unges 4e.

perfildío SiOtelees,co
os reivindicado et& 3,substamlalmento oomo'deserl1os e iluntrems
roo asfaltos amou

thmo N 2 146.65o de 24 de abril de 1963. .
tequerente; THE MUDD COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: 'ESTRUTURA DE A$li D WertotD COMO
DE 411E0".
finVIISDICA021,
.'..

/, toa cotrutura para piso da vagrs ferroviãrio
compreendendo um par de iongarinas laterais lopgitudinais e@
estendendo atravás o comprimento do vagão e oeido Interliga+
das entre Dl nas suae extremidades por longarizas estremo
cieu vigas de balanço, caracterizada pelo fato das abertura01
Coroadas pelas lonv:1 nLA G ou vigas, serem fechadas porpeineie
em sanduíche tendo chapas de Pirà superior e- Inferior; pele
Lato das ditas chapas de £erro-euperior e Info lor terem, suas
bordaisoldadaí às ditas longarinas; peio Lato2idas ditas chaw
paa de ferro superiores apresentarem uma variediade de fileira
de cavidades ou rebaixamentos nelas formados e das ditas dba.e
pas de ferra inferiores apresentarem uma varie de de tileirad
/
de ressa/toe ou projeçãoe nelas formadas; o pel fato das O:*
tas chapas de fOrrasereminter-coldadao pela pIrte inferiOt
, de suas cavidades o reeealtos.
.. •
.
•
2. Una estrutura para piso a* VagãO ferrOyiàrid.
4'.
40 acordo com o'ponto 1, caracterizada pelo fato de uma pri*
beira seção em Z cor formada ao longo de uma margem do painel
s,
por uma parte marginai Interna revida da dita laapa de fOr* .
ro superior e ser afixada à aup erficie,interua ta dita Chapa .de ferro inferior; e pelo fato- de uma segunda selição em Z per
formada ao, longo da margem _oposta do painel por apa parta marta
sinal interna revirada da dita chapa de ferro inferior e ser •
afixada à superfície interna da dita chapa de fe réro superior,
_ I
. 3, Uma estrutura para piso de vagão ferroviário,
de =,,;",r.".o com o ponto 2, caracterizada pelo fato da dita pri,,a
pieira seças. em Z de um, painel ser ajustada na di-4.. segunda
seção em Z. de um painel adjacente;- e pelo , fato doa paingis can*
tIguos serem interligados por casturas soldadas Yornecidas én.*
:tre ao pernas das X9OPeC tivaa aeoSes em.z e ao clinee ae fer..
ro adjacenteS,

ti L
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4. Mia estrutura para pico de vagão ferroviário,
de acerdo com o ponto 2 ou 3, caracterizada pelo fato de uma
perna da seção Z ser deslocada para dentro em relação à chapa
lateral sObre a qual é formada de maneira à receber a margem
da outra perna da seção em Z e a margem da chapa lateral de
um painel adjacente.
5. Uma estrutura para .piso de vagão ferroviário,
de acro com qualquer um dos pontos 1 k4, caracterizada pele
tato de suportes serem fixados ao painel, onde as dep.A
e ressaltos formadas das chapai; laterais euperior e inferior
•
são interligadas entre ei.
6. Una estrutura para piso de vagãO ferroviário,
de ac;irdo com qualquer um dos pontoa 1 à 5, caracterizada pelo
fato de um parafuso ou cavilha se estender atravee de e ser'
Lixado em furos proporcionados MAO chapas de ferro de um pai
mel numa região entre as ditas depreesães eressaltos.
7. Tada nova caracterletioa e/Ou tida nova combt.,
nação de caracteristicae existentes ampla possuldao pela
.vençãO aqui exposta, ou presente em ou possuída por qualquer
parte ou partes da r...0:
reque.rd4e reivindica de actirdo com a Convenção
Internacional e o Art. 21 do Mecrato-Mei XR 7.903 de 27 de
AgUto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depon,
tado.na Repartição *de Patentes nos MEXO'. da America, em 24

0
,I

•-••MP7.14.1•MW
UM

TERMO No 148.843 de 2 de maio de 1963.
Requerente; PRIPART.S/A.
Modal° de Utilidade; d"OARTIO POSIAL SPOJK GRAND SONORO.
IltyvINDIDAWEs I- Carad postal com gravação sonora, OOmo fotode
grafia em uma das faces, caracterizado por ter, na outra
os, usa grayação sonora da tipo mie-sulco.
, 2- Cartão postal, soldo= reivindicação 1, ars&
racterizado por cor a gravação canora uma deoorição do leoa
a que se refere a fotografia, oaa propaganda de turismo.

3 ...Cartão postal, conformo reivindicação 1, eks
ractcrizado por ser a gravação sonorounamenswa de caga
ção, oongratulatOria ou similar.
- 4 ...Cartão postal, 3oeffree 'ro5rtadioaçãO, 21 CA
~urizado por

cor n aravocão conorakilta pelo :mi:Iria lin

-ushAnto éh h*-Wa15.:
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5 Cartão pontal com gravação ,sonora, caracteri
'2Ado por ser essencialmente como descrito, reivindicado e1

Uni aperelho telefánioo da acerd0

com o

ponto 5#

caracterizado pelo feto de porte de peça manual contendo ore'
Captor telefónico conter tombem o dito dispositivo de chamada.

AlUetrado nos desenhos anexos.

7 - Um aparelho telefônico de acerdo com os pontoe

Os reqUerente,rel.vindlRam a Prioridade de identi

1, 2, 3 ou 4, caracterizado pelo feto da parte da peça manue/

co pediu depositado na Repartição de Patentes suíça de lg

contendo o receptor telefôpiso conter tombem o Miõrofone, e

de novembro de 1962 sob n g 31.699.

pelo feto de outra parte de dite peça manual consistir de'.
um conduto a g etico ligando o dito bocal ao dito microtele•
fone.
- *Um aparelho telefônico de

00(51"40 COM

os pontos

1, 2, 3, 4, 51 6 ou 7, caracterizado pelo foto de no interior
do dito microtelefone estar incluido um dispositivo ec&stico.
receptor de ti-Amada (campainha, cigarra ou semelhante).
9 . Um aparelho telefônico de acerdo com os pont05
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, corecterizedo pelo feto da dita o0nexo articulada consistir de um dispositivo em pive.
10 - um aparelho telefenioo de acerdo com os pontoe

de 1 a 8, caracterizado pelo feto da dita conexo articulido
consistir de um elemento flexível..
numo xe 148.886 de 3 de maio de 1963.
Requerentes $00IETI ITALIANA TELECGMUNICAZIONI sumEns 8.P.A. 'ITÁLIA.
PriVilegió de Invençãos "APARELHO TELEFÔNICO".

11 - Um aparelho telefônico do acórdo com os pontOf
de 1 a 10$ caracterizado pelo tato da passagem da peça manual

da sue poeia;o de desoaneo pare.

6

popiç g o de operaç g o ser de'

REIVINEICAOES

ternilimda pele mossa daquela parte da peça manual gue.ngo
empunhada, 8 -dita- messe atuanJo pelo seu pràprio peso, .pel;
sua in;rola ou-pelos p;so e inercia em cooperaçío.

" 1 Um aparelho telefOnico cerecterizado por com-

preanded pelo monos: duas aberturas de som uma das qual para

12 Um aparelho telefenico de acera° com qualquer

escuta secreta (peça auricular) e e outra para transmissão
/acra (bowa), as dites aberturas sendo devidemente espaçadas

dos pontos de 3- a 10 $ caracterizado polo feto da passeged da

C orientadas mutuamente dependendo da distencia media e de 10.

Peça manual da sua poeiç g o de descenso para a posio g o de opera*
ç;o ser determinada por um dispositivo 'de mola de aço automzitip
ca (de um tipo conhecido per as).

Cal iz aa o rátue medie da orelila e boca humanas um dispoáitivo.
poro controle de chamada (dial, boto de pmess g o ou semelhantes)3
UM dispositivo de controle de gancho; um elemento-de suporte
.pare o conjunto do aparelho comp14sto, quando na us

p0819150

de

deacensoS caracterizado ainda pelo fato do dito aparelho- 1n-9inir uma peça subdividida em pelo manos duos partes em ooneão

articuladas entre as mesmas, uma das ditakportes contendo
tWO das duas ditas eberturea de som, enquanto que A outra par4
8

te contem a outra abertura de soda
2 - Um aparelhO tele£Snico de scGrdo com o ponto
2, baracteri g edo pelo fa. t0 do dito elemento da suporta do apa.
x;1110 na 500 posiçeío de des2anso (N onsist1rde uma deu dua$
aites partes da peça

nsnusie

3 . ta aparelhe telefeniCO de 00erdo com O ponto /#.

etroaterizods pelo tato do dito elemento de suporte para o dite
elsoAlha guarida to sua posiç;o de desoanso consistir dó um gon.4
Oic de suopenlão em oonexo com quel ejler

4Ma dea.dUes'ditea

ZE4 a 4 do dito Mo mmluel.
• 11 . Um epar g lho telerOnico 48 ac;rdo com o ponto 1;
Otratteriza do pela tato do (fito 0,emento de tu»ortl quando na
IPA isacig g o de desuno* consistir de Um im; permanente inclul.
10:0 Intulor de 010 OU outra de orbes os portes dspaça 17mnua3.a

5 . linaparõlhO teleeUlico de 00Ord 'o com os ponto0
3 ou 4, caracterizado pela plbc de

11/716

doa duos pautes

1 10 rensoativo pega //st:nua conter um receor telerônico,
/,, ÇUtpO

/nte . Cantar um nUatobe,

e

I.

3.3 - Um arerelho telefónico de 'ac3rdo com qualquer

doe pontoe de 1 a 12, caracterizado pelo fato do me5m0 ser eco.
pledO ; rede telefônica por meio de condutores metEilicos.
14 - Um aparelho tele gnico de acerdo com qualquer
doa pontos de 1 o 12, caracterizado Pelo tato do acoplamento
à red.:, te,lej:Snics ser obtido por meio de rc;dio receptores e

-

reveaeiro ae 1909 1087, •
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•
de adio tronsmiOSOraa miniatura 2ocallie4 v. no mosr/or da
peça mannal port;t11 e de ume est/n0 fixa iscallzeds n dali
looel onde o dite telefone for ~ide, roopeoávomenta.
15 - Um aparelho telefónico de aoós rdç com qualquer
dos pontos de 1 a 14, caracterizado pelo rato d4 na eus posi-,
geo.do operav7o a pega manual ser tornado do alpurança durante
o uso da mesma, por meio de elementos de trovaça) de tipo coube.
eido per se.
16 - Um aparelho telerenico COM UM8 p)0 manual ar*
tioulado de acerdo com os pontos p rocedentes, co,ecterizedo
pelo reto de uma de ceda doe ditas portem de dite peça senos"
ser por sua' vez subdividida em duas partes artionledas ume
outro.
17 - Um eparáho tolerante° com uma peça manual
artitúlado de acardo com os pontos precedentes a lisubstenetel4
mente tonrorme iluatrado e descrito.
•
A requerente reivindica de se5rdo com a Convenço
Jnternacional e . o Art. 21 do Eacroto 4 Iel n* 7.903 le 27 de

is células., formar uma gamem coesa i -creeprixzea, essenCialmen•
te maciça* da connwirageo defiejeles g...re ge de empregai° da gap
Seta sendo 're ali zada' entoo ;da aplioneo 4e. tampa a na recipiente%

9. Protege° de .ac6r4o aaa o volto 8# conote*
afirme porque a coiposig;o compre‘inde noa diaPeroai ta agua
de na pateara s1attom6X100-a
10. Processo de extraio COm O ponto 9, tendert"
fiado . porq-Ua a dispersa) do poliaero elestomdrico em doia toa Ia
elo

.tizamiits; dieeree zelo

i. rroceego de aclkda coa o Ponto 10# atenderia
zado porque p g dá d ei',
&pomo de aceroto com .0 ponto 89 geritteti%
zelo porque a composto *emproe)** um . polfmer0 41astordrie0
em um voicu/o 1201d.O.

Agesto de 1945, as prioridades doa, correspondentes pedidos, de+

ProcegeO.de aardo ..coa t) ponta 12# . enracteris
tacto porque O x0140334 elaotomerico 4 &ajam) em

positsdos na Repartiçao de Patentes da

ganicoo

em 4 de Maio de
1962 e 9 de Abril de 1963, sob no a. 23.080 • 84/252, respecti-.
vemente.
TERMO N O 149.017 de 9 de maio de 1963.
Requerente: W. R. (MACE ',ft CO. - E.U.A.
Privilégio de InvençIlos "APERFEIÇOAMENTOS Em PROSO
GAXETAS PARA ÈECROS DE RE0IpIENTE5".

• REI YINDIckeõES

1.

'Um processo para fazer uma g elsoci_k para Una

tampa de recipiente, caracterizado por compreenden a eplicaoío
à tampa, de um anel de composig 'in liquida de fazer gazeta, de
um polimero •lastomdrico, e expulsou
" do liquido do eallol em ritie
mais de 1Q minutos, • com o que d formada uma gazeta celular.;
2. P-roceeso da accirdo coa O ponto 1, caracteria
—
cedo porque a composiçgto de gazeta concreende um 1 Iter zanze+
vel tendo ma gila finamente dispare° nele, e a Mut do ltitoz
evaporada do anel; concomitanteMente coma gelisageo do •adita.
3. Processo de acerdo com o, Ponto 2, CIMO:tad*
aedo porque o ldtez contens um agente escolhido do grupo ite Cozi.
sista de agentes gelizantes ativdvaie tarmicamontes agentes ga,
lizei.utes do tipo retardado o eatabilimadoros refletida ao calor.
4.

Processo de acOrdo com O ponto Pi OWaOtori•

aedo porque6 agente di um calmo de am•Snioa
5. Processo de ac.trd0 COSI o pont°

caracteri"
talo porque o ante d uni eal complexo de add.° e cinco..

.114:. Processo de nardo coa o panAc'12; Cafteteti.!'.
talo porque ú poluero d dissolvido em Um Siggid0 OríS8n1G04
33.. Processado extrai" como ponto 12, earatterl*
.mado porque 0 veiculo :liquido orEArato 8 viaPorado InetentemeS,

:rente quando v Composivo:1 aplicada .g. tampa do recipiente.
-16. Processo de .nctodo Coa,o ponto 1, - caratterl%
•Zado porque o po7.frero . aiesitotterico â.escoll4ido do'grupo que
consiste de ;.orxr.:clia -iiatural; CoPOltmeros de;estireno-butadien09
copol.imeros de lautediono • acri1Onitrila, terpolizeros de butadie.k
to-ostirenci-acrilonitrila, poli ;te/oropreno, ko,-reecha de poli-sui
fureto,:bOrrixChe de imtila, ponteiros • copolimoros do • cloreto
do vinila plaskificados e aiaturas dtese
17. Processo do actrdo com o ponto- it - caras"
terizado porque o liquido 4 expelido ao anel ea temperatUrOit

•ntr, 66 e ,20411Ct
3.24 link tropa de recipiente* tendo: nela vau gap
seta anul.ar. a‘ vedageni aeraotex:izedapoique a caixeta foi. feitas
de acOrdo coa o ponto 2.
requerente reinta.mca ç.t. o aceirdo - Odi o:Coava/10U
t4ternaciona2 C o ,Artè 21 do recreto -. Lei na 7903# do 27 de agtra•
h do 19119, aprióridade doe correspondentes pedidos-depositado-a
gepexti 2to do Patentes doo Setados linidoe da kaldrice, em 9 de
" Maio de 1962, gob no. 193 n6229 193628,

Processo de aciároto com O NOM 3 earatter3...
cedo porque o agente 4 dter

6

44
7. Processo de acOrdo com o ponto 2p oncetteri...

Rido porque O gen 1 ar.

Fiai

•

g. Processo de acara.° cbm o ponto 1 umecte/si;ado porque d aplicada pressa° à gazeta celular. Para apertar

f10.81

4
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5 . Mecanismo para bombear um fluido segundo qui*

TPRNO N 2 151.376 de 2 de agOstO t•s 1963.
.itequerente: MASSEY-FERGUSON INC. - E.U.A.
Privilégio de Invençao: "MECANISMO PARA BalWEARN,UY 7T.UTTp"

quer, um dos pontos precedentes caracterizado pelo rato de dite
va' lvula medidora inoluir um diapositivo paro seletivamente rezai

REIVINDICAÇÕES

variar a prossão do carga no sentido de assim ter variado o proseie
saade descarga.

1 • Mocanismo para bcibear um fluljo incluindo uma
bomba principal bondo um nUmero de caMares do bombearnento de vo-

0.

revereiro de 1969

A requerente reivindica de acOrdo com e Cenvonso

lume veri gvOl adaptada Para conexão e uma fonte de fluido Oe carregamento sob preso g es substancialmente constantes, e uma +nava.

tarnecional e o Art. 21 do Decroto- Ici No. 7903 de 27 de Acoste
de 1945, 8 prioridade do correspondente podido depositado ma Ra.

la medidora em circuito entre a dita bomba principal o

dita
fonte e amovrvel, segundo as voriaçOos na pressão de salda da
•
bomba principal, entre posiç .õea limitadas permitindo dedo ° volu•

partiçao de Patentes doa Estados Unidos de America em 3 do Agoe4

11104 M‘ximo e rn/nno de fluxo fluido atravOa da mesma para as

TÊRMO No 145 541 de 18 de dezembro de 17...
âquerente: RADIO CORPORATION OF AMERICA . E.U.A.
PriVilegio de Invenção=aTRANSISTOR DE F0N6GRAFO"

a

di.

. tas

ámeros de bombeamento, caracterizado polo fato da dita vil..
vule medidora incluir um nUmsro de aberturas comunicadas a cada

ume das ditas COMWi'89 de bombeamonto, e por um elemento de v41.

to de 1962, sob o Na. 214.562.

lo Um sistema.de transmissão de sinal tga,

vale amovrvel entre as ditas posiçOes do limite para abrir ou

do um transformador de alta impedtncia me circuito de saída

rochar todas as aberturas si',Iultalioamente em iguais proporçOes.

mesmo, caracterizado pelo fato de que um amplificador tronais g&

2 - Mecanismo para bomboar um fluido segundo o ponto 1, caracterizado pelo teto do movimento da dita v.avula me-

acoplado ao transformador como uma carga de alta Impedância,0013

tor unipolar tendo um circuito de entrada de alta impedIncia

didora ser controlada por uma roalimontaçao de fluido bidrauli-r
to na pressão de descarga, a dita realimentação atuando sare uma
primeira face óparativa do' dito elemento de viavule, uma•segunda •

isso derivando completa voltagemdd saída do dito transformador
e mexima descarga de sinal do mesmo coMmlnima-amplificacto de
sinal o dispositivo amplificador,

fa0e do qual sendo atuada polo fluido do carga.
2. Um sistema de transmissão de sinal de
Ocerdo com o'ponto 1, caracterizado pelo fato de que o rdferi.

3 - Mecanismo para bombear um fluido segundo o ponto 2, caracterizado polo fato do dito elemento de wilvule incluir
primeiro o segundo pistilo° amoidveis com reine.° um ao e coli-

ào sistema e um sistema de fonografo e O mencionado transfmms.

dentes um com o outro e providos respectivamente com as ditas
primeira e segunda facea ' oporativas, as faces batentoo dos ditos

dor 4 um pick-up cerâmico de alta impedencia, a mencionada en..
trada incluindo dispositivo de resistencia de controle de volt

plat;Ca situando-ao em comuyl,leçãc nlide atravOa do uma vialvull
de alivio do alta prossá'o com e bomba de dencarge, de onde uma

Me para o menCionado_amplificador tranaistor, um estágio amp14
ricador de energia acoplado ao amplificador transistor, e

presao de descarga em excesso rosultar efotiva pare mover um
tio3

positivo de corpensação para resposta baixa e aguda conectado

pistZoe no sentido do fechar as dites aberturas.

em circuito como dispositivo de controle de volume e incluin..
do um circuito de realimentação do mencionado amplificador de
energia ao referido amplificador transistor.
3.

um sistema de tr g nsmissace de sinal de

actrdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato de que o dispos4
ti-ao de circuito provido para conduzir operante corrante de
descarga atrav6s do mencionado transistor, o referido dispositi.
'vo da rasistencia de contrtle ' de volume tendo alta impedãncia esendo interposta na mencionada entrada entre amplificador tran
sista., e o pick-up, Uma MO de Contrôle de tom de alta frequen.,
eia para o pick..up cerami00 COnectado em circuito entre o mencio
nado diapositivo de cont41e de voluae e o dito pick-up, disposj
tivo conectado em circuito "com o dispositivo de contrele de vol2
me para efetuar compensação alta frequencia e baixa frequencia
no referido sistema, e'um amplificador de sinal de salda acopla,
do entre o dispositivo de circuito de descarga e o mencionado am
plificador de energia para derivar sinais 'transmitidos do pichUp atrav6s do amplificador transistor importar à uma amplitude
24'1 (5,:"

3,

•

4 • Mecanismo para bombear um fluido segundo o ponto
cenacterizedo por uma nbrt vg lvL/a de alivio conunienda em

t Oiroulto entro o dita veivula de alivio do alta pressão e um is441 da beim prosde

ao dita fonte.

.4

relativamente alta e limite de frequencia equilibrada.
L.

Um sistema de transmissão de sinal de

actrdo com o ponto 2 ou 5, ' incluindo dispositivo condensador u.
:lindo Os mencionados dispositivos de contrele de volume para e*
re b uce comp e nsação de sinal de alta frequenC14, o Mel'ionado
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tpositivo para efetuar compensach de sonoridade e4 Baixa fra

da

auencia incluindo um circuito de realimentação conectado na ex.

do menoionado dispositivo fle reelsteja

tremidade de baiX0 volume

Cia de controle de volume.
5.

Um Sistema de trafismissãO

Actrd0 coma ponto 1, pare

a

amplificação dwaudio

de'Sinal de
einais, cena

terizado por incluir . dispositivo provendo um circuito de fonte

a

Fevereiro de 1969 1089

um circuito de salda de descarga para ndispositiv> amplifica.

dor transistor, salda de sinal acoplando dispositivo de impedão.Cla conectado no referido circuito de descarga,

ra

e

'o 0/INO, dispositivo acoplando o eletr6do de mencionado tunda
tor de jungto ao mencionado transformador e dispositivo de oLL
de utilizagro acoplado entre os e1etr6dos de salda a co.
Culto
,
ais do amncionado transistor de ãtuagIo.
do cidade cora a Coa
rangia anternaolonal o o Art. 21. do Decreto-Lei No. 7 7039 de
27 de actsto de 3. 945/ a prioridade do correspondente pedido da
positado na Itepartigito de Pattntos noa Estados nidos da &MA.
ea, • din a do janeiro de 2. 962 9 sob No. 163,665,,
A requerente reivindica

dispositivo p#

aplicar sinais de realimentação ao circuito de enbfada e

•

e

um dos mencionados circuitos de descarga e de fonte ,para compeA
sacão de sonoridades
' 4. Um sistema transmissor de Winal de 44
Ctrdo com o pOnto 5, caracterizado por incluir no mencionado
Circuito dessolda de descarga um transformador abaiXkdor para
acoplamento direto Com o estágio de saida I de energia.
7,

22LT.

UM sistema transmissor de sinal de e.

Ordo com o ponto 1, para a amplificação de audio-sinais com,
preendendo estágio amplificador transistor unipolar Acoplado
.diretamente a um estrigio'de salda de energia classe 3 como uai

TWO N a 148 447 de 26 de abril de 1969

amplificador G excitador de voltagem para o mesmo,

Requerentes TADEUSZ ZMOKLY

8.

Um sistema transmissor de anal de

e.

eardo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que ) menciona,
do transistor unipolar

6 um

primeiro dispositivo semL..condutOr

tendo eletrodos de entrada, de salda

e

comume caraw;erizado

por uma alta impedãneta de ordem do transformador de alta
dtocia entre os eletrodos de entrada e ccaurs,,disposl.tivo
eletrodos de entrada

e

França
Privilegie de Inveng go: uMARCADORn

Impe.
os:

comum para Conexão com o trangormador

de alta impedancia, Um segundo dispositivo somi-cond ator com.

.

REIVINDICACUS,

1# Via :mareadorHa tinta tendo uma ponteira dotam
da de um fuso suciai, da extremidade do qual, sai umamecha, cam
taCtorizado pelo fato que o xeservatdrio da tinta

6

Constit20

416 Por Um a bomb a distribuidora de tinta Sob pressão / VOaadm

Var um; válvula dotada de, um adaptador que a comanda e sobre
que/ esta encaixada& para dar miscia0o estanque, a citado tu
t4ra

preendendo um transistor de junção tendo eletrodos ds.entfada
de salda e comia, caracterizado por uma impedância futre os ra.
feridos eletrodos de entrada e comum que é maio baixa do que

P0;3

impedUcia entre . os eletrodos de entrada e comum do mencionada
primeiro diapositivo, dispositivo acoplando o eletrodo de enteje,
da do mencionado segundo dispositivo semi.condutor cp eletrodo
Comum dos mencionados primeiro e segundo dispositivO semi.con.
dutores, e dispositivo de circuito de utilização acçplado entre
os eletrodos de salda e comam do segundo dispositivç nemi-Condlik

tor
,
44 com

o ponto

9. Um sistema transmissor de sinal de aok,

1, caracterizado pelo fato de que o mencionado

transformador tem uma impedIncia de salda na ordem
O

es megohms,

referido dispositivo transistor unipolar tendo elebrOdos de

entrada, de saída, e comum

El

caracterizado por uma alta impe

dtncia entre os eletrOdos de entrada e comum na orden . da do
transformador . de alta impedtncia, dispositivo de ciruito de

entrada provendo trajetO de corrente continua entre Js eletr64
dos de entrada e comum para conex?to com o transformaior de al*
ta impedancia, um transistor de
trada, de saída e
tre

comum

itI nç'éo tendo

eletrops de enes

e caracterizado por uma impeiancia enff

eletrodos de entrada e comum que da ordem de Milhares

Um snuicador de conforatidade cos GDento ti
caractt cisado pela Combinaçãn de uma bscabg e'do tette mo eig*À

I
1C, ç' f1
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140 do pontóiras substitufveis dotadas. de mechas dó diferentee
tamanboa l apropriadas ií espessura dos traços a aerem riscados,.
e) suacepttveis de serem montadas no adaptador da bomba..
3.. um mareador de conformidade com o ponto 2;
Caracterizado pelo 'fato que uma das ponteiras tem prolongamell.,
to feito por uma agulha Oca destinada a permitir encher um mar.
Ceder do tipo cldasicoe
A requerente reivinclica .de acordo com a convene
gao Internacional e:o Art. 21-do Decreto-Lei n1 7903, de 27 de
es.P. stõ de 1945, a:prioridade do correspondente pedido deposita
do na rallartiçao de Patentes da Prança # em 17 da abril de 1962,
00b ne B94.704.
T2RMO N2 148 448 de 16 de abril de 1963
Uquerente: FMC CORPORATION . E.U.A.
WiciLeigio de Invençãot "ANEL DE VEDAÇÃO CONTRA POEIRA
N ALIVIADOR DE PRESSÃO INTERNA"
BAIvirmicActigg

le tha anel combinado de vedaçio . de poeira
e aliviador dá pressao . para uma junta articulada condutora
dm fluido, caracterizado por compreender Uma coroa anular,
de material semelhante à borracha, tendo um corpo provido com
Lua lábio de vedaç;o de poeira relativamente delgado estendemdo-se para fora da periferia do dito ' corpo • una ranhura in=
Urna formada no dito corpo e tendo uma passagem de drenagem. .
de fluido destinada a conduzir fluido da mencionada'renauea
• atravds do mencionado corpo.
24 Um anel combinado de vedaçaa de poeira 0
aliciador de pressao interna, de aciirda com o ponto 1, carace
terizado pelo fato do citado corpo de aeçao-geralmente ratam.
galar para tomar uma face de vedação lisa radial e uma faca
de assentamento radial opostai pelo feto da citada passagem
dm drenagem de fluido Compreender entalhes radiais formadas AC
¡aferido Corpo na mencionada face da assentamento, e pelo fato
da citada reeeuea interna interceptar ditos entalhes para prçie,
•

pasaagene de sangria de fluido.
3. Um anel combinado ao vedação de poeira 8

aliciador de preaso de fluidas de adirdo COm oponto 1 # Para
too emee.rebaixo anular xbrmade no elemente interno de segries
de cano encaixadas, relativamente giratdrias, que formam a mame
cionada junta articulada, caracterizado pelo fato do citado cor
po ter uma face de eada0a lisa, radial, axialmente interna e
Uma tO, de assentamento azialaente externa pelo tato do citam,
do lábio de veda& de poeira, relativamente delgado, ser adape
/dado para 4stsbolocar engajamento elestico de vedaçiC coni
ema parede circUndante de uma eeçao de cano; pelorato,dati.
toda plusagem.dp drênaom à* nulo° eer'adaptada para comiaa' flaido clamencioneds.ranhuw e atreves do citado corpo pae
• uaa zona entre o referido leio do vei4o de poeira e a ci•
Oda. taco do aosentamente dm sono; 0 pelo fato da periferia
CO4a3abo3ite Uberando-UM corpo adjacente á face do vedn;10
&de* corpo tornar= idbio do asaentamentO para leve engae
81201194§ gearia 3:1141,e1

coro o, buo do

de- 1969

o

4. Um anel combinado de vedaça de poeira e
aliviador de pressao interna, de aciirdo com os pontos 2 ou 3,
caracterizado pelo fato da
e, citada ranhura interna ter uma pare.
de geralmente demica voltada e afastada da mencionada face de
vedao7eo do dito corpo. •
5 UM anel combinado de vedaçao de poeira e alie
viador de pressao, de acOrde com o ponto 3, caracterizado pel0
fato da citada passagem de drenagem de fluido compreender' una
pluralidade de entalhes de drenagem de fluido na face de asseria
temente do dito corpo.
6. Uma junta articulada compreendendo duas se,
çoes de cano coaxiais e um amei combinado de vedaç;o de poeira
e aliviador de press'ae de' acqrde com o ponto 1,'caracterizada
pelo fato de uma das citadas seçO" es terminar em um niple e a
outra ',ecoo terminar em uma luva Composta circundando proximamente O referido niplei elementos de mancal suportarem dite
luva e dito niple para movimento relativo de rataqiio e impedi.
los do movimento axial relativos uma veda4e de fluido ser
provida entre ae .porçges extremas internas do mencionado pipie
e da citada luva, afim de reter - fluido de alta preeeeo nas
mencionadas secbas de cano; dito niple ter um rebaixo anular
em uma porca° extrema externa do mesmo que está disposta dentro de uma Porção extrema extenuada citada luva dito rebaixo ter paredes interna e externa opostas; dito anel catar dia.
posto no mencionado rebaixo; dito corpo ter umadargura azia
que é ligeiramente maior do que a largura axialelo referido
rebaixo de modo que ó mencionado corpo do referido anel de ve,
daçio esta em um engajamento de pequena prees a'ro inicial oom
as paredes axialmente opostaa do reeaixo, dito labia de ceda..
çao de poeira catar inicialmente em engajamento eldstico de
vedaçao com aparada circundante da mencionada luva; dita ra
rolara interna

sarda torna geralmente anular; dita passagem de

drenagem de fluido ser adaptada para conduzir fluido da dita
ranhura e atravde do mencionado corpopara uma zona entre o
_citado lábio de vada& de poeira e a parede axialmente extex
na do rebaixo; a porç .eb radialmente interna do citado corpo
adjacente à parede radialmente interna do referido rebaixo
formar um labio de assentamento que está. em engajamento de pe.
quena presseUe inicial com a base do mencionado rebaixo; bem
como pela aplicaçao de press;o de fluido ao mencionado anel di
veda4o . da poeira causar um encurtamento axial do citado corpo,
com um aumento correspondente da circunferencia do mencionado
1tbio de assentamento, para abrir um espaço de sangria de.flui.
do entre o referido corpo e a parede interne do citado rebaixo
e entre o mencionado ltbio de assentamento e a base do rebai7. Uma junta articulada de acOrdo eom . o pont‘
6: caracterizada pelo fato do mencionado corpo ter uma face de'
vedaçao lisa, axialmente interna, de modo geral radial e ume
face do assentamento axialmente externai pelo fato das citadas,
faces do corp o estarem em um eng ajameno inicial de pequena
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q DrOcOoo0,06Éundo O'ponto 1, íara,:terizado por eeeM
:ruía oon ao zefezidtwigazedeaanfalaanto o meta:unta oaae
poeto do rebaixo; pelo fato da mencionada ranhara ter ta& p8416
Roo* aorelneate c4nica .mtaatada da eme da .zredaele &IMMO§ 011,
Delo fato da periferia radialmente Siterna do dCa i adcWo.
4a'oenta ef.;ta• co de /Meigo 40 Oltode aoiepa esmoa' 11 mudam*
Zabio da' aesentEmentoP
da . oís-takman o PM%

tluido compreender uma pluralidade de entabg e de; Comia di
;aulde formadoe aoitada face de eeeenteminte C dite) OrZeidta •
9. Una junta articulada da ao;rdo aota to% do*
rántO0 7 ou h, caracterizada pelo 4ito d referi4a rubrica mala
, Znee da Ougam
lar ter uma parede geralmente tadial 040441 8

