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• No 565.579 - Borhringer MatUlhaili1
- C. F.. Boehringer
Soene
3
C
No 567.144 - Barão de Campinas
--IVIescearia Barão. de Campinas L. •
Grupo d3 Trabno
mitada - Classe 41.
Scaneg
• No 584.050 - Pixoshorts - Pi•No 567.773 - Defumados João -Cl3
Illaspelienta • de 25 de setembro de 19681íN° 576.349 -- SXMleg
Coe. Mercantil de Máquinas Guana- xoshorts - Confecções Ltda. - Cias- Mata - Ra : mundo Américo Rabe.4
bara Ltda. - Classe 6.
- Classes 24 e 43.
se 36.
Marcas deferidas
N° 593.473 - Lestdisei - Sant0i0
N0 596.359 - Stress-BR - LaboNo 570.099 - Juventude Universi.
Ottorino - Classe 6 - Registre-se ratil S. A. Indústria Farmacêutica teria - Sérgio Mauro de Araújo Sea"b
S1 ciass
Tc1vo ss
. sem direito ao uso exr.lus.w. de Di-i! - Classe 3.
-e, - Classe 32.
, .Eectte Csmpany Lirnited
N9 573.089 - São Geraldo - Inzel ou Diesel.
N" 503.989 - Sintese do Impôsto
998
I
de Renda - João Gilberto Silva Ma- dústria de Artefatos de Madeira Sas
Audibsas
N.' 511.315 - Auclibras
Insígnia delsrt.ti
Gemido Ltda. - Classe 40.
tos - Classe 32.
Brssileira de Auditores Ltda.
567.972 - Arma - Asma
NO 519.982 - Belga Mineira - Cia. .Titulo de estabelecimento defer.d..
- • C1usÀ3 33 - Registre-Se substi- !
No 536.327 - Ao Esporte Úniver.
imobiliária e Irmos os :Vadara Lida. Siderúrgica Baleio Mineira - CiashtitinS.o a- classe 50 pela 38.
sal Ltda. - Classes 36 e 49.
se 13.
- Classe 33 - Art. 97 rto t.
1
533.213
--Clover
The
Ensign
1\9
IsT9 520.000 - Belga Mineira - Cia.
NO h13.973 - Argetec - Wil ou
Nome comercial deferido
BIG'sforal Co. - Classe 18.
I Siderúrgica Belga Mineira - Clas- E' gusiredo
& Cunha Ltda. - Classei
566.163
•
Andradina
Dist.
N9
1
• N9 567.709 - S. A. Philorneno In- se 34. ns8 e 33. .
de Carnes Andradina Ltda. - Cias- , dústria e Comercio - S A PhiloN9 520.001 - Belgo M n'eira -- Cia.
%) 41.
Marcas indeferidas
' meno Indústria e Comérçjo - .Arti- Siderúrgica Belga. Mineira - Classe 35 - Reg stre-se com exclusão de
Ns 536.553 - Epsom-NY1 - Fábri- go 93 n9 2.
No
531.299
- Elixir do Bugre --.
Jaquetas
e
A
lm
ofadas de Couro.
ca de Roupas Ejsioin S. A. - cias- No 523.121 - N1SM - Artefatos de
Pôrto silve • ra
classe 3.
• 520.002 - Belga Mineira - Cia. minon
Borracha S. A. - MSM - Artefatos
Se 23.
N o 563.080 - Laquê France
Siderúrgica
Belga
Mineira
Clasde Borracha S. A. - Art. 93 Is.? 2.
France Distribuidora Ltda. N° 567.804 - Frarnboeza Cia.
se 36.
8 e 33.
•Marcas fudefertdas
tyantaica de Bebidas - Classe 43 -1
NO 520.003 -• Belga Mineira - Cia. ris.
NO 563.080 - Laqués - France
Registre-se sem direito de uso ex-•
Siderúrgica
Belga
Mineira
Cias.n9 48,
No 569:170 - Li mpex - E. M. se 37.
Olusivo da naiav . a Framboesa.
N9 584.047 - Brasiferro - Serras
N9 567.005 - Gsoselha - Cia. Ja- Moura - Classe 43.
NO
520.004
Belga
Mineira
Cia.
Brasiferro Ltda.
Classe 16.
tilaica de Bebidas - Classe 43 - Re- No 571.016 - Indústria e Cotnés-' Siderúrgica Belga Mineira - Clas- iheria
No 584.159 - Rossi - Rossi Bistre-se sem direito de uso excluH cio Portugal Brasil a. - or us, se 38.
S.
A.
Indústria
e
Comércio
- Ciasgal Brasil - Classe 40.
Sivo da palavra Groselha.
s3 11.
NO 520.006 -• • Salgo Mineira - Cia.
NO 491.271 - Pelobs` - 'Plásticos Siderúrgica Belga Mineira - Cias5
N 1.
94.711
- Signalscope - E.lcona
N o 569.039 - O Mundo Evangélico
Eletrônica Industrial e Comercial
Oen Revista - Americo Pina - Clas- do Brasil S. A. - Classe 4.
- Classe 8.
se 32.
N9 548.621 - Container - Trans- NO 520.008 - Belgo Mineira -- Cia. Ltda.
N9 538.732 - Formacasa
N° 569.164 - Itapuã - Itapuã - portadora Transtudo Ltda. - Clas- Siderúrgica Belgo Mineira - ClasFor-.
necedora de Materiais Camp nas S. A.
Materiais de Construções Ltda. ;- se 26..
se 42.
Classe 16.
NO 590.482 - O Crime o Cadilac Al9 520.009 - Belgo Mineira - Cia. - Formacasa - Classe 16,
N° 571 .545 - Comagril - Coma- Amarelo - Francisco Ferreira dos Siderúrgica Belgo Mineiret - • Clas- NO 540.090 - Decôr - Mira Mervil S. A • 1,eica1cs e Máquinas Agre- Santos - Classe 32.
cantil Industrial - Industrial L,da.
se 43.
- Classe 46.
doias - Classe 21.
N9 523.514 - Trefibras - Trefi- No
N9 56.1.238 - Milfrutti - Fábrica braa
543.425 - Twist - Dr. Oswala.
Aços
Trefilados
Ltda'.
N? 571.5E0 - Serranas,- Serrana de Copos .de Massa para Sorvete e
do Quartim Barbosa - Classe 41.
- Soc. Anon nu de Mineração -, Biscoito,s Coniexpress Ltda. - Clas- Classe 6.
N9
544.111
Ideal - Indústria e
zN o 537.059 - Vetor - Vetor EnClasse 16.
de Bebidas Ideal Ltda. se 41.
genharia Indústria e Comércio Ltda. Comércio
No 571.724 - Sia-Me-San
Classe
43.
- Classe 11.
Têrtnos com exigências a cumprir
muno S.A. Ptsci. Biológicos e •• 11i544.224 - Aircron Indústria
N9 537.525 - Ibérica - Adminis- FrNo
LItticas - Clas-se 3.
de Tecidos S. A. - ClasNo 509.010 - Bebidas Merino• 3. A. tradora
Ibérica S. A. - Classe 16. se ancobras
24.
N° 517.1166 - CR-H - Magnesita
No 538.449 - Gelocasa - José SarN9
571.353
Marcovan
São
Paulo
N 546.717 -- Continental - Lan13. A. - Classe 16.
mento Barata - Classe 8.
Comércio, e Indústria 13. A.
No 5.17 531 -- T-49 - Colgate Pai--; •NO
N9 538.450 - Gelocar - José Sar- ches Continental Ltda. -- Classe 41.
571.610
Joaquim
Sampaio.
N9 548.011 - Isis - Indústria e
molive Cempany -- Classe 1, 1
mento Barata - Classe 8.
Comércio de Perfumes Nortier Ltda.
N' 547-552 - T-49 - Colgate PaiD iv v er o g
N9 541.545 - Rheno
Tecno
MeClasse 48.
motive Company - Classe 18.
Hoteleira Iguaçu Li- cân'ca Rheno Ltda. - Classe 6,
1 No 559.882
No 584.351 - Sorbicolin - /sisaN9 543.529 - E m bl emática - La- luto
N 551.910 - Casa Bayard - Imp. mitada - Aguarde-se. Quit nioterápico Brasil Ltda. nifício Sulrlo g randense S.
Omar Ziminsrmann S. A. - Classe
A. - Classe 3.
Marcas
deferidas
Classe
24.
no 3,4 - Registre-se , com exclusão
Titulo de estabelecimento indeferir'.
de a " ealenciSi.ies e aP eces as i No 260.228 - São Pauto Quatro- No 544.076 Resisbras Res:s- •NO 546.910 - A Triunfal clms2 28.
cmtão - Comércio e Isidaatria J. bras - Indústria Brasileira . de Re- Ch archich & Cia. Ltda. - Classea
sis tências Elétricas Ltda. - Ciasse 6. as. 22 a 25, 29, 30, 35 1
NI 573.3 l6 - Tribuna Bandeirante O. Oliveira Ltda. - classe 42..
.36. 37, 48 42 49
- Mario ;St:recais Coimbra - Clas-1 NO 563.162 - Sempre Liso Duo- N9 546.798 --• Interlândia - Edi- No 584.716 - H idramatic - Line -ções Inteãândia • Ltda. - Classe 38. Laboratório Técnico de Manutenção
se 32.
motex - Textil Duomo S, • A. - N9 547.556 Emblemática - Im- de Transinjssões A
utomáticas HidraN" 5i77.983 - EMPO - Eletro Me-i Cl asa 23 - Registre-se sem direito perial
S. A. Oficinag Auto-Meca:ni- /mije L i ne' Ltda. - Classe 33.
ettski & Gnienez Ltda.•
co uso exclusivo de expressão Sem-, cas e Comércio - Classe 21.
ClaSSa 8.
sre Liso.
•N9 547.778 - Rel-Brett - Creações
No 571.031 - A Gazeta - O JorNo 533.718 - Panaras:ia - Pape-1; P si --13rett Ltda. - Classe 13.
Divisão de 'Patentes
nal da siSinitito Santo -- Soc. Asti) i srms. - Indústria e Comércio de
N9 548.148 -- k
- ladaireira São josé
c"-°eta - Class 32
o Papelão 'Ltda. - Classe 38. - Madettelra Ltda. - Classes 4 e 40 Exp ediente de. 25 de setembro de 1933
1N" 575...50 Transfax Kodak s " • s . 016 ta ux
Estanlux N9 5,48.5'15 .- Enolcrapona - La-,
pr ivilégio (te
illVelleãO, deferida
Illirs.sas • ra r 'smarcio e indústria L1.1a.
itiparia de Metais Ltda. - • *ardi° Americano cie Pasmai:ate1:•
t.r. Classe
No 124.077 - Processo a p
Classe â
rapta 8. A. 2m. Classe 3.
erre çcado
de confe
ccionar utut4 peça fundia*
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4250 Têrça-feira
• As Repartições Pilharas de.
lerão entregar na Seção de Cataica0es
do Departamento de
r
:il:p eaSA Nacional, até às 19 Fioo expediente dedinado à pu'cação

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

iro,

de 11 às 17111tOot.

aviso.

•

• Para evitar intersupçáo
remessa dos Órgãos otie-:ais a rc.
novação de assinatura deve ser
DMERE DA Imolo os REIOAÇiA0
FLORIANO GUIMARÃES solicitada com antecedência
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL
ema,. oo sano/Iço DE puot..cAçada

.-. A 3eção de Redação fura.

.- As aseinaturas vencidas
. po-•
erão ser suspensos sem prévio

ALBERTO Off BRITTO PEREIRA

.- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
matéria retribuída. nos casos de
ou ontisaão. deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
Iodas por escrito à Seção
e godo.
Redação, até o quinto dia útil
erchaads 4. ospodionto do DopartmenlinIMI
ao,pa.
a.
mia
seqüente à publicação no
IMIsoional do Propriedade, Induotrlai do Ministério
ão oficiai.
da indEiskria•Conaérsda
tgoam

iiona, pau aemedionento da publi-

Outubro de 1968

Impresso asa (»lemas

do Departamento

de teeprents Nuiosmel

ASSINATURAS'

.... As assinaturas das Reparti.
/Miaras Hifi° anuais e de.
verão ser renovadas até 24 de fe.

FUNCIONARTOI
apeiro.
.... Go original*. devidamente
Capitar • hditehar
A renegai de voldres. &era..eatirado deverão ser dactilo. Semestre
NC$ 18,00 Semestre
Nço,
me, espaço doia, era ama Ano
141Cr$* 36,00 Ano
NO. 1#4)0 per a favor do Tesoaseiro do De.
de /asprorma Medede papel. formato 22x33:
Exterior,
Exterior
nat. deferi ser- acompanhada de
emendas e rasuras serão res.
as por quem de direito., 'Ano G' e .4 Pl. **ALA • NCr$ 39,00 Ano PS PI 11.4 ~ALA-a 9.1 NCII 30,00 eseiareeimentos quanto à ama apli-

.... As assinaturas - podem ser
em qualquer época do
or seis meses ou tun- ano,
es
as para o exterior, que
e
serão
anuais.
gp

EPA RTIÇÕES a PA RTICULARES
Capitã1 or. Interior,

• Na parte superior do ende.
estio oonsignados o número
o talão de registro da assinatura
o més e o ano em que findará.

NamERo AVULSO

- O preço do número, avulso figura na áltbna pigrna cbs cada
Os aapreadeakkt às edições
exemplar.
dos irgioe offideis si serio reme.
- O preço do exemplar atrasada será acrescido de NCrj 0.01. fidas aos aesinantes ,e os selt.
se do mesmo ano, e de NCrf 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da -~k
.atura.

N9 166.204 - Pechiney-Compagnie
de Produits Chitniques et Electrometallurgiques.
N9 168:249 - Cassio Murillo Paoliello Elias,.
N9 168.257 - Burndy Corporation.
N9 1'71.5'77 - Lepelit S.p.A.
N9 171.578 - Eei;eetit S. p A .
N9 171.586 - Paimer Chemical and
•
Equipment Company, Inc.
N9 171.624 - Eninco - Engenharia
Indústria e Comércio Ltda.•
N9 171.660 - Amélio • Bruno e Sertolli Gino.
N9 171.671 - Mareos Lustosa
N 9 171.710 - Pedro Ferreira e Nol
rival Cândido da Silva.
N9 171.734 - Patrick DOnoucn
Moylan.
N9 171.774 - Rene Cruz.
N9 171.776 - Indústria de Produtos Alimentícios Instantâneos Ltda.
N9 171.778 - Electric Reduction
Company of Canada Ltd.
.N 9 171.785 - Shell Internationale
Research Maatschappij N. V.
N9 171.787 - Intermountain Re.search and Engineering Company.
N9 184.000 - RudoIf Wittenbecher.
N 9 160.477 - Comercial R. E. D. A.
Ltda.
N9 138.513 - Toro S.A. Indústria
e Comércio.
N9 140.148 -- José Gaspar.
Tecnopoli Comércio
N9 160.977
e Indústria Brav-ileira de Polimento
Ltda:
N9 161.822 - Atílio da Silva.
N9 164.906 - Antonio Lopes de
Casto Moreira.
N 9 164.909 -- Manoel Joaquim
Ltda.
Araújo e Amacio Zambom.
N e 161.325 - Lenetit
N9 164.947 - Franal3no dos SanN9 1642.509 - Homero Bellintan'.
tos.
105.050
Jacob
Ponte
e
Michel
1I9
N9 168.322 - Bergische Stedll Inrirsreel.
dustrie.
165.120
E.
7.
A.
EquipaN9
iDeeatos Industriais Aerotérmico Ltde,
N9 168.323 - Hergisene Stahl In165.152
Companhia
Metalilrdustrie•
r
- Rockwell-Standdrd
içio 169.289
4ees.. Barbará.
Corporation.
&
Zappert,
9 1'.'.1..182
N 9 170.083 -- Cia. Industrial PasXE chinenfabrik "PnÁlnhi" G.m.b.H.
- MaN': 165.361s - Elms &achite Tap- co - Lambreta - Tratores
Motores.
quines - Veicules
Irste

blbular metalúrgica: - United States.
And Foundri Company.
136.770 -. Dispositivo. paia efe-1
correções
dinâmicas em regilstros
Miar
klismicos - Institut Français du Pe-'
bole, des carburants et Lubrif ants.
N 9 118.652 - Aperfeiçoamentos em
procese_a de tratar. separar ou lubrificar líquidos que contém materiais sólidos em suspensão e respectivo aparelho aperfeiçoado - Wenard
Plerpont Moore.
N9 139.622 - Dispositivo de regnflage m para acelerador de velcuroe
Luiz Trinai.
N 9 140.540 - Dispositivo retentor
e prolongador de faíscas elétricas
para motores a explosão - Jorge
Gonçalves Alex e Horts Werner.
N . 140.507 - Um sistema regulador de centelha automático para,
gnt
- Clevite Corporation.
!
N9 157.947 - Aperfeiçoamentos em
aoaorteeedor hidráulico elescópico de
§utomóve's - Arnaldo Rodrigues
Loureiro.
Mala° de utilidade deferido
N° 146.603 - Nôvo modelo de telha
- João Romeika.
ollégio de invenção indeferido
N 9 113.092 - Nova dobradiça Plisaboth Sussinann
N9 139.961 - - Processo e meios
aperfeiçoados para a construção de
edifícios - Walter Herbert.
Tê:mos com exigências a cumprir
N9 137.938 - RouRel-Uclap.
Nç 159.329 - 9.k Industrias Qulleicas
N9 100.770 - Máric Ramos &

cação.-

N9 170.079 - Di Prima, Rosário.
N9 170.167 - iblanoel Fernandes.
N9 170.207 - RodoIpho_ S1re1111.
N9 170. 559 - Metalúrgica &mearia
Ltda.
N9 170_203
Aerpat A. CL
N9 186.115 - FMC Corporation.
Oposições
Armações de Aço Probel S.A. (oposição ao térnia 122.556 M. 11.).
Percy Propaganda, S.A. (oposição
ao têrmo 137.137 M. U . ) .
- Projetores Cibie do Brasil S.A.
(oposição. ao térino 13'7.605 P. I.).
Encetes S.A. Indústria. e Comércio (oposição ao têrmo 138.739
M. U . ) .
Importadora Brsailiense S. A. Indústria e Comércio (oposição ao
têrmo 140.656 P. I . ) .
Telefunken do i3rasi1 9.A. Indústria e Comérciyo (oposição ao têrmo
n9 140t.667 M. U.).
Trol S.A. - Indústria e Comércio,
Goytuaa S.A. Indústrias Brasileiras
de Matérias Plásticas e Maga! S.A.,
Indústria e Comércio (oposições ao
têtmo 141.178 P. I.).
Egídia Di Vizi° (oposição ao térmo 141.611 P. 1.).
Indústria Térmico Brasileira S.A.
(oposição ao térmo 141.986- P. I.).
John Wilson da Costa (oposição ao
têrmo 151.181 P. I . ) .
Indústria de Papéis de Arte José
Tscherkassky (oposição ao têrmo número 152.379 P. I . ) .
Bozzano S.A. Comercial, Industrial
e Importadora (oposição ao /tênue
n9 161.089 M. I.). •
Projetores Cibie do Brasil S.A.
(oposição 'ao têrmo 180.331 P. I.).

Bieersos
N9 134.236 - W leda A G. - Arquive-se.
N9 83.552 - Cia. Cipan Ind. e
Com. - Arquive-se.
N9 138.059 - Jiba Pociété Anonynae. - Arquive-se.
N9 149.424 - Miles Iaboiatoiret
Inc. - Arquive-se.
N9 150.012 - (liba Saciété Anonyme. - Arquive-se.
N9 151.066 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft. - Arquive-se.
N9 151.327 - Farbenfabriken Bayei
Alctiengesellschaft. - Arquive-se.
N9 152.977 - Rohm & Haas Company. - Arquive-se.
N9 177.323 - Scovill Manufacturing Company. - Arquive-se.

Seção de Transferência
e Licença
Expediente de 25 de setembro de 1968
Transferências e alle,agões

de

nome

do titular de processos
Foram mandadas anotar nos pi'cessas abaixo mencionados as seguintes transferências e alteia cões cio
nome do titula: de processos.
Farnel Lanche Ahmenticio Ltoit.
(FLAL) (transf. para seu ilmne
pat. MU n9 5.70.7).
Bohme Gesellschaft M.13 il.
(alt, de nome do titular na nat. PI
têrmo 119 368).
Walli . Wanie (trans •i, para seu
nome da nat. PI têrmo 138.799).
Maybach MLsreedes-Benz Muter. , nbau Gesellschaft Mit Bescluitnizt:r
Ha ftung ialt. de nome do titular
na pat. PI tr..r(no 338.801 n
•
Seção Legal
United States iitee! Corp. (ali.. de
Expediente de 25 de ,eternbro de 1968 nome do titular e • transf. para s'211
nome da pa t . P1 termo 13i).106..
•
Exigências
The Mearl Cor p . transi. para s:- 1
N9 147.313 - nade Aktiergesells- nome da paz. ri termo 1e0 164).
chaft. - Cumpra exigência.
Siemens Aktieng- t
ne
Aktiengesells- nome do ritular La pat FI tê ..mo
N 9 152.916
n9
142.325),
ehaft. - Cumpra exigência.

v-

larada-reata

1.11AlelU 01-ItelAL

9

Lapis Johann Faber S.A. (alt. de
.raome do titular na pat. ÉI têm°
• 10 149.268 - MU têrma 149.269).
Bohme Chemie-Gesellschaft FT M.
3. H. (alt, de nome do titular na
ant. PI Ulmo 150 828).
Oerlikon •Buhrle Holding A. G.
de nome do titular na pat. PI
termo 150.595 - PI têrmo 151.012).
Vickers-Zlinmer Aktiengesellschaft
Planung Und Bau Von IndustrieanInaen (transf. para saía nome da
pal. PI talam 151.124) .
, Manufatur'eira de Plásticos e Cou' atoã Mancy Ltda. (transt. para seu
:).ome da pat. MI tèrmo 166.883).
Brindes e Publicidade Impar Ltda.
(transf. para seu nome da pa,t. MU
tarmo 177.047).
Soc. Bras. de Bilhares Ltda.
;(transf.
para seu nome da pat, MU
f•aê,lMo 183.4342).
Q'Lustro S.A. Ind, e Com. (alt.
de nome do titular na pat. MI térmo
ase 186.758 - MI têrmo 186.759 -- MI
WTITIO 183,760)..
Republica-se por ter saído com incorreções:
.
Privilégio de invenedo deferido

N
N9 120.330 - Processo de Produção
ge Material Carbonágeo - F NI C
corp. .
_
N9 138.706 - Aperfeiçoamentos em
. 'camas para recuperação de doentes,
, principalmente aara enfartados k(.1oacli • S.A. Ind. Brasileira de ApaPálhos Científicos.
•
Têl'MOS . com exigénclas a cumprir
•
N9 159.940 - Mead Johnson ia
'.'Pon-ipany.
N9 162.375 - Owena - Illinois
plass Company.
1 165.547 - Merck & Co. Inc.
N9 166.076 - Halcon International

I.

Ne.

Diversos
N9 103.637 - Carlos Arrigo Mug-

•

(oeeao 1911

N9 11.673 - Ford Motor Company
N9 78.341.
N9 123.494 - Bundy Tubing Company - N9 78.342.
N9 124.404‘ - Montecatini Societa
Generale Pes L'Industria Mineraria e
Chimica - 9
N9 126.400 - Dr. Hermann Josef
Thaler - N ? 78.344.
N9 126.432 - ilunlop Rubber Company Ltd. -- N 9 73.345.
N9 126.468 - Philco Corporation N9 78.346.
9 127.167 - Arturs Janka.uskis e
Vavis Jankacis - N9 78.347,
N9 128.151 - Ford Motor Company
N9 78.343.
149 129.424 - N.V. Philips'GloeilaInpenfabriekan - ó9 78.349.
.N9 130.191 - The Bendix Corporation - N9 78.350.
N9 139.152 - C. A. v. Ltd 7iT9 78.3510.
N

.78.343.

!

)

-ff,r+

n..5]

Ne 130.760 - Christian Marie Lu- 1 publicado em 1 de novembro de 14-3
N9 616.' 2 - Ultramar Publicidade
cien Louis 13ourcier de Carbon - ! -- Local> São Paulo - Retificar cias- Pesau5aes do Merca -ta e TV
Filmes.
N9 78.352.
se.
Ne 616.239 - Inclattria de Plásticee
N9 131.021 - Ind. e Com. de Má- N 9 602.476 - Milton Pedrieues.
Ieda.
quinas San Martin .1; tda. - Núme- Apresente procuração e . novos exem- "ecreenplast"
Ne. 61a an - Coapar da
ro 78.353.
piares com exclusão de "bem como o Administração e Participações. N9 131.196 - Universal Gil Pro- timbre-de ::,oelz's os seus" da classe 33
N9 615.273 - Cfnpar - Cia. do
ducts Company - N9 78.354.
e substituindo a classe 50 pela 38.
Administração e Pariecipações. • •
N9 131.531
Matrix S.A. Ind. e
N 9 602.477 - Milton Rodrigues 17 9 616.271 - Tipografia e ComeceCom. - Ne 78.355.
Apresente procuração e novos excin- tos d eMáquinas Paleta Ltda.
N9 131.654 - Benoni Gonçalves piares excluindo "bem como o timbre N9 6.1: N.276 - Fraca] - Progresso
Lopes - Ne 78.356.
de todos os seus" da classe 33 e sues- Odolóhao Indústrie e Comercio Li9 131.972 - Massey Ferguson Inc. tituind oa classe 50 peta 36.
mitacia.
N9 78.357.
.
N9 602.478 - Milton Rodrigues. N9
- Indústria Mecaalea
N9 132.084 - Oswaldo Colombo - Apresente procuração e novos min- Todo 613.277
Ltda.
N9 78.358.
piares com exclusão da que foi grifa- ,7
1 9 615.273 - Saciedade de Ináitta..
Ne 132.196 - N. V. Philips'Gloei- do a fls. 4 ,a classe 33 e substiatünd lvnações Hidroelétricas Cervora
lampenfabrieken - N9 78.359.
a 50 pela 38.
Ne 613.279 - Metalúrgica laIecaaas a •
N9 132.530 - Brigas & Stratton
mo
S.A.
N9
602.479
-Milton
Rodrigues.
Corporation - N 9 78.560.
Ne 616.280 - Cruzlanda Indús‘ks
Ne 132.786 - The _National Cash Apresente procuração e novos exem- e Comércio
Ltda.
plares excluindo o que foi grifado a Ne
Register Company - N9 '78.361.
616.281 - Anna Maria Grimaldi
N9 133.038 - Everest Kurtz Menta fls. 4, a classe 33 e substituindo a 50 Kopke,
zer, Robert Henry Boucherie o La- pela 38.
N9 616.282
Tratnon -Confeaa,
N9 602.480 - Milton Rodrigues. kewood Manufacturing Company ções
Finas Ltda.
Apresente
procuração
enovosexemN9 78.362
pjares excluindo o que foi grifado a 179 616.287 - Antoinc Azouri.
fls. 4, a classe ã e substituindo a 50 179 616.288 - CaSa de Frutas Bartholomeu Ltda.
pela 38.
Seção de Exame Formal
179 616.290 -- Trianon - Confaesa:
N 9 602.482 - Augusto Horácio
cie Marcas
ções Fiaras Ltda.
tomare(
9 616.294
Conlecções Aizemberz:•
N 9 602.483 - Indústria de Madeiras
Ltda,
Expediente de 25 de setembro de 1968 Neitzel Ltda,
N9 616.296 - Praxis. Agua Luz 14-aa
Ne 602.488 Lanches Pôsto Ideai
Têrmos com exigáncias a cumprir
Ltda. - Apresente precuração. Pros- mitada.
179 616.293 - Fancy Indústria, o
N9 475.922 - Gilberto de Oliveira. siga-se áu
bstituindo-se a classe 50
Cemércio de PlástiCos Ltda.
N9 554.403 - Barros 8i Cia. Ltda. pela 38.
N9 570.158 - Laboratórios Branova N 9 602.495 - Benedito Amaral.
179 616.400 --- Enseada - Comercag";
S.A. Indústria Química e Farmacêu- - 179 602.496 Léo Representações e Industrial e Coliatrutora Ltda. -",--'•••
tica.
_Apresente
procuração - Prossigitatia
e
N9 590.318 - Sherwin-Williams do Comércio de PláSticos Ltda.
N9 602.960 - Mebrás - Máquinas com exclusão dos artigos indica.
Brasil S.A. - Tintas e Vernizes.
pela Seção, substituindo-se a classe
N9 601.352 - Artisstatia Indústria de Escrever Brasília Ltda.
N . 603.246 - Bar e Lanches Zinu.m po pela 38.
è Comércio de Tecidos tde.
Ne 616.405 - Rei dos Móveis itaaia.
N9 601.354 - Dipol indústria e Ltda.
N9
616.414 - Bar e Restaura-te
Ne
606.305
-a
Tecidos
H.
F.
Pinte
Comércio de Borracha Ltda.
•
Ltda.
N9 601.375 - Banco Industrial Co- S.A: - Cumpra o art. 92 do C.P.I. Chatô
N9
616.417
- Real Silk-Screen Pra4-4
Nome
Conierdial:
Tecidos
H.
F.
Pinmercial e Importadora Ltda. - ApreLtda.
sente procuração e novos exemplares to S.A. - Fica retificado o clichê paganda
179
616.423 - Antal - Antônio Al-,-reivindicando a marca de acôrdo com publicado em 4 de dezembro de 1953as etiquetas - Marca: Danco - Fica -. Local: Estado da Guanabara -_-- varenga - Imóveis e Administração. retificado o clichê publicado em 23 Retificar Requerente.
N9 616.427 - Representações Add eoutubro de 1963 - classe 17 - 179 606.325 - Silniar Comércio e ministrativas e comerciais TELc pn,Local: São Paulo - Retificar Re- Indústria do-=Confecções Ltda.
mitada. - Cabe prestar esclarediqúerente.
179 606.338 - Públio Nolasco.
mentos quanto ao sócio, visto tratara a
de dois signatários de fl. 2
N9 601.880 - Empreendimentos
N9 606.383 - Metalúrgica Adast se
Prossiga-se' substituindea classe 51)
Culturais Brasileiros Ltda.
Indústria e Comércio Ltda.
pela 38.a
N9 602.212 - Sonaro - Sociedade
1 9 606.394 - Cap -- Comércio de N9 616.430 - A.ntanio Pereira.
7
Nacional de Rolamentos Ltda.
Aços Finos Ltda.
N9 602.226 - Icron S.A , Indústria
N9 .616.438 - Forteplas,

' sarai. - Arquivado.
N9 106.919 - Canadian Industries
Limited. - Arquivado.
N9 126.343 - Mário Augusto Gaspar. - Arquivado,
N9 127.296 - Benjamin B. Black61)rd e Richard McCrea Potta. - Ar(Fivado.
Stanley Works (Great Britain) Li--'
itaited (no pedido de prorrogação da e Comércio.
patente n9 5.381 Mod. Util.). N 9 602.311 - Armando Michel Gaprorrogue-se.
briel Cury.
N9 602.313 - Pôsto Guarany Ltda.
Notificação
N9 602.315 - Emillo Silvestre do
Elicesin notificados os requerentes Xale.
fflaixo mencionados a comparecer a
N 9 602.316 - Sebastião Paria da
Sete Departamento no prazo de noVenta (90) dias, a fim de efetuar o
pagamento ela taxa final de acordo
oom o Decreto n 9 254, de 28 de fevereiro de 1967:
• N 9 106.408 - Vereinigte °aterreiehische Eisen-Und Stahiwerke Akefengesellschaft - N9 78.340.

OUtu.5;-0 f

179 606.329 - Confecções Santa
Isabel Indústria e Comércio. Apresente novos exernplares reivindicando o "título" de acôrdo com as etiquetas, o gênero de negócio correspondente às classes 86 e 49 e a aplicação nos termos do a.t 99 do C.
P.I. Declare a qualidade do assinanCunha.
te •da procuração perante a firma.
N9 602.318 - Tan Sien 'ele.
Titulo de Estabelecimento: Casa da
N9 602.319 - Marecanii, Serviços Criança - Fica retificado o cliché
publicado em 4 de dezembro de 1963
de Autos Ltda.
-• Local: Estado do Rio - Retificar
N 9 602.322 - Tan Cien Tie.
N9 602.327 - Cidari Modas e Te- classe (36 e 49).,
ciclos Ltda.
N 9 606.398-Quinta! de Luz, Agro Ne 602.325 - Mercearia Alberto Induatrial
Ltda.
Ltda.
N9 606.751 - Karla 'Imóveis Ltda..
N 9 602.403 - Santapaula MelhoraN9 606.752 - Larama - Engenha-

tria e Comércio de Plásticos e Borracha Ltda.'
•
179 616.441 - Comercial de Secoe 'O
Molhados Gomes Ltda. - Apresente
procúraçã,o. Prossiga-se substituindo..
se a classe 50 pela 38, e considerandose os artigos como semi-impressos.'
N 9 616.450 - Dldi - Cornérciol:ia
Indústria de Jóias Ltda. - Apresente procuração, e calar etiquetas. --;,4

Marca: Didi - Fica retificado o alia
chê publicado em 6 cie março de 1964
- Classe 13 - Retitcar local.
N9 616.454 - Cromei Cromea40
Mello Ltda.
179 616.455 - Cromei Cromeação,
Mello 'Ltda.
9 616.457 - Padaria e Confeitaria
Neva Conceição Ltda. - Apresente
p rocuração - Prossiga-se substituiudo-set a classe 50 peai 38, e considerando as artigos como semi-impressos
- Marca: Nova Conceição -- Fica
retificado o clichê pp blicado em 6 de

mentos S.A.
Comércio Ltda.
Ne 602.448 - Artir S.A. Hotelaria riaN9e 606.753
- Larama - Engenha:Mercantil e Administradora.
ria e Comércio Ltda.
179 608.313 - Márcio Celso de CaeN9 602.473 - Milton Rodrigues. •
Apresente procuração e novos exem- tio Cellos.
plares com exclusão de "bem como o Ne 611.749 - Geoter S.A. Engenharia
Indústria
e
Comércio.
timbre de todos os seus" da classe 33
ssubstituindo a classe 50 pela 38.
179 613.352 - Espólio de Natal° março de 1964 - Retificar local.
N 9 602.474 -- Milton Rodrigues. - Falbo. - Apresente novos exempla179 616.469 - Frigorifico JussarZ
Apresente procuração -e novos exem- res de a,cerdo com t. artigo 106 do
6

C. P. I. Marca: Café do Sítio Fica retificado o clichê publicado em
14 de fevereiro de 1964 - Local: Rio
de Janeiro (Estado dà Guanabara)
- Retificar: Requerente e -local.
N9 615.999 - Padaria e Ceseifeitaria
Aurora Ltda. - Apresente procura- Prossiga-se na classe 38 para
e sustituindo a ClaFSGe 50 peia 38. Ti- pção
apéis semi-impressos,
tulo de Estabelscimeata: Festa do Ltda.

plares com exclusão de "bem como
o timbre • de todos os seus", da classe
33 e substituição da classe 50 pela
38).
N 9 602.475 - Milton Rodiegues. -Apresente procuração e novos exemplares com, exclusão de "bem como
o tibre de todos s seus" da classe 33

Pescado - Fica retificadu o aliene

Ltda.
179 616.470 - Frigorífico Jussara

Ltda.
179 616.473 - Santos & Valaao

4

Ltda.
N9 616.475 - Policolor Indústria O
'Comércio de Plásticos Ude
179 616.476 - Bar e Restaurante

j

&len Ltda.
N9 616.478 - Fábrica de lelanetet
Ne 616.183 -- Charutaria Cruzeiro tyos
Wili