Comprimento tinal,-,o extremidade doo tubos u1trapae4

suporto,

podende ser interoaabi4vols,

e uma círle

de . tOrmae quem..

oam as aopelaa e.WMan dr14 S eNa * ork!

toa tomas, ou. O suporte dm copelas, og ambOW, - sasátivois do
morem deslocados to sentido do .0eupird dOmuMía relaelo ao sito

doa mandria, para moldar por onogaeuto e por Oidagem.,
4 (0, 1)10p0eitiVO OadWido a ,p'ont4 7, Oarasterizado;polo
tato de quase copolaSsWognetituidaa pi .oryipla-d- paao de eo
dutibilidaae aiferettea
A requerente miyádioa 'da 'turma° com a Chave/14o Igen

gacional o oLr, a do Decreto-Tsi Yo. 1903. dó à't de agoeto de 1949.

tox04 9 44 44t0 aarRoS
J. reetiereh tv a reivindica da ocCda noa a oarriessa
e

mandrie obre

po-quais elo enfiados og tuboo . jg cortados com . usi . comprimento poucO,
maor do gge O

%os montada cé.axialaente

82 g oacactoizada. peio fato da atada paeakome deonason

:MtOrtiaCiOn4

Dato 1 0 oarktoriiado por outpreender uma abria de

'oando livremente ao Manai*, dopelao de moldasií tiradas Ware Nut

zula dtUlt. átet IOUlaa a

ça0

og oapeao todaa ou parcialmente, eatriadan .rueoamente, depoie
fsterrOapido O Ocatate,00m a fOraat
,L.Dlopooltiva -para a realimacKo do prooeseo.eagundo.0

O Arte 21 do Deareto,Tyal na T903 0 de 259 azi

a . prioridade d o.00rreepondente. pedido dep -Oeitado - na kópartioXo de Pai.
tentee da ?rança, em 28 de !faio de 1962 8 eob )1o. 89.8951$

tkOetd de i949', aprioridade da correspondente pSdido ~alta!

do Na RoP arti Ç;12 de etentes doa g etedos tataca dalloandaaa

adl

,A1 da abx4 40 1962 ROb na 1876769

Á
2RNONa13705105 de 27 ao março de 196a

Requerente RVÂND McIELLAWDERVIC E S ílMITB0 ...4mg1aterta

prpalogio do Inveintiot "um C OLET OR Da C CEIE N1131 ouggalt e
IMIVINDICAÇOS3
Um aolitor de•oorrente e gtrica paro si-stemde de tra

Igo.eljtrica. com alimentaçZo alroa do tipo que inolui,un coujunt0 •
40 contacto estendido tranávereal A direçg o de MOVitiontO, caraoterk

nado pelo teto do que a supeit4cie de contacto do conjunks de.00n
tacto 6 da tal modo oonstruida. e suportada ' que ea qualquer ponte è
ela pode ceder h presig o do 'no alimcntador . dem mover todo à 0On4uL

zrn&-7D-'1193.,Es

TÂRNOff 4 149 449 do 28 do mata de 190
Requorontos ISOTuBs França
Pari-agis de XnvoncRot "PROCESSO DISPUITIVd-Pádd
PORMR. FUNDOS. nm TUBOS Dg Unta& PLÊSTICAp con4 PRECR4A2
dxacieuan MATáRIA"
WaELNRIQUal
3. .4 Irocesoo-de fabrioaM para fórum rumo13 em tubos
Anementareoeatry ados, do mat g ria plAstica, ocrtadas na oonpria
Mento desejado, L-,na preciear

adicionar mat6rie plástica ° esmalteis.

rimado sa vestir ema das extremidadeo do tubo muna sopeia

motí,

Uca (12 pouca id.„ ,?a tg rmica, comprimir a pon a do tubo dentre
da copela elevaiL -......1—entura de fusão da mat g ria pl g etica e ele*

*dar cópole pw'a
~toe

40 tubo dogais de ter eide 4ormadd

2 . Um'cloietor'de aárdo com o ponto l','Oatacterizado pra)
/0 teto ao que a euperfloia de Contacto ao conjunto de OntaCtO oolk
2raende uma superfidie condutora 4:5 . ewe rfig e 4 tog42"
das. por um suporte de borracha ou material eltstleo
A •• tra coletar de sobra° Com 0-pOnto 2, caracterizado
10 fato de que . 0 suporte osti na 'torno de uma/etapa dntiade lapl!
vressão 2,Ineum6tica.
4 . coletor de acArd0 com 0 pont* 4, datdotarioada
lo tato ec Que o . dieí'r‘gmn forma o tapo de uma daara estanque ao
ar. pelo que o fundo 4 formado por uma base riaida Mi calha,

ooletor 4e acerdo 0-1N V al dgo r
40o Pontoo Po*:
cedentes; caracterizado ,pha tat9 . d0 que eUperUole do contaotoAr
proporcionada por Um namore de oeguntod eeparadoa 3.igadoaeldtri3.

te92 St:sunda-feira 3
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..mente uns aos outros por ligaçOes flexiveis«
6 - UM coletor de acerdo com o ponte y, edraetenagaolift
10 fato de incluir duas aunais enfiadas de acgment00 eatendendO-S4
Ata d a enfiada substancia/manta para/ela ao comprimente da unidade
• 7 -.. Via coletar de acera° com dí ponto 5 tia ponto 6, coreto
-r
terizado pelo fato de . que a OuperfloiC condutora est4na torma de
esegmentos em forma do para/elogramée.
8 Um coletor de acera° com o,pont0 7, caracterizado pe
lo
fato
de
que
a superfSie de contacto inclui uma enfiada catana.
;I
Ida paralela ao conjunto, de segmentos em forme de paralelogramo em
o cada umarranjado com doia lados para/elos ao comPrinenta da uni
idade e com o* pontos doe paralelogramos aobrepostoft,
9 - Um coletor de acCrdo com o ponto 5 ou ponto 6, cerco
*Urinado pelolato de eíue asuperflcie de contacto este na fôrma da

CERMO N* 136.911 de 2 de marco de 1962«
nrquerenter N. " it. PHILIPS 'OLOEILAMPERFADRIEXEN - HOLANDA,
33 riVilAgio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES
A ARRANJOS DE CIRCUITO PARI USAR NUA! SISTEMA TEIEFONI00 duTd.

duas ou mais enfiadas paralelas dg segmentos alongados estendendo

Wano.
REIVINDICAÇõES

,00 cada segmento paralelo ao Conjunto, comi as extremídadea dod ou.

bento° das Manadas vizinhaa intervaladas«
10 .17M coletou' de actrdo com e_ .ponto j ou 4 e de actrd0
com c ponto 6, caractirizad0 pelo fato de que Os segmento0 corres .«
pondentes nas enfiadas diferentes s g o.de tais alturas diferentes e.
as autue faces de contaCto ficam, substancialmente no mesmo dvel
rama linha paralela à direç g ó de movimento, conquanto a euperg (cie. do diafr4gme que lari suporta tf curvada,
ai - Um coletor de acera° com os pontoe 3 oa 4 o de ocbr
que

do Com o ponto 5, caracterizado pelo fato de wue uma secçg0
Cal do diafr4gma ao longo do comprimento do conjunto 4 substancial,.
mente reta mas os segmentos numa enfiada ao do alturas de tal modo
diferentes quo as suas fasee de contacto curvam-se para ba ix o aPoZ

tir do meio no sentido das extremidades do conjunto,.
12 - Um coletor de ac8rdo com os pontos 11 ou 12, coroe-

Aperfeiçoamentos em ou referentes a arranjos de
Circuito para usar num sistema telef8nico automático, no qual a8
Unhas de assina/1-U podem ser ligadas via contactos fechadores a
tua Ciscuito de ligaçto, caracterizados pelo fato de que co Canta&
tos toahadores fazem parte dos contactos comutadores e de que,
n,
afim de alimentar'unt som de ocupado às linhas do assinante, O Olt
CUlt0 de ligaç g o inclui meios que são capazes de abrir os contas.
tos fechadores em ordem de eucees'elo 8meioe que, depois do primai
WO contacto fechador ser aberto, a g o , capazes de Originar que teime
ao 11404o associados com et linha do assinante respondam via O con

tacto interruptor correspondente, o outro contactO feehador 8 as
linhas do assinante., sendo os ditos meios capazes de se manterem
por si excitados, depois do outro contacto £ecliadPr ser aberto, a.

terieedo pelo fato de que cada segmento inolui um. bloco de'carvg0

Via O contacto interruptor correspondente t.ga línhaa do assinante,
Onquanto.esses meios ligam um gerador de som de OCupado ère linha

lane proporciona a superficie de contacto e um eapaçsdor na auel

do aesinante.

bloc0.‘ suportado, sendo as dimena g ee iniciais de todos os b10000
'acama enquanto as alturas doe ocpaçadores de eegmentos . diterentca di
serem,

2 Uma dioposiç g o de. circuit.0 beta_user num.sistO.
na de telefone autom4tieo, eabetancialrente conforme deecrito soma

,

COM referenciii ao deaenho anexo.

13 - Un coletar de *cerdo coa - qualquer-no dos pontos pre

11

Wentea, caracterizado pelo fato de que o membro de contacto compre
CndSAMLAIIMerc.de wagmentoa esperados C1216 , 40 enganchados outinterli
?Oco 4* moda* liabiterem 0 diferença em nivel entre as extremidade*

edjaceate* dos aesmeatoa adjacentes.
•nn•

;

24 Um coletar de acerda com e ponto 2.1, caracterteado me,
relo :ato de que urnategmelitoparcion8Une eaperdaialpatica adw

hm ume 6apar/1.'4e oposto de cUtre manente a a primeira seperfícit..
Ireporciona tenb4m una aupertfoie ana4ce eob una aUpergicie °poeta
(to atine segmento,
Um castor da acera* coa tigalcommuudhalaatoa
Cedentes " caracterizado pele rata da qaa o* Iates dttaltdra.apatam
gtot do couàuze4ooprategdon zoo bliztlegens condutorege
%C .6 Via adatar de corrente nítrica arn alatoas de tr&4
Iffir atriga ema a/lauta& s4rea cantora* descrita ealealticemgato
orlutoTamfereaela aa Fleme 1 a 5 ou a dores 6 4 7 dondadenbAde l 4
910208,m
4:11gerente reivindica de acórdo com a ConvençZo intekne
il do DaereU,Ld. A4 7.503) de 2 7 d e Agesto d e 1945,
132 zgalldade da COrraspondentp pedido depositado na Eepartiç g o de 2a
Otntes d'a In:antera et 28 de março de 1961, 1 de maio de 1961 e 13
4024. C O 42e*

019 Whara

de 1 446/. Adc Ir.,. /1/.77. T 51-11 e 36890, respectivamente«

reivindica de aotWo 0024 COnvençgo
Art.
21
do
Decreto-Lei . n* 7.903 $ ao 27. de 6gtsto
ter.Uional o '
de 1945, A Prioridade do correspondente pedido depositado na Repor
A rOgporOnte

tição da Pateliteg Oq golan. da ? em 8 de narisl 0$404. 9 0 g
..262148.
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TERMO 10 140 158 de 19 de junho . de 1962
Requerente: STASYS TERVYDIS
n SgS Paulo
Privilegio de'InVençào: "APERFEIÇOAMENTOS EM 1:STICADEIRAS AuTat4
NOAS DB FIOS DE BORRACHA PARA ' KQUINAS TRANÇADEIRASo
REIVINDICAOES
A2ERFEIÇOAMENTO5

121

ESTICADEIRLS

AUTOMÁTICAS DE FIOS DE BORRACHA PARA MÁQUINAS TRANÇADEIRAS,
caracterizados-13ór'uma-estrut,....-...1
meia cana e

fixada à

de 169 1093

r8RMON A151,458 de 31. de julho &kW
aXe line
Peouerenter BABIROCARTCOU
Privilegio do Invenqgol lt DISPOSITIVO APLICAVRt W.1
CIRCUITO De BORRAS punon45 Da TUG14403 ÇafilInCM$
DZ

0120 DIESSI,"

DEIVINDICAOR:
MUITO MC EMAS ZNYATOTUR I)
t.
)
vrt LO.G__.~.........._____..................5
,
0
DISROSITrVO.
AD
___,,
l

_da_

porca sendo que superiormults í dotada de um cotovelo cora
Orifício horizontal.
2 2 »APERFEIÇOOU:NT* EM ESTICADEIRAS

AUTOMÁTICAS Dg PIOS DE BORRACHA ?ARA 7d6INAS

ODErn,Lit0,211W* Caracter/tela reM um-740

ecrt ..2."
Xsy.:____ol
tO

n4quina trançadeira por meio da uma

quen0 reoeptddcab In -gorar' itternau010 cca toldam Ca
que et RO interior podo magnetiZar luti coo tiso (4)/do

t3'
tugi
!

ro, o ion pino dita (5), tec142 de toro amido de er; Oabeçod.

TRANÇADEIRAW

conforme A reiyindicação . anterior e caracmerizado por a

ferida eStratura'alojEa r no:eeu

Fever'eiro

re,

interior uma mola oilindrin

te *bico (6),
to) P DISPOSITIVO ARDIcAVEL NO CIRCUITO

u~selz
te.noste~

Co-helicoidal, a qual inferiormente é fIxad, á estrutura

pornelo'ie uma . traveta o

auperiormente ãum pino cuja

m

cabeça,eo,alojnno óriffcio do potovno.
"AáRFEIÇOASIMOS ICH ESTEbADEIRAt

Anouric.43"tE MS
cabeça do

IPARA. bdquins

DE BORRACHA

1

Cozo reivindicado em

e

pino ceMo as

'TRÁNÇADEIRO,,

por cor

2 e'caracterizadoe

tant0

paredes do oriftlio abauladas :10

mesmo sentido,:para facilitar o escoamento

db tio.deborm

. VEICULOS

CONSUMIDORES DE OLEG

zada por Ser

moa" tomo eta l eo earootorbo

a parte inferior do refer)do dispositivo provld&)

do oanaiitoeto (9),

pira a sua adaptagto.no tubo 0f:tantã-da.

Combustível suplementar.

do tanclue do veículo

1

bomba de %da()

47. sendo casa conallracto (9) pustrei 40 CO tuterrottyide

rachas
"APERFEIÇOAMENTOS 74L ESRICADEIRAS

AUTomATIOAS ME FIOS ME. 13ORRAcliA PARA lacunas

TRANÇADEIBASI

ou libertada pelo cabeçote cdnico (6) quando 4a atina* do curti*

po magnttico criado pela bebina 13), 0 'Vai sittricamonto 6 2.(*

Como reivindicadoe em 1, ? 3, caracterizados por a eetrU n
fura vertical reivindicada cm 1

1

possuir canaletas obl£

quae, praticadas nad'.suas paredes laterais, permitindo

Terentes encaixée . da trayeta da mola e coneeçuentemente (1,4
' ferentes graus de. press5A dO pino contra o onificio
5 2 APERFEIÇOAMENTOS EM ESTICADEIRAS

nada ao diluto ou a bateria do
conectado

veículo 0 h partida do velcuieg

por intenddio de um. pino (2),

32) m DISPCSITIVO APLICAyET, NO CapERVIJOMBAS INIIITUA.24.1
VEicuLit CONsumnoRts DE OLE0 DIESW, substancialmento como

AUTOMATICAS DE =OS DE BORRACHA PARA MÁQUINA TRÁNÇADEIRASt
Conforme as reivindicaçOes ' anteriorce, tudo

rUbatanoialnenme.

te como , descrito , no relatOrio, reivindicado uns.poutos
Xacteristioós precedentes e ilustrado tos desmnhos. anexos
Ao tresente memorial.

1

.."'ictfro 2

o descrito acima. reivindicado e 1 2 o 22 , o representado to deo

sonho An0X04.

I
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INUMO 151 132 do 26-do julho de 1963
ÀhófoxPeatel AZTIINONSMI 1.4C HAFT BROWN, pOVERt & CIE. Liça
, OriollOaio de IneençSos "NÉCLE0 MAGNÉTICO MoNoFtsic0 CO(
'pds eulatuià fiãTOMq

174 943 de 18 de novembro de 1965
Requerente: CIA. IEDUSTRIAL BRASILEIRA DE CALÇADOU VULCANIZAM
TUIZABAXS Sia . sZe Paulo
boale Induotrialn ofloVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO APLICADA A ROLADOS"
TORM0 N 0

WayaWksãss

blmáso

Fevereiro de 1969

fDIVINDICAÇORQ

1 0) "NOVA DOIGINÀL CONFIGURAÇÃO APLICADA A SOTA_
cowoetoriza40.p.x.-die.-ce-apresentar o sOladO,quatro caliCn.

MACIIIC2 MONOFÁSICO COM TRÊS CULATRAS DE RETORNO"

) GVOlar empilhadO TAdialmente, e do tal modo caractorizado,que.n
1,9 Mentid0 de ompilhamento radial está deslocado de 120 2 , que a
810a-sentido de empilhamento'beja colocada nma'aulatre; do rot8i
,11110 * Une as Oulotr Ad de iotdruo ée componham de chapas com cort

elas no rega() correspondente ao calcanhar e' dispostas segando o$
.Virtices de quadrilj tero, saliCnclas essas de topo circular e de b,g,
ae el/otios, cujo eixo maior disposto aproximadamente segundo
direçU longitudinal do calçado, sendo que na regi g o correspondente
a planta doo pá' s a g is dispostas outras quatro salienciea com topos
circulares e bases ellpticas, dispostas tombem segundo os vCrtices

43 0. e entrei açadoe.

de um quadrilefitero, com eixos maiores orientados segundo a direçgo

1 2a4192119221PFASICO
:22

COM TRÊS CULATRAS DE RETORMI%

longitudinal do calcado, sendo que entre tais saliencias localiza-se'

Uma outra de topo circular, base elíptica, mas com eixo maior deste
•0Dforme reivindicado to Atem acima, e de tal modo earactex/zSZ

to, que O Comprimento das chapas entrelaçadas diminua do dentre
{

disposto no sentido transversal, sendo que entre tal grupo de saliÊn
• cies.e extremidade . onteriordo calçado /ocaliza-se par de sane/leias tronco-cerdosa alinhando segundo

para tora de tal maneira t que cada unia das culatras encostem
Myo entre si no pilar.

di

$A) "NU= MAGNETICO WNOFASICO CO}. TRÊS CULATRAS DE RETORNO"

uma

transversal, tais sallen.,

eles dotadas de topo ligeiramente inclnado em direg g o ti frente de

selçado, sendo 2 flualmente l dotado o solado, em seus extremo% de
VbXes

pez

transversais.
2°) "NOVA ORIGINAL.CONFIGURAÇÃO APLICADA A 802A

8,,W orme reivindicado nos "Itens se-ima, e de tal modo caraCteri"

nado, que quando do encdsto do Ui)°, apareçam aberturas e mosso

DOS"; C onforme reivindicaçU anterior, tudo substanclaimente'como
descrito Mo Yeleteirie e ilustradonos desenhos apensoa ao presente'
meMor4alp

030 t3o empregadas para aspassagens de tirantes acetinados
prensagem do nacloo.
)

(0) "NdCLE0 MAGIUTIc0

TRftS

ÇO scdxdo com os pontos precedentes e tudo ("forme otbataucial.

Danie descrito, reivindicado O pelos desenhos anona.
StallaDd2cam-se finalmente es heneficioa.da ConsrençloJoternaeio n
Cd te achdo com O opte disA O art.21 do decael u.7.903 de
)HO, • tendo os Ideia a patente depoaitada Ma Mak eób n*.1,S9J •
)11_"11qta ke ;PAA963.

11E140 N a 5U de 29 de dezembro de 1964
Guanabara
Requerente: THOMÁS NICOLAS C1iL SSOCHERIS
Xodao de -Ctilldadet "UM ONDULADOR ELÉTRICO PARA CABELOS°
•n••n•

Fig.2

DII

AEIVINDICACRar

1 ) ONDUIAMOR 2Lnuco RARA CABELOS, .constituido por

tua cabo de material isolante, Derfurado lon£J,tuainalmenm.

Segunda-teira
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,
te por onde penetra um'fio de ligaç'áo, cabo oeue

tem aco-

plado na extremidade oposta um tubo metálico de ponta
rombuda e caracterizado por ter sobre o mesmo, pivotan.
te em dois eixoó lateraia, uma calha tambem artálica, com
acabamento cromada, mantida pressionando o tilao por ação
de mola e dotada de alavanca curta de acionaTento, terminando em botãO isolante,
2elo fato de haver
em Continuaç5.0

ao

- ••

-

no

interior

da

.1.. •

•

JEN

tubo metÉ11.00,

fio de ligação, uma resistEnciá ele.

trica embutida em elemento cerâmico isolador
2 ) ONDULADOR ELETRICO PARA CABELOS, acorda com o pon.,
to anterior, tudo como descrito no relatOrio anexo, rei-

Vídicad0 acima

é ilustrado no desenho que a este

acompanha.

•

TERROR* 168.582 de 5 de. abri/ da 1969
Requerem tet BIJOUTERIAS DONIZETTI ITDA / SIO PAULO
Modelo Industrialt . "NOVA E ORIGINAL GONFIGURAÇXO ()RpmWNTAIJMICADA A Barus
REIVINDICAÇOES

•

1*) "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLIC4DA
BOICES", caracterizada pele

fato

de apresentar na face exposta a

configura46 de , mostrador de relOgio, isto ;,

• TERMO N* 171.380 de

11 de maio de 1965.Requerente: PAULINO BRANCATO JUNIOR - . SÃO PAULO.

teiros •

contador do

segundos.

Com algarismos,

poli.

.

Modélo Industrial: "ORIGINAL RODEIO DE MOVEI, BAR"
REIVINDICAOES
1*/ "URIUINAL MODELO DE NOVEL BAR", confeccionado em madeira - de lei,

A ROT3Elffl, conforme reivindicaçU anterior, tudo .substancialmente

ou em plástico com acabamento adequadde nobre, muito embora possa

Como descrito no

também ser feito em compensado ou materiais.sintéticoa em geral, ca-

2* "NOVA E ORIGINAL CONVIGURAÇA0 ORNAMENTAL APLICADA

sente

relatOrie.0 Alastrado aos desenhoa

apensos ao pro.

memorial,

racterizado por ter p feitio de um sélido formado por seis faces pla
nas, sendo a frontal -1- com. o fditio de um traaésio isOceles com a
base menor voltada para cima, laterais obliquos substancialmente lon
gos e de forma que a obliquidade

não

4 Muito ac(ntuada, e á face me-

nor dotada de arco ctncavo -2-, voltado para cias e tendo em ponto a
dequado, junto Ia base maior um retângulo -3- de material diferente
perfurado; com a face superior -4- plana, retangular,. obliqua ! para
traz; com a face posterior -5-, plana, vertical ou com minima obli
quidade no sentido Postar° frontal, e debaixo pára cima, tem b4 M.P ia
-nacomfeitdênco1Laferntl,pascomtur espendente a
' aproximadamente dois terços da alturi. da face frontal e.
também com a base menor voltada para baixo com ,krco semelhante ao existente na base menor da face frontal; , com a fu.ce lateral esquerda-6- plana, ligeiramente obliqua . no sentido supero inferior,,acOmpa
nhando a obliquidade do lateral das faces frontkl'e posterior, e com
o feitio de um quadrilatero irregular tendo a 11.nha frontal vertical(
a base horizontal, a Unha superior obliqua no sentidb frontal peste

11 1111111~11011111110

rior e a linha trazelra ou, vertical ou entRo coa minima obliquidade:10 sentido supero inferior e da frente para traz; com a face lateral
1ff

direita -7- idtntica e face lateral esquerda, apenas inscrita nos
montantes configurados pelas linhas cros planos aue a circundam, li geiramente mais curta do que a faca esquerda, de forma que as extremidades

-8-

dos arcos obncavos due formam as banes menores doe trapé

fla 3

aios que configuram os laterais frontal e posterior, configuram, por
sua vez, dois pequenos pés abrindo-se a porta r) sentido frontal pos
tenor de forma que junto ia borda frontal há . UD pequeno puxador -9-;
a base inferior -10- 'plana, horizontal e se in.,ieste entre as faces lateral esquerda, frontal e posterior e emp ldura a face lateral,
direita,

É‘,RMO N* 171.333 de 16 de julho' de 1965.
VU
Requerente: CIA. INDUSTWCI, BRASILEIRA DE rAIçãoàLCANIZADO3

YULCABRP?S/A. - SÃO PAUL).
2 - "ORIGINAL MODELO DE NOVEL 341", acorde com . o pon-

to anterior, tudo como reivindicado acima, 11a-estrado no desenho que
acompanha o presente pedido e descrito no reldtorio anexo,
-

Modelo Industrial: "NOVO ZORIGINAL MODELO DE SOLADO PARA
•
CALÇADOS"
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/I).11DISP0SITIVO 'ROCIAM t ESTABILmou DR RENMEAS 15DODR*

MVINDIOLM

solado para calça
2. 3sgivo e original modelo de

2IDA5 POR viaas DEMORES X arLosXo", suletandalmente cOmW,

dos, caracterizado pelo fato das zonas corresponden t es a
Cola e salte, 'apresentarem centaMente um campo que ó to

o descrito acima, reivindicado em 1 e representado no desenRo

Orado

por uma pluralidade de pequenas'saliGncias retangula
alongadas, dispOstaá transversalme n te e de forma -

rea'e

dOencontra dá entre si, formando entre si, uma pluralida
de de rettulgulos ém plano inferior, os quais se ofereceM
riscados por linhas paralelas, dispostas duas a duns na
Sentid0 longitudinal do solado, sendo que; as referidas
são contornadas por uma
SQUAS centrais da .sola e salto,
por uma scquencia de degrauside
Saixa periférica formada ,

iperfil g-semelhança de dentes de serra, sujes ver-ticos

‘Naexo.2É2mo yo 1/6 272 de 7 db janeiro de 3.9d6
MeçuerenteLEMPALAGENs ALYI LTDA. • São 1040
ModOlo de Utilidade: "ESTOJO PARA PERUCAS"'
REIVINDIOACOES

1. "ESTOJO PARA,PERUOAS", caracterizado
'polo £sto de se apresentar por um cartucho de formato profane.
'temente eilindrioop obtido pelo enrolamento c Colagem de um Mat00
rial laminado de modo a configurar .peça inteiriça com juntas
;emendas.