'
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2,79 616.e.82 - '3ervif1ex Assistência
N9 616 707 - Auto Peças "Mosaa- I N9 616.759 - F. L. Remita ln- ! Thema-O-Disc Inc. (alt. cio )10:710
U'écnica de Poltrona.> e Cadeiras Li- relli" Ltia.
dústrias Qui/Tit e.s Ltda.
- do titular e transf. para seu* nairie•
nitada.
N9 616,710 - Auto Pecas "Mosca-I E° 616.761 - Representações Silfer da marca Therm-Oapisc termo naN° 616.483 - Representações Ca- relli" Ltda.
Ltda.
' mero 554.497).
nsai Ltda.
! N9 616.114 - Atnynthas Pereira co
Pedreira Nova Cotia S.A .• (traosf.
Ratijaeacdo de clichê
N° 616.486 - Intercâmbio Arnédca Amaral.
para seu nome do titulo Pecha ira Neva
ite Sul Ltda. - Apresente procuraN9 616.715 - Lago Dias &
N9 616.458 - Qualter State do Bra- Cotia térmo 599.223).
.aFeD e colar etiquetas -- Marca: Atné- Ltda.
sil Comércio e Indústria Ltda. -Abrasivos e Polidores Sucuri Ltda.
:Uca do Sul - Fica retificado o - N 9 616.718 - Organização Plani- Marca: Quaker State do Brasil. (transf. para seu nome da marca
aeraê publicado em 5 de março de 196J, jamento Investimento Nortec S.A.
Pica retificado c cliché publicado em Sucury
n 9 295.781).
a• Local: São Paulo - Modificai
N9 616.719 - Organização Plane- 6 de marco de 1984 - Classe 11 Cia. de Beneficiamento e TransCassa (13).
jamento Investimento Nortec S.A.
Local: São Paulo.
portes de Produtos Pecuários k i,rans N9 616.489 - Tecidos Carnal° SalN9 616.720 - Ferrando Estavas da Transferências e a7tera4Ces c'e nome feréncia para seu nome eia marca
2area Ltda.
Costa.
dotitular de processos
Emboaba a9 279.512'.
139 616.496 - Ice Ari Pinturas e
N9 616.721 - Fernando Estavas da
Foram mandadas anotar nos proDecorações Ltda.
' -Costa.
E.' 616.518 - Cerâmica Satéiite
N9 616.722 - Distribuidora Cerea- cessas abaixo mencionados as seguinServiço de Recepção,
:Ude.
lista Capivariense Ltda. - Dicecal. tes transferências e alterações de
nome do titular de processo:
N'' 616.522 - Rea: Alfa Comerciai
informação
e Expedição
N
616.723
Indústria
de
Vasos
9
The British Petroleum Company
ale Peças Ltda.
Ltda. (transf. para seu nome da
N e 616.523 -- Rca: Alfa Comerc!al de Xaxim Sant'Ana Ltda.
Expediente de 25 de setembro de iirbe
N9 616.724 - Remai Ltda.
marca Energina n9 204.309).
ale Peças Ltda.
N9 616.725 - Saboaria Conventos
Cia. Silva Oliveira de Óleos VegeNç 616.524 Móveis Trevo Ltda.
Diversos
tais (transf. para seu nome da mar179 616.536 - Confecções Zuka.ex Ltda.
N9 616.726 - Armando Casimiro ca Chué, n 9 299.810).
Foram mandados cancelar, de acordo com o art. 110 do Código, os re1\7c 616.537 - COideCçõeS Zucatex Costa - José Altino Silveira BrasiEspólio de Mauritío Rinder (trans- gistros abaixo mencionados
liano - José Casimiro Costa e Mi:Ltef.
ferência para seu nome da marca
Ind. e Com. de Calçados A.racho
Nç' 616.538 - Coafccções Zucatex saci de Oliveira Junqueira.
! Ltda.
N9 616.735 - Unitor S.A. - Co- Leite de Lanolina a') 214.164).
- Reg. 373 (125.
aatelte.
Esperança, Adm. e Com. Ltda.
N9 616.546 - Orlando Noguaira mércio e Inddistria de Soldas, EléKri- (transf.
Irmãos
Jornsto,12 Ltda. - Regista
para seu nome da marca Sacas.
Connae Pinturas Lida.
n9 373.031.
lomão n 9 218.410).
N9
616.737
Brasília
Contábil
LiN9 616.563 - Granja 33 Ltda.
Importadora e Exportadora Jurtigt
Borg Warner Cop. (transf. para
mitada.'
N° 61.569 - Cavalo Marinho CoN9 616.738 - Serviços Anestesio- seu nome e Lit. de nome do titular Ltda. - Reg. 373.036.
Micro Mercado Ltda. - Registre
da marca York n 9 224.054 - Hydro.1:nes1iveis Ltda.
lógicos Belo Horizonte Ltda..
line n9 225.106 - Borg-Warner nú- .119 373.037.
Ne 616.572 - auliplás Indúseria
N . 616.739 - Citylar Ltda.
mero 238.270 - B-W n 9 254.915 Mrseileira de Plásticos S.A.
Germano Augusto Ftomco - Re.
N9 616.740 - Emprêsa de Plane- Safe-Lok n9 264 (193 - Norge nú- gistro
N' 616.574 - Pcliplás Indústria
373.039.
jamento
se
Obras
Ltda.
Empot.
mero 265.077
Narglos.s n9 265.078 1 Prago Agrimensura e Com.. Ltda.
Xr2ileira de Plásticos S.A.
r
- York a9 265.239 - Wainer Gea . - Reg. 373.040.
IV 616.637 - Pedro Moacir Lourairo
N 9 616.741 - Instituto Brasilaiio
Co. n9 272.321 - ~te Star númeDelcury Ind. Com . e Representade Difusão Cultural I. B. D. C:
N9 616.640 - Malharia Santa Ca
N9 616.742 - Precon - Premal- ro 275.707 - Norge n9 278.240 - ções Ltda. - Reg. 373.041.
' 9 278.241 -- Norge n9 278.242
tarbia Ltda.
dados de Concreto Protendido S.A. -Norge
Ca,fuse Ind. e Com. Ltda. Norge n9 278.243 - Borglite nuIV: 616.644 - Felix Zetzsche 8,3 FiN9 616.7 g.a - Carlos Ronsar o
mero 288.744 - Norge n 9 291.500 - gistro 373.042.
lhos Ltda.
Penna.
Santo Jose Pug)iano
Registre
Velvet Drive n° 299.669 - Pesco nu616.582 - Brasília Artigos Para
N9 616.747 aidemiro José • de mero
299.853 - y eakaire n9 301.122 1I 9 373.043.
Esaeitório Ltda.
e Com. de Tecidos Edis If..tr:a
N9 616.749 - Damasceno Barbasa - Marbon n° 302.306 - Warner nú- - Ind.
N9 616.495 - Tec Art Pinturas e
Reg. 373.044.
mero 313.4,0 - Machanica n9 323316
Engenharia
e
Comércio
Ltda.
Deccrações Ltda. - Prossiga-se na
Garagem Tibiriçá Ltda. - Reaja:Mb
- Pullmore n° 323.690 - Borg &
classe 28 - Marca: Tec Art - Fica
N9 616.750 Bottino Imo- Beck n9 325.081 - Dura-Lok núme- n9 373.045.
retificado o clichê publicado em 6 de veia Ltda.
ro 326.098 - Dura Notch n9 326 099
Cibrape Comercial e Industrial lEiria.nerr.a de 1964 - Leal: Rio de JaN9 616.751 - 811 - Bottino Imo. - Ghtx n° 326.100 - Ghtx nra
lianero
de Pesca Ltda. - Re.gianat
nete° - Classe 1 -- Retificar Regue- vais Ltda.
326.101 - Dura-Foge n° 326.362 - eileira
n9 373.046.
reent2.
N9 616.752 - Bar e Restaurante Marbon n9 344.039, .
Isolator Importação e Com. Ltda.
le9 616.467 - TiNgrafia e Papela- Chatt) Ltda.
General Electric Company (transi. - Reg. 373.047.
ria Gaoli Ltda. .- Apresente proN9 616.756 - Primata Ltda. - InIsolator Importação e Cora, Ltda.
para seu nome da marca Ge Steaeo
cureção - Marca: Gaoli - Fica re- dústria Friburguensa de Metais.
Classic têrmo 432,669 - Ge-Eli-Fi - Reg. 373.048.
tificado o clichê publicado em 6 de
/solator Importação e Com. Ltda.
Maago de 1964 - Classe 38 - Locar: 'N9 616.75'; -- Primata Ltda. - 'In- Stereo Classic têrmo 402.670).
Frburguense de Metais. .
Luccazone Ind.- e Com. de Bebidas - Reg. 373.049.
Sãe., Paulo
Retificar Requerente. dústria
N9 616.758 - F, L. Kanitz En- Ltda. (transf. paia seu nome ria
IV 616.451 - Panificadora Fleir
Construtora e Imobiliária Pladev3.1
marca Fz.= lkane tiriri() 476.571)
Vila Augusta Ltda. - Apresente aro- dústrias Químicas Ltoa.
Carvalho S.A. - Rf g. 373.051.
turraáa Prossiga-se substituindo-se a
n••n•••.^,zae.
Leib Aranovici - Reg. 373.652.
ta• •••••nn•ortsawa.....12fflilta.
e3.2,e 50 pela 38.
Talzine Ind. - Reg. 373.653.
II Arquitetura e Construções O.
616.452 - Disibeas Distrib . uLtda. - Reg. 373 057.
dora de Siderúrgicas Brasileiras Lara.
Distribuidora de Livros Coma_atr
- /presente procuração - ProssigaLtda. - Reg: 373.058.
ae ubstituindo-se a classe 50 pela 58.
1
Sovei Embalagens nal, e Cena. aíF° €16.453 - Lanches Afonso tecimitada - Reg. 373 059.
aaa Ltda. -Apresente procuração Sovei Embalagens Ind. e Cem. r...)Peo z.siaa-se substituindo-se a classe
rnitada - Reg. 373.060.
S& pela 38.
144
Zesil Estamparia e Douravc., Ltc'.e..
Ia ? 616.647 - Oigatec - Organi- Reg. 373.061.
2tÇE 5 Técnica Econômico-Contan,i
Carfelo S.A. Artuanato de Coaeae
Ltda.
. - Reg. 373.062.
N) 616.651 - Agricoia e Pastoril
1 Confecções Mazeda Ltda. - hi./..
Dradalcailefas
R Ne
&tanta Bárbara São Jerônimo Ltda.
aluna 373.068.
Ne 616,652 - Marcos Rubin &
1 Instaladora de Ca/rilhas Coras. Pçmão.
' gasus Ltda. - Reg 373 071.
1(19 616.653 - Marcos Rubi n &
pfaaxela l'atad UO3
Artefatos de Madeira Artema Loa.
:demão.
' - Reg, 373.072.
17° 616.654 - Marcos Rubin e
i Luiz Antunes Fe Cia. - Ragistao
n9 373.073.
.1o:9 616.655 -Comeicio e Indústria
Pastificio Albano Itaa. - Realaare
Ca Armações Pampa Ltda.
A VENT)Ai
ei9
373.077.
.
179 616.662 - Tipografia Rio BranCentro
At ael .,:an.Cd Armando de
co Ltda.
Na Eivar
' ainua
a"
I
ateeis
Oliveha
Reg.
373.079.
NO 616.673 - Fábricas Reunidas
14(11n ste Vendas: Avenida Etodri:pies Alves
Dreyco S.A.
?Se v ilson Comercial e /mobiliai ia
"
N9 616.675 - Fábricas Reunidas
Ltda. - Reg. 173.081.
Agência E Ministério dn Pietrada
11..-ayco S.A.
Academia Ipadema de Pesos e
3.1-9 616.697 - Montreal Empreenditiras Ltda. - Reg 73.082.
kende-se a padicioa pelo Serviço de ker.:MAN° Postal
mentos S.A.
,
Frigorifica T. Rlaia S.A - gleEt 9 616.708
Emultex Detergentes
i gistro 373.084.
ttia Srasilia
Vela.
o... • -co; i-,P;z:P.;-. a -- 'R 0 .,.,. . 3 -;3 .035.
i
R.9 816.704 - Laboratório Peares
1
Calçados Cinereia Ltda. -- Rtgl.;Aia sede do LE I.N.
' tro 373.089.
N9 616.705 Jr Teieunito S.A. Zn- ,~n~1••nn••nnn1.#
Tad. e Com. de AiiI .o Peças Maacco
Ltda. - Rag. 373.090.
slástrie, de likdlos e Televisão,

SEGURO DE ACIDEN TES
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Registro
Inda. Nogeri
Anisio Grécia
Soe Brasileira da Fundição Gera,'
Reg 373.262.
Ernoni Gomes Ca ,:tatio — Regi.-tro
Brasfuride tLtda. —• Reg. 373.092. ' 373.176.
Lab. Técnico i2 Rae'i-os Nothmann 373.339.
Inda.
Nogeri
Ltda.
—
Registro
lEierlyd Publicidade -Ltda. — ReLtda. — Reg. 373.263.
Sodas e Retifica Polivinci Ltda. —
373.177.
gistro 373.093.
-Glaucio Julio Guilhermino
Regis- R:g. 373.3I0:
.Regis
tro
Agência
ProInda.
Ncgeri
Llea.
Primura
P. A. P.
tro 373.264.
Jaime Gonçaivz s Queremos -- Regis373.178.
•
mccional — Reg. 373.094. •
Com. de Borrachas e Atuo-Peças tro :á 3.341 .
Beca Publiediade Ltda. — Re.gisteo
Eu:tico
Lopes
de
Aimida
—
ReA7
. ,34i, . blono:nto Ltda. — Redisti9 373.095.
Taiti Ltda. — Reg. 373.265.
.1,00
gistro 373.179.
Catnillo Ferreira S.A.. Ind. e Co- Ira
Saboaria Con.quiste.nse Ltda. —
Moacyr -Rceirigties dos Santos -mércio — Reg. 373.269.
Joalhe ia Mareia Ltda. — Registro
Reg. 373.096.
.Reg. 373.180.
Jaime Mestieri Domingues e Mario
Correia Santana Ind. e Com. Ltda.
Cia. Jamaica de Bebidas — RegisMestieri Domingues — Reg. 373.271.
Bar, Lanches e Pis-se:ria 1.250 Ltda.
— Reg.. 373.097.
tro '373.181.
Silva Paranhos E) Cia. Ltda. — Re- — Reg. 373.345.
Malan Ltda. — RegisConstrutora e Pavirnentadora 'São troConfecções
gistro 373.273.
373.182.
Wandyr de Souza Rezende
RePaulq/Ltda. — Reg. 373.093.
e Com .. de Luvas Nivia Ltda.
Ind. Calcarea Pelizari .Ltda. — Re- gistro 373.3-16.
João Daltro da Silva — Registro —Ind.
Reg. 373.183.
gistro 373.274.
José Domingos Lour.eiro — Registro
ia'? 373.099.
Embalagens Linguanotto Ltda. —
F.S. Fernandes & Cia. Ltda. — 373.355.
Eladio da Silva Nunes — Registro Reg. 373.185.
Reg. 373.275.
J.M. T. Martins — Re.g. 373.357.
Com. Representações Correpre 8.A.
la9 373.100.
Parque dos Caminhões Ltda. — ReBenedicto de Azevedo 'Barros — ReLivraria Evangelica Catarinense — Reg. 373.186.
gistro 373.276.
gistro 373.358.
Organização Plastifios Ribeira Ltda.
Ltda. — Reg. 373.101.
Mario Latini — Reg. 373.278.
Beneclicto de Azevedo Barros — ReAlumínio Americano S.A. Ind. de — Reg. 373.188.
Camapá Representações de Embala- gistro 373.359.
Ind. Textil Rany Ltda. — Registro
Utilidades Domésticas — Registro
gens Ltda. — Reg. 373.281.
n9 373.189. •
ia'? 373.102.
•Floripes Afonso de Albuquerque —
Seresta S.A. Ind. e Com. de MóStandard Electrica S.A. — Registro Reg, 373.363.
S.A.
Vinícola
e
Agrícola
Sanroveis — Reg. 373.105.
.
373.282.
Casa do Filé Ltda. — Reg. 373.364.
Freios Gots Auto Peças Partes-S.A quense Savas — Reg. 373.190.
Fábrica Contra Ltda. — Registro
Haerique Moller
El Cia. Ltda.
Inds.
Nogeri
Ltda.
.—
Registro
— Reg. 373.107.
373.284.
— Reg. 373.335.
Bettega, S.A. Benefieladora de Ma- 373.197.
Drury's S.A. Distribuidora de ProHenrique Moller Fo.. El Cia. Ltda.
Inds. Nogeri Ltda. — Resistir.)
deiras' — Reg. 373.114..
dutos Internacionais — Reg. 373.286. — Reg. 373.366.
José Teixeira de•...,áadjo Sobrinho 373.198.
Elias Nogueira da Silva
Inds. Nogeri Ltda. — Registie
Registro
Henrique Moll:a. Fo. 61 Cia. Ltda.
— Reg. 373.115.
373.287.
373.199.
Reg. 373.367.
Ladylza Aleito Almeida Santos .—
Ind. de Bixigas de Ar Fundador
Gráfica Baguassu Ltda. — Registro
Comissária
Pinheiros Ltda. — RegisReg. 373.116.
Ltda. — Reg. 373.201.
373.290.
tro 373.368.
Registro
Hovar Imóveis Ltda.
Ind.
e
Com.
de'Malhas
Estancia
Ltda.
Torrefação e Moagem de Cate
Seveeino Nino da_ Silva — Registro
ta'? 373.117.
— Reg. 373.292.
Ltda.
Reg. 373.206,
J. M. ,T. Martins — Reg. '373.:118. Obidense
Mauricio Nisenbaum — Reg. número 373.370.
•
Reg.
373.207.
Fritz Nossig & eia; Ltda. -Empresa jornalistica Imprensa
de
Cigia Industrial e Comercial 'Ltda. 373.296. •
gistro 373.120.
T.G ..B. Transpo:tes Gerais Brasi- Santo Ancir:: Ltda. -- Reg. 373.371.
Com. e Ind. Santosmoura Ltda.
Cafeeiro Noroeste do Paraná Ltda.
C B E Cia. 'Brasileira de Extrusão —"Reg. 373.203.
leiro Ltda. — Reg. 373.297.
— Red. 373.372.
Regisco
7.— Reg. 373.11.
Inda. Nogeri Ltda.
Tan Leeuw — Reg. 373.299.
Racine Martins Pereira — Registro
Café Mirituba Ltda. — Registe° núCedei Com.' e Distribuidora Ltda. —
Modas e Confecções Mirabel Ltda.
no 373.123.
mero 373:210.
..
Reg.
373.300.
—
Reg. 373.375.
Luiz Teixeira Tomes -- Registro
Ind. e Com. Fiado Tex Ltda. —
Cafeeitia Dai!: Ltda.
Reg. 373.376.
Café Inhangapi Ltda.
Registro
AV 373.125.
Red. 373.301.
Confecções Sintpa Loa Ltda. — Re373.211.
Focus Tele-Informações e Publici• Fundição Eleonora Ltda. — Registro gisi:ro 373.378.
Tintas Prospa do Brasil.S.A. — Re- 373304.
-dade Ltda..— Reg. 373.126.
Malharia Gran Sasso Ltda. — Registro.
373.214.
C, E Cia. Brasileira de Extrusão
Ind. e Com. de Metais Rodricar Li- gistro 373.379,
Sâplast
do
Brasil
Ltda.
—
Registro
Fteg. 373.127.
mitada — Reg. 373.305.
•
NI R S Se.. de Revestimentos Ltda.
373.216.
João D'Aurea — Reg. 373.132.
Brasil Alves Machado — Registro — Reg. 373.380.
Familiar Hotel Ltda. — Registro . Car-Art Ind. e Com.. Ltda. — Re- 373.306!
Londripo.sto Ltda. — Reg. 373.382.
gistro 373.221.
Gig 373.133.
Metalização- Jorge Plinio. Ltda. • —
Ind. Maclepast Vila Nova Ltda. —
• Cerâmica Riex Ltda. — Registra
Lanches Raio de Luz Ltda. — Re- Reg. 373.307.
laQ 373,140.
gistro 373.223.
Nelson dos Santos- Rodrigues — Re- 1Reg. 373.383.
Fundição Oeste Ltda. — Registro
Construtora Ker Ltda. — Registro
S.A. Vinícola e Agrícola Sanroquen- gistro 373.309.
•
ta9 373.141.
se Savas — Reg. 373.227.
Caetano Fortunato Grilli — Registro 373.384.
. BelboX Ind. e Com. de Artefatos MeArtiza S.A. Ind. c Com. de Malhas
Alvim El Cia. Ltda. — Reg. 373.228. 37'3.310.
— Reg. 373.145.
Biagji Es Nishimura — Reg. 373.31.1. tálicos Ltda. — Reg. 373.385. ,
Alvim El Cia. Ltda. — Reg. 373.229.
Cia. Paulista de Cervejas Vienense
Metalurgica
Brutus Ltda. — Registro
Mario Pre.scot Seabra
Registro
Auto ,Mecânica Lucial tda. — Re- 37.3.312.
— Reg. 373.148,
373:387.
Cia. Paulista de Cervejas Vienen- gistro 373.230.
,Embalagens Drovetto Ltda.
O -Gigante de Cananeia Artefatos de
Reoca — Reg. 373.14 9.
, Televisão Co1umbia Ind. e Comér- gistro
373.313.
Madeira Ltda. — Reg. 373.388.
Manoel Ambrósia Filho S.A. Ind.
cio Ltda. — Reg. 373.231.
Fábrica de Brinquedos 'Relinasi Ltda.
dom. — Reg. 373 .150.
Consórcio Nacional da Administra- de Richers S.A. — Reg. 373.314.
Produções Cinematogiâficas 1-11-rbert 7-- Reg. 373.389. Pedro Kaplan — Reg. 373.151.
ção Ltda.
Reg. 373.232.
de Richers S. A. Reg. 873.314.
Panificadora Santa Justa Ltda. —
Rádio Santa Fé S.A. Ltda. — Re.
Reg. 373.390.
Antonio José Cury — 373.317.
Sonder do Brasil S.A. Ind. • FarSistro 373.153.
Construtora e Financiadora TchaleSupertrans Ltda. 'Transportes e En.Protebras Proteção Técnica Ltd. -- macêutica — Reg. 373.233.
Madeireira Ouro e Prata Ltda. -- tregas a Domicilio — Reg. 373.318. kian Ltda. — Reg. • 373.391.
Reg. 373.154.
Ind. e Com. Polijarra Ltda. — Re.
Reg. 373.237.
Machado Fragoso — Regis- grstro 373.392.
ReTribuna de JanuárlaLtda.
Com. Curado Ltda. — Reg. número troAntonio
373.320.
gistro 373.155. •
Radi 10 de Julho Ltda. — Registro
373.238.
José Tebseira de Araujo Sobrinho — 373.393.
Cafeeira R. Zanuttio S.A. —
João Jorge Ramos — Reg. 373.242, Reg.
•
373.321.
sistro 373.157.
Achim Hermann Fuerstenthal — ReDistribuidora
de
Bebidas Tabapitan
Interimport
Leda.
Reg.
373.322.
Ltda.. — Reg. 373.394.
Comercial Cianorte . de Café -Ltda. gistro 373.244.
Antonio Aversarn
Reg': 373.324.
Calçados . Vergel Ltda. — Registro
Ind. de Calçados Serra Negra Ltda.—
— Reg. 373.158.
•
Gleen
Refrigeração
Ltda.
—
Registro
Tsuyyoshi Mizuno •—• Reg. 373161. 373.246.
— Reg. 373.395.
373.325.
Torrefação Industrialização de Café
Derly Com. de Ferros
Metais pValed Materiais de Construções Ltda.
Distribuidora de Materiais para' Cons- alitada
e Amendoim Ltda. — Reg. 373.162.
— Reg. 373.396.
—
Reg.
373.248.
truções
•
.Discomat
Ltda.
—.
Registro
Irmãos Fares Ltda. — 'Registro núInds. Químicas Bom Pastor Ltda. —
Ivan Adauto da Costa — Registro 373.326.
mero 373.165.
Reg. 373.397.
373.251.
Cimentex Artefatos' de Cimento Ltda.
Cia. Esmeralda de Imóveis — ReTextil Cyrus S.A. — Reg. 373.399.
gistro 373.166.
José Lucidio Nunes Rondon -= Re- — Reg. 373.327.
Construtora
Aljor Ltda. — Registro
Imeel
Inspeção
e
Montagem
de
Equigistro
373.253.
Theno Lamb & Cia. Ltda. — ReRanulfo Gomes Vital — Reg. nú- pamentos e Engenharia Ltda.- — Re- 373.400:
•gistro 373.169.
gistro 373.328.
Calçados Laguna Ltda. — Registro
Inda. Nogeri Ltda. .— Registro mero 373.254:
Com. • Importadora de
Rolamentos 373.401.
A. Pina — Reg. 373.255.
373.170.
Ind. de Molas Santa Barbara Ltda.
Antônio Nicolztu — Reg, 373.256. Rolefixo Ltda. — nett. 173.329.
Indo. Nog,eri Ltda. — Registro
— Reg. 373.402.
Germano Kruse — Reg. 373:330;
373.171.
Raimundo Nonato de Castro — ReAllan Cardec Candia Fernandes —
Dijoan Produtos de Beleza Ltda. —
Inda. Nogeri Ltda.. — Registra
•
gistro 373.257..
Reg. 373.331.
Reg. 373.403.
373.172.
Ferreira fi Meneiros' — Registro nuCia, Química Rhodia BracMra —
Orlando 'fluncia 5 Cia — Registro
Noge.ri Ltda. — • Registra
• 373.404.
mero 373.258.
Reg. 373.335.
373.113.
RuEent Et Oliveira — Reg. 373.259.
Ind. e Com. de Colchões e Móveis
Orlando Funda Et Cia.. — Registra
torto. NJE,eri Ltda. — Registre
• Jose Hoinci.„--- Reg. 373.260.
Jonelar Ltda. — Reg. 373.336.
::•(;.t
373.405.
— Registre -Oldrado Patiloja Ferreira — Regis' o de. N;ig;.ri
Metalúrgica Pazini Ind. e ComérRopar Rolamento:. e Phe,;1'...isos
tro 373.261.
cio Ltda. — Reg. 373.338.. Reg. 373-104.
•

4254 Têrça-feira
Ind. e Com. de Cristais Fredur Limitada - Reg. 373.407.
Mario Biseo - Reg. 373.408.
Mario Biseo - Reg. 373.410.
Fevo - Feiras Volante Ltda., Reg. 373.415.
Pastificio Schultz Ltda. - Registro
373.416.
Confecções de Roupas Vlades ttda.
- Reg. 373.417.
Condomínio do Edifido Luiz I Reg. 373.424.
C.ondo.minio do Edifício Leonando Reg. 373.426.
Lojas Colosso Fazendas e Armarinho
Ltda. - Reg. 373.427.
Auto Viação Ourinhos - Assis Limitada - Reg. 373.430.
Augusto Ferreira de Andrade - Registro 373.431.
Panificadora Vila Penteado Ltda, Reg. 373.432. •
Eunice Pimentel Wittrock - Registro
373.433.
Eunice Pimentel Wittrock - Registro
373.434.
Eunice Pimentel Wittrock - Registro 373.435.
Fernando Antonio Wittrodc - Re•istro 373.436.
José Moura de Souza e Baltazar Antonio Prates - Reg. 373.437.
Trator Diesel Rista Ltda. - Registro 373.438.
Importadora de Novidades Ltda. Reg. 373.441.
Norynor Administração e Participações S.A. - Reg. 373.442.
Lanches Finese Ltda. - Registro
373.443.
Cancelem-se os processos.
Exigências a cumprir no SJD.
Nestlé S.A. - Pet. 46 66 - opoente no pedido de registro da marca
Milo - CREM - Preste esclarecimentos quanto ao n9 do têrmo.
Renda, Priori& Cia. Ltda. - Petição 2.116/68 - Opoente ao pedido de
registro da marca Figura de Abelha Preste, esclarecimentos quanto ao número do termo.
Cia. Lavanderia Confiança - Petição 3.933/64 - Opoente no pedido cie
registro da marca «Confiança» - Preste esclarecimentos quanto ao nQ do têrmo.
Real S.A. Transportes Aéreos - Petição 10.445-64 - Opoente no pedido
de registro da marca REAL. Preste
esclarecimentos quanto ao número do
termo.
Café e Bar Penafiel Ltda. - Pets.
17.618/62 no pedido de anotação de
transferência - Preste esclarecimentos
quanto ao n9 do têrmo.
• Café e Bar São Francisco Ltda. Pet. 17.622 - No pedido de apostila
- Preste esclarecimentos quanto ao número do processo.
Cetenco S.A. Comercial e Administradora - Pet. 17.631/63 - No esclarecimento quanto ao mandato. Preste
eaclarecimento quanto ao número do têr/no.

Livraria Ponto de Encontro S.A. Pet. 36.751/65 - Na oposição do pedido de registro da expressão de propaganda Ponto de Encontro - Preste
esclarecimentos quanto ao número do
têrrno.
Laboratórios Branova S.A. Indústria
Química e Farmacêutica - Petições nú'juros 43.446/65, 43.447/65, 43.459 e
43.463/65 nos pedidos de transferência
.- Preste esclarecimentos quanto aos números do têrmos.
Engas S.A., Engenharia, Administratilo de Bens e de Seguros - Petição
W.140/63 - C1noonte do pedido de re-
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gistro do título Construtora Engin Preste esclarecimentos quanto ao número
do êrmo.
Neslê S.A. - Pet. 47.505-68 Opoente no pedido de registro da marca eBestlé» - Classe 6 - Preste esclarecimentos quanto ao número do
têrmo.
S.A. de Vinhos e Bebidas Caldas Pet. 48.814/64 - Opoente no pedido
de registro da marca «Reserva Christo»
- Preste esclarecimentos quanto ao número do têrmo.
Clube Monte Libano - Pet 49.772-67
- Preste esclarecimentos quanto ao número do têrmo.
Dianorte Eulalio de Almeida - Petição 50.001/63 - Presta esclarecimentos qaunto ao n9 do térino.
Torrefação e Moagem de Café Cardial Ltda. - Pet. 50.325-63 - Oponente no pedido de registro da marca
Borborema - Preste esclarecimentos
quanto ao n9 do ermo.
Bazar 13 Ltda. - Pet. 51.254-65 Oponente no pedido de registro da marca 13 - Preste esclarecimentos quanto
ao n9 do têrmo.
Estephania Linda de Moraes Leonardo - Pet. 2/66 - Opoente no pedido
de registro da marca 007 - Preste esclarecimentos quanto ao número . do
têrmo.
The Universal Milic Company - Petição 52.326/63 - Opoente no pedido
de registro da marca «Borboleta» fig. de» - Preste tsclarecimetnos quanto
ao ri' do têrmo.
Real S.A. Transportes Aéreos Pet. 53.443 - Opoente no pedido de
registro da marca «Real» - Classe 11.
Preste esclarecimentos quanto ao número do tèrmo.
Edyr Martins Siqueira - Pet. número 55.450/67 - No pedido de regularização do seu processo no D.N.P.I.
- Preste esdsarecimentos quanto ao
número do têrmo.
Os peticionárias cima relacionados
devem comparecer ao serviço de recepção, informações e expedição - Setor
de Juntadas de Documentos, a fim de
atenderem as exigências supra, dentro
do prazo improrrogável de noventa
dias, a contar da data da sua publicação.
Republica-se por ter saído com incorreções
Marcai Deferidas
N. 462.279 - Triunfo - Ind. de
Moagem Triunfo Ltda. --- Cl. 41.
N. 570.050 - Cetazida - Lab. Rnnecian Ltda. - Cl. 3.
N. 570.939 - Savory - Ind. de
Bebidas Oriental Ltda. - Cl. 42.
N. 590.055 - Barcelá - Barcelá
Moveis e Decorações S.A. - C. 34.
N. 592.356 - Arthur de Carvalho
- J. Arthur de Carvalho e Irmãos Limitada - Cl. 3.
N. 592.435 - Jardim das Bandeiras
- Bar e Mercearia Jardim das Bandeiras - Cl. 38 - Registre-se na cl.
38, para semi-impressos.
N 592.950 - São Vicente - Relojoaria São Vicente Ltda. - a. 8.
N. 593.389 - Rosmabel - Rosmabel Dist. de Gêneros Alimentícios
Ltda. - Cl. 41.
N. 593.705 - Paic - Paic•- Pecuária, Agricultura, Ind. e Com. Limitada - Cl. 7.
Registre-se com exclusão de moinhos
de vento rurais.
N. 593.750 - Aritma - Aritrw
Cl. 17.
Nároclai Podnik
N. 593.920 - Kamyr laget Kamyr -- Cl. 6.
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N. 593.862 - Piratini - Aços Fi- Lab. Quimsul Ltda. (alteraçãoIlla
aos Piratini S.A. - Cl. 1 - Regis- nome da marca Pó Pelotense - Regiaa
tre-se ressalvados os artigos que não tro 227.750).
mais pertencem a classe.
.
Exigências
N. 594.118 - Molagen - Ind. e
Termos
com
exigências
à cum
Com. de Amortecedores Molagen Ltda.
N. 616.488 - Viação Vale do'
- Cl. 21.
N. 594.198 - Gamoftal - Haemo Ltda.
N. 616.583 - Jaime Weremkratita
- Derivados S.A. Prods. FarmacêutiN. 616.663 - Importadora Auto
cos - Cl. 3.
N. 594.450 - Rodeio - Ind. de ral
N. 616.698 - Montreal Emp. S.
Óleos Andirá S.A. - Cl. 41.
N. 616.507 - Avalias
Assesso
N. 594.548 - Quimepá - Quirnepá
Valôres e de Investimentos. e Se
- Química Metalurgica Paulicéia Ltda. de
ços Administrativos Ltda.
- Cl. 1,
N. 601.833 - Ind. e Com! DieeN
Chas.
N. 594.559 - Terra-Bron
Ltda.
Pfizer e Co. Inc. - Cl. 3.
N. 602.502 - Albatroe Transp0141,
N. 594.674 - Sal Monarca Cia. Com . e Navegação - O. 41. de Asfalto S.A.
N. 602.503 - Cia. Agricaala e Ign•
N. 594.794 - Expressa - Padaria
e Confeitaria Expressa Ltda. - Ci. 41. dustrial de Borracha Natural Lates.
N. 602.514 - Waki, Ota
Cigat
N. 597.890 - Eucatex Acustico
Crista/ - Eucatex S.A. Ind. e Com. Ltda.
N. 602.515 - L'Appartecuelat
- Cl. '16 - Registre-se sem direito ao veis
e Decorações Ltda,
uso exclusivo da expressão Acústico.
N. 609.528 - José de Sant'Aité
N. 598.900 - Tecnofil --Inelbras
N. . 600.895
Ind. Eletrônica Brasileira Ltda. - Kalle
- Ibrapac - Ind. lank,
Cl. 6. .
Registre-se com a exclusão ele filtros sileira de Aparelhos Científicos L
tada.
para máquinas.
N. 600.949 --Lucceaone Ind.
N. 599.410 - Emblemática - Renovadora de Pneus Nova Vida Ltda. Com . de Bebidas Ltda.
N. 601.350 - Manufatura Londdi*
- Cl. 6.
1
N. 599.400 - Nova Vida - Reno- nense de Artefatos de Vime Ltda.
N. 601.368 - Cella Maria Fonsmi§,
vadora de Pneus Nova Vida Ltda. da Costa.
Ci. 39 - Registre-se na d. 21.
N. 601.371 - Panificadora Md.
N 599.760 - Vemagauto - Ve1
meg S.A. Veículos e Maquinas Agrí- Ltda.
N. 601.385 - Bar e Salsichmatlã
colas - Cl. 6.
.4
N. 599.761 - Vemagauto - Ve- Torrão de Ouro Ltda.
N. 602.577 - Elaborações Bio "
mag S.A. Veiculos e Maquinas Agrícolas - Cl. 38 - Registre-se com ex- cas - Ind. e Com. Ltda. - Fica
tificadoo clichê publicado em 1-11
clusão de ações é apólices.
N. 603.437 - Luz da Ribalta - para a marca ELBIOS, na c]. 50 e .
belecido em Rio G. do Sul.
Antonio Leite oSares - Cl. 41.
N. 603.592 - A G M AdministraRetificação de Clichê
ção, Construção e Engenharia Ltda. N.
600.930
- Galeria Boulevard
Cl. 38 - Registre-se na cl. 38, com
Capri Imobiliária Ltda. - Õ. 33
exclusão de impressos.
N. 604.194 - Heston - Heston Clichê publicado cai 18-10-63.
Materiais de Construção Ltda. - C1.16
Diversos
N. 608.101 - Jolly - Ind. de Ar'nets. Alimentícias Beira-Alta S. 4.,
tefatos de Metais Jolly Ltda. - C1.28. (titular do reg. 302.201) - Nada la
N. 608.346 - Tugabrás - Meta- que deferir.
.
lúrgica Tugabrás Ltda. - Cl. 7 Termoplástica Fier S.A. Ind. e
Registre-se com a exclusão de moinhos mércio (no pedido de anotação
de ventos rurais.
anotação de transferência da marca
N. 597.261 - Ananab - Transpor- duitubo têrmo 458.987) - Arquivetadora Ananab Ltda. - Cl. 38;
o pedido.
N. 523.525 - Confiança - Ind. de
Van Melle N V (no pedido de ug.
Produtos Alimentícios Confiança S.A. tação de transferência da marca Wja
- Cl. 41.
Melle - têrmo 545.135) - Arquiva.Registre-se com os exemplares de se o pedido.
fls. 20/22 com exclusão porém, de bisFrancis Salim Sayegh (no pedido &coitos, bolachas, farinhas alimenticias, anotação de transferência da mamã
rosquinhas, pães e massas alimentícias. Flora Star têrmo 579.395) - ArquiveTitulo de Estabelecimento Indeferido se o pedido.
N. 590.999 - Loja da Casa PróN. 623.596 - Magazine Drago
pria - Consórcio Brasileiro de Imóveis Lar Ltda. --- Puviive-se.
Com. e Ind. S.A. - Cl. 33.
Massey Ferguson Services N V (j £
N. 590.117 - Opticalex - Alexis to ao reg. 309.632) -• Anote-se a .
Fedosseeff - Cl. 8.
sistência do pedido de averbação
N. 597.436 - Empresa de Trans- contrato.
portes T A C - Aristides Alvarez
Massey Ferguson Services N y
Couto - O. 33.
(junto ao reg. 311.600) - Anotei
Foram mandados anotar nos proces- a desistência do pedido de averbaç à
sos abaixo as transferências e alterações de contrato.
de nome:
Raimundo Viana Santana (no pecii4o
Hudson Brasileira de Petroleo S.A. de anotação de transferência da mar-ea
(alteração de nome das marcas:
Morbel reg. 340.174) - Arquive-se O
World - Reg. 281.174.
pedido.
World - Reg. 281.822.
Foram
mandados
'
arquivar os processos
World - Reg. 281.823.
abaixo
World - Reg. 284.388.
N. 573.633 - A Industrio Bezerrense
World - Reg. 308.607.
de Suco Ltda. - Inbesuco.
World - Reg. 349.719.
N. 585.671 - Curtume Smitti Crua
Lafi S.A. Produtos Químicos e farmacêuticos (clteração de nome da mar- Mumic Ltda.
N. 589.066 - Ger= Ortma.
Reg. 371.232) .
ca Equicebrin
N. 590.690 - Binaso - - .tio:. Bra,
Stahl S.A. Ind. e Com. (trnsL-rénc . a par,1 s:m .noine da vi. 1. 2d S StP11! , il-ird de Emp. Ltd;: .
, da
l',mUlia
N. ',S7 .9 -- 1-3-1 ,,,
312.'537).
rt,..c•o E' 1, 'a SO:. C . `2.) r. .: . •1 r td.,.
1 . r .- -' --, "\ - ..'• .., l i r.i't •
C'
da - A c..:iv ,m, s -. os o..• . : • os
•
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TERMO R c 138.650 de 30 do abri/ do 1962
REQUERENTE& MINNESOTA MINING !ND MANUFACITIRINO OOMPANO o
o E.U.A.
PRIVILEGIO DE IEVERÇXO: o 0ABO E CONETOR PARA. O MESM00
REIITINDICAG3E2
.., EM dOmbinooâo . tun cabo plano O p recterizado pecompreo'

digmotro reduzido, o dito pino Sonde adoptado para sor proosionedo
CA intoAor da dita primeira extremidade da dite es-vidodo pera cx.
Conder.se paro al ga da dita parte da cavidade do diâmetro reduzido e
[paro se omadoe ol sisticamonto ao formato dao partes da dita cavidado
oo •
Áooat as quais co encontra em°contacto, o dito pino quando assim Coa.

andor uma multiplicidade de condukores elâtricos paralelos entrais.'
qâo ledo o ledo comado no interior de um corpo isolante plâstico
alongado essencialmente plano, o dito corpo planosendo formedo com

GOOJOadO tendendo 'à resistir sua oxtraglo da dita cavidadoe

dispositivos de ressaltou localizadores, o um conjunto conetor em
ossoologâo operativo com o dito cebo, compreendendo 'Membros de.bose
O corpo complementares se etioplandà com superfícies opostos do dita
Corpo pleno, um dos ditos membrot de beste e corpo sondo portador do
membrosconetores efetuendo a ligeçâo elâtrice acm os ditos conduto°

Oe intendendo de uma extremidade para uma parte intormediârio de di.
ftmetrO , reduz1d0 O um perfil crobconte se .extendendo da dito parto

re g , e Pelo menos um dos ditos medaros de base e corpOoondo providG
de dispositivos'de resseltà . cooperev6To com os ditos dispositivos
de ressplto locelizodoroa do dito corpo plano paro alinhar os
tos membrós conotores com co ditos cOndutorea olâtricoso
o combineçâo, de scOrdo com o ponto 1, caracterizado
gelo feto do corpo leolonte pleetioo pleno ser formado com reentrânot0
g ocalizadoros e pol4menos Uni doo ditos membros de bodo o corpo ser
sparnooldo de dispositivos solientee localizados no interior dos reo
, entrânolos:do dito corpo plano,
3 .. A combineçâo, depoOrdo com o ponto 1, coracterizedo.
pelo feto do corpo isolante plâstfoo pleno ser formado controlo mee
moo une abertura localizodoro e pelo menos um dós ditos.membros de
Coo e corpo olor provido camelo menoa ume projegeo.se estendendo
otraWo o dito pelo . menos .ums abertura looelizedorae
. a combinoç go, do coOrdo com o ponto 3 0 caracterizada
odeeâonalmento por possuir disroSitivosno • outro doa ditos membroc
, baso O corpo do conetoo cooporeveid somo dita projegeo para manteP
ou membros de base e oorpO•do dito conetor em acoplamento com o dito
oorpo plano.
..
3 o A ooMbinaç g oo de ° p ardo com o ponto 4 0 coracteoiowde
•
oe?,0 feto da projoçâo consistir de Mil pino cillndrioo do material,0.153tioo elÉmtioos e o Oito outro dos ditos membros 'de base e corpo
aor ttrdado comum covidade .00mpreendendo os ditos dispositivos
@ficiperâveia com e dito projeçlo, a dite covidede.tendo um perfil
deoreecente SO estendendo de uma entremldade da mesma para una piro
'Ne de 0 . "netro reduzido, o dito pino tendo um diemetro normal MOAOP
que aquele da dita primeiro extremidade da dito cavidade e maior que
aquele de dite parte de cavidade de diâmetro reduzido, e o dito pine
sendo pressionado poro o interior de dito primeiro extremidade da.dSe.
to cavidade e se estendendo poro alâm de dita 'parte de cavidade de • a
diemotro reduzido e ao amoldando elâstioemento ao formato dos per-,,'
teu de cavidade em contacto com o mesma, o dito pino amoldado reais-,
tina° â sua extraçâo do dite cavidade e dâsse modo montando os ditos
M2mhvos de base e coo em acoplamento com o dito.corlpo.pleno.
6. Dispositivos‘ conetores cerneterizedos por compreondorete

Dispesitivos conotores, de morado com o ponto 6, lor000
fato da cavidade Sor formada COM 11141 perfil decrescente

WOOloodag :polo

@AtoomediSria no contido oposto ao da dita primoiroiaxlesmidadeo
e. UM cabo plano ou chato corneterizado por compreondor ump
datiplicOdade de condutores elâtricot paralelos em relaçâo lodo c lu
ao ospaçado'n0 interior de um corpo isolante alongado substanciolmon.

gelo fdto do dito carpe plano ser formado, intermedi g riamento 'à um
par de Condutores adjacentes, pois uma multiplioidado de aberturas
cospagaas longitudinalmente alinhadas formando as ditas roontAnciasa
104 UM cabo plano, de acOrdo com 0 ponto 8, ogracterizo6 5
pelo fato dos ditos condutores serem dispostos em grupos espaçados @
0 dito corpo plano ser formado entre grupos, adjacentea de condutoras
nem uma multiplicidade de aberturas igualmente ospagados'iongitudinta. .
mente a transversalmente alinhadago
Eca combinada um cabo plano cOreotorOzodo_, por comprado
dor uma multiplicidade de condutores el4tricos paralelos em ratado 1c,
alado ospeçada no interior de um corpo isolante plrtstico alongado eso
anula/mento pio% e uma variedade de conjuntos conetores ceda um •
compreendendo membros de base o corpo complementares se acoplando 0M9
dupordoleo opostas do dito corpo plano, membros Conatoros ofetu.
mndo e llgageo el8toloo com os ditos condutores, o dl000sitivos piào
Ligar os

membros de corpo e base complementares assooiados doa ditas
~juntos poro manter oo dito o ombros em acoplamento com o dito
corpo plano e para alinhar os ditas membros conotoreo com co ditoe
condutores eittrloos, oo ditos conjuntos sendo . enfoludoo um ciciem
do . cotro com =aperte do cabo plano interposto entro os mesmos, poo
Ao menos um dos membros de base e corpo de um dos ditos conjuntas
enfeixados sondo formado com dispositivta espaçadores para acoplar.
me com o conjunto adjacente seguinte e manter . o dito conjunto acople,
do dele espaçado por una distRnola esaencialmonte g ana/ h esposouro
do dito eorpo.p/anoo
12. II comb1nnto 9 de acardo com o ponto 3.1, utatz_a_e4
,1.a.
polo fato do corpo isolante plÊstico plano ser formado com.abortura0
localizado.rasispaçadas e 02 ditos dispositivos do ligagRo, para Up'

ta primeiro membro tendo uma cavidade formado com um perfil decreso
conte se extendendo.de uma extremidade para uma parte do di2mo0
tro reduzido, o um p inonormalmente cilíndrico de . plâstico el5stic0'

lO. Aocombinagio, do acOrdo Com o ponto 521 )
polo fato de polo menos tua dos membros de base e 0290

do do dita cavidade e maior que aquele da dita parte cio cavidade dd

C

'to gano, O dito corpo plano sendo formado com reent4ociaolongiou.
Coalmenta alinhadas em relaglo ao mesmo°
.O. rã cabo plano, do acordo com.e ponto 8, oaractorizadet

gar os membros de base e corpo complemontares a mmoiad000 oo‘oxteneCo
re m ot otooSo Polo m onos um0 OAO OltiO aberturas OocalS
g aeoW0 GO (SUO'
5942 *,:lar.:6

tendo um diâmetro normal menor que aquele da dita primeira entrem/dm

;

raRatte~

de um dos do
tos conjuntos enfeixados ser formado com polo ' nonos uma pro3og2m I
tamloSmse ostendend0 atOaVb 1430 RD
OMWO Oe $540 eIgno e2, go e 8(5o

?-
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to menos um cies zebrai. de base e 0080 do conjunto enfeixado edja.
Cento seguinte tl formado Com uma reentrtacia no Interior da qual a
Cita prOJoalo se extende para mentor os ditos conjuntos enreixado9
em alinhamento vertical entre sie
/4. ma conWto conetor para efotntr a Iagaçto elgtrica
Com os condutores de um cabo plano condutor mgitiplowacteriando
por ter um corpo isolante plano alongado Sornado com uma variedade de
abarturaS localisadorae longitudinalmente e1inhada9 aubstancialmenta
igualmente espa7adas, o dito Conjunto Compreendendo, cm Combinoe70,
:ombros de base e corpo complementares, Um dos ditos membros do base
p corpo conduzindo membros conotares adaptados para efetuar a licaolO
el g trica com condutores de um cato pleno associado, Um dos ditossum.
troo de base e corpo sendo formado com pelo Menos duos cavidades a.
-laropriadaS para correspondera com Um par te abertu r as localizadorae

eito outro membro sendo formado com uma covidode edaptods :ume OWN
responder com e terceira cavidade to dito primeiro membro guando
co ditos pinos s'ic dispostos no interior do dito par de cavidade°

co maano, • dite terceiro cavidade e e dite cavidade to dito outro
membro sende adoptedos para acomodarem um perefueo de mentogem dimo
posto no meu interior e oe extendendo atreves ume abertura localiza"
Cora num cebo pleno assocl'ado,
17 UM conjunto cometer pare afixeçá‘o Qrs Cebo plano Cu
semelhante tendo WN corpo flexíve/ plano e1onged0, corocterizodo
por compreender em combineç;o um membro base em torne de placo,
piano, tendo primeira e Desunas, superfícies oposteo geralmente porasn

selos ligadas no longo de tum margem por urna ouperficie marginal
arredondado, e um membro de corpo tendo uma tuperficie plana adePt0"
de paro ter colocado em correspondencle cem o dito membro boto na
aedo opOsto do um cebo plano associada sujeito entre o dito primeira

Co um Cabo plano associado, 8 outro dos ditos membros de base o cor.
po sendo provido de um conotor e pino guia adaptado para oxtender-se
etrave' s Uma abertura num Cabo plano associado e no interior de um*

auperaície e e superfície do dito membro de corpo, c dito membro de
corpo tendo liff4 parte extremo saliente formada com Cr.o tuportfolo
cZnaoro oomp1ementor dite parte margino/ arredondado do dito mem.

das ditas cavidades DO dito primeiro membro para iigaçU dos ditos
Lombros de base O corpo entre sf, o dito outro membro Sendo formado
Com uma Cavidade apropriada para corresponder com a outra das dita9
Cavidades do dito primeiro membro quando o dito pino g disp g sto no

Oro base, e dite porte xtroce sendo edeptade poro dirigir um cebe
dy ,r9 0 7

f.

/

Al

interior da dita ceVidado do mesmo, a dita outra cavidade no dito
primeiro membro o a dita cavidade no dito outro membro sendo,adapta.
das para acomodarem um parafuso disposto no seu interior e co eten.
\ Condo atrav g s uma abertura localizadora num cabo plano associado.
15. DM conjunto conotar paraefetuar e l ig aço elãtrice.
cl
Com os condutores de um cabo plano condutor mk.tiploaaalaaj.2,ada
ror ter um corpo isolante plano alongado formado com uma variedade de

/0 40. 1439 2728 4 /4 17 24 4.

F/a.2 —

aberturas localizadoras longitudinalmente alinhadas substancialmente
espaçadas por igual, o dito conjunto se caracterizando por compreom.
dor, em combina4o, membros de base o corpo complementares, um aos dl..
tos membros de base e Corpo conduzindo membros conetores apropriados
para efetuar a ligaa'a elg triCa cora os tondUtores de um cabo plano
Cssociado, um dos ditos membros de basó o corpo sendo formado com

-
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r-lo menos duas cavidades adaptada par a' err.,:responderem com Um par do'a
Lberturas localizadoreS de um cabo plano associado e o outro dos ditos
sombros de base o corpo sendo provido de um par de pinos guia e conote.
3.es adaptados para se extenderem respectivamente atravCs um par de

aberturas num cabo plano associado e respectivamente to interior dos
ditas cavidados no dito primeiro membro para ligaç'áo dos ditos mwnbros

-x7q. 3

/7

28n1164

21-k
O

de base e corpo entre si,

16- Um conjunto conetor para efetuar a ligaç'ge oletrica
Com os Condutores de UM Cabo plano condutor maltiplo ' tendo um corpo
isolante plano alongado formado com uma variedade de aberturas

locelizadorss ' longitudinalmente espaçadas aubstancialmente igual.
frente espaçadas, e dito conjunto se caracterizando por compre.
ender, em oombineç5o, membros de corpo e bese complementares, um
alce ditos membros de corpo e base conduzindo membros con:tores.a+
deptedos poro efetuar e ligeçh elg trica com os condutores do um
Cabo pleno associado, um doa ditoa' membroa de corpo e base senda'
tomado com tres cavidades elinbaíse especada, 5 doptodoa para cor:
~ponderam ere troe aberturas /coai:Mores alinhados do uM cebo
ta0n0 oacociados G outro dos ditos membros de corpo e base sendo
revide de unipar de pinos cometeres e guies adaptados para te em-

tenderem resp.octiv'èmente etrav s es UM per de aberturas nUM cabo plane
esg oelado e 110 Intesior de duas de* eltes cs-idades no dito primeiro .
~bre $4* 1Asogio dos ditos xombrot d. asno 4 base entre si, o

-

puno sujeito transversalmente abre o aitt superfície nr.r3ne2 arredondada para se projetor gerelnento perpendloulermente às ditas

primelro e segundo superfieles do dito membro Case, e eito porte
extreme tamb4'm sendo formado com UM parte superficial convexe em
cimo do goza o dita porte saliente de um cebo pleno sujeito pode ser curvado 0 sí'ostedo do dito membro base e geralmente perslell
aom o pleno da dita segundo eunerfície do dito membro bçso O di,
Coltora,' erredondede do dito membro bosetintg mproperclommCc UMO
tePerf.ície em Virmo de que/ um cabo pleno sujeito pode alternativamente ser dobrado ou curvado entrando em Geoplamento com o eito ses
gunda superfície do 'dito membro bone.

18 17m conetor de cebo construido e apropriado pare Il.mo
eionor essencialmente conformo aqui desorito com especial xelezZneis
4s coneretizegtea Ilustradas nos desenhos apenses,
• e requerente reivindica -di ocrdO com a

Cccven':iic
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o Art. 21 do Decretoe Lai
ao 7903 de à? ee agOeto de
1945,
a prioridede do correepondente
p edido, d ep oeltedo me
Rep ertigic do
»
"atentes doa Estados VnidOe de & l
írico. em 3 de Ebie do 1961, cob
mC 107.381.

tibdiOs 1394722 De 7 de ;
unho de 1962.
IDÇUERENTE8 SOCIETE . 023 POMES ET

launratoro DE ,INVOÇÃO: DIS

ATEL1RE8 DO ORAVSOT-PRANÇA

TRIBUIDOR DE GRUPO BIDRO.EIORIOD
DO TIPO BULBO:QUE PERMITE
a InsmaCIL
OBE IND rWIAL
DAS PALHETAS DISTRIBUIDOBAD.

20

_21119ALCARAcTERISTICOS

UM d istribuidor de grupo hldro e

letrioo'do tipo

bulbo . UI° permite decmontagem
indivedual ' dae p alhetes
die*
tribuidorde apoiadas cada tmin
em cieis, mancais reepeotivamenta
oentradoe nocS1ana exterior
e interior do dietribuidor,
cao
raoterisado pelo
tato de que no furo de centragem de
cede UD
Coa mancais da palheta
monta doe-eobre o flanco
exterior do
distribuidor deeemboca
uma abertura orientada ma direglo como
trgria ado movimento, de largura
llgeiramente s uperior ao
dial'
metro do eixo de palheta, e
de comprimento tal que a pateta
orientada na citada direçao pavoa

entre o

eixo da palheta, da citada abertura,
' Co oentragem,

Yundo, paralelo a0

e o lado oposto do furo

acudo a

citada abertura normalmente fechade
peo
um elemento removive/ que mostra ma zona da abertura o

perna

Interno do flanco e do duro de centragem do canoa da palheta.
2.
UM di stribuidor de grupo hidra
-el4trico, de acera()
com o ponto ip caracterizado pelo
fato de que no fure de cens
•ragem de cada um doe mancais das p
alhetae montados sabre o
:lenge exterior do di
atribuidor deeemboca uma abertura criem*,
liada ma direoão do movimento, de
p equena profundidade e
de lar*
lura senaivelmente igual à e ep
eaeura da palheta e cujo tunda
perp endicular ao-eixo ratl
palheta constitui uma base de apoio
depoie da
desmontagem do mancais sendo a citada abertura nCIrmale
Pente fechada por uma °Lapa remov ivel'
perfil interno . do flanco.

modelada de acOrdo com o

Reivandica -se, de acírde com .a C
onveneres Inter.
macipfial e o Art. 21 do COdigo da Wropriedade
Industrial, a.
pri oridade '
do pedido correepondente d ep ositado *
na RepartigZo
do latente° da Yrança,
em 5 de julho de 1961 9 eob N a
067.002,

ThM0 Ra 139.060 de 8 de junho de 2562
DE WEREDTE: PIERRE MARCEL ZEMOIONE PRARCA
PRIvILEOIO PB INVEM e X0: "APE
eddecee
RFEIÇOAMENTOS EW MAME ME
74EIV1N.6I0A0ES

1. Vim vela de barcos caraotórIzada polo
fato do
coMportar pelo menos uma tenda da qual polo
nonos uma dai bordaso.
Dom como a zuperfície 44 tela adjacente a
dita bordas I adaptada
!Imre tomara sob .1 aello .
40 vent% cenalvelmente a forma do ama ta.12eixa. CO. ventoinha ouseetivel de deixar
escapar !, do lado da vela

que 410 to ot g empesto a0 ventes

Co.

•

Um tildo de ar em eacoaccato ría
•

2,. ria todo dOreallaagZo do uma Telt do ao%rd0'
com .e ponto 1, co r eoteriaado pele fato das
. fondaa eue formem ta
beiras de vetoinbc serem dispóstas e Arientadaa
de modo a 'roje.,
tdrs em zonas de tereinadae dato*
da referida vela 40 cEpOste
00 tento s a lato e de ar tendei Uva diregIo determinadas
1
Um modo de realizagh de uma vele de ida*
' COM Os pont6s 1 e 2, earaoterliadb polo tato
de pelo menos umá
parte de superfície . de mencionada vela ser
constitedda per paiLa
ati c . elemeetaree de tecidos Uma
borda dos quais deixada livre
para formar Uma tendas ditos pelais ceado oortadoi
e :lados
moa elementos adjacentes da vela de modo a poder tomar a
2b9mn •

do tubeirac tendo por barda do fuga a ltada borda
limes 00b O.

efeito do impulso Co are
4.

time vele ' de barco de acta° com O ponto 21

Caracter izado pelo fato de pelo monos algumas

das tubelrea serem

dispostas de modo g projetar &libre a taco da vela mo

ezposta'ao

veetos tilêtes de ar
sensivelmente tan g enciais 'e referlda face.'

5.

Um modo. de realizaglo de uma vela de ectrd0

com o 1:n onto 4, c ar
eeterizado pelo fato de pelo menos eledmaO
das tubeiras serem orieetadaS de modo a projetar
filetes de AV
dirigidos para baixo s de modo, qae a tOrça
resultante produzida

pelo Vento abre a vela apresenta Uma componente
aCceAdeAtes
6. 'Vala vela de (tetra° como ponto 1 4 cometerá,
zada pele tato de comporter pelo menos uma tenda cujas dl= boa,

das, ' bem como as scrertfeies de tela vialahad Is ditas bordas

•

serem dispostas de todp a poder tomar, sob o efeito do ventos 0 ;
forca de duo tebelres cujas bordas de tuge se defrontem,
ditas,
tubeiras deixendo CsCepars do lado da vela que ao esta

orp040.
,

.

ao' vento, um filete de o resultante de escoamento r;p1dos
7. ' Um modo de contecOo de ume e strutura tugi

i
.Vel de tecido coffiportando tabeiras particularmente uma
vela CO
Imre% caracterizado pelo foto de coneistir em
' eeunie pabadk1
elementares, oprexiw aciatrberdeff a
borda, por poopcato,atbre,lic
tas de. montagem de largura e solidez
' zafidiented para dar : rcet\I
ferida esteutuie e
citados pain g is

rorr;ii oi

a resisti:nela desejadas,
nomeei dom
..

podendo conpffrtar UM&

borda de tuge de ume ta/afixe. ,'

'

'lerda 14E. XormaCtio

• ee --

• .,
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•
Ga cs St52..e c; Nadine CnduotrRa2, urvoj úaa O
7 ClUatiro flozivol do tidor 2.atinc . Co, C GWc, adowt.'3,41'o a um yog
ca vG.,,dr.doiro co relativap pc2 :Jicularnmtc cYtka VoM CO hao0D •

4

Carr.ctalcado

011

nn
,

yac ::Uc..t.a5 Co compaus, C22,7c.C,=so o'a 9M eerà20
3
CS0RMOBWD poAta

Wrococco do 3:),21'...W.2 o direanve. com:=
.condto2e-aoraoUriCale pelo feto do oeTe2OCUCO2 e CID.:n3
03T2fe0 CO co eorpJ cemicene7.2 0 Co tbs tmp3resa do co p2Lmei:o
Oipo do oar=ividaddo eme acme& Co mo',:owân C3neánk:20
aantemente em uma impz2eua do co cc4.,=da Cipo 'Co
Co

Y

caiando uma caçiundo camneo numa
WE

.
V&
0

JS'co

o

ato

a amen&

gorp do 2T

ft

do C,=>

a prioridado 1ccorrospondouto sawide depositad0

'a ypc ..et3.gc Ca ánatentes ta nânRep on 8 d
" e ânita da â '

eke

V32'n Co

ro..±crida cooc coca

doe contendo uma tventWaCo prado:2:'100to c".3 wo2orida imwomn Co
co primOi2e aao dn'eenC:nM.C:cO 0000.0 G 032eride ce-Jjo
Co r70:20=5
uma tempowetura substáenZmazto ccCoo Co cacto
ride priMeiro camada o re2vrido cdpo por rm.00mo
doe meneado o referida 60Prffl a ,vo.2orW.2'0ear=o

edb

C?,?, esháwo

pe ga° Ca tempo *predeterminada ° tratazde'o enftz,dc

c-1:3

diminuir e tempore,tura do mosmee oxidendoO 2e2c21,,o.ec::Oc
rendo uma porto do reforido 8xcleo poL., Cdc'r,').2c2iC3

45

oamada o co cima de reg/arida SegurClo =Wh ,?.:22 n:22 C=L1:-"-

•
2,2 —F.

depositado o'ligaudo co

Wrib
`," •

Um dispocitivo

4, x....1)

Gte

do no mesmo uma primaira. rnie3 o u.r±: cogtm2.!a

12),

•

quantidade predominante da coo í,rimro

ç

condutividadee ume.terceirt r.ego dc wc.2c.7Mo coco
quantidade predominante do ume segunde impuveza d0'42iraW.5.r. CO
condutividadee dita terceira roto de woRwidb corvo cr_..!.co.
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ter separando o referida primeiro worfjo do refo2ida CC:4!:
giZoo dita terceira rega° tendo un sci,:r0e4 ococ0c W,2,=-2C
dita segunda rega° o tende uma camada-do substanCal='..2 ne:o

ujimmLU
E

alta condutividade abre a referida esporado capa3020
•
— Um CepositiC.O 0 carceterado co:c Coto

8 Processo de fabricar um dispositivo Saio
CW:GiátõJo caracterizado polo fato de compreender o depOsito na se=
çaracia do um corpo scmicondutor .contondo umd impureza do um prie

de compreender um corpo de matcriffl en gomando 5.2023=2Ce
voia'do energia noa guie ama carga ao . poded mictiro c Ea=lo

CeaTe Upo de condutividadee ume amado de material consistindo
endominanumente em uma impureza de um segundo tipo de condutide
'Cedo, acatitando uma segunda camada contendo uma quantidade pada

C;)ll

ma primeira regro o uma alagando mi go contendo una quàr-Co2o
predominante de ema primeira impuron detem:inativa do ooadutivb
dadee uma terceira regi:o do afeado corpo tando'emn.quatiCade

,einante do dita impureza de primeiro tipo de condutividado numa
,.(Arte da mencionada primeira camadae aquecendo eito corpo adues

prodominato de umi; segunda: ibpare23 daterminstiVa do callfutivadaS3
da e separando dito primeira rugindo Cita segunda 23j.t geo o rom

Coulperatura substancialmente acima de ponto outâctico do dito cora
) 0 0 o dita primeira camada por um tempo prodotorminadoe mantendo
1 0 re gerâdo arpa o uma temperatura substancinmonto acima do pona
fuslo do aba aa referidas amodose ráa abaixo do ponto ema

brido terceira regi go tendo urna sapeáhie exposta corando a roa
. •
firide segunda regia e ten um %MICA' da himresistgessise ales
soltando . eriaMara parimetras Mítrica do referido dispositiva°
Processa de fabricar umas•oiti alW

CULca da dito corpo e dito primeira amada por um tempo predoa
;COrmivadne tratando o carpa para diminuir e temperatura do meseta

Mandetabe Maratariado pelo Ratado compreenda o d falte Ia
arffea do mm arpo semicondutor do um primeiro tipo do andu
ap
tividadoij 109 amada do mania Wied.8%indrà predomidentemona et

O licz.-nJc condztores ao mencionado arpoe Â.nonoionado primata

Odglada dopaaitado 0 :1' refaria deardS cauda &aditado.
2 • Processo da tabelar em dispositivo coN1
;WWIduZoro oaracteruado polo Roto do compreender o dopScito ama

ume iMperens da um apondo tipo da condatividadoelocalionde
Memento contendo uma qbantidado predominante de aferido Wmok0

semicondutor cotado una Meã%)

tdpo deEoguinotivo de coadni94dede .mum poeto e g adoSiee WABO2P

y50 uma impune do um primeiro tipo do coudutividadeo amo comede
' CO uataria2 consistindo prodwiaantemento mo wo.Qmpuvoso ao CD

Po camadag aquecendo e r0802M0 cosW-Gt8 uma temperatuwo Gzs2sacCA,

7at,g 6 do superdoio de

RO 005,0

0ialmouto aams do ponto outOotico , do referido corgo ueforido
primeira amado por em tempo predoterminaCco mantendo o referido

Cegundo tipo do condutividadeo depositando co mosmo uma cagado
GQ1112 contendo uma quautidado prodominanto do referido âmpwoM

corpo g uma temperatura cubstanoiolmato Edwo do Lactato do fuso
do referida ceaada e referido 40DOn g e por um tampe prodoSermiste:)

3e em primeiro tipo,de condutividad00
(113 tempoiatura substancialmente acima de poeto de NAU) de azkl9
GS mencionada camadaspor em tempo predeterminado° mantendo (9.ffia
Urja() corpo á referida temperatura per En tempo predeterminado()
equae055100. ag0 COPOO ed v

acatando o
QÀffileamen t e

•

COndlitGP Co

do poio fato do comproander co ccur.c.Co

r?9 .4 G 44
/())

3 ra2a?:;d3
referieo cerjeJ•

O referido primeira amado dopocitcCa o

_ .•,

Qoe trá gando o corpo gera diz:Sumer e temperatura do mosmoo o aia ij
gando_condutora ao referido cavo ° B.Rogerida primeiro Camada 0.
00 referido Memento°

coá-pu.para úlminutr aaa tewMatora, ntocande
referide corpoe e liçando

condutores á =acionada

mico.,.dotor,

Qogace do MUSA@ arpoe ; mencionada primeiro camcUe depositado
J--,c,

ma

,,fnAmor9ocx0 camada dassitOdso

o

du

,
•
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o0c
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po oe condetividada uma ma ga mo material consistindo predominan

na suPerftde de umcorpo semicondutor de um primeiro tipo de coa.

tomento em uma impureza de= segundo tipo do condutividade, loca
lizando na mesma um elemento - contendo =a quantidade predominante
do referido priéeiro tipow doterminativo de condltividade, aquecem

dutividade um primeiro elemento de material consistindo 'Predominaa

da o referido corpo 'abri uma temperatura.tubstancialmettte acima do
ponto de mus go da referido ca gado e dito elemento por um tempo orá

contendo uma quantidade predominante do referido primeiro tipo do
terminativo de coádoti vidado, aquecendo o referido corpo ate uma

determinado, amntendo o referido corpo a ditetemperatura por um
tempo predeterminado, atacando dito corpo e ligando condutores a0
Oeferido corpo, racrlda camada depósito& primeiro o ao referi'

temperatura substancialmente acima do ponto eutectic* do referid0
primeiro elemento e do referido corpo por um tempo predeterminado,'
~lendo o referido copo a uma temperatura substancialmente sai"

do elemento,

do referido ponto eutíctico por um período de tempo predeterminadói
O profane de febrater =dispositivo sei

temente em uma impureza de ' um segundo tipo de condutlidade, loca.

lizando'um segundo elemento numa parte do dito, primeiro elemento

•deondoter, sariaterittedo polo fato de coMpreender • dapfsito aa.
•mpeáfele do um golpe Moditondzior do letledmoirO tive& condem

tratando o referido corpo para diminuir a temperatura do mesmo, e.
aldeado e super/cie& referido corpo, retirando Uma 'arte 1.10 TC*
ferido &ido -abre o referido primeiro elemento e libre o -relera*

Gieidado; mme saem" domettoiel matotiodo predominantemente ia
uma impunha do mm segundo tipo do •zadatividadep localizando um

segundo olearem, para ligar ~Mores 1 dita primeira regiíe\do
nitrido corpo, 44 referido primeiro elemento e:ao referido segunol

elemento nua* perto de ~arida pilados mamada moorrafo uma que
lidado predomino:do do reternoprkesiro tipo determinativo de coa
dmtividado. 4044811,0 • 'iterado .arpo ate mamftweratara ~sten
dolonto atina to pano autalatioo da me/8~ prindra soada o
dito corpo par as tampo arratotormioado. mashato • matortao corpo
• mata tinaporatarz ombitandolmonte c elmo do referido ponto outfett
*o por to perfodo *a tapo prettotomainados tratando o referido coz
po pra diadandr 'a tamperacara do mamo, Gaitando o retitude corpo, retirando uma parte do referido amido abre a World& primei

do •lemontee

se camada • 'abro O referido elementaparalipar Condutores to ria
ferido torpe, I dita seguida Camada depositada,

9 • O primemo de fabricar um.tlispositivo
edeondutcr i earactorizado polo isto do compreender.* localizasío

13 Um corpo de material caracterizada pelo
late de conter inerentemente ntveis da energia em que"vm portador
de carga nlapoderi existir, tendo uma. primeira regiíot uma segunda regiío contendo smie quantidade predominante de uma primeira
impureza determinetiVade condutividade, uma terceirereeno coa.
tendo uma segunda impureza determinativa de condutividade entre e
separando as referidas primeira.e segundo retalies e tendo uma ft%
te cercando a referido segundo regiío e tendo uma superilie •xpok
te tendo uma caaaáa de substancia/mente alta condutividade.
13 Um torpedo material caracterizado pelo'
feto de conter inerentemente afvoic de energia em que um portador

co superfície do um corpo oemicendnter do um. primeirO tipoL4e
• datividado em primeiro 010Ment.O . do Material eonsiatindo.predami.

de carga nío poderá existir, tendo uma primeira regao e . uma re... 1
gundameglío contendo ume quantidade Predominante de uma primeira
impureza determinativa do condutividade, uma terceira regiío ton.

~temente om uso impem& do me segundo tipado condutividadc,
localizando um segundo elemento contendouma quantidadapredati.

~dome segunda itepureza determinativa de condutividade entre o
separando dita primeira e dita segunda regaes e tendo uma parto

tanto do referido primeiro tipo determinativa& •ondutividade
muna parte do referido primeiro elemento, aquecendo e referido

cercando á referida segunda regiío e tendo ume superleie exposta.
tendo um trajeto de baixo resisancia, permitindo melhores parZ.,

Corpo atí uma temperatura substancialmente acima do ponto cutecti
co. Ao referido corpo e do Metido primeiro elemento por um tempo

p otros 4U:tricas dos referido e dispoíitivos semicondutores. .

mantendo e referido taro a uma 'temperatura substaa
aialmente Coima ,do ponto de fusío de ambos as clementes por um
po predeterminado,. tratando o coreo para diminuir a temperatura
do mesmo a ligando condutores ao referido corpo, ao referido prin
melro elemento o ao referido segundo clemente.
predetorndundo,

10 - O processo de fabricar =dispositivo
demicondutor t Caracterizado pelo fato de comprecnder4 lOcaliZa.
gà'o numa portado superilcie do um corpo :semicondutor ,de um pai.

14 - ó processede dricar um dispositivo
.catrico de transladar, caracterizado pelo feto de compreender e
depfirto 114 superfície Ao um corpe Cuja resistividode varia eia..
Ire 10 ohm-cai,
2
e 109 obm..cm, e que contem um componente miePior capaz de proporcionar condugSo eletaniee por um primeiro

portidor, uma camada do material consistindo predominantemente
em um segundo componente inferior capaz de proporcionar condue2.,
•letrínica por om segundo portador /ocalizando um.elemento centod:
do uma quantidade predominante do dito primeiro : Componente infe...

melro tipo de condutividade,.um primeiro elemento de material com

Pior Contido numa parte 'do referida primeira camada, aquecendo.*

sistindo predominantemente em uma iMpureza de um segundo tipo de condutividade, localizando no mesmo um segundo elemento contendo .

referido corpo ate uma temperatura acima do ponto eutectico do re'
ferido corpo e da referido primeira camada porem abaixo do ponto

uma quantidade predominante do referido primeiro tipo doterminati.

de fusio do referido corpo por um tempo predeterminado, mantendo

vo de condutividade, aquecendo o referido corpo ate uma temperatu.

o referido corpo a uma temperatura acima do. ponto do fuao da rem
,
ferida camadke do referido .elemento porem abaixo do pontoeutecta

ra substancialmente acima do ponto de fusZo de ambos os referidos
elementos por um tempo predeterminado, mantendo o referido corpo
a dita temperatura por um tempo predeterminado, atacando o referi,

co do. fraferido corpo e, da-referida camada , por um tempo predeterMle
ç
Nado, tratando o corpo para diminuir a temperatura do mesmo, atai..

de corpo e ligando condutores 5 feferi j a primeira regao do rafe..

condo o referido dispositivo, e ligando fios condutóree 40 dito

rido corpo, ao referido primeiro elemento e ao referido segundo e,

corpo, à dita comada depositada e ao dito elemento.

lemtnto.

• Um dispositivo caracterizado pelo fatJa
11 — O prc, cesso de fabricar um dit,pcaitivo

micondutor, caracterizado pelo fato de comprecnder a localiuião

de compreender um corpo de mexeria' encerrando uma primeira regia
Zo o uma segunda ' rggiao contendo uma quantidade predominante do "à

•
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WEAC0 pafict20 deadd~o ea% csoweâee Woo gro do Morado corb
#o tendo qmentadade podam-Mente de eis moda penedos, oca..
dona% te %Useira: rega@ de dato carpe° 'eaparand0 a Monde'
primeiro eagi go o o Monde effinsde regiSo da g Sornendo eamodae
de tranoisSee dato 43MAkt; regala toado sana pano do superitele
empata emende o ro gorido segunde note& O 'tendo eme somada de
sOndutliddad0 na re g endo °operado empoo.
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10 . Um corpo 60 anona/to Caracterizado rieiG
gato do encerrar peio monos eme uniu junte prolbleb. o condo nmO
prâMeirA SOOU O Ume Segunde reglio contendo ume quantidade peco

deffinsote de um primeiro portador de condugb ° , uma terceiro rOgige
~tendo uma quantidado predominante do um segunde portador conclue
UNO entro O separando ditae primeira e segunda rekaos maca:um
ans do transisZo na interface das mesmas e tendo

uma parte cerca§

do a re g orida segunda regiZó e tendo na superacio exposta da roo, (1
, itride porto (I.J1 trajelo de ÇAixa resistencia.
17 - O processo de fabricar um dispositivo em
Ateio() ao translacSo carocterizado pelo fato da compreender o dã

URRO N a 239.954 de l3 de ã dwho de 1962
REQUERENTE° CNIVERM ELE0Ram OOMPANS.53,20AO
vanutem DE MENgeo nEsTRUNRA DR HAR0AEu

98sito na superficie do um corpo do material de barreira contendo

RBXVINDICAOES

SUO impureza do um primeiro tipo de condutividade uma camada de mâ
gorioR consistindo predominantemente em UMA impureza de um segundO
Wpo do condutividade 0 depositando uma segunda camada tendo ume

1 0 Db2a eatruture do mama auto-olingroS poro UàOWO
SOMprOeudendo um membro da ~entendo um and o urna cavidade par0
o reoeuSo do umeizo b um suporte proporRionaodo uma sunar glois dO

ffiatIlidade predominante da referida impureza de um primeiro tipO.
00 eondutividade na MOSW, numa parte da 'referida primeira camada])

o uma temperatura substancialmente acima do ponto de fusZo de Oe*a
ha as referidas camadas porem abaixo do ponto eutectico do rofem
rido corpo e da referida prim.5ira camada por um tone) prodotermio

ep2io cubatanoialmento oirounacrevendo mmm ciRindroo . o dito membro
do meaea% tendo dispositivos attre o sou exterior definindo uma em°
pardcic de contacto esaendelmento °aferiu ° o dite auponfide do
contacte cet(Srice tendo sem oontro disposto essonoielmanto no csr,o
EponuStrioo da auperticie do op8£o 022Indrioo e 'acudo nMsigUatausubcc)
tenclalmento ieual ao dferiatro de superado de opZio oigndricon
diepeeitivos oompelindo eleaticemonte UWA dos ditos superados 60
°paio OiilJ0olo e o dita mordei° do contacto oadmies 8 se neen

nvo, tratando o corpo para diminuir a temperatura do mesmo o

2,1ROMo

ipDfld, condutores ao dito corpo, à dite primeira camada dopositcdO

80.8oeMbineWao de aohlio oomoponto lo serecterized°
go/0 gete do dito awerdoia de contacto (nanica aon &fluido pa2
Can gariodedo do mas c groundendo os ditos maUe comas perues deo
empes co . dooplendo com co ledos doo aneSio para impedis , Que co calmo
60 desaccpolea g elmonteo es atas oupee sendo pesa gva g o do daelocen
Sento gane dentro o peto em owrelegU co dito anelo e perUstro
Wrkemo doe d itam 00Pae definido pela bem dee topee ssendo tranaver0
aegmento QUWe pare tomos' e data superacie de oontooto enfinieeo oe
Cite diepoaativos compulsam cl;etioos compreendendo dispositivos
Oltle£goes interpostos entro o anol o os lados inferiores dos esposo
codbinassão diesardo com e ponâo 8, caracterizado
5
pc%e gato doe ditos diepooitivoseláticaa compreenderem um anal dl?
CaterAeloMetioo interposto entro cena primeiramente mnun_onade
'et) diste RoEbro de mon g ol e cm ledos inferiores dos ditos copou
4 4 â combinaçSoo di acZrdo com o ponto g o cerecterized0
geN g000 dom ditoS dispositivo erestioos consistirem do UM9 folt,
€0 ORO interposto entre o anel primeiramente mencionado no dito
COIMO do mandà e os lodos gn:Nriores dos ditas cepas°
53 combian goo de ocOrdo confo ponto Ro derseterizodd

WitteCende o referido corpo ate uma temperatura sabstancialmonto'
CONG do ponto eutectico do referido corpo e da referida primeicu.
re eamadsi por um tempo predeterminado ° mantendo o referide corpo

g à dite senda camada áepositada.
- Um dispositivo elUeleo de tronslaggoo
pelo
fato
de ter um corpo de material de bturrairo
zado
ri
e
Oeract
Construido, .disposto e adaptado para funcionar Substancialmont0
•
1
tomo aqui detcrito com refcsreiicie C Como ilustrado nas rigurea ã
IÀ dos deSenbos anexos.
19 - O processo de fobricae um dispositWO '
Oletrico de trans/a55" o, caracterizado pelo fato do compreender-1e'
corpo de material de barreira construido, disposto o adaptado' pe..
ra funcionar substancialmente como aqui descrito Com regerCncie,.0
umo . kiKtrado . pas , fil)uras 1„a . d..doo desenhos anexos°.
A Requerente roivindito de dards" Com e Une

venç70 Internacional e o Art. 21 do Decreta Lei n a 7.008 da 27 00
ngosto de 1945, a p y ioriGtdo de correspondente pedido &apontado
' eu Repar . tiçiío de Patentes nos Estados Unidos da America ° ame 25 de
e9 04 t0 do 196i, sob O 133.9066.
0
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ít010 fida CU diopooltivos deaticoo consistirem de tmm mola oopiroP
W,orposto entro o anel primeiramente mencionado tia.-dito membrO.d0

~4 O Gado cope..
6. - A cOMbinao;o, de p o'Crdo com o ponto 2, °ore:Aerizado
PD gilthir Iffiâ pista de rolamento e=torne deflnIndo o dito arol.o.
diapositivos entt-tricgo entre e membro de monco). o o dita pia ia do rolommãto.

r

Têrca-fá-a 1
da

•
combinoça. Ce ocOrdo com o pàto 1, caracterizada
polo fato doe atoe disp .oultivos compulsores clsticós corem
pontoe no exterior de dita auperfície do contacto osfa'rico.
8 . combineg go, do tcOrdo com o ponto 7, caracterizado
pelo foto dos dito dispooltivos que imp6len eleaticamente e dito
OUperfície de °peio ollíndrico no sentido do dito sUparrIcie do cone
Imoto ulterior) consiotirem do ume mole interposto entre o dito supor*
te o o dito suportície do contacto esferice e definindo o dito cio

*ladro oirounearito.
9 • 8 combinageo de ocerdo cot O ponto 8, caracterizado
polo roto do 41tà mola consistis: do ume tiro corrugado de/gado.
10 0 A combineç go, de () p ardo com o pontn 1# oorecterie090
Solo foto doo dãtOD diopoiativoe que .impelem elasticamente 8 dita
Opeotiolo do opalo ci/indrion no contido do dite auperriele de cone
*opto eggrice conalatiremWe ume variedade de ressoe exielmente
(RePootoo nem ditoc dedo') clasticoo rano definem e suporte,
•
11 0 4 sombinoçáo, de eche° com o ponto 1 # conoto/to
00 polo tetodo dito importe conSistiv de um par de cintosocuhra•
lodeiro° opostosome ditou diapocitivoe que cempc/em elasticemente e
dito copo/tio:e de opaló cilíndrico ho sentido de dite superfície do
/
•ontooto coaria com p letando de Meleis que garçom elasticamente ao
eltoo Ontoo rama coimo a outro.
32 • .0 combinoçOC, de octodo com o'ponto 1, caracterizam
40 polo Teto doo ditoe dlopooltivoo que compelem elasticáente a dl*
*O cuperrioio do optio contra e dito cupertiole de contacto &erários
fiteolotirom do um nal Ao moteriol plácticc.
P,1
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. 14-- Uns estrwfure de :uma de euto-elinhamento per*
um eixo cerecterizede por compreender ”m Membro de mencel tendo um
anel e ume cevidede'pnre a recepc;o dn um eixo, um suPorte Proporoic2nendo uma superdcie de . epálo essencialmente cilindrioe, :o dito membro de rmnoal tendo dispositivos no seu exterior definindo ume suDerfloie de contacto substancielmente eeterice, - 0 dite-superfície
de contacto esfálco tendo seu centro situado essencialmente no oix0
geomUrico de ouperfície de opCio ollindrice , e tendo um di;metr0
essencialmente igual ao dirmet.ro do superfície de opSio cilíndrico,

e diepositivoo el;sticod interpostos entre o dite superfície do
*paio cilíndrico e o dita superfície de contacto eoferica.
15 0 A combinoçe'o, de acare° com o Ponto 14, caracter/me
do pelo feto-doo ditos diepositi .ios elásticos coneiatirem de uma ti.
to nietellice de moio corrugado, o superfície externa doa ditas bali*
entoo de èits tiro corrugado sondo eseencialmente os:erices e tendo
urna parte . de cebeqe oltuede eeeenoielmente to eixo goomatrieo de au•
'e:oficie de apOlo cilíndrico.
TEMO Ne 140,057 de 15 ie junho de 1962
REQUERENTE sCIBA SOCIETE ARMEE . EnlçA
YRIVI2G10 DR unnIO: "PROcEsSo PÁRA A PA IOAÇXO DE
l9410R.ZsazRoIDE-oemusto
priviseicAgNs