Ce dispRe no sentido transversal do solado, tudo confor
substancialmonte,d e scrito e ilustrado nos desenhoS

2. "ESTWO . PARA PERUCAS", conforme a: roi.
Vindicação anterior e Caracterizado pelo Lato de internamente,

Agi

extremidades do dito cartucho receberem diacos de configuração o

anexou,

komélo ga à secção transversal interna delimitada pelas paredes rà
o cartucho,,sendo'que o superior é reforçado vir um anel perimo

trai também Interno.
3, "ESTUO PARA PERUCAS",- de acOrdo com O
roivindizSglies doa a 2 e caracterizado pelo fato de P eartuve0
Assim obtido edevidamento revestido.pormeteria% decorativo 0609
feniente qualquer, "apreáentarese horizontalmente aecciona4o'prOxle
to ivbfflo: a'qual por sua vhs recebo por encaixe paredes cilladrã
•te - dmaior altura para receber.e.toMpa.
e/Rgo N ft 149i-de 5 de junho de 19836 .

PARANÁ,
privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO REGULADOR B ESTABILIZADO
E is °FATURAS PRODUZIDAS POR VELAS DE MOTORES X ErmosIo0

Olequerente: ROBERTO DEL SEGUE E FRANCISCO ROPFER.

REIVINDICACUES-

3) ispom

VOWOtiADOR

•I'A13ILI2A3)011

esivrE,40 pnoDunr

kis POR MAS DE MOTORES X EXPIASX0 u , caracterizado por ser
Oonetituido dem condensador el0trico.(// ligado em paralelo
UM rogetOr entrico (2) 9 prbviamente deturiiinado4 6 condo

gge areou 08 elementos eci encontram envolvidos por uma ema 4
haat° (8) e 102 uma etpsala plAstic .á (4), sendo vezo:Pude
•d Canudos Ingnsis id) deve ocr ligado ao circuito cidtri.

03, O Vaca% entro tt , liebina da comute e3.8trica e o reopec.
OiVO dictribuidor.

4. "ESTOJO PARA PERUCAS", o acordo cont AO
relivindicaç'ae3'do 2. a 3 e caracterizado pelo fatc de a face OU
tose infe.rior ser provida de cravos para protegâo de • epoio,

a tOpi

Seco 1111
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ORMO N„o 143.782 da 15 de outubro de 1962.
itequerente: MECÂNICA PEGASO INDUSTiIA E COMERCJO LTDr
SIO PAULO
Privilégio de Invenção: "APERFEIOAMENTOS INTRODUZIDOS De

pa oe uma alça para transpOrte'e a linha ge JUAÇA0 entre a base
própriamente dita e a tampa, tua par de fic1300 localizados em pod
(lição diametralmente oposta. •

QUINAS DE AFIAR FERRAMENTAS DE CORTE"
REIVINDICAOES

"ESTOJOYARA PERUCAS", de ácZrdo com ao
reivindicaq5es de I a 4 e caracterizado pelo fato doo fuma oà

:9 1097.

O dito disco da base ser provido dell* corpo tronco-cônico sOlidO

16 ) Aperfeiçoamentos introd ,5..zid..os em máquinas de afiar fere.
Cimentas de corte, caracterixdos por dispor-se sob o centro do rabeio

fixado à mesma através de urna flange 1Asica e rebites.

lima oatraoft (4) provida de tomada axial (5) quadrada,.girável-sObre gki

6, »ESTOJO PARA PERUCAS", de acordo C'oni as

na

mesa

(2) mával, oorredi ,v em "vai-13-vem" sere trtJ,4oa . (1) horizoml

reivindicaq5e5 de 1 a 5 e caracterizado pelo fato de no dito _corpo

8A18 0 articulável por, meio de braços (11) e t12).

tronco-cOnico encaixar-se através de furo praticado na basE do pez'

26 ) Aperteiçoamentoa intródázidoe em máquinas de afiar fere,.
aé
:sueltos corte, com em 1, caracterixdos por um conjunto Constitui...e)
do de: AMe Oremalheirs (6) disposta sob a meea (2,) e eRgrenade à oa*

Coço, uma cabeça humana estilizada em material de baixa densidade.
7, "ESTOJO PARA PERUCAS", de acôrde,com.as
reivindicaçZes anteriores, tudo substancialmente como descrito no
relatório, reivindicado nos pontos oaracterSstiCos precedentes a
.lustrado nos desenhos 1nex00 ao presente ~orlai.

REIVINDICAÇPES,

1 1)) Aporfoigoomentos intrOdustaos ea aisposívavca
g o OrAoo,pars dosbastert eara4erieado8 controlar
as.opera45es
:a
por disoBu-se um'miodmotro (A) t ea ealia protetora (2), dif) 1110 de
(1)

da míquina, tendo ala - agulha

(22) de

t ís nsilAsIs

alavanca('/11

firtlaulada a haste (9) e tendo uma de suas extremidades articulada à ;
parede interne da máquina, enquanto que a outra ê preesionada por um*
tola (0)

2X1/Mo No 143,781 de .15 de outubro de 1962.
Requerente( MECANICA PEGAS° INDUSTRIA X COMERCIO LTDA
CIO PAULO.
Zrivt1é g io de InvençNo; "APERPEIWAMENTOWINTRODUZIDOS EM
Taáposupo3 PARA CONTROLAR AS OPERAMS EM TORNOS PARA DES.
lusTAR%
•

~ia

traoa (4); uma haste (9) articulada à cremalheira (6); uma

. 36) 6APERT2IÇOAMEATOS

INTROk ,UZIDOS EM Niquins DE AFIAR TA

PA/MIAM DE CORTE", como em 1 e 2, caracterizados por ser a

MRS8

dotada de doia parafusos laterais ajustáveis (10), reguladores do,cur4
80 da cremalheira (6) e do &n:gulo de rotaçIo do conjunto formado P018
()atraca (4), encaixe (5) e a ferramenta a ariar,
46 ) "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM MAQUINAS DE . AFIAR n1.3
CONTAS ME CORTE I% aubstanoialmonte como deaoritos, reivindicados ela,
ttteba 3, e reoreeentsdon AO desenho anexo.

'Md*

814a nO interior de uoa.p asoodOe (22)~044 00 Caro na (I's
2') AperfeiçoamentOS introduzidos eadispositivOspaM
as
ra oontrolor Ispetagaes ao. tIrrior para desbastar, como eat 3 1 GAP
raeterizadoe por um dispositivo conotituldo Cot =liaste (lei que
4010A4 a agulha (22y-do mior8metro (2), mudo provido de duas,tlese
ges (19) e (go), dispondo - se a :leigo (20) na extremidade de pautado
to com a agulha (22) diante de passagem (23.); 110)tnbo (12) no idade
do 44j3 aa situa O haste (18) ouvolta por UÉSSOltt (dg 41g0 kpres,
atuo' do encontro a uma n.ongo (40), um arpo (11) solidário 10 tum
oo (12); . ussixo (10) rosquada ao 0Orpo (11) e adoplad° Woutro
(4) dota40 do manivela (5) locsaimodo tára da sarem (1) do Urso;
urna 0 1~ (9) oro que entiis Obntado o alxo (W), O eorpb (11) Ata AUP
Too ( 1 g ); UMa rmago (0) sOiidária a osixo-(9); um eixo (7) ZOSOMeaa
do A armag:0 (13) a provido de uma manivela (6) disposta dra da oar4
oaq, (IptOrdo) uma unta (1: .:) . extensível ligado weixo (10) SO (4)

I

O • ) Aperfeiçoam e nt os ítitrOda21408 ele 0.1408itt708 Dfle
contraar ao operaçOes em tOrnos para desbastar, autatan0Sa1a5dO
e representados nos deseoliCS
retvindleadoa em 1

4

HG.2

op..ondo.

SERMO IN5148027 de 19 de abril do 1963

aSeigerontes ITAGYBAErMALAGENS PUOTICAS LTDA,
SÃO PAULO
Privilegio de InvençXm e "PROCESSO nu cozoao;ra DE rMES

DR POLIR:ZUNO*
te i

REIVINDICAÇCES.
PROCEsSO PARA ti(OtonnWo DE /Trama

4P/

4

(2)

2:0Z PoLlETiIrNO , fabruND) .s Pelo mátodo usual de 4)Etruião, cana&
tarifado pelo tato de poder a.pX•esen2ar os meemos sob uma odora
Çie dourada ou prateada, variável de tonalidade conforma a Colo,

•
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pOsitivo de ligacto eXistem dois tubos, situados a uma-diatin•
centraelIo da mistura no polietilenO, sendo que esta Ultima, para
colorao'clo da resina sint&tica de polimerizaçío, í caracteriza

Cia fixa um do outro. e Contrapostos no mesmo eixo, pelos quais
:)assa gás comprimido em diree oposta, para á extinçto do arn

da pela seguinte composieílt percentual:
Cera de petrOieo (Parafina).(

45%

co; e pelo fato de que está prevista uma peça de unito, o liga,

40%
lo%

Purpurina ouro ou prata ..è..
Polietileno

çto novel que une os dois tubos, estando a mesma em conexo in4'

5%

• Opanol

direta de um lado com um

2. PROCESSO PARA coLonao BE FILMES
ME POLIETILENO,

pisa.°

de acionamento a gás compriMidd

"e de outro lado com um assento de válvula, e ainda pelo Lato dO.

conforme a reivindicaç'slo anterior, tudo.substan

cialmente como descrito no relatório, reivindicado no ponto est-

que um dos tubos 6 dotado de um encosto de válvula, o que fOrMa

.racteristico'precedente.
em conjunto a válvula do gás comprimido.
TERMO N 2148.890 de

15 de abril de 1963
Requerente: IIERTZ FREIRE BATISTA
MINAS GERAI&
Privilegio de InvençZot "N.N.° ?OTO COLORfMETRO
REIVINDICAÇCES

22)

'DISJUNTOR A GAS COMPRIMIDO COM RUPTURAS MULTIPLAS", dp

acOrdo com o item acima, caracterizado ' pelo fato de que o poça

caracterizado pelo ..fatd
de usar ajuste necessrio do 100 ou'O da escala linear ou lo
gar;.timica pela rotace. o do elemento fotosensivel em terno do
um eixo perpendicular 'a direção do fluxo luminoso.

do unn'o o ligaço tem a configuração do contato em forma do

2 2 ) NOVO FOTO COLOR/METRO caracterizado como , no
item 1 2. e pelo fato de usar baixa potencia luminosa; sendo,
portanto, de funcionamento imediato.

corpo tubular.

1 Q ) NOVO FOTO COLORIMETRO

3 0 ) NOVO FOTO COLORINETRO caracterizado como nos
itens 1 0 e 20 e pelo fato de usai, como fonte de alimentaç'io,
apenas pilhas comuns- de lanterna de grande duraeZo; no caso,
devido ao baixo consumo do aparelho.

UI"'

cujas lamelas de contato so embutidas no interior do um

3 2 ) "DISJUNTOR A GAS COMPRIMIDO COM RUPTURAS MULTIPLAS", de actru,
do com os itens acima,caracte rizado pelo lato da que o pistto de
• acionamento se acha naquele lado do corpo tubular' contendo a 'pe.
C a de unao e ligao'go'oposto ao assento da válvula.

42) NOVO FOTO COLORI METRO caracterizado como nas
itens 1 2 , 22 e 30 e pelo fato de usar uma estrutura tubular
única central dos elementos essenciais: fonte lumioosa,
tro, porta amostra e elemento fotosensivel.

4 2 ) "DISIUNTOR A, GÁS COMPRIMIDO COM RUPTURAS MULTIPLAS" 00/1£024,
me reivindicado nos itens acima, Caracterizado pelo fato de (NO-.

52) NOVO FOTO COLORIMETRO caracterizado como nos
itens l a , 2, 30 e 40 e pelo fato de, tendo estrutura aspe
cial, ser portStil e totalMente4.echado, não tendo aletas de
Xefrigeração.

O interior da cámara de ligaçto, enquanto que o outro lado, duran - ,

Iír/77, i-A

A,rdrA

TERMO N 0150,110 de El: do junho de 1963
Requerente: AKTIENGESELLSCHAFT BROWN BOVERI & CTE
Suiça
Privilegio de Invençtot"DISXMOR A GRb COMPRIMIDO COM
BIRTURAs muLTIPLAs
REIVINDIGAOES
•

tf10

Um lado do pito do acionamento esta em conexto constante COM

deslig amento $ ligado por pouco tempo ao espaço exterior.

•

te o

•

com finalidade de ventilaorle.

32) "DlsTUNDOR A, Ma commito

COM RUPTURAS MUIZIPLAS": confom

me reivindioado nos itens aoima, caracterizado pelo fato de que

1 2 ) 'DISJUNTOR 4 GAS COMPRIMIDO CO'( RUPTURAS MULTIPLAS" no

os dispositivo$ de ligaço sob Ca rg a esto dispostos . aos Pares!

qual dispositivos de ligaçto sob carga acionados .por impulsos'

em cámaras de ligaçto, na mesma direçto axial, possuindo, raspou,

.esto dispostos em atuaras de ligaço que se aollmn. sob constar,-

tivamente, uma válvula de comando comum para a manobra do par dc

- te preso5O de gás, caracCerizvdo pelo fato de Tae em cada dis--

peças de u5Zo e ligaço.
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Conforme substancialme nte descrito e reivIndioadiaoima epelo
deeenben anexos
raivindicea -se finalmente . os banefideal da donvergte Xakoznadal
doe.;A'a.7.903-4a
gal e de Ba rd e noa o an. 0 dispg e o art.il do
1945, o tendo em vista a patente depositada

na StSICA,

sob el.*

.e..097/62 do 5/7/1962:
TERMO N a151.206 de 29 de Julho de 1963,

Alemei.sha
Requerentes PICHTEL & SACHS A.O.
Privilegio de Ihvenç got "CENTRO DE ENGRENAM PARA ViRIAS
VELOCIDADES, COM MUDANÇAS DAS VELOCIDADES AXTOMXTICAMENT1
PRODUZIDA'

.
REIVINDICAÇUSS

1.- Centro de engrenagem para Varias velocidade
com mudança das velocidades autom'aticamente produzida em depeí
denota da velocidade da marcha do velcUla,

empata de Uma

transmiss;o de multiplicagâo disposta na bucha lo centro, da
pescecentrífugos mantido na sua pos .iç'áo de reaouso por molea
de restabelecimento à girando com org;os de manobra da bucha
que ligam, em dependencia da posiç;o dos pesca'. centrífugo%
as diversas , velocidades multiplióadas da élgrenagems
CARACTERIZADO pelo fato de ' que as diversas Velocidades da
engrenagem correspondem aproximadamente corralaçâo entre o ná
mero de rotações máximo da manivela de pedal e o nUmero de rota
ções mínimo da' manivela do pedal na região maio ravOrável,
ainda, pelo fato de que esmolas de reetabelectmento, os Pesos
centrifugoa e os árggoa de manobra se aeham sincronizados de teL
maneira que a ligaçgo de uma velocidade . mais rápida as efetue
Mais ou menos com um ndmero de rotacSea dal)LcUa do centro que
corresponde ao minero de rotaçges máximo da manivela de pedal
ta regigo mais favorável, e que a passagem pára uma velocidade
tais lenta se realize, mala ou menos, a. um numere de rotagUa de bucha do centro que.corresponde ao ndmero de rotaa gea mindme.
da manivela de pedal na regi go maio favotáve:t
2.. Centro de engrenagem para váriaa velocidades, de
ac6rdo com o ponto . 1, caracterizado pelo rabi da que as nolaa
de restabelecimento e os p geos centrífugos su acham calouladott
de tal foraa'que a fana centrifuga produzida nos pesos centrfal
fugos seja, tA momento da mudança, igual a bade daa nelas de
restabelecimento.
Centro de engrenagem
pera viria) velocidades, ao
_—
ac6rdo com o ponto if caracterizado pelo at) de va as nalaa
de restabelecimento e os pesos oentrífugos aa acham Saloulado8
de tal forma que e fero Centrífuga produzida noa pesca centdm
fugoe seja igual A tenso das Malaa de reatabelecimenta fora da
momento de mudança, ,acontecendo, entretanto, que os árg gos de
manobra possuem certa folga de modo que ad eatrargo em aço na
momento da mudança.
Pinalmente, a depositante reinvidice, de actrdo com

a'Convenç go'Internacional e de conformidade co; o artigo 2) do COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corres:ponden

te pedido, depositado na RJ5artiç g o de Patenrtes da Alemanha, em
1 de aae.ato de 1962, sob o ndmexo 2 37.517 11/631c,

c

TERMO N0151.026 de 24 de julho de 1965
Requerentes MID-WEsT ABRAsIVE CoMPANT • 3.U.A.
Privilegio de Invenç got *MacANISMO DESTINADO AO TRABALHO
COMBINADO hit SUPORTAR E CURAR UMA OBRA r
axivinnIcAçOas

1 - Mecanismo destinado ao trabalho cominado de tampa
. ter e dava,. una 6Wa, caracterizado pdio fató de compreender ura
primeiro suporte p ara uma P ar Ç ;a, de borda de uma obra,poligOnale
tua segundo suporte para a segunda porç go de-borda opoota da Ou
Ibra,e meios destinados a baixarem o referido pegundo Importe de
Um nível de peoiao da suporte com o referido primeir0 suporte al
fia de fazer coa que a obra oscile em i6rUo do referido primeiro
suporte como um fulcro e para depois retornar o referido segunde,
Suporte para a referida posiçSo de suporte.
2 ' . Mecan'Isimo de ac6rdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de que o referido segundo suporte 4 conatituido por=
membro alongado e:rticulado para oscilsçgo vertical em t8rna da
um eixo borliontal espaçado do referido primeiro suporte, vetes.
dando-se o referido membro alongado a partir do éeu eixo de ar.
ticulaego e no sentido do referido primeiro suporte e ficando ta
poeiçao harizontal'quando eetí ta referida posiç go de suporte.
•
3 -14eclatismo de ac3rdo cola o ponto 2, caracterizado
pelo fato de aea Ca ra2eridos meios conpreendda tua encadeamenta
de . a4e de Ootoirae/o dotado de tirantes cujas extremidades adãs.
sentes age articuladas reepectivamente Mo referido membro atoam
.gado e a um suporte fixo por baixo do referido membro alongado O
um conjunto ao emba"wilindra calcetado As extremidades adja003
, tea artUuladee dde referidos tirantes' para operarem 0 referida
encadeamento de ecSo de cotovelo.
4 - Mecanismo de acero com oprnto 3, caraoterSzade.
pelo fato de que 013 referidom tirtltes ficam retos e verticais
quando 0 referido membro alongado est& numa posiçSo horizontal.
para proporcionar-lhe um suporte firme,
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-.Mecanismo destinado GO trabalho combinado de eu
TOrtar e girar uma obra, caracterizado pelo fato de compreender.
lima estrutura de armamao, um suporte fixo para uma porça.o de bor
Ca de uma obra poligon4 montada na referi& estrutUa de arma 40, um pino de articulaç'tio horizontal montado na referida entra
Lura de arma4o e espaçado lateralmente em relaçíl*o ao referido
Importe fixo uma distância maior do que a largura da referida ,o
lira, um membro alongado para suportar a porç;o de borda oposta
da obra montada por uma extremidade nó referido pino de articu2.açSo . e estendido a partir deste no sentido do referido suporte
fixo é meios de fOrça destinados h oscilaçZe vertical do referido
membro alongado em tOrno do referido pino de articulaçao desde um
gvel de posiçao horizontal com o referido suporte fixo para uma
posiçao inclinada descendentemente para fazer com que a referida
obra oscile em Vamo do referido suporte fixo como um fulcro e para posteriormente oscilar 'verticalmente o referido membro alonga..
do em Virmo do referido pino de articulaça-o de volta para a referida posiç5o.horizontal.
6 - Mecanismo de acOrdo tom o ponto 5, caracterizado pe
lo fato de que 4 proporcionado um enc8sto posterior contra o qual
pode ser colocada . a obra quando suportada no referido suporte
mo e no referido membro alongado e meios
para moverem a obra
para trás no referido suporte fixo e membro alongado contra os re
feridos ~Setes.
5

7 - Mecanismo de ac8rdo com o ponto 5,. caracterizado pe
10 fato de que o referido , membro alongado é dotado de uma superfí
eia superior plana para suportar a.superffcie de fundo da obra
quando na referida poeiç;o,horizontal e para reoeber uma outra
face da obra quando eetá na referida posiç go inclinada para bal-.
Xo.

8 -Mecanismo de acOrdo com o ponto 7, caracterizado
pelo fato de que compreende meios operantes destinados 4 Oseiret.
rem a referida obra para fora do referido suporte fixo quando
.0 referido membro alongado 4 inclinado para baixo para facilitar
giro da obra.
g - Mecanismo de adrdo dom o ponto 7, caracterizado
pelo fato de que o referido suporte fixo inclui duas almofadas
espaçadas locelizadae nos lados opostos da extremidade oscilante
do referido membro alongado quando este áltimo esta na horizon

o

tal.
10 - Mecanismo de acerdo com o ponto 9, caracteriza.
AO pelo fato de que-os referidos meios de f8rça compreendem um
encadeamento de açao' de cotovelo que 4 dotado de tirantes cujas'
'extremidades adjacentes eSo articuladas uma na outra e cujas extremidades mais distantes !Ao articuladas respectivamente ao.referido membro alongado na perçao mediana entre as suas extremi
dades e tt referida estrutura. de armaçao por baixo do referido
membro alongado e um conjunto de embolo-cilindro conectado
extremidades adjacentes doe referidos tfrantee para operar o referido encadeamento de aço de cotovelo.
II'- Mecanismo de acOrdo com o Ponto 10, caracterizado pelo fato de que os referidos tirantes sSo retos e dispos tos verticalmente guando o referido membro alongado está em poeiçao, horizOntal para proporcionarem Um suporte firma ' pera cate
íltime,
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J.2 - Mecanismo de ac&rdo com o ponto 7, , caracterizado
pelo fato de que os referidos meios para moverem a obra para
trás compreendem um braço articulado por uma extremidade para mo
Vimento oscilante da sua outra extremidade no sentido do referido
latente, sendo o referido braço. dotado de uma parte engatadora
de obra na sua extremidade oscilante e um conjunto de embolo-ci
lindro para oscilar o referido braço e tendo um cilindro articu
e uma haste de âmbolo , ar
lado à referida estrutura de armaç 'ao
ticulada no referido braço intermediNriamente ès suae extremidades.
13 - Mecanismó de acórdo com o ponto 12, caracteriza do pelo fato de que um segundo braço é articulado por uma extreAlidade para movimento oscilante da sua outra extremidade numa di.
reç g o de avanço, sendo a outra referida extremidade do 'referido
segundo braço engatável com a'parte posterior da obra sôbre o'
seu movimento de avanço e operante quando o referido membro alon
gado é inclinado descendentemente para oscilar a obra para fora
do referido suporte fixo e facilitar assim . ° giro da obra.
14 -Mecanismo destinado ao trabalho combinado de su
portar e girar uma obra, caracterizado pelo fato de compreender
uma estrutura de armaç go, um suporte fixo para uma porç go de bor
da de uma obra poligonal montada na referida estrutura de arma
çao, um pino de articulaçao horizontal montado na referida estru
tura de armaç go e espaçado lateralmente em .relaç go'ao referido
suporte fixo de uma distância maior do que a largura da obra, um
membro alongado para suportar a porç go de borda oposta da obra
montada numa extremidade do referido 'eixo de articulaç go e esten
.ido a partir do referido eixo no sentido do referido suporte
fixo, um batente posterior na referida eetrutura de urmaç;o contra o qual a obra pode ser localizada quando suportada no referi
do suporte fixo e no referido membro alongado, meios de fOrça
' destinados a oscilarem verticalmente o referido membro alongado
em t8rnO.do referido eixo de articulaço de um nível de posiçgo
lorizontal com o referido suporte fixo para uma posiçao inclinada descendentemente paru fazer com que a referida obra oscile em
t8rno do referido suporte fixo como um fulcro e paru posterior 'mente Oscilar o referido membro alongado em tOrno do referido ei
mo de articulaço de volta para a referida poeiço horizontal e
Um dispositivo de eujelço para mover a- referida obra para trás
centra o referido batente quando o referidd membro alongado esta
na horizontal e para oscilar a referida obra para trée quando o
referido membro horizontal está inclinado com o fim de facili ter o giro da obra, incluindo o referido dispositivo de sujeiç;o
duas mandfbulae articuladas por baixo do referido membro alongado e tendo nas suas ex +remidades livres partes engatadoren de obra respectivamente engatáveis Com as superfície frontal e P osterior da obra.
15 - Mecanismo destinado ao traoalhe combinado de su
portar e girar una obra, caracterizado pelo fato de compreender
uma pluralidade de dispositivos espaçados lateralmente, incluindo.
cada um deles una estrutura de armaçao, suportes fixos para uma porç go de borda de uma obra poligonal montada nas referidas estruturas de armaçao em alinhamento, pinos de articulaçao
horizontais montados nas referidas estruturas de arruaço em ali-.
nhamento e espaçados lateralmente a nartir dos referido° suPOr
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'hes fixos uma distancia maior do que a /argua da obra, senda ca.
da um doo diapositivOn dotado de um membro alongado para supor.
ter a poreão do barda oposta da Obra e montado por uma extremi
dada no pino de arti61aç go'do referido dispostivo e estendido
dele em diante no sentido do suporte fixo do referido dispobiti.
vo, meios de força para oscilarem verticalmente os referidos mea
troo aIngados em terno doa referidas: piado de articulação a par
tir de poeiçães horizontais asa nível c= Os referidas suportes
fixos para pooisSes inolinadasdésàendentemente . para
que a obra oscile em terno dos referidos suportou fixos como ura
' guiara, e para . pootariormente oscilar vertical:unte 08 referidos
Membros alongados aa terno dos referidos pinos de articulação de
Volta para as suas Posiçes horizontais, :Entonteci posteriores am
Unhados nas referidas estruturas de armagSo outra os quais . &
obra pode ser localizada quando suportada no o referidos suportara
de trabalho e noa referidos membros alOngadoo e meios localize
Aos entre os referidos dispositivos para moverem a obra pára
trds ao longo dos' referidos suportes fixos e mediaras alongadog
contra Os batentes.
16 . . CombinaçãO definida no ponto 14, caracterizada pa
10 fato de que Os referidas meios de movimento compreendem, tua
traço articulado por uma extremidade por baixo dos referidoa.
Membros alongados e tendo na sua extremidade livre, uma parte em
gatadora de obra adaptada para engatar a superdcie.frontal
Obra e meios destinados h oscilação do referido braço.
17 . Combinação definida no ponto 15, caracterizada pa
lo fato de que os referidos meios de fOrça comprtenden Sua enca
deamento de ação de cotovelo para cada um dos membros alongados.,
tendo esse encadeamento tirantes cujas extremidales adjacentes
aao articuladas umas -U outà e cujas extremldaleo remotas eãO
articuladassrespectivamente ao membro alongado na porção mediana
entre as suas extremidades e á estrutura de armarlo por baixo do
referido membro alongado e um conjunto de abolcsseilindr0 para
operar cada um dos encadeamentos de ação'de Cotovelo.
16 -Mecanismo destinado ao trabalho combinado de su
portar a sirar uma obra, caracterizadc pelo gata de compreender
Uma pluralidade de dispositivos espaados laterstmente, incluindo cada um deles uma estrutura de armação, Ouporsee fixos para u
ma porção de borda de uma obra poligonal montedos.em alinhamen
to nas referidas estruturas (1. 9 armação -, pinos de articulação mon
tados nas referidas estruturas de armaçSo em alinhamento e espaçados lateralmente daá referidos suportes fixoa 'uma dietancia
maior do. que a largura da obra', áendo cada um doí dispositivos
dotado de um membro 61ongado para' suportar a porção de borda o .
posta da obra e montado por lama extremidade nO pino de articula
ção de referido dispositivo e estendido dele er diante no sentido do suporte fixo do referido dispositivo, meios de fOrça para oscilarem verticalmente os referidos membros alongados verticalmante e oonjugadamente em terno doo rafar/doa' pinoe de arti
oulação a partir de poSiçães horizontais nivelada à com os referi
•
dos suportes-fixos, no sentido de posiçães inclinàdas descendentemente para fazerem com que . a obra oscile em terao dos referi dos suportes fixos como um fulcro e para posteriormente oscilar
verticalmente os referidos Membros alongados em torno dos rafe ridos pinos de articulação de volta às referida:: posiçães ho

rssontais, batentes posteriores alinhaba nas referidas estrutd.'
ras Me armação contra as quais a sbra pode ser localizada (lusa
.Ao suportada nos referidos süpoites de trabalho e nos referidos
membros . alongados e um dispositivo de oujeição entre as referi sé.
das estruturas de armação para mover a referida -obra para tr&s,
contrasos referidos batentes quando os referidos membros estão
na horizontal e. para oscilarem a referida obra para diante quem..
do aa referidos membros alongados estão inclinados a fia de fa
oilitar
O glit-da obra, Incluindd'e referido diopeoitivo de ou
.
Âeição duaa.mandibulaa articuladas por baixo doe referidos membrog
alongados e -tendo nas suas extremidades livres partes engatadoraa
de obra. engatfteis respectivamente. sam as superf/ciee frontal O
posterior de obra.
Yinalmente l si depooitante reivindica, de acerde : coa O
_Convenção InternaciOnal e de conformidade com o Artigo 21 do C6
digo da Prbpriedide
a.rsioridade do correepondinto
pedido, depositada na. RepartiçãCi de -Patentee doo Ratados Unido
da Pgrica.do Nortíj ap , 9 de abri1 . de 1563s 00 osndsera,271.SSI.
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1.. Cm Procesas para obtenç g, no csilião. de es
letroas de um tubo de. rej as vatddisos do um espaçamento prem,
ciso entre a parede terminal emissora dos eletrons de um ca:
todo tubular e um eletrodo perfurado de controle adjacente'
ao mesmo, caracterizado . peld .. SaSo do dite procesao-compreens
der.afixaçao do dito tatodo por . elèMentps de suporte, para a
parte da parede tubularlateral do:dite , catodo, de tal man104
ra que a parede 'terminal: do dito rcatode d espaçada do dito
letrado de controle wastia clis4¢ncia menor do que seria ages
tivamente desejada e, ient'Pro, 'ÉiSatalSasto radialnente a¡reda
tubular cto . dito. catado.• entro g dita parede tersizialsk.S
:tos elementos de suporte, pafa encurtar azialniente o
catodo na . quantidade . suficiente Pire . espaçar a,-dita parede_
terminal na diStânCia desejada do dito eletrddo -dtet.ontrola's
,j C3X8.408
PrOtOS S O de acOrdo com o ponto-4
2.
terizado pelo'fato dp, exesUii,a Z.0; dito_ abaulamento C-ordado&
der á provisZosda ima'4Ualitida de .d a taits05 indiVidual&apal
separado s ciieunferencialnente.
aC6rcBa. coTA oti-pont.oa /.
3. PrOcesso

g')

caracterizada P010 tO; da tpwAtRmówiago,dwãva4142â
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' IlitaielilaltidVel indicador a° esPeçameato entre e parede
dermine/ do dite eatode e e dito eletrodo de contrale, e um.
orranào pare, utiliear o dito sinal eldtrico para interromper
a dita age a de abaulamento, quando a dita. distitacia desejaGa entre adita parede termina/ e o" dito eletrodo de controle
(0 ()latida.