1.. ?recesso pare a febricaçto c 3.9.nor-esterékde-oe.
tale, lotO g , o proteção temporária do grupo 3-cetone em 5.ceto.
.49.nor-esteroides Por cetalizedão, éarecterizado pelo foto do
ao tratar um delta 5(10) .5.cao.15.00r.eateralde com um bina elle
. tigc ° Inf9r4Orarilico . monoo1c1ico ou allf;tico interior, na
presença de um agente acidulado,'
to. Processo, de aoardo com o ponto 1 # caracterizado
polo teto do se tratar um delta5(1°)-3317.dioxo.19.nor-androstee
no comum elcool eiftico inferior.orílico.monocíclico ou ali.
Prático Interior, me presença de um agente acidulado, no assim db.
tido delta 5 (1°).3o- dialcox4-17-oxo49-nor.androsteno ie converter
o ganpo17.0x0 em um grupo 17-hidroxl por-reaugSo de maneira go.
ehooSao ) se dissocio:e o veta pare Urna o 3-oetons e, se deoeálk
' Co entes ou op4olo dissociageo do coto/ se eoterificap . o grupo
UmbiArdaló

17~

ProOesso, de acerds com o ponto 1, caracteri2ado
pelo rato de oe tratar O delta5(10)-3r17-diemo,2:9-nor-androstend .
dom um elcooi allf;tic0 inferior -arílico-monocíclico ou aliTÊtio0
inferior, na PrOSOn0 do um catalisador acidulado, no assim °btl.
do 3.mons? ceta1,se reduzir o grupo 17-oxo no grupo 17 beta -hidr0.
ZA com um hidreto complexo ge metal leve e, se desejado, entes em
aP ão ' 0 0-PAAP is * ao cotai, se esterificar o grupo'l7-hidraxi.
4.4 processo, de ectodo cem o ponto 1, caracterizado.P6
7:0 tato do se tratar deita5(1)-3;17-dicxo.19.nor.androsteno CO3
Um .álcool alifÉtico inferior ..arnico -monocíclico ou alirtitico

feridí, na presença de um catalisador acidulado, 80 fazer 'reagir
O 3.mono.cetal, 8861M obtido de maneiro conhecida, C OM 'um 0012P0ae
to de metal . kiarocarboetado, o qual, se desejado, pode, tombem,
eator.substituido-por bologenics, DOs 17bete-hldremi-compostoe5
asSim obtdos, com um radicai hidrocarbonotedo na poeigão.17elfoi,

rr4 6

4-2PO.

mst 7

,VIT a

13 - A combinev;e, de ecOrdo cem o\ponto'12, cerecterIzeete
90i0 reto de Inclulr um enol de meteríei - eesiço interpoeto entre o'
dito anel eu matoriel 01150-tico o o Oito ou¡crficit 44 contacto
eofoi.
ale..
•

I

se dissoc 1ar_A gruP0 .-cata. pare
delti(10)"
e4 se dosejado;\ entea ou spOs e 41ssoOleção do cotei
se esterificar o grupo 17beta-hidroxi.
5.. Processo, de acerdo com o por-No.4, cetc ter izad §
pelo fato de se empregar Um composto de metel'hidrocerboneta00 69a
turado..

fi
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Tens.4eira

pgooceoeg, go ads, D oas. o go90 Canett2g82.e0
bÊo cave ce ge empkeab noompa g a meta, bidg000Rboutte€

C:4atuonCo o Oca &doo. terekp qt9 M.0.ynado as Metade
Q... T2netr,,,C3
2:3:000Z,J.:ioD Co ao.o ooi o'j)040 • C' :nCãotaza0
àe3iiii :',C'Js O
:-,,aDer.0
W.V--asE
Jalo
.:x2o1-2D t2s
ap3 Rzaenz,00 ü

a:7,9Ge0r.2..:3

o3 Nntoe 2, o

utixda

acidlüadet,
9co Procc..;:.,ou .JQ
.2atti do w,e

,;4;:s

,01reaen

ms.utt.2

;,:atu CO EA 01.,à22CeJ,::,'ruk'40 ,Ç-JacJ0

c:-.)(`2,0 CJW, n:2

av3S5*Ç.:::,LC,

pi0 ata oatalleadte noideladeo
S'iracaric, a depoultaGo
avenção
nternaciona",..' 3 do eue,Cos-âà.dado ecQ aytico 21 ELO
•
Cs Co

Ladin da Propriedade Induarialv lasioz-hz,d0 dos cownspow,
anted pedidoos. depo.altadoe sa Repartição do Patentes da 6.1k5
CAD oz. 16 de junho de 1961 9 10 d© aspeto de 196k 29 do jaw,1
go de 1962 o 7 do ma3.-g0 . do 7.962z Co'b 03 nixeso3 7063/G1o
2406/e1 0 105482 G 2728/62,,, teepeablyamontpo
20 kle Palrarei" de 1)d
MNO N e 140 145 de
PAtRf0
Anajas
30(2,1:Ascet a Allt0ITI0 QUEIROZ
COORDEWO PAWS
0
EQUiW,Ln
8
um
Novo
•
uy vii&aio do Invonção
3 ropuno 1i3 Yin g2ZAIS C.)2GANICOS "mia YEEMEITA0
âMITIKU, con MI3POSZTIV0 TRANIMMOELDVISANDO

CoN O nua EQuIPANEOTO â SUA SECAOrsa i,gt.TSWRWP

lú) :1 1.Tm nw:J crI LIAL'.0nt9 nordonadd. par3
o propor° do motorista orcanices P or gem.en1 Mg0 aereWa
:C= dispositivo trancformavolo vtaando ao 9 mono oquic)
' camonto oua sce2r0 inductrial° 0 coreetoricado pole ust
dc13 .ou mais tg mboros rotativos d g qualquor-hipo ou m2;.J
Cgria2 0 equipados acm'dispositi vos especiais, tondo entr
Meo um, separado& 3u peneirador multiplo, que poleciona
Eatcrial rneebidD do primoirs*tambor para alimentag go dOG
WtrGU tambores, anéaminkanda o mato Pordescorga1
rga m um forno incindrador ou depoolto0
20) .á °Um novo equipamonto coordenado para o
opero de . materialeorgan ioos por ,for ntag go .atrobia,
61en dispositivo transfer/nava, visoffido offin olnosmoaanto
1.

a suazeacem industrial% .O.omo,desc00
anterier,,caracterizaáo polo uso dowurimoiro teor oOk.
CO moino de :boles com diapositivo@ ou eradez intornaa
sua bota.de deacerca 010 Vetlea a OazzatOzidag tolad Ak

rglarAnta

Imain passar o material moldo, podando por abtatura da

sP02 1 12vo 11313 'ad* dar alidaodo Colas de mono% que
1
'42.p oin de separadas de outro míàariola hotorogeeew
ho
Qa
o
oreintgoduados
eestura para oe1
083a nol gág59Q wO2Gle
procSeoand-80
9
do
tembQ
•
9.,„:2mCn
50 =, Nhã novo eMpamento cowdoaeo p,M
ator/a%
organioes pes' germontaggo aoro1O0 4
cl5 'g
oquOn
CQM di3p0o2tiv0 ar13tor3avo2 0 Vindo como mesmó
á Gun.aengeffl Snclutrial o o como descrUo nos non9
MeSees 9 caraCoraádo polo nso do taOU varios ponnn
Md Go om Separadores multiplos dó qualqUor tipo ° colo
Niee3 o1© doo Vamboros rotativos ° que recebendo o macp
(RAW93 MO 09 fa ANORAM ~,ro Separa latorolmOnt@ •
_____ • ___
.

Outubro de i9C.(58

r404to paro inoinerego ou dspositoo enoaminbado o.
.materWl . ,utilizavel panam segundo,tamboro onde osso RtP
Urial â . proparado pamformentagão aerobia ou secagem andustrielo â vontade, do operador, podendo tambom‘so ne.,J
otsarioo separar ao bolos do primoiro tambor do amago2
que Sio devolvidas rantrodiazidas nosso tamboripor u,:!1
- g opósWvo acoplado do olovaggo o.transporto°
4n) 'ISA novo oquipanonto coordenado para C
groparo do matorie/SorganIcoc por formont::çâo aorobn o
• com disposttivo tranaformavolo visando com . e Aemào sOd°
gamonto a au ocagem 1ndustri g 2,0 0 como descrito nos '.'i5e03
•ntorioroso caractorizado •polo no oln doia ou m23_,s tatbors0
coordenadOso um para moagem g . ouro para. tratamento a
garo do matorialo de diapositivos ..laternos em forma 6s
alotas ou pâss, de qualquer tipo ou material ° de inclina()
go varIavolo rogulavel'do extoriorocala U TiA pm separadel
ou por dispositivo recanico do qua1quor .tip00 cru) AGQMO
ornas por uma sô oporago extorna„cml
,todas as gotas
.o objotivo'damisturar o mataria o rogular o tomo do
:passagem do mosmo por dono dos tamboron0
5o) "Um novo equipamento noordonado per O
:preparo de materiais organi000 por formontagão aerobiao
;com dispositivo transformava ° v-isando com o mesmo eql.ID
pamento a sua sooagem industrial% como desorito MO3 1:,3_72/
Anters.6res, caracterizado pelo uzo em tambores 000rdonade
de um dispositivo devedagão regulavel colocado nab2co
de dosoarga doo tambores quo . abrindo ou fechando dâ a sag62
desejada ao materialo .mas condigiles .0onicas 2CZcadas O
que coordenado-com o dibposltivo:do alotas /7teraas r00
'aço rognlavoiss varlavale 00J tambores por .meZo de voo
-adatos de volooldadeo porg to dominio do operador odbrO
sodas as fusos do procosao miga £1exibiiidadocesaár1e
.2250, preparo doo niaterlaia erga/21003 beterogenoo2 0

óomo fertilizantes por forrantaçãoaerobia ou ooaulg

'Me
o

ato animal por socapa inductrialo
KiMsnovo oolpamonto coordenado pagn
$2, preparo de rateriais orgênloos por formatação aorabia9
;comdiSpositivo transformavol, Visando Com o mesmo oqmipa
vamonto a sua aecagemIndustrial w, como descrito 1105 LUAS
•nterioross caracterizado polo uso'caltamborep cdordonad
:09 l02 dispositivo ou cano Interno deÁlemetro aGequade
.4ara a condução de llquidoe 8 coe ou vapor, usados= 9g1G!)
Memento do eatprial-lua operação para a lerzentagão aor0
tia materia . organica, disposItito osso flua podO Goe
.1substituido porOntro conduto do diamotro sacas aôequeft,
paaa passagem . de
uente proveniente de nu trocade5
de oelo2 (pando co desejar transfoniar ee303 taubows GE.
2oaaderefipara 9 preparo industrial de 2os1dnoo 'utiSes,-;
vao como forragem para alimentagão animal, sendo cp5
Mee2e caso o primeiro-tambor ou cilindro do meiagem
Bocagem ao nome íeu6o que opera a moagem do.matoriaZo
kaynnándO á cooração no segundo tambor°
iN) 93m novo equipamento coordenado para
preparo de materiais organicós por fermentação aorcb260
Na dispositivo transformavol„ visando com b mesmo equtõ

• pamento a sua * secagem industrial", como doz=ito ncs. it32{1
tn`Coriores ,‘ caracterizado polo uso coordenado de @ol,n

-Têrça-feira 1
'tais tamboros ou cilindros
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rotativos cOnlbgaclos á uni ou
toa teocteira acobadoo —
, ajustados , sabre fOrmarar caracterizado Ri
lo fato de que, agia cada processo de) tizsimentr, é reolOVIffireck
terminada parte, da soiu.q_Zo, usada e- reem'aregn. da, a outra. parte:
para o proceeao de tingimento aubsequentec, sendo que g era'. aduo
Sido aoltwao fresca com compoai-çlUo idesnti'ca em quantidade cor.
reepo:odente bucle , noluso, retirada.-

penoiradoros ou separadores'. Inutiplos, que. podem,

ser montados em serie horizontal ' no mesmo. ntvel ou , em.
taiVOIS Aliorontes,. podendo ser sobrepostos, una . atbra ' os
OUtros em série ou baterias de, forme , a apoveltar mell:or•
• O espaço horizontal disponivel, Podendo um tambor áa mosGOZ

2 Processo, da dardo' can' o, ponto- iv oaraeteri-DK
do pelo tato) da) que) le) tioloç'elo usada> C interceptada em) wg reei.

Ror conjugado a. um ou. Vario& tambores da fermentação ou

horizonte,. ou, vertical.;
Sal "Um, novo. aquipanient.cg coordenado; para.

'Lente ooletore, de. onde. a. parte, a mar emptséseeia. misturada1e1a.
%Re aparblho de- soldagem 1 com nolaçie fresca em determinada pra •

di g ealsorn eis s.érie.

poroZo.

Zo preparo, de materlaiS, orzanivna por fiermentaacs urdiria,
Cem dispositivo .transformavol,„ visando o.oin: a: mesmo. eqUif

$Nr Cootiterd'r
andida woor, o' ponta caras
do pelo tato) do4a) apedafr a parta pardUit) d. aoluçãot ratípiew
ta da • oleara: da tratamentow nada okaaremaLrla.
gemda
i/dado
d1
1.01140 fresca Introduzida díratameate'ne:elMara de tratamento.

'Ramado a sua se(agom industria.1",, como &atrito, nos
diten3 antoriores, caracterizado polo uzo de um tairitor
COndielonador da fermentação. aerobia,, QUO. recebendo o ma.

¡Orlai Inicial pronto dd. outro tambor- moin.h .o o
led.or intormcdrarlo, estabeloce • por dispositivos ospe
°olaia co corgrOas ideais, para o micro do . unia ferMente??ão aorobia • per fer.ta, quo depOrs: do atingir a temperaturas de paccouriteck Ta Material', possa enviar. esse inatoVai para terminar aru premo formentatiVoo em butro
dispositivo' próPrfo' ou; maute-la em teu riele até fase mais
adiantada IOW atf final d'o • prOtesa(5; • a vontade lb' operador
wn • "Um novo' equipamento, coordenado' paras
Preparo de , materlai.a, orgonleas por fernientaçâ'o' acrobia
com dIsposittvoi tranarormave-2:, visando : com' o' RIOSIRO) equfpamento a sua saca:gem industrial", cem& deserito nus'
itins antorioreas , caracterizado: por poder 9 primarra,
tambor do Ceez
Homi ' trabalhar com moinha) da, balas: quando
O Material 'a isso no prestar . o como, moinha) MIM /mias,

Uma a43:1033) De 26 de Sedente-e up 1942.,
REQUERENZer 24 2INASDIETON IMA- MIMAM GEO/A18:
unnOrtinbe"trrtran'ernat Rnaonye-FITÚ rApfilie 'rm
etrrnmyrp.

,2010,4suazágEIZQE;
Ivi.sumRTE: PARk Georto"Tr Aurorgvais, ohnel

usando a -parto grossa O rac.).11cla do. matosrial coma apment0:

do fricção. para moagem do material coletado

mais

RI zAKJO; POR: COMPROCNIZIU UMA\ *MUNA\ Mc :4111am ou! rAMp Da
roumA‘ ailutomunA , SO4 TCNDOJ ALOJADA', NOMU, I NUR/ oR , UMA

kraoa coesZo, separando. depolS no penetrado:c-separada-

colocado entro is duaa fases a parte. à . Zermentar ou se.ca.r.
da parte a queimar ou depositar..
10.9)- "Um novo equipamento. coordenado para o
preparo do motorista \organiços ,,por fermentação, aettbia,
Com dispas 'Vivo tranaformavel,' I visando com o mesmo, equtpa:
monto a sua soéagem industrial", como descrito nos Itens,
anteriores,reivindicado no' memoriza 'ef, reprosontado nos desenhos anexos.,

TEMO

ti Q' 142.425 de 27 de egOi,to de 1962

REQUERENTE: MASCHINENPABRIK EUGEN BELLMANN
ALWANHA
PRIVILEGIO DE IN V ENÇÃO:"PROCESSO AUTOMÁTICO E. RÁPIDO PARA.
PEODUTOS TUTEIS ACABADOS, AJUSTADOS SOBRE POMAS".
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•
OASTE ENVOLVIDA POR UMA MOLA esPlaaco SENDO â CanJuAT3
COÇADO NO T3PO DA TAMPA, POR SOLDAGEM° ricanoasnume
gXVREMIDADE SUPERiOR

g A HASTE (lua acctoc em gEU FINAL

C :23 ~UM PARA SC PINAR NOCAPST, EmoANTO A EXTREMIDA.,
OE j NFCRIOR DA HASTE Rema UMA CUIA MANTIDA,CM 52A pJ51.,

0á

POR UMAS ARRUELAS OIXADAS NA mesmAo

2 - SUPORTE: PARN m p er DE AUTO:MV:13p DE ACOR.
O OSM U PONTO 1, CARACTERIZADO POR COMPREENDER UMA PEÇA
OILINDRICA SCA, GUIA DA MOLA ESPIRAL, ONDE

EMOUTIDA

METADE INFERIOR DA HASTE eam A SUA SuiA-RESPEcTIVA,SEN.
00 TAL PEÇA PROVIDA ° SUPERIORMENTE DE UM ESCARRO PARA
dITAR O CURSO DA HASTE C N3 TERÇO INFERIOR COM UM

ANEL Da

40csabinagb @amo a que Roi detinida
Gasaaeteriassek.
30
1 porque a totodula compreendo tu
aO Ponto
diapoaltivo Rotewrealativog com um divisar de aeltageej ligao
de em ralei@ eam e dito diapositivo do intsrrmp4o . e in,5 'Unindoa (22403.effilatee em adelo com p referido diapooLtine
toto.reoletitioe
Vma @cmbinacEo de aOwdo coa o ' ponte 40
aaractellzada por contara um interruptor de oineeonitaqUO
do obturade0 normalment3 oteRtea li gade . ca .Orio eas a RUO
alviaor d0 vAltagemo gn obtbradorg diapositivo° ~ma go ImSU
.erionar Ossaotturador0 o dinpositivca para ReCter ó Inter=
ruptordo sinoxonizageo do COrd0 COM O 'aciognel enMO do rufe/

gNGOSTO PARA A MOLA ° SENDO, AINDA, A REFERIDA GUIA DA M3.

gido obturador°

GA ESPIRAL PROVIDA, INFERIORMENTE, COM um SUPORTE DOTADO

6o Vaa eenbitage's de acordo com 0 ponto 90
@cauterizada porcie o dleposititm do'interrupg 5. tem uns'

DE UM PEQUENO EIXO PARA SER PIADA NO PARALAMA OU OUTRO
GNAL APA3pRIADJ.

ontradaen comporta o porqu a difts Rotocalula compreend0

3 - SUPORTE PAW, CAPUT DZAUTWOJEIS DE mona
(Um 3S PONTOS ] r

2, SroSTANG:ALmENTZ COma DESCRITO E 13.U54

TRADO NOS DESENHOS QUE ACOMPANHAM C INTEGRAM 3 rUsanTE

ftELAT511100

allwomfam

ligado ora parolo as dito dispositivo ao interrupgSoo Osso
divisor de voltagem incluindo In reolstor que o3taom Geria
002 o dispeoitixo foto-resisti you aWra de dispooltivoo q-1
acoplem a ontrada em conporta do dispositiva do interrap0

WÊRMO Ia 143.621 de 5 do outubro da 1962
REQUERENTE: BASTMAN KODAK COMPANY E.U.A.
$EIYILtGIC DE INVERÇO: v DISPOSITIVO DE couraDiE rx

Umdispositivo toto-roclativo 0 coe Lm divisor de aultaác

Oom a junge'o do roairter eon o dispoalt l. vn Roto-2rcaloWsão
iloASa

RARAS
CÂMAAS FOTOGRÁFIC"

.11EIVINDICAÇõE3

10 Em uma cámara adaptada para raceter r22
ZgMpeda de "flash", un circuito autcoltico de ec,:trae paro
Onect lÊnpadas, caracterizado por eompreDnder ° em combingNo
. npa fonte de energisagáo pare. o lâmpada; um diapositivo foo
toeldtrico iluninSvel pela luz do campo; e um diapooltatm
Ge interrupçâo em circuito cem a lâmpada e a 2emtep o çoutraa
(10 pelo dispositivo fotOeldtrico 9 destinado UI:adir o pp
GergizagSo da 1$mpada pela fonte guando u 'dimpoaltive 2otoo

?o Uma combinageo de acOrdo com o ponto Go

oaracteriaaslapncompreualw.

latorrgpt3R do eitoronisw
9WO normalmente aborto ligado em sdrie cora o Uviaar do volo
%gen§ dispoattivon do aconamento da cnnara oporavoio
um

raneulenteg o dispositIvno p ara g ocsaar (1) interruptor do
- '
Okoraizra elo Reffpoeta Logoraga9 doo ditoa diapositivos do
etionamnto da oRmerao
et; Uma0cJimagc,2 do acorde G92 e ponto Go
emeetze.zd.a ernaggc,~m interruptor do oineron8scr

014twico recebe maio do que uma quantidade paeternimada

gRo normalmente aberto 11m,Ce a emtrada ora Comporta cora a
jandgop diopooStâvoo do coâor-,lortó da deara operava° ePo

g e IlumimagNo0

@ualmeaMog o disposUang para rechr a lnterraptor do minp

20 ga una eSmara adaptada para WOODb32 una
Mmpada de !,flaoho g um circuito mutomdtico de controlo pplitl
Osma lámpadap caracterizado por ComproOodOr 9 OM COMbia2002
esg fonte de anerglEoçáo pata o lâmpadaD'um diapositivo Rotf-3
014trico Iluminava% pela 123 do campos o um diapositivo do
gnterrupgEo em circuito com a lg mpada e a Route ° e Contpc.

GgeaâsageD onriepoote,a@peragá doo rogoridoodaspesitive0
do 80,5omOoot3 da egimaras
U20,00:bira900 49:o acordo con . 0 pousa Go
Oáractogicadapao coagi:20=2m Mâmberna2 4RAO oincroniaa
gen 20sEffinsa2o aborta

00 cJwâo coe ó diapositivo do

Rodo polo dispositivo RotoeitStricog -para permitir a energic
caço da iámpada peia fonte apenao guando o diapositivo fc.
Waldtrico recebe BODOS do que una quantidade predetermine,

SatewErplEagdgepegtivaD do coUnamento,da câ'maraeperiiticia nonue%0
menteío dispositivo° paro fechar o interruptor dc sincronizegge
g n resposta Be gOnclonamato dos referidoz dispositivoa da a010nO9

âo ilemloago.

mento do ormareo
4
10 . Mien Camaro adaptada e receber una Ifinpod0
°Elas!" 8 onbinagRo caracterizada por compreender s . um circuito

50 gn uma camara . adoptada para reoe R
Minada do Pflash', aos Cembinagio caracterizada por eam:,
Fsenders um . dirculto an airio qp 111ClUi . E 2,4-padso w-a
Route de potencial ol4tri00 0 un diapositivo do Nterrug9
ggo que tem uma . cendlOo aberta 9 uma con£240 gtoNag EM3
e0t00 051Ula i1uminvO pele 1.23 do campo e Rondando 04
OWs12400cora 0 . disposâtitro do interrapiao 0 garp Ormiti9

84t3 REs0un a ala @o g90 Reoleada obent3 quawo. 3 3.
@Orida fotoc61210 Receber iluminaq qo an otantidado ORO
® vffi, Imã predotatMeag@g CM3 o voa ga opera09 MV24g41
@ão4,4 a dita &Nada de oflaohe aasit;nto a moa. pela.rogOs

qurà

0.43 Cnta GAR414 4 ZagOWArbc%e a( enpa d goIettmgaká

CB Jrie incluindo dito leowadap UZS fonte de potencial cliitrico O
RE adÂO da Smterrupgao tendo UM estado normalmente aberto ou deslAn
Gadeie tui2ochado ou /igado3 uma fotoc glula iluminOvel por lua do
Cd 0g . etapositávoa esaua ge destinados a ajustem o referido diefrega
2s 0 doado Ume pequena abertura et uma abertura mslorg um instrumeno
QO medidor olArico controlado pela rotoolula c tendo um membro do
SagdO len/Soado CM fano da iluminee50 da referida fotocÉlu1a3 112
WEâ2(5,-(9à1 WOR oglies os sincronismo coma ajustagem do diafragma
o adoptado para se engaâar cora o referido membro da salda, para ti.
CeteVt agaStOgOM do diafragma em funçS'o da iluminoe go de totocÊ.
%Mãe,g e d1oDCait2Stio do interruncEu conorcendendo um primeiro conto°
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dita is ante o o segundo aos quais o ligado a entrada em como
porta do interruptor de comportas um reeistor e um intarrupo
, 'hoz do aincronizag;co ligados em serie entre o segundo termig
1 •
,D.al do dispoaitivo foto-realativo o o terminal pocd.tivo de
Conte, Sue ruistor o &soo diapositivo foto-reeiativo fora

1.

eo do. interruptor que so MOvo .00m o aernbro Calibrador o um cegunde,
aontato do interrupto qua emente â engajado pelo primeiro conte°
Çjo quando o membro calibrador r3 movido pura ume posiq g o corrugo°
dente s uri alvel baixo predeterminado de iluminagRo do fotocÉlulee
ai Urãn combinaçãa de accIrdo com o Ponto 3.0
oaractorizado porque o segundo contato do intarruptor g eNge
gvel, posicionalmente°

ia

Uma oosibinaçOo de actirdo com e ponto 90
earacZerisadc porquo a gotooaula compreende um dispositivo
átn frosistivo 1], 00D3 um g eg ligado em serie com o fotoglule,9
Sus dispositivo do curto ligado em paralelo com o rotoctrldo
paro permitir que a bateria ou pilha energiza o relâ indo°
pendentemente da fotocaulas .dispositivos para dealigar o -(35.13positixo (de @aip o porareauzi2 a energisago dc 'elC '•\
fungeb da c oalstencia da fetoadlulaD o referido diapoeip
%vê do intoXxlipgto Boa£0 nonbrolado polo 1,e140 com diapoaL
Uvoo oldeticom qu3) ~gen'o dispositivo de inPerrup9Wo (1
elea2 fadi go!) o dito cole auparendo o dispositivo eldatice
para acatem o diapoaltivo go Snterrupg `go aberto quandO e&CP;
predeterminado°
RO (3 energisado acima do um nivel
2.9. Um circuito de operago para lanada de
gglacIP para ema eilsonara dotada 04) dispobitivos adaptados paG
&eco'ber uma 103:apoda do oigloohn o tendo um membro do acione=
(tento manna7. 0 caraotorii' ado por conaiatir, a asencialmente6 aoo
(ffia fonte do patormial. ol8trice , dotadm de torminais positivo0
o megativosD u intorruptor do comporta ligado em sério com O
aspo:Ativo ?ao receber ale:apatia, atravds dos terminals.da
dita foice, o tendo uma entrada em comporta, eus interrupto
Ge comporta sondo adaptado pare. conduzir corrente suficiento
da dita tonto para acordos uma lempada de "flaeh" coloca:1m
ao dispositivo destddab a recebd-la, quando polo monos um
pOtencial predeterminado á aplicado a. dita entrada em compor

modo um divisar do potencial para controlar o potencial da
dita entrada em comporta, em funp& da iluminaera do dispo°
dtivo foton,00lativoso diapositivon para fechar o interrupo
£;or do oinoronicagca
. ora concord gncia doa a oparag;.o do 1123P3P
'hm do acier•nouto da (amara, ora conseagdzioia de. que uma I
•aerpcda do flocâ no dito dlopooltivo do recobiunto ..0 acue
Crtraodo imtorwstec do comporta so, o aponeR soo o ditai
43logaitivo foto-coei:Mu ger iluminado aciamddo um mim%
,
'
predetensinadoo
•.
: 2,43 UM eer5ii9ejo do acgrds oca O pauto 90'
oaracteidada pomo o diapeoltivo do intorrapo go (J um dica
• i;doitico cálido o a dita 1epac1:1 mountitui um 21.safve% »rota)
to pare o ;oforido dicstaoitito do intorrupoZoo
A requaronto roivindica do cir.do cem a Uoa°
- dona/ o o Art° 2/ do Dacreto-M, ma ?9 030 dO
• womol'o• Ditame
, 27 do ag8s todo
3.900 a prioridedo do corroapondonto podia@
Í. dopoeitado na 3toparti95 do li
atontoe moo Bitedoo.Unidos Ide
i
~rica, co 6 do agdoto do 3.952 aob na 2194)449
Uármo li. 143.785, de 7:5 de outubx;o de 198S
•%NrERNATIOHAL . 3ustess MACHINES CORPORATIQ2
(Optados Unidoa da Am(3rioa)
ToktzulvlosenvCe rdensadop sdaptdvol . do dados
,
.
UM elrOuSto eidtrico de.bonddhed§qo ás dados gpie.
• reuziv. o nIkuro do bits m00000dries para reprosentar'uma
mensarJem ou . seogencia.do dados de adnicolid. allmentados na 1
.admissU do , Oimcultó de 'oondonsago'dwum'nünoro:de totteg
de admissão ,' para um mimara cohoonsaáo ao blts diaponVrelm •
ma linha 'de salda do p oiroui.to,.oaraotórisaaa pelo fato do wo o cy:?,,,
Quito dá condonsoolto oompl.eonds entro stia . 11nha do admiselo o do"
udda polo Menos ps arranjo do oodilloan . adaptado para docoini
'penhor um mámom prodetorminsdade.ditoreatios ak5oe do.dodit4oCc
O Soou. arandos de • andlise ao'providob . paratnalisaran 1
as estatictioataos dAtoudados do camisa% e.eçqeeáitoo tsg-Q
âos de oodifica go variam sua doa° do condicione:ciem moopose
a mudangawdetotadas po/OB . ditop ai:ranjoo de'andliee nos deW
de admise go.
.
,
e. iim•Viroilito,sibrice de cond4nsagto de dados do ..
agerdo com o ponto . 5.0. oaraotai‘izado . .pelo tailo, de que um primos
: ro codificadob., 'defesa oomo um comtadok , linear de p osugeza, o Un
cagando bUifieader,.assita • como, uma-linhe'de.transmisairo dirso
te,..eat4 prouldca, • eutre a linha' de adi:alugo o, de carda do dito
"oirouLto, e Ruo • apandita .de mudsligq, eptf7o peedos co %audio lio
gari ao ditas'fant(Q de admioaPW A :2,Suba •do:admiesao strayd'a do:
primoguo aogifScadw ou ateavdo. do .obgu3io qe&S gleador* oíd reo°
posta..a uma v. au'iaOy pr eten41582C3 o.o • entstietiode deo•ditoo',
dativo do "admisogOq
• Elo
Ma otarvii . oRaisfaeo odalteaisagfild ded*o do•ad&z?
do cem co Nate3
. i. oz.5 @o oaUaotweAceo•poRo" gdtO de . que da CM..
arraajos do eg2.4410 odape,audemÁs .W=4 •êo.cooyauago .W.,/"
4iMi6R(52á O 'alia
aa?r, .0:dita OwieNAGO.ereopeth4p-eue 9

6

'ou um diapositivo toto .resiative dotado de led par do tendo

Bato, e primeiro dom quais d ligado

co torinizai nartAtívo ela

•
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•
pnrnndo os bitc de dados de adlideate de URS aeqdencia detento
dada co:: oa cprrespondentds Udu de ditos do mdsissile ,na CO.*
ddencic dde ptdcdde o dit GOquencia . detedMinads,.0 ate
circuito do eccdaração prodaddrilo un

de sede qdande
os bits de dados de addlssgêçdas duas cdqudadia4 discordamf,
c que arranjos de contes
Gti.0 providoc oadgaie mdtedi 0
admero de codparaç g ce geitaa ontred13 ditas bitc

ao calda

• -do circuito de comparagão, e due primelsOS arranjos-de bar
VageM sRo providos: os quais ligam O salda doe. ditos arranjo
de contagem A linha de ca/da em nespodta aos ditos bits de
salda do alto circuito de com paraç gd, Çdqde sodmndes arranje@
de tarradem co
R pflovidos que-desarnsm os ditos primeiros aEM
jos de barragem d que ligam os bita de dados diretamente â
ainha de saida . em resposta a um nd mero . excessivd de mana
oe ditos bite de dados de gdmissgoo
Um circuito eidLrico de cOndeneaçiro ao eAdoe.
mcOrdo. com o pauto 3 9 caracterizada paio fato de 'que cd'aceddd0
drranjodde barragem liga a carde do dito ciroulto do cddperagk
diretamente à linha 'de salda ofs resposta e un pallmalro eSeesuiv0
de mudanças nos ditoó Ilits de dados do:sdmissaoc
d.
,Um'circugto te condencaç go .dd.dadds, de egrd0 goa
O ponto 3, caracterizado.pelo rato de que o dito segundo drrand.
do

da tardadendliga as tontea qo dados da admiss go diretementè

dâ lldha de dálda em resposta e UnSilázero -csicessi;d 4-sálaAge
nes.ditde bi .Es de dados de a5mde6No0
ced
Vm circuito el4trIc0 do.condensaçRo.de dadoe de •
addrdo . dóm qualquer das pontop de 0 a 50 earactez: tadi) . pele
gato de que ui gerador de gung2o de prodiç go eetd provdd0 qde
gera uma sevencia de salda pdedeterminada-para cada soquencie
de bit bindrio agleadc ao ggrador, $2 que oo ditos blts de dados
claadmisado esto ligados siddltancamente co dito circuito de
somparaggo-e ao dito gerador koaide do qual está lidada uii.a
das acidissào da ditoecircuite de cpmpariagRo,
. V .-Um CircUitO ;:e/4trise-de Oor:densa0o . cle dados ae
com00 pontos 110, t e ddearacterleado pelo rato de q40
cryanjos de explorago CstSo p rdvidos qUe . teatem os ditg-dga
dedos de admissgo das ditás'fontes de admise5o, e ddo ligam 0a.
Ai tos'bita'do dados de admisd gO co dito btrcuitd de conparagod..
O que um arranjo de armazenagem de".raidança matddprovdde.Undd
una taxa -de mudança igual ao gddero.das ditas, fontes de adm1e.9
oRo . veZes a taxa péla qual os ditos arranjos de expleraç go aplica bits ao dito circuito de .cbiaparagCo e !arda do qual ectd.
a iga daaos-arranjoo de amazenegem d dq mudaddsg e . que arranjo°
.se r ealimentaçgoestgo providos os quais.normalmente recircuiam.
St saída dos ditos arranjos de armazenagem dp mudança para 'a.
admiesão dds,mesmod id dd tempo'de recircu1dç g0 para um determidade'
W.t sendo um tempo de mudança menos do dm o-teMponecess.lrid
urnsi comparar os bits do uma.dnica ronto.dedadmicsão no dito
Quito dedoomdaraç gd, e que um g erador de ptildo' de relddlo estd
pr6ide Q qual opera eM sincrónizaç gq com. os
arranjos de
W.PlOrago:paraezitir Um pulso que coindida- "dom o enchiment0
Cós fatos tr,édnjoc do ardszetmdem de mudança, 00;ditod arranjo
Cdpea1iLenta0o sondo respondairadejao.Niso.para. trangorMar
• ca0n us 411'w:dada da Gdmaseneadadm cudança em um circuite
CM borregue enne o gâto gerador do. palme de'reldgio aplica
oisoe :dnvp2aCrp e weid sódO tiá contador linear de passagems
pando bc ditos cd,rendos de. armauddageddde 'MUdariga asai,- cheios,
• 0,t29 gance ecai9 Quemismoo . 41.140, Q9Rtedes, G um
a *gim 40'4

tx taxa do mudange

000 ditos amaaav ao CVMUCUOSOW a sn,Cffilçao

o Tle 0 ato 012v2,040,trzre3erl/W, 3 2:N1-2_2 Cd Ont'2.2:2L1
r'n de edd3.e3mr2,0:3t.:3'e t2 C2.MGe,--5 ato: =22:
awnensen.ck
e0
3.c3tteçldt.522oe do-c2.crIt2,-^E:c

00Ua0 oon-opete '20 CdrzaWddCdgs E'eloCio'ao do Qn0 0STa0.500
daddicedored Codge E2Cd= Qd0 P,r ocn u_o r-1M:=22:J=0:12.
Odnadmide uniÊadee de tampa do undnucc:Gne, C r— &J::cr.:'_2n0
gemeram depoE0 da oomor ie do Ittilo c3g$220,ou dito asz--4Cm300
@g armazonasom do
rrs ci Que.eTIWJ90 oTs,eugle
Ootd provido o. COOS Mco cet!SC:s@s Cite as=nremCo nnIns3
alretcconte R Zilihs de on92 crInzpete 00 2nekie2 coe •
oelaa doe manjos da Ciewe€02 de Lvdenca Odteden W=e2P
eia do und. indicaggetddS MQ.0 0s2e0Joc 2b.di2c.0s,c2
9.Tm eiroInto e/dWoo Go e gzemaggg do Gna6; 2_9
acOrdo com o ponto 8 0 camotonaudo oio gâW do qp.3 Co elçAõ
arrandos, lndidddoresoo um . contadoP CO ddimp0 ao zudeelp
oonta as ditas unidades de '60 ,911 0 do mudança 201:Tru-ao cr?-ED
as . sa£das dos dltoo.orranâos e0 02=0n:sacudo ondan3n. 9 O 013
d . capas de coutav no ntimegeobiís nenm Cso uno CLEraj3
bits,dmuma sequoncia do acue do addissEro 0 dito doton,7 0_9
témpo de isudança swodacindouw anal, do controlo Qaaneo c:3
sap aoldado%6 excedido°
à20
OM oflucuitq olarko da coxenoaço
Co
COGr40 eco Cs Nntop de O o 9,D 021--cocr5'.mdcpclo lct3C.2

ou ditou arranàos do err=scJm.do
.
ddednçn CA'S oco nr:_n Co
espera.
11.
• Vm circuite oldtr11:60 . 0.c .condcndadd-0 d.e C2CP3 gC
acàddo com o ponto S t saraatedwado pele rato-de eg.0 @G anw
arran j ogdanalisadoree dncluembm oiroulte de com parag9 03T19
de aceitar duas admissOes , binadiaa o gerar 'ume: atidc
sinneàe qdadde as admdtsGes discordam, e que os ditos Orren00
de oodifiCaçâo.incluem ari, anjod de armazenndem de mudangc paed&W
do -a uma.frequencia constdrit p , e que arranjos cstRopdoviddd
que alimentem os dados de admispRo timultaneamLnte-amma
admiscRo do circuito de compapaçgro, o d ce.discRe do z ditos
arranjas de armazenagem de zindnça e Calda ‘oz cdmis e aPaid
cada'atravc de . um'èronometro d outra sc.,..ssFo do dito eido
dudto de conddraçRo simultandementc ccd d adlicuç g o do bUt
correspondcnte da seque:mia scjuinte doa Crdos de can/se go â
Outra calda do dito circultd do,compnrcço, e ( . :c Os arranjoa
de armazenagem do dados optSo providon os
o
armazenam =Int:tr.:1 de scducncia de dadoo dc admiss;o nos
QW12 COiltara

CO

tunia'ngo houve mudança Qin nua fonte detcrdinada do &Idos 05
BamiUSUp C que um primeiro c uru segtsIdo arnoz de barrndend
Osta'o-prov:idos
quais, e= resposta a-ure. rnidw do circuito de
em

comparação, aplicam em addess g o o dito rddero contado de sega6n.
mia de dados de admissdo de um fonte coddccpendento de addissZo
e os dados armazenados da dita fonte de dezdusdo correspondente
'a linha de saida, e que d 'anjos i diu,ea,ddào providos
os.quais mostram em quis fonte de admiceRo ddd .,„dieddn ocorid.d.
12.
Um circuito eldtrico . de codaLdsrçdo de dados de ac'e'rd
do com o ponto 11, caracterizddo pelo ddto de une arranjos estRo
providos os guie aplicam a dita i:dicrção de
Ludcnça à linha
de sarda e que ariu.nJor estio provior .os. cuait Cesannsm o pri.•
Mn

Moiro arranf,o L

una

quando tivew Co-'.o uw.nsa Gc S;rucnçlc,

-•

de

▪
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ealesio da dita fonte determinada ' pel0 iu a rA3anh1sao aaa
contagem de zero d impedida.'
Um 'Circuito e14trico de condensação dq . dados de
13.
,
acOrd0 coa os pontos 11 ou 12, ,caractei"izado Pelo Lato de que
Odito nêmero de seggenclas de dados nas vais :ao houvemudangh
C armazenado nos altos arranjos de.armazenagemeMuma:posifXo
entre os bita de dadop armazenados das duas rentes da'admieegoe
e que um 'bit ê adicionado ao alto mimara parácada compara&
de aárdo com a Q.u,n1 não houve mudança mos ditos bita .de dado
do admiasiO.
UM.Cirouito elétrico de conaensagRo as &MS, .a4
14,
acOrdo com ogpontot 11, 12 ou 13, caracterliado ' pele fatO
de que arranjos estio providos oa.quaiaarmazenamumbit-Q
de comparaçio. xos ditos ' arranjon de armaz~gem em,resposta
8 uma comparagio comj sucessode todos os'bita em umeasequenciet
de tits de dados de admissio de uma fonte determinAda , de admiac
.45o , o dito bit-0 sendo armazenado erCumaposigao adjacente •
@Os bits, 0 dados armazenados da dita tonto determinadaj . e (1u4
arranjoa cotio providos Oa agaiaamarmam Q dito primeiro
arranjo .ae'barragem em resposta . . auseneia doditabit-Zo
13,
Um circuito. elétrico de cendensagia de aadoc de
acordo com espantos de 11 ,a 14, o~cteqizado : pelo TatO
de 0ua os ditos arranjos da Armazenagem .dc • mudança- sio Uma
linha da eepéra-tendó uma fita da leitura na . mesma,,a que
Grrahjos de flip-flop peto providos os
tem um. primeia
20 O um segundo estados est vais e gge sio.respondentes
ama sarda do. dito circuito de comparaçãos O dito ri/p.-1'10p
Controlando em seu primeiro estado estival os difosai•ranjO0
de armazenagem debit-C d em seu segundo estado'estavel.
ce ditos primeiro o segun0o.arraijos de barragem.
krlOridado: Estados Unido da Américaj em 24 do outubro de 1961,.
doa nd. 147.223, 147.343. 0 147.360.
TERMO Ne 143.840 de 16 de outubro da 3.962

material elltatico, ficando assegurado o re4Ort0 aa alavRap
Ca para a sua posição normal cediante uma mola.
3. Grampeador para moritarios para tinir papei@

g em grampos nem pontas metaicae, caracterizado pelo fate
de girar a mandíbula abro a extremidade opoata que apre
menta o patim, realizando-se ;ate girar em volta de eir0
da alavanca de mão, a qual fica provida do alotas perfilw
das um dente que coop eram como já citado bloco da 80010.3
4.0 Grampeador para escritOrioe para unir pop;10

CM grampos mcm . pontae metálicas, caracterizado pelo rate
ggo o bloco de apeio apr000nfa duas chanfraduras do oompr
mento diferente ia sua parte inferior, do maneira que porz
mitom o apoio do 'uma parte de superfície colocada oxatamo6

te por baixo do ponto de contato da Parto em forma ao d~
10 de dita alavanca com a parte superior de dito apoio.
9. Grampeador para meritOrios para unir papeio
@em grampos me-imponta() motálicae, do acOrdo com as reivilt
aleaçaaa anteriores, caracterizado polo fato que incorpora
ua base uma'tira adesiva, quor dizor,do tipo "prendo e
prende u , de maneira quepodo fixar-se sem maios macanicoao
teia como parafusos ou outros elementos parecido°, ma faog
inferior da oitada base do grampeador, ficando a auperti-==,
Cie externa da meara tira conformada para criar unem frigge
eUrs a superfície de apoleo impedindo assim o des/iiamano.
to durante a opermgo do grampear' fioando realizada taZ

eaperfloie externa preferlvolmente c omumamistura de Coro
tiça e borracha ou materiais similares.
6. Grampeador para moritordos para uni'llauello
aom grampos nem pontas metálioaa, conforme fica substancie,
aumente ~Grito no preeentememorial descritivo C MO dee
menbee.

O requerente ZeiVilldiee a prlorldta3 do idrultip
40 p edido depositado -ma 2eparfigao
de Patemta0 Ifillang
20 de outubro do 1961, sob
o O 17.302o

WAVERENTB:AURtLIO IA Vier& . ITALIA

PRIVILEGIO DE INVENTX0:"GRAMPE/DoR PARA SSORITORIOS PARL
DDIR PAPEIS SEM GRAMPOS NEM PONTAS METXMIOAS"
REIVINDICAOSS

Grampeador para moritárim para unir papái0
nem ponta metálicae, caraotorizado pelo:. fato
que apresenta um par de patina grampeadores dentados doteoca
doa da pertia. compledentarea entre si, capazes do efetuar
ammovimento de aproximadamente, digo, capama de ' ofetaaW
um movimento de aproximaçao recdproca, para realizar p,gran
»emento, e um movimento do afastamento para'separar-se doe
fO/haa grampeadas, efetuando-ao auto movimento
aentido.
praticamente perpendicular para com o plano. doa patina nega,
mo, o portanto, para coM o das falhas, correapondenao o cam
primento dos patina grampeadores aproximadamente ao do um
grampo ueual do tipo conheoido.
la

n!! grampoe

Oe

/3

1

5

WARd

2. Grampeador para moritjrios para unir papUe
40m grampos nem pontae metálicae, earaoterizado pelo fato
que os patina ficam montado eObre a base fixa um e o ootrO , •
ma extremidade de uma mandíbula mOvel giratOria obro
ponto intermediário e acionad.a a partir da outra em-tremida*
de por meio de um denta solidário da alavanca de mo de' a*
CiOnamento, cooperando ;etc dente com um bloco de apoio coUORde por bsiX0 çiao e O gaetSuído Polo gni',Va sa oo.04 do
•

de/p.4 FiaS

Fic,2

2.2513
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~Os 1450927 Do 29 o %Polvo do 2020
REQUERENTEs YAVATA XE03 STEEL
MC. . 32.1PRO0
9111V1Ign0 DS 2C115ORes. NICC&SSO DE i,IDIOICW-MITO SO2
ZE2-1,
317ST$ITEL uourp o AO JATO DE 211815,4
VosnoM GUBA,OUgESPECIPIOAMInrSONDU
,ILTO FORNO.
ORTSTIO
Processo para adicionar eombnotfvoSIO 2428(203 ao
nato cie ar em um forno de cuba, ou, eopecificamente, em um 0,
to forno, caracterizado por compreender a Lajeoão do eombusg
ev-el l4uido em um cano condutor, erOMee uma ontrada eu um slot:,
Waviz, destinado introduçeo do jato do ar no forno, o o pom
to onde Gesse jato a' separado do cano do jato principal, oem
Zilio de qualquer meio gasoso, de sorte que a direoRo da injg
9. go do dito combuutível líquido possa fazer •Intersecqao com a
direo go do fluxo do jato do ar, sendo assina o combustivol
quido atomizado mediante ajustagem de um ou maio dos fatore%

ezf•It 70 - d0

90,C3
—

w.E91~oord
GEtoes23102:743§."0 d
20,23, CZ20,
r,Ca3 co g O =-.~e(2.3 aEo fef:.o do c= co alrgr‘,_e=
é2409. eu catre natcrial ao medo a seid'm ve::Sope z.-i.c22,o do
apesar da parado scuoo CsP5D000

1

-805' 2ESDR—~ P.LT.A CNIBMIES. E ~k5. DE @n761 2 PZETY'ro,2 cem
wde c3 2, o o @asaste:02.0de galo gato do cor a amagZe ow,o.Zitudt
.Q01210@3 ao oono C.0 mylon . laminado colocado do em ledo op do endo
do
%3 *. C2
,122 occo do9Jr2Z22125o
ce3 c. DISPOSITIVO PÚA OCESS= ,51,PinTO CIE= 2 Wardo ac2o
oado co 1 o. easv.oterisado .pelo fato de pra/Mor-do o tronco do coce co
Deu lugar pala ocoprcedeo do ma oalia-ucia aio por . anoi datámo
Ocra°.
tc., nrsroSIA-vo PI 'suBsgè.ws o
Mr,TO X =In 2 •-g-r2Q,
ccoo
orá() o roivh.laloadoo

(f"

que compreendem a dire;ilo da injeo;o do combustível liquido,
a secgao do orifício de injeo go, a temperatura do combustivea
aíquldo, e a velocidade do 1uxo do jato de ar, no pontó onde
`',,em lugar a inJegSoo
Processo para adicionar combustíveis liquidou a0
Jato do ar em um forno de cuba, ou especificamente, em um ale
to forno, de acOrdo corroo ponto 1 9 caracterizado pelo fato de
vo o. ponto, onde os combustíveis liquidas so injetados no
jato de ar, ser determinado entre o alcaraviz o o ponto onde
e nato, destinado co mamo, a derivsdo .-f.o cano de jato princX.
Dal, do maneira que, pelo menos uma parto do co=buctívol lie
cuido injetado e atomizedo, posJa queimar anteJ de atinzir
(som de combustRo dentro do fornoo
lf/noJ-monts, a dcpconanto reivindica de acardo com
teornengac.Snternacional o ao con.formidado cem o artigo 21
do CO'digo da Propriedado Industrial, a prior/dedo do eorros.
gondente pedido, depositado na Repor tio de PatOnto0 do J'ao
gao em 2.9 de outubro det, 1961 9 sob o stg
'd

FI

—
~O ND 2440514 de do novembro do 3.962
EIECIITERENTEg SN1A CaSznsA Giedl32.3 F..7AZ2CL13
21.s
&IONE VISCOSA S.p.A. XSCUIA
L.M1VIS2GX0 DE IritIL%03'W.,26-2S-,20 2
me= R.T.2A A SUn
anZo DE DACTAMES CAPRICOS0
REIYIEXCACUÉS
gag2o de cenootoo clelchoxf1looe ecoam r:Itcao do evc2cn,
me 'âeroi&lop OEIDarUenlag geldoIrxrwm5ear,,, e3gG0 o
00 seus derivaGes 2uneisdaiwo onwatterisado pelo fadOC.

L

que Cl composto ciblohemaieo do partida, cSmItrosado cr)
continuamente cm prosenga de ciolohoxeno em qnantidedó
.41.
3

tal que mantgo, em virtude da auc ovopora0o condam%
a tcoperatura de roe9lio em um ostrolto imito ma visL.
ahanga de ponte de ohu2Ag ge do prá'prio clelohomenop
mondiciics do roagEbo

eg o N'oeesse de. cctrdo GCE a fgamindicaggo a, ao Oaal o GRc
nlohescano c`i ~Sado aontânemento para a• sua em quo co
ORotua a nitrosag'ág o ao evapora em parto, © vapor d
ClaaSado o feito waRluis, cot*fnuamonto para a 'dita nona,
&soarrnankie.se eontfnuanente una guantiâcde da niolobj
2ano igual a alimentadgo
bçf-n, o. Processo de aeiirdo com ao Eeivindieavion 2, on Rao
D 00,
a aitrosatio de ne.mpoato ciaoherfaleo do partida, co
GNISO
Z44A272, do 50 de outubro de 1962
9EQUERE1tTE8 RXÇOIxr9 CUILturkEsàRBIRA=> a0 nUIO
9ffluIsRox0 ãE Silus9gOs nDIS2Dsravo 2AM MSTITUER 0 BPSN9
ffl @IMMO 32 PZE2,500
fdTatt'XITDICAÇUES

ÏS))(;)5382ant,&0 RAU cuiLs4á.:.2t O mecmp rc 01 IT5?6, 3 Plage, euraatarisado
v..aE. cor do caRatrzf.g7..o a=elhaato zào.dbas do diaframna, mas soo difer
Ga Ao cor ecW conotngdo por tronCon do nono do parede Naco omêssapc.
c.3C3,000,0 C=.9 C311320
C:3 Gc3 do Cioc.,23 do
f

eno),.

ogetna trotando a aceno cem Ema mistura de ailee 6 v.D.
c3eato mitRoãanto 9 pRei'eaÊvelwcate Êoiclo

a ri

Mo% coado a somposigEo Ga r4stura Gonstitufda pelou ca.
Gulates Eelegac3 volcGule,roas 10: .603 .totni do 229 a 2,s"à
o preferfVelmonte. de 13,5 a 1.t4; 803 toa. para S0 3 lio
horta do 1 . a. 0,5 1 o.bgi,g g o progsrtvolmonto do 10 3 15 a
M0160

co

-Tgrça-iredra. 1

caLao GC3 =II EM rato dag veiniadien0700
procedente°, no qual De emprega como composto oiclohexem
U00 do »atida ° O áoidohomahidrobanzáloo D ou u0 sou da
rivado funcionais) e a relação moloCular 'entro o comp000
to de partido, calculado como ácido boxahidrobenzáicoo
O O agente nItrozaoto D calculado como NOD se mantám ciai/
No
tre 1 o 20
ÇA o Processo de acãrdo com, uma cromais das ocivindicaçãeS 'O\
precedentes, no qual o tempo de permanáncia da massa eal
ressente' na zona em iple to efetua a nitrozação D varia
de 20 minutos a uma hora e 30 minutos e-Ociprefer£VeáROP3
to em volta do 5040 minutos°
GR2 o Processo do acárdo com uma ou maio das reivindioag&O
antesiores, no quol'anitrozação so gaâ sob Porto agá&
são, auficiento Para realizar uma mistura rntima D ou Qr)
emulsão, doa notariais que constituem a mossa do roaaRo
Weiâ o, Processo de acãrdo com uma curtais das reivindicaçães o
enteriores„ ao qual o produto do reação á submetido cimo
•
tfnuamante a hidrato% depolo a neutralização co'finalo
tionte, ooxtração do lactame oáprieo Por maio de um diao
Oolvento oreurico, por exemplo, cloreto do metileno D obo
tendooso depois por qualquer forma cOnveniento 0 o lactato
Ma oprimo do resultante solugão orgánicao
gmâ Processe de addsio cem uma cem mais das reivindicaçãesaol
enterOoroo„ no vai 0 ácIdoboxahidrobenzálco em excemo
co e não reagido, 8 soparado contfnuamente do produto 44
Monção mor moio do extração com eiclohexano D ogetnencla
se cota estraço dopotD da hOrálise.
I
99 o Processo de acOrdo com a reivindicação 8, no qual O C£o.
olohoocno contido na mansa da reação, o soparado-por
Voto de decantação oatea do bidráliso, e empregado de o r.
pois da hidrálise para a extragão do Cido boxohidrobeaoll
•ogico zrZo reaoidoo
goe, o Processo de acãrdo com a reivindicação 8, no . qual a sego
Ução do ácido homahldrobanzálco em cielohexano, obtidal.
or extração do primeiro da massa do nação hidrolizadao
É adiciondda com ácido boxahidrobenzáico fresco, e empoo
goda como solução do alimentagão na zona do nitrozaçãoo
alimontendooso teparodamente.na mesma zona a mistura
otrozante,
aço e Processo continuo para a preparação do lactasse cápric0
por nitrozação de compostowcicloexilicos, substancialo
mente como descrito e ilustrado nos desenhos anexosc
âc dparelhagem para a preparação COntfnua de lactam° cáprio
co por nitrozação do compostos oicloextlicos com um ãtoo
Mo de carbono terciário, em particolar ácido hexahidroo
benzaco e seus dorivados funcionai% compreendendo peia
nonos um reator; moios para carregar controuemente o reo
ator cosi uma 8°114E0 cielohexãoica de ácido hexabldrobo
Rico e uma mistura oltrozante; meio para promover uma
agitagão onãrgica da massa da reação paro originar uma
Mistura Stima dos seus componentes; meios para descaro
regar do 'reator, ou reatores, a massa que reagiu, o peo,
lo menos um refrigerador de queda, no qual se condensa
O ciclohexano evaporado por efeito do calor desenvolvia
,do ouoo . . rozação, fazendo-o refluir para o ocatonD ou.
reowooso
20 o a93:-AGC3 do

tr
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MO) .Aparelhageza .do acOrdo cos a reivindicação 12, compreeno
dendoi pelo menosp'dois reatores ligados em sáries.amo
hes dotados com meio para agitação anárgica eligadvo
dem, pelo mono°, um refrigerador, tendo o primeiro deo
ditos reatores meios para alimentar uma solução cicle:oo
c o e uma mistura nitrozoo
xahldrobenzOi
Mánica do ãoido he
too e o áltimo reator tendo 84010D para descarregar o. pra
dato da reaçãoo
1.20) oâilareihagem para a preparação de lactamC cáprico pOr aio
trozagão contrnua de compostos cielohextlieos com um áti
O
ao do carbono torciário,
cm particular ácido hoxahidroo
bonzão* o seus derivados fUncionais", substancielmant0
como descrita e ilustrada nos desenhos anexos
02 ro erocesso.eaparelhagem para a preparação do lactameo oen
pricoa, como reivindicado atol% 2 9. 9 32 0 42D 5 2; 62o
82 , 9 RD 10R , 112 , 12R D 130 o 110, como slabStencieurice,:n
deacritoDe ilustrado noz depothoo.aauxoo D pesa oa
@Invista@
lnalmento,
reivindioaoseo noa tármoo do Art. 4 0 da ConvcogÕ,
g
do Paris do 1883 o do awt. 22.do adigo da Propriedade IndoGro
trial, a prioridado do corroopendento podido depositado na
&lia, em datado p do novembro do 1961 sob nA 20.I84/610
Use Aila
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29M PARA v0cULOG Q 9
°adora

CO

alw5etesn

e

8o p gole átto

(RO GIM

a dWNSQ 90,8

foco luminosos, Rofletores o lente D apnesentarem'bordas

aato gaisD OngosiçWoo . diametraimmáto n ep o otas 0 pinos sipplosmento o
CEmaixados on Ganchas Eimea a placas em balanço fixas a roceptâcule de

02âunto atrás° k20 Ca das ontremidadecr, snquanto que en vadrantee
Wacento s as bordas da ati. psula apresentam ae um lado placa com e
Recorto oncaixavel sôb cabeça de parafuso fixo a ama terceira piso

On embalanço O de outro lado alça contra a qual opera ramo de me.
ama extremidado fixa a presilha astampala no rocept;culo,
Dotando as duas placas em balanço iniciais atrav,usadas t, junto ;Is

2a coo

seção HO

• ânergye ws42,2Qe3 9 oesPaerâsc.as. go2fe ec.,J a CD co &laSia51.n.C1:,27.:2,
cznats5es matuto 0089E9 âo mano dO c%roa do 0,0 5 ag ddrs- co,
9 5 0 poR entoo e 22Dao e4m artnki 69-C'.5-1-e55 OL3
Ws1,0

t3
oa vasa cm duma áteiro do 1 c tio
20.2 Os processo peàs eoagniek ows
jiis3c.3 0-gp00:3
Dolfmerodo "carilonitwila D caracterizado pea Eabdo co 22.e,D
calar atuo omulas5es mediante adiço 712 30sint3d3 @Noa do
d
ag e@ree. de 50 por contav ger
do u °jato go cai)
atanit'o á8 egratag geral
ewDw 803R I

Ostromidadea livresp atravessadas por parafusos calanted.

2. D 'APERFEIÇOMENTOS

ZN OU RELATIVOS A FA.

tisrs• PARA VErCULOS wo conforme reavrnaicaçãO anterior, caracteriza.
.0sp smniog peio fato do que a terceira placa em balanço apresenta
ortremidado livro ligada a cabo'fleafvel-prose por bucha apropria,

0-. £

1D

sob a qual so encontra

mola que envolve o cabo, este com capa

91odvel o atingindo o painel de instrumentos do vadeai° ou

Outubro de 1M3

mo

vi.

oinhansas do mono.

3. 0APERFEIÇOAMENTO3 Mil OU RELATIVOS A PA.
&OUS PARA, Issituffis u , conforme roivindicaças l a ol 2 ú , tudo pubstanp
eaclunta coE9 descrito no g elat4rio o Uustrado;hoo doconhos apelw
Oes ao prosento Eamoriale

Laa qual &

áli%mr0 as:Miro de 1 a 50

yez O processo do acto% coa e WI tà.e C3tRa kk I zuç.
!do pelo fato ao pognere g er goliacrilonitr2de
/30=3 O processo de ce8rdo can o ponto ao oosw'è3227,n,)
ao pelo Lato do go1fiaor0 oca co eopelfuere ocupreoz-dendo
& pçlo
• amuo% 85 por cento do 5,012E.eRilon glus o ag 2t1D
Unto de
co monamero monop olednioop copolSsaeridmelo

Soo. @ processo do acta% eim egu% eaweM222 2(1.3
'do pelo tato do polfzero ser oaa000ia do @O 3
99
@cato
ao : (a) co copolinere contenda do 3,21 a 98 coeoate de cognoiÊ,
'rvila e de 2 a 20 por conto ao nam morÊmere morelodnicap eo.3
siolimerizilvels, e do 1 a O. por cento dc
m 6.61Ámaro aoka
u
çsenio 10 a 70 por cento de aerilonUrila O Á
a 99 90g @onto

ao uma amima Aeter ocielicso 'Cnrai,'Êrâco vini2ponktUsides,
t'gfe
@o dita mescla co conteii'do ~do pira 2ianrcegelicao
e.arlaD vs0225.8tit-glieD ao 30 De emtc %,aseags otbn
Oo da mosaico
Sd. C) ps,e2eBoo de u&ae á o 2osÊo 20 0e,9-gei;e22,a.do
VeZe gato ao agente de coagolag éc s' o oca Sido mot9Zo1 ault'grIcen
?cP O processo do (Ame eu o s3u-o 2 0 eecotog220.o
ÇA© roo do DOWate de e@agnleg gd-790a
- á gf2.0 GiÊne% oeEtIricao
Lm precocce do cerdo, can a guVo 2 0 Gerecterizade
hsZe 2,sNá s.10 otWAto do oack3C4
Dos, ádeo Ettr,ale% o/Wvggoz,
D2uãO380 para .soages_R na emala° eistous
9d3
co epolar© élo carglouitwâleD oc§proontenao gurteo do
'"curiloattella o e partoodc aorul228
.vgaglRoup eaetsã2u
de pelo gato d® co áma~ dita c3s1eSo =diante augE0 ;53.
weaki de ipartoo por demo° de áido metião2,
ãO0= 1512 procesco para coagular coa inuslo ge Q-ue3e
do co mopograor© do c2r glualtr22,35 em3proostioutio go Det,o@
corilonitrila o gO perime do Sovialinato ?Ralais% earacteriz.,5
de pelo Sato do oe glocteceddte eanlo go magustg adigEa
nemenla g puctso por pticoo do &eido ootilàl otAe&ricoo
llo=Um precesee gera cos,gulas, uma emp.kge equost)
do co copolhnoro de M2.522.t'ails, @CnprOemi0EiRe 50 partos dO
cordlonitrila O. pertoc!tto acetato ninfgec 9 caracterizade
Zpolo Lata de áVèleanlar dita czalldá'o mediante efii2Eo ã ECCED
álo a parto% Pow.Ws% do áido &atila enidricoo
Z20.) N. processo gera congalor carle geo deyi&OPEO.
Ginflinos substancialmente mine otang &carito°
Yinalmentss, a depositante woivirdioa de cârao ma
u@onveng. ão Internacional o de ~umidade @CM a artigo 22,
ao Cc541go da Propriedade SraidsizeialD a prioridade do ccnrásd

95EMO N e 144.779 de 20 de novembro de 1962
9140BRENTE8 VONSANTO OOPPANY
DE a4ULS3ES
502V.Woxo DE INVE140: nOAGULAÇXO
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MB 80 Nora coagular emulsZes aquosas de gó...

gondente Pedido, depositado na Repartiço de Patentes dos Edn
todos Unidos da Amerle g â0 Nene em ge do 2:9VCMIS9
Sob G 210

153.660o

TArçal-feira 1

DIÁRIO OFICIAL ,(Seção III)

i2Elle 31 143.099 'de 30 fizeUbras de 1962
VictinntSTEa JaCialaAN CO comua ..
2alviz2aio D itivraWX01 0002130 UOIPIrkur3 3 an 211003940
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cada ao revestimento interno, que comp;eende uma espessar
inpermedvol laminada numa camada fibrosa de apoiei o en.rolaa
manta eia espiral da citada camada de revestimento intemios
COM

12a, corpo de recipiente dotado de nultioa
g.ase camadas, .para gins do acondicionamento ;IP ua produta
galada,. sem layer Vazamentag aaracterizado pela rato de cmiai
pendera alma cauda 2ibraset de Earmato balicoidell tina camaa
.faa da .rovestimento interno, ta/aposta ,azasou interior; a saa
?racitarla amada de rovestiaento intenao,.conpretuadenda uma
eatossura ..tateriors que /a impozmartvel ao produto fluido same
Cionad0 e Cobrir latairement0 ta auperfacie :tateia& da eama.ei
dO corpo aciaa referida, indo as poraSes .suas .bordia
lbarginsie AgeStaa sobrepostas, de modo a panar uma àaata
sobreposiaria, que tf con.statudde. do uma poraão
.alooidal
, qua dr ()coberta., o de outra que faz recobrimettol e Uma tia
• impammeavel disposta .aa tdrno da bordas O se estendendo
ao atraso do cabas as aUserficies -da porção ano faze recoa
trimento, ata „junta de sobrou:42o; a tira ia/Amuava seara
do presa a camada imparmedvel da ponto ano l'az -ree9brilaan*
to., o.d casada inermedval daporgto .que 4 coberta, por moia
do ama, aubatánala adesiva, que d estanque . ao produto fluido,
a fira de Gaitar a panetragaz do citado
atravda da .junda,
ta de Sobreposig;os o para o intorior da camada do corpo,

arpo do recipiente de acera° cosi o pona,
to 24 caracterizado pelo fato de -que -a tara impera:e/calai cotia
, proende alumiai° laminado()

Sua espessura impermeável disposta internamenJe, e

apargee marginal de

COM

borda caborta (tom tira, disposta
ternamente, em relagao de penses marginais o postas, de maneire a ser formada uma junta de sooreposiç'an; a e.
p licagã'o de
Um adesivo impermeável entre a tira mencionada, e a porção
sua

marginal oposta da borda, a fim de evitar a paosagem do pro.
dato fluido, atravao do, citada junta de so breposição; o emrolamento em espiral de uma camada fibrosa ao corpo, em ttra

ma do revestimento interno, e externamente ao mesmo.

requerente reivindica de acordo com a Coava:101'o Internacional O o a,rt. a do Decreto-lei. na 7o3, de
de agasto de 1943, a arioridade_do corroapandanta podido
dopoaftado na .Repartig;o de Patentes doo 2atadaa (adue da

.Azadrica, era 28 de dezembro de 1961,

sob

na 1,62.426.

74*
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2. O corpo do recipiente ao •aciSrao Coa o poap
'to 1, caracterizado pelo fato de que a camada. interaa do soa.
revootamouto, compreende. aluntaio laminado.
3.1
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4. Oproaesso de configaração da um-corpo
adaptado para conter um produto 2luiclo, earaCa31
dtorizado por =prender ao aeguintes faseai a firaoto DOS
mio de adesiVO de uma tira impormeaval, eis taras da borda.,
O ao longo de ambos os lodo e de lusa para. th da 'borda TargUtp".
do uma tomada de revestimento intorno, quo eromprooada uma
espessura impermeavelo amainada =ma g omada gibre8a. da apoi0§
o. raaicag"do de um minha impeameaVe2, rugia enertiele totabaz
impermeavel de uma das porocTen marainaig da • :da da (Atada
camada de revestimento ¡Corno o.;:nolamento os o ggral da
citada comada do revestimento inter% com Ma e tv °asma iret
permeava/ mevestindo o a ¡Carlon:entes e coIR apor morige
•
do nua borda coberta Coa tiaa3 gOpeata Inteallfmente Ot3
aalarido as pores raaaalmaia °poste:os do sneire .501C fora
da una junta de so'brepeaiaRca e£1.2.a.da nos, sultadad'afloeMet)
,Mnrolement0 em espirã de uma camada do Atra ao codo2 de gal
te externa da camada de ravostimato atnOe

g. 13grocosse paruCormog GO

"
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RIWRENTE: MURO PROJEKTÓW ZAKIADOW MECRANICZNEJ PRZEROPKI
SYSCLA "S£TARATOR° POLOSIA .

PRIVInGIO DR INVENÇXO:"APARRLHAMENTO PARA A SEPARAÇXO-DT
.MINSRAIS NM TUs PRODUTOS"
1.152,2=e1552-.
1 ., A p arelhamento para a separaçáo de minorais em •
tos, con sistindo
tros proda.
em uma-vasilha dividida em dois comp
artimentos e
duas rod as.de'dragagem
que g iram em ditod .comp artimenton,
caracteri.
g ado pela seguinte combinaçno aes suas partes, as ditas rodas
ono
susp ensas com polSas motoras de maneira conhecida em se (4,5)
p aradorea
da deis p
rodutos, e es saldas das bicas de allmentacáo (8 9 11)
de ara.
boa Comp artimentos
(1 1 2) ficam no meio da aparelhagem, em ambos
ID3
lados da parede divis6ria (3), de modo que a bica (8) do aliMentaçÃO
CO sitda do mesmo lado que o vertedor.ao saída (10) da fração leve
do material enquanto a bica (15) para a fração , pesada e o vertedor
de saída (2.3) para descarga do mato denso com-a fraçáo mediana do ma
serial, catão situados do outro lado do aparelho,

corpo

racipinte, adaptado . paraCo weimmaduttrauldesurage

torizado por 'compreender ao -meaudotas aSOSI a 3p1Seagfal!N
um adáivo inpermadval a .o dos lados do mia târa tspe'ranaq
vai; a aplteasZ da citada tira com dag Inipergido Mune
da com adesivo, diaposta interiormente er Volta da borda, e
ao ambos oa lados de uma pOrsite aarginel da borda da usa cop\,

2 - Jiparelhamento pare a sepáragtio de minerais em troo aram
ffiltO g l COMO reivindicado mal, caracterisado por dela
pares de rolem
' tes (18) em ambos os lados.do.cade roda de dragagem (4,5)
00 guio ,

laxam a posis de' dite§ roeis nos d2re9Cee anniso

4272 Têrça-feíra
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3 ca Aparelhamento paro O 09pasaaeRe QO @Retarde Go 'roas gran
Qutos, como reivindicado até 2, caracterizado por uma bica 0.1),
ase conduzir o graçãoaque se movimenta para o segundo compartimento.,
Qa.), bica que ae xtende através o interior do rodei do dragagem Wo
mmo Ne 145.934 de 5 de janeiro de l9,52
31WERENTE: SPERRY BAND CoRFOrtAVION BaY.Ao
•nILVXINGIO P g INYBNÇXO:"CONTROLE BINTRICO 1)E SEGUANÇO •
MEIVINDISACUS

Vm controle eletrico respondendo a presaaçae
dQ CbSetos ffaiees no interior de uma certa area protegido que:a
Urizado por compreende; meios para detetar e asoinalar aproa
Oença de tais objetos e, na &saneia de tais objetos madeteeçOee
produzir amainai de entrada e, na presença de Uma detecção remoVag
g dito anal; pelo menos dois meios ptodutores de sinais de safda
coada um dos quais responde independente e operativamente a presenva
do dito sinal de entrada e â operável pele mesmo de uma certa prle
moira para Uma certa aegundamondição 09 DO condigOes onde e
)
alto sinal de entrada não se fizer presente, operável de volta
data certa primeira condição, os ditos meios produtores de sinai8e
Dada quando no dia certa eegunda condição gerando sinais Ino
dividuais de aafda, a presença simultanea dos quais indica que O
dita certa arca protegida encontra-se livre de objetos ffsicos °Ma)
a
'Uutarese
g e Vt controlo eletrico de acordo com _o ponte 3\
g p caracterizado pele gato dos ditos meios de detecção ede sinalke
Daçao do objetos incluir uma fonte de energia luminosa montada
2,-

Um lado da dita areapaotegida em posição para projetar um facho de
energia luminosa atravas da dita area ate o lado oposto a mesmo
O uma caule fOto - condutiva montada no dito lado oposta, em alinhe/e
Dento como dito facho projetado, para excitação desta a qual,
quando não excitado pelo dito facho luminoso,apresanta uma impe
Anna resistiva de um certo valor OhmiCo ., 'essa impedancia rea
Ustiva ficando reduzida a um valor hmico relativo substanciale
Dente mala baio quando a ditj aelula e excitada pelo dito fache
2aminsao
3 o Um controle aletria° respondendo a pregam,
do objetos fisicos no interior de uma certa arca guardada,
Caracterizado por oodpreenâer; meios detetores e assinaladores
abjetos para detetor presença de tais Matos, @santos -meios dOR
Utores e ausinaladores, na ausencia de tal detecção, produilnd@
Cm sina/ de entrada de pelo menos uma certa magnitude e, na prendia
ga da dita detecção reduzindo o seu sinal de entrada para um valoP
abaixo da dita certa magnitude; pelo menos dois Meios produtoreV
J0 sinais de adda, cada um dos quais responde independente e opeo
ativamente à presença do dito pinai de entrada de pelo menos Uma
Certa magnitude sendo operável pelo mesmo de uma certa primeirQ
para moa certa aegunda condição e, sob condigOeu =veie dito
Oinal de entrada apresentar-se abaixo da dita certa magnitude oefio
g 0 aparava% de Voàa para a dita certa primeira condição,. GB dite°.
°aios paadutorea dos sinala de sarda kaando na dita aegundacondk
Ogc gorande °Inala de sada Individuais indicando que a dita certa
âraa protegida est g livre de objetua .dsicos5 ()Meios eupere$0
°Moa Operanda em resposta a Magnitude do dito sinal de entrada
OntrolandPe Mbamo, @O dité8 meios aupervieorea sendo atuados deee
30 ema aeiRoira@oadisãO dO controle atÊ ama emunda eondigao dO
ESZtrglO 00 ffindigãoS 2E1 que e MUI Binai dC ontrada exceder a .
CUW3C1% E7:%%250 P2 22290 GO Craowto TentHade predeterffile,

/
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ra a
WBOPO effla Ponto do poteealauniderecional apresentado terminai0
positiVo o negativo uma eelula E gta-condutiva apresentando
Grea sensfvel a luz o uma impedencia realstivade no mertoVelef
amico, estando adaptada Ge maneire que a luz incida cobre co diQO
Grea sensitiva reduzindo a sua dita impedancia resistira de mam
eerta relativamente aubstancial quantidade; am primeiro cettçaie
amplificador primeiros melam polarluedoron para co dito prioaUD
Ostagio amplificador polarizando-o Go noa COndig20 não eonduiiva
pelo menos dois. amplificadores de u2 segundo ostágio aparando Up
dependentemente o acoplados diretamente por resiste:laia ao dite
primeiro estágio o ppliRicador co isolados eletricamente entro ob
begundos meios polterRsadores para cada um doe ditos amplificado/MJ
do dito segundo ostÊgiopolarizado os ditos amplificadora do See
3undo estágio em uma aondição não condutivag O dita calula fotcc
ocondutiva estando arranjada no circuito da entrada do dito ampVac
21cador do segundo estagio e operavel (10 • 002 excitada para aontrgo
'balançar a dita polarização no condutiva aplicada ao dite »rip
cairo estagio amplificador o suficiente pare fazer coa que np
primeiro sinal amplificado de uma certa magnitude seja aplicad0
almultenea e independentemente a ambos os amplificadores do paa
aundo estagio para posterior amplificagão individual, das° aedo
a primeiro pinai amplificado p endo do tal magnitude quo faça co2
que os ditou amplifleadorea de adde conduzam o produzam sinal)
ao aafda individuais a llamado° ego pedem ser utilisados paM3
. Ofoito de controlo.
5 TN controle aletria° caracterizado por COEP
Docenders tra amplificador do dolo eataato0 ceopledoa dlrotament0
.par roalatancia tendo um Olmeiro cotaaio amplificador o pelo 2ep
8100 dois amplificadores operando independentemente eletalcaa
pente isolados no seu estagio de Balda para produzirem sinaie GO
Calda, independentes o iaoladon em resposta a um anal com um aEe
plificado aplicado aimultaneamente aos mesmosg meios detetorea •
espondendo a presença de obOato° Efsicos no interior de uma rireC
protegida predeterminada operando, oo caso da detec g' ão da ausenagG
de objetos com a aPlicação de um certo sinal de entrada ao dite
primeiro estagio amplificador para a amplificação no mesmo o a @CD
oequente produgRo do dito sinal comum amplificado e, no caso do
detecção da presença de objetos, operando do modo a remover co cl2e
do certo sinal de entrada fazendo com que o dito primeiro estagiO
Cmplificador intorrompa a produção do dito ainal comum ampli..cade
para os ditos amplificadores do segundo estagio; a meios »rindo
pais de controle operando em resposta aos dit 'oo.sinais independerâC
o g Oolados de 1:-3arda 9 as ditos meios principais de controle,noo
Casos em que os ditos sinais independentes entejam ambos aimultanWe
Dentar presentes aend9 operaveis de uma primeira para uma segunda
posigão .de controle e, na ausencia da dita presença simultanea dO0
Oitos ainda independentes, retornando automaticamente para a dic
da primeira condição de controle°
6. VM controle aletria° de acera° com o pont@
9, Oareeterizado polo fato de um amplificador de dois estágios aa
Copiados diretamente por resistenda, incluir uma fonte de força
únidirecional tendo terminais positivo e negativo, um transistor
9PN tendo eletrodos de base, do emissor o de coletor, uma tateada
eeto-condutiva tendo uma impedancia resistiva de um certo Valor
ghmico e adaptada, quando excitada pelo menos por uma predetermia
nada mag nitude de energia luminosa, para rodada Hubatancialmente
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CI gun awygddaeRe,YOGIALVa9 adita aelula OOtandOnaada co Orai()
' rntr0 @dito termino% positiVo o ©dito eletrododobisododito
ggenointor. VM lo eletrodo do emissog3 do dito tranoloto? EU estalo
de ligado diretamente ao dito termina/ negativo o atreves doam
'E-Ne/ator 0jastavel de polarizaçRo a0 SM associada] eletrodo do be0
un par do transistorea PNP cada 04 tendo eletrodos dobas° k,
c gr ooletor Ode emissor estee atimoa estando ligadoo eletricamaSa),
go entre of e em comum ao dito termina/ positivOe .um par de resioa
NWOS de polarizagãoe um para cada transistor PNP ligando 0 eletren'
ao seu respectivo eletrodo a)
a emissor do ova transistor associado
a
ae base para polarizar o dito transiptor entona condição nu coito
dativa, um par de resistores Isoladores ') um pare cada dos.ditoo
Qwansistores 2NPliganclo os eletrodos de base dos acue respectiv00
O associados transistores a0 eletrodo de coletor de dito transi ge.. • r
g or NPN, os ditos resistaes Isoladores apresentando um valor Olunie@ •
@eficiente para acoplar por resistencia os sous respectivos transido
g ores PaP ao dito transistor NPN ao mesmo tempo isolando efetiva»
Vente eletricamente os . ditos transistores PNP entre sie os eletrOd00
de coletor dos dites transistores PNP estando ligados ao dito
g erminal negativo, o dito resistor ajustavel da polarização seu% a
1'
(ajustado em um certo valor hmico para polarização do dito transitam
làor NPN em uma condição não condotiva quando a dita celula feto-c
dMtiva encontra-se na sua condição não excitada e para criara int)
@a00 da dita Celula fátocondutiva.ser excitada t_Uma condiçãO
ao conáuç;oatraves do circuito emissor-coletor do dito transistOP
'g1PN para um sinal amplificado de magnitude suficiente para Lazer (
08 ditos transistores PNP condutirea atreves dos seus respectivo g
-Circuto;ems .
7 . Nm controle eletrid0 de acordo com O ponto 5
Caracterizado pelo fato de um amplificador de dois estágios aCoplaa
doa diretamente por resistencia incluir Uma fonte de força unidio
&colono/ tendo um terminal positivo e um terminal negativo ° tna
transistor NPN tendo eletrodos de base de emissor e de coletore
MaaCelura fao . condutiva apresentando uma impedancia r.esistiVa do„
Uni Certo valor hmico e adaptada para, ao ser excitada pelo menog
por uma energia luminosa de uma predeterminada magnitude ° reduz19
OUbstancialmen t e a sua impedancia resistiya, a dita celula estila°
do ligada em serie' entre o dito terminal positiva e o dito eletrog€i.
de base do dito transistor NPN I o eletrodo emissor do dito traao
alstor NPN estaao ligado diretamente ao dito términalnegativo CCP
traves de um resiJtor ajustLivél de polarização ao seu eletrodo dO
C
base associado, um par de transistores PN155 cada qual. Cba e1etrod00 j
'de base, de coletora e de emissor, estes tinimos estando ligado g .a/
eletricamente entre