Processo de acOrdo com o ponto 3,',Carad..
'aerizado eido táta do dito canhão de eletrons incluir um e.
letrodo adicional'espaçaao do dito eletrodo de controle no
lado do mesmo oposto ao dito:catodo, e caracterizado ainda
p/o feta dos ditos reioa:parageraçZo de um sinal elétrico
Wridvel compreender meios para sentir o espaçamento entre
aparede terminal do 'dito catado e o dito eletrodo adicioa.
anal, ,Meios para comparar o dito espaçamento' , no. caso', sentido, com Um espaçamento standard.
5. Processo de acOrdo com o ponto 4, &ereta.terizado pelo fato dos ditos meios sensoriais compreenderem
' uma ponte de capacite*ncia para medir á capacitância entre o
dito catodo é o dito eletrodo adicional.
6. UM canhão de eletrona para um tubo de
*aios catddicos feito de acordo com o processo descrito nop
pontos de 1 a 5.
7. Um canhão de ele'tons para um tubo de
X'clos catddicoa feito substancialmente pelo processo comerma descrito no Presente relaLdrio, fazendo-se refere'neie

se Figuras 1, 2 e 4 dos desenhos anexos.
A requerente reivindicado acdrdo com a Con-.

vença° enteraacional e e Art. 71. ao Deeaeto-aoi n2 7905, de
do*agOato de 1945, e prioridade do correspondente pedido
depealtedo na Reparttção de Patentes doa Estados Unidos da
américe, em 16 .da Agasto 'do 1961, sob ni 1:1467.
fé
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.Linarico adaptado a conduziram determinado comprimento de
aigadura enrolado obre o moem°, -ama multiplioidade de vo/
tas, um disco Circular de reporte an cada um doe lados do ..,
carretel, e uma ganância cilíndrica colocada no centro, eX
tendendo-se lateralmente do referido disco, para suptenar
o mencionado carretel, limitando a porção central do referi
do carretel um orifício com um diâmetro interno aproximada.,
44

mente igual ao diâmetro externo da emencionada saliância,de
tal maneira que O ' carretel possa ser montada para girar as.
bre a referida saliância, mediante a ineerção da °silencia
no mencionado orifício, tendo o disco de suporte uma pont('
periférica anular que se xtende radialmente al4m da /Ari%
'ria do referido carretel, permitindo que o distribuidor me,..
Ia apoiado na palma de uma das mãos de tal maneira aue, me-4
Ciente r'ess5o abre o disco e da sua porção aerif4riCa ean4
lar, se torne /3oss.tvel a retirada de um determinado pedaço
de ligadura para fora do,distribuidor, puxando-ee a ligada.*
a
xa. e 'fazendo cem que o carretel gire 'cm torno da sallencia0
desenrolando o pedaço desejado.
2 - Um distribuidor eir6rgico para ligaduras eu bobinas
de acara° com a reivindicaçto 1, Caracterizado pelo fato de
que tõdas as partes são formadas de um material gdetieo,
fl4xivel e el4stico.
3 - Vm distribuidor eirdrgico para ligaduras em bobina,
ea acCrdo com a reivindicaeto 2, Caracterizado pelo fato de
qae o material 4 escolhido de um grupo -que Omelete de po
lietileno e polipropilen0.
4 Um distribuidor eirdrgico para ligaduras de bobina,
te actrdo com a reivinaicaçto 1, caracterizado pelo fato de
que a porçto perif4rica anular do disco extende-se radial n:
mente para al4m da periferia e axialmente obre o.menolona-b
do carretel, sCbre pelo menos um doe seus lados.

5 - Um distribuidor cirdrgieo para ligaduras de bobinas
de acara° com á reivindicação 1, caracterizado pele fato ao

10

carretel compreender am par de flangee em f6rma de anel, es
paeadoe axialmente um com relação ao outro, e extendendo-eek
radialmente eladire4o á periferia do carretel, formando um
canal anular que no extende ao redor do carretel, e se adapta
receber a ligadura enrolada stbre o mesmo carretel, e a
ilange situada no lado do carretel, oposta ao referido dia..:
co, apresentando uma multiplieidade de aberturas, destinadas a prender a extremidade da ligadura anrolaaa stbre o .
carretel.
6 - Um distribuidor cintreico para licalurae em bobina',
àe acara° com a reiviadiceeto 2, caraCterizado pelo fato do
carretel compreender um par de `lenges em for= de anel, es
papadas axialmente uma das outras, extendendo-se radialmen-e

.:2k
MIO ) t345762 da 2 do dezembro de /92
joverentet Uma L. STLOY : e FRÁNCIS ARTHUR liNNER
11,1t.A.

rrhilegte de 7.nv4ngZot ,lewsrepuinoa-541 /c0 PARA LIGADURA,
IZZOB1114 %
1 Viu

• REIVINDICAÇUS
distribuidor eirdrgiccepara ligaduras embebia

914 winsote.ga,49 149 :Med

02„

te em direçãe g. periferia do carretel; formwaira um canal
anular que se oxtende ao . redor do carretel, adaptado a reee
bar a ligadura enrolada stbre o mesmo, em que relo'menee Uma das mencionadas flangeá delimita uma mzltiplicidade de
Mberturae para enrolamento, attav4e das qUais possam eer

Segund a-fei ra
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-donlaaos do mesmo, permitindo que o distribuidor seja apoia
do na palma de urna das de tal Maneira que', fázando -se
preasgo e8bre o disco e o escudo, se torne possIvel a retí.

Seaaadoa garf0a para enreldrMligadura n81xe oa nencianam
Coa garfon no-referido Canal, de tal manaira'que De meaO10*.
;lados gu.riee ¡armam ier 'e eggaa r'enovidoa - deea aberturael
Ce entaleméá os i. 41.eilamido • a. lUadura enrolaciamo 3nóloaade

zada de nua pedaço de ligadura para fora do distribuidor,pu.
XOna0,-Oe'a ligadura . e fazendo girar o carretel offbre a ea fe,

00Âall , cem tonto*
171 dietribuidiOairrgico para ligaderae,eMbobinat,
Co acerdo com aareivigiCiagea anteriores, caraoterizado o

liancia: debenrolando o pedaço desejado..
9 UM distribuidor cirdrgico para ligaduras em bobina,•
•esiziebrao ' com a reiviudícactto 8, Caracterizado pelo fato ...

ter compreender umMarreterdlindrico, adaptado ), conduzi,
Um:determinada til:when:to AO ligadura enroladmetbre ó ee

de „ip as partes ao fosmadaa de material pldetico e elestl.

COSMO rama

rittít1.0.1eidado tio tato, tua edzios
et,
Cuporte . em tud:3,aaoa da Carretel, e uma aalieruia ei1taxe
Cies. teatral; itet maioria% ixlite .bieo ifeáxfel e i$1.4tieo,
taaa ao tencionado dia -co e extendendo.:oe lateralmante a paz

co.

Ur do meemo, pára eu tentar o mehciónado carreteg.,
Coa poro ocatreldo Macio:lado barrêtel• ua orirfcio

•
ZO á, UM distribuidor oirrgiO0 para ligaduras embobina,
de ac8rdo com a reivindicaçgo 8, caracterizado pelo fato de
que & dietancia axial ewleterWe entreM margem traseira de*
monologado ombro a pelo Damos una porçâo da parede latera/
do disco 4 menor do qUe a aiatámoia existente entre a mar e.
gem dianteira da porçgo central eldetica do carretel e a ou -

Cear, com= dianOtro interno aproximadamente laxa' eto.dia
IMetro externa da mencionada maliáncia, permitindo •que o ort.

perfleie traseira ao carretel, correepoadente r a referida por
Oto da parede lateral, quando o carretel e o disco não esto

Veio do 'mencionado carretel se encaixe fmem^nto stbre
laencionada saliencia, proporcionando o encaixe entre a por..
40 central do carretel e a saliáncia, uma resistNancia por

ainda conjugados, de tal maneira que quando a poro central
do carretel 4 dobraft para encaixar Obre o mencionado ombro
a porçg o central fica torcida para treta e faz prees go para

'bingo ao movimento do referido carretel, quando o disco
~tido em Posiçgó eataolondria, tendo o alou de, importa
'una porção perit4rioa anular que ne °atende radialmente m
0142 da periferia do referido carretel 'pelo menos em das

frente de encontro a. tlange, ao passo que a superftcle tram
seira do carretel faz prees ga de encontro ao disco, propor.;
oionando 'acata maneira uma fricage entre o ombro e o carrem
tel'na parte dianteira, O dO disco e do carretel, na parta
interna do distribuidor.
11 «Um carrete/ para dintribuir ligaduras em forma de

Ces do carretel, permitindo que o distribuidor seja apoiado
ea palma de.una ~doo de tal maneira aue, fazandoese prez,
pão abre o disco O da ama pena.° periférica anular, aMtoZm
ZO posetvel a retirada de wa pedaço de ligadura a ser dia es

bobina, caracterizado pelo fato de DOmpreender uma porçãO *
Central flexível, que delimita= Orlf/cio circular, cena

tribuida, puxando-se a ligadura e fazendo girar . o' carretel

menCionada porçgo tlexível fornada de material pl4stica
flexíve/n eldstico, adaptada a dobrar-se para fora, aumea
teme° tempor&riamenta o dramerJro do referido oriticio, para
permitir que mencionada porç go eldatica se encaixe abre izm

abre a aalikola, desenrolando o pedaço deeelad6.
8 - V dietribuidor'élrdrgico para ligadura de babína$
de acordo. com as reivindicaçies anteriores, caracterizado 114
1004 fato de compreender um
' carrete/ cillndr100 Laaptado a
Conduzir um determinado comprimento de ligadura enrolado
tre o emano numa pluralidade de voltas, um disco circular es

ombro cilíndrico, tendo um didmetro tua tantnnaior do que
O do referido orifício, um aro em forma de anel que se os W
te n de em torno da mencionada ;orço central, e tle.ngea'antea
lares espeçadae axialmente =as das outras, @atendendo-Ca e.

CO suporte emula doo lados do carretel e uma salihnoia Olm
Unarioa colocad a ao centro, tira ao referido disco 0 arte&

radialmente para fora,- a partir do aro, Tornando com o iaeac
2D um canal anular que se estende ao redor do carrete/ G

Cendoeea .lateralmente a partir 4o mesmo, tendo a referida-',

Oaliáncia uma porção micaixdvel cilindrica para sustentar C;

adaptado a receber à ligadura enrolada sabre C mesmo.
12 - Um carrete/ para distribuir lidadnrae em forma
de bobina, de aotrdo comia reivindicaç go 11, caraoterizade
pelo fato de em age pelo .menos uma das mencionadas nexiaelb
apreaenta uma multiplicidade do aberturas para poder Drene

referido carretel, e um ombro na ponta da satianwia, sendo
8 . porção central do referido carretel feite de material plLa
tico flexível e estico, delimitando um orifício que tem

diámetro interno aproximadamente igual ao diámotro exter,
no da referida porção encaixdvel, sobressaindo o referido
Ombro de maneira radial para alem da referida porção mocai"
Xdvel, de tal maneira que a porção central do referido car
retal deve ser encaixada Obre o mencionado otbrd, par!" w
adaptar-se sabre a porção encaixdvel da mencionara salitn.f
Cia, atuando o ombro como freio para evitar a rei.oçgo
ni

dental do carretel a partir da saliência, tendo 0 disco de
Suporte um escudo anular que oe extende radialmeLte para
um
aldm da periferia 4o referido ca;retel em pelo imeno‘

.

der Mextremidade da ligadura, enroladfatbre o referia° e
carretel.
3.3 un ira carreto/ kern distribuir ligaduras em forma 4
de bobina, de ac8rdo com mreiyindicaçgo 12, carácterizade..
pelo fato de que t8daaan partes sgo fornadas dunaterld
p14stico flexíve/ e el4stico, e pelo menos uma dam raeno4me
naáãe flanges'.dellmita ' ama multiplicidada,de abertUraa da
1

enrolamento, atraveS das Vate Inaelg/de; tntrOwliao 0;0,
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zoe sio rnencionaas coa, pociene0 o eneion gd00 Mem ceei
rem removidos das mencionados aberturas de enrolamenteidea

Fevereiro de 19%

eineeits.va d ligeiramente curvado em ismas . de era%
concavidade vaiada , ere, dentro do caixa 4o tere.tel Ott

dato confeccionada de chapa Oulzoadeire, ite modo g", talge

*ao a menzionada ligadura enrolada no nonolonade• (melo

mela fixado obli'last • e longitadinalmentek

nenhuma itenegAi
as Caaa tuna e Cace eo nona renitaPea otpt doeor4
diviihialinente i tem como nas tuas v4rias CombinaotoSer
tanto noo ceco galinha mais omp/oe Como noa caie 21.mitaagfi
NO

com ¡len:104W diello

cio e'entldo do trajeto doo jectoo de er e doo- cementes) Igito
dos do condutor tabuledo -de elevadOr de cementes 80' 1i:dada 0
pr ventilado:4 ¡era diminuir CO rOxitno 'O Cbcaue e O etre,
gás eementen de encontro às 'barras do diewbaitikro,

Cs roam:entes rendicam d
Com a Certe10
tatornacional e O artigo 2/ do Decreto-Ui me 7.903 1 C.
de aspeto de 190 1 a prioridade do correspondente pell,
do depositado na Repaxgoto do lIstentea doa Zatado0 'Caldoe
sla .ftm‘rioa do :Torto, oob 0 163439, em, 29 de dezembro da
1962s

APEN,XDIQOAMENTOSd =nos .SEPARADZIO?
;RES DE AR MAS SFMRITTDS Tog mERVilitlae DOS EDEVADÓRE$ DEste
-14ENTES DE CEREAIS 35451011Ã AOIOUDOS POR VENTILADORES, ca
xacterizadoo pelo £ato de que o temente ., O oblividade nes
Oolocaçâ'n do dito dispoeitivo filtrante de ar em relagia.OP,
trajeto da mictara de ar e cementes e a al,.:lueamen.to
eu menor•do diapoaitivo aos diretamente xroporolonale
6afacidades maiorea Ou menores dos elevadores:fp quanto et,
Voltime 'das cementes a traneportar e quanto è altura a olda

ver'
401AnsupçoAleNtos d InTROS EEPARAtgb
1/Es DE a .DAS muss nos TERMINAIS DOS ELEVADORES 7)E•Sriaa
WEsDE oBEzus E MAMONA ACIONADOS POR vENNLADoErse cereetak
-*Usaria pelo Lato de que, na extramidade . do conjuntos Sane
do , terminal e o filtro aeparador de ar doa ementes, acbchle

Selada L1OO elme4ada de borracha de amortecimentO 'de semens,
tes.
fees SIWFDIÇOAMENTOS EM IIIITP.OS 4s2ANADO,
PUDE AR AS SENTES NOS MUNAIS'. DOS ELEVADORES DD na
;teNTES DE CEREAIS E 11AMOkiA ACIONADOS P01/ vErizzzAmonEs f . ta40
Substancialmente COMO e9.,4 deacrito e ilastrado . aos ema
MOO onexpeo
TERNO Na 146.659 de 1i/. da t"evereiro de 190
itequerentes INDUstRIA ÓOMERSIO SASASA.NI LIDA
BO PAULO

Privilegio de Inveneio: "APRBFBIÇOANENTOS Mi FILTROS
t;sPARADoRES DE AR 521sNTES NOS TE,RminAis DOS ZLITADORS3
cusAiS S MAI4ONA AcIoNADOs POR VENTIIADORSS
-IVINDICAVSES

M EzZTROS
APERFEIÇOAESTOS E

3.. -

EMA elk

ID O RE S DE AR DAS SEMENTES NOS TERMINAIS DOS . EI,EVADOZE

.

egaNTES DE CEREAIS E MAMONA ACIONADOS l'ORIIBNRIDADOREIk
xtue . Ge caracterize por am filtro da ar com torne redOtta •
dee de arame de pequen. .3, diâmetro e de-superfície° 11cOS fig
qualitter outro material com eeractericticoo identicea
superiores, paralela e unifoxmemente espaçadas :uma the N.

troa e fixadas entre . ai, de maneira a formar Coutas rezada
res

O loncittxdinallo

permitam-a aaida de ar e impede% O

tamisem doa aementea de cereais e mamona.

APZRPEnoAMENTOS EM 'TROS sEPARADO“
Ws DE AR DAS MENTES NOS TERMINAIS MOS ELEVADORES DE no
RENTES DE CEREAIS E MAMONA ACIONADOS POR VENTILADORES /
coUdo coo

de

o p orão 3„, caracterizado c elo P tetc deeue o dita

segunda-feira 3
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CM TQ 110,231Eo tt dro rebtili %9&)
facquerontat UrliARKOS pidaCe 401M$ WIDEllarj
violada
%MUJO 4:0 Zilitenros *TD/SPoS/2170 ITIMPNI
ligununcAguto
_

g o elapcsitiva vIbrador toa eaftp4ecncle inomre,
emp o cotdo estacionroto C liat sovando corpo aavarkiado do zoao
ter rrovIvel ent relag. ZO ao primeirorsendo omeirO corpo pra*
sue de pp2o menos um flu e& permanente e o gertado corpo da
Baualidade de Inate permanentes, caricterizulo porque e rta
tazer com que uma XO'rga substanci.alaeráte ontrormet (quer tua trc..4
ea de atr$2 .áos quer uma i'Coca rep.asore) coxa Operaccte entro too
ie1 no primeiro corpo e oat Smã, nõ se g und o c epos 0 ccm12 0 das 2,t4O
Ocas de t Orça de cada 52*EZ permanente ; fecharia em In e em:entra
Ora trio do Itst percanento peio cirounds'oanto do atila* Ou%
Claterial peracekvel de unikmaneira Ui que o tini permanente RO
lado de -face para o
geta-se acima do xnaterica. perme4ve.7. no
que o campo das
311tmeira
Corpo em que não esta dispoato,. de
Ohas de arça passa pareialmente através dá folCa existente eis
kleit

tre o material permetoter e o Ima permanente.
Dispositivo vibrador de acardo oca O ponto 1, oco.",
aeterizado Porque .e;fui cie intenSitic ar o campa das. linhais de
tOna do /ma permanente do Sa ' permanente .principa/, O meteria
termeavel circundante- feito tambtm e parte dp modo a ser ma!
(pátio° permanente de modo que o.s poloá ' dos Imas permanentes cktetuldantea dá, diferentes do polo dO Ima principki.,;;Isto 4,
tolos. que . aao.orientadoe no sentido do corpo em que o eiatem
magnetico assim formado não est; arranjado, sal...entendo-se
1.6 principal de, um valor tal aoirra doe Imas auxiliares que Otto
totaroialmente apenas tuna fOrça unilateral .(quer um; ttres rem
Oulsora,quer uma Vórça de atraçao) operante er tre o Bietetaa
nagnetico de um corpo e um do outro dorp0.
3.- Diapositivo vibrador de acOrdo - Oom o ponto 2, elp .
ractorizado parque de cada lado do Ima principal!formado pôr
.02 Ima em forma de haste, á arranjada uma placa éina. de matertto
permeavel, einquanto do cada lado ussas placá ã.proporcioe
nado um ima auxiliar Umbela formado por Uni ima em :orca do MAo.
tes sendo o arranjo tal que as Placa seliento-se eis :44,05
_aos Imas auxiliares e o referido kl principal Calleatese eu 4,
VelaoSo ae plaoas..
. 21.4 Dispositivo vItrador t de actirdo coa' ereto 83 47.9
racterizado porque de cada aedo do dito tal prircipall toraiad.
por um Imã em forma de haete, previsto Urd fria c;xclitac com%
tuido tombem par Um jma, ea forma de baste, enquankt de cada NP
do .desses ímãs auxiliares é' provista tombem LialO zt:gea SIM de
inter:tal perme;veis
5.- Dispositiv. e vibrador de . Octado eCe qur1ldIi2k Mi de*
pontos precedentes, em que o primeiro corpo fornsud0 per aza
estator e o segundo corpo por um reter *suspenso de , modo a seat
girável em relaçao ao estator, caracterizado porque O °topai**
rotor e feito de Material permettvel e de que em casa lado do
dois lados longos de um Ima , forma de haste arranjado no coro
po de rotor o material de rotor 4 achatado de modo que de cada
lado co Ima em forma de haste e formado uma face cata, cuia eu
verfix
peouena m 0-aÇÃO ooverricie do lado do Lu;
s.
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*orientada no sentido do corpoao es- tator, lado asse que se 04111
Luta por isso pouco em welagSo a,:è corpo de rotor e em que, g
Sim de cencentror o campo das linhas de Valsa eia tOrno dos 51513
de ator, o.material de motor á pswcialmente esmerilhado
1121

2?

das. partes achatadas.
/ 6.- Dispositivo. vibrador de ccOrdo tom o ponto5,-can
ree'ter' izado porque os lados -dos luias em. forma de haste propor*
Cionados - no corpo de roto que'Sao orientados no aentid0 dO esq
po do estator teta todos a Mesma:polálidade,
7.- Dispositivo vibrador de ocOrdo cota qualquer Um dO3
tpontoz,' 5 ou 6,. em que o eixo que duporta o corpo de motor pode
tinia extremidades caracterizado porque a .01xtrs.
ser wi.onado
extreuidade ., do eixO á suspensa rotativaitento no corpo de estam
ter por meio de dolo blocos de borracha n'áo encadeados oposta',
direçSo substan014.!
de modo que 050 formados dois •espaços
mente em angulo reto ao .plano que passa atravás do 5:14 permanea
,to no corpo de estator e o Oixo do corpo de rotorn
I3-. Dispositivo vibrador 'de aclirdo com qualquer ara doa
pontos 5, 6 ou 7, caracterizado'porqUe a extremidade do corpo 40
estator, onde á suspensa a ektroaiiclad.e do eixo nos 'blocai de 120,
racha, á fixada uma aleta, qüe se estende num plano ipie passa
atravk do IniS permanente no corpo de estator e o eixo 'do cOre
po de motor.
9.- Dispositivo vibrador de acOrdo'cOit qualquer um . dOlà
pontoo 1 á 1f, caraterizado porque os dois corpos consistem OUp
du numa .viga reta com um ou niis íms SorMadOS por Ida's eia f0V.
isa dê 'Eít.ste . alongados arranjados na direçao longitudinal .na
ga e que, olhados ria dita direço longitudinal as duas extrs
midades da viga do primeiro'corpo es9 •tbeadas por meio de blo!
aos de borracha a tuna armaçao de suporte p as duos extremidade!)
correspondentes da 'Viga do . segundo corpo sSo providas dá suporo
tos guia adaptados para correrem ao long o de hastum. mima dire!
..9.5c, em angulo reto á direoao longitudinal. dd viga,
. Fina1pente, os depesitantes reivindicam, 'de actrdo cie
o COnvençao InternacionU e de conformidade com o artigo 21 dO
CÉdigo da Propriedade Induatrial, a prioridade do correspondera*
te pedido, depositado na dø
2e oarti
9R0
atentes
da Holanda,- em
II de 4:11 de 3.962, sob o ue 27,6,83.58
por
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TERMO N Q 143.05( de ,3 da agtato de 1962.
EQUIPAMENTOS QUIMICO-ELETRIOOS4Ê.Q.E. LTDA. .
Wequerente :

•

S)0 PAULO.
"APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOÉ
Privilé g io de Invençãe :

TV) » '11 APERPEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS M ÁAQUINA GAZ.

VANOPLASTICA", substancialmente como o descri»,
to, reivindicado nos pontos 1, II 8 III e apra
sentadoe

nos

desenhos acompanhante

VÁQUINA.GALVANOPLASTICA".
REIVINDICAÇõES.

I) - "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM MAQUINA GALVANOPLÁSTICA", caracterizados por o eixo (2) do tambor
(1) possúir - um coletor (4) cilíndrico de metal cos
autor, ao qual, de ambos os lados são pressionadas
.duas eLcOvas (16), montads em mols , ( 15), as qu a
-isãofxaumbse(14)datrilsone,
presa ao suporte do conjunto mevel; e'ainda por oeixo (2) possuir em sua extremidade uma .
re ferido
flange (5), que e fixa a uma Clange (6) pertences
te ao eixo (7)1 montado em mancais (8), de movi .
mentação Co tambor (1), estando feita, a fiXaçãoda flange (5) e flange (6) atraves de material
isolante, compesto por um disco (2) isolante,situado entre as mesmas, revestimento (2)
Lente noa furos das flanges e arrfalas nas ex
tremidades dos mesmos furos ' , nos quais são in-

RAO N Q 149.243 de 20. de maio de 1963*
Requerente:
ERNESTO DA SILVA CARNEIRO . GUANABARA'.
• I
Modáie de Utilidade "PRENDEDORES DE TOLHAS SOLTAS rm
CAPAS DE ÁLBUNS"
REly_INDICACbES

CAPAS DS AZDUMM. çaracterj
1. WRENDEOORES DEFâHAS SÔLYAS.E g
zado por apresentarem as caPas umit lombada, entre as duas
faces de capas, provida a dita lombada de uma drie de arta
'feios, formando duas colunas verticais e paralelas distan•

s
ciadas, os orilicios dis p ostos em planos hortzontais tamb6
paralelos.
2. ~7/DEPORE3 DE FÔLHAS SÔLYAS IX CAPAS DE ALBUM", como Tu
vindicado 477t I, caracterizado ainda por uma faixa de pano
ou outro material adequado, com uma margem contintia, da Vete',

troduzidos os parafusos de fixaçeo com porcas,

saca, lateralmente, dentes ou projeccies perpndicularespce.

sendo que o cabo condutor de corrente eletrica
para o catado do tambor , (1) e ligado a'um con-

raleias, de comprimento igual, distanciadas uniformemente

tacto das molas (15).

e na ser-ao medida em que o Es&) os da lombaaas ditos dentes
servindo para passar pelos oriffcios, e serem colados pelota
suas extremidade s na faixa oposta, .formando trais de sprisC,
namento das flhas sciltas,

O. "PRENDEDORES D. ALEAS SÔLTAS 22sf CAPAS DE ALEM", como reio
vindicado em I e 2* e substancialment e comodesciito e ilusa
trado no relatOrio e nossdesenhos anexost

S
II)

- "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUSIDOS'EM MAQUINA CAL,

de sacçeo-transyersal em "U", alongada no sen.

TO NQ 149 881 de 14 de junho de 1963
Requerente: GEORGR ANGUS E COMPANY UNITED . Inglaterra
PrivilÉigio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS kik FABRICAg4

tido longitudinal do suporte (9) dos mancais -

DE MANGUEIRAS PARA INC2NDIO"

VANOPLASTICA" 1 caracterizados por uma .calha(17)

do eixo &e giraçeu do tambor (1) * tendo sua . .
extremidade parcialmente penetrando neste, e

PEIVINDICACUES
1- Um processo para fabricação de mangueira para incert»

sendo fixa ao redutor (12) de velocidades ou a
barras do suporte (9).
III) . "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM MAQUINA GALVANOP/IS1GA", care,/dr";iados pd um rJ.,:;:pien'--

ap/1
dio com farra impermevel agua, caraoterizado por donsiatir Am
..:ar no exterior de um invelucro textil uma camada uniforme de nAte°
ritil impermeável à rigna, fazendo ou deixando a canada assentar eelD

te (18) paralelepipe' diCIO, aberto sup,rmente
tendo nele encaixada uma cesta (19) de materi-

al

pliastico perfUrado.

aetvida virar o isválucro pelo avaseo de maneira quo o 'eveatirnentG
venha 'a constituir o farra da mantjueira.
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•

R a Um processo eegundo o ponto 1, earaoterizadO pele
fato de que) A mangueira achatada e passada atravea de um banho.d.
letex de borracha, e por incluir em seguida ao etapas d'ersecag00 0.40

".".Cree g ent. Mis G248 propriedades, podendo essaa seces corem
Interligadas por quaisquer 06todoe, dentre .s eletro-meeanic03'

vulcanização da camada do reveatimento aplicada ao exterior dó use

• pmdendo . tembtet

velucro.
2- Um processo segundo o ponto Ia Caracterizado pela

Da

parte de

USAM perua DO, em vários

contacto, Ser o

eletrodo consti..,

dteses materiais, compondo cm nrià

tato de que a. mangueira achatada e passada atravea uni banho de Iam
plaetiseol de material plestico sinteticoa.e por'itoluir as etapa::
posteriores de secagem 0 8elatiniza0,0 da camada aplicada na pa:ete

arranjos entre Sie Xegalsres ou irregulares

portando-Só

assim

para a talrioagti) de eletrodos para a solda 1, Xesisttneia

externa do inv4ucro.
4. Dm processo segundo o ponta 11 caracterizado jr
a
consistir em introduzir um tubo ;). prova de vazamento de ar, freuXoe

trica sob %Intimar ¡umas das

atualmente utilizadas

III Ø41PERPEIÇOAyrNTOSOUODUZ/D033W

ELETRODOS PARMOLDAS a.

dentro do InvOlutro, fazer inflar o invOluero por meio de preso
interior, passar o InvOlucro inglàlo por um banho de plactissol. de 1114"

- 15I3X4NCIA .ELETRICA:, caracterizado por ser ikeletrodo, cons..

tonal plestico sinteticaa secar e gelatinizar a camada aPlicada ao

1.