Seção

sl

e em comum ao dito terminal

positivo» UM

Ver de resistores de polarizaçao um para cada doa dito:1 transistdo
res PNP ligando o eletrodo de emissor do Seu transistor associai@ f
ao sou respectivo eletrodo de base para polarizar o dito transiste

em uma condiçSo no condutiva um par de resistores isoledoreee
Para cada dos ditos transistores PNP ligando o .eletrodo de base
Beu respectivo e associadb transistor ao eletrodo de coletor de
dito transistor NPN, 09 ditos resistores isoladores epresentand0
Um valor abmiço suficiente pari acoPlar por resistencia os seus'
respectivos transistores PNP,ao dite transistor NPN ao mesmo tempe
isolando ctetivamente elátr ! ccm:nte os ditos transistores PNP erbb
tre sí, os eletrodos de coletar dos ditos transistores PNP, eatanl
do ligados ao dito termino:J. oftwtisol O dito resistor 8juattive1

420 PolarimagRo estando ajustada em um certo valor obmico para petl
2arizar o dito transistor NPN em uma condição no condutiva quaw)
Os dita celula fáto.condutiva encontra-se em condição não excia.
dada e para criar» ao ser a dita celula excitado pelo menos POP
una - magnitude predeterminada da energia luminosa, uma condição
e e condução atreves do circuito emisser-coletor do dito transisto0
rPI para =sinal aplificado de pelo menos uma certa magnitudee •
gezendo com que DS ditos transistores conduzam uma corrente de saco
geração atras doa Boiei respectivos circuita emissor -coletore cao
eacterizado ainda peio fato dos ditos meias supervisores incluireC
sinta chave e etro-magnetlea tendo uma bobina energizavel ligada
Mb circuito d6 coletor do dito transistor NPNe a dita chave eletrOo'
a
Magnetica seado atuada para a condição operada apenas no caso OM
gye o dito sinal amplificado exceda uma certa magnitude peio mear
Mon em Urna quantidade predeterminada.
8 . Um controle eletrico caracterizado por comCi
preendert um. amplificador de dois estÉg ios acoplados di;etamente'l
por resistenciae apresentando um primeiro estágio amplificador a
pelo menos dois amplificadores operando independentemente e isolao
O's eletricamente no seu estagio der aafda, para produzir sinais de
ea(da independentes e isolados era resposta a um sinal comum amplio,
acedo aplicado simultaneamente aos aesmose a partir de seu primeXo
estagio . amplificador; meios para detecção de objetos respondeay 1
do ;'t presença de objetos ffsicos no interior de uma area protesidn,
predeterminada e operaveliemo caso de detecgRo da ausencia do ObJetose aplicando um certa eine/ de entrada ao dito primeiro eso
teigioUmplificador pura a respectiva amplificaç gO e Consequente
?produção do dito sinal comum amplificado e ) no CASO da detecçao d6
Objetos ffsicos obstrutoaese removendo o dito certo sinal de entraa
• fazendo. com que o dito primeiro estagio affplificador.remova
C dito sinal comum amplificado dos amplificadores do dito segundo
Imtagio amplificador; meios supervisores para controlar.o dito aioi
Mal comum amplificados e meios princif;ais de ControleePerandoa.
em resposta aos ditoe sinais independentes Isolado% ou ditos me108
principais de contrOlee no Caso em 00 os ditos sinais.independeila
,tea apresentamm,se aimultaneamentee sendo operavelbde utile primei.,s'
ra para uma segunda conOção de controle e ) nu ausencia da dita
presenga aimultanea dos ditos sinais independentesp sendo retornwo
dos antouçticamente adita primeira Condição de controle ) Os ditoo
Rolos eupervisoreue em resposta a uma predoterminada varia‘Ro no
Carater do dito sinal Comum amplificado controladoa atuando.Ca.
ditos meios principaá de controle de retOrnol dita-iiiíeÊro.tona
diga de conttle e impedindi . a,atuagRo doi "ditos meios pritio¥ÂO 1 .
ie Contrhe particaiti,Segunda :.Condigrto de "contrOleo.
iY j ' facrcontiOle eittrico de aoOrdo com:O:Pento
44Aratterisado pelo fato :dos ditos meios supeâlsores conálatijem
timo chave'eletro.magnttica contendo uma bobina energizave/ligega
cletticámente na 'entrada comum para o dito eatÉclo ,amplificador dO
Safdap recebida-do dito primeiro coagi° aMplificadorà a dita ciiep!.
Co eletro-magnetica sendo atuada para a,sia:COndigRo'operada
osso do dito sinal . comum amplificadóD 'petiscae. aii.aves de, dito %Ém.
bina energizÉvel l exceder Uma megnitUde Predeterminada " .
COntrOle elOtriCO responden003
¡O
de objetos ffsaros no interior de uma detrmábáada &em rotgYAV,
dag o dito controle estando caracteclzedo por.Compreenders
produtores de single 40 enteada tenda moina degetereido obià - 4)
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.9ara adotar a presença dos objetos em goesa% Os Mitos pri.
liteiros meios produtores de sinais, na ausencia de dotecçio, pre.
lauzindo um sinal de entrada com pelo menos uma certa magnitude, ep
lia ocorrencia de detecção atenuando os sela sinaie de entrada
,tite umilmlor menor do que a dita certa magnitudej pelo Menos &III .
Mios produtores de sinais de sarda cada um dos quais responde opa.
1 ilativa e independentemente.ã presença doe ditos sinais de entrada
tendo pelo menos uma certa magnitude os quais os operam desde uma
ema Certa primeira para uma certa segunda condição e, no caso da
¡Magnitude dos ditos sinais de entrada tornar-se menor do que a dl.
'ta certa magnitude, os ditos meios produtores de sinais de salda
I
. restaurados na dita certa primeira condição, esses Ultime
Mlao
elos produtores de sinais de sarda quando na dita certa segunda
COAdição, gerando sinais individuais de - saída, a presença simultám
jaca dos quais indica que a dita . certa área-protegida está livre
lae objetos ffsicos; meios supervisores operando em resposta à
Cmenitude dos ditos certos sinais de entrada para controlar os ai..
tos sinais de entrada, os ditos meios supervisores sendo atuados
4Ne s casos em eue os ditos sinais de entrada excedem a dita certa and,
Ilude de pelo menos una quantidade predeterminada; e meios princim
leis de controia operáveis quando nabos os sinais de salda indivi.
dauals apresentamÉe simultaneamente eia um momento em que os ditos
mios supervisores endontram-se na 'sua condição não atuada, de u.
loa primeira para uma segunda condição de controle, a atgação dos
Oi t os meios supervisores causando a operação dos ditos, meios prin.
Cdpais de controle de volta a dita primeira condição de controle,
.., a falta dos ditos sinais de safda em apresentarem-se simultaneam

; emite, provocando a °pernão dos ditos meios principais de centrode volta a dita primeira condição de controle.
.11 • Um controle eletrico respondendo a presença.
'Co Um objeto MIsico no interior de uma certa via de passagem, o
¡luto controle estando caracterizado pelo fato de compreender;

' pwios detetores de objetos para detetar a presença dos MeS=61 03
n Citos selos detetores incluindo Um transmissor de energia radio.
i te montado em um lado da dita entrada em posição para projetar
. um facho de energia radiante atreves defina passagem na direção
do respectivo ladO Oposto, cum correspondente reco ter de energia
1 adiante montado no dito lado ' oposto em alinhamento com o dito facho transmitido de energia para em resposta ao mesmo; ser operaCo desde um estado 'leo exictadó ate um estado exictado; primeiros
pelos produtores de sinais respondendo ao estado excitados do dito

receptor de energia radiante
para produzir um primeiro sinal de
-_Caracter predeterminado; pelo menos dois maios de controle, cada
tm dos quais respondendo independente e operativamente ãpresença
Ito dito primeiro sinal e !potáveis -pelos mesmos desde uma Certa
¡Olmeira ate Una certa segunda condl4o de controle; *rolos super.
labores respondendo Operativamente a uma certa e/tering° ma dito
i Caracter predeterminado do suto primeiro sinal para indicar a rea
;arida

slteraçío.

COntroN elátrico respondendo &presença
Se lla oblato /Isico no interior de certa 'área protegida, CaracterIa
ando por Compreender; pelo menos dois meios detetores de %Netos
Ora adietar a presença dos mesmos, cada se dos ditos detetores,
ila ausencia de detecg.loi produzimLo uelyzinal de entrada individual
..113 na ocorr:ncia daileteog2o, removendo o dito sinal; pelo menos
mai produto.. de *Ude te saída, ceda um dos quais respoa.
Ia • trni
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&MO issangedaste a oporathassoató a brames olamitanos dto dit081

Sinais d&entrada, ee ditos meios produtores &p anai, de 'dm
sendo-operIvell pelos roteado &Inala de nitrada desde uma
certa primeira et; ama certa segunda ccadiç:o *piso caso das di."
tos aluais de entrada no se apresentarem eimultaneammate,. aquelea
fatOoe meios Rh retornados adita certa prinkeira COndig:01 .01 digo
toa mios produtores de.slinalt de falda, quando na dita certa se,
' tunda ecediçUs gerando sinais de salda individuais Indica-Uni
de que a ditascerta troa protegida ancOUtra-Se livre de objete.
físicos obetrutards.
13 • trm contre/e eigtrico) Caracterizado por
compreender; uma tonta de potencial unidireciona/ tendo um terlinel
positivo a uM. negativo; Pelo menos duas celulas foto-condu.

Uvas cada uma das quais apresentando uma ii'rea sensitiva" lua ',da
ta impedancia kesistive de um certo valor abaixo, estando ar mesmas
-adaptadas para, ao receberem a incidencia de luz sobre as ditas
aseaa sensiveis ) reduzirem a sua impedenicaresistiva em uma certa
quantidade relativamente substancial; um primeiro estagio empliflo
eador; primeiros, meios polarizadores para o dito primeiro estagia
amplificador polarizando-o em uma condiçeo no condutiVa; pelo moa
mos dois amplificadoras de um segundo estagio Operando independente+
mente e acoplados diretamente por resliíencia ao dito primeiro eSn
teio amplificador e eletricamente isolados entre si; segundos
relas polarizadores para cada um dos amplificadores do segundo ti4
“cio polarizando os ditos amplificadores do segundo estagio em
u-a condiçilonio condutiva; as ditas ce.lulas Sato -condutivas OSt8n4
do arranjadas no circuito de entrada do dito primeiro estagio mm.
piificador e operáveis quando ambas encontram-se siaultaneamente
excitadas para contralançar o polarização não condetiva aplicada
ao dito primeiro estágio amplificador, o suficientepára fazer
com que um sinal amplificado de Uma certa amplitude seja aplicade
simultanea e independentemente a ambos os ditos amplificadores
do secundo estágio, o dito sinal amplificado sendo de tal magni•
tudo que faz os ditem amplificadores de salda conduzirem e produzi.
rem sinais de salda individuais amplificados, os quais podem ser

Utilizados para efeito de controle.
14 - Um contrele eletrico respondendo ãpresença
de qualquer objeto,ffsico no interior de uma certa área protegida,
c a r a c teriZad gl_POr compreender; meios produtores de sinais de entrada tendo pelo menos dois meios detetores de objeto para detem
ter individualmente a presença dos referids objetos, os dites

meios produtores de sinais de entrada na ausencia de detecção
por todos os ditos meios detetores de objetos produzindo um sinal de entrada de pelo menos uma certa magnitude è, na ocorrem cia de ' detecção por qualquer um dos ditos seios detetores atenuando o seu sinal de entrada ate um ponto abaixo da dita certa
magnitude; pelo menos dois meios produtores de sinais de saída; cada um dos quais respondendo independente e operativamente a presen.
ça dos ditos Sinais de entrada tendo pelo menos a dita certa magnitude, os ditos meios produtores de sinais de Saída sendo operáveis
pelos referidos sinais de entrada derde urna certaprimeira ate uma
Certa segunda condição,e, no caso dos ditos sinais de entrada Gere.
Sentarem amplitude menor do que a dita certa amplitude; os referi.
dos meios produtores de sinais de saída sendo retornados à dita
Certa primeira condição, os ditos meios produtores de sinais de
saída, quando na dita certa segunda po5i4o, gerando sinais de
sarda individuais, e p resença simu/tanea doa quais indica que a
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TERHOt 146 656 de 4. de ftvereiro de 1963
REQUERENTE: TORGA S/A EETALIIRGICA INDDSTRTAL S. á'a1.11.0
PRIvILÉGIO DE INYEKX0: CHAVE PARAAIdANÇA DE VOLTAGEN

pLnYvun

e_AA.siz

e) Chave para mudança v0ite3em, caractorizacie 30 0003
zion
tituir-se de: um chassi0 . (1) do shopa, fixo .t7, Ig.cà.au ao
fixam-se diversos suportes ,32.) de material Isolani-,o ,f) oro ueqe.acio o
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Gerido cada suporte (e) aotauo de três furos 'alinhados no seu sentio
go vertical, em posigão sioktrica, o furo (3) central transpassantc)
Oendo oacorrespondgncia um. Curo (4) do chassis (1) 0 dotado da rOso
0a, e os dois outros furos (5), que ladeiam o primeiro, zunidos do
ostreitamentos co que ao aloâaz rebites (6) fixadoras do dito supc
Qo ao cheSs188 dois rebsixo0 Ca dispostos os face s uperior do no
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rforte, prclaime ão eus arestas laterais; rebaixas (7) tcsea . nos eia*
alojam-se dois pares opostos de contactos (8) formados por laminais
condutoras, que tóm suas porçBes situadas próximo ao centro do rem
baixo; fixados esses rebaixas (7) ao suporte por meio de rebites (9)
Cujo cabeças próximas ao chassis são embutidas no referido suportes
em segundo chassis (11), móvel, constituído por uma cha pa' na coml
fixam-se suportes (12), de material Isolante, em numero igual me.
tade dos suportes (2) fixos, e alternados em relação 'aqueles, ten.
do cada suporte (12) tras furos alinhados no sentido vertical, ceis
tralmente possuindo idêntica forma e disposição que as dos furoC
respectivos (3) e (5) do suporte (2); dois rebaixos (17) praticado9
ba face superior do suporte (12); rebaixas (17) óssea paralelos kS
arestas laterais e nos quais alojam-se respectivamente dois conta e
tos (18), de chapas condutoras, presos pelos seus centros ao supor."
por meio de rebites (15), tendo suas cabeças próximas ao chassie
te
(11) embutidas no suporte; contactos (18) caies cujos suas estreei.
das livres são ligeiramente salientes; parafusos atravessados nue
furos (13) • fixadores de zwl chassi* contra o outro, furos (13) sã
ses praticados no chassis (11)$ rmiqueendo.s* ditos parafusos (4)d0
Chaesis(2)ra
29) "Chave para mudança de voltagem", substancialmente
Como o descrito, reivindicado nó ponto 1. apresentado nos desenhe)
anexos,
TERMO N e 147.513 de 11 de março de 1963
REQUERENTE& PILTERWERN MANN

&

RUMMEE

. ALEMANHA

YSIVII2410 MS ISVSSOOODISSOSITIVO PAR/ 7IXAR UM ?IMO
ASPIRADOR DE AR PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA, cormil
SORES la DEMAIS M1QUINAS ASPIRADORAS DE AR, NO TUDO DE SUO
ÇaA DE AR Dá NIQUIM"
REIVINDIWIE1

—

lora Diapositivo para timar'imi filtro aspirador do a*
pare motores de oombumeao int•rno, cospresserea e dermis.danke
use aspiradoras de ar, atrevas da sua tubuladura de conexo no
tubo de zweit.o da mdquina, sob *MP 14 89 tu 991,916199nto de ~ao
qo eldetico • anulara de uma braçadeira que colabora coa GOO
oons,
Ira ditlaa, caracterizado pelo tato de que a tubuladura de
a;S do„filtro, que abrangi internamente o tubo de suoça de mi
quina preferontemente coa jogo radial ', Possui, na eua extrmsto
dia., um flane* voltado pára fora, ;crebra o quais abre uni
anal fldetico de vedeçío que e* ajunta a 8ate flane, bem come
& parede do tubo de 5u0ç;i0 da avias, aie cotando a braçadeira)
coa ao duas perna* de tal perfil. d* cunha Soa, que exercem a

t8rga do aperto.
Diapositivo, de p oirds corto ponto 1, Oaraoterd"

Sede pelo fato de que o Plange da tubuladura de ozonizeis do til
tro e as duas pernas da braçadeira ao estendera mama angulo de
Cunha.

30. Diapositivo, de cetra) comas

w

a, cora

terizado pelo fato de que, no lado frontal do anel de vedaçíZo,

22220 LIA 180.548 de 20 de junto de 1968
REQUERENTE: PORCELANA agis va -sio PAULO
mouro INZUSTRIAIã 'MODELO DE FORMA REDONDA 2222P

• RE IVINDICACbRS , •
Modelo de fórma redonda funda caraoterleade
por ter formato cilíndrico, apresentando a parte lateral oa

terna, caneladas colorida, tendo . ° rebtodo saliente liam 0
Ca cór branca, 0 qual forma dum.. algas. A.parte interna è
lisa, em oOr branca podendo ter, no fundo, desenhos colorira
do* com motivoe de legume.. O presente modelo í !abricote
to, porcelana retratíria.
. 2 - Modelo de arma redonda funda tal sons ae.4

orno e reivindicai:e e eaccuialmate mo mostrado ao de,
alio anexo,
.
,

afoutado do-filtro, ** acha digpouto um anel preferentemente
tálico, que só adusta,: noa Uma deu pernas' & perna vizinha da
AA naaaa!nne . a afumada 110211a do-mesmo guarnoce ume
c.ote do furo do anel de vede:4o.
4.- Dispositivo, de acOrdo com o ponto 3, oaraezerizap

do pelo fato de quero anel do guarnição apresenta urna perna que
ao ajusta à circunferencia externa do anal de vedação'',
5.- riltro aspirador de ar, de- aeOrdo com os Pontos 3

• 4, caracterizado pelo fato do que as pernas da braçadeira elo
lesmadas por lóbulos estampados de um anel cilindrico de metala
Finalmente, a depositante reivindica, do acOrdo com a
Convenção Internacional e do conformidade. coa. o artigo 21 do 06,
digo da Propriedade Industrial, aprioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha " ma

de dezembro de 1562, sob o úmero >8 495 10/4642,

TERMO EM 180.50 de 20 de junho de 1966
REQUERENTE' ponosum, USAI S/A - 810 2010
MODELO &NDUSTRIAts"MODEDO DE ASSADEIRA ~Me
astvituacao3m,
I - godiao -dó-Segadeira redonda earaoter3.94A
por ter forma cilíndrico apreeentazdo me paredACestorom!'
,
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laterais caneladas premidas de duas

e eometampa de ea
Caixa canelada, com pegador liso, fabricado, este nodg/olea
asas

Outubro de 1968
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X04.10 as Arma para kiki:eltie, tal. Gomo o'
aesorit0 aretrind
• ioadee easonoialmentt Gomo noetrado

porcelana refrat;ria, caracterizada, ainda portar como ar,
Remato dee partes caneladas, friso:: lisos.,

desenho tenni

2 ... Modelo de assadeira redonda tal como deur],
to e reivindicade C eesencialmente como mostrado no desenho
anexo.

~O Ne 180,552 de 20 de junho de 1966
- EXO PAULO'
wpmuo
~puxa: MOMO DE FORMA PARA TORTO
W----1.2---L
Vn" nenna
3. =, Xodelo de Lama para tortas Caracterizada
por ap reeentarfermato arredondado, raso, tendo aparte
leo
REQUERENTE: PORCELANA REAL

tirai colorida conirebOrdo waliente, em ai! branca, O qual.
atras duas algas; aparte Lateral interna o o Suado, — de
pmeeente modelos sio em dr branca, podendo apresentar, 106
fundo, desenho colorido com motivo de le gumes. O presente.
Modelo fabricado em porcelana refratária.
TERMO 2 0 180.550 de 20 de junho de 1966
REQUERENTE: PORCELANA REAL S/A . 310 PAULO

2 •• Xod;lo de Arma para tortas coco descrita
reivindicado es eeeenoialmontes mostrado no delenho anexos

MODELO IN3USTRIAR:WL210 DE. NORMA OVAL RASA"
REIVINDICAc5ES

$ Modelo do Arma oval rasa, caracterizada
por ter formato oval, serram, ter a parte lateral exter.
na em retardo saliente, liso, o qual forma duas alças. Ca.

taoteriza-se por ter aparte lateral interna e o . fundo em
eg rbranOs, pdendo apresentar, no fundo, dosenhoe colorido
Oort motivos de legumes. Sete mod g lo ; fabricado em porcela•
ta refratária de oOr branca.
2 .MOd g lo de fOrma oval rasas tal coso descd
to e reivindicado os •ceencialmente, mootrado .no desenho.,
nexo,
TEMO No 180.353 de 20 dá junho de. 1966
=CORRENTE& PORCELANA REAL S/A - ALIO PAULO
MODELO INIUSTRIAla"MODRI6 DtASRADEIRA OVALADA"
REIVINDICACOES

2, ..Mod g lO de ainsadeira redonda, caracterizado
por. apresentar formato oval, tendo a parta externa lateral
Colorida com rob g rdo em c gr branca o qual" forma me taqa0,.

IIDDO 89 18 0.551 de arde junho de 3.966
2EQUERENTE: PORCELANA REAL S/A . 810 PAULO
NOMEIO DIMILIDAERsient10 Em POMPA= 7EIJOA3A"
REIVINDICAchER

1. • Modilo de tampa para teljoadap oaraoterig

O presente • iodelo por ter torna oiLíndriostp colorida,.
Som duas algas em olr branca e rehOrdo brando, podendo a.

Caracteriza-se, ainda, o presente mod g lo por apreeentat taa
pa de encaixe, em cr branca, tendo a parte central colori.

Fomentar na sua parta lateral interna, desenhos oolorichia
Som motivos fie legume'. &) presente noa:lu .4*Zabrioado em

dana qual tett: colocado o pegador em a g i-bronca. A tampa
pode apresentar deeenho g coloridos com motivos de legumes..

pronana re.fratirta•

O

• CO

presente modelo 4; fabricado em porcelana refratária.

$

Têrg,a-faira 1
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a • Kod:14, de assadeira redonda. ia% Gomo dom
Grite ereivindicado a esseacialawnts 0034 mostrado no do.
acho anexo.
2220 X* 180.554 de 20 de jante de 1.966

,

2EQUERE2T2r,1 020ELANA EMIL 244..-38orauld
MIMO IIIINSTRIALVISODZIA Dl MU PAPÁ DOTAR
Rarruntachsk

1. Modelo da 'arma para bolo caraterizado
por ter formato arredondado tendo na parta lateral raentr:ne
Cias NaUiiaiai, apresentando, tanto internas CM entoam
mente:parede, onduladaaim em Gomil .
O preeenie sadio caracteriza-aipos ter ta.
brleado em porcelana refrat4ria l em cr branca podendo apra
eentar no fundo e na parte lateral externas deeenbos colori.*
dee com motivos da lesumees
2. Modlo do f8rma.parakbolo como descrito e
.reivindiOadO e k emeencialmante mostrado no &suba anexo.

que ; colorida,

rebGito saliente, liso, em cr branea e
qual forma duas algas e tendo, ainda, a parto lateral lateje
es cr branca podendo apresentará no tendo, 64.
ma e fundo
o
senhos poloridos com motivos da legance. O prfeent, modas
na

tabricado ia porcelana refratária.
2 - Ieda° de arma funda, como descrito e reli
vindioadc os eeeendalmentes coma moctia4e no demanda Mi

TUKO W4 "60.557 de 20 de junho me 3.966
DIQuERINTEI PORCELANA REAL 5/A . nXO PAULA
XPASIA, INDUSZRIALt ld0D510 Dn ÁSSID1131113P0100

u

REIVINDICAC5ES

1 - Modáln de assadeira redonda earaaterimade *1
por ter. forma cilíndrica apresentando a parede :atual
terna um rebOrdo ealiente o qual forma as algas. As Duredve
late rais si o lieas podendo apresentar desenhos eia 9,0t001111
de leetIMes. 1) presente mod lo 4 provido. de tapeia* eximira

'

e

TERMO N 180.555 de 20 de junho de 1966
REQUERENTE: PORCELANA REAL S/A — SIO MIL°
MODELO IHDUSTRIALr "MODELO DE POEMA RUMA PURO
PEIVINDICAC5ES

1. Nod;lo de f(irna redonda funda caracteriza.
da por apresentar formato cilíndrico tendo a parte lateral •
externa, colorida, um rebiirdo, cr branca, saliente, o qual
forma as alças.
Á parte interna do presente modGlo ;Mn cor
!Grano% podendo apre3entar no Sundo l deeenhoe coloridoe cos

g

g

coa Pegador que eet; colocado nuwL reentranolalit parta eia
tral da tampa.). tampa ;lisa podendo apresentar desenho, 112
loridos com motivos de 'asuman. tete Modele 4 fabricado

poroelana refrat;rin.
2 • ttodOlo de assadeira redonda cammetspisáds 81
tal com descrito e reivindicado e eneencialetente GOMO tse
brada ne desenhe rafais
4g

'

motivos de legume°.
O presente modele ; fabricado em porcelana rz
t rari a .

2. Modelo do fOrma redonda funda tal como des.
ente e reiifldcgd e •asenoialmente como mostrado no deepnbo

i00 160.558 de 20 do áon114 de 3.966
0322811e:POROELANA REAL 5/4 •510 ZUM
.1601419 ZODUStRIALs 0 /10D250 112 =SIM
pLYINDI0A035,

1. Modelo de nonezroa eareaterinnio ror? telt

r5220811 180.556 de 20 de JOU* de 1966
REAUERsmvms PORCELANA REAL SZA, • SIO PAULO
MODELO INDUSTRIADVMODELA DM ¡UMA IMPAM .
REIVINDIontg9

3.* Walo de t8rma funda caraoterizadd par UM
sentar tuasto signa:loop tendo ma parte lateral atando& I

Onim eveletleme Unes, apre gentaad* Ata sant; ea dna as pa
acide lateral t nethea vergo pua entoa age Zune O Ma
ro Uh °poeta tendo a. dita waraffirMe gd1 ¡Medula* e)
roto:84 e g i go na parta :aterei ~pis nada ta; cate di
sus tsiitaggs es ma de nata mie tvia onalmilde ea Ao
lana-ratatirla. Carialteleam I1deIO rreemie mala 2
apresentar as vinte lateral Mau Meiam ulula*
auotints
swh de Mate a MO etani g aMakig.
ithad.adittin Ma.) titorgíá
niTiffliosieti eg84$1#47949

MIAM CROME

4280 Têrça-feira

"Gel

• WituSvo do 1 NO
92W30 90 2810614 do g) do J9A21k) de 196T
M(luiziEnE; ~RUIU MAM, saDni ..tRIATTA2ARR,
COD210 SPPUBMAWORIOUTAR9 MIMAM ORMEUTAY

9,Q

mona 7.18n11ÉG? ©Rmalen, aaregtoefluaRe, N'ae data e cos
csoungcstmseado do 2B1Pia do oolo2assso 9 pldetfloo a ot~ wnWrd.c2
adengai% dotado do decoreoZon o rocer .ksda coo 31onUo @valo o
doe domam:Ida Dor 2inheo ovaio tino Co ootondon ysra coentro
%*ago .ourvOo
orsoustraron %SM DOX$0 ioo o

o man% W18/XIIGU OniqUaldu'AZD moro 20 ,;(ma,o antor1ero oor0k4

22RUO Ne 180.559 de 20 de junho de 1986
REQUERENTE: PORCELA REAL S/A - SX0 PAULO
£1021,0 INDUSTRIAL: 0JM0DELO DE ruma OVAL PUNDA9
REIVINDIcANES,-

a, Modelo de ferina oval funda caracterizado pee
er rmc oval, eer funda, com a parte lateral externa con

orlado polo doto do g,ne %sendo a rga e t..\G tom a ©ou,
agerogâ do mano àzi.3520ZA@ att 21.1.1voo ooÉio o s00% do trsoon o
Dento a bone Naturcl da Gaboleàento
doeoritoi doconbado o vois7065.00,
soda enbotanciamonto

aorida, com rebOrdo atinente- em cr branca o qual forma a
3.2as alças ° A parte lateral interna e o fundo ao om ceC
9oranca'podendo apresentar, na parte do fundo do p e:lhos cole
idoe com motivos de legumes, eee modelo fabricado CS
l'orcelanarefratOria,
R.Nodelo do ferma oval fundo como deecrito rol

vindlegdo e, eseencialmente, mootrado Ao dóeonbo anexo

URU° IN 180060 de 20 do Junho do 2.966o
REQURRENTE: PORCELANA REAL S/A, SX0 PAULO
CDICA SEMUSTRIAL: on0n2L0 Lm POREM PARA PUDIMP
.REIVINDICAQUES.,

ao Modao de arma para pudim caracterizada e
gap 'Mv Eormato arrodondado, apreeentando a parte lateral r£
Ontrloclas e onli6olos formando gomoe, tanto interna como e
ONternamenteg mod;lo gabricado em porcelana refratííria cole°
Gdda em eua parte lateral externa & tendo .0 xcbGrdo ameh

e

Danca bem como a parte lateral interna e o gizado. O preeenc

montra de pua parte Inter:~ sã
8,5hola02 gtwa de acne 'haineadoo eus porcelana wogrotárin
cmds, %vamo (9 mooento eodâo do apreoentavaaparto G
22iMra% 2ffloraa o no 2undos ao Nedor de 53880 da cone° &geou;
kr:2190 Ge9Dâdco comEottvoo do SeBembso
eoWed21O do area Dom bolgo '&12> Ceco GOgorlt,
e
CD O'S21151,W. `4.9 O ceo029_Aisa ente agÉggg dA ge001&@ Mn
(Do
Ça Mdae MYosenta ta

Alo
Wwit3 IN.U802,49
do 1? do abrn de 19620
Dequoronto g @AROLINA &IN8o a° 1AUL00Eroffil0 40 9tUâdcsdo2 9721 RIMEM MUNO

DICAE

ROWinOR SORNO PARA MisO D OuGaMrizaab.
poR CO Rewor daitua Mln'eoiiiiiemo meu crangZo ao aroma
D 0000 oonotrnido co ponto oenor do que o do pie 0 paro

MO= 610~ alo, Ovitando aoimque detritos do m/g,
C30/400 O outros penetram polo cano do escoamento doo

%dee Reeidmio.

Wudo como doecrito no presente menerà.ol O Utto

itudoMoa emalleo °o anene.
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crOnicamente, em sincronismo com um gera~ de impulsos eronoe
statricos, compreendendo esse equipamento am circuito crítico
que, quando . 0 nível do sinal ; maior quA o valor crítico, foro
@Coe um

sinal

de contr4/e à entrada do

Lm

circuito comporta de

(00Inclancia, enquanto que o gerador' cronometria° de impulsoe

fig. 2

fornece uma sequancia periedica de impulsos do exploração
segunda entrada da comporta de coincidencia, comporta esta

4
que

supro um impulso em sua saida g uando o sinal de contraio aoin.
@ide, com um impulco de exploração, caracterizados polo tato de,

TWO P141 160 de 19 de julho
Requerente, UNIU MECHAR= LTDA

de

1962
SX0 PAULO.

61f1v11E 10 dInVenÇão, UPERFSIÇOAMENTOS
MIRAM"
REIVINDICAOU

EM OU RUAMOS

para Salvaguardar os referidos circuitos, o diapositivo compre.
onde r' do maneira inteiramente aneloga, um segundo circuito •
(Critico e uma segunda comporta de coincidOncia

dm impulsos
111 ) "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS can:W:0V
Daracterizados polo fato de que o cilindro receptor da chave gØ
oncontra alojado junto do corpo do cadeadd, horizontalmente, ers 00siçâo ligeiramente deslocada em relação ao plano de encaixe
gos ramos da alça, ramos esses providos a igual .Worel, de reerz
trãncias em meia-cana com.geratrizos horizontais, enquanto que
D Cilindro, em Corresponda:leia a posiçâo dos citados ramos da al
Qe Se apresenta com reentrincias igualmente em meia-cana, Cas com
geratrizen Verticais.
20 ) WEdniÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CADEADOS",

e

pelo fato

do

(gerador cronomatrico de impulsos fornecer a mesma sequencia
de exploração à segunda entrada do segundo eircut4

Co'comporta de coincide:leia e pelo fato de haver outra Compore
ta de coincidencia que, quando os imPuldos de' salda da primata

ra

comporta de coincidOncia e da Segunda comporta de

coiriciang

eia coincidem, armazena uma udidade de informação em uni regiOf
trador de mudanças

e pelo

fato de haver Uma comporta mistura

dora que, ocor gnola de um impulso de salda seja da primei.
Ma, Beja da segunda comporta, armazena uma unidade de inforo
Mação amue segundo registrador de mudanças, enquanto que

denformn reivindicaOes anterior, tudo substancialmentecomo dez
Emito no relatOric e ilustrado aos desenhos apensos ao krecente

unidade de informação armazenada

'Mega°

ças 4 mudadO de Um estagio, em um Periodo que fica entre Ui@ •

inpu/Sos

de explo2; açíío

em um

registrador de mudon q .

o pelo foto de haver um elemento que,

em determinadoperiodo entre dois impulso° . de exploração, neao
trailza m unidade de informação armatenada .no segundo regiso

FIG.2
r2

a

,N

b
dam() 101 144. 264 de 30 de outu pro de 1962
REQUERENTE: MV. PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIEXEN . ROLARA&
tPRIVILUI0 DE INVENÇÃO: 0APER1EIÇOAmENTOS EM OU RELATIVOS
N EQUIPAHENTOS . DESTINADOS A EXPLORAR SINAIS PULSATIVOS
IMANSMITIDOS NAO.SINORONICAMmiE EM NINGRONISMO COX UM
RERADOR DE IMPULSOS CRONOMÉTRICOS°

.131TvJNDIÇAPU2.
1. AperfolçcAmeta,— em ca reictivos a 60...;p9M811t0/

&Minadas a OXPlOW abulais puXa g ta,ms tranamátidos

d —1111.1.1_,--:F I 0,3
Orador de mudanças durante o perlodopreeedeme,"quando
%ra sompor"Ga de coincidenola armazena Uma aaidade de informdm
Age

nopr.iro registor 4,5 aladan ç a9 8. Clça no

410, soam oca lakaaMsuss de&

_20

~Mo

1~10°
Weeedegnen_

41:32 Tèrça-feira
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0,143 geoulde Palta cata atiE3 ulaada da ântornazo a 0.22e29
Ú0 do lafos,Eaçâo awma g anada m5 emundo reciatrador no Gito
jerloclo pmeadenta wotU g a. Ge sogundo rogietw2402 O 2.057ag

Outubro do iS50

dada a valvas tic eGoomga %Moa ao wocipientoo 00.'0tOffiuldo W904
pelo monos ume vawto da'DaugnioowG .goita do MTMUi9t enlatou d.o
.calor Circundado, dento doa lisitoo ela .tGlnNÉ, @oU u ,Z g C=-Ê2 C.22,2W

Ga a um diepocitivo da alavz:)e
2. Equipamont0 o3W.tado 2 azgor2S , Sinala pnleae
ivoo transmitidoe ' de manoir2 ao elncronizada, 00 aincronian

dor olotrico para Oque0Gr e matorial 00zje iggICWUc,:c10 pl2CC;::32â
amuemo

ço com um gorados, oronomStrice da impulsos, oubetnneielmonta

. Um diapooitivó0 de acowdo 9913 o goProo 053c5=

oonotitniCa conforma a doacris1.0 a q ui foito Om refo gnola a2

'briosa() pele passagem de suada ter Uma parta ootroitads ODo2.',.) alo?.

desenho anuno0

monto aquecedor ficar localizada adianto dolo & era loo8â2 fo
jr O

A requerente reivindica de ac;rdo CHÃ a Convençâo

material de aurosol (notam enquanto 00ta (30(19 0a001CA6

)o Uni diopoaitivo, de acudo ou O,$)aa go

Internacional o o Art, 21 . do Decreto-Lei N2 79D3 do 27 da
Ajeto do

1945, a prioridade

do correspondente podido dopool,,

terizndo pela pu g nem

de saída aer olardeda adiante es perto onUclo.

tado na RopartigEo de ?atentos na Holanda, em 2 do novombro

tuia, e conduzir para fora atrave2 do un Moo oalionta 80 oztocior

do 1961, oob n o . 270.959.

ttud,,a,

l

Ra N o 144 458 de 8 de novembro do 196Z
São Paulo
oluerento: WALTER HOMANg
rivilégio de Invançto: °NOVO SISTEMA. DE ALUME CONTRA

rizado pola parto da paoeacom de doida gui condua a ou bau:;Ja CngsSE,

0e0"

tada, por ter calibro capilar.

4 Usl dispOOltivo¡Ai acordo Go:-.1 OSWA0 S3 0 C.2j,i53

REIVINDICAÇUEol

5 - Um diapcaitivo, do' acudo com G íA- FI re g o 0:7,UJED

1- NOVO SISTEMA D3 ALARME CONTRA FOGO, caracterizado por 3Z
formar de um tubo aberto nos extremos, mas, tendo cai un de.
loa urna fonte luminosa o, to outro, uma célula foto resistoP
ligada a uma resistância elétrica o a duas linguetao bi.metá
licas, uma destas com isolaçâo da calor, dai roaultando que,
tonto . quando sobe a tem P g ratu tts do ambiento, caso do incândi0
aea rutaça, o fotoresistor atua em qualquer das duas lingue..
ta o bimatálicas, curvando-as o assim fechando o circuito•olá
trica de um dispositivo de alarme apropiadoo
2. NO40 sIS2E5 DE ALAREE UNIRA FOGO, caracterizado ainda pom,
tor um rei; ligado em sorte com a lâmpada excitadora da celula
Toto-rosistor, do modo que na falta daquela havorã imediata sl
nalizaçao, indopendento do dispositivo de alarmo do incndloo
2.21 rasu=o tudo descrito no prosonte memorial o ilustrado no2
lyounoon anexo.

tirizado pela parto termo-condutora da paceeon equ ro heD

6 um diapositivo, do acordo aon O voltO g o G33 Çao
rizado por ter a tampa dispositivoa moveis m m g o para baimu o'tabg
ter.do-conauter o'c ilaata da valvul do'recipianta do 2- a2scOtiWat,:; CC
deroaol,

7 . Em diapositivo, de acordo sina o pontO

@a2cle.

terizado velae peças dentiradas a baixar o tobo'cra iwAc Ca vodu

coarreenderam uma lingueta que atruveasa o alto .82 tampa O 2ormn ) 00
seu lado inUrioro LAPLa parte do paTJ,3Gon do saiçia MratI23M2

termo-condutor.
8 o Um diapooitW:jdoçaordo CS3gus2o,uc2 eco JC2k3
precedentee, caraoterizado pOw ter um rboatato inaorm'ado num cabo

de oupriunto • do @monto clotwiw;lido G93. 00 81epoJO c..?)CC.C2a
dores,
9 . Um dispositivo aquecodor para

000rocio

piento fornecedor de seroeolo aubetncIal.tiontO 5008 AW:,.ânent9 D oen

g eferencia ao desenho aneXo0
Wvindica . eo, de acordo Coma @odvonn 31.?;on%

mal a o AVto 21 do Cedido da l'ropriedado Industrial, E 21 ? ior1dado do
pedido Oorweopondonto depooltado na Repartigh do Tttustc2 doc.JAztado0

unidoe da Amtfrica, GIL' 17 do novembro da X961'eob AO 152oWTo

e
981G .g. fl WASS

imuwaãteo

9 rg o

novemb g e 8C

8102,589 WAU ~ÁNAM,

EITOWgao GO

me.
e4 Mo&

W/0038 M8P0'22T2V03

Ma* 28084M

a"IgEW8°0

ivq) WoclOGG P LY,WG oPZicoA 0 caro
e lm e at o 222m
OP,G 2-C20 GaW,3GoU ec) Govo:;u2., w,n8o ara towM,GGotacav
W.C3 CUsrjç.2 UCSiWZU t&AG94 acZeo uma vag oage6 (IS Caf,d3 a GOU
o çi:J.Wej
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tia CANO.LONC00 , caracterizada
ema abertura com fecho corredio

gghbom p 149453 dendê duzembrordelyn

Q.

icequerentes MIGUEL REINES • Guanabara
\
ft:,rivilesto de InvengRoS MA PERFEIÇ OAMENTODUCUJOWNIS DIOPOCTOD
IRDZIMIM"RIMicUggIO isimassem

es

.v

por possuir lateralmente

do ajustílm na perna.
QANO-LONGO", caracterinada pelo Item 1 e como sublic.