'exterior do invOluoro a:removeÀ a tubo antes de virar o inV:IlucTe

tituido em qualquer uma das possibilidades
enunciadas no ponte
•

anterior, revestido em todas

pelo av2eso,
iba processo segundo qu'alqacr um dos pontoe unteriam

as suas seeçO' es por uma ttnue ca41.

cada do metal nobre, bom condutor

elftrico e anti-oxidante.

roa ) caracterizada pelo fato 'de que o invelucro revestido #5 /arpa° .,
40 avesso ?miando-o Wummandril Oco, introduzindo uma ponta

vàrqdo,

do mesmo dentro do mandril Bco e puxando a ponta virada do .inveauc0
por dentro-do mandril.
6- U'a mangueira para incendi° quando feita pelo prom
De300 reivindicado em qualquer dos pontos 1

III) UPERPRWINaNTOS IRritoonzIDOS X4 !LIMRODOS PARA SOLDAS
USI5TÊNCIA ,MXPRICA% de acordo com co ponto precedentes

. tudo conforme substancialmente

I). S.
7fRZ3

N 2 - 148 757

descrito e reivindicado.

de 29 de abnil de 1963

Requerente: JUAN GODUNSKY São Paulo
Privilegio de Invenção: "NOVAS DISPOSIOES INTRODUZIDAS
ta SUPORTES P/REFLET0RES E. CAIXAS DE LâmPADAS P/ADAPTAÇO
rffit QUALQUER TIPO DF.

tóRRou
WIZIEPIC.4na

19 "Noves
tletores o

caixas

de

-disposiçOes

lámpadae".$

introduzidas em

caracterizadas

titaido d . um diaco (1) Provido de

suportes paro ro

por ser o suporte cana

duas flances

(2) e (J)¡

4

,2

\L

14

1J

F/6.9

k
‘aw
111111111111111)

liamo No 149 304 de 27 de maio de 1963'
Requerente: JAN LIPS « São Paulo
Privilegio'de-Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS
EM ELETRODOS PARA. SOLDAS À RESIST2NCIA ELORIGA".
RE/vINDICA00
I) "APERFEIÇ ' OAWENPOS IMOD:RIDOS C IMRODOS PARA SOLDA,
2SISTtNCIA

ELCIIII.CA",

caracterizado 'por poder soro eletaado

.

,

formado por duas ou Mais secies de Materiais . de grandes . condutibilidades e,duroza, a saber, metais, suas
ligas .ou-prodUto,
sinterizados dispondo-se na parte de contacto do
Material de

melhores propri e d ades,

eletroda

4

e o s se iates em arda- de-

FIG.6

respectiva

Fevereiro de 1
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4108 Segunda-feira:

tur a, tendo Intei'rNahen t , a
illferior -externa e interna d moia-al
reentráncia ofroular (15), enquanto que su-'1>SiX e do flange (3) uma
uma aaliánoise (4) regularment0
periormen t e ao flane (5) aprese nta
providas de grifioios horizon
,espagadas.entre st, e alternadament(
anta

'ree
tala e Verticais.
pára
,t
2°) "NoVas disposiçães introduzidas em suportes
fletores 0-oaixa5 de lampadas", como em 1-caracteri zadas por sei o
suporte (1) acompanhado de pequenas algas (5) Saldo que, cada uma em

forma de uma letra "I,".
"Nevas disposiçães introduzidas em suportes para ra
.5 6 )
f3.etOre3 e caixas de lâmpadas", 00aM em 1 e 2, caracterizadas por ser
complementado, o conjunto, com um anel de borracha (1),. de sução ++
transvercal em "U", e, ou, um anel metálico ao pressão (l) o .
vidro refletor (7) provido de uma reentrância (10) lateral.
4°) "Novas disposiaãos introduzidas em supoXtes-para O.

fletores e Caixas de lâmpadas". aubstanoialmente s como o descrito e .0
reivindicado eml, a e 3 e representado nos'aesenhos anexara.
TUMO N O 148

732 de 26 de abril de 16063
Inglaterra
Requerente: C.A.V.
de
Invengiío:
"MECANISMO
DE PARIA BIátRIO0 PARA
/ Privii;gio
MOTORES EG =CUSTA° INTERNA"

mecanismo de arranque elétrico
do gántra especificado, caracterizado por compreender um bnten.,
1'm ta

ta ou ressalto sâbre amansa, uma parte longitudinalmente mávol,
e8bre a armadura da solonáide disposta para entrar em contato
Com o reséalto, o dispositivos elásticos atuando sObre a dita
lerte numa direq'Co para orientà-la no sentido

do

pinhão, o ar

ranjo sondo tal, que na eventualidade de um dente do pinho se acoplar com um dente de roda volante do motor tcpo-a-topo,

ar

e

medira do aolenOide pode ser deslocada contra

ft talio dos dispo»
altivos elásticos para una posig"ao de fechamento da abava.

• Um

meoenismo de arrenoweletriani

de acara() ocra o ponto 1, caracterizado polo fecho da dita parte
ser um aidi que ei orientado contra um:ressalto interno sabre
armadura per intermádio de uma mola de compressão em aspira
terposta entre o anel e um roscaltona armadura.
3••

VI21,

receninmo de

arranque elétrico,

caracterizado por compreender a ocnitInaq50 e arranjo de partes

componentes, easencialmente conforme desoriton cola tataraneta
aos desenhos «pensos.
%

REIVINDICACCES

1 - Vm soomismo do partido do g5ner0

requerente reivindica da aciirdo com a

árvore de rotor
•02001floado caracterizado por ccmprecador Uma
a
g
eixo,
.a dita ár*
tubular, para o interior da qual se -prolon g
da extrai-lidado do rot o. r afastada do eixo, e

Decreto- Lei n! 7.903, de
27 de adisto de 1.945, aprioridade do correspondente pedido de
positado na Repartiçao de patentes da Inglaterra, em 26 de . abril

Cen40 etentada em Vime de um rolamento conduzido por um
moioró
bre. as teohenento extremo da carcaça do

de 1.962, sob n' 15.922.

"voro se estendendo

MR.

Convenço Internacional e o Ar94 81 do

/2

.2 - Ut noconismo do partida, de acOr
do poio fato do dito rolamento com
4o COM o ponto 1, caracteriza
bucha
disposta
no
interior de árvore e cercando um
Woondor uma
*Mich° no membro da , fechamento exremo.

3 » Um maca:tisna de partida para um
de combustCo interna tendo ume árvoro do Xotor sustaatada
motor
0a6011010.mmnte Conformo aqui descrito.
requerente reivindicad o acOrdo com a

Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei Ir 7.903, de
te pedido da
27 de lagâsto de 1.945, aprioridade do corresponden
qiin do Patente da Inglatesra, an 20 de

CODVCagão

2031tado na lloperti
abril 11 1.962,

ob n' 15.9238
Ja 36a

J5

400.9q0
1
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T2RM0 N9 VA 634 de 23 abril de 1963
Requerente: N.V. PHILIPS I GLOEILAMPENFABRIExmn nolanda
Privile±gio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
PROCESSOS PARA REVISTIR-SE COM UMA CAMADA DE REFóRÇO

PARTE DA

PAREDE DE VIDRO DE UM TUBO DE RAIOS CAT6DICOS"
REIVINDICACDES
1 - Um. processo para recobrir aquela parte

nmenugnenr Ar---401W "Wit,

25 .27
.1,•-(04 04

10

2e .00 36a

Fl;g:

I da ¡Arado do vidro de um tubo de raios catddicos que i contigua

è u ni campo de imagem, com uma camada de reforço que tt:them serve
como uma moldura para o campo da imagem, Caracterizado pelo fato
da camada conter uma blindagem o pelo menos aquela parte da camada que constitui urna moldura para o campo do imagem e que se
estende sabre a parte da parede Contfgna ao campo - de imagem, ser
preliminarmente formada como um anel que á colocado numa matriz
anular de ama fama idántica bquela da parte da parede e ser recoberta 4 que pode deslizar atravás uma parte central cilindrica

2ERMO , 2(2 14a 731 de 26.de abi5j. de,1963 'Pcquorentos 0, A. V. LIMITO - Inglaterra
1 Privi1eigio de Inveno go: "MECANISMO DE ABANQUE ELCRICC
PIAI MOTORES

á COIEBUSTX0 INTERNA"

ISIVINDICACEr

de uma área transversal semelhante forma do campo de imagem do
tubo e na qual a janela do tubo de apoia com a interposição de
uma vedação, apds o que a quantidade requerida de material andu-.
reelvel é pulverizada estado 1/aaido sdbre a blinda g em anular na

Segunda-feira 3
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matriz 0, sunsequentemente, a matriz 6 apreximada.do tubo pelo-,

.

que a blindagem anular empurrada contra * parede

--

do tubo O

O

material endurecive/ èprensado através a OXindagem
at4 8 borde'
- superior damatriz, quando - então o materia2
endureoivel 4 deixa*.
do endurecer.

2 . Um processo ., de Wido COM
o
caracterizado pelo tato da blindagem consistir de

ponto 2,,

fibras do vi.ot,

.dro de alguns centimetros de comprimento,
3 . 'Um pratt,v1 , de ao5rdo com O ponto /,
caracterizado pelo fato da
blindagem consistir de um transado de I
tio mealico.

4 -

Um pro r.A s.o, de adrdo com o ponto
I,
2 ou 3, caracterizado pelo tate do material en d
urecivel ser uni )
baterial sinati00.
5 - Um p ro e rs.o, de aeâdo com o
ponto 1,
2 ou43 1 caracterizado pelo fato
do material endurecivel ser
couu.vto.

ao

III)
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ARcou~te Sai:V indita de n ardo com 8'
:onvendo Internacional 0.0 Art. 21 do Decreto Lei. n t 7.903 do
27 dp agosto de 1945, a prioridade do ,:.,s.....pondente pedido deo
positado na Repartido de Patentes na Holanda, em 26 de abril de
1962, Sob n e 277.711.
TERMO N 2 145 400

de 11 de dezembro te 196Z

são Paulo
Requerente: MARCOS GUIIKRÃESSCIIVIARTEMANIS
&ale da Utilidades "NEVO SISTEMA ps FABRICAÇÃO DE'COMPga
SADO DE MADEIRA APIIGLVEL NA CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS,115SICAIS
DE CORDA OU ás APARELHOS MA REPROIX40 DE 200M
)11ILYIPIPICAçttl
1 "NOVO SISTEMA DE FABRICAÇÃO DE'COMPENSADO DD
- MADEIRA, APLICAVED NA CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS EUSIOA13,.
DE CORDA OU DE APARELHOS TARA REPRODUÇÃO ma S(IMh earaeteo
rizado por ser constituído pela superposido de folhas

de&

cascadas de madeira móle e branca (pinho, etc.) e folhas 0
laminadas de madeira dura,. mais {eMbuia, J-1-Adt1)
intervaladas, com cola em amboe ou lados, obtendo-se um os
bloco do tamanho que se desejar, sendo
is que' '08

veios de todas as folhas de madeira empregadas acompanhem
o adi-tido do comprimento do bloco'. 0 bloco assim obtido

6 - Um procs..0, de acordo com O ponto

prensado para maior efeito-da colagem.

21

2, 3, 4 ou 5, caracterizado pelo fato de um mel caliciforme ser
prel im-i „—ute colocado na matriz e servir postrr;0_,te como .
Uma camada de cobertura para a camada de retro,

7 -

o

Um pro r.cs., de acta° com o ponto 1, n

2 - "NOVO SISTEMA DE FABRICAÇÃO tE =muco De
MADEIRA, APLICAVEL , NA CONSTRUÇÃO ME INS7RWIENIMEIDElalew
XE CORDA OU DE APARELHOS PARA REPRODUÇÃO .= SOM" caracte*
rizado, ainda, por dito bloco ser seccionado no sentido a
' longitudinal lateral, seguindo sempre oa veios da madeira,

2, 3, 4, 5 ou 6, caracterizado pelo reto da domada blindado ser

Obtendo-se táblias que postoroorm,nte ao odiadas umaa as

contígua à uma camada de cobertura preliminarmente proporciona»

outras, no sentido da largura.

da &Obre o cone do tubo;

)
8 , . Um tubo de raios Aatidicos, mais parti
para e:n es,dpios ou exposição de imagem de televisão

3 . "NOVO SISTEMA DE FABRICAÇÃO DE COMPENSADO MG
MADEIRA, APLICAVEL-NA CONSTRUÇÃO. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.;
--DE CORDA. OU DE APARELHOS PARA REPRODUÇÃO DE SOM", de adiro
do com 03 pontos anteriores, tudo como substancialmente co
mo - aqui descrito e repmatntado Dna âmaenhoJ enezoe.

fabricado de ecOrdo com o p roe r.,,o r
t,..mdicaco em um ou mais
dos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. •

TERMO N o 146

649 de 4

de fevereiro de 1963

Requerentes BERNARD GIRETTE - França

,Privil;gio de ínvendo: "WFDPEIÇOAMENTOS SM BORRIFADORES
ROTATIVOS"
•
ANIURRIPACS5

FIG.1

lo- Borrifodor, caracterizado pele rato De maal0r4
se, por um lado, de um bocal, por via d o-qua
l ; .P0°J40a0

J.,

liquido eob

• F 16,2
.

Um-proi.e,sv par* recobrir parte da

reac de íádro de um tubo de raios catddicos essencialmente Con4
forme aqui descriie com ret“. e .i4la ao desenho aIens0.
10 - Um tubo.. de ¡aios cat4d:14os fabricado
pelos

oo. reivindicados no ponto 9, essenoialmente confoé.*

me :Ata d eseri t O, Com referneie. ao deseabe opa-nu.

-•

dilpos n..J de maneira Çue o 010 .44:at3

-de liquido resulto alternado ou exc gatricamente dee4a40

015 •

relso g o ao eixo do rotaç;o do b orrifados', e, por
outro ladap
de uffi dispositivO de freio, cuja ab sor4o . d0 enerigit
eional

,propoz

velocidade angular, sendo conati%fdo porilAt2SDO

ou outro corpo de revoluçao, soIidrio CeM o boe 'et, generskt*

1Dado me uri I!nuldo oU cono VICC930,

ficande

ooti ougo forme
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-i;i-G laiií-íí,,,

íi- ivitieezialoRn evés do recipiente, solideri0
't de bervItedora que contem o dito líquido viscosos
g

Do Elorrifedor, de ao g rdo cor o ponto 1 # cartoterita
o corpo viscoeop'
,ixtu, pubtotto Ima to. reoiRiente, que contem
!Ores:anta G :Orna de uma caixa, tendo uma tampa atarraxada (4

Seção 111)

fevereiro de 1969

'gral, inteirige, de matíria plástica ) com a saia (S, 7) esca.
lonaáa extornamonte (6) tapo- abaixo, uma ranhura (8) em terno
da mesma para permitir o arrancamento do tOpo (3) e um aro se.,
Unte de metal (2) que coopera corda seeKo (1) da saia escalo-nada para compried-la e firse-la em terno do fe9he (17,16) do

igue forma Uma das paredes que permeneoem a pouca dtstrincia dó
4orpo devevo1u00, detancira que cata diettnoia poder& ee#

recipiente..

ou desatarraxamento da tampa.
'Wolluiada POP Worraxamento
# Caracter1;\
__4 Ose Dorrlfador# do Rara* Com o ponto 1
de
perfil
nervais
g
ted0 pelo:AU de que o corpo de revoluglo
O que permito 'N
raio, tendo a caixa uma formecorrespondente#
aumentar a superfície &II do corpo de revolmg:o# eót aumenta8

horizontal de apoio e da ranhura (8) ser formada ha saia num

Ç..

Com laudo volume ocupado pelo borrifadore
Oaraeteritgl
tom Etrrikador, de acera° com o ponto 24
do pelo teto dó q ue a viscosidade cinemetica 40 corpo 911000801'
4 da ordem de i00 0;5.000 .)stookes".
'Elnalmente, o depositan te relvindiON de aeS plo ood;f
artigo 21
à Concençto Internacional e de conform1dad0 00111 0
do °gaio da Propriedade Induetrial, aprioridade do 'corres°
pendente podido depositado na Repartiç .6 de Patentes da Prol
.
04, .011 9 de fevereiro de 1964 sob o annewo 1287.491.

g) . Clpsulae Boiantes de acerdo com o ponto 1, ca.
racterizadas pelo fato do escalonamento (6)-constituir unA zona
'ponto acima desea.zona,
3) - Cápsulas isolantes de acera° oom'o ponto 2 $ carta
eterizadas pelo fato da ranhura (8) eer formada substancialmon.

•

te altura da linha limítrofe entro a zona (6) e a parte supe...
rim. (5) da saia.
4) C4psulas p lantas de acgrdo'com o ponto 1.. ot.
racterizadas pelo fato do aro de metal (2) ter um rebordo flane
geado. ou ombro (14) que se aeeenta na zona (6) e cuja periferia
Interna (14a) fica justaposta ranhura (8).
5) . C4psulas selantee de'acerdo com o ponto 4, cara.:
eterizadas pelo fato do aro de metal (2 .) ter uma saia (15), o
qual, antes de ser recravada para.firMar &cápsula ao fecho do

da
Sala para permitir a expansno da saia ao assentar-se no- D:101w

recipiente, 4 °alagada (15b) em relaogo à parte inferior (7)

do recipiente, 8) . Cápsulas Aelantea de aoOrdo com O ponto 5, çara.
eterizadaa pelo fato da superfície Interna da parte inferior (7),
da saia, vista.en:secette vortical,.apresontar um perfil geral
de "8" plano.
7) c&peulas eelantee de acordo Com o ponto 8, caracter/
radas por inoluirem ep menos uma orelha (10) projetada radialment0
As parte inferior da sais (7) com uma perturaeZo (12) pedra pren.
dor-ao uma etiqueta.
8) Cápsulas eelantee de aoOrdo com o ponto 6, para fe.
chamento de recipientes, compreendendo . em oombinaçZo . com a c4p.,
cula referida no ponto 1 e um t1oho para recebe -1a, com um garga.
lo 7(17) vertical O um rebordo arredondado (18) na extremidade sw.
perior projetado radialmente conjunto estie caracterizado pelo
tato da parte .interior (7) da saia da cipeula, eobrepoeta ao gargalo (17) e do rebordo (18), da ste4o escalonada (6) em que se em,
'senta esse rebOrdo'e aro de metal (2) com soa p aia (15), eerem rg
cravados de modo a comprimirem a Parte infer ior (7) da Saia'da
Cépaula aelante em contato hermético com ' o gargalo (17) e o rebor
RAMO tla 247 066 de 18 de fevereiro Ale 1963
Requerentet AMORICO TIANG1 o MANUFAcTuxINO Co., laC.
ÀaelOsào.

Privileg io de ZnvençXo$ Z'OXPGULk8 S6LASTE3 Pana raC808
.06 Miamessn

RsIvInNuSs__

1) -apulas selaste,: 3ara assegurar atermeticium de febiles de recipientes, com o tOpo disoeide e uma saia
Circular, 'lateral, aPlic4veis . a gargalos . Verticals, caracterim
.Z04141 ror serem ditas cÂ p sulas (17) formadas . corno membro iate.'

do (18).
.9)eépsulaa selantes ' para fechamentó de recipientee, de
cerd o com o ponto 8, caracterizada ainda pelo fato do referido
'aro selante de metal ter — acimado referido esoalonamento (6) da'
saia — um plano radial (14) revirado para dentro, que a mantém de.
encontro ao rebordo (18) do tâcho.
Pinalmente, do sara() com a Conveno5e Internacional para a Proteço da Propriedade Industrial, celebrada em Paria (18831
revista,na ' Haia (1925) e o art. 21 do Cddigo da Propriedade Inclue
trial, reivindica—se a prloridade do pedido de privilídio derosip

SG a unda-le;ra 3

•nnnn•n•nnnn•nnummowl•n

..tade na 1 epartieri0 de

MAM) OFICLI

c:3 1'21.--.9

dee Ect0400 UdidOe pa AMgrica
. Fe 182.339, em 26 de mano de.1962.
l'atettee

3 44. ' u NOVO ~te D. MÉSVEL (CONJUGADO (SOPA-C,SMA.

MESA DE CABECEIRA)" como noa pontos 1 o

:ó

2,,

caracterizado pe

fato das almpfadae que temporAiiamente ficam apoiadas

xocando

o ancSstO, serem.

suar.

oportunamente . para oemplement0

do leito • removidas c'ajuetadae

thre aa travessas

do dia*

positivo com piataforma e moinha de cabeceira, priviamentf
puxado para tara da estrutura de
Tudo sUbetancialmente eccurdeecrito, repreeedtadc
nos desenhos.e'reivIndicado*
TERMO N ct 151 119 de 26 de julho de 1965
Franv
Requerente: SOCIETÉ AMIME D.B,A.
Privil4gic de Invenção: h ORLIO DE DISCO"
pEIVINDICAÇDER

ót

•

Um freio caracterizado por compreender um Ceco.

•

•rotativo, um' suporte fixo tendo .dois ri amos situadota nos ledos
opostos do disco, um rebaixo formado na periferia doss,referi.
doe ramos, um acionador ligado funcionalmente a um par de co.
xins de frice'áo, adaptados para se fixarem nos contbrnoe do referido rebaixo, de maneira que o funcionamento do referido acio•
'llador para foro gr o segando coxim de frico's entrar em conta.
to com
TiRmONQ 10

199 de 26 de junho de

tentes nó suporte

1963

Requerente: INDUSTRIAL MÓVEIS ESPLENDIDOS LTDA . Rio Grande do Sul
&dele, do Utilidade: °P8V0 HODU DE M6VEL CONJUGADO (SOFA-CAMA-MESA DE

CARECSIRA),,

•

para colocar em posiç g o dito acionador',

fiici

no suporte fixo, sendo tal a construg;o que a periferia exterior , dos coxins de fricção ficam livres do contato com atoe

Um freio

2.
DE MóVEL

oposta de frenmgem do dieco,,e.melos , exie-

meios de colocac g o em poeição.

REIVINDICACOES,

1*. "NEVO MODELO

k;1. superfIcie

CONJUGADO (SOPA-EMIA.

caracterizado por com p reender um disca

rotativo, um suporte fixo.tendo dois ramos situados nos lados
MESA DE CABECEIRA)" caracterizado pelo fato de ser constita
Ido de

Um sofá dotado

de uma mesinha de cabeceira em uma .

opostos do disco, dito suporte fixo apresentando uma porOo
base de ancoregem; um ramo situado em um . lado do disco e uma

das extremidades, a qual et 4 montada em• tesa platafonta pro
vida de

"pee e

parte interligando ditos ramos; um rebaixo registrador:forma.
fixada em unas travessas Introduzidas na es-

n

do na periferia dos referidos ramos, um estribo raivei eituado
trutura do sofá e dotadas de movimento de penetracáo e ant.
su . na z, eforlda estrutura.

no referido rebaixo, um par de coxins de frece .ão interligados .
como referido eatribo e adaptado para fixarem-ao em partes
do'referdo rebaixo, e um dispositivo guia provido no suporté
fixo, em lados opostos do referido rebaixo e oue ee projeta
aiibre as partes adjacentes do estribo para guiar o conjunto as.
tribo-coxins de fricgilo no_referido rebaixo.
um,freio caracterizado por compreender um disco

3-

rotativo, um suporte fixo tendo dois ramos situados em lados

. e fixo em forma de U eôbre.
opostos do referido disco, um . supor t
•

montado o referido disco, um rebaixo formado na periferia do cc.
ferido eupOrte fixo, um estribo adaptado para desloca;-se no

Nn.

teriOr do dito rebaixo, um par de coxins de friceSo interligado,
com o referido est! , lbo e adaptad:-;, para fixarem-se no contôrno
do referido rebaixo, um par de alavancas situedas respectivemen,
te junto aos lados opostos do referido rebaixo e ada p tadas para guiar o movimento do referido estribo e para colocar em posi,
cão o conjunto estribo-coxins de frice;o no interior do dito
rebaixo.

4.

FiG.2
DE

2°- 1. 4TNO.MODELO PE Muvz.1, y,,,WLIGADO
(SOF4-CA1A-YZU
0 4BECEIRA)°, como no ponto anterior, caracterizado polo

fato do enceto do sofil. ser formado por . uma moldura na'c'es
guarncida , de ai/coradas removveis que

to:ada,

g oens

um freio caracterizado por compreender um disco

rotativo, um suporte fixo tendo dois ramoa situados nos lados

co gcht,ir

o p ostos do referido disco, um suporte fixo em forma de U nobre
montando o diseb, um rebaixo formado na periferia do referido
suPOrte fixo, um estribo adaptado para deslocar-se no interior
do referido, rebaixo, uni ,par de coxins de friceo . 41ongados, e.

apoindas.:
.n.te reteovilaroM,

4ituades 2-7'4,p orgo

.nteria' do referido 41

Ef11
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Seção

fixar.

tObeixo, dentro da periferia do dites Gase0 8 adaptado para
CO nce contornos do dito rebaixo, dito estribo incluindo um ca.
0Orresponder4o exatamente porção central da coxim adja.
Idedre
uma placa de preesão coincidindo 'exatamente
sente do frieglo;
Uma porção situada para fora
00W O 'Segundo coxim de trieggo e
do disco e interligando dito cilindro com dita plae.:
CO:perifer ia
Ca de pressão; uni par de alavancas situadas ;respectivan ente nos
Opostos do referido rebaixo e cada uma delas se proaetono
ledos
o adjacente do estribo, para situor em' pooaçãO
ao acima da porç g
do referido
O Conjunto eatrIbo-coxta i de friO gão no i nterior
rebaixe.

-

11ra freio caracteriz ad o por compreender um disco
S.
rOtatiVO' um suporte fixo tendo dois ramos satuadoa em lados
Ir &Obre*
. do referido disco, um suporte fixo em forma de
Opoe ios
alOntan d o o referido disco, Um rebaixo formado na periferia do
dato suporte fixo, um estribo adentado para deslocar-se no inteo
riOr do roferido ..baixo, mm par de .roxiaa de frioção 110(100
ao Deferido estribo, dito estribo sendo adaptado pare. atroar
Um coxim de fric 'oão contra a superfície de trenagem 4o disco
adjacente ao mesmo, criando assim uma reooão que resulta no des.
Zocamento do edkab0 para forOaV o segun sal coxim de fricção pao
ra que entre eis contato com a superfície de frenagem oposto do
disco, um par de alavancas montadas no referido woorte fixo 8
apresentando um braço que se 'projeta por cima do dito rebaixo
para guiar o estribo no mesmo rebaixo, e uma peça de pressão
Satuaal a entre cada um dos referidos braços e ás porçães adjacantes do estribo, para colocar em posigão o estribo no inte.,

ribr do dito rebaixo.
freio caracterizado por comOreender um disco
rotaaivo, um suporte fixo tendo dois ramos situados em lados
opostos do dito disco, um suporte fixo- em forma de U salsremontondo o referido disco, um rebaixo formado na periferia do di.
to suporte fixo, um estribo adaptado pare deslocar-se no inteo
rlor do dito rebaixo; um par de coxins de fricção Interligado
00m o referido estribo, isto Ultimo sendo adaptado para forçar
. um dos coxins de fricção contra e superfície adjacente de tre.
dono.
,
teg em do disco e criar, • ssim, uma reação que resulta
•mento do referido estribo para forçar o segundo coxim de fraco
gão, no interior do dito róbaixo e para permitir, quando net poo
o, a retirada dos mencionado estribo es co'
•iO ã O de retraimen t
alavanca.
tims, e Meios de pressão associado s com as refe ridas
frioão
no
anterio
s
Oslo para colocarem em posloãO Os coxins de

or do raforid0 rebaixo.
9.