Mancialmente descrita, rcivind1cOda - e re p reeentada nos desee
Gh09 &Ma g o

SOVINDICACt4
,

.

E G 146 106 de 2 de outubro de 1962
Requerente: GARY RAEOG YALLI e- tio Grande do 91
Coda° de Ctilidadea "GALgO CONJUGADO COM UOTÀ 2 sueflaN

PrAPERIPEÇOAHRNTOE EM CARRETÉIS impomos VERTICATHE3
asa te GUR90 2JIDIVIDUAL I9 • formado por um suporte que manteM cem
tralizado em posigio vertical, mas eixo Mo interior do qual inter°
glem-se os carretas desejados, carretas ;soes caracterizados eg
goencialmente por manter= fixos nas suas extremidades discos pla.
í Ws e entre assue disco intermediírio.provido
de uma.pluralida.
Øs domem* salientes *umbu as faces o com g iro livre.
22 ) "APERIZIÇOAERSTOBEll CARREIII0 DISPOSTOS URTICAl2123
122 DECURSO INDIVIDUAL* acoutem* reivindicado em 1 R , substancg

• 10

ttRMO

edaion

4. 0p1100

WIVIND/CACCRS
CONJUCADO COM BOTA .; SUSPENSfte,

48 conjugar numa imó pega o

colgo

caracterizado poli
com a bota) tendo ainda UI ,!

4USPAZIS(5r10.

"CALCO coupoáro COM BOTA R WSPENS6RIO", caracterizado pie'.
to item 1 e como substancialmente descrito, reivindicados se.
Oresentado nos desenhos anexei?! •

~ao em detorttos) reivindicados e Ilnetradoe nos doeonhoe a

40egél.

'

WHO AO 1445 1.07 de de outubro de 1962
Requerente:,CARZ RAMOS VALLI
Rio Grande do CUI
&alo de Utilidade: neOTA CANO-CURTO"

RsIvINP1cACDES

4. "SOTA CANO-CURTO"• conatituida de uma cota prOpriamente
Cita e caracterizada p or possuir lateralmente um fecho co:
cediço 4ue cal da extremidade superior ao tornozelo.
e. :km CANO -CURTO", caracterizada pelo item 1 8 como subi
canela/mente descrita, reivindicada e re p resentada nos dese
41109 anexos.

146 105- de 2 de outubro de 1962
Requerente: CARY RAMOS VALL1
Rio Grande de CU3
Modelo de Utilidade: "ROTA CANO-ICEGD"

lettA0 A 2

NSIUNDIcACCEs

to6 t08 de d de outubro de 1962
Requerente: CART RAROS vALLI • 82o Grande do 8el
Cedas de Utilidade: "UmA BOTA CANO &CEGO"
RCIVINDICAÇDR8
e. 101 CANO LON0q", confeccionada de material suermentist.
.cante o caracterizada por ser intorlça e alongada até a per.
te superior das coxas;
C- 2a2TA CANO LONGO", caracterizada pelo hes 1 e como subo%
cancialmente descritab Sellindlee&G surestr2226 GQ6 41166%
atos anexos.
.
CORNO A g

CO.

4284 rèrça-feira
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n••n•

ielffiegj=p-

'Ne

outubro de.1••nn•nn•n•
1968

&U de 2 ao Macro de X962
(Requerentes CARI RAMOS VALLI - Rio Grande
&adila de Utilidade; a dOBRS-TUDO TgamIege

WZMIG MG

matrycjiçan

ji
n QuulanpLUBULW, caracterizade spe yes
aU geolalls
semento em Corna de capaz_ectrindo tada a @apegas o qual vogy
mui uma abertura para reelegem do rosto;
g, P cOaRs-TuDQ_TgRmIcir„ caracterizado pelo

item% o por

Nu,

auir frontalmente, desde a altura do pescoço atí a áunçie da@
pernas, uma abertura que se fecha por meio de fecho corrediça
5. n uolw-Turn TÊRmicoN caracterizado pelos ítens,1,2 e cce

mo suostancialmonto ~evito, reivindicade e mresentede dag
desenhos acena;

No 146 £09 da 2 de outubro de 1962
Requerente; CARI RAMOS VALLI . Rio Orando
%VIRO

de Kl

Privilegio de Utilidade: "CALÇXo.dAmIsErâo

RDIvINDICAÇUES
g. _,..jaW.j.
orA1 .Aineagf, caractorizo.lo

por se cOastitait d@ WPA

peça única que impermeabiliza todo o corpo;
2- o cALcitO-CAMISETA", caracterizado pelo item./ o come subSe
tancialmente descrito ', reiViadieodo
~8 anexos,

o rePre3entade 1108 411800

o

Ia= NG /yd 117 do a de eutuDro de 1962
%guarantee GARY RAMOS VALLI . Alo Orando dR @Rã
fflodiaa da Unidades n0811E-TUDO 11dal401.

Jrainnigird.
1. agem VID0 Winlegearaaterizado New peaute Mas abertura@
*ao costas, que se prolongam paralelamente desde o pescoço ate*

gano IN

145 In. de 5 de outubro de 19EZ
Requerente: CARI RAMOS VALLI = Rio Orando
Ciada@ de Utilidades INEGAÇA SALVA.VIDARM

@SI,

altura tornozelo, descendo uma em cada perna, sendo teohadm
por meio dê fechos corrediços;
g. u coSRI TUDO TRWW, caracterizado pelo item 1 e acme auboe
Mo-9~ descrito, reivindicado e representado WS dorochas
Olg%02b08c

nIVINDICACORQ

g. n NEGACA RATIvA.vIDAD 0 ,

constitulda deusa Gól& eatfe"v1
caracterizada por posouir cintos de ~rama e ramagens pau
camuflagem;
-

a.. "nuanyauvaar 9 caracterizada pele ema 1 e ecae ata
teacialmeate deSealtag, roirgatileada e rogroseittada ao demk.ce
aUCZO2e

elND de Lka ati ao g ao cutuco de i962
(Requerentes cur RAMOS VALLI u RIO GRÂNTS 00 WE.,
Módao de Ut1lda4e8 ompuz ~com

Tê'rça-feira 1
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ffilV/RDIP.4.0%

r a.9111WW2WW, earactorizade Mn, OS COnstituiR de orin poço
doando uma abertura frontal para paá
que cobro tOda o @chope
do rostos
2. duemaggage earactorisado polo (tem 1 O como substancia&
elooto desentoo coluindicade o reprosontndo 8108 d3.90nhOs en0-X00

'Culpa

- XII- lieVOn TIPO DE INTERRUPTOR AUTOMXTTCO, earaetOrIga.
do ainda por ter um botão externo de acionamento manual que mo Vimenta o aramo de aço méve1, rocolocando.o na ponta rosquoada
do eixo do marcador de intervalos de tempo, tamb‘m rolvintio
cadoo
XV- Tudo como .descrito no presente memorial o ilnstris
do nos desenhos anoxoso
TeRMO N 2 147 160 de 22 de fevereiro de 1963
Requerentes ALFREDO DA SILVA VIEIRA
são Paulo
Privilégio de Invençãos "RUO TIPO DE MINUINAS PARA
GROZAS"
,

amo g e 2.4â 691 ào 9 do 2broreiro do 1963
&quarenta ADTONIO MEIO CUCATTI . São Paulo
Oriv116810 do Snvengraos °MOVO TIPO DE IRERRUPTOR

AUTOMAT/CON

feanti~

2. 26V0 TIPO Da INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, formado de nO
disOOmaruador do intorvalos de tompo, porém caractorizado por
Ror OSte oco ue Gizo oca ponta metálica rosqueada, onde deall*
na um aramo do aço, mék7o, ligado a um dos po/os da corrente elí
Srica para assim, duranto o tempo p rO-fixado,-manterfochado um
@imito ol gtrico qualquoro
WUVO TIPO RE INTERRUPTOR AUTOMATIcO, caracteriza.
do também por tor no outro oxtromo do eixo do marcador do tom.
.pos, oposto Ge extremo rosquondo, poquenoe pinos entre os quais
00 pronde e orelha ou borboleta do dar corda aos rolégioop doa.
(portadores camuflei do modo que o referide oiro é posto a girai'
eg dosilgorD - C ponta rOsqgeada, o arame de aço wOvoi, acima
oelVin COA%

FABRICAR

IVINDICACUES

I. uSvo TIPO DE MXWINA PARA FABRICAR GRUAS, cara
terizada por ter uma bancada de trabalhos em plano inclinadog
nela re deslizando dois calços-entre os . quais se prendem as
Darras a serem grOzadas, calços /aqueles que se deslocam dotal,.
No pari cima na bancada, movimentado por um eixo rosqueado ag
tOrnamente e pagsando por dentro 'deles.
II. 191390 TIPO DE MAQUINA PARA FAbRICAR GRUAS, caras
terizado ainda por ter, na face interna dos calços acima refea
ridos, um anel. com garras que segura firmemente as oito barras
a serem grozadas e que giram levadas pelo rosqueado, também
rg,
iVindicado, ao mesmo tempo que sedes/ocam . juntamento com os
calços, deslocando ascedentemente na bancada inclinada e seus
pontos seguindo uma trajetOria helicoidalp . ao mesmo tempo que
recebem os golpes da ferramenta do ferpar, ao mesmo tempo que
sâo levantadas as 'Serpa@ da groza poios golpes da ferramenta de
corto.
XII. RUO TIPO DE BLQUINA PARA FABRICAR GROZAS, cana
Derizado Ainda por ter um martelo do curso ascondento-dencedentt
ao qual co prendem a ferramenta do corte cuja intensidade doe
golpes 4 dada pela maior ao menor pressão do uma mola de compreg
são, existente no tapo do referido martelo.
--IV- Tudo domo descrito me presente Imemorial o i1ustr8
do nos desenhos anexos°

F/9. 9

o

•
,N riN
==,

el

117 Áf
11111er

=z--4101th

W2RMO No 113 843 de 8 . do outubro de 1959
Requentem THE B.Po GOODRICH COMPANY
EolJoAo
Privilégio do Invongão g 'PROCESSO IS PREPARAÇXO D2

/
.14\

reb2,1,

POLUALQUENIL.METANAS, TERMINALMENTE,NIMWURADÁSu
BEM CORO DE PREPARAÇXO DE INTER POLIMETROS DAS MESMA
conÁkaroseARBOXILICON OLEFINICAMENTE NXMATURADOS2
REIVINDICAÇUE0

•N

P gomou, do proposagio do gto240,4attean
@dam 9oni gto119ento stedo cotwadapo 0O5L o octsz~

Xs.N\
rr
•

E

Cee...mca*

FT.R
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GU.,7v2 O, 4 em dmoro Inteiro do a 6 9 R representa

411Á, X9

O X representa um halogGnio de peso ata,

ef.00 Bolor que 19 9 R Y representa bidroánio o grupo
C5C11.2p tendo S a Z âtomos de carbono o o á um genro
D,a 14 9 otracterizado porque dite procosso oompr000do
Ratemmte. do um roaosnto do Grianard conformo a oso
• C:-2,5,r9a0

no

1ect

o O processo de ac g reo com a ponto :,'. para:ore.

segundo a e'strutura0

QCflá=oveR,Or-R
compreender o trotomento de ara do

aol do brometo de penta-oritritila com cerco de quao

nolop , de um reagente de Grignard de ailla.

3 o O processo de acara° com o ponto 1 cara mo
p7o9Co do totra-butenilmetana.com a estrutura:
ISciv.cucuacit2)n--c

erst~gq po g compreender o tratamento

de ogrca.de

C2a moa de bromOto de penta-eritritila com cerca do
,Qamt" mole° de um reagente de Grignard all/a.
= O processo de acOrdo'com o ponto 5. para
@,2oparao rdo de tetra-alil metana 9 s.axact~ por coa.
' ) g eender o tratamento de craca de uma moi de tetra-bro.
°Oto do carbono com c g rca do quatro moles de Um reogento
CJ Gd.snaW1 do al4c,

9 o O processo pira preparação de um interpor>
Sl1er0 ou copolLsero de um cido carboxilixo alfa-beta
Olofinicamente não saturado o tIe poli-elquenil Mana
Wrminaloento não saturada 9 tendo a estrutura especifio
Co4 mo ponto caracter£stico 1 9 9Aracterizado poc come;
ei g endo& a eopolimerização do dito &eido com e gg ea de 09
a 09 por ' pUo D baseado no dito Scido 9 da dita poll-alquoo
011 metana ou UB dilnonto oroanioo inerto 9 a uma tosperao
e,22a do do gde arca da 4o g e nt8 cerca do o g e $ em proseno
dg nã ânâeâadog do radica% livro.
G oO processo de aG gsdo com o ponto 5, mese,.
LprizVp , Dele Rato de que 0 diluento orgânico Mad0 O .

o

yàenzeno..
? o O p g osone0 do aohdo @On_CI DOW YsAllEffle
g321,0 gat0 428 qkie o &gelado& do MOMO% giVre uâao
1?) W5Sââ% do Mia â5G0
G30,15 p0000000 go ac9rde com o ponto 59,ffizgão
,c) &dá oarball goo ¡Ma l) bots0
Ce
,O,RAPNQR El@%9

-

5"Pahl.12513M9 el@ onkEado meado .6 o acide urino%
p Pg OOâdooto propagagb de pOlipalvenildoe.
34OO UmlnaIlidfflo uo satundas 9 tom como de preparaga/
n)'W.72ag22@0& IgG3 MSEIBS cit5 & go CatboZillcos, oito

o

A requerente weivindiCa demardo com
agoavond
gRo Internaolonál.e o Airt.
21 do Decreto-Ui ° nG 79tUD Co'
27 de agasto de 1945 D a prioridode do oorrespondento pedae
do de p ositado na Repartigão Ce .Patentes dos 3otados le1C90:_
da ibaricup ou 2 de novembg, 0 do 2: 958v . o0So n o

naMO Re 134 857 do 9 do novembrè de 1962

Nalogeneto do'nlquila sogunoo a ostrutnrx(RVG0
C;;A3 un doer@ intoiro de 1 a 6 9 R representando
41fir9. 00 quoroprooeno ta. haloo g nio do páso.
C.^j23W3 1 OLOr quo I9 D W roprosooOn hdoogânia o um oono0
coa a â,:m do @a2M-r# O o rol ni;looro do
tn

r20 00ctoolondo por

finicamente não oaturadoos oubstancialmente comuccina.deso
orito e e5pecificado 9 com particular rateranoia coo enes=
loa dados. -

77538V.:

%n(Gro4),4------C=C2a

r:r23 (13 "ootro-alil aetana 9
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W000 de Utilidades 'n U1.1 CALENDAW r5RER1TOÇ

22O

REIVINDICAÇOES
-

o 2, ço UM calendario eterno D caraoterioedo por Um:a+ 9322.E
tangular no interioxj de qual eatE0 dUpo sto3 tgarmwe

salmente â zum% troa pares de olhos movioenfádos
notas situadas em ambos ao lado3 da ealuno . 2à4tro pa(2.;04,0
'de xtloa bit Uma r6gua que coincide com ao âa402À0
nostradot oufrontispicio do nino'
.
co o UM calenddrio oterno9 de acOsdo coa o pente 2 4) Wnae?
:rindo polo fato de estarem provistos Uúo qU62u3f;c15,n
gestos em linha tronsveroel ao alto do'mostradózip condo ate°
quadros divididos em eolunac quo no cortadao ao ma'âo pAao
janelas previstas em cada quadro o sob ao quaio op2rocoa ao
In e o riC aes feitas em uma fite cujos-extremidades ootEo p0f20
um per de x8los aMovivolo0 Os quadros marcam ao anuo o ECP
.mostras e fornecem ume letra indico pare ao Veligâ@BOCO 8eSE
üenentaroso
o 3 - Um calenarlo eterno() do cardo com as pontoo %o 20 C2P
rooterisado pelo gato do terceiro pus, do Wiloo tes., âmcn
Write uma letra indico que aparece em um jahold o e corRoC?
pondente grupo numdrico que oure na janela ffliog pâtuade.o0
ladoB sendo a fita dividida verticalmentoD ferwendi ooluna0
do ntnoros que se alinham g omos dias da g osane quo oporoceS
akâanels acima3
• 4- UM calendrie eternos, de aoOrdo ©0i0 um i0t9.3 Sp
Yo.
.0 caracterizado pelo fato do par de &81o8. 6eatwalo mco
elautecoem uma ate que marcam os @donos o oo . d5eo da " Ger&12 .
que aparecem sob duao janel000
O g- UM celendclo (Acenei) de acOrde com (ec yoUGs ao áb DD
Re, O caracterizado por doio botacoocor g edigoo 8Gtéro
Clo transversal aos tr gs qUetdroo superioroo 0:UM;ponteixo @CD
Nisto oorredign e olhaS na oxtresadade D .articuIado an puto
Inforiov do mostrador do aparelho
n. 6 . Moonlendário eterno de odre com os pontoo Zg RD DD k
g e caracterizado pelo fato de seremladotadnó . tw8a 20tÉ]o
coo inseriOes especiais tendo a primeira fito D ma parte cear
quatro colunas com número consecutivoo Ê partir da . ¡eira
lona a esquerda 9 continuando nas que lhe ficann direito.' NO
Mesma fita 9 de cada lado das referidas colunes esto prevista
grupos de seis letras formando seis colunas°
o ? o Um ealendrio eterno de acCrdo g omos pontos 1 9 2 9 go ât,
5 e 69 caracterizado pelo fato da segunda kitre de dmooR22
ao apresentar a esquerda v$rias ordens de nen@rOg @OrreSp@MCD
tos aos seculos9 formando duas colunas e9 â digoLteg.petobetp
nas de dias de semana repetidos9 formando ordens horizontalo
ciadas sempre pelo dia da selsana anterior aqUele menoionoe9 pQ9
_
dltimc na linha imediatamente anterior.

lêrça-feira 1
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8 . 1JU celenddrio eterno de ardo com os POntós 1, 2, 3, 4,
5, 6 07, caracterizado pelo fato da terceira fita aprer
.entar A,esquerda sete grupas formados por cinco letras iguais)
ordem alfabdtica, de A a G, dispostas em una dnica coluna,
tas distanciados catre i, tendo A direita de Cada grupo, dis%ribuido em sete colunas, os ndmeros Correspondentes aos dias
do nas. Os ndmeros obedecem a ordem numeroldgica nas várias or-

na

dens horizontais, mas tem inicio em colunas diferentes, a saber':
grupo A- terceira coluna; grupo B - quarta coluna; grupo C .
quinta coluna; grupo
sexta coluna; grupo E primeira colina; grikDO
segunde coluna e grupo G s6tima

el

Outubro 4e 1953 '420
ie

Cesso entre os componentes serem nolo menos 1,

e,12 •

* 4.. Um fiismento. compdaito de acdrdo com os
pontes 1 ou 2, caracterizado pelo fato do componente de menor encoieimento ter um denier menor do que o componente do
maior encolhimento, e, proferfvelmance, um denier da "ou
menos.
Um filamento compdsito do acOrdo com o

)

ponto 4, caracterizado pelo fato do componente de menor devier ser provido de uma configuraça.o de borda aguda ao lonGo de superffele contactante.
6. Vm filamento compdsito de acbrdo com os
pontos i a 5, caracterizado pelo fato de pelo monos um cor.powl te compreender uma pluralidade de cegmentos em substaae
eia

aente contacto de pontos entre si ao longo de uma

que se estende longitudinalnente.
Um filamento compdsito de aocirdo com oa

7.

potes 1 a 6, ogracterizado pelo fato de um dos componentes
ser prontamente fraturdvel e coparavel (1111 uma pluralidade
de

curtos comprimentos desligados.
6.

Um filamento

compdsito de acara° com o

ponto 7, caracterizado pelo fato do componente fraturevel
Ser rompido em intervalos frequentes ao longo te seu comeria
nento, sendo o componente rc.mpido separado do componente ao
rompido, numa Curta distÉncia adjacente a cada ruptura, 0
estendendo-se

as

eetremidades do componente rompido tranc

veraa'hoo nte em forma de . sellÉacia8 fibrosas ao longo do
comprimento do filamento.
g. Um filamento compdsito ao acOrdo com os
pontos / a 8 # Caracterizado pelo fato dos componentes do
mesmo estarem providos da uma seçZie transversal substancial.
mente constante.

.••••

10. Má filamento conpdalto,'fiado, Unitário,
tendo uma segeo transversal oom um contorno lisamente arre.
dandado, de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato
TÉRMo N2 .140 010 de 14 de junho de 1962
Requerente t 2.1. DU . PONT DE NEMOURS AND COMPANv
Priv'. de Invenção: "FILAEINTOE COEPOS/TOE
R2IvINDICAÇO2â

1.

do dito filamento compreender um primeiro componente, longie
tudinalmente estendido, de uma composiga'o polimdrica, ninte.
tico, e. um segundo componente, longitudinelmente entendido,

Um filamento compdsito com preendendo, ve4.c.

distinto, aderente, do uma outra composigão polimdrica, min.

menos, dois comPenentes polimdr1cos, sintdticos, aderentesoa
tendando r oe'em todo o compCimassUO do filamento, e tendo dife-

tética, áuntando-se estreitamente ditos Componentes ao longo

rentee caracteristicas de encolhimento, caracterizado pelo
fato dos componentes formaremr p' elo menoe, uwa superfiele cantactente de configuração de borda aguda, e doa componentes cerem prontamente separáveis, '0.0 loneó da superfície contactante#
em filamentos separadoà, doe quais, pelo menos, um.d provido
de Uma configuraçU de borda aguda es t endendo-se longitudleaJ.
nent
2. Um filamento cOmpdsito de acdrdo com o
ponto característico 1, caracterizado pelo fato de um dos

de pelo menos uma suparffoie contactante, para formar o filaisento compdsito, sendo que dita super/leio contactante forma,
pelo menos, uma configuras:o de borda aguda, estendida longi n
tudinalmente, sendo ditos componentes prontamente separáveis,
ao lonà da dita superffeie, em filamentos independentes, separados, dos quais pelo menos um.d provido de uma confiava.
ç0 de borda aguda, estendida longitudinalmente, sendo MUI:,
ditos cemponentes, éle prdprio, em adiço, prontamente fratu•
rdvel e Separdvel em uma pluralidade do comprinentoe

curtos,

desligados, ao longe de seu comprimento.

componentes ser um polidSter linear, e o outro componente

11. O filamento tompdsito de acti-rde com o gor;•

ser uma poliamida linear.
3. Um filamento compdsito de ace.rdo com o:

a seus componentes terem ee2Uee treavorsale sãetancielmente

porcos 1 ou 2, caracterizado pelo faCo do nivelmda10 de

to 10, caracteriwade pelo fato do dite filamento compdsit0
'ecnetantea.

t.)!ÃRIO OFICIAL (Seção H,
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2,2. Um fio comproondondO uma pluralidade dO
2225ááse intorpisturadoederuma maneira uniformemente ea
Coasoo oaraoterizadd pelo :ate da incluir.dtta pluralidade
en filamentos separados ° um, primeiro gruo de usa composbe
geo polimJrica ° sintdtica0 um segundo grupo de uma.sego20
composigas polimdeicao sintdtica ° toledo ditoo et/amontoe
Go dito Ivineiro grupo um comprimento ma rompidop.00ntinuoe
atra-veado dito flo 0 O tendo umg zegVo transveríal irregulaVo e
embstoncialmente constante ° com =dado tonanho° sondo stbec
Uncialmente todos os ditosalamentos do dito segundo grupe
Wompidos em comprimentos curtos .tendo sosaae transversais de
enata aguda ° substancialmente constantes ° com um tamanho slw
Oificativamente Reduzido ee. rolaçV.b ao tamanho da dita segW0
ransversal do dito -primeiro grupo de filamentoso ae configao
ge.çUes das se2(7es transversais dos ditos filamentos sendo tai0
Que um dado numero predeterminado de cada grupo pode ser àunp
ado num pedra° geomdtrico complementar para.formar um padrgh )
co g oixe compdsito com, .formo de seçZt'o transversal substanoi9
olmente arredondadoo
13. O fio de acordo com o ponto 12 0 carzoterlo
sado pelo fato dos ditos filamentos do dito primeixo grupo Sew
gum do uma composigeo de poliamida linear o dos ditos fila°
Motos do dito Segundo Grupo serem do imilacomposiçao de polio
•
&ter linear.,
14. O no de acerdo com o ponto 12, conote°
W.zado pelo fato dos ditos filamentos do ditrã segundo grupO
rem um Unice de °Orce de 0,1 atd cerce do 5,0.
O fio dwacCirdo com o ponto 12, caraoterizado pelo fa .l.o dos ditos filamentos do dito onPna0 pap0 OstCp

ll 5,2

,Gc° IIG. .35
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pido em intervalos erequentoo ao longo do seri Comprleoi200
sondo o componente rompido separado do componente n& romp2kel
es, numa culta dia-areia adàaconte a ceda ruptur410 sendo quO
80 extremidades do dito componente tomnid0 0 separado0 coece
-tendem traneve2salmente do componente nrlb rompido paro Rege
Qar salteadas fibrosac ao longo do oomprImento do Mean'der
roquorantoreivândioa de agrdo obre o e2 1
e
Internacional
o o Art. 21 do Deorete-IeS, nfl 79030do •
g
vens
ap de agosto do 1949 0 o. prioridale do correspondente pedid0
depositado na Repartiço de ratentes dos gstadoe 'Unidos da
&Maio% em 20 de àunhg de 1961 0 sob n8 11804-70°
wgiu se 141 102 de 18 de Julho do 1962
&Ignorante s PERROT-REGNERBAU UMBU& CO. [Ao ALEMANEA
CkullQ o o JUNTÁC DESATARRAXAM, PARA TUBOS DE PAREDE

Pormos cinAcTERISft000

MA

_—

. 100 Juno desmontável para tubos de geodo delgada()
Onde ao pontas dos tubos eao fixadas pos, intermddio de capa0
envolventes ° utilizando anel de vedagão ° caracterizada por
&me capas de r8soo0 asào sorètra-apoio d dieposto.de ume ase.
coiro que ee ONU ao tornam destaZdveie dou pontas dte tubo O
pela introduoão ontee GO kpotas de um anel eldatioovedadoP
do forma adequada°
200 Junção ao ':alluOD de acdrde com o ponto 2 0 Oarac.
Urizado pelo encesto nas bordaa doo andie apoladorou 0 audio
que proporoionam numa ponen aontraeapolo para g glange da oco
ga e na outra ponta oont-e eapoio para s fletiu da oapa atargEs
-advel um a cape°
9.- JungãO do ndubo3 de ac8rdo oco os pontoe 2, e 20
oaraoterizada gebo bordas radialmonto diopostaa ° aitwdee
concentricamente uma ao frente e outra ° (ornando espaço angen
que eS preenchido QguaZquor que Ws e angu/o possivel catre 00
OUPG 0,05 taWD NU), Cne% vodador Nuentado em material vec
imita ° onde os ldbios envolvam se guete dsteriores doo %Arden°
40-, Junção ao 'cubos do ao8rdo 030@ 09 pontos l.a Do
caracterizada pelos bordas onrolada00
o Jugo de tubos do aardo coo o ponto
taarace,„
1.~ gelas bordaso formando seção oironlar°
aoó Junção '50 tubos do cardo NE C ponto go eawac.,,,,
Uricada pele laolueão de um anel de Refino envolvido polua
bordas (ao 6osonhada0210
Junge de taboa de acarde coo O ponte anterior
earaotorizado,nolo fato do que os eale spoiadores sproeentão
em corto e olastioidado limitada°
BO O Junção do tubos do ao8rdo coroo ponto 20 oara
apoiadorcs bipartidos°
Junção de tubos de acerdo soo 0 ponto 130 oaraoó
ecricada pelos recortes diametralmente dispostos toa flanzee
das capaeo
Junçao da tubod ao aodrdo com o pont0 90 eara0re
Vorizada pela envergaçao das g langes na altura dos recortes°
2.1. dung() do tubos de adrao com O ponto anterior
'slaraotrizada pela incorporação duma oitavo em coni-efroulo
@os ealidnolas pegadoras dispostas em ângulo rate deoticeese
tori
.„,?.aajor

.Jizo Rirupo seove aderidos aos &Vos filamoatoa do dito prLa
Wm uma primeira pagos de seus coolprimentoso e da segunde
@orças dos ditoa fliamentoa do segundo grupo estar separada
die
Cos outros filamentos e se estender irregularmente numa
@e0c transversal doe eixos do outro filamento e fio.
16, O filamento de a gras com o ponto 1, ca
.

oz.
ROORaVed0 0©10 Wie 04 as doa ditos contes estar

pare enoaixo nas flangeo das capano
Vinelmenteo e depositante reivindico0 de acardo
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10 4, oaracteri s ad-cr a inda por ter caract;ies de material =a
leavol dotndoe de pino com pnnta boleada.

radbereengdO InterisOlOnai O de moidereldade vont> awt40 21 de'
Nalgo da Propriedade Induetria/, a prioridade co.00rresposdeá
te pedi409 dopOsitadO na 'Repartição de Patente:: da Alonanbal,
474
elo 18 dg julho do 1964 eob o adrtlere P 27 546

"UMEISTEMA PdTICO DE

CARACTERNS ROEIS PARA COMPOSICIO DE

TEXTOS DE INFOR...AOES GERAIS" como relvIndicado em

item, de

1 a 5, como substancialmente descrito e ilustrado non deeemkos anexos,
f1G.1

•

rica
r's.4

143 4. 88 de 1 de outubro de 2962
Requerente: MANNASMANN-MEER AXTIENCESELLSCHAFT ml=
Yrivil6gio de I:ranção:" BOMBA OU MOTOR HIDRÁULICOS
TERMO N 2

ALEMANHA
se

REIVINDICAÇOES

Bomba ou motor hidraulidos, caracterizado por 7211
bloco de cilindros rotativo com cilindros dispostos abre uma ta
perfície cenica e em que o cursckdoa mbolos produzido pela pa
gição excentrica do eixo do bloco de cilindros com relação ao coe
po anular Oco em rotação, sObre cuja superfície interna desliza=
as cabeças dos embolas, e, ainda, pelo fato de que as superfíciee
de deslizamento existentes nas cabeças dos embolo planas e poro
pendiculares aos eixos dos embolos, sendo que, no cerco anular 60
ge acham previstas verias superfícies de deslizamento planas parm
ma .cabeças dos embolos,.de acerdo comfo nemero doa emboles exigia
utsmo DE PATENTE N e

142.760 de 6 de setembro de 1962

MEQUERENTE: JOgi MARIA BaRBOs LOPES - GUANABARA

PRITICO DE CARACTERES RUBIS PARA COMPOSIOO
DE TEXTOS D8 INFORMAOES GERAIS'
-v

TITULO: "UM SISTEMA

,mtinain tr UTTtnILM.

13 "UM

REIVIDDI04025

SISTEMA PRATICO DE GARAGTíRES MOvE/S PARA COMPOS40 DE

carectesisado por ser executa
tado com placas confecionadas de material rígido, detadhis
' em sua face anterior de uma serie de ranhuras paralelas az
ra insere;ão de pinos de caracteres e de uma ultima em. piam
Mo inferior, para encaixe°
2 "UNISISTEMAPRXTICO DE GARAGTfiga MdVEIS PARA GOMPOSIGIO BE
TEXTOS DE INPORMAOES GERAIS", como reivindicado em item 10
caracterisado ainda portarem ae placas na parte'poateM10190
no sia tOpo, uma saliencia destinada a ser encaixada sia ra
Murado encaixe de outra placa.
3) 'UM SISTEMA MITIGO DE CARACTERES MdVEIS PARA courosIao us
TEXTOS DE INFORMAÇUS GERAIS", como reivindicado em itene
1 e 2, oaracterisado ainda . por terem as placas 3(tis) qa
vidadee situadas em seu lado direito.'
é) 12 UM SISTEMA PRATICO DE CARAGTgRES 26VEISpARA comp osglo as
TEXTOS DE iNFORMAÇZES GERAIS", com reivindicado et itens do
1 a 3, caracterisado ainda por terem as placas 3(trea) Gol
Sas e m se u lado esquerdo.
5) "VM SISTEMA Inane° DE cARAGTÉNES MdVEIS PARA comoosrao VS
TEXTOS DE INF BMAÇUS GEMES" com reivindicados= itens da
TEXTOS IS . INFORMAGZES GERAIS"

tentes* 2.- Bomba ou motor hidr gulicoi, de acerdo com o pOnt0
19 Caracterizado pelo tato de que as superfícies de deslizamente
planas no corpo anular Oco são cingidas por superfícies cilinãrl
:c a s que abrangem lateralmente, as cabeças dos mbolos com certa
folga, e não produzidas preferentemente por processo de perfura.
pão e/oufresagem das superfícies de deslizamento planas no cora
po anelar ECO.
5.n Bomba ou motor hid gulicos, de acOrdo com os ponto,
caracterizado
pelo fato de que o corpo anular Oco se acha,
e 29
firmemente ligadO com o eixo de acionamento estacionlriamente
posto na caixa (c grter) da bomba ou do motor, o, ainda,.pelo.rstp
de que o bloco de cilindroo, girlvelmeste disposto em Um dispo',
tive regulador, f's deoloc gvel, mo espelho de comando, ¡Obro e Um,
8149, Central da ponte entre as aberturas reguladoras*
ib. Pomba ou motor bidreulicOs, de acerd j cOm OS pons
tos 1 a 5¡ caracteriz ado pelo fato de que, entre o bloco de eis
.1indros e o , corpo anular too, eo acha disposto um °polo agida%
$eaCivel - o posto sob a ação de lívido comprimido*
5:s Bomba ottmotor bidr gulicos, de acera° cOmi aponta
49 caracterizado pelo fato de que o apoio g ealalmoUto &alongo,'
oel em uma reentrãnela do corpo andar too.
. 6.. Bomba ounotorbidr gulloos9 de eetrde toe O soati
9
4, caracterizado pelo fato de 0N9 O apoio g ada3aillat"42.122j3
vel em uma reentre:mia do bloco do otUndrogs

1
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fé* Bombas ou autor hidrgulicoa, de acãrdo com os pop
loa 4 a, d. caracterizado pelo fato de que o bloco de cilindros
puni ' no seu ei" um furo que desembocas de ua lodosa.. sapa'
deles de pressão do apoio, e se abre, dó outro lado, na diregio
do meio da ponta entre as aberturas de comando, de alta o de bali
ea armão, respectivamente, no espelbo de comando.
(Soe Bomba ou motor hidr4talicos t de acardo cortes Dam
lei te 2, caracterizado pelo fato de que o bloco da cilindros,
Usado c om 0 0110 de acionament o , se acha esteciontelamente moa
tido encaixas ao passo que o corpo anular Oco, que abrange IL.
cemente o eixo de acionamento, est g niravolmente montado =UNI
gr& exaktrioweento disputo coe feia& do elx0 de acimmumNa
4es

Outubro de 1968

2 • Um oonjunto'de freio de acordo com o peto 1, caa
ractortzado paios dito° Leira que sao apoio axial pira as sapatas com
el4tiregi em partea de almofadaa (68-70) axialmente levantados relatim

somente b periferia externa (66) da dit contraohapa para eupostar ao
ditas sapatos por euae abas.

3 • Um conjunto de freio de acordo cozo ponto 2, came
tacterizaao polo fato da profundidade axial daa dtta4 partee de alma*
Lacas acima da periferia externa da diti contmachapa.41: maior do que
metade da /arguta axial doo ditaa sapatas.
4 - Um oonjunto , de freio de acordo com os pontos 2
ou 3, caracterizaao pelo fato doa ditos melte que proporcionam o pren*
deter circonferencial para as Sapatas coneleti'reanmaa paute prendado*
ra (12) levantada axialmento em relapo as partes de almofadas (70)
que correndo apoio aos extremos das eaíataa ( 2 2-24) os quais o20am
doptadoe para enaajamento com as paredes do lado da (titã parta pesa..