Um freio caracterizado por compreender um disca

rotativo, um suporte fixo tendo doia amima situados em lados )
Opostos do referido disco, Um suporte fluo em forma de . Tf fiarei..
tiontando o referido disco, um rebaixo forM ado na perife ria do •
referido suporte fixo, um estribo adaptado para deslocar-se no
interior do referido rebaixo, .um par de coxins de fracgão in.
terligados coM o referido eatrlabo, cito owtribo sendo adaptado
para f000ar .UM dos coxins contra a superfície adjacente de tre.
.:,gem do diocoa criando a 'ásim uma reação que resulta no deslocamento do dito osaribo para forçar o segundo coxim de trkeão paoudordoie opaota do frenagem do dis.
ra entrar em oC4twto com e
co , um par de alavancas montadas no referido suporte fixo e adaptadas pare se projetarem nor sabre as extremadsdea adjacente3 dg es t ribo, Uar gbaixo oxiotont4Aas referi d as O or 2.30a ox"

tremas 0 orientado pára o fundo do dito rebaixo, e uma pega de
pressão Inserida no referido rebaixo e apoiando-se stibre as res
ferido alavancas.
freio caracterizad oss o r compreender um disco
rotativo, um suporte fixo tendo doas ramos situados em lados
opostos do referido disco, um suporte fixo dm forma de IS DUNI:
montendo o dito disco, um rebaixo formado na periferia . do referido suporte ax°, um estribo adaptado para deslocar-se no ino
teriam do referido rebaixo, um per de coxins de fricção ligados
ao referido estribo; dito estribo sendo adaptado para forçar um
dos coxins de fricção contra uma superfície de frenagem adjacenO
.te do disco, criando assim uma reaoão oue resulta no deslocameno
to do estribo para forjai, o. segundo coxim de íricoão a entrar
'um

em contato com a superfície oposta do disco, um par de alavano
cas montadas no referido suporte fixo e adaptadas para prOjeteo
rem-se respectivamente, por saro as porcães.extremae adjacen.
tos do estribo, para guiar ãste . Ultimo no dito rebaixo, e una
peça de preso montada entre ditos alavancas 0 a periferia doe
referidas porcães extremas do estribo guiadas pelas ditas aisvog,
des.

'Um freio caracterizado por compreender um disco
4)*
rotativo, um su p orte Lixo tendo doia braço s situados em lodoo
opostos do referido disse, UM rebaixo formado entre os Xeferlo
dos braços e que se abre para o exterior, um estribo adaptado
para deslocar-se no interior do referido rebaixo, um npa de co.
Nina de fricção alongados, exatamente retangOlares, situados na
porca° interior do referido rebaixo, dentro da periferia do dl.
to disco e adaptados para fixarem-se nos.contOrnos do dito rebaixo, o referido estribo incluindo um cilindro correspondendo.
exatamente 'à porção central do coxim de fricoão adjacente, ume
placa de pressão correspondendo exatamente ao segundo coxim d8
fricção a uma porção de ligação . altueda para fora da periferia
do disco e interligando dito cilindro dom a dita placa de pres.
um par de alavancas montado nos braços do suporte fixo O
aituadae, respectivamente, nas extremidades (votos do referi.
do rebaixo e adaptadas para guiar as porea extremas adjacon.
teo do estribo, uma peça de pressão comprimida entre a pente*
oda exterior do estribo e as alavancas adjacentes para forcar
ditos coxins de fracção a efetuarem contatos comum, sede provi.
da entre ditos braços e o. fundo dó referido rebaixo.
discai
rm freio caracterizado por compreender um
3C,,
rotativo, um suporte Lixo' tendo dois ramos situados em lados
opostos do referido disco, e uni par de bragoé que definem um
rebaixo na periferia do referido suporte fixo ' tua estribo adapbá0
-do para deslocar-se no interior do dito rebaixo" um par da coifa
•

de fricção interligado8 com O referido eetribOs Inolu.indo um
lindro que corresponde exatamente à porção central do coxim de
fricoão adjacente, uma placa de presaão que corresponde exata'
mente ao segundo. coxim de fricoão e UMa porglio de ligação situa.
da pare fora da periferia do disca O interligando O dito cilino,
• dro e a referida placa depressão, UM par de alavancas montadeS
no suporte fixo e adaptada s para, quando nc posiglIode funcionas
Mento, pr jjetarem-se por sôbre a referida porão de ligação e
trabalhar conjugada com esta Ultima por íntermedio de peças de
.presse.o que se apoiem na periferia externa da referida por9lo

de ligacão, d.tts.e alavsncae, quando na eus posição de retarda.
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mento, permitindo a retirada do conjunto estribo-coxins de NU*
gão.
UM freie caracterizado por compreender um disco
11.
rotativo, um suporte fixo tendo dolo ramos situados em lados
opostos do roteado disco, cada um doe quais'constituldo por
um par de braços interligados por uma pega paralela as superd.
cies de frenamm do disco respectivas, para definir um rebaixo
na periferia do referido suporte fixo, um estribo adaptado p ara deslocar-se no interior do referido rebaixo e fanCionalmente
ligado a um par de coxins de fricgão situados no dito rebaixe
wadaptados para fixarem-se nos ditos braços, ui par de aláVan.
cas montadas pivotalmente nos referidos -braços e trabalhando con,
Junadas com as porçães extremai respectivas do dito estribo, uma pega de pressão comprimida entre ditas alavancas e as porgães
extremas respectivas do estribo, ditas alavancas senda inclinadas de um angulo tal que a compressão' das referidas pegas de um*,
a g o ' cria uma componente que forgá os coxint;, de fricç g o a entra.
rem em contato com as ressectivee peças que interligam ditos
braços.

Um freio caracterizado por compreender um disco
12.
rotativo, um suporte fixo ' moldado de um ledo do dito disco, tendo um ramo que apresenta um parde braços interligadoe p or urres
peça paralela à superdeie de frenagem do disco a eles adjsoen.
teso e, do outro lado do disco, um segundo ramo tendo um par de
braços interligados da mesma maneira, por uma segunda Peca paralela ?L superfície de frenagem oposta do disco, dita segunda pe..
ça apresentando uma extensão , deelecada que atua como um reforço
do referido segundo ramo, 'um par de alavancas montadas tivotaltente nos pares respectivos de braços adjacentes e projetandose, quando no posigao de funcionamento, por sabre as porçOes extremas adjacentes do referido estribe.
10

13.

11

12

12

40

Uh freio caracterizado. por incluir um disco retem

tivo, um suPorte fixo tendo, em um lado do referido disco, urna
porção base constituida por um ramo que apre s enta um par de brc..
gos interligados por uma pega paralela à ouperfle10 de frenagem
adjacente do disco e', do lado otosto do disco um segundo ramo
tendo um per de braços interligados da mesma forma por uma te.
ça paralela à superdcie de . frenagem oposta do disco, um par de
alavancas . monpadas piVotalmente nos ditos braços e projetandose, quando no poeiç g o de tincionamento, por eôbre ae por05es
extremas ad3acentes do referido estribo, e molas de tor g o interligando ditas alavancas e dito estribo, para colocar em po.
siga() os coxins de fricc g o no interior do •referido rebaixo,
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Reivindica.se$ de tardo com a , ConvengWo Interna.
nona% ó C Ar% 21 do Migo da Propriedade Industrial, a prio• fadado do pedido correepondente depositado na Repartigao de-,a..
Sienteada granga, es» 2 de aguado de 1962, sob ir. 905.5504
•2gNm0 N2 143.654 de 9 de outubro de 1962.
!iequerente: tOMPANHIA UNITED SHOZMAOHINERY MO DRASID

•eXo PAULO.
2rivilegio de InVençâo: 0DISP0áITIVO 2IXAMOR PARA CAMADA9
lSÓZANTZS".
PEIvINDICAC3E9
3. Dispositivo fixador para camadas isolanteíjcarac*
terizado pela combinagKo de um rebite cego, provido de um mandril.
• de assentamento e de uma chapa retentora sendo que ,o mandril de asORD0
mento 6 preso pelo rebite num lado do painel de suporte e .que a óâN
pa retentora se ajusta sobre a extremidade do mandril que' se proa
ta através da camada isolante para mantendo-a contra o painel.
2 * Dispositivo fixador para camadas isolantes, COnei
me as reivindicagees de n9 2, caraoberizado pelo fato de' que oro.
bibe cego, que ES inserido numaaabertUra existente na chapa de 81W
de suporte, e provido de uma flange, numa extremidade, e de uma •
parte voltada interiormente na outra extremidade, e que uma cabegó
Alargado. do mandril de assentamento que se estende através do reh/
te cego, 6 disposta na extremidade do rdbite .cego$ oposta a riamo,
*Dispositivo fixador para camadas isolantes, con •
forme as reivindicaçUes 1 e 2 $ caracterizado pelo fato que, para
possibilitar que o mandril de assentamento .penetreála cobertura •
:isolante ou semelhante, a extremidade.de ' ditO mandril, *P osta a kl
beça alargada, 6 ponteaguda$
4 Dispositivo fiXador para camadas isolantes, confp
as
reivindicaçUes
de 1.1', Caracterizado pelo fato de que a
MO
chapa retentora provida de um par de ranhuras, formando língua m,
tas estendendo-se inWriormente, dispostas em terno de uma.abertUo
ra central para prender a•chapa retentora no mandril de assentamea
• tw.evitando déslocamentós date.
5- fixador para oamaaas isolantes, COno
forme as'reivindloaçUes de 114, caracterizado elo' fato de ate á
Chapa retentorwe provida de linhas de corte, estendendo-se de aba
turas externas para uma abertura centra/ e formando linguetas, zea
do e. extremidade de cada uma das aingUetas geralmente em 'forma de
(moí) tendo ume, primeira parte disposta no plano da chapa retentit
raa uma segundasártes Ove é inclinada para cisa o progrtde radia,
Canto agudo, ajustandomse COMI
mente para dentro, pare. te minar
O riandril do aisentamentae ,k
6 • Dlepoeitivo fisadozi para camadas isolantes, oonfdri.
fie ao reivindieeeka de 2. a 5, •earaderizado pelo tato dó que as toa'
teu raarginals laterais da Zingueta atio . eriourvadas para cima para CO
ra ao plano da chapa retentora, ao logo de uma linha enourvada.
2 ...Dispositivo fixador para °andam isolantes, ova%
ime st reivindiceet(és de I à 6, oarsetex.dzado peio Lato do que h ;
abertura centra.1 da chapa retentora terVuiro ,011isetro laue ll 'magoo 1210
que o diemetre do mandril deessenteatói
Isolante% oehr4
8 Dispositivo fixadOP para mamadas
ead
.
me as reivindicaçees 'de ir tf, 75 caraoterizado pelo tato de que 4M
nIa. de corte de cada uma das linguetas fica geralmente paralela a
•
linha encurtada da respectiva linguetas
9 - Dispositivo .fi,mador para ondas doeleint00, Opoi

.81e.

.41

1114 Segunda-feira

3

torne as reivindicaçães de 1
1

a 8,,raractortzade pele

fato de gata •

cada uma das linhalde corte IrAerdePta a Periferia da abertura cea
Ira/, numa posigo que rica projetada circunferencialmente numa d/

' reç ã. o do Ponto em eae um diãmetro da abertura central, estendendo.
pe paralelamente

a linha
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de corte * intercepta

a, periferia

da abar.°

tura central.
10 . Dispoeitivo fixador para

camadas isO/antee, cai.

"orme as reivindicaçães de / 9, caracterizado pelo fato de que

dafs por um pino transversa/, cravai() na lançadeira, atos ramos as
tando apoiados lateralmente contra povoas molas helicoidais " xinnta
• - dae " juntamente -com pinos de calibragem' em outro orlado transverm:
Cai. possante " também praticado no corpo-da lainadel,rflo
Aperfeiçoamentos em lançadeiras para tíar"-Como reide
dicado at 2, eábstancialmente coxo descritos e ilustrat!os zoe desc.
leboa anexos*

o

'cada uma das linha:encurvadas intercepta a periferia da abertura

' central numa posição em,que fica circanferencialmente espaçada do
ponto em que o diáMetro da abertura central, estendendo-se•paraiela
mente

FIG.1

encurvadas intercepta a periferia da abertura centra/

e que é,disposta ao lado do ponto oposto ao lado em que a linha da
eOrte itercepta a abertura central.
11 . Dispositivo fixador para camadas isolantes, ceaa
COrMe as reivindicaçães.e . 1 á 3.0, substancialmente como descrito

$lustrado zma desenhos anexos.
A requerente reivindica a prioridade iguais pedidOE
Aspositados ambos na Repartição de Patentes dos nstados Unidos da
América do Norte no dia 14 de Novembro de 1961 sob nos 152.331 a
to 152.332,

8 4,

'FIG.4
4.45 313 de 7 de dezembro de 1962
Requerentes SOCIETE D I ETUDE ET D I APPLICATIOn DES
Pra4a
TECHNIQUES NOUVELLES "NEO-TEC"
Privilegio os Invenção: "SISTEMA DE RADIO.LOSALIZAÇãO"
psIvipIcAcOss
URRO N Q

res,

TÊM) M e 144.258 de 30 do outubro de 1962.
Requerente: MADEscO-GLOGOWSKI E NOW? SlA. MAQUINAS aACESs6RIO3 PARA A INWSTRIA ITIL- sX0 PAULO.
Privilégio de Invenção: "APERZEIÇOARA203w nAN0ADEIRAR'
PARA TEAR".
RETV/0/0ACUS,

a. .. Aperfeiçoamentos em lançadeiras para tear, do tire for.
tad* por peça alongadas com

sento para

vatxis cavidade longitudinal de aloja.

o fuso, e tarde ainda 1x/tu pi-CIAI)' ináliziado de saída de

caracterizados por compre.
liderem um dispositivo de estica:imitado fio ' formado por um par
pequenas peças em XI ' dispostas central. e extremamente na r,e.vida
Ue longitudinal da lançadataz, pnnimas a Wha de sena, peças es •
Z*, guarneoida com bucha de porcelana,

tas

justapostas entre si pelos ramos =libre% o tendo os man?res.

Opostos um aooutro e alojados em - Orifiolo transversal paseante,pra
t$Cado no. Corpoda,lançadeira.
2 .Aperfeiçoahana?8 enulaneáigl~s para Voar, como reivin

gica4o em 1, caracterizados pelo fato de as peças cal, referidas em
3. terem extremidades inferiores ,de luas ramos maiores aprisiona.,

1. • Sistema de radiolocalização, do tipo em que transmissolocalizados em pontos conhecidos, irradiaas cada um por sua

Vez, pulsaçães a frequenciae diferentes de actrdo com um ciclo,
Utilizando O receptor a correlação de raios entre as ondas irradia,
das, cem a finalidade de certificar a sua posição, caracterizado
pelo fato de Consisti principalmente em dispor, nas estagSes trana
GiO8Orati e na estação receptoras chamados reldgios cuja função pria
eipal 6 permitir mensuragão, por maios das suco diferenças em tem.
po, das diatnøias que toparam a estação receptora das estaçães
tranomiesoreas sendo uma primeira etário de relágioe constituida
pelos chamados relágios primários, a saber: una aa cada estação tran
MissOra ou receptora, e postos mutuamente em perfeito eincroniamos
isto 4, dó modo que u funcionamento seva identIce para todos de
reldaioa primário:1, formando ou outros, os relégioa secundírios,
uma segunda Erário, estando um doá mesmos provido em cada estação
transmissora menos na estação tranenu.ssora principal, e estando
cada estação receptora provida com tentos relágios secundários
quantas forem as-estaçães transmissorae a serem recebidas passa
mesmos, estando os referidos relágios secundários postos em sin..
cinnismo relativo com o relOgio primário da estação transmissora
principal para ama estação transmissora, e com g rel4gio primário

.

_
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da correepondente , esta Ggo tranemissoí.a para o receptor, com o tide
oe relágioe secundários apresentam, com refer:ncia aos correspon+
dentes relágios primários, diferençae em tempo Iguais a dez vezes)
+amace ao iwopagaç go das ondas apartir de uma esta9g0 até 41 nutra.
2. Sistema de radiolocalizqç go de se:rd° com o ponto 1, ca+
_octeázado pelo fato de que co relágios primátos e secundários
de uma mesma estaO go transmissora ou receptora e go controlados por
um oscilador altamente estável, digamos por um quartzo de alta
classe, com o que, em todos os casos, o desvio de um oscilador ta
r ele 4O a outro permanece muito pequeno.
3. - Sistema de radiolocalizaçgo de acerdo com os pontos 1 OU
2, caracterizado pelo fato de que os relágios tambám controlam,
com a finalidade de permitir a recepç go de sinais, a abertura de
-passagens, de naneirq tal que as pulsaç ges eomentepossam ser re.
cabides durante um ,ped.odo predeterminador, o que permite .segreger
ao fracç ges de pulsaçaes sudeitas a serem pertubadas por ondasce-e
Usteá.

4.

Sistema de radiolocalizaçao de acerdo com o ponto 3,

ca-

racterizado pelo fato de que o relOgio secundário de ume estagao transmissora tem por sua funçao principal abrir as passagens e man-

ter o relágio primário da referida estaçao transmissora em p'erfei+
to sincronismo com o relágio primário da estaçao transmissora prin»
Cipcl.
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caio eincronizadas com uma ou- mais eetaç ges transmissores, com
O que o siatema inteiro podo continuar funcionando em ceia° de uma
-falha traneitária em qualquer das estaç ges transmieeoras.
74," Á título de novos produtos industriais, as estaç gee tronam'
Diesorae e receptoras de aleteina de radiolocalizaç go, caracteriza+
dos por serem substancialmente de eardo com a descriç go, Com re+
ferencia Is illistraç ges doe desenhos anexos.
Tinalmente, a requerente reivindica de toei-do com a Convençgo.
Internacional e o 06dígo da Propriedade Industrial em vigor, a prie
ridade do correspondente pedido dePositadomla Repartiç go de Paten-•
,Ace da P,tança em g de Dezembro de 1961, sob ne PV 881.503,
TÈRMO N e 144.574 de 12 de novembr ,4 4e
Requerente: EDUARDO HEGEDUS SÃO PAULO.
Privilégio de Jzvençao: "POVO LIVRO COPIADOR DE FATURAS
E OUTROS".

REIVINDICAOES

Novo livro copiador de faturas e outros, caracterizado

por compreender esaencialmente . um bloco de f8lhasi em branco, enoader.
nadas ao longo de seu lateral menor e . inferior,.e todas elas já sendo
providas, no canto direito superior, das numeraç5es referentes tt or.
dom do livro e â, eequencia de nihas, feitas tipograficamente, falhas
estas que area sgo dotadas, proximo ao lateral encadernado inferior,
de um quadro impresso para o registro das duplicatas, COM espaços pa.
ra anotaç5es das usuais ocorrências de acompanhamento das mesmas.

5. - Sistema de radiolocalizaç go de acerdo'com qualquer dos
pontos precedentes, caracterizado pelo fato de compreendet tres
estaçaes transmissores de modo a permitir que o receptor potsa definir tres distancias, com o que esse receptor está adaptada paro
controlar, atravás do adequados meios calcuiadOree funcionando sabre. tais informaç .i"edundentes, a coerencia entre as mensuraçges
feitas e para corrigir qualquer possivel desvio do oecilador que
controla os relágioe, ao passo que o respectivo relágie primário
4 mantido em perfeito sincronismo com os rel&gioe primários dos
•transmissorea

FIG.1

4
31_

FIG.2

C. - 2oo1micaçao do sistema de radioloca /izaçao 'de e/cerdo com
que:
_os pontos :amededentes, caracterizada pelo fato de que
se diVere ge estaçges transmissores 84 identicas ó de cue tOdaa

FIG.3

2 - Novo livro copiador de faturas c outros, como reivindi,
caco em 1, caracterizado pelo tato de a ópera* de copiàr a fatura
ou nota fiscal-fatura ser feita por transcricito, s imultaneamente cola
a emiesão das mesmas, estando o livro apoiado num Suporte superior,
acoplado A maquina de escrever, e cada fatura ou nota fiecal-fatur&
sendo colocada na maquina Suntemente com uma falba do livro,
sobposta, com transmissão simultânea dos dizeres escritos naquele.
para esta, por simplee carbono coniativo,

90
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Segmdageira

3 - Novo livra copiador 4,0 faturas e

c,,..trne, como roivia,

eidaâo tteI 2, aubstenclalmente •c,oram •Cescrito o "lustre:10 ;mos

MIden~s.
142.940 e 13 tetembro de l962
22IMO
Paquerente:THE McNEIL MACHINE & 2flWMEERING 00mrear-ratr.a.
Privilégio de Invenção:n:0TM -PARA rorreowat A -20ID1'ars1
.VE IMA UNIX DE PNEU EXO VULCANIZADA 2 AURELIO PARA LE
VAR TAL II!TODO EFP,11`0"
REITINUICAVES
, 1 - um matado' Taro controlar a .anallagem do urna
;banca de pneu faXo vulcanizada em nau prensa de pneus tendo seçane da.
-Molde orparav eis, t elativamente nuareie, ,areido aplicada tpresado
dentra da 'banda de‘pneu rtto "curada rara dia-tenda-1a radialMeate,
durante 'o movimen-to de feohamento das neçdcra da molde, Caracterizada!

conica- (103) w me; co dentes da extremidade inferior de lana luva ra.
tativa (105) .vando dita engrenagem canina (105) na extremidade de
um elmo (207),(que os estende etraxialrnente atravee de dita luva (1051
aonde sue a ret50to de dite etwoi.aeo e de dita engrenagem (95) pe
lo acionamento da prensa proporciona correspondente rotapo 4gualmen-.
te ume em direc8ea oposta:g ,a O eixo (107) e luva (105) e ao carme de
controle dual (76) giradas em maneira sincronizada,

por dito eixo (107) e outra por dita luva (105), sendo providce das braços

mento da4 tieçtee de molde.
2 • Um matado Ia znarda lacra o ponto I,
sarectarizade ,polo Tato de .aue a rapidr.açdp da ,preeado de Wldageto
-interrompida guando At oie.lacidadn da 41+131.0fteno xadial lutado iam pra*

uma

perceptoree (76) cada um tendo um braço de alavanca (12,0,130) eco meio
aeguidor de cama (122432), fl meio (128) para mover „cada dito Zelo
seguidor de cama (122,152)

Mil contacto

com ditas careca de ••contrale

478W

por controlar a aplicagdo da ;prendi° ,de moldagem pirr-a correlacionam
a velocidade da disteneao redie1 da banda ovas 1:amovi:mento de tedba•
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RinrUca-ae de acordo com a Oortvenglto Interna.,
Xd- daal 'd kat* 2,1. a eddá,40 daWropriedatle anduat-rial, a prioridade
do andido oarNiespandente depositado . na Ftepartiçdo -de Utentes doe Eslados Unidos da 4Arnérica, -em d6 -de abril de 2962 sob ne'187.749.

+determinada Vo.loaidade minar ontzada -crorn m movimento de Techathento do
.Apt:relho para :lavar a anelodo a etaito de anota o
.Com -Dá ,p ontoe -precedentes, , carticterizado por um membro -pereeptcr

una :prensa de :pneus -pura isovitenta •eis
(T6) r iotativamente 'montado
um 'plano -norteai ao eixo gnowetrico 'de uma 'banda de pneu{ ato curada
localizada na prensa,. senda -dito-mei/bre perceptor /novel em um . moviLento predeterminado relativa a banda ,que está, sendo moldada pér meia
de transmisedo (77), eincronizado nom meio de achamento de Molde
ta.

e sendo operativo para ,otntrolar a aplice.ad o de prestai° liada den»
iro da banda do pneu guando .sua dieterietto radial excede uma veleci»
dada predeterminada4
FIG.

4 - Au! relho •de acordo com .0 ;ponto 5, _caracteriaa»

do pelo fato de que o membro peroeptor O p aulteende um braço (76). ar»
-quadamente movei em plano normal a e em um ponto intermediario ao longo do eixo longitudinal de uma banda, de pneu nao ouraaa, um disposi»
tivo perceptor (79) carregado em dito braço, sendo operativo para in-

TSRMO Nd 1141 129 de 19 de julho de 1962
Requerentes THE OSBORN MANUFACTURING COMPANY .. 24U4A,
Privill,gio de InvenÇão: "CABEÇA DE C0MPRESSX0 PARA MÁQUINAS DE
MOLDAGEM 'DE FuNDIÇA0 E MÁQUINA DE MOLDAGEM DE FUNDIÇXO EQUIPADA
COM DITA CABEÇA DE C0MPRESSX0"
'REIVINDICILCUES

t_erromper a preesdo de moldagem no interior do .pneu.
1 Uma cabeça de cotepressto para maquineta de Mol-

- Atarelho•de acordo com o-ponto 4, caracterizado pelo Tat o de .aue lo meio de .tranerlisedo (77) 'inclui melo de carne

dagem de undiçdo, compreendendo dita cabeça um membro Cavidade ten.

(78) operavel para mOVer o twa4o de percepçtto (76) em wa movimento

do una abertura em direçtto daccendente eum . diafragma que 40 eatendr

predeterminado para -manter `o dinpoeiti4o peraagtor .(75) rogidadoW.

atravea de dita,abertura, caracterizada pelo fato de que dito dia-,

menta ea Paçada,da uma banda ide pneu q ua gestit aande.diatendida na ra1 •
fado deee&da.

ragma d um material flexivel, „gnose, grampeado marginal e patife,
Xicadente a dito membro cavidade, e da que ene provido) meios para

agordoatca ,o4onto,54 Caracteriza-

manter a preestto fluida eia dito membro Cavidade atras de dito dia+

do peloadtotdo queço-diepoeitLve petcelãordntertoupe aweecno-de

fragua grose°, sendo dita preeado tudiciente para fazer o ditdrag.

Imoloaaaa'durante.c,movimento.de feCharnentoM:Molde . por ocaeitto do

ma abaular-me ligeiramente para o lado exterior.
2 ...Uma cabeça de compresa go, de acordo roam O ponte

•
Oontato pela banda eis dietenotoa
de
acordo-com
aponto 5 ou 6, carac, kpor elh o
o meio de nronemieel p "era uma prensa
4114201ta grela /aio de , st

(dita Cedi
i net

Itta raatimareerito lie !um ailenrentn 'rotativo

*prensa -para â. iton

no 'acionamento de

movitnent-os -de ledhamen'to a um `longo eixo que

-prerrsa libalxn de Aitaa aeqtee de molde, tura
13a1ratende irtnvies
tear enteai comida T95) no 'ladooposto de dito eixo longo, eendo que
13,tta ditam:asem ,conica 05) . te ngrenu nom di dentes de uma engrenagem

1, caracterizada pelo tato de ,qua.dito membro-cavidade compreende

um fiange periferico, e que 4-provido um anel de aujeiVIo tendo o
mesmo diarnetro

que dito flange para sujeitar o diafragma entre

o 11044

ge e o anel.
3 - Uma cabeça de compreesdo, de acordo com ou pano
tos '1 ou '2, ,caracterizada -p elo Tato de que meios de bloco de borra..
•aba .sao providos em dito ratnnbto cavidade espaçados de dito diafragma

a

egunda-fe-.ra
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grosso e que restringem o volume de fluido atras do diafragma eervindo dites MeiCa do bloco de borracha para amortecer e suportar reailientamente dito. diafragma..
4 - Uma cabeça de compressa°, ao acordo

Com 08

pon.

REIVINDICAdn

1 . Uma cabeça compreseowa para meduinda Oe Mirins:a
de Undiçg o compreendendo um sistema de uma p luralidade de conjunt03
-Cilindro-embolo que se projetam erá diraçáo d escendente, caracteriZa.

toá 1,- 2 ou 3, caracterizada .pelo fato de que sao providos meios adicionais de blocos de borrada atrae de dito diafragma, teetringindo .

da pelo fato de que ditos cbnjuntos cilindro-embolo estR0 adaptados

Unhem o volume de fluido dentra s de dito membro cavidade.
5 - Uma cabeea de compressa° de acordo com qualquei
um doe pontoe precedentee, caracterizada pelo rato da que dito dia-

do sob pressa°, e que sao providos meios responsivas ao desenVOlVi.
ditos conjuntos sao comprimidos contra a areia em um& ,taixa de fiÁndi.

fragea grosso compreende um diafra g ma de duas camadas grampeado pe

çao, sendo dito meio respensivo operativo para fixar a Nnntidade de

rifericaMente a dito membrt Cavidade de abertura descendente, ve-

fluido em dito sistema, em resposta a dita pressa° predeterminada.

para ser conectados por meio de tubulaçffo e uma fonte Comum de flui-,
mento de uma pressa° predeterminada em dita meio de tCsula'çlto quand4

2 e. Uma cabeça compressora de kk.Ndo Com o ponto 2, •

dando, aseis., da atmoefera O espaço entro ditos doia membros
diafragma.

de compreasgo para, máqufnee de maldagem de fondiçem
de superfície de presaga edeptedea pare contatar e

Uma cabeça

6.

tendo porç g es

dentro de ume caixa de fundiç ga, e compreendendo uma fonte
comum de pressZo fluida para aupertdc ditas' parç gae de eupezficie
areia

de press go, caracterizada pela foto de. que se ume tal pord ge for
forçada em direç ge ascendente em dite cabeça, e ja outra, pordge
ou porç ges ser d acordemente forçada em direç ge descendente, e de
que meios da controle fixam e quantidade da fluído que suporta
ditas porçg es de super-freie da press ge em resposta a, pressgo se.
bre o 61-timo que exceda ume quantidade predeterminede,
7. Mdquina *de moldagem de fundiç go equipada cem dita cabeça de,
carecteri..,

compress gO, de acdrdo com qualquer -um doa pentes 1 e é,
rada pelo fato de um carro horizontalmente alternativa. ser montada
em uma arma ge pare carregar dita cabeça de compress ga e dita ca.
lha de araie e existirem dispositivos peru mavimente- em vaivém horizontal de dite cabaça de comprasse Puxe dentre e pare fora de.
Que

pesiç ge operativa. .

caracterizada pelo fato de que ditos conjuntos cilinfro-embolo com.
preendem bielas fixas que se estendeu em dire çao / deseendente, meio •
de cilindro movel m ditas bielas'. a, sgueeze bisautta ncs futlàos dok
dito meio de cilindro eetendendo-se ditas bielas fixas em direçao dea.
candente, tendo nas mesmas um pas,sadiço que se -estende em direçao des.
.cendenta a Uma-biela guia que se estende em diredao ascendente de di.
to squeeza biscuit e_ senda. guiada em dita passadiça que se estende
em direoffe descendente em afastamento da centro de dito meio ue

ci-

lindro para impedir que o cilindro gire com respeito a dita biela
3 - Une cabeça compressora de acordo cum o ponto lr
caracterizada pelo fato de que ditos conjuntos cilindro-embolo coM..
preendeu meio de cilindro fixo que se estende em direçáo descendente,
meio de biela e embolo que se estende em . direçao descendente de dite
meio de cilindro e tendo squeeze biecults montados sobre suas extre.
midariee, estando dito meio de biela exaentriet em relaçae &dita,
meia
de cilindro para impedir...dite meia de biela e• de embolo. de giras coe
respeito Q dito meio de cilindro-fixa.
Uma cabeça compres?ora. pare ma q uinas de moldegeft

Mtivindice.se, de acerdo cem a Cr:manjo Internaelt.
nsI e o Art. 21 dó Cddigo da Ptopriedade Industrial, e prioridade
da pedida correspondente depositada me Repartiç ga da Patenteia doa
-Estados Unidos deAmérice em . 22 de ludha,de. 1R61 -sob N. 127..6,16..
Intess.W

211-220
4~.~111

w°1021

leostzsa

FIG4
fuudigeo, tendo. Poreirea de auperflete dt partneU adaytadte para
Coutar

Tturo N 141 130 de- 19 de julho de 1962
Requerente. THE; OSBORN. MANUFACTURING COMPANY — E.U.A. .
Privild'gio de Invenção: "CABEÇA DE COMPRESSr0 PARA MÁQUINAS 1E.
MOLDAGEM DE FUNDrg0 E MADINA DE MOLDAGEE . DE FuriDiçXo EQUIPI0.
CONDUL CABEÇA DN CUMPRESSX\Y"

ie
ice

a areia

eGnIum

dentro de uma caixa

de tundlOor e c omp reenderido ut4

de pressa° de fluido para apoiar ditam p orçtee de 4UpOr
caracterizada pelo taáo de quer es talp ot00 •

ce plosffo,

f,crçuuo ei2

direçao ascendente edita cabeça, uma outra porgo
conformemente forçados em direg0 deSCOAdenter I

p::.çtes ScvLo

4tlk

see

1118
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Meios de controlo firam a ouintidado de fluido auto apoiando ditai
nas u/tigasi
porgte4 de 5u90 Leio de pres es g O em topaste a Remeto
ene

excede uaa quantidade predeterminada.
Se Uma maquina de moldagem delundiç g o Oompreondet.

Co uma armago, caracterizada polo tato de qua um Carro recipr000ln*
carregar uma cabeça aOmpree4
Cizental 4 montado em dita al rira00 para
e go povoo maioa pata o tompaesa.
80rO e uma soalhado areia e que
mento horizontal de dita cabeça coipreesora para dentro o para fora
da posiç g o operativa.
Reivindica-se, de acordo oom a Convençdo Internaclom
tal C O Art. 21 do Código da Propriedade Induatrial, a prioridade dO
pedido correapondente depositado ;:ta Repartiçdo de Patentes doa 3a-ta.
dos Unidos . da Amórica em 28 de julho de 1961 sob na 127.618(
TERMO N a 141.181 de 20 de julho de 1962.
Requerente: SCRERING AG. • ALEMANHA
PRODUCIO Dm
Privilé g io de InvençO s ',PROCESSO PARA A
ANDROSTANICAN.
1.3-DICET0RAS DA CADEIA
rivIND/CACõES

1 .... Processo para i prodUção de 1,5 ,-dicetonas da geria
endros-Unica, caracterizado pelo fato de se fazer reagir por adw
todos em ..conhecida, delta1 -7,-ceto8terol d e 0 da Geria mencione
da, os quais podem conter em outra poeiç g o da molécula grupoe .
1 reaçãe de adrdo com a presente invenção,
'
Adicionais, ine rtee
'especialmente grupoe hidroxi Protegidos contra a oxidaç5o, pri.
meiramente nos correspondentes compostos de 1-hidroxi-2-ha1ogg.

wr

inferior ao ponta de ebuliç g o da agua em prosam ateoeferica ambiente, e (b) as liquefaz facilmente em temparáturae ambiente% quando
colocado sob preesdo elevadh, , contendo o Citado ecavente; alem ditai
to, um ao-solvente para ajudar a dieecluçffo do citado penta-cloro*
fenol tendo o citado 0o-solvente (a) menos de 10% de hidrodolubilia
dado (b) 25/. de solubilidade para o ponta-cloro-fenol a ser dieeolvi.
do nele e (o) solubilidade no oolvente ueado como veiculo para o pene* •
ta-cloro-fenol.
2 • Um processo de acordo

COM O

ponto 1, caracteriza-

do pelos eetagioe de encerrar a madeira num cilindro de tratamenta
hermeticamente fechado evacuar o ar do cilindro, depois , de seu fecha.,
mento, igualar a prosado de um tanque de armazenagem de prosado Oonm
tendo. O citado hidrocarbenete alifaticó eolvente com o vacuo do Cilindro de tratamento, el em Seguida, introduzir o lidr'ocarboneto.alim
futico solvente e o co-solvente que contem o penta-cloro-fenol, no
co-solvente proveniente do tanque de armazenagem, dentro do cilinm
dro até que o encha sabstancialmente, aquecer a soluço e, assim, e+
levar a prezado de veiculo-solvente e manter a precedo elevada sobro
o liquido ati que a madeira seja impregnada atravee da euperficie

do

madeira depois ao madeira ser impregnada, remove-la do.liq'uido do
cilindro para um tanque de armazanagem, e, em seguida, evacuar oa gaN
oes residuais do cilindro de tratamento,

é

da madeira nele contida, -

.Condensar os vapores e armazrnar o condensado liquido no tanque de

nio e, depoib, estas halogenidrinas, por meio de oxida4o do gráf.

manutençío de armazenagem desprender vapores 'residuais para do ci-

po 1-hidroxi e eliminação redutiva do halogtnio na posiç50-2,

lidar° a amotsfera, e criar um vacu nele apua madeira ainda dentro

sendo indiferente em que sequencia se realizam a oxidação. e a
dissoolnello do halogtni0, nos 1,3-dioetona s da crie androatdak

dele, e, em seguida, purgar o cilindro com a madeira dentro dele,
Com um gaa inerte, antes de interromper a aç g o de desprendimento, ia..

co, lx qual p ese, eventualmente, ainda a libe"ção de grupas lato,
droxila protegidos por meio de eaponificação,
2.- Processo, de acórdo com o ponto 1, caracterizado 'polo fato de ao empregar como material de partida 17-(at e r, te.

terromper o desprendiment0 e quebrar o vacuo , no cilindro coMumgao

pecialmento O 3.7-acetato do de1tJ-andr0stano-17beta-o0h0.
5.- Processo, de acórdo com oa pontos 1 e 2, caraoto.

nagem voltar, primeiro para o tanque de manutenç g o e armazenagem no

riza d o pelo fato de que no emprego de clorldrinas, oe oxida prif
meiramente o grupd 1-hidroxile no grupo 1-octana e, depois, Os
elimina o oloro na posi4o-2.
4.- Proceso, de acórdo com os Pontoo 1 o 2, oaracterk
izado polo fato de que, no emprego de bromidrinas, sie elimina p4
meiramente O bromo na poeig g ort e me oxida. depois, o grupo 1.
.hidroxila no grupo 3.-octana.
rinalmente, a depositante reivindica de acerar, com a
ConvengZo Internacional e de conformidade oom o artigo 23. do
ecidigo da Propriedade Induatrè ta/, a prioridade ao oorroapondemte I
Veio, depositado ma RepartigZo de Potentes de Alemanboa ea.
Oe
22 do jaho de 1561, sob QIN Soh 30 953
'Enna st 141..306 de 25 de julho

de 3.962

tequarentet ZUPEM COMPANY, INC.
PUivilégio de Invenção: "PROCES4 DARA cossavAgXo DE EADEIRd
PRODUTO RESULTANTE E PROCESSO DE PRUAZONAR MADEIRA VERDE
OU MADEIRA PAROIALMENTE SAZONADA*
REIvINEICACUS

2. - U m Pr o ce ss a peara a .preeervaçffa dt Madeira, Caracoberizado por Mergulhar a madeira numa soluçar' de penta-cloro-fenol
RUM hidrocarboneto alifatico solvente que (a) ferve em teaperatura

inerte, e, em &seguida, abrir o cilindro e remover a madeira dele.
3 . Um processo, de acordo come ponto. 2, caracterizas
do por fazer o liquido ramovido de ailindre'para o tanque do armara.
qual ; despojado da ;ema, e, em aeguida, ajustar a concentração do
impreepante e fazer o Vetodlo aluetado voltar para o tanque de arma.
!coagem para re-utilização num DOY0 tratamento.
4 . Um preme*, de aotsrdo com qualquer doe pontoe pra.
cedentes, caracterizado por estar a madeira verde ou parcialmente mar*
dura, e remover dela a sua agua livre.
5 ..Nadeira. tratada pelo precisou, de aotrdo com qual*
quer doe pontoo precedentes, e impregnada de penta-áloro-fenol.
6 Madeira, de acOrdo com o ponto 5, caracterizada
por ser is'a madeira tele tendo ponta-Oloro-fena crietalino impregm
mando-a inteiramente, tanto no ah alburno como no asa cerne.
roi
7 +Madeira, de ac3rdo aos o ponto 6, caracterizado
ter, pelo menos, 1,6 kg de penta-Oloro-fenol crietalino por sJ de zum
doira, impregnando toda a estrutura do Cerne.
5 a 7#
8 .. Madeira, de aotrdo com qualquer doe pontos
caracterizada pela madeira mole autua poete uma viga ou taboa serr
radar,

9 - 2rooesso do pra-sazonar madeira verde ou madeira
parcialmente oazonada, caracterizado pelo fato de impregnar a madeira
com um hidrooarboneto liquido que um gáa de petréleo liquefeito
0a6o1hido do grupo que coneiete de butena, iso-utana, propana

iso-propana sob pressão superatmosferica O állyiar a ditajgOBORO

.,
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de modo que o ditechidrooarboneto-vapOriza autogenietmente e
vapores expeIem a Zgua livre em torta 1 fIg ida da!adeirae

os

Reivindica-oe, de acOrdo coma Convenço /nternacionia
e o Art. 21 do Código da Propriedade Industrial, as prioridades doo
pedidos correspondentes depositadoe na Repartiçao de Patentes dos
Metades Unidos da Ame!rica f em 11 de Janeiro de 1962 sob dos. 163.559
•e 165.560 e em 16 de fevereiro de 1962, sob
N. 175.774.
•

kyrAmoriumom oimunuas-,

como em ir, IntootOrinACO 'AC toC

Cap a externa t73 de lona, material Plastic% couro,. Pano couro
eu similar, em duas Partes i nterligado
Tolo m e smo Matul a/
lama das faces laterais,tendo nas nutraotrde

ent !

.continua d

*egularmente disPostOo simp les lilases (0),
ínciée @ 40 V20844
Ochos-dnair ou disp ositivos Similares substituindo ~tura%
nos quais d. translj aasado um cordel (9) Tara fixara XateSaC
ceferidas p artes-da eapa (7), fechando O fpkoteg
endO : t0d0 0.402*

.$unto, no caso to simples ilhéus (8).
%I

TERMO No 142'553 de 31 de agasto de '196Z

Requerente: MANUEL ANT8NIO
5go Paulo
Privil4gio de Invençao: "NOVAS DISPOSIÇOES INTRODUZIDAS EM
coLcntes DE MOLA, ESTOFAMENTOS E SIMILARES"
REIVINDIOAOSES
11

'0NOVAS DISPOSI US

pFAMENTOS,E SIMILARES" '

I ~IDAS1M suLWIgE3 DEM *

de acbrdo com os pontos procodontog

tudo conforme sub stancialmente descrito acimaiviaDranentado
desenhos áhozoo,

"Nous DisrosIEUS INTRODUZIDAS EM COLCRUES DE moLA., As\.

TOFAMENTOS E SIMILARES" , ,

caracterizada por os esitefamentos base

(1), nos quais estWo p resas as molas (2), ea a p resentarem provi'.
doS em -Oda a eXtenslio de seus bordos laterais de alças, argelas,
Presilhas ou similares (8) p ara que por elas delem tranepaesado
um cordel (4) a fim de Permitir a regulagem da disteneZo das *e-

las (2) e assim Por consequeincia, da maciez do mdvel.
II)

""NOVAS DISPOSIÇUS INTRODUZIDAS EM

•GPAMENTOS

COLCHIS'Es

Dg moLA,Eg.„

E SIMILARES", caracterizada por ter um recobrimento

interno dos estdfos

(5)

v constituido de uma ca p a (6) de tecido

comum, em duas p artes inde pendentes entre si,
III)

" NOVAS DISPOSIÇUS INTRODUZIDAS

TOFAMENTOS &SIMILARES",

EM

COLCHUES DE MOLA

como em II, caracterizada por ter uma

cap a externa (I), de lona, material Plaetice,
couro: Pano couro
ou similar, em duas peças inde p endentes e iguais entre

si, tendo

ambas as suas p afedes latahis continuaroilte e re g
u/annente eam
Paçadoe sim p les ilhdees (8),-ilbdses de p ree4:o,

neho-dolsir

ou : disPositivos Similares substituindo coeturae nos quais é
trans p assado um cordel (9) Para fixar e retirar as referidas

Partes da capa (7) fechando e Protegendo todo o °Monte ., no ca-

i MUNO afi 139.906 de 12 de junho de 1962.
Requerente: DoRDAN INDOSTRIA, COMÉRCIO E PEPRESENTAÇUSIOA.
, -GUANABARA.
1Privilegie de InvençãO: UPERPEIçOANENTOS NA PEÇA DE AO
(CANETA 0/ONT0L6GICA)".
.REIvINDIOANES

1.

Aperfeiçoamentos na peça deÁo odontol6giCa . (0Alleta odaftn
tal5GiCa)') que Consiste em isenta-li da lUffsta gstica cague me fixa dell
-a -craca, caracterizados pelo tate do elemento dm fixagroda, 'troca ode sua centra1izaça0;permanents, ser uma pinga metal% doi% na pam
Vede externa e, cujo grau de opacidade %Incido como grau de conim
Cidade do eixo com foro, cOnico do rotor, no Vai ereto:ida Pina 11*
ca introduzida como -o elemento anito-fixente emuto-oentrante da broca.
2. ....Aperf0140amentos marna deomaP ¡caneta odontolasixa), de
acara° com o ponto anterio, caracterizados pelo fato da pinga auto'
gixante e anto-centrante ser cowtituida de Uma peça 4niCa, &ta,
fechada no. fundo e fendida longitudinalmente.

no de sim p les illuSses (8).
¡IV)

f.usgjacjaubs_INgODuZIDA9.3M

Tudo, sOBtancialmente, etkao ReseritO, fleSeGbRa0 O
COLCHUGS W102A..ES"'

çâo.

n

~Ida
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paitivos de comparaç go produzindo uma saída de sinal inibidor
Çfflando os ditos valores comparados tiverem uma determinada rem
2.04tio predetorminada; dispositivos de circuito guarnecidos do
porta elâtricamonte intermodittrios aos ditos dispOsitivOs' deCodificadores o aos ditos dispositivos de circuito de escrita
para Iniciar ou ativar os altiMos dispositivos em resposta
dita segunda salda de sinal dos dispositivos decodificadores;
o daspositivos acoplados com os ditos dispositivos comparadoCes para incapacitar os ditos dispositivos de circuito dotados
de porta ou de desblo queio em resposta ao dito sinal inibidor.
2. Para um computador digital, em combinaçRot umm
Seeç go de memOria acumulando palavras das instraça:o de mAquina

fit

Seletivamente alte gveis e palavras operandas numa multiplicld
dado de registros de memOria endereçeveis; algumas das ditas
palavras de instraça: o compreendendo pelo menos .uma parte de
operaçao eodiàoada e urna parte designadora de endereço de
alemOria codificada; um registro'dafunç go apropriado para receber determinadas das ditas palavras do anstruçZo da secçã`o

WfiRMO N Q 147 627 de 15 de março de 1965
Requerente: SPERRY RAND CORPORATION .
Privilegio de Invençao: "DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA am6Rza
COMANDADO PELO PROGRaMa"

agallazultz
1. Para um computador 'digital do tipo dó programa
o aperfeiçoamento aaraaterizado por
tttornamo nto acumulado,
compreender a combinaç gO da . : Uma seco de\memOria acumulaam

da palavras de instruç gó da maquina e oper00OS numa.multip1to
*Idade de registros de memOria ondereq&vels; algamas das pala*
p arte de operam
vette de instruç go compreende22d0 pelo raonos =a
Oto cOdificada e uma parte designadora de Onderaço de ramOria

COdificada; dispositivos de cireuitO de esce:tta para alterar
goletivamente o conteado acumulado da aecq gO de ummOria; dia*
positivos do contraio de program para invocar determinadaa
daa palavras do instruo da Seng0 de memOria nana anilem:da

da programa predeterminada; Uspositivos - do registr0 de fungb
acOpladoe com a dita secoU de mamária param:ober eadapalao
Vra de anstruçZo chamada a para ratar as ditas pa/avras duramo
te 410 monos um ciclo ao itetreeaold/81,0 3 Itsvo s deoodielOodge
• roa acoplados com o dita registro do fungZo -para converter a
guta do operaçrlo ooditicada da cada palavra do inetrughi
'pee. ditos dispositivos decoditicadores desenvolvendo uma primeira
sena da sinal quando a parto da operagtio da um primeiro ocIrcr
day preaeterminaao e uma segunde, calda do sina1 guardo a para
ta do oparavio á da um ctidigo qo desipa a alteragb do coM20410 da mamária; dispositivos conshote caso parto ao dito price
CM* Sinal para permitir a kesitsalesló da torto designadora
correspondente
Gnomo de memória da palavra de Wstrugíro
pelo
'lletetarestetro aegmeleaerialoposítivott para comparar

' do

Otos 0m.parbe a, parto desipadora de anbrao de memória da
enda palavra'dó—ipstrugaa recebida pelo dto registro de fun.
acumulador, os ditos dis.
4ak flOal O 0032totido- ao dito registro

de morária numa seqlÊncia de programa; dispositivos decodifia
Oadores acoplados Com o registro de funçO:o para desenvolver
uma primeira andicaqâ:o de sinal quando a Part e de aP e PaC R0 dè
qual q uer uma das respectivas palavras de instruço £Sr de om
'primeiro cádigo prodeterminado; dispositivos de contrôle sonsíveis em. parte ao dito primeiro sinal para capacitar pelo monos em parte a transrtiss go da parte de endereço de memOria da
palavra de instruç'io coráspondento para um registro acumula
dor; dispositivos para comparar o conteUdo do dito registro
acumulador pelo' menos em parte com a parte de endereço de me.
dria das palavras da instruçRo recebidas pelo registro de
runo go e para desenvolver uma saída de sinal inihidor quando
et ditas quantidades comparadas tiverem uma certa relaqiio predeterminada entre si; dispositivos de: escrita de mcmOria para
altorarem palavras acumaladas na secqZo de ~iria; os ditos
dispositivoa decodificadores desenvolvendo um segundo sinal
%lande O 44/go do operagRO de uma palavra de instrução da*,

Oignar uma oporag go de escrita; dispositivos dosbpqaoadorea
densiveis em parto ao dito segundo sinal para ativarem os dim
too dispositivos do °sornado ~Orla; o dispositivos acoplam
dos com os ditos dispositivos comparadoree para incapacitar os
atoe dispositivos do desbloqueio (=resposta ao dito sina/
tribidor.
3. .flUmeomputadór digital do tipo de programa
trternamette acumaado tendo uma soaste° do meagria para aca,

Ctuiar as palavras do inetruga da programa e operandos numa
Multiplicidade da registros domo griaondereoLvois,'com po/0
aches algumas das palavras do inetragríO compreandendo uma per.
to'designadora do operatgo codificada O uma parte designadora
do enderego de memOrlacodiricada, 0 outrossim compreendendo
recursos pare:- alterar seletivamente o conteado da senão dó
mog ria conforme solicitado pela parte designadora ' do operaggO
de algumas das respectivas palavras do anstraçU em registros
de me g rio designados pele =OS Ora pacto*pala parte designados
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ra de endereço da palavra de instrução correspondentes C aleM°
disso, incluindo uniregistro de fiança para rocebor palavras

das natos alapoutivos a e codificadores para transmitir pelo

de instrução da Senão de memória numa se q 2nOla controlada

menos em parte a parte designadora de endereço da palavra'cle
7.
InatruggO co rrespondente para o dito registro
acumulador adis

por programa, o aperfeiçoamento ee caracterizandó por Compres
ander em combinação:

Oional; dispositivos sensíveis a dita outra salda de sinal doa
ditos dispositivos decedificadoros: para iniciar a
função de ali
teraggo de memeria. no endereço do , memOria desi
gnado'peld mouca,
em parte pola.parte' repraaentativa clO endereço da palavra do
InstrUção correepondente, dispoditives para comparar o dito

A. um circuito decodificador a cop ladO COM O regia..
tro de função para desenvolver uma primeira
sarda de sinal guando a parte d esignadora de
operação de uma palavra de instruçtto no regia.
r'
tro de funçá"o solicitar aalteragg
e do conte4.

Ultimo endereço com o contelldo do dito registro acumulador adi4
°lona/ e para desenvolver uma salda da sinal
q uando as ditas
q uantidades comparadas tiverem uma relação predeterminadaie

do da memeria e uma segunda saída do sinal'
quando a parte designadora de operaç go Or do

dispositivos sensíveis a dita Ultima salda do sinal para incas
p aoitar OS ditos dispositivos de alterar memOria,
,
5. Cm processo para proteger.contra a
alteração

um cedigo predeterminado diferentee.
B. dispositivos do Circuito de desbloquolo acopla.
dos com o dito circuito docoditicador para atto
vez' OS dispositivos para alterar o conteado de <
meMOria em resposta ao dito primeiro sinal %ma*
do oporacionalmente capacitado;
C. disp ositivos apropriados para recebo' a soglinda

I de determinado contelido de uma secção de momeria endereçável.a)
seletivamente altonlvel de um computador digital, cujo computas
dor é operaolonaimento controlado por uma serie de p alavras doi
InstraçáO

lavras do instruc0 sá:0 normalmente Invocadas ou chamadas da
seccSO do inemOria em se qaencia programa, caracterizado por com7
proender
aS etapas de:

salda do sinal do circuito docodificador para
permitir a transmiss go da parto designadora do
endereço da palavra da instruço corrosponden*
te do registro de tun0Z0 para um outro registro
Aoultulador;

A. definir os limites do uma zona de endereços da
memeria de acordo com uma das palavras de Inas
truçá:o de programa;
B. detectar cada uma das p alavras do instruo de

D. diaposit/V0a para comparar polo menos, em parte
a parto designadora do onderoço do cada palavra
do inatrugo recebida pelo registro do tunqió
com o cOntoado do dito outro registro acuMu/ae
U4
ra produiir uma saída da sina/ inibi.
dor qUatd0 as ditas auantídadea comparadas ti.

programa & medida que o go obtidas da socç go de
momOria pára determinar se qualquer uma das
respectivas palavra do instruç go req uerer que
uma op eraçttO do computador produza a alteração

_verem .uma oorta r0laça.9. predeterminada;
E.• e disp ositivow-para a p licarem o'dito sina/ dai*

do corteUdo dg memeria num endereço do Memória
especificado;
C. comparar o dito endereço . esp ecificado com a di-

bidor aos ditos dispositivos do 'circuito de

ta zona de endereços 'de memeria para determinar . 0 está si.fusdo dentro doa limites defini.
dos da zona;
D. e p revinir a . alteração do conteUdo da mamária

desbloqueio para idcapacitar os ditos Ultima
:dispositiv0e.

4.

Para um computador digital q ue ;'operacional.
*mente controlado por uma aário programa de palavras de instram
Oto de má q uina, a combinago do: uma multiplicidade de palavra4
do instrucao.tendo pelo menos Uma parte de funago
co dineada O "
uma parte . rep resentativa do endereao acumulada em registros on0
dáraçávois de uma secção de memeria, a ' parte de código do fun»
ça. o de polo menos ama das ditas palavras designando
a rançá
ae alterar o co nteLido.do registro de memOria;
disp ositivos de
ragistro do funçãO , para pelo menos acumular,temporclriamantO
palavras do instrução; dispositivos para transmitir cada una
das palavras de instrução da dita secção de meme0a para o ros
313.tro de função numa se q
Uencia do programa; dispositivos deo o dificaddres aco p
lados coei o dito registro do função para dos
SOnvolvor uma primeira Saída de sinal quando a parte do cOdigo

do tunçtlto do qual quer uma das ráspectivas palavras de instru.
go designar uma função do alterar meárial; dm outro registro
acumulador; dispositivos 4 921P1'9144 a
M4101111 saída da sinal

de máquina contidas na scsoç go de memOria, cujas

se o endereço especificado se situar dentro dos
limitet. de zona.
6. O processe da acOrdo com o ponto 5, esracteri•
zado por compreender outrossim a etapa de:
E. polo monos temporáriamente i nterromper
•

a ao*

q uencia de progrvul normal se o endereço especificado se situar dentro dos limites da zona;¡
7. NUm computador digital tendo uma memeria com
registros ondereçtayeis contendo sinais de instruç g
o e dados e
Operando numa de Uma multiplicidaec, de sa qUencias de sinais
de
instrueiró.
A. Dispositivos de blo queia sensíveis a nn Print,
,ro jOjo df Sitiais de .Natrugge para.eotabelooet
'Sinais indicando 'uma zona de endereços identt
ficando s oloolonadoa do

roadotro do momOrtaw,

•

1Ø122
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de sinal e (b) iniciar uma nova seqlóncia
sinais de instruç go e adicionalmente sensfvels

i um SegUndo't
e. Dispositivo, da contgle senalvein
Oge do sinais de instruçãe, o dito segundo 38•
go tendo uma parte de endereço e uma parte pare !
alterar a eonfigaraç ge de sinais num registre
de megriaendexe4vel , conformo designado pela 1

dita parto do endereço,
Dispositivos
de compargRe recebendO os Sinal,
c.
do zona para comparar o endereço doregia-tre'4,
dereçado com cd sinais de zona para propor .. '4#
eionar pelo nonos dois sinais indicadores Uai*
cando respectivamente se o regietre endereçado
.1 eu no dos registros de nemOrla selecionados,
1); DispoaltivOs bifurcadores de soncia sensíveis

a uma das IndicaçOes dos dispositivos dó Comparaçge para interromper a seqUncia de sinais
de instruçá'o e fazer cosi que seja executada uma
seqUnciadiferento de sinais de Instrug ge e
Inibir a altereçU das configuraçUs de sina/
no registro endereçado, e eensiveis ;Lume dife . rente das IndicaçOes para pormigr a alterasgo
da configuras go do sinal,
truçOes sendo admitida
1,1 . 8 cada seqUncia do Ins.
kconter um ou mais dos ditos primeiros jogos
de sinais de instrugge.
e. Uma °pereça.* de ramificaçZo seletiva para Um
minputadorda gtal tendo:
d. uma memória com uma multiplicidade de registrbs
endereçávels o operando sob o contraio de ume
seqUencia de 'sinais de instruçáo,
B. dispositivos indicadores do ramificaç go sensío'
. I
veie 1 um primeiro j ggo de sinala de instruça0
para Proporcionar seletivamente um jó.go de sim
pais indicadores de ramificag go associado com
seletionados dos registros do memória endereçáveis indicados pelos sinais do primeiro Aso,'
C. dispositivos operadores.de computador sensíveis
.à um seaundo.jOgo de sinais de instruqao para

iniciar um segundo jógo do sinais de instruqZo
para iniciar uma operagáO de computador para
alterar uma contisuraç ge de' sinal acumulada r.iuM
registro de memória num endereço indicado pelo
menos em parte pelos sinais do segunde jOgo,
D. dispositCro£ ~paradores recebendo os sinais\
indicadores de ramificag ge e- os sinais indica.,
• dores do registro do seaUndo Aso para compa•
r+l-los para proporcionar dois mineis de recailado inaoande. respectivamente uma corrolaqgo
e uma fana de correlaqU.
•°J. dispositivos bifurcadores de seqUncia sensí n
vela à um primeiro dos sina,ls do resultado p ara (a) inibir 4 alteraçZo de configuraqo de
./
sinal no registro indicado- pelo segundo jogo

.1

um segundo dos sinais de rdsultado para permitir a alteraç jo da dita Configuraçá.o de si-

nal.
9. Um aparelho, de ac6rdo com o ponto U, caracterizado pelo rato do dito primeiro j(i. go de sinais de instruçiio
ser contido num registro de memOria endere4vel de forma a ser
alterável, pelo menos eui parte, em resposta ao dito segundo
jc5go de sinais de instri4o.

requerente reivindica de acórdo com a Convenço
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei fia 7.903 de 27 de,
JigSsto de i 945, a prioridade do correspondente pedido deposiZ.

tado na RepartiçRó ae Patentes nos 10£07. da America, em 22 de

Junho de 1962, sob No. 204411.

0100 ti s 148 7-1ado 26 de abril de 1963
lasico
lleverentes MAL, 8/1
Privillg io de Isivençro: "NOVO DISPOSITIVO DE PINO E CAIU
P

mak POth. unakças DE BAIXA rua&
IETVINDICLCOES

1.. DiSpOsitivo de pino e caixa de tomada de segurança, para lostalavlies eletricas de baixa tensão, caracterizado
por empreender, eR combina4o; una parte de receptáculo de coa
tato, e rine parto de pino de tomada, cujo pino ã inteiramente
formado por um aloja:lento de material isolante adequado, tendo
amo parte superior eu forme de copo, una parte inferior cilln drIon 141/da3 a to proSeter desde * I rlanda chato da dita parte eu
:ema civol Ple p ar de :Insetos uettlicos,00ndutores de cor/Mate: gAnadoomediOnte parafusos adequados a parte inferior
obsta da parte cilíndrica do pino, é cujos linguetes estão oriea
.tmdos radialmente para fora da parte inferior cilíndrica da p1ano, sendo que :soes lingutesomet4licos condutores Pos s ua tiol 2

vida% no (PÁ/ fica alojado um parafuso adequado, que te des..
tine 4 suportar os lides cdndutores ' que estão ligados ao aparem
abo consudidor, e os quais projetam-se para fora atreves de un
furo central provido na ; parte de -copo do plpo; sendo que a par.
to de receptãculo de contato do corinto compreende =membro ol
lindrieo l feito de um material láoiante . adequedo, e tendo, ela
Sue parte central, um furo, aujodigmetro excede ligeiramente 0
diamewo externo da parede cilíndrica externa da dita parte ci.
Ifndrice do pino, e um par de aberturas que se estendem radial^
mente para fora desde o dito furo central,coincidindo com OS
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linguetasradieis.do pino, a fim de permitirem a livre passaatZ
aásses Ultimas
qua
alojamendo
o pino estiver na posição de encaixe, seu
n
com um fundo chato, no qual vãodia
do o dito as to formado
postas dw . aberturas retangulares radiais,as .quais catando:a
se paia dentro a ' partir da periferia do dito fundo chato, senti* •
aiametralmonte opo stas e não-concorrentes com as aberturas disa
postas na parte su perior para permitir apassagem dos linguetas
do pino; um par de grampos metálicos flexíveis, que se:estendam
ab rturas, no fundo das mesmas, ate uma posich
desde
ase
ditas
pouco aqueerturas
providas na' face superiora do' .3orte
m das ab
que os ditos gramp os metálicos permanecem completament0 °Caba
do lado de fora do receptatculo de contato, sendo esses grampos'
netálicas afiXados a0 alojamento pormeio de parafUsos indivi
aia, os q uais, por sua vez, e s to ligados aos lides coridutores,
Sendo a abertura dos ditos grampos disposta circunferencialmena
te defronte de cad a Una das ditas aberturas, Para permitirapaa
sagem dos
tas dó pino, de tal maneira que, ao ser áste a/
lingue
ado em
ed q sentido axial entrante no receptáculo, e em aa
timo inserido
guida xotualquer sentido convencional, Os ditos linguea
tas permaneçam fi rnamente travados entre os grampos de chapa fia
:cíveis, endo
assim um contato eletrico uniforme que pez
stabelece
da seja
mito a passagem
dacorrente eletrica, mas não permite que o pia
no de toma removido inadvertidamente da dita. caixa ou na
ceptáculo de csontatO.
2.. Dispositivo de pino . e caixa de tomada de segurança, da acárdo com o ponto l caracterizado pelo fato de qui os'
ditos linguetea radiais são fixados dentro de um perde cavidaa
dea complementares para ot mesmos,Tsando os linguetas construidos et um se plano.horizontel, o situando-se nivelados coma.P0X
ao chata inferior da dita Parte cilíndrica do pino de tomada,3,- Disposnivo de pino e caixa da tomada de segurança para IhstalacZes,eletacas de baixa tensão,caracterizado por
compreender, em combinação; uma parte de recepteculo,de contaaa
uma arte do pino de tomada, cujo pino inteiramente formado
por um alojaMento de material isolante adequado, tendo uma para
te superior em forma de copo e uma parte inferior cilíndrica &a
a estender-se desde C fundo chato da aludida parte em forma de
copo; um par de linguetas metálicos, condutores da corrente,afj
xados Mediante parafusos adequados aparte inferior chatadapaa
te em forma de copo do pino, C cujos linguetas são orientados•
axialmente para baixo dentro da parede . cWndriea (4 d ita Parte
cilíndrica inferior, dali seguindo para fora da aresta cilindal,
ca inferior tia referida parede, 'sendo que ázsoa linguetes met&
licos condutores possuem em orifício, no qual fica alojado Uí
parafuso adequado, que se destina a . suportar os lides conduto •
res que estão ligadc>s ao aparelho consumidor, e os quais projia
tem - se para fora' atrair:8 de Usi furo central provido na parte do
copo do pino;. sendo que a paíte de recept:culo da contatodocaa
junto compreenda' um membro cillndrico,felto de riit =teria/ Isca
:tanto adequado, e tendo, CU Sua parte central,um furo cujo di:.'
metro excede ligairanente o di:metro externo da parede'cilindal
ca externa da dita parte cilíndrica . tca do pino, e um par de aberturas que se estendem radialmente para fora desde o dito furo central, coincidindo com os linguetes radiais do pino,' a

fir

-

de permitirem a livre passagem g'sses datimos," quando C pine az
that na posição de encaixe, sendo o dito alojamento formadoca*
om fundo chato,no qual vão dispostas duas aberturas retanaulare0
:odiais: 22 Vais estendem-se para dentro a partir da periferia
do dito fundo chatogendo diametralmante opostas e nto-ctincorm›
tas com as' aberturas.dispostas na parte superior para pernitir a
i passa-gen de-e lingiàdI da-IDÉIO; Uà- par de grampCsinetáli-Cos fiz
2tVeis, que se estenaeà desde as ditas aberturas i no fundo dase
.Inesaas l at: umiposição pouco aqu:m das aberturas providas na fs
ee superior, de sorte que osalitos graMposmedlicos permanece
oompletameate ocultos do lado de fora do receptácu1.0 da contata,
sendo esses grampos metálicos afixados ao alojamento por meia
xtg parafusos Individuais, os quais, por sua vez, esto ligados
Soe lides condutores, sendo a abertura dos ditos grampos dispos
ta eirounterencialmente defrontada cada uma das ditas aberta •i
ras,Para permitir a passagem dos linguetas do pino,de ta/ mane,1
asa que, ao ser .tsto 5ltimo Inserido em sentido miá/ entrante
no recept:culo, e em seguida rotado eu qualquer sentido convene,
ciond, os ditos linguates permaneçam firmemente travados entre I
os grampos de chapa flexíveis, estabelecendo assim um contatos 1
letalco uniforme que permite a passagem da corrente elttrica,
:nas ao permita que o pino de tomada seja removido Inadvertidal
mente da dita caixa ou receptácUla de contatos
t . Dispositivo de pino e caixa detonada de seguraao
ça,de 4cerdo com o ponto I l earacterizado pelo fato de que o Atol
to no recept:culo de tontato,destinado a receber o pinada temi
da,'e provido arreios para tapar o furo quando a 1 01120 estive
dele dissociado, e para getar o pino, quando . omesmo estiver 1
dentro do dito Umafr enttó rotado no sentido adequadosaf.14
de que o pino, seja ejetado automiticamante do recoptWedade co;
tato, sem necessidade de ser sacado manualmente*
50, Dispositivo de pino e caixa de tomada de sagUran
aa para instalágZes élÈtricas de -baixa tensão,a qual carpreendf3
uma parte de pino e uma parta de receptecula de contata caí
furo central para receber o pino,e tendo Pino llogootofftelei
tados radialmente Para foral Para saram Inserto Ca diredrosOdel
em um furo dotado de ranhuras caincidentes no Corpo do recosi'''.
ata°, sendo opino capa: de ter xotado a flai de000modor dotki,
linguetas dentro de um par de grampos conectores de chapa, Ocug;.
tos dentro do. corpo ido reeeptÉculo, o dispositivo caracterizackail
por Incluir, cm com/ame:o, teia tampa convexa Soa, para acamo al
dar as partes Matai= de platina axcegão.das extremidades-da31
ditos linauete:, cuja tampa Cprovids Ni alma haste central a soe
Introduzida no furo mia/ do pino, e tendo um pat de ranhuras j:
odeia, apostamente dispostas AO longo do seu dieMette,recetandi
Os dois ¡ides condutores, a fim de mante-los separados e evitar
carta-circuito entre eles, enquanto a. tampa do reeepeculo pos,Á
sul uma forma complaaantar,para permanecer em contato ~peralta]
te com a tampa do pino durante 'Mo o movimento de introduçãy er/
,a1K)
ejeção dO mesto.
6.a Dispositivo -de pino e caixa de tomada,ae'acerdo
com o ponto
caracterizado pelo fato de que a tampa ejetora
afixada a =amola / e 6 Provida de um par de aaas radiaia agOt
são introduzidas en uni par de correspondentes ranhuras VertiCa.e
is, tendo em suas extremiaaaas superaorea aaa cowg 4,g04
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ra e em sua extremidade inferior um ombro limitader, a fim de
ONDULADAS, Caracterizada esta tara final por aprese*t.

restringir o movimento de entrada e salda da tampa sob carga de

ter uma canaleta longitudinal extrema em Da abro a

mola, entre una posição ejetada, nivelada com a face superior

qual, externamente, vão aplicados os elementos

do receptaculo,e uma posição recuada,sob á qual deixa desobstrui

2. TIRA FINAL PARA PORTAS E JANELAS

berem os linguetes do pino.

ONDULADAS, reivindicada em 1, subetancialmente coma

7.- Dispositivo de pino e caixa de tomada,de acara°

descrito e representado no desenho Junto.

Com o ponto 5,caracter1zado pelo fato de que o receptaculo de
contato

e

-

sovimentaçÃo da porta ou Janela ondulada.

da a entrada aos grampos conectores,a fim de permialr-lhes reca

de

formado por doia membros,ligados entre si,por examaa

Mediante um par de molas de lemina,que dão a amboÈ •os membros a
característica de serem separáveis sob umacerta tensão, "sendo
os ditos granpos de contat a formados por duas,chapas separadas,
tenderias, respectivamente, com cada um dos aludidos membroa
aeparaveis do receptecdo de contato, de sorte que, ao ser apl/
cada uma tensão ou tração excessiva ao conjunto de pino e rece2
taculo ou caixa de tomada, anbos esses membros serão autan1tica
mente dissoeiaaos, evitando assim danificação da maquina

1

qual

estão ligados.
8.- A irvenção,em todos os seus aspectos novedissos,
conforme reivindicados nos pontos- característicos acima e das. ritos no relataria apenso e ilustrados nos desenhos anexos.
Finalmente, a depositante reivindica, de acárdo com
a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21, do
Cadigo da Propriedade Inaustrial, a

ia ioridade

dos corresponden

tes pedidos, depósitados na Repartição de Patentes do Mexico,em

27 de abril de 1962 e 21 de dezembro de 1962, sob os Anexos
a7al66 e 70.274, respectivamente.-

174 947 de 18 de novembro de 1969
INDUSTRIA, DE . PIANOS SCHNEIRDER S/A Parana

TUMO 14,

Requerontel

Modelo Industrialt "ORIGINAL CONFIGURAÇÃO INTRODUZIDA EM SODNIERP
REIVINDICAOES .

1) "

CRIGINAL CON2IGURAQI0 INTRODUZIDA IN

-,erizado pelo fato

soumIER 0 , caras+

de apresentar faces laterais (1) verti+

cais p l anas de formato especial cóm, as bordas superiores O
inferiores cortadas em nulo com os Wrtices

para

(2) voltado

dentro constituindo uma diminuição da

altura das face
do centro e mais piAl+
00 da porção posterior do soumier; ambas as faces sto apoia.
Jas em cilindros (3) dois para cada face e kue ap,resentam
am estreitamento de ditme thro (4) na base, atuando como pÉS +
conjunto; e ainda pelo fato das bardas sup eriores das
di+
tun faces, na porca correspondente íienteira do soumier#
serem Euarnecidas por blocos de made-r. (5) de cantos arre..
loadadoa terminando antes de atingirem oe vertices (2) das
bordes angulares.
....num ponto

ae) e

ligeiramente deslocado

CRaGINAL OG NEIGURAQXO.INaRODUZIDA EM SCUMIER o , carac-

terizado de •acordo com o ponto

TERMO N rk. 147,2a7 ,te 22

de

fevereiro de 1963,

-

1 -,

_inda pelo fato do es- "

trado (6) de sustentação do colchiío se salaentar tanto na a.

ECqUerent?: aar,STO LIPPaRINI - SÃO PAULO.
e aGaaaa VE aiRA PORTAS L. aAaaaAS

Mala de Uasidos :

frente quanto atrás

do soumier, ansiai como o colchão (7) de

forro retangular e ainda péla fato "de, na parra posterior,

ONNLA14,S".
:3e

aaS
aaaa TIVaL

PARA

roF,T4

E

aaaaLAS

localizar uma aba. (8) sim p les', provida, nos extremos, de,

seaclhantes aos blocca deacritos (5)

porem,

- aoaar csa ratanaa • a-,01 onaatnentoa, que se apoiam sabre ae

Segunda-fe:ra 3
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bordas das faces (1) laterais, suportando as almofadas (10)
que constitUem o encOsto do soumier.
32) 0 ORIGINAL C O NPIGURAÇZO INTRCDUZIDA EM

sou= carne
terizado de acOrda com o ponto -2-, e ainda como o substancialmente descrito no presente memorial e ilustrado p elos de
senhos que o acompanhaá

(Seção {II

Fevereiro de

tzvds, em planos diversos paralelos, e

/969 1125

lo frente a tampa

transllícida de um lado e à lente ou objetiva de outro lado.
MOD2L0 DE VIS6RES PARA orAPósmva7 Foroadmuus", co4
mo -reivindicado de 1 a 3,

substancialmente como descrito

e ilustrado no relatorto e dos desenhos ane.r4o1

TÉRMO N o 148 853 de 2 de maio de 1963
Requerente: BADISCHE-ANILIN & SODA FABRIK AKTIENGESIsL.aCHAI‘
Alemanha
Privilegio de Invenção: "MASSAS MOLDXVEIS ESTABILIZADAS 03
poLTC0NDENSADORES LINEARES COM GRUPOS OARBOXILAMIDA"
REIVINDICACUES

Massas molchNele estabilizadas contra

a

eqE7.0 do calor, do

oxigenio e da luz, caracterizadas por arem constituidas por 99,99 a
95% em peso, de preferencia 99,9

a 99%,

de um policondensado com cru-

aos carboxilamida na cadeia o 0,01 a 5%, de preferencia 0,1 a 1%,
wn peso, dejm composto orgenico, que contenha, pelo menos uma vez,
um radical de gaiacol (eter metileno -pirecatecol) na molecula, com
exceçA'o de bases de Schiff, de base de Schiff seletivamente hidratadas
no grupo azometino, de bis-estirilbenzenos e de estilbenos.
A requerente reivindica de acOrdo com a Convenço Inter-e

TERMO 4Q 148 082 de 29 der março de. 1963
Requerente: RADIO.CORPORATION OF »RICA
Privil ggio de Invenção: "CIRCUITO PARA FOCALIZAÇXO DINAM/CA"
REPUNDICA0Ea

nacional e o Art.'22 do decreto-Lei No. 79e3, de 27 de egesto de
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na RepartiçÉo

de Patentes da Alemanha, em

3

1.

Um circuito para proporeionar voltagem de Loca-

lização dinâmica para . contrOle do eletrodo de focalização de

de Maio de 1962, soh5o. 8-67086.

uma veivula de raios eatedicoe. compreendendl una bobina de
TtRMO N 9 144.200 de 26 de outubro de 1962;
Requerente: WALTON & KING LTDA. - GUANABARa
Modal:de Utilidade: "NOVO MODÉLO DE VISORES PARA DIAPOSITIVOS
FOTOGRÁFICOS".

salda de deflexão, meios -para oMginar uma corrente com a fort
ma bastante aproximada de um dente de marra que passe pela referida bobina, uma bobina do dispositivo de deflexão (yoke) e
um condensador ligados em serie atreves de pelo menos uma par

REIVINDICAOES

te da referida bobina do. salda, caracterizado por posenir
le V8V0 MODIk0 RE VISÕRES PARW DIAPOSITIVOS FOTOGRÁFICOS", co

meias para modificar a voltagem que aparece na junção da rege-,

racterizado por constar de trais partes articuladas entre si

ride bobina e condensador, e meios para aplicar a voltagem

por eiXOS, Urna delas com fUnça.a da caixa, a outra com /unção
de tampa, e una terceira sendo a madura da lente, esta do-

modificada aos eletrodos de focalização da di:ta válvula de

' bre esta,
brAel para dentro 4a caixa t e aquela dobrcivel s O
fixando-se na barra inferiort fechando a caixa e encerando
a lente;
2. "1,76Y0 5fOD:à0 DE VISÕRES FARA DIAPOSITIVOS FOTOGRÁFICOS", co.
mo reivindicado em 1, caractertza4 ainda por ficarem a tam
pc e o suporte da lente fixados o eixos, COM molas e batentes que os forçam e retéen na posíp ja oertical e paralela,
quando despreázdos recbrocamente;

3. "IV0 =PD) DE VISÔRE3 :PARÁ DIAPOSITIVOS IrrocR4FIcos 4 ,

ce

mo reivindicado e'm 1 e 2, c'oracterizado por apresentar na;
margens laterais verticais da tempo dais 0 14 mais sulcas de
cada /ode, com funç jó de trilhos de alojamento dos diaposi.:
•

raios catOdicos,
2. Um circuito de conformidade .com o ponto 1, para
proporcionar uma voltagem de focalização dinâmica para contraw
le ' do eletrodo de Localização de uma vílvula de raios catai..
'coe, caracterizado pelo tato qe.; , o condensador e a botina do
dispositivo de deflexão (yoke) estao'ligados em serie entre um
primeiro e um segundo pontos na referida bobina de salda. por'
Meio do que aparece uma voltagem na juntfo do condensador e dP
bobina en relação uá .tercei ;ponto no dito circuito.
3. Um circuito de conformidade COM O ponto 2$ para
proporcionar velteceá de focalização dinÂmica para contr8*0 do
elet-I-odo de focalizaç go de uma vaivula

raios catOdicoo, ceve
r,oterisado por ter um circuite:, que inclui um segundo =gero
andor e UMP resistencia ligados em serie entre a, junge da
referida bobina do disp ositivo de deflONU: (YOke) a

O MO
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Condensador e um ponto do circuito . com potencial diferente,
pelo que aparece uma versão modificada da dita voltagem no
ponto de ligação Comui do segundo condensador e resistencia.
4. Uni circuito para proporcitnar voltagem de fo
coligação dinâmica para coatrele do eletrodo de focalização de
Uma válvula de raios Catedicos, de conformidade com o ponto 1,
Caracterizado pela exietencia de uma segunda bobina, meios
para ligar um ponto da referida bobina à junção do condensador
e do dispositivo de deflexão (yoke), meios para ligar uma-derivação na segunda bobina a um ponto de voltagem diferente no
referido circuito, e meios para ligar um terceiro ponto da seguncia'bobina a um eletrodo de localização de rama válvula de
ralos catedicos.
5 * Um circuito para proporcionar voltagem de focaa
alização dinâmica para contrôle do eletrodo de /ocalização de
uma válvula de raios catedicOs, de conformidade com o ponto 1,
caracterizado pela ligação em serie de uma segunda bobina e un
segundo condensador ligados entre , una junção do dito condensador e bobina e um terceiro ponto no referido circuito, e meios
para conectar a ligação entre a dita segunda bobina e o dito
segundo condensador com um eletrodo de localização eletrostática de uma válvula de raios catedicoa.
A requerente reivindica de acerdo com a Convenção
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Dei aIN 7.905 de 27 de
Agesto de 1945, ã prioridade do correspondente pedido depositato na Repartição'de Patentes nos ED.UU. da América, em 2 de
abril de 1962, sob No. 184088.
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amido como o nylon, possuindo os flanges, nos lados mais afastado
do conjunto, projeções que envolvem o eixo, caracterizado pelo fa.
to de que pelo menos uma das projegZes tom ume câmara localizada
concentricamente ao eixo, a qual ea't£i aberta para o lado externo
e,se estende por uma parto do comprimento dá projet-gO.
2 - UM rotor para pequena mequina oletrica, substancial,
monte como aqui descrito, com referencia ao desenho anexo.

A requerente reivindica de acerdo com a G onvenç g o inter.
-laacional e o A rt. 21 do Decreto-Lei N o. 7903, de 27 de agoto do
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repor.
tiç g o do Patentes da Holanda, em 23 de março de 1962, sob No.
276.318.

\
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Tg AMO IN 174 951 de 18 de novembro de 1965
Requerente: INDUSTRIA DE PIANOS' SCHNSIDER
Parem;
Mod;lo Industrial: "NOVA CONFIGURAÇXO INTRODUZIDA EM SOFÁS-CAMA'
REIVINDICAORQ

12) 1, NOVA CONFIGURA X0 INTRODUZIDA rd SOFIG - CAMA i r , caras
terizada pelo fato dos estrados . serem articulados para forma
ç"áo do assento e do encesto, sendo o estrado (1) do assento

...formado de compensado moldado com as bordas laterais (2)
sensivelmente arredondadas e :voltadas para cima, e de altura frontal menor que a porçãO trazeira (3) proporcionando um
aspecto lateral inclinado; aPorção do estrado do Ciaste, (4)
de idéntico formato que do anterior 6 1 no entanto, menor em
comprimento, a fim de encaixar entre as abas daquele, propi.
ciando a articulação para trás, para a transformação -èm cama
e pendo o conjunto sustentado por armações metálicas em nt';-..
Ler° par, formada, cada uma, por duplas hastes verticais, •
uma dianteira (5) e outra poSterior (6) interligadas ' pela •
base (7) e embutidas em sapata de madeira (8) dispostas em sentido transversal ao comprimento do conjunto; e tendo ainda as hastes dianteiras (5) Um prolongamento para diante,ter
minando em extremidade inclinada para cima, servindo de4ap3-.
io ao assento, e ficando, entre ditas hastes, uma caixa (9)
que encobre os detalhes internos do conjunto.
I

T2RMO Na 147.808 de 21 de março de 1963.
Reverente: N. V. PflILIPS , GLOEILAMPENFABRIEUN - HOLANDA.
Privilégio de Invenção: "APEAPEIÇOAMENTO R EM OU RELACIONADOS

COM,ROTORES PARA

PEQUENA

QUINAS ELÉTRICAS".

RDIVINDICAOES

para uma pequena miquina el;trica, mala par,.
UtUlarMeate um rotor para pequeno motor eletrico de aparelho e1I.

•

Vá reter

WOO para barbear a Gee% no qual o conjunto rotor

dele, est g o providos de flonses
materla/ alatótleo, um em cada lado do conjunto, obtidos por c:,
.V4ph Ça gipVIZ, Quão material aintetico á
de preferencia 1;,a
4dettOøø O eIZO dispostO dentro

i2g_t

COM 1ÊM1MS,

o
2 1) "

" i cardo
e ainda pelo fato dos em

CIjURAG IXiRODU=DA EM SOPÁS - CAMA

terizada de ac6rdo cota o ponto

4
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.tados do nasent0 C i0 encosto servirem de suportes para a +
aplicaçro . 6 revestimento de acabamento, compreendendo aimofada,-ou cOlchtres (10).

32)

tendo a haste (11) uma peça (18) dotada dó rasgos longitudinais
adjacente ao disco-válvula (10) e alojada no interior do tubo

o NOVA CONPIGURAÇU INTRODUZIDA EM. 50F3 - CAMA 0 , carao

(S).

terizada de acóldo com o ponto e ainda como o substancialmente descrito no presente memorial 'e ilustrado pelos dese
nhos que o acompanham. .

III)

"NOVAS DISPOSICUES EM VALVULA AUTOMATICA DE DESCARGA', -

como nos pontos 1 e. II, caracterizadas por o diafragma, o tubo

TERMO N 2 150.466 de ó de março de.1963.
Requerentes-INDURIA DE NETAIS VULCANIA S/A. SX0 PAULO.

e o disco-válvula a Éle fixo poderem constituir-se de uma Ani-

Privilégio de InvençãO; "NOVAS DISPOSIÇOES EM VÁLVULA AUTOÁTICA DE DESCARGA".

sa Peça de material flexivel, com referços metálicos.

-REIVINDICAOES
Em reaumo, teiirindicam-se•para a patente de invençao de "NOVAS

IV) "NOVAS DISPOSIOES

XISPOSICUS MÁ VALVULA AUTOMATICA PE DESCARGA". 08 seguintes -

como nos pontos I a III, caracterizados por poder-se . a peça

pontos cuacteristicos:-

EM VÁLVULA

AUTOMATICA DE DESCARGA", •

.(4) poder bar incorporada k carcaça (1).

I) "NOVAS DISPOSIOES EM VALVULA AUTOMÁTICA DE DESCARGA" ,
caracterizadas por uma peça (4) tubular, roequeada na abertur.
(2) da parede vertical (3) divisória entre os locais superior
e inferior da carcaça (1), peça (4) esta dotada de uma flange
(5) de diametro maior que o restante da meáma peça e de aberturas(16) laterais próximas ã abertura (2); e por uma tampa (6)
que prende-se h flange ' ,(5), possuindo esta tampa,um furo central que 6 atravessado por uma haste (11), coaxial à peça (4),

V) "NOVAS DIsPOSIOES EM VALVULA IUMATICA DE DESCARGA", como nos P ontos i a IV, caracterizadas por poder-se adaptar
lama calota dbre a-tampa (6), recobrindo-a, estando o espaço

entre a calota e a . tampa em comunicaçro com o local de eaida
inferior, excluindo-se o orificiw (15) do tubo (8) e praticar
do-se um furo na tampa (6), provendo-o ou no de parafuso de
controle de vazo.

VI) "NOVAS DISPOSIOES EM VÁLVULA AUTOMÁTICA DE DESCARGA", -

tendo o dito furo uma gaxata e um parafuso (12) de regulagem
da vedaçro contra a haste (11); e ainda por um diafragma (7)
flexivel, de contento circular, preso por suas bordas entre a
flange (5) e a tampa (6), tendo este diafragma um furo centra?
ao qual prende-se-a extremidade de um tubo (8), coaxial à pea(4), tubo este cuja outra extremidade atravessa a abertura (2)
da carcaça, e_ fixa-se . 'a um disco-válvula (9) flexivol, de diametro maior que o intorno da peça (4), possuindo ainda o tal(
(8) um orificio (15) em sua parede lateral; 0-mais ainda por
, 1
um pequeno disco-válvula (10), ' fixo . à extremidade da haste (11)
e localizado junto à abertura do tubo (8), onde prende-se o
disco-válvula (9), sendo a haste (11) tracionada por uma mola
(14) interposta entre o boto de acionamento (13) e a tampa
(6).-

II) "NOVAS DISPOSICES EM VALVULA

AUTOMÁTICA DE DESCARGA", -

como no ponto I, caracterizadas por um pino (17), fixo àparcomo nos pon'ys

de posterior da carcaça (1), conantricamente á haste (11),e

1, 1y, e Y, caYêMr4aadaayor. zt luar do MO
4

:rabina (7), utiliza-0 uai:lado alojado o Ri 041444X0 CIRRO
ume penotra cifail Um uro coaxial praticado na extremidade dosta

D
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ORIGINAL CONFIGURAC INTRODUZIDA EM POLTRONAS .0i

racterizado de acardo com o ponto -1-, .e ainda como o subs-.
....tancialuente descrito no presente memorial e ilustrado
elos desenhos wie o acompanham.
tituido pela carcaça (1) ou pela peça (6), tudo dentro do es.
quema geral.
VII) "NOVAS DISPOSIOES EM VALVDLA AUTOMATICA DE DESCARGA",.
Substancialmente como ()descrito, reivindicado nos pontos
III, IV, V e VI, e apresentado no desenho anexo.
TUMO 11 11 174 950 de 18 de novembro de 1965
Requerente: INDUSTRIA DE PIANOS SCaNNIDEN 8/A . Paraná:
Moda° Iadustrialt "ORIGINAL OONFIGURAÇXO INTRODUZIDA EM POLTRONAS"
AgIyINDICACOES

.

12) e ORIGINAL CONFIGURA X0 INTRODUZIDA EM POLTRONAS ", ca,.
Wacterizada por •se constituir de duts .rmaç'cies laterais (1)
Sm forma de
e de largura variÉtvel, interligadas por Dar_
ras (2) e (3), respectivamente salientadas sob o encosto g

assento, sendo nessa Ultima ,fixado o conjunto de pes
formado por hasted (4) verticais em formato de uTit
do, ficando o braço horizontal - (51 Semi-embutido em sapatas
de Madeira, (6) ge comprimento adequado à estabilidade do em
unto. Tanto o encesto (7) quanto o encesto (8) se salienSOb O

tem nas

extremidades das armaçSes laterais (1) e s'áo de for.

natos quadrado, estofadaa, C atkicadas_pOW linnas (9) verti"

'ARMO NQ 148.146 de 2 de aoril , de 1963.
Requerente: JOS2
CARIA - SÃO'PANLO.
tod .èlo de Utilidada: "NOVO TIPO DE DISCO DE PALHA DE AÇO
PARA ENnERADEIRA EM GERAL"
REIV/NDICAOES

- NOVO TIPO DE DISCO DE RALHA DE AÇO PARA UNCERADEI.

RA EM GERAL, FORMADO DE UM disco com dispositivos comuns para 1'1
xiç2o nas encoradeiras eletricas, porem caracterizado por ter

na base um outro disco, motalico, e crivado 'semelhantemente aum
rrlador de veiro, para awim segurar firmemente palha de moa
nos e feltros usados na limpeza e polimento de pisos e assoalhes
Tudo como descrito no presente memorial ' e ilustrado nos
dossnhos em anexo

'caia pare-le:144.
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A VENDA
Na Guanaban.
AgérIci:.. 1: :Ministério da Fáreneta
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postai
Em Brasília

Na sede do DIN
emerme.eire..4.04.n

cc5:biarc) rx]En • .J.E:::]E:tragsoc.,6,.
DIVULGAÇA0 N' 1.009
• Preço NCr$ 0,40
A Venda,
Na Guanabara
Agèncla 1: Ministério da .Fa2c.nd'
Seçlio de Vendas: AN: Rodrigues
s1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Pos(al
•
Em Brasília
Na sede do DIN

PREÇO DO NOIERO DE HOJE: NC,R$ 0,22