Cedera.
5 • IJm conjunto de freio de acorda cole o ponto 4, ca*
raoterizadoopelo fato doa parado latercie da dita parte prendedora
juntar nas ditam porotee de almegadaa com uma parte realotente (72)
g ol uma profundidade menor q ue a expessura da contrachapa.
6 r lho conjunto de freio de acordo com os pontos 4
uu 5, caracterizada pelo tato do tope (314, 414, 514 ou 614) da sata
te prendedora (312, 412, 512 ou Q12) respectivamente ter usa forma tal
que forneça apoio adieional para as paredee de lado do mesmo.
7 • Um conjunto de freio. do acordo com cia t pontoe 4
ou 5 caracterizou° por uma cavilha ( 714, 814, 914 ou 130) ser anual.
:cada na parte prendedora (712, 812, 912 ou13 2. reepectivaueatt) dando
apoio adicional para as partes laterais do mesmo.
*Um conjunto de freio de acordo com o ponto 1 ou
Qualquer ponto onexmaraeterimaao pelo; dito meio:, prendedores de;.
'tagavaie compreenderem rma ares deprimida (74) feita nume &raleou..
tralaxialmente elevada (64) da diti contrachapa s coe uma forma tal
de modo a receber 'intimamente edito cilindro da roda e teice. travadores para prender de ma p a poder eatar - oe prendendo o dito cilia .. •
dro da raiana ditz arca deprimida.
9. te epnáunte do freio de acordo com o ponto 0, Da+
Vaaterinado poloa ditos meios travadores comêreenderom.ua entalhe nadial, (76) na dl* aram deprimida e :Ursa ealiencia (84) que existe no
dito cilindro e que ee ajusta no c1it0 entalhe, A dit ealioncia tem
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pojeetee eaterade (90) de Lodo que o... seu comprimento total 41iceira.

el0A4 maior que o comprimento do dito entalhe 4 uma chapa tromadora
Nemóvlval (34) tendo uma.paote ing erida entoe uma borda extrea do
Cite Malhe e o dito cilindro da roda.
10 • Um Conjunto de freio de acordo com o ponto' 9,
Oetteterieto pela dite Olaia travadora ter porte:: (108) que ao cobrei':
pene

abas de Sapata para impedir o dedLocamento axial excoosivo

do

USAR,

lie UM 0Onjunto de freio de acordo com o ponto 9
MAN lailetetteado polo fato da dita placa travadora tu,projeircle
(106) froPordralidd0 prender Ora 84 610144 de retrocesso da capste
(50).
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ttes que lato vto resultar em '40. (11.10 S a mais g dada passagem, No
ra . que se i em ecoPle todas*
Z. tim computador de acOrdo com o Pontol, ,caractRrio
zado. pelo fato de que o referido dispositivo do maltiplo de do
visor inclui os registros d.os uáltiplos de xth, sZ e xl; e que
o referido dispositivo de programa inclui um dispositivo de ceno
trOle para o contrtlo das'subtragtes seletivas dos mixitiplos de.
x.4., x2 e xl e um dispositivo de multiplicador de quociente sue
responde ao sinal de provislo do TRANSPORTE, o referido dispo
tivo dO contriSle controlando as subtras -Oos sucessivas, a fim de.
desenvolvei um deito do . quociente codificado citti 44210
Um•computadoi do ' actrdo com os Pontot 1 e 2,;
.30
)
• racterisado pelo fato de que o ' referido secador de previsro
transiiOrte • produz Um sinal do KO TRANSPORTE do ordem alta nad
ositivo de contrOle Inclui
situaçOes apropriadas, o que o dispositivo
um gatilho do xidi t um gatilho de xhs, um gatilho do x2, tua gatio
*lho de xl, e circuitos lOgicos de entrada do 'contrOle que coal; )
preendem uzp a primeira passagem E(AND) acoplada o que:respandef,
conjuntamente, ao referidO gatilho de x4A e a UM •sinal , de pre.e
vi'são de TIIANSPORTS proveniente .do referido ,Sowador do provisle
de transporte, a . fim de colocar em posiçrlo o Gatilho de xh.B; os
referidos circuitos lOgicos,de entrada de contrOle •tambem coako
preendom ume segunda passagem E (AND) acoplada , e ..qüer responde,.
coajuntamonte, ao referido gatilho de x4A e ao sinal do NIO
2RANSPORTE proveniente do reforido somador,de provisãO de transo
porte, o uma terceira passagem ZUNI» que respcnde conjuntamente
ao referido gatilho do x/.0 e ao sinal de NX0 TRáNSPORTE'do refetz
rido somador do previsto do transporte, a fim de 'colocar em pe.
/4Ç50 o g atilho de z2.
um computador que inclui um divididor Vara
4.
computadbr digital que tem um &ornador ' paralelo que opera em WS,.
•prImeiro cO' digo, m'aracterliado polo fato de ter . os registros
(roo primeiro, segundo e terceiro nktiplos do dl:visor para rotO,
os primeiro,. segundo e terceiro naktiplos do divisor; um mie
tro do acumulador para reter o rosto do dividendo; um registre
1
ao quociente de agite singular que tem gatilhos de hit eco pea
aos de um segundo ctdigo, que difere do 'primeiro cOdigo, em que
Os bits sto .poadorados do acogrdo .com os primeiro, 4ogánto e tez,'
@oiro satiltiplos do divisor,. de tal modo que a aál0 dos pesos P
Gelado:lados produz cada um doo possfvels dtgitos de quociente

segundo coldigo; ura dispositivo do programa acoplado aos roa
1
ridos registros de milltiples do divisor, ao referido registrp
de acumulador e ao referido registro de quociente para eontrola2),
aucossivas subtragZos dos primeiro, cegando o terceiro toado,
sos. do divisor do resto do dividendo pela comuto, do modo soo
gotivo, dos referidos registros dos primeiro, segUndo a ',.reoio
g.o mtiltipios d0 . divisor, ao modo dos eemplemontos sraforida0
entradas do somador, a0 mesmo tempo que coaocta o referido ael.UES
Sada Iís referidas entradas de 'senador, de. modo vordedeirog
diapositivo do coloca& 'em po sigto
i
do'satilho do hit de queaksie
to acoplado ao referido "somador de previsto, do transPorto, para.
a colocação sm posição ' dos gatillios de bit do referido regista,. ti
do quociente de • acOrdo ' com o O Jtádo do res. 110 do dividondo. 91%bgV4\
.quente 'a ' subtraSo . do máltiplo do diVIW.:W . XelaCIOnaCVS; UM traiu ter do segundo e6digo para o prá,irore st?digo conectado a0 geffle"i.
ao

z
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v.do gutro doR,axoeionç'os, wz. unraecle2 onoo2.0aw) ~Re
co referido tradutor do cOdigo3 ,D um dispositi vo de armazanamenc
de quociente acoplad o ao referid0 acumulado 2.00 quociente ° a
Gam do fazer @AM que IlaJa O armazenamento do digito& quocien.
(.20 dosenvelvidono primeiro cOdigo pele transferâcla do cento&
Ce do referido Registro do quociente D atraWs de dispositivo trel
@ referido acumulador do quocientpo
Gutorp
pomputador que inclui Rbe, divididoR (go oporá
s1.112&aç cf3od do matiploo do divisar do rosto ao dividendos ot)
Vnoterizado pelo fato de ter 0D registros de milltiplos do divim
Gor. do 24 ãa O 2cUpara á reteng'áo dos respectivos moSit¥Los
aos prinDiro e segundo acumUladores dedlom
a ld 8 0g 3 0 8 re gt-r0 8
&velo paro ntenelio inicia% de dividendo O pare receber, e roem
do dividendo O e quociente D respectivamente° durante a oporeo
dm dividirs um dispositivo de contrOle do doslocamentO aeom
plado aos referidos mistnos de acumulador° êl g IM de da2 entrep
ola a rn dgito do quoolento na parto ging, bei m do referido re::,
GS.T.tro de scigundo aeumuladorD o a fim do deaocar os eorateildoo
áos referidos registros doo primeiro o segundo aormuladores do o.
posig'áo de digno do ao'Ordo .00m ia% do te2, maneira quo
ãeâ.oewerato do digi0 da ordem alta do referido registro do
çogundo acumUlador faiontraRne ordem beire do roforide.regieo.
somador de previdae do trens/102n.
re do primeiro acumUladoirg
Qe ,á um dispogltiw Ce ~ião do referido registro de primai" .
cutmulador O doe referidos reeistros do ráltipios de âtts âe
2.4 entrada do inforidoi somador do previdáo do transporiO0
Gispositivo do colam& do reforido comedor do »8'017140 6k) trangr,
'Darto ao referido registro do primeiro acumúlader Rara O .saleG .
acoplado aos referidos Re.
(3a some 3 umdisP ositivo'do p rogram a
do
divisor
e
aos
referidos acumuladores peo
Gistros do maltiplos .
va e untrtle' das subtrasCos soletivasp atrav g o do referido sem
, Dador de proviato do transporto ° dos a:ateados dos Referidos roo
eistros do maltiplos do divisor dos contolldos de referido regigm
Ce0 Co primáro acumuladors to registro de quociente de digito
eing ula que %em cs'gatilhos G£ bit em ©Gago/4424 de modo
adi& dos pesos pRodus cedo um dos possiveis digitos do quem
Ciente 0-9 no @Sal go 44213 um dispositivo Co colocagão em posi.
Çífie desatino do bit de quociente acoplado ao Referido regis.
Çc dm quociente o ao referido'somado2 do providlio do transpor.
bit do reforid0
eo N Z)ge O ee2peag `eo Go posig`áo dos Gatilhos de;
Vogistro do quoelenteD do aardo eu e estado do rosto do avie
ecoko Eubsec,Iszento subtreeão do salltiplo do divisor ralceionen
dc Ur!", %aeutor do Ádigo,tszsa para e c,Sago de ais ementado
oú roferieo rogiotro quoolentop o um ,Glocit4,vo awaoare
r,t11,-Pán do . qiloglent-D o do sento de dociocamtoe a Sim ao fazov
G i awaToatmato Ga dePMde quodeain deauvoivid0
„U'àp Sl e j4Z0 Co C26,02 k52I1 do w.forido cogtado"o~lad or pelo
Eanodoneer
r:51-sCK-C22"3.2 2-Abt-O e€0 do Sn3$0&10.0
op
siem
o
r22.gEoCooa,
cw,ac'30a aorddeÇvcent e2. doaftig
Cc t72,0= do 2-iogerido aguado oe;_c,610 o ãoZo doam:1a~
,-,"-rus,W9,_szot7-.Rtp o Coo ~da° Geo nfori,Con prânoiro o MOA
. .2_
-`1,L-12,WeD Co cardo em •QeD 030 ç2Swiao CO oporag eb d0Co OCC:
O
„,,L;e6.5530 1Weimto eme ao ro~ 2~0e
ws-wrado c.303do cior~go
cor~or do cardo eo3 o Wytá 5 earnouw..
Ci.en Fr.„7!W, CF-A ÇUSUI C)
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c
o6 co2otivao 2.sia¥ gai2.12 Co gg19
ocatr&o ano oub,
Gatilho de:sdAp Um gatilho Co m2° um gatilho f.2 240 oo eircum
toe lOgices do . ptrado do contrido qum gaRprecadm Imo pricoiwa '
Nissagem g aMO Qn9 responde ° cenjuntamentm ° ao referido gattl
do x4A 0.a0 sinal'de proVisSo do trancportm acerdom cata grovo
alente do referido somador 63 provisgo do tranocrtop ogIn'ep
00losar em pOsilo e gatilkm co a.1.ts co 212orides circmitem
gicos do entrada Co centrUm tmabp sempnetiem rir:3 ce3MAcPaL"P
que reepoldepoonânntammtop ce referido gatii hs
!Bag em XAMO
de :da e ama sinal de providgo dm 1\1110 WRAtiaPO1WEde.orde2 alte
proveniente do referido amador Ce Provi da() do'%re PM2 D 0 12513
torecira passagem ECOO qum smspe-Qn ° amj"Jntamentm ° ao Referi&
gatilho go 2.43 o no sinal Co RIA0 -,Ç- JANE.701-53pre=ica6 do retem'
Rido amador do pWavâeZO do tre2EDd.rtcp a E(tc.m doc,f2_n.,,,os, .cm glOa
•
eig;Q O gatilho .dm 22.0
Cluaac7.3 o C_%
Um'èamputadar çA3 Êadlu
via) de um aivi&adi por um divle6smlo encnmsOlWr - nD
meirop de todos os O l b Cm quocien%m do c2f,R 02,a= uW,áieedo
som que co altero @valor Co avâce2 5 0 0 eztiSOD e=rstnee=:3 p6D
Ra a divisgo por subtrac cao doo Eatiplos CD aulce2
anteriormente -ologrando.se as,~Jr:g2es sép
ques a maisp . carecterisado polo foto C2 torgr2 Ragiso Co dam
tiplo de ri do divisors um re2istro Cm <liviCendop co cw!ador
diEpog;
Wale10 que tem provia:to de grovião Co &c-2
tivo do programa .de O Go caccioato :5resn ciocz:3 snaug skLe
. (92,G3
positivo de oaatrOle sd.039 um Gâcpositko Co aontsfOlo Coderloo,
monto e um dispositivo do receia/malmente CO digito do cpnoiento
significativos um dispositivo do coke2Ee cutrolado pao R0g02”)
do dispositivo do programa para a conexãc . do referido &ocistro
de dividendo e do referido rozistro Co dÉl;aiplo Co 2-e. Co Civioc
ao referido somador do um modo que cubtraia o matiple do 1 CO
divisor do dividendo de actrdo com que as sub%regOes sacadas 0„,
a Mais o as subtragZesngo saeaCno a ululo preduoao Oo
o ractoristicos de previão do transporte um dispositivo do armem
sonamonto de digito O de quociente de 'ordem alt.a o um W.sposItl.
yo do deslocamento de dividendo que respondem ao Ginal Co previ.;
go de transporto que indica a aubtraglo sacada a cais para pro.
duzir e O dm Cgecientep e ~apor em linha os conteddes do refe;3
Rido registro de matiplo dO ri do divisor com os conteâdos Co
registro de dividendo ° de um modo que permita a subtrag ge Co mito
tiple de 5T1 do divisor das ordens altas soguintes do dividendos
a
de acordo com que os Wi s de ordem alta são desenvolvidos o arme
sanados quando o nalltiplo de xl do divisor g subtriddo das ordeno
inferiores sucasSivas do dividendo3o .um primeiro dispositivo de
Recolhocimuato Co digito de quociente significativo que respondo
o um sinal ao previslo de transporte que indica uma subtracão.
Mo sacada a Mais para o tgrmino do desenvolvimento dos digito°
Go O do nspolouto 6 ordem ata o para a eamtagrlo para a dirig,
deo

810 VTa cougutatior que indlui um divididor que opere
IjO ogdigo Co Qqa oAraCtorizado .D010 fato 0,0 ter registros do
maltiplos do divisar de ti, 220 ã4 para a reten4o do7;Emdlti,
elos respectivos do divises' inteirin 08 registros dos '410)220
O segunde acumuladores desloefiveis para Groteng%op inicialmenc5
te p do dividendo o para creta/dm:auto ap resto de dividendo o
--,:cniço de dividir; uÊ)
do quociente respectivamente',
somador de previsão 6.trensparto ewaeue2..de 0003 sua entrada pc=k.
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go os witrido a registros do antigos apara o referido rogisteci
dto primeiro acumulador, go Com sua saída para o referido rogistrO
60 primoiro acumulador; um registro do quociente de dígito singu.
lar que tom gatilhOs d0 endi:rodos 4421 do acOrdo com os malo
iplo de .x4, x4, x2, ál do divisor, respectivament p ; una unida.
60 dá pRograma p ára .0 contrólo das aubtrastas sucessivas dos mglo
x20 ul do dividendo, que inclui um dis.
tiplos de divisor do
positivo do testo o do dosonvolviconto xlIide 0 ,do quociente de
ordem alta:o os gatilhos de.00ntrZlo do divislo do '44 X4.14, x2
o xlo um dispositivo do dar 'passagem de xl, controlado pelo reta.
Eido dispositivo do'prOgrama o polo dispositivo do dosenvolvimen.
to do O do quociente do ordem alta, para a conexão do referido gogistro do primeiro acumulador (dividendo) O do referido regia.
tro do, mgltip/o-de xl do divisor ao referido somador, de Um mode)
(line so subtraia o mgltiplo do xl do diviso 'do dividendo, de actro
ao com que as subtraotessacados amais(' as subtracCes n50 saca.
das amais produzom Os sinais característicos de previsZo de trans.
porto do N10 . 1-RANSPORTS e TROSPORTE, respectivamente, Ode ,TRANS
PORTE sondo indicativO do um dígito significativo do quocientedo
ordem eltao um primeiro dispositivo de recónhecimento do dígito
do quociente eignificativ0 que responde a . um sinal do 22aNsFORTS
da provisto do transporto guo indica Unia subtraolo &E no eacn.
dia a ode para *minar ndesenvolviconto dos dígitos O do qdo.
¡gente dO ordem atoo para comutar para a diviso quando do re.
cbanbecimonto de um dígito do quocionte-significativo;
.\
altivo do armazonamonto do digito O da ordem alta e de desloca.
Monto do dividendo que respondo. a referida Unidade de programa,
ao referido dispositivo xlMrdo tosto de ó do quociente do ordem
alta O ao primoiro . disPositivo do reconbocimento do dígito da
guociento significativo afim de armazenar o O de quociente de
Oramo alta, e afim da porem linha os-conte gdos do referido re.
sistro delagltiplo de ml do divisor com os cor:toe:doi do referido
Dogistr0 do primeiro acumulador (dividendo), do um modo quo per.
Mita a aubtraglo do mgltiplo de xl do divisor das ordens altas
BoEuintir s do dividendo pelo deslocamento dos referidos primeiro'
O sogundo acumuladores do uma posiglio, do actrdo com que os COS
@a ordem alta ião desenvolvidos o armazenados quando o náltiplo
do xl do divisor g subtraído, do modo sucessivo, .40 ordens lufe.
.21oros do dividendo; um dispositivo do dar passagem do x4 centro
lado pela referida unidade do programa o pelo referido gatilho
de x4A para conectar o referido registro do primeiro acumulador
Cdividendo) o o rokerido registro do m gltiplo de x4 do divisor
ao referido comodoro do um modo que subtraia o m gltiplo de x4,do
divisor do dividendo, o referido dispositivo de dar passagem do
E4 sendo controlado pela referida unidade de programa e pelo ro.
ferido gatilho de 7413 Para conectar o referido registra do pri..
moiro acumulador (dividendo) e o referido registro do mgltiplo
do 7dJ. do divisor ao referido senador, de um modo que subtraia
o mgltiplo do x4 do'divisor do dividendo; .um dispositivo de dar
'passagem do . mO, controlado pela referida unidade de programa O "
pela referido gatilho 'de x4A, para conectar o referido registro
ao primeiro acumulador (dividendo) O O referido registro do mglo
tiplo de W4 do divisor ao referido somador, dó um modo que suh.
.traia o mgltiplo do 4 do divisor do dividendo; um dispositivo
de dar passagem' da cl, controlado pela referida unidado'do pro.
grama o polo referido gatilho do x411; para conoctar o referido.'
yegistro do primeiro acumulador (dividendo) e o referido regis-
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tro do mgltiplo de x4 do divloor''ho roferido - somador, do um mo.
do que subtraia o mUltiplo de '4 do divisor do dividendo, de acOro
do com que as subtraçCes sacar.as á mais . e as subtraçOesn'áo saca.
das a mais produzem os sinal" característicos de previsSo de
transp&te do TRANSPORTE e de NX':, TRANSPORTE, rospectivamentoL
o de TRANSPORTE sendo indicativo da uma subtraçSo ;mm sucedida/
es passagens W(AND) que respondo, conjuntamente, ao referido
somador de previsto de transporte para o referido sinal de TRA1T3.
PORT3 o aos gatilhos de programa correspondentes x4A, W4,' x2 o

Q, .a fim do colocar em posigo os respectivos gatilhOs de bit
de registro de quociente quando da subtraç'áo bem sucedida do mál,
tiplo rolante-Jade, do aelirdo com que o digito do quocienim 4 dosonvolvido no cOdigo 4421; um dispositivo de dar passagem/do sub.
traço bom sucedida, que responde ao referido sinal de provião
do TRANSPORTE, a fim de dar passagem ao rosultado da subtraçãoi
proveniente do referido somadords provislio do transporto, para
* r efe rido re g istro do primeiro acumulador quando a subtração

TOr bem sucedida, o para malo grar as subtraçrms que no forem
bem sucedidas por sa ter deixado de dar Passagem ao resultado
da subtraçlo desde o referida Domador da previsSo do transporte
atÉ o referido primeiro acumulador, Um tradutor do cOdigo 4!121
para 0 eSdigo de 2/5 conectado aos referidos gatilhos de bit do
registro de quociente; ' Um dispositivo de armazonamento de dígi..
to do quociente o do deslocamento do dividendo-, que respcnde

referida Unidade do programa e ao referido gatilho do programa
xl, a fim de armazenar o dígito de quociente polo invergilo da
galda do referido tradutor na posição dá Ordem baixa do referido .
registro do segundo acumulador U peld,deslocamento dos roferldoca
re g istros do primeiro o do segundo acumuladores de uma
pos14708
O um dispositivo . de fim d..,divisão . conectado ao referido armam

zonmento de digitado quociente 050 referido dispositivo dg
deslocamento de dividendo para sinalizar o FIM DE DIVIsX0. •
Reivindicã-se, do actrdo-com a. OonvonçãO Int:gingo
eional'o'o Art. 21 de Cg áiso da Propriedade Industrial, r: prioo
ridado do pedido c orrespondente depositado na Ropartioto do
Pao
tentes dos tstadoe Unidos da Omerica,"ám 15 de novembro do 19,110
o0b4p, 152.3919
Fia?

fff--

e

TERMO N 2144 568
de 12 de Novambrob loeu
Requerente
MAN-SEW CORPORATION' elo E.WA0
"rivi16gio do Invenção: MAQUINAS DE ÇOSTURA DE PONTO
ra CAEM
DE PI0.75.0 DtrALWENTAÇXO'INVERT/DA°:
ONTO8 CARACTERISTIcos

a.

Uma.mhaina da coatura de ponto em ondeia Go Tko-GUDIO
inclutódo uma agulha: ilo.,81.4.tana ia:açodara 40.210 o um pedal de
Rio que engaje o -fiada. onggadoira para forCEarf.
uptriOngulo _40
Tio Para entrada pefej agulhar, til clocoramonto do fie da
lartgat2oiso
ra estando dis p osto em-terno do pedal do fion caracterioaderg040
.^I
tato do que um lat erõep/adOVOSO &te eetes matado
Sed V
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atravSs da linha de alimentação por um liecaniemo elevei, que moa
We ó interceptador para engar o fio da lançadeira entre o escoa
g'amento e o ponto anterior de forma que o fio da lançadeira se
("Atenda atreves da dita linha de alimentação, transversalmen-te
@e um lado do trajeto da agulha rara um lado oposta doemesmo ong
@l9 o dito trlãngulo d formado sem importar a direc'go de aluem.
teação do trabalho atreves da máquina.
(.N
lema máquina de costura de acera° com o ponto lb onde
O Pedal de fio tem dois mtmbros Jispostos horizontalmente em -hera
110 dos quais o fio da lançadeira á engajado para formar O iriam°
isek lo de fio e entre cujos membros a agulha ea move em seu traa.
;Çe'lvi( de reciprocidade para interceptar o triângulo de fio ° o dia
ÇA pedal estapdo montada para oseilação ao longo da linha de aa
'Âmentaçaoe caracterizada pelo fato do que o interceptador de
1,0 derrog a-e eto da lançadeira de doa engajamento em terno de
(em doa ditos memeroa na direção do outro membro atravo da linha
@C alimont2.go0
Unia máquine da costura de acerdo com o ponto 2 0 carece
eenrizeda pelo fnto do que o pedal de fio tem um membro esquerdas
(:-.> que o interceptador de fio d levado a caminhar ao longo do imo
eee do membro direito para interceptar o fio da lançadeira e uss
.ração do lado oposto do trajeto da agulha atraváa de ambos os

braçadeira de seporee e o carregador oscilam.'
10.

Uma máquina de costura de acórá com o ponto 1 ou 29

carac-.erizada pelo fato de oue o interceptador'de fio este montado rara . oscilaçZo em terno de um eixo eubstanCielmeete , vertical ;ara interceptação do fio da lançadeira,.
11.

Uma máquina de costura de acera() com o ponto 1, 2 ou

10 3 caracterizada.pelo. fato de que o interceptador está montado
em um suporte' para oscilaçãc em terno de um eixo substancialmente vertical p ara assim ,engajar o fio da lençndeira,
Uma máquina de costura'de acerdo com c eareto 113 ca12.
racterizada pelo fato de que oesuporte está ligado a um excentrio° rotativo de ¡erma que o interceptader á oscilado em terno
do eixo vertical 'para assim mover com sua extremidade intercepe
tadora de 'fio emaiM ' plano'horizontal reletivo ao eixo e em urne
direção oposta relativa ao zovime6ide pedal de fio,
Reivindica-se, de acerdo cerda Cohvereão Interne-'
cioral e o Art. 21 do Cádigo da Proprieáade'Industrial, a prioridade do pedidO'corresPondente,de ponitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidoc da Americe, e:2 13 de Ueve!--bro de 19610
oeb li 151.680e

elembRoo para a parte trazeira do trajeto da agulha
Uma táquina de costura, de acera° com o ponto 1 ou Re
cearacterizada pelo fato de que o intereeptador 4 oscilado em
'f:t5

e;Orno de etre eixo horizontal para aovimeneo Pera trás rara erige..
O fio da lançadeirae

S.

Uma máquina de costura de acerdo com qualquer dos pone

te@ de ?, a 49 caracterizada pelo fato de que o movimento do pea
(Llel de fio e o movimento do interceptador de fio eão derivadoo
e mesmo excêntrico,' e que O movimento do int ereePted or eetáem
Oposição aquele do pedal®
Una maquina de cestura de acerdo cose o poneo e ou pe
ee
Ceraeterizada pelo fato de que o pede/ de fia opta pivotadameng
f2 eontado em um eixo formando o dito eixo horizOnta/ 9 por alsee
j oS de um braço de sup orte Para oscilação em terno do cima
aà longo da linha da alimentação9 O que o interceptador eetá9
t: elabáme pivotadreuente montado no dito eixo por arranjos de uma
5raçadeira de suporte para oscilação em terno ao eixo do longe
' e linha de alimentação em direção oposta Relativamente ao peg
Gale O que o braço e e braçadeira estão amboe /igados a0 excena
aee
erle00
Mus máquina de costura de acOrde cOMO ponee 6e cara°°
?e
terizada pela fato do que o interceptador está montado na braçag
doira de suporte por arranjos de um:Carregadow a rável em terno
de UM eiXo substancialmente vertical mor arranjos de um pino ou
aeeelhante guiado na trilha do cemo.
Uma máqeina de costura de acerdo com o ponto 6 ou (o
@araoterizada pelo fato de que o carregador oscila materno do
eia() horiaeneal junto com a braçadeira de sUportee O que -0 dito
guie O a t rilha de Calee cooperam Pera guiar a interceptador eu
Qâ1 trajeta Prescrito Zs Medida axe a Deaeadeive de suporte e 0
a,
eleereeadeR Oseilaae
G.

UM% máquina ea costura de aeOrdo com o pente 7 ou 89
Ceraeterizada pela feto de 05 a dita trilha de cario áconteonag
G ,..% para mover o interceptador tranweesaleente de um 1.4o do tra.

(9'0

Ut9 49 001h9 qo 4i3'2ii9 4s &19 909gts 49 meens h medida

Que a

TERMO N.o 142.665
De 4 de setembro de 1962
Requerente: United States Steel
Corporation.
Local: Estados Unidos da América.
Título da Invenção: "Processo para
Tratamento de Chapas Estanhadas
roscas para evitar o Escurecimento".
— Privilégio de invenção.
Ponto Característico
Processo para produzir chapa estanhado, fôsca caracterizado pela eletrodeposição de uma camada de estanho sôbre urna base de chapa de
aço com uma aparência fônica, em
seguida, sem.- que o aquecimento da
mencionada base chegue acima do
ponto de fusão do estanho, acmccer
a chapa estanhado, a uma temperatura entre 215,5°C e 229.40 durante
um tempo, que não exceda de dez segundos na temperatura escolhida, e
ene seguida esfriar imediatamente a
chapa estanhada e submetê-la a eletrolize como catoeo numa solução
aquosa de bierenea'o de ema metal alcalino, contem-e° 24 gramas por litro
do citado bicromato, deixando a chapa estanhada cone uma aparência inicial inibida agora de escurecer ao
ser queimada.
Reivindica-se,.- de acôrdo COM a
Convenção Internacional e o art. 21
do Código da. Propriedade Industrial,
a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 5 de setembro de 1961, sob o
,119 135.78a.

TERMO N 9 126.830
. De 21 de fevereiro de 1961
Privilégio de Invenção — Enio
Magnoni — Itália — "Dispositivo Silenci ador-Potenciador para motores
de Ex p losão e Diesel, Incrernentador
de Empuxo e Silenciador para Motor:de Reaçáo para Foguetes e seroe,.
lhantes e Incrementador de Repuxo
Para Hidro-p ropulsão a Jato e a sép ontos Característicos
1. Dispositivo sil en ciador-potenciador para naotsres de explosão ce
incrementador de empuxo e silenciador para motores de reação, para
foguetes e semelhantes, e inerementador de empuxo para a lildro-propula
São a jato e a hélice, ceeeseterizado
pelo fato de compreender: una elemento tubular (1) provido de uma
pluralidade de alheta.s defletoras, em
disposição helicoidal de passo COMtante (2) integrantes do numno elemento, ene cuja extremidade oposta
está provido pelo menos um tubo
transversal (3) formando eun tudo
com o referido elemento tubular; e
una tubo ou envoltório externo, (4)
com afixação adequada de aeôrdo com
o emprêgo do dispositivo, o qual é
por sua vez transposto, perpendicularmente ao seu eixo, pelo ou pelas
tubos transversais (3) do clemente
tubular com olhetes defletoras; e pelo
fato de que o ou tubos transversais
(3) do elemento tubular (1) ficam
a cutelo na superfície Weber-ela 40
tubo com envoltório (4)..
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• 2. Dispositivo de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de que
O elemento tubular (1) e o tubo ou
envéducro externo (4) determinam,
pela sua disposição, uma -câmara (5)
na qual se encontram as olhetes deiletoras de que está provido o elemento tubular.
3. Dispositivo de ae ó rde com os
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
de que através da câmara (5), ex i stente entre o elemet o tubular (1) e o
tubo ou envoltórios externo (4), P as
-sar:ogesquntdabulção
de descarga do motor no caso de emprego como meiossilencia,dor-potencia,dor em motores de explosão e
diesel; os gases procedentes do órgão
gerador no caso de emprego como
meio Incrementa/dor de empuxo e silenciador para motores de ração, para
foguetes e semelhantes; e a. água
enviada por uma bomba ou uma turbina no caso de emprego como meio
de hidro-propulsão geralmente definida a jato.
4. Dispositivo de acôrdo com os
pontos 1, 2 e 3, caracterizado pelo
fato de que o elemento tubular (1),
de um lado fechado e de outro aberto, em comunicação com a zona de
depressão dos gases' quentes ou da
água existente a jusante das alhetas
defletoras, está ainda em comunicação, sob pressão ambiente, com o exterior do tubo ou envoltório por meio
de pelo menos um tubo, transversal
agindo como captador de ar; de que
através do referido elemento tubular
é recebido o ar para ser dirigido com
pressão, velocidade e força viva à

MIMO N9 140.715
De 5 de julho de 1962
Requerente: The Singer Manufacturing Company, Estados Unidos da
América,
Titulo: "Sistema de regulagem e
controle em série 'do tipo de coletor" — (Privilégio de Invenção.
Pontos característicos
1 — Sistema de regulagem e controle de velocidade para motores em
série do tipo de coletor, tendo enrolamentos de campo e .de armadura
ligados em série e adaptados para
serem alimentados por suprimento de
voltagem de corrente alternada -e
compreendendo um retificador controlado de estado sólido tendó um
enodo, em catodo e uma composta,
sendo os referido anodo e catodo ligados em série com os enrolamentos
de campo e de armadura, e caracterizado pelo fato de apresentar: dispositivos de indutância acoplados,
minuamente, adaptados par serem
alimentados pelo referido suprimento
de voltagem de corrente alternada
para obtenção de uma .voltagem de
'referência; dispositivos de circuito
para imprimir a referida voltagem
de referência em série com o enrolamento de armadura, o c.atodo e a
comporta do retificador; é dispositivos para variação do acoplamento
magnético , dos dispositivos de tidutância para ajustagem da voltagem
de referência.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n9 de
27 de agesto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
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na Repartição de patentes nos Es- táveis para alinhar e fixar os divera

tados Unidos da .4anérica, em 5 de sos ladrilhos.
julho de 1961, sob o n9 121394.
3. — Dispositivo, de acordo com el
• ponto 2. caracterizado pelo fato de
que o quadro de reve.samento apre.
senta travessas horizontais, dispos=MO N9 144.120
tas com intervalo correspondente à
altura dos ladrilhos e providos com
Requerente:
Blivers I3augesells- uma
fenda continua e fixadas sôbre
chaft M.B. H. — Alemanha. •
barras verticalmente orientadas.
Titulo: "Processo e dispositivo pa- 4. — Diapositivo, de acôrdo cern
ra revestir fachadas de Edifícios cm os pontos 2 e 3, caracterizado p?lo
Ladrilhos.
fato de que o órgão destinado a ti.
xar os ladrilhos no quadro consiste
Priv. de invenção.
em um disco, provido, no seu lado
externo, com quatro pinos salien es.
Pontos característicos
e, no seu lado traseiro, com pinos ou
lóbulos, que podem ser metidos na
1. — Processo para revestir fa- fenda existente entre as travessas.,
chadas de edifícios com ladrilhos
— Dispositivo, de acôrda com
por ocasião da execução da parede os5.pontos
4, caracterizado pelo
por meio de concreto vazado, carac- fato de . que2 oa ladrilho
apresenta. no
ter i zado- pelo fato de que os ladrilado traseiro, espigões ou twulhos são justapostos e sobreposto: seu
em determinada quantidade e reu- ao,s.
6. — Dispositivo, de acordo cem
nidos com um sistema de sustentação em forma de chapa. de reveza os pontos 2 a 5, caracterizado peio
mento que constitui uma unidade, fato de que através de cada lula
do lado traseiro dos la ir/ainda, pelo fato de q ue esta chapa é vertical
acha-se disposta uma b-rra
empregada como fôrma externa da lhos,
desmontável de fixação, segurada
parede a ser executada, e finalmen- eom o auxílio de Órgãos de apCaato
te, pelo fato de que, após o edure- que podem ser ligados, de maneira
cimento do concreto vazado, o sis- desmontável, com o quadro no ledo
tema de sustentação é desprendido d'anteiro dos ladrilhos.
dos ladrilhos embutidos no concreto. Finalmente, a depositante reivinc a , de acôrdo com a Convenção
2.
Dispositivo, próprio para di
Internacional e de conformidade
executar o processo de acôrdo com com o artigo 21 do Código de Pa3O ponto 1, caracterizada velo fato oriedade Industrial, a prioridad e do
de que o sistema de sustentação do correspondente
pedido, depositado na
ladrilhos consiste em um quadro Reparticâo de Patentes da Mama.
subdividido a moda de retículo (xa- nha, em 25 de outubro de 1961. çois
drez) e provido com órgãos desmon- O número B 64.523 v/379.

SIMBO-LOS NACIÓNAIS
LEI n

5 44'3 DE 2,8

DE MAIO DE 108

Desenho da Bandeira Nacional, em Ores
Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondência das Estrêlas e Estados
Hino _Nacional
- Parte para piano
Partitura para orquestra, em Si B Maior
— Partitura para orquestra e canto, em Fá Maior
Música para Banda
— Poema
Desenho das Armas Nacionais, em côres
Desenho das Convenções Heráldicas das Armas Nacionais
Desenho do Sêlo Nacional
DIVULGAÇÃO N° 1.050
PREÇO: NCr$ 4,00
7, VENDA
t-1 (,uánahara
Sokazie

vendais: A v. Rodrigues Alves, 1
Nimíste; rin da Fnzenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reerati61s6. Nista]
Em Brasília
Na Sede do .DIN

Outubro do 19C,9
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MARCAS Ci),

T A CD A
SnduStwid

°tiblicaçáo feita de acOrdo com o art. ND o Com garCsfsraRoon ©1~ da
N 9 860.222

860.216

N9 803.226

roupas para esporta; avapass ozlrários; roupões; caias; senUalas; asipatos; sobre pensas, solictla; chore
I chooteiras; slaks; sobretrf.as; otAinee;
soutiens; sueter; sungas; suspensórias;
tailleurs; talabartes; teares; toam;
toucas túnicas. turbantes; uniformes;
vestidos; vestimentas Imra
vestidos; véus, visaras
dores; vestidos;

l

&ande MsEajne
F uçl,anérpoO'js
Req uerente: Eugênio Koerich &" Cia
Ltda.
Local: Stç' Catarina
Classe: 2; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 18;
22; 24;°25 25 21; 28; 29; 30; 35; 25;
6; 37; 38 39; 40; 41; 52; 53; 44;45;
16; 47; 48 e 59.
Artigos: Incluidos nas classes.
119 860.217

149 560.229

litcp,dúzetRe

Reqtterente: M.M. Burle & Cia Li`TA RHT,J
mitada
Local: Guanabara
Classe: 16
Artigos: Cal cimento, caulim, argiMinnesota Midr.3
la preparada pra construções, areia, Requerente:
Manufacturing Company
ladrilhas, lajes, mosaicos, material Local:
Estados Unidos da Arnértse,
- .ente: Livraria Cultural da de uso- exclusivovamente em construClasse 1
sa
ções,
etc.
Guanabara Ltda.
Artigos: Agentes Protetores centro
Local: Guanabara
oxidação ou destdustre
149 860.228
Artigos: 1301M Comercial
149 830.238
149 860.223

Livr?na Cultdffl
Guanabava

L~
"Ce-,T\

_

.
O 5;5

C
cáe'n
• 5-1
,
,

Requerente: Livraria Cultural da
Local; Guanabara
Peg-Classe: 32 33 Titulo

Supermercados
Reatteran :e :
Pag S.A.
Local: São Paulo
Classe: 1; 2; 3; 4: 5; 6; 7; 8; 9; 10;
11 12; 13; 14; 15; 16; 17; 13; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;
'31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40;
41; 42; 43; 44; 43; ' 46; 47; 48; 49.

N" 800.224

Requerente: First
Local: Estados Unidos da Ama-5n
Classe 58
Serviços: Emissão o lea-Ter=t0 6J3
cheques sie viagem (traveller's
Cheeks)
14s 860.231

Requerente: Laura Gamito Pereira
Local: São Paulo
N9 830218
Classe 36
Artigos: Artigos de ve.stuário de tôda
sorte, inclusive de esporte, para hof£SESSORES
mens, senhoras e para crianças, a sato;;Çwea ei9adHIC@
ber: — abrigos quando vestuário;
Ltdã.
aventais; baby-doll; -barretes; batas;
°atinas' bermudas:- blusas; blusões Requerente: The Hearst Carpeaatiaa
1
boinas; boleros; bonés; borzeguins;
Local: Estadas Unidos de Arri&ica
Mark Asses --Ares —
Requ:.' , ;ir
cache-nez;
Classe 32
Promocional Ltda.
Requerente: Abram Che ven ter. botas; botinas; cache-cols;
Edi
calçados; calças; calc Inhas; calções, Artigo: Revista de Publicao
Is.sal: Guanabara
LI; cal: Guanabara
Inclusive de esporte; camisas; camiC!asse: 33
C1 ,:ss r.:: Nome de E danrêss,
149 863.232
sas de fôrça; camisas pagão; camise— Titulo Ge Estabelecimento
—
tas; camisolas; camisolões; canos de
1\T? 860. 213
botas (perneiras); capacetes; capas;
N9 86%225
mapose.s carapuças; cartolas; casa°--N
)5
cos; casacas; ta:Atletas; casulas; ce- MINERAM WIONYEiRe ARAZNA
roulas; chales; chapeus, chinelos; chu5
teiras; cintas; cintos; contusões;
Clergy-man; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos; cuecas; cueiros; Requerente; Mineração Meists'n
• I si.: Sews ui Ribeiro
ARass
culotes; dolraans; dominós; acharS.A. Comércio o indit.!:ria
Aranha S. A.
pes; espartilhos; estolas; fantasias;
Local: Guanabara,
Local: São Paulo
fardamentos:*
fardas
fraldas;
fraques;
Classe: 33 Viulo
Nome de ErnprPsa
galochas; gandole.s; gõrros; guarda---- pó; gravatas; h.á.bitos; japonas; ja149 866.238
N9 860. 7"o
quetas; jaquetões; lenços; libres; ligas; langeries; luvas; maillots; mandriões manipulas; mantas de uso
pessoal; manteaux; mantilhas; mantos; martas; martinlias; meias; meias
AVT
confecções; modeladores; palas (ponSeseriana
Ribe.iro
:
Lu]
z
chos leves); palitós; pantufos; paraNeÇue re n t e
S.A, Comércio e Iurústria
mentos; peignoirs; pelerines; peles
Local: Guanabara
quando vestuário; perneiras; peuges; nequerenw: Merck Sharp as Doluilo
s
Carvalho
&
Cia
Ltda.
pijamas; peitilhos; peitos; polainas; Yndústr5o. Quimica e Farmacêutica
Requer,- .
14? 860.23
Local Guanabara
ponchos; puloveres; punhos; quepea;
Limitada
Classe 42
quimonor; regalos; renards; robes de
•
Local: São Paulo
Artigos: Bebidas alcooólicas e fer- • ahambre; ripas brancas de uso pes- • •
Classe 3
mentadas iui rcuii as na classe 3 I soal; roupas de baixo; roupa: feitas; ,Artigos; Preparado farmacêutico cont endo um estimulante do apetito e vitaminas, para uso a fim de promovei,'
Snusrente: Luiz' Severimo Ribeiro
o crescimento e evitar e tratar dell,=,
.?ocal.: Guanabara
Pliwo DO NúMERO DE HOJE: NCICS
ciências matabSlicss
IINDe
C.Saaa:

