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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Expediente de 14 de outubro de 1968
Pedido de preferência
D'Olne Companhia de' Tecidos Aurora - No pedido de preferência
do Têrmo 804.607 marca Eternovinco. - Tendo era vista o parecer supra, defiro o pedido de preferência
do têrrno 804.607.
Diversos

Unix*:
N9 566.100 - Nagamori & Cia.
Ltda. - Reg. 373.568 - 'forno sem
efeito a chamada para paganinto da
taxa de expedição de certificado publicada no D.O. de 10 da, antubro de
da 1968, e deetimino a publicação de
fls. 7v.. 'que cancelou o 119 do reaistra em causa.
•
Pedido de preferencia
Moderna Associação Brasileira de
Ensino Nabe - (No pedido de preferência do têrmo 811.834 titulo Nove
Associação Brasileira de Ensino Nabe) - Tendo ém vista-a informação
supra defiro o pedido de preferência
determinando no entanto a observância das formalidades legais a
concessão do requerido. (Republicado por ter saldo com incorreções).

Divisão de Marcas.
Expediente da 14 de outubro
de 19,8
Marcas deferidas
'Manos:
Sonho Lindo -- Elza
N9 566.958
Calim Ramos - classe 37.
N9 567.270 - Monolito - Monolito Constriaora e Imobiliária Limitada. - cla ra; 16.
._ N9 567.'320 - Papaléguaa - Casa
da Borracha Papaléguas Ltda. classe 39.
3,9 567.582 - Clame Dental PesIndústrias Gessy • 'Levar S.A.
sy
,classe 48.
N9 567.-438 - Pioneiro - Importadora Walter Maciel S.A. Comércio e Indústria - classe 11.
No 567.685 - Quadrivacin - Baena) Derivados .S.A. larodutes Farmacêuticos - classe 3.
Parye
N9 5G7.696 --• Ponstan
Davis & Company
-classe 3.
Defumaclor
Cígun
N9 567.776 •aRompe Mato - Raimundo Américo
Rabelo - classe 2 •
N9 567.904 - Menta - C., FI.
Boehringer Sobra -a- classe 3.
N9 587.908 - Lefel Laboratório
Lefel de Alexlares linos 'cada, classe 3.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 568.049 - Migra -- Laboratórios Buraoughs WelicoMe do Brasil
S.A. - classe 3.
, N9 568.258 - Ovocillna - Diana
Artigos para Cabeleireiros S.A. classe .48.
N9 571.444 -- Resacril laesanct
S.A. Indústrias Químicas - classe 28.
N9 575.733 - SondObras - Izidoro
Brochsztain - classe 16.
No 575.920 - Salventex - Solventex Indústria Química Ltda. classe 1.
N9 576.099 - Superette - Supermercados Peg-Pag S.A. - classe 3.
N9 576.134 - Ikabana. - Ikebana
Importadora Ltda. - classe 45.
No 576.179 - O Mundo é seu Paulo de Castro Monte •- classe 32.
N9 577.621 - Borda do Campo Cia. Comercial da Borda do Campo
- classe 31.
N 9 577.622 -e- Borda do Campo Cia. Comercial' da "Borda do Campo
classe 34.
N9 577.623 - Borda do Campo Cia. Comercial da Borda do Vampo
classe 39.
N9 577.624- - Borda de- Campo Cia. Comercial da Borda do Campo
- Classe 47,
No 586.484 - Pagé - • Romildo
Rego Barros - classe 41.
N9 588.200 - Figura de Bovino Frincrpa S. A. Frigorífico Norte
•
Paranaense - - classe 41.
NOrne comercial deferido
Têrmos:
N9' 567.520 - Ouana,bara Aparelhos Uletro-Domésticos Ltda. -•
Guanabara Aparelhos Eletro-Domét(rt. 93 no 2 dp C.P.I.3
ticos Ltda.
InsignM deferida
Têrmos:
N 9 567.421 - Golden -• Golden
Publicidade S.A. Recite - classe 33
- (Art. 95 do C.P.I.).
Ebil-ÉinpréNa 567.701 - Ebil
sa Brasileira de Imóveis S. A. classe 33 - (art. 95 do C.P.I.).
Titulo de estabelecimento' deferido
Termo:
•
N9 566.666 - Oficina Mecánica
Hercules - Oficina Mecânica, Herrales Ltda4 - Classes: 11, 21. 33 (Art.. 97 rel. do
Marcas incIP feridas
Térmo: •
•
Editôra e
N9 567.197 - Star
Distribuidora de Livros. Star Ltda.
- classe 32.
• N9 567.310 - Sorna --Sonic 13.aslieira Indústria , Elar.ônica Ltda. classe '8.

N9 567.689 - Royal Face - Companhia Paleamont ladusc,rial - Indústria de Perfume e Artigos de
Toucador - classe 48.
N9 572.318 - Nova Gomalina Saga S.A.Achninistraçã,'0 e Participações - classe 48.
N9 573.262 - Campeão do Mande
- Lanifício Amparo S.A. - classe 23.
N9 582.283 - Nacryl - Cia. Brasileira Rhodiaceta _Fábrica de R,aion
- classe 22.
N9 582.680 - Gaivota, - IbapaI
Indústria Bandeirante
de Papéis
Ltda. - classe 38.
N9 582.058 - Frahm - Frahm Indústria Comércio de Rádios Ltda.
- classe 8.
Titulo de E staliclècimento indeferido
Têrmos:
:
N9 568.795 - Asturias Bar e Restaurante - Rocha ai Rocha Ltda.
- classes: 33 - 41 - 42 - 43 -.44
119 583.056 - Instaladora Merce-,
des
Instaladora Hercecles Laca].
- classe a3.
Braspre.ss - Ney
N9 584.895
Bustamante Peodemesi..
cl 33.
-Exigências
2'6-mos com exigências diversas
Têimas:
• N9 477.105 - Indústria de Produtos
Alimentícios "Dias". -- Apresente
1101/0s roto k:,,s com exclusão da palaarra Bieeoito que não faz parte da
reivind cação.
N9 .472.422 - anginas 'e Equipamentos "Mello" . Ltda. --- preliminarmente, cole as etiquetas nas fls. 12
o14.
Arquivamento de Processos'
Foram mandados arquivar os
processos abaixo mencionados:
' N9 149.261 .- Laminação Nacional
de Metais S. A.
N9 390.224 - instituto de Idiomas
Yézigi Laniadala
N Q 390.851 - Fundo de Cultura
Econômica.
N9 404.067 - Delaco -a Comércio
2 %• ticiústri a Ltda.. •
N 9 418.9N1 • - Comércio e Represen.
taç.ões Fátima Ltda.
N9 426.973 - Companha "Carolina' de Comércio Indústria e Acima
nistração.
.
N9 542.295 -- Nilson Pereira de
Souza.
N9 568.254 - Vulcabor Lt
N9 578.041 - Indústria de Cafés
Finos Ltda. - "Incafé".
N9 578.042 - Indústria * de Cafés1
Finos Ltda. - "Incafé".

Seção de Interferência.
Expediente de 14 de 'outubro de 1968
Marcas Deferidas
N9 207.253 - Ideal - Raymundo
Gonçalves tk . Cia. - Classe 22 - Com
exclusão de "fios para fabricação cio
cordos
_N9 2.944 - Stel
Sociedade Téc..
nica dè Engenharia Stat atda.
classe 8.
N9 268.479 - Estêla - Cartonagem
Estrêla Ltda. -- Classe 38.
N9 401.030 - Coroa - Distrbuidora
ca. Charutos Suerdieck S. A. IlldUS.
tria e Comércio - Classe 44.
N9 431.378 -- Plastiluz Ltaa. - ciasse 8 - Com os exemplares de fls. 10-12, com a exçlusila
de bombas de água.
N9 . 439.102 - ladelito
Cinzana
Limited - Classe 42.
N9 547.015 - Invicta - Indústria
e Comércio "Sobral': S. A. -- Classe
5 (cince).
N9 576.925 - P. R. G. L. •- P.
R. G. L. Produções Radiofônicas
Gravadas Ltda. - Classe .8.
N9 81a.926 - P. El. G. L. - P.
II. G. L. - Produções Radiofônicos
aravaaas Ltda -- Classe 28.
119 591.234 - alon-Ann - /atasco.
pai S. A. indústria Comércio Classe 36 -•Coní exclusão de leques.
N 9 598.899 - Evrekron
confee.
çõea Chester S. A. - Classe 36. Na 599.424 - Marréco -- A. lava
res aí Cia. Ltda. - Classe 41 - Coem
exclusão dos artigos indicados pele
Seção.
N9 .605.358 - Equipe - Equipe Ar.
quitetura Ltda. - Classe 6.
N9 605.705 - Relampaao - Lino.
tipadora Relâmpago Ltda. - Classe lia
N9 608.236 - Picará. - Comaacio 0
Indústria de Bebidas Dilbre Ltda. Classe 42.
Siderúa
N9 449.933 - Siderbrás
gica J. Torquato S. • A. - Classe 7
- Com exclusáo de ancinhos, publicações propaganda e impressos. .
N9 496.616 - Q-Suco - iiihon S.A
(Indústrias Alimentícias) - Claaa
se 41.
Esinaltarte - lndús.
1\1 9 479.0i1
trias Esmaltarte Ltda. - Classe 39
- Sem direito ao uso dá cruz ria ata
vermelha.
N9 479.284 - Ele - CLE Indústria
de Sabões e Conexos Ltda. - Cias.
se 38.
N9 479.670 - Misto/ Siddeley
Bristol Siddeley Engines\ almitect
Classe 8.
119 480.544 - Azolivinha - Azolij
va S. A. Importadora 5 Exporta-,
de Óleos Comestíveis é Deriva
- Classe 41.
119 411.518 - Revista Orientado
Jurídico - Dayton Prezoto Classe 32.
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- Para evitar int,yrupt-rio
remessa dos Or9ãos oPtiais a renovação de assinatura deve ser
C..EFE OA GOÇÃO de SCOACZO
solicitada
com antecedência J
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

OIRCTCIR GfEHAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
cr-wFs, ao neav,ao as euctic^çetEn

As reclamações pertin-entes J, B . DE AI. NO IDA CARNEIRO
ã^::ateria retribuída, nos casos de
rc ata oate-.Çzão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
,r3rrtztladas por escrito à Seção
maça° .a
ele Redação, até o quinto dia Útil'
patalleiclacle do expedednts de Oarea.rt n M•ne.,
snbseqüente à publicação no
Wacterub, de Propriedade Induatrial do Míniet4ele
1:kgão oficial.
indinatrb. e de, aern4relo
-- A Seção de Redação fuo&2:0Na, para atendimento do público, de 11 ás 17h30m.

- Na parte superior do enderéko estão consi9thacios o núnie'rCli
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.

!mereceu rtees Oflemae ao Departamento de Imerenee Nacional

ASSINATURAS

FIINCIONÁRIOS .
Capital e. Interior 1
Os originiais, devidamente
Capital o Interior :
autenticados, deverão ser dactilo- &medre .,,, e
NCr$ 13,50
NC$ 18,00 &mestre
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27.00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
Ano
o-o
•-•3
A
no
NCr$
39,00
wo
o-o
c
.
a
e
.
.
)
ewo
ao*
5alvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
preço
-do
número
avulso figura na (Mima página de cada
O
somadas enz qualquer época do
c.iternplar.
ano, por seis meses ou um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
eaeeeto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr., 0,01 por ano, se de anos anteriores.
&etnpre serão anuais.
REPARTIÇÕES 11 PARTICULARES
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145 3., Nlnatilfas

dcrào

- As ,m , mliaturas das Repartições PciUb.as setão anuais e deverão ser renovadas até 28 de j-e
vereiro.
- A , remessa de valdres, sempre a favor do Tesoul,eiro do Departamento de Imprensa Nado-.
nal. deverá ser acompatiliada
esclarecitnento.s quanto à sua apli.
cação.
-, Os suplementos às eiliçõ,'s
dos órgãos ofkiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato ,la assinatura.
-• .
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No 600.582 - Litneirense -- Torre-. requerente a . !.nãa t eia ietereese 1a.
Weublein
Insignia Deferida
•
N 9 502.937 - Popov
facão e Moagem Café Limei.ens'e Lia presente pedicie.
▪
- Classe 42.
No 482.663 -- Dínamo -- Dínamo notada - Classe 41. • N9 469.099 -• Centebrãe
N° 484.995 - Azolivinha Aeoll. ¡Distribuidora
Nacional de Matevials'
Brasileira de Desenvolvimentos Una.
va 5. A. - Importadora e Exporta600.637
Dec.asse
A
S
e
s
nsaA.
Classe
3.3
ArNo
Obres S.
- Tendo em vista o ciancelaalen•o
dora de dileeis Comestíveis e Deriva- i de
5.
ea,o
Modas
A.
Classe
23.
do Reg. 370.7,37 dm Requ ,rente cie
dos - Classe 32 - Com exclusão de tigo 95 do C.P.I.
Expressão de Porapaganda indeferida •aie se ainda tem intereaee no preExpressão de Propaganda pejei-á-ia
publicações em geral.
No 597.740 - Grande Venda Co- sente pedido.
N9 494.486 - Embleinatlaa lcbna
operativa Hermes Macedo e Você
N9 517.108 - Bagatela do Dia
N" 494.729 -- Arquitetura e cope.
S. A. Inclústas Plásticas - CiasComércio de Louças Beirão S. A. -; Hermes Macedo S. A. Imperineão e- trações Ampla Ltde. Face ao
g e 37.
Comércio
Classe8
.
cancelamento dr. Itee. 369.520, do te_
N° 592.896 - Frente- de Debates - ; Classes: 1 a 49, com exclueãe da- el.
N9 597.749 - Grande Veia
querente, declare se ainda ha intimesRádio S. A. Mayring Veiga P R A 9 • 50 - Art. 101 do C.P.I.
operativa Hermes Maced oe Vez:
ai)/ eeent,
se pelo presen, e p • elido
- Classe 32.
Nome Comercial. Deprido
. Hermes Macedo S. A. Importaeão e procuraçao.
Noelampo -- Emilio
• 594.802
•
!Comércio
Classe
21.
•
N° 517.745 -- Editóra Monterree
Ne 497.87:3 - Minerta '5 A. lera_
Pet.odi - Classe 8.
Ltda. - Art. 93 n o 2 do C.P.I.
i Título d., Estabelecimento 1;2deferide gerias Farevaaae c Comércios Reuni_
Classy
Indústriae
No 597.706
No 585.604 - Cestas de Natal Ul. I
dos - Apre ee.ite ex empleeee da ar_
No 534.604 - Nos.s oVolles. -- Auto tigo 96 do Céd.zo
Gessy Levet 5. â. --- Classe 48.
tralar Ltda. Comércio e Vendai Mecânica
"Nosso
Voltas"
Ltda.
Gessy
Indústrias
N 9 593.707
Art. 93 ii 92 do C.P.I.
No 503.278 - Equipana.ntos para
•
Clawe 33.
(3-,:ssy Leves S. A. - Clame 48.
Veiculas Redamasa Ltda. -- Feet ao
Nom . Civil Deferido
•
Ne 597.708 - tiessy - Indústrias
N9 600.514 - Colciaria Brasilei-' cancelamento do Reg. 3e 11 .023. do /e_
Geasy S. A. - Classe 48.
N 596.312 -- Clube dos Caiçaras - j ra- IVIanoel M. Pôrto - Classe 40. auerente, eeciateça se ainda tem inindústrias Clube dos Calçares - Art. a3 119 2 1 N9 440.428 - Lojas Mattos - Lo n.eresSe 110 pr('satta pecado
N" 597.709 - Gessy
ias. Mattos (Armarinhos, Utensilles
Gassy Lever S.' A. - Classe 48.
do C.P.I. •
N9 497.8e4 -• Minerva -3. A. 1)eo.
, Dom 'ticos -Classes: 8 - - 11 - - 12 ganias Farinecia..s e romérelos
•Marcas- Indeferidas
N" 597.791- A lenenea - A União,
--24
25
21
-22
30
-•
36,
Aresente exemplaice ao
dos. des Portuários da Brasil - Classe 32.
-- 40.
acerdo cum o art. 96 do Ceiclig
N o 600,704 - São Vicente - Cia.' N9 396.096 - Delta - Fabrica da
Ne 503.279 - Equipamentos par
Exigéncias
Fação e Tecelagem São Vicente -- Canetas Delta Ltda..- Classe 17.
velei/ias Redamasa Ltda. Face ao
N9 390.698 - Brindcheck Papo:
Claeee 23.
Termos
com
exigências
diversas:
cancelamento do Reg. 333.023 da teN" 601.179 - Hugóes - - Rugi:ias En-, Noel - Carlos Alberto Ramos de dar
No 334.123 - Otobre - Industria Querente. t•sclareca •e• aio ia tem m_
gninaria c Comércio Ltda. - Clos-' valho - Classe 38.
No 582.871 - Certíssimo - ()seno e Comércio Ltda. - Preste esclareci- t erêsse no preaent pedido.
se 16.
mento tendo ein'v.sta o nome do-pe
Albuquerque Braga - Citasse 8.
NO 503280 --- Equipou , eniais para
ticionário de fls. 14.
Titia° de Estalklecimento Deferido
Veiculas
Recitem:asa Le oa. - Face eu
586.032
Café
Santa
Luzia
No
•
-Azevedo - Cima e41.
No 422,128 - Laberatoiree santa - cancelamento do le.g 11e.023.
No 582.307 Top-Club Top-Club: José
N9 587.369 - Horizonte -- N. S. Apresent • noves ^ vem l ares d' • • •• requerente, esclareça se ainda eem ;IIClub de Turismo Organiza:ali) e Preterêsse no presente pedido
vidência - Classe 33 - Art. 97, nú- Alvarenga - Ealltika - Classe 32. minando precisemente o produto.
NO 608.350 - Augustinha •-• EniN9 431.979 - Diociécio Rodrigues, N° 503.281 - Equipamtatas Para
mero 1 do C. P. I. apenas para seed
présa Fõlha da Manhã S. A. - Pitombeira - Face ao cancelamento, Veiculos Reda/ilusa Ltda. -- Face a
_d sociedade.
Classe 32.
do Reg. 368.094 do Requerenee de- , cancelamento do Reg. 368.023 de te.
N" 438.783 - Esquina do Parateo
clare se ainda se iateressa pel opte.: querente, esclareça se ainda tem
No
462.845
Sebastião
Galiza
da
-- Trindade Buchmann L-ale • -sente pedido e, em /aso positivo apre- • terésse no presente, pedido.
-Silva
Café
Nordeste
Classe
41.
N° 512.364 - Orgal, Oereauleacac
Classes 13 - 14 - 15 - 22 -23 sente etiquetas excluindo n expresN9
463.879
Café
Vieentino
24 - 25 - 30 - 35 - 36 - 37 - 49
Coeleecial e Des,aitenciora Ltaa.
são Moqgeira Oriet.tal.
ee
41.
- Art. 97 n" 1 do C.P.I.
L Esclareça se ainda tem interesse lir
No 467.737 - Limosa InJustrial de presente pedido. lace ao cancelai-len
N9 608.284 -- Edifício São Vieter, Laércio de. Souza Riheire - Cias472.779
Foad
Lana
AlexanN9
Ferro Ltda. -- Tendo em vIata o can_ ; co d cima/uma ou ema e 110 ;eis.
- Afaria Carolina Resse de Gouveia
celameuto do R. 369.517 do requereu.. afirmativo, requeira de acordt .•
- Classe 33 - Art. 97 n o 4 do C.P.I. dre suriban & Filho - Oimse 23 .
478.436
Rei
•
Balão
Caie
N
O
Djalma'
te, declare_ se ainda tem inierès e e //o • o• art. 96 do C.P.I. •
N9 462.632 - Delfortec
eenrique e Coelho Delforge Cias- , Rei Torrefação e Moagem Limitada presente pedido.
N 9 523.119 - Ca s_ea Iigre Ltua. elo
Classe
41.
1
NO 469.099 - Centebrás Sociedade mércio e Importação -- Preste selets: 8 - 33 - Art. 97, n 9 1 do C.P.I.
500.893
ErnIaletná,tica
-NoN9
•
Brasileira de Desenvolvimentos Ltda. i rechnenots 'face ao Reg. 172.155.
No 508.660 - Granja São Jorge
Parque Aquitlict
as Ilhéus -- Niger Rigeira Guinai- bre S. A. Comércio e Indústria -- - Tendo em vista o cancelamento do
N9 579.164 Classe
16.
Reg. 370.237 do Requerente,' declare Royal S. A. Empreendiment os imo
s Vieira - Classes: 19 - 33 - Ar_
519.000
--Do
Minho
Dep6N9
se ainda tem ín'erêsse no presente
Apresento novas exemola
go 97, ne 1 do C.P.I.
de Bebidas "Do Minho" Ltda. - pedido.
t0Oria1aVente.
papel
res
ean
N9 516.253 - Ao Chopp do Gon_ sito
N9 494.729 - Arquitetura e fanaCrinoa indústna ar
aga - Ao Chopp do Gonzaga Ltda. I Cl asse 42.
N O 579.220
594.715
.Avareenae
Jorge
o
N
97
trueoes Ampl a 1 tda Face ao ~- Macobiológica 8. p.
•APresent
• Classes° 41 --42 .
' Goncalves SerOdi(1 - ClaMe
ceia:neta° do Pee, .187.'721. diga o exemplares declarando g ap l icação ti
- 9 1 do C.P.I.).
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No 602.165 - Francisco Asas Chateaubrand Bandeira Melo,
No 602.169 -- Men's Magazine Ltda.
N9 602.25* - Gumex S. A. Indústria de Perfumarias.
N O 602.263 - Ferragens e Louças
São Jeronimo Ltda.
No 602.272 - Newman Iniustria e
Comércio Ltda.
No 602.332 Jordaniense Malharia e Confecções Ltda. - Prossiga-se
na classe 38 para papéis semi-impressos.
No 602.337 - Mohamad Mahfouz
N9 602.341 - Confecções Lainis
mitada.
No 602.345 - Arnerico Sueo }landa
S.c.Cá."0 de Exame Formal N9 602.350 - Quatro Artes D vulde Marcas
gação Brasileira de Artes 'Ltda.
No 602.351 - Padaria e ConfeitaExpediente de 14 de outubro de 1968 ria N. S. .Auxiliadora Ltd
a
N9 602.363 - Szlama H. Ickowicz
Exigências
•
- Ficá retificado o clichê publicado
Tt)rmos cora exigências de apre- em 1-11-63 para a marca Savi-Lon
sçnte prceuraao:
na classe 36.
No 602.122 - Livosan - Corretores
No 602.372 - Aniceto . Machado.
de Segui'os Ltda.
No 602.373 - Josefa Araceles Gu602,124
Construtora
Sul
CaN"
tierres.
tar nense Ltda.
No 602.374 - João Sgorlon.•
N9 602.131 - Luz Marcolino
No 602.377 - José Lar ego.'
Oliveira.
N9 602.378 - Eskelsen, Andrade &
N9 602.132 - José Chaves de
- Fica, retificado o clichê puQueiroz.
N9 602.1,% - Indústria e Corn:r3rcio blicado em 1-11-63 para ó título Supor R,ecap na classe 2%, Monjolinho Ltda.
N9 602.380 - Francisco Jairo ArauN o 602.151 - Indústria e Comércio
jo R'beiro.
Monjolinho Ltda.
N9 602.381Francisco Jairo ArauN': 602.152 - Intlástrit e Comércio
ca retiFcado o clichê
jo Ri beiro - Fi
Monjolinho Ltda.
No 602.159 - Camiranga Bar Ltda. nublicado em 1-11-63 para a marca
NO 602.162 - D:maco - Dist de Phirnaf l ex, na classe 40.
No 602.384 -- Francisco Canhos
Maiorias e Construções Ltda.
No 602.163 - SIEL - Serpa Imp. ,,Garcia & Cia. Ltda. - Fica retificado o clichê publicado em 1-11-63
e Exp. Ltda.
!I N" 602.251 - Norival (3-ome5 & nara o titulo Fábrica de Balas a Predilcia Jauense na classe 41.
Ass's Silva Ltda
N9 602.388 - Mendes & Cia. Ltda.
N9 60.258 - Mineração Industrial
NO 602.389 - Mendes & C i a. Ltda.
Rio Preto Ltda.
Heraclito S. Meira.
No 602.391
No 602.331 - Laminação Plástica
No 602.394 - Fioravante FavoVastoplastic Ltda.
N9 602.346 - Confecções Lizatex retto.
Ltda.
, N9 602.896 - Super Test S. A. InNo 602.348 - Fábrica de Espelhes --dústria, e Comércio.
J. A. G. Ltda.
N9 603.253 - Confecções Zurika
N9 602.352 - Clomaq Indústria Ltda.
Química Ltda.
N9 603.258 - Organtec Produtos
No 602.365 ---,Giovanni Abbruzzese. Químicos Ltda.
N9 602.368 - Giove.nni Abbruzzese. No 603.261 - Montiplan Emp NaNo 602.285 - Francisco Canhos oional de Montagens Industriais L i
Garcia, & Ca. -Ltda.
- -mitad.
No 602.392 - Heraclito S. 1Vleira.
N9 603.262 - Ci•-eaeties de Bijou603.257
.
Organtec
Produtos
No
terias Rei-Brett Ltda.
Químicos Ltda.
N9 603.268 - Engenharia ComérN o 603.259 - Rep. Caxias IrrtP.
cio e Indústria Ltda.
e Comércio Ltda.
No 603.270 - Fábrica de Biscoitos
N9 603.260 - Teatro Experimental Tony Ltda.
do Negro de S. Paulo Ltda.
No 603.271 - Fábrica de Biscoitos
N9 603.263 - Benedici te Leandro. Tunv Ltda.
. N o 603.264 - Metalúrgica Frajós N9 603.272 - Fábrica de Biscoitos
Lida.
Tunv Ltda.
N O 603.278 - Calil & Filhos.
No 603.273 - Fábrica de Biscoitos
N o 603.220 - Olympic, do Carmo Tunv Ltda.
Comes.
No 603.276 - Fábrica de Biscoitos
N9 603.289 - Lanches Cobrinha Tunv
Ltda.
Ltda.
' No 603.281 -. Bar e Restaurante
No 603.291 - Bar e Lancres Juá e Pizzaria Cajurú Ltda.
Ltda.
NO 603.282 - Helio Borges Lima
NO 603.293 -- Impbre,lass Impportacão, Exportação e Comércio Ltda. Rangel.
N9 603.284 - Tapeçaria Alvorada
No 603.292 - Hel gr Pellegrini.
Ltda.
N9 603,299 - Restaurante Colora- NO 603.287 - Inwal Auto . Peças Lido Ltda.
No 606.086 - Feira de Presidente mitada.
Altino Ltda.
No 603.292 - Imporglass ImportaTermos com exigências diversas ção, Exportação e Comércio Ltda. à. cumprir:
Fica retificado o clichê publicado em
N9 601.755 - Hugo Vitaie•
8-11-63. para a marca Sun Stop do
NO 602.073 - Promobras
Pro- Brasil na classe 1.
N9 603.294 - Imporglass Importamocões Brasileiras Soc. Civil.
N9 602.123 - Super Mercado Prin- ção, Exportação, e Comércio Ltda. cera Ltda.
Prossiga-se substituindo a classe 1
No 602.127 - Indústria de Mate- pela 28.
rial de Pesca Mar Ltda.
No 603.296 - Material Eletro MeN Q 602.142 - Revah - Public:dade cânico Elmetec Ltda.
No 603.297 Antônio Carlos de
Lida
N O 602-;149 - Indústria e Comércio Souza e Francisco Gomes de Souza
Monjinho Ltda.
-- Fica retificado o clichê publicado
NO 602.158 - Livros d.3 Minas S. A. em 8-11-63 para a marca Oceano e
- Foi mandado prosseguir. com ex- Zé da Praia na classe 32.
No 606.031 - Mercadinho Popular
clusão de Papel pa.rafusado.
602.)64 - Francisco Assis Cha- Ltda.
teaubriand Bandeira Melo - ProssiNO 606.034 - Mogi - Café Indúsga-se para progratrias. de,. teleyksãO.
tria e Comércio: Ltda.
rapêutica do prtduto.
No 597.726 - Indústria de Ferramentas Agrícolas "Foice" E. A.
Cumpra o ali. 92 n9 `a do Código .
N O 597.775 -- Granja Mãe Luiza Liolhada - Cumpra o art. 92 no 2 do
Código.
Arquivarnenio de Processos
Foram mandados arquivar os pro,
cessos abaixo mencionados:
No 590.342 - Tecnotranspories S.A.
•. Arquive-se o processo.

N9 606.410 - Bar, Café e Mercearia Indianópol's Ltda. - Fica retificado o clichê publicado em 4-12-63
para a marca IndianópOlis na classe
nO 41.
No 606.462 - Canheti & Cruz Ltda.
N9 606.470 - Carijo & Ratnalho
Ltda.
No 606 ..471 - Nicolau Luiz Telbis.
No 606.476 - Arcenio Marques dos
Santos.
N9 606.479 - Martins & de Vito
Ltda.
No 601.761 - Comissária e Exportação Santo Antônio Ltda.
No 602.157 - Livros de Minas S. A
Diversos
No 602.140 - Revah - Publicidade
Ltda. - Prossiga-se com exclusão
de publicações em geral (a especificar) .
Reitlicação de clichês
No 02.248 - LV - Refinaria e
Exploração de Petre.,.,M LV S.. A.
- Classe 47 - Clichê publido em
3110-63.
.
N" 602.796 - Savico - Estefano
Nicolau Savas - Classe 49 - Cliché
publicado em 5-11-63.
N9 593.255 - Supro - Supro Suta Produtos Indust:lais Ltda. Classe 41 - Clichê publicado em
8-11-63 - Estabelecido em S Paulo.
Repubi icado por ter saído com incorreções.
Marcas de feridas
No 589.732 - Tecnoplast - Tecnoplast Indúst ria, e Comércio Ltda,
Classe 16.
N9 605.801 - Flor de Bertioga Bar e Mercearia Flor de Bertioga
Ltda. - Classe 41.
N O 598.657 -.- Pronto Navy - precisa - Participações, Engenharia
Engenharia,
dústria e Comércio S. A. ses 1 e 28.
No 601.007 - Tecnart - Tecnart
- Importação e Comércio Ltda. Classe 32 - Registre-se para a informação supra e e3m exclusão seita
pela seção.
NO 584.122 - Vitrine de Notfic:as
- Roberto Godime Côrte Real Classe 32.
No 568.217 - Dama do Nilo Perfumaria Kilroy Ltçla. - Classe 48
- Registre-se com exclusão de Lança-Perfumes.
No 568.585 Organizações Nôvi)
Mundo - Banco Nóvo Mundo S. A.
__. classe 26 - Registre-se como marca de comércio, sem direito de uso
exclusivo das palavras Organizações,
Nôvo e Mundo isoladamente
N9 580.706 - Estorial - Estoril -Veículos; Máqu i nas e Motores Ltda.
- Classe 21 - Registre-se com exclusão feita, pela seção.
Frase de propaganda aeferida
NO 590.955 - povinho, Lelê e Dario
os Trovadores das Madrugadas - Antônio Joaquim Leite - Classe 32 -Art. 101.
Exigências
pr iTr! rmos
, com exigências .a cum.
N O 602.509 - .M. Dias Branco
S. A. Comércio e Indústria,
N9 601.715 - Gloria Auto Med,
nica Ltda.
.15/9 801.756
Lincoln Itorprêsa
Imobiliários S. C.
No 602.808 - Marçolla tria e Comércio de Sabonetes Ltda. .
No 606.693 - Padaria e Confeitaria
Jamaica .Ltda.
No 616.874 - Comaf - Comércio e
Dist. de P.i.: ti-óleo S. A.
No 601.700 -- Williams P. Figueiredo & Cia. Ltda.
No 601.744 - F. Consull & Arrais
Ltda. •
No 601.792 - reda S. A. Crédito
Financiamento e Investimentos,
No 602.074
Promobras Promoções
13,:Psileiras Soe. Civil.
N O 602.245 • •• Ciba Societé Anonyiúc- F:ca relificado o clichê pu-
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blicado em 31-10-63 para à marca
Figurativa na classe 38.
N9 603.249 - Bar e Mercearia SM
Francisco de Assis Ltda. - Fica retificado o clichê publicado em 8-11
de 1963 para amarca São Francisco
de Assis na classe 50 estabelecido em
São Paulo.
No 602.464 - Cleto de Almeida
Seabra Veloso, Homero de s'queira
Cavalcanti e 'Nelson Itapicuru Dantas - Fica retificado o clichê pub:icada em 1-11-63 para a marca Edit5t'a Brasil Cultura, na classe 33
tabelecido em Rio de Janeiro
No 611.885 - Compagnie Generale
dc Constructions Telephoniques Pr ea reti ficado o clichê publicado em
27-1-64 para a marca CGCT, na elasse 8.
No 557.019 - Usina Catende S. A.
N o 601.784 -- Produtos Alimentícios Estância S. A.
Tintas Coral S. A..- Junto ao registro 372.494. •
Retificação de clichê
No 598.676 - Senosiain, Juncosa )
Taboada Associados - W. Fasa
Classe 41 - Clichê publicado em 7-10
de 1963.
Transferência e alteração de nome de
. titular de processo
Laborato i res du Docteur Pasller
- Pierre Astier & Cie. - Transferência para seu nome da marca Timago' registro 321.966 - Anote-se a
transferência.
Marcas deferidas
No 597.589 - Dissel - Dissel
Indústria e Comércio de Peças para
Motores Ltda. - Classe 21 - Registre-se sem direito à variação d4
cerres, consi derando a observação correta da S I.
Nr 568.554 - Liobaby - Lab. Farmacêutico Internacional S. A. Classe 3.
NO 589.418 - Neumar - Durma!
de Azevedo Rodrigues - Classe 43.
No 589.679 - MBB - Mercantil
Brasileira S. A. - Brasan Classe
n9 2.
No 592.208 - J.. C. Faria Guimarães - Lemorange - Class3 43.
No 593.293 - Divina - José Machado, - Classe 41.
No 593.444 - Duplex - Souza &
Pôrto - Classe 40 - Registre-se com
exclusão de •sofá-cama,
No 593.458 - Mangueira .- JoSI
Alves de Oliveira - Classe 42.
N9 593.553 - Bras Imóvel - Bras
Imóvel - Soc. Brasília de Imóve's
Ltda. - Classe 16 - Registre-si
sem direito ao uso exclusivo isoladamente de Bras e Imóvel.
No 589.932 - Serrador - Metalúrfgica Serador Ltda. - Classe 11
- Registre-se com exclusão Feita
Pela Seção.
No 594.463 - Neuropec - Laboratório Agripec Ltda. - Classe 2.
No 594.887 - Vinilpiso - Vinilplast - Artefatos de Materia is Piásticos Anti-Corrosivos Ltda. - Ciasse 28.
NO 592.215 - Portema
Fornecedora de Materiais Fortema S. A.:
- Classe 15.
NO 593.605 - Pronkreto = Abram
M. Jungman - Classe 16.
No 594.654 - Derby - Varimor
Polskie Towarzystwo Handlu Zagnanicznego - Classe 11.
N9 597.827 - Emblemática
Screen Gems Inc. - Classe 32
Registre-se com exclusão de publicações em geral. .
N9 601.180 - Hug-6es -72 Hugóes -4
Engenharia e Comércio Ltda. - cias.
se 25.
vir..
NO 608.562 - Guararapes
gilio Azevedo & Cia. - Classe 14. •
No 608.581 - Simprol - Simpro1
- Soc. Importadora Rollin Ltda. -4
Classe 21 - Registre-se com excitasão feita pela seçãO.
14f4 568.561 - organizações bitolo
Mundo - Banco 1:18vo Mundo S. Aw;

576

I

D.ANIU

CIAL (Eeção

_

•
corner--1 venta (90) dias, a fim de ete'uar o I N9 592.232
S. 4 In •1ústria
-- Classe 2 - Registre-se como mar- ! Lugano
Reg. 383.515.
ca deser3eço, sem direto de uso ex-' doe Administreeão - Registro nu- ' pagamento da taxa final de acürdo)

Ou 'tubro de 196!
Alxis eeeclesse.eff -

com o Decreto n . 204 de 28-2-67.
No 592.265 - José Bruno dos Sanalusivo das palawas Organizações mero 373.824.
NO 591.861 - Televisão Excelsiori tos
Comercio é Inceestria de Aceseórlos
- Reg. 383.516.
pua: Rád os Clir Ltda. - Registro S.A. - Reg. 383.472.
Laurenio Castanheira. N9 592.2:8
Nome comercial deferido
N O 591.867 - Betty Indl. Ltda. - Queiroz - Reg. 383.518.
n9 373.832.
Reg.
333.473.
Apra
S.
19
Propaganda
RegisRe-Plast Calçados
592.300
N9
No 594.419 - Teansporte & TurisNo 591.901 - Transportes Cordeiro Plásticos Ltda. - Regi 383 518.
'aio Santo Antônio Ltda. - ruins- tro373.835
Pioneer R.tdio 13. A. Indústria et Ltda. - Reg. 383.474.
NO 592.302 - Oliveira Nunes eSe,
eorte, â Turismo Santo Antônio LiN O 592.047 -- Alfredo Goulart de Cia.
Comérc. ° - Reg etto 373 1344.
Reg 383.519.
netade - Art. 93 no 2.
Máquinas Fadlaj Tralúst .la e Co-, Castro Filho - Reg. 333.475.
No 592.204 - Asplan S.A. Assessoean-liac de estabelecimento deferido mércio
NO 353.543 - Cromaço imp. e Com. r:a em Planejamento -- Reg. auLtia. - :ctesaistro 373.868.
594.315 - Edific o xe.pe, - SPI
Instalações Elétricas Ineshhal Ltda. de Aeos e Metais Ltda. - Reg. n9 mero 383.520.
• Adm. Socie elatie Civil - Classe 33
383.475.
- Registro 373.891.
519 :34.133 -- Paulista de Pelos Li- Art . 97 n 9 1.
NO 390.686 - Carlos Alberto Ramos mitada
Reg. 383.521,
N9 593.097 - Socide Sociide Importadora Comercial Ltda. - Carvalho - Reg. 383.477.
No 584.672 •- Dinéa Franco Vez
J. A. Naceanal de Desenvolv.meLto Registro 373.912.
N . 393.849 - Representações In- Cavalcante - Reg. 383.522.
:Sconômico -- Classe 33 -- Art. 97
Biagio Bar le - Registro 373.926. dustriais
e Coma. Ric. Ltda. - Reg.
Paulino teciorilli N9 584.785
'i)A9
Hotel Nôvo México Ltda. -- Re- 383.478.
Reg. 383.523.
N9 600.929 - Edifício Boulevard gistro 374.024.
510 585.809
Chccolate A Sultana
L Capri Imobiliária Ltda. .- Cla,sLoperam S. A. Come 3eial e ImoNO 397.724 - Johnson & Johnson
S.A. - .Faee . 383.524.
- Aet. 97 n° 4.
ee
U S A - Reg. 383.479.
beária - Registro 374.032
N9 600.932 - San Diego Turesmo
Distac - Dist. Té.cnica de Títulos
N9 444.017 - Laboratórios Gravi N9 585.817 - Chica da Silva Com.
• San Dica Tu rismo Ltdr. •-• Cias- e Valores Mobiliários Ltda. - Re- Internacionales S.A. - Reg. núme- -e Representações Ltda. - Reg. no
313.525.
Art. 97 n9 1.
C-3 33
gistro 374.061,
ro 383.480.
Tapeçaria e Decorações J. L. Ltda.
No 525.588 - Teroson-Werke
N9 585.838 -- Homero Duarte SiMarcas indeferidas
- Reg'stro 374.064.
G. .b.H. - Reg. 383.481.
mões Lopes -- Reg. 383.525.
N9 568.889 - Alvejador Branca de, Modas Ceranko Ltda. - Registro
N9 140.020 - Confecções Alvim
No 585.979 - Lojas Paekway Novieaeive - Calcb & Cia, Ltein das- re° 374.067.
L'da. - Reg. 383.482.
dades Ltda. - - Reg. 383,527.
Ge 1:3.
Expresso Marilandia Ltda. - ReN9 547.563 - Instituto QunnioteráN9 586.251 - Rafael Victoe JhaeSacarias gistro 374.070.
N9 589.013
Titanus
fico Brasil Ltda. - Reg. 383.483.
nez - Reg. 383.598,
32 -nus Ltda. - Classe 24.
Tadeco Dasco -. Registro 374.073. No 549.834 - Equipesca - Equipa519 583.814 - Destilaria elolidey
N9 573.697 - Bebaira - IndusJose, Peixoto Pessôa
Reg'stro mentos de Pesca S.A. - Reg. n9 Ltda. - Reg. 383.529.
trie de Refrigerantes Estoril Ltda. n9 374.074.
383.484.
Anita Torok •-• Reg.
NO 587.107
-- Gesse 43.
Moac'r Goncalves dos Santos -. NO 589.602-e- Laboratórios Enila 383.530.
N9 574.017 - CBI - Corretora Begistro
S.A.
Reg.
183.485.
374 .093.
NO 587.125 - Farmácia Praia Gran3'' 'leira de Imóveis Ltda. - CiasN9 589.727 - Miai Mustafa .Tubagi de Ltda. - Reg. 383.531.
Cromita Cromo Industrial Ltaa. ee 33.
Reg.
383.486.
Amerioan Metal ClíNo 527.141
N9 590.110 G3rasol - e A. Vi- Registro 374.129.
No 590.023 - Auto Pôsto Barrei-) max Inc. - Reg. 383.532.
Alberto Palma - Registro
cente Indústria e Comercie Ltda. -- n9 Dirlo
rense Ltda. - Reg. 383.487.
374.136.
No 587.142 - American Metal 011
C "se 46.
de Calçados Tuiuti Ltda. N O 590.2si4 - Confex-Bel max Inc. - Reg. 383.533.
Ti'vlo de estabeecimenio indeferido - Indústria
dos e Confecções Ltda. - Registr6 N9 587.199
374•1se.
Registro
no
Ipamos Importadora
N 9 573.667 - Italmóveis
sebosSoc. Paulista de Ferros Spafer Li- 383.4E8.
Ltda. - Reg. 383.534.
Mano Marsala - Classe 40.
mitada - registro " 9 374.15*.
No
587.273
Cia.
Swift elo Brasir
NO 590.246 - Ind. de Biscoito G011Luguesi & Ca. Ltda. - Registro pova Ltda. - Reg. 383.489.
Not; ficação
S.A. - Reg. 383.535.
n9 374.156.
Anesio A. Motta N9 587.3e0
NO 590.298 - Farbenfabriken Haver
Fierm os requerentes abaixo menManoel Antônio Vitorio - Registro Aktiengesellschaft
- Reg. 383.490. Reg. 383.536.
cionados a comnarecerem a este De- rio 374.157.
N9 590.300 - Igla óárodni Podnik N9 587.487a - Distribuidora de
partamento no prazo de 90 dias a fim
Aguas Dorizon Ltda. - Reg. númede efetuarem o pagamento da taxa Indústrias Nogeri Ltda. - Registro - Reg. 383.491.
No 590.302 - BF - Utilidades Do- ro 383.537.
fi nal. de acôrdo co mo Decreto 254 no 374.158.
Indústrias Nogeri Ltda. - Regis- mésticas e Brinquedos leda. - Reg.
cie 28-3-67
NO 587.537 -- A Sensação Modai
383.492.
N9 590.409 - Tanqueray Gordon tro 374.159.
S.A. - Reg. 383.538.
S. A. Vincola e Agrico,a Genro- No 590.335 - Conselho Regional do
A-1 Company Limited
NO 587.748 - A Sensação Modas
Registro
flQ e99.399
quense - SAVAS - Registro núme- Estado da Guanabara da Ordem dos S.A. - Reg. 383.539.
Músicos do Brasil - Reg. 383.493.
N9 590.426 - Maurino d.e Araujo ro 374.160.
NO 587.1'07 - Conetrutora Ibérica
No 590.535' - Tchin-Tchin Restau- Ltda. - Reg. 393.54(1'.
Fr reeira - Registro 382.400
Arner Decorações Ltda. - Regosrante e Pizzaria Ltda. - Reg. núN9 590.481 - Silva Irmãos & Cia. tro 163.
519 538.346 - Duratex S.a. 'Ind. e
Nilo Santos P into - Registro nú- mero 383.494.
Ltda. - Registro 382.407.
Com. - Reg. 383.541.
mero 374.166
N9 591.856 - Televisão Earelsior N9 588.359 - Luzor Haim Golder,.ansferência e alteração de nome de
Dr. Antônio Paulo Capanerna de S.A. - Reg. 383.495. - brae rn - Reg. 383.542.
tttular deproceoso
Souza - Regietro 374.168
No 588.425 - Gervap Engenharia 6
N9 591.364 - Odesa Obras de EnConstruções Ltda. - Reg. 3e°.543.
Bebidas Polo Sul Ltda. - Alte- • Andriel)o & Cia. Ltda. - Registro genharia S.A. - Reg. 383.496.
nO
374.172.
ea e ree de nome da marca Vis _termo
N9 589.693 - Jayme Rodr'guee
NO 591.721 - Raymundo Nobre de
Serraria São Domingos Ltda. - Almeida - Reg. 383.497.
n9 439.407 - Anote-se a alteração
Gonçalves - Reg. e83.545.
Regestro
374.182.
de nrine,
510 589.789 - Schorch S.A. Inds.
No 591.764 - Plibama S.A. AgríFábrica de Sabão Real Ltda. - colas Comi. e Construtora - Reg. no El étrL'as - Reg. 383.1-.46.
Fundacão Ponto Frio -- TransfeResrlstro
374.185
rência nara seu nome damaeca Panto
NO 589.796 - Produtos anile Quí383.498.
Frio têrmo 543 526 - Anote-se a Fábrica de Sabão Real Ltda. -- NO 591.838 - Televisão Excelsior micos e Farmacêuticos S.A. - Reg,
Registro
374.186.
transferência.
383.547.
S.A. - Reg. 383.499 .
Infita Publicidade Ltda. - Regis519 5f11.803 --- Produtos Roche QuiN9 591.839 - Televisão Excelsior
Lis -- Ut lidadas Domesticas e In- tro 374.191.
micos e Farmacêuticos S.A. - Feeg,
dustriais Ltda. - Transf e rênc'a para Alfredo João IVIonteverde - Regis- S.A. - Reg. 3E3.500.
NO 592.068 - Majer Meyer S.A. - 383.548.
seu nom ,. da marca Lis té-mo nú- tro 374.192.
Moacir Arantes NO 591.027
mero 613.886 - Anote-se a tran sfe- BergP.M0 & 'Oalletti Ltda. - Re- Reg. 383.501.
Reg. 333.549.
terce.
gistro 974.207,
519 592.147 - Ind. Vinícola da VarN9 591.047 - Auto Acessórios Lite
Editôra Nac'onal de Divulgação Digem Grande S.A. - Reg. 333 502.
- Cancelem-se os registros.
gos a Ltda. - Reg. 383.5e0.
nal Ltda. - Transferência para seu
NO 592.150 - Ind. Vinícola de VarNO 591.1.37 - Ibioatu Agro Indl,
Exigências
nome da marca Quem é Alguein no
gem Grande S.A. - Reg. 3/33.503. S.A. - Reg. 383.551.
Brasil termo 615.852 - Anote-se a
592.164
Gunther
Wagner
Termos com exigências a cum- N9
transferência.
Difusora Rumo ao
NO 591.656
Reg. 383.504.
.
NO
No 592.179 - Cerernica Bienal S.A. Oeste Ltda. - Reg. 383.552.
555.007 - Ultraquimica IndúsDiversos ...
N9 591.722 - Raimundo Ncbre de
tria e Ccmércio Ltda
- Reg. 383.505.
abram mandados cancelar de aceir- 519 600.133. - Joalheria ôtica Pre- No 592.211 - Ind. Bras. de Cine- Almeida - Reg. 3513.553.
e° com o art. 110 do código 03 re- s'dente. N O 592.338 - São Paulo Alpagarma Inbracine Ltda. - Reg. 383.506.
gistros.
NO 592.223 - S.A. Importação e tas S.A. - Reg. 383.554.
Riggio Tobecco Corp.
Inducon do Brasil
Editôra Céu Ltda. - Regista." nú- LiN
NO 592.351
N Olte6d21 322 .. 78:
m
Exportação Saiex - Reg. 383.507.
mero 373.614.
Enlear S. A.
No 592.224 - Antônio José Duffles Canacitores S.A. - Reg. 383.555.
Textil Paulo Abreu S. A -- ReN9 5e2.376 - Resing Eletrônica
de Andrade Amarante - Reg. núDiversos
gistro n9 373.626.
Indl. Ltda. - 1 g. 383.556.
•
mero 383.508.
Thereza Rocha Alvarenga - Re510 479.774 - Texaparas - ImporNO 592.229 - Nigri Engenharia Li- NO 592.419 -- ditôra e Comi Asgistro 373.769.
titrias Ltda. - Reg. 333.557.
tação e Exportação Ltda. - prossi- mitada - Reg. 383.509.
TeXtil Paulo Abreu S. A.
NO 592.428 --- Panificadora Mussaga.-se.
N O 592.244 - Transportes Trangeeistro 373.628.
mede Ltda. - Re g . 383.558.
N9 591-873
Antenio Cury - ral - Reg. 383.510.
No 592.250 '- Gemes da Silva Cos- NO 592.429 - Metal úrgica Calliper
Jacob Kraiser - Registro 373.658. ,guarde-se.
Ltda. - Reg. 382.559.
Velbrás S. el. Indústria Brasileira No 573.332 - Gunther Wagner Pe- ta - Reg. 383.511.
Armenplast Ind. de
likan Werke - Pross' ga-se sulestitu- 519 592.252 - José Franco da Silva N9 592.430
Éle Veículos - Registro 373.674.
Reg.
e Manoel Gonçalves de Carvalho - Artefatos de Plásticos Ltda.
DPC2 - Dist. de Produtos Quinn- 'ndo a ciasse 1 pela 28
383.560.
Reg.
383.512.
ass S. A. - Registro 373.807.
Notificação
510 592.458 - Decorações Nela LiN9 592.255 -• Aedio Kauffmann CoMagazine 3.881 Ltda. - Registro
mitada - Reg. 383.591.
Ficam notificados os requerentes lom b o d g Silva - Reg. 383.513.
L9 373.811.
No 598.759 - Pr eae Niren'agua Te'
-- 'urso de unguas e
Tas) r+? ,
r^r•-•
~atro abaixo meneio"' R
Cafeel ra l rea 3etda.
eidos Lt da. - Reg. 383.532.
este Denartamen o r • •
ee'e Ltda. - Reg . 383.514.
075.822,

róvo e Mundo isoladamente.
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N9 396.693 - Monteshell Petroqui- N9 576.456 - Maranhão Indl S.A.
- Reg. 383.603.
mica S.p.A. - Reg. 3a3.563.
N9 336.694 - Monteshell Petroqui- N9 577.460 - Ki-Malh ,Ind. e Com.
de Malhas Ltda. - Reg. 333609.
mica S.p.A. - Reg. 383.564.
N° 578.714 - Cassella Farbwerke
N9 490.374 - Kaken Ka.gaeu KaMainkr Aktiengesellschaft - Reg.
Ibushlei Kaischa - Reg. 383.5,35.
N9 505.075 - Importadora Paulis- 383.610.
ta de Armas e Munições S.A. - Reg.
N9 578.715 - Ciba Société Anany383.566 .
me (em alemão: Cibo, AktiengesellsN9 545.615e Ind. e Com. Pissolli chaft) . - Reg. 383.611.
S.A.. - Reg. 383.567.
N9 578.744 - Capri Imobiliária
N9 545.636 - Ind. e Com. Pissolli Ltda. - Reg. 383.612.
S.A. -- Reg. 383.568.
N9 578.747 --- Capri Imobiliária LiN9 545.811 - Inds. Sansão S A. - mitada - Reg. 383.613.
Reg. 383.569.
N9 578.750 - Capri Imobiliária LiN9 547.280 - Serigrafia Arte Ltda. mitada - Reg. 383.614.
- Reg. 383.570.
• N9 579.882 - Cia. Nacional de
Planorga Ltda. -- Presentes Conap - Reg. 383.615.
N9 575.560
Reg. 383.571.
N9 580.085 - Norme'al S.A. Com.
N9 577.628 - Romeu Silveira Inds. e Ind. - Reg. 383.616.
Associadas Ltda. - Reg. 383.572.
N9 581.023 - Atlentica CinematoN9 580.210 - Ernilio Claudino Geh- gráfica S.A. - Reg. 383.617.
eing - Reg. 383.573.
N9 581.054 - Maqtrator Com. e
N9 580.469 - American elyanamid Iniportação Ltda. - Reg: 383.618.
Company - Reg. 3E3:574.
N9 581.695 - Banco Riograndense
N9 580.767 - Estoril Vaiculos Má- de Expansão S.A. - Reg. 383.619.
quinas e Motores • Ltda. - Reg. n9 N9 581.696 - Banco .Riograndense
N9 581.219 - Egydio Antonio En- de Expansão S.A. - Reg. 383.620.
dler - Reg. 383.576.
N9 581.697 - Banco RioGreindense
N9 581.488 - E. Leybold's brach- de - Expansão S.A. - Reg. 383.621.
' folgar - Reg. 383.577.
N- 581.698 - Banco Riograndense
Ir 581.574 - Felismino Amoldai de Expansão S.A. - Reg. 353.622.
N9 581.701 - Banco Riograndense
Tôrres - Reg. 383.578.
N9 582.426 - Planejamento Grá- de Espansão S.A. -- Reg 393 623.
ficos Planegraphis Ltda. - Reg. n9 N9 581.785 - Pennini Equipamentos para Iluminação Ltda. - Reg.
383.579.
N9 583.181 - Fioravante Gianesi 383.624.
& Cia. Ltda. - Reg. 383.580
N9 581.922 - Meyfoii Com. Ind.
N9 535.851 -*Máquinas e Moto Pe- Importação e Exp. Ltda. - Reg. n9
ças Wallg S.A. - Reg. 383.531.
383.625.
N9 -585.583 - Empreendimentoo da ,N9 582.092 - João Roberto CardoReg. 383.582.
ahia S.A.
so - Reg. 383.626.
N9 586.867 - Frigorifico Serrano
N9 582.227 - Irondino José de FreiS.A. - Reg. 383.583.
tas Souza - Reg. 3E3.627.
•
119 588.825 - Jorgelito Mont.eirt N9 582.875 - Rádio Paulista Ltda.
dos Santos - Reg. 383.584.
- Reg. 383.628.
Spiraltex Artefatos de
N9 589.134
N9 583.626 - S. R.. de Melo Aço Plástico Ltda. - Reg. 383.585. Reg. 383.629.
N9 5E0.871 - Padaria e Confeita- N9 584.823 - Aparelhos Elétricos
. ria Flor do Brasil Ltda. - Reg. n9 Tonel= S.A. - Reg. 383.630.
383.586.
N9 585.667 - Metalúrgisa
N9 590.523- Ind. de Artefatos de Mat Ltda. - Reg. 383.631. .
Borracha e Plástico Guaio Ltda. N9 586.148 - Old Vic Ind. e Com.
Reg. 383.587.
de Peças e Acessórios nara Autos
N9 590.907 - Corvicto Ind. e Com. Ltda. - Reg. 383.632.
de Artefatos de Couro Ltda. - Reg.
N9 586.567 - Editóra Elpa Ltda.
383.588.
- Reg. 383.633.
591.134
Ibicatu
Agro
Indl.
N9
N9 586.587 - Inds. Têxteis Barbero
S.-A: - Reg. 383.589.
S.A. - Reg. 3E3.634.
N9 591.307 - Importadora Fgazota
N9 586.654 - Credinorte Crédito
de Ferragens Ltda. - Reg. 383.590 Financiamento e Investimentos. N9 592.050 - Fundição Vitória
Reg. 383.635.
anitada - Reg. 383.591.
N9 537.272 -- Zeoartutir Com. de
N9 592.091 - Fundição Vitória LI- Materiais de Construção Ltda. , mi ,ada - Reg. 333.592.
Reg. 383.636.
N9 3,92.163 - Gunther Wagner
N9 587.779 - Cia. Bras. de DivulReg. 383.593.
gação do Livro - Reg. 383.637.
N9 592.230 - Nigri Engennaria Li- N9 589.870 -- Serraria Friburgo
mitada - Reg. 383.594.
- Reg. 383.638.
N9 592.134 - Heráclito Demarcht Ltda.
N9 590.227 - Componentes dè Rá- Reg. 383.595.,
dio e Televisão Ani3a Ltda. - Reg.
N9 592.2E0 - Riomaia S.A. Ex- 383.639.
portadora Importadora - Reg.
N9 590.540 - Equipamentos Elétri383.596.
cos Adonai Ltda. - Reg. 83.640.
N9 592.380 - Organização Imobi,
N9 530.754 - Golfi Ind e Com.
liaria Lofema Ltda. - 383.597.
de
Plas - icos Ltda.
Reg. 333.641.
N9 592.426 - Imobiliária e ConsN9 590.722 - S.A.M.B.A. S.A.
trutora Tendaia S.A - Reg. nu- Manufatura
de Baralhos - Reg. n9
mero 3E3.598.
I31:9 590.960 - Fábrica de Armas
N9 592.431 - Expresso Nirko LiModernas Caramuru. Ltda. - Reg.
sentada - Reg 383.599.
N9 592.412 -- Ega Editôra de Meia 383.643.
N9 591.597 - Falcão RepresentaAnuários Ltda. - Reg. 383.500.
N9 592.443 - Panificadora Mirai. ções 'de Com. Ltda. - Reg. 3E3.644.
N9 592.348 - Naufal S.A. Imp. e
Ltda. - Reg. 383.601.
N9 592.483 - Produpro Consultoria Com. - Reg. 383.645.
N9 592.349 - Naufal S.A. Inip. e
de Arte Indl. L'da. - Reg numeCpm. - Reg. 3E3.646.
ro 323.602.
N9 592.398 - Ind. de Bijouterias
N9 489.970 - Ferramentas Vote Arx Jonar Ltda. - Reg. 383.647.
Ltda. - Reg. 383.603.
N9 507.907 - Incobras Ind. de
N9 490.758 - Cerâmica Sanitária Conde Brasil Ltda. - Reg. 383.468.
Porcalite S.A. - Reg. 383.604.
N9 518.310 - /Perro Corporation N9 307.426 -- Sandoz S.A. - Reg. Reg. 383.649.
323.60,.
N9 531.308 - Alumínio Fulgor S.A.
N9 532.379 - Exportadora de Ma- - Reg. 383.6 50.
deis Atlantica Ltda. - Reg. n9 N9 531.914 - Ernesto de Silva Carneiro - Reg. 383.651.
¡ 3E3/ 05.
-1 1\r 261.548 - Thomaz Garcia.- N9 536.324 - Maria Celeste Tomazi Cardoso -. Reg. 383.652.
,
;r
233.607.

Outebro

e.-2 1C:3 t.3-77

N9 536.431 - Ka-Li Agricultura e N9 530.326 - Rubem Eaticb, CliaCom. de Frutas Ltda. - Reg. nú- vez - Registro - 333.593. •
149 503.923 - Indústria-3 Reunidas
mero 333.653.
N9 333.537 -- Ao Chopp de Gonza- I Bailia Ltda. - Registro - 333.699.
i14
3 205.890 - °Lima Organizaçirio
ga Ltda. - Reg. 223.654.
N9 540.228 - Sameonite Corpora- ;Técnica Indl. de Madeira Campeai,
soda - Regisiro - 333.700.
.
tion - Reg. 383.655.
I aP 511.196 - Carmona Cofpagnoll
N9 541.038 -- Novidades Eletronicas Sz Ca. ILtda. - Registro 333.701.
S.A. Comi, e Imp. - Reg. 383.636.
149 512.23; 3 - Fundiçãa Malas GeN9 541.070 - Novidades Eletrôni- rais Ltda. --- Registro 323.702.
cas S.A. Coral. e Imp. - Reg. n9 149 515.563 - Indústria e Comér383.657.
cio Bratto S. A. - RegLsbro 333.703,
N9 541.071 - Novidades Eletrôni- N 3 518.160 - Getúlio 'Vargas Ma.
cas S.A. Comi, e Imp. - Reg. n9 retti - Registro 393.7041
383.658.
939 592.275 - Tarnsportadora Es.N9 542.939 - Anderson Claye:3n & tdêla do Sul Ltda. - Registro 283.705
Co. S.A. Ind. e Com. - Reg. n9 149 531.659 - Londrimáquinsa Ltd.
383.659.
Comercio e Representações - RegisN9 543.027 - Aristides Dermes K tro - 333.706.
.
Cia. Ltda. - Reg. 393.660.
N9 543.028 - Aristides Defines & N9 533.620 - King Indústria e Comércio S. A. - Registro 383.707.
Cia. Ltda. - Reg. 383.661.
.
149 533.636 - Fiorentina DiserreulN9 548.939 - Cia. Bras. e Habidera de Bebidas Ltda. - Registro
tação Popular - Reg. 383.e62.
323.708.
N9 548.940 - Cia. Bras. de Habi- - N9
533.860 - Carmelo Chinnici tação Popular - Reg. 383 553.
- 383.709.
N9 550.551 - Agro Pecuária Su- Reeiátro
N9
534.224
- Francescrini & Frandoeste Ind. e Com. Ltda. - Reg. n9 cesc3ini - Registro
- 383.710.
383.664.
N9 543.800 - Bozzano S: A. CoN9 550.621 -- Importadora Sumatra marcial Industrial e Importadora Ltda. - Reg. 383.665.
383.711.
N9 592.023 - Fundição Vitória Li- Registro
149 543.916 - Bruno Balsimelll
mitada. - Reg. 383.666.
Netto
Registro 383.712.
N9 592.097 - Fundirão Vitória Li- N3 544.055 - Valcan Material Plásmitada - Reg. 383.637.
tico. S. A. - Registro 383:713.
.
N9 592.098 - Fundição Vitoria Li,N9 544.056 - Vulcan Material plásmitada - Reg. 383.668:
N9 592.100 - Fundirão Vitoria Li- tico S A. - Registro - 383.714.
N9 545.803 - Deca'come-nia Lumax
mitada - Reg. 383.6693
N9 592.102 - Fundieão Vi - o3la Li- Ltda. - Registro 323.715.
N9 550.701 - Hos pital Regimal de
mitada - Reg: 383.670.
N9 592.103 - Fundição Vitória Li- Bauru - Registro - 383.716.
- N9 551.426 - Banca Nacional de
mitada - Reg. 383.671.
Minas Gerais S. A. - Registro -Fundição Vitória Li- 383.717.
N9 592.104
mitada - Reg. 383.672. .
N9 592.105 - Fundição 5,3 7.kria Li- N9 592.470 - Guaracy de Queiroz
Mattoso - Registro 383.718.
ninada - Reg. 383.673.
N9 592.106 - Fundição Vitória Li- N9 552.438 - S. Petraglia & Filhos
- Registro - 383.719,
mitada - Reg. 383.674.
N9 592.107 - Fundição Vitória Li.;. N9 592.489 Metalúrgica Pa-tex
Indústria e ce mercio Ltda. - Remitada - Reg. 3E3.675:
N9 592.109 - Fundição Vitoria Li- gis;,30 - 3E3.720.
mitada - Reg - 383.676N9 592.491 - Caulina Bastova tória Li- Registro - 383.721.
N9 592.112 - Fundição Vi
mitada - Reg. 383.677.
Eletrometalurgica,
N a 592.423
149 592.116 - Fundição Vitória Li- Erizma Ltda. - Registro - 3833722:
mitada - Reg. 383.678.
N9 592.496 - Resine. Eletrônica InN9 592.117 - Fundição Vitoria Li- clustrial Ltda. - Registro -- 233.723.
mitada - Reg. 383.679.
Organ Cm149 592.e54
Regiatro
N9 592.112 - Fundição Ve •ória Li- tábil Santo André S. C.
mitada - Reg. 383.680.
- 333.721.
149 592.123 - Fundição Vitória Li149 592.650 - Flerm. Stoitz S. Paulo
mitada - Reg. 383.081.
A. Comércio e Indústria - ReN9 592:129 - Fundição Vitoria Li- S.
giste° 333.725.
mitada -, Reg. 383.682.
N9 532.691 - Herm. Stoltz Si.
N9 592.130 - Fundirão Vitória Li- Paulo
S. eb. Ccmercio e Indústria mitada - Reg. 383.683.
Registro -- 333.733.
N9 592.131 - Fundição Vitoria 'Li- N9 592.705 -- Miguel Clonzales Perez - Registro - 333.727.
mitada - Reg: 333.684.
N 9 592.718 - Affenso Legaz GaN9 L92.132 - Fundição Vitoria Lirica - Registro - 383.728.
mitada -- Reg. 383.685.
149 592.137 - FundIção Vitoria Li- N9 592.801 - Ind. de E3lást1cos e
Taciders Limatex Ltda. - Re gistro mitada - Reg. 383.686.
N9 592.502 - Representações e im- 383.729.
portação .Men.phis Ltda: - Reg. ng N9 592.810 - White Laboratoiren
3e3.687.
Inc. - Registro - 333.730.
N9 592.616 -- Fiagen Produtos Quí- N° 592.874 -- Reais Filhos 8i . Cia.
micos Ltda. - Reg. 383.888.
- Refistro - 383.731. .
149 592.642 -- Metaco do Brasil Im- N9 592.884 - Anel dos Reis Abreu
por . adora de Metais Leda. - Reg. - Regestrn - 333.732.
149 592.904 - Napoleão Rodrigues
383.689.
Interaço Com. e Ind. Alves Belharn, Fausta Rodrigues 149 592.645
Alvas Belham e Calina Rodriaues AlLtda. - Reg. 383.690. 149 592:703 - Autinnoias Equipa- ves Ralham - Registro - 383.733.
N9 592.928 - Becromo Industrial
mentos S.A. Ind. e Com. - Reg.
de Calçados Ltda. - Registro 383.631.
N9 592.704 - Jangada • Presentes 3E3.724.
N9 592.a30 - Milanl & carinna
Típicos Ltda. - Reg. 383.692.
N9 274.585 - Edmundo Endres & Ltda. - Registro - 3:13.735.
N9 592.931 - Indústria de Vinagre
Reg. 383.693
Cica Ltda.
Ltda. - Registro - 383.736.
N9 395.559 - Padaria e Confeita- J. R. 552.567
- Reoresentadora e
149
ria Irapuru Ltda. - Reg. 363 694.
Contabil Dawileo do Brasil Ltda. Teirmes:
.Penetro - 383.337.
Re- rt 9 552.92 - Integral Arroz S. A.
S3 412.646 -- UniIever Ltd.
¡Indústria e Comércio do Arroz - Registro 383.695. A. S. Dumex 5Du- gistro - 383.738.
N9 437.434
149 552.924 - Jorge Kalil Abras e
MaX Ltd. - . Registro 333.633.
149 459.035 -- Trol S. A. Indústria Nagib Calil El Bras. - Registro
383.739.
e Comércio - Registro 353.697. •
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No 139.209 - Fernando Arcuri JúNo 552.950 - Café e Bar Iorque No 116.905 - J. M. Voith
nior - Registro - 78.545.
-- Registro - 78.529.
Ude,. - egistro - 383.740.
Nç' 139.325 - Borg-Warner CorLtd.
N o 120.745 - Stothert & Pitt
N o 553.142 - Cerâmica São Bernarporation - Registro - 78.546.
- Registro - 78.530.fio S. A. - Registro - 383.741.
N o 553.399 - Serraço Comércio e N 9 122.503
Stanray Corporation No 139.354 - filei de São José ZaSndústria Ltda. - Registro - Registro - 78.531.
mith - Registro -- 78.547.
Mero 383.742.
N9 123.780 - Aluminum LaboratoNo 139.421 -• Cia. United Shoe
N o 553.745 -- D.A.M. Ind. e CoLtd. - Registro - 78.532.
IVI.a.chinery do Brasil - Registro mercio de Discos Ltda. -- Registro ries
N o 124.071 - V. D. Case Company 78.548.
- 383.743.
N o 554.416 - Bar e Café Flôs do - Restro --- 78.533.
No 139.602 - Mário F.,mmanuel
Ca ynbucy Ltda. - Registro - 383.744 N9 124.259 - Societé Anonyme Pour Marlone
dos Santos - Registro -N o 555.485 -- Orlando Pires de Ca- L'Exploitation Des Procedes Chimi- 78.549.
ques et Physiques - Registro 2i arg o Prado - - Registro - 383.745.
Emprêsa Orizicola 78.534.
N o 555.959
N o 139.935 - Alrnanna Svenska
2anto Antônio Ltda. - Registro No 125.189 - Re-nieri squassoni. Fi- Elektriska Aktiebolaget - Registro .- •
78.550.
383.746.
lho
Registro - 78.535.
No 556.019 - W. R. Grace & Co.
N 9 126.452 - Franz Plasser Beim- No 140.429 - Mário Pierozzi - Re- - Registro - 383.747.
taaumaschinen - Registro - 78.536. gistro - 78.551.
N o 144.276 - 8. A. Tubos BrutW o 5561396 -- Ardonplast Indústria
N o 130.198 - Fábrica Italiana Mag- a - Registro - 78.552.
úe Aparelhos Cirurgicos Ltda. ,
neti
Marelli
S.p.A.
Registro
383.748..
No 126.465 - Brown Fintube ComN 9 556.648 -- Cia. de Cigarros Sou- 78.537.
pany -- Registro - 78.553.
Ra Cruz - Registro - 38'5.749.
N o 130.560 - Shell Internationale
NO r,58.909 - Cia. Mechanica e
Maatschappij N. V. - Re- N9 127.341 - Borg-Wamer Corpoamporiadora de São Paulo --,- Regis- Rosearch
ration - Registro - 78.554.
gistro - '78.538.
'tro 383.750.
No 127.363 - Packaging Frontieres
N
O
131.258
Sta.micarbon
N.
V.
N o 557.571 - Soc. Industrial NorInc. - Registro - 78.555.
liestina de Pesca Ltda. Sinhesca, - Registro - '78.539.
No 127.611 - Ran.sburg Eletro-CoaRegistro - 383.751.
No 133.107 - Rort-Lowell Manufac- ting
Corp - Registro - 78.556.
N 9 558.035 - Lanifício Santa Bran- turing Co. - Registro - 78.540.
N9 127.902 -- Tecalemit Ltd. - Reca S. A. - Registro - 383.752.
N9 133.380 - Guntert & Zimerman gistro - 78.557.
N o 559.645 - Coluna Soc. Editora Const.
Div. Inc. - Registro - 78.541
N o 129.300 - 13org-Wiumer Cor-a. - Registro - 383.753
N o 559.681 - De Millus Comércio N o 133.403 - Dana Corporation - poration - Registro - 78.558.
N9 129.886 - Martin Vanco - Ree Indústria de` Roupas S. A. - Re- Registro - 78.542.
gistro - 78.569.
,.?;i^tro - 383.754.
'N
o
133.870
Cluaérelo
-e
Indústria
No 559.683 - De Millus Comércio
130.375 -- Te1efonaktiebolaget
e Indústria de Roupas S. A. - Re- de Auto Peças Y..,es. Ltda. - Regis- L.br9
M. Ericsson
Registro - 78.660.
tro - 78.543.
gistro - 383.755.
No 130.742- Generla Electric ComTérmo:
No 560.879 - Cândido Au gusto pany - Registro - 78.561.
Ruistro - 383.756.
No 139.117 No 131.693 - Renato Meggion N o 561.659 - Sejal Soc. de Admi- Registro - 78.644.3. Eberspacher - Registro
- 78.562.
anstração e participação Industrial
Ltda. - Registro - 383.767.
No 562.082 - Auto Peças Caxias
Ltda. - Registro - 383.758.
N o 564.134 - Tomo Trading Co.
Ltd. - Registro - 383.759.
N9 564.378 - The Highlang Bonding Co m P anY Ltd - Registro
383.760.
Nã 566.193 - Moeller MFG Co.
(Onc. - Registro, - 383.761.
N o 566.331 - Mangels Industrial
2. A. - Registro - 383.762.
No 566.337 - Metalúrgica S. A.
o
Indústria e Comércio - Registro 383.763.
N o 566.338 - Metalmecanica S. A.
VOLU E V
)indústria e Comércio - Registro
3.764.
ATOS DO PODE LEGHSLATTIVO
NO 566.500 - Winchestreh Western
ZCanadá) Ltda. - Registro - 383.765
AT S LEGISLATPV S DO POI ER
No 566.603 - Murilo Góes - Registro - 383.766.
&eis de juh.sisetembre
N o 5661658 - Rigesa Celulose Paãrel e Embalagens Ltda. - Registro
Divadgaçâo .sa° 4
r83.767.
• .N 9 568.423 - Ho Chen Chung LÇt NC4 3. 4
R e,: istro - 383.768.
N o 568.457 - Moraes Oliveira
Cia Ltda. - Registro - 383.769.
VOLU E VII
NO 568.523 - Hermant, Serôo da
Motta - Registro - 383.770.
ATOS W) PODE' EXECUMG
N o 568.558 - Cia. de Fumos Santa
Cruz - Registro - 383.771.
Decretos de guko si seterabse
N o 568.668 - Dante Santoro Registro - 383.772.
Divulgaçâo sà° 1 .4 .5
N o 568.730 - Luizela Modas Ltda.
- Registro - 383.773.
PREÇ• Cr$ 5.
No 568.813 - Manoel Kherlakian
2. A. Indústria e Comércio de Colgados - Registro - 383.774.
N 9 568.815 - Manoel Kherlakian
S. A. Indústral e Comércio de Cal4%. VINDA0
çados - Registro - 383.775.
Relação datilografada eri 14 ,cle oullkki Goevasbam
tubro de 1968.
Seçâo de Vindas: Av. odrigivag11
Picam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
Agência b Maistêdo a ezende
ate Dep artamento no prazo de noventa (90) dias, a fim de efetuar o
Atende-se e pedidos peflo Serviço de Ree.4&30 Pocall
pagamento da taxa final de acôrdo
com o Decreto n o 254 da 28-2-1967.
&si Drag&
Têrmo:
N o 105.847 - Solvas' 8; Cie. - ReNa sede do D.II.N.,
gistro - 78.527.
No 116.900 - J. 14. Voith G.m.b.11.
Re g istro - 78.528.

LEIS

1

mEarnvo

No 132.633 -- Rogie Nationale De.%
Usines Renault - Registro - 78.553
NO 132.731 - João Casta Negraes e
Ricardo Barsuglia - Registro 78.564.
N 9 132.983 - Commissariat A.
L'Energie Atomique - Registro 78.535.
NO 134.377 - International Haverter Company -• Registro - 78.563.
NO 134.391 - pirelli - Sapsa So-cietá Per Azioni - Registro -- 8.567
N o 134.415 - U. Ammann Mas- • Registro -chinenfabrik A.,
78.568.
N. 134.419 - We r ner Hugo Wilhelin
Schuller - Registro - 78.539.
N o 134.493 - SpeiTy And Coiporation - Registro -- 78.570.
N 9 134.587 -• Regie Nationalc,
Usines Renault -• Registro --No 138.250 - Yawata Iron t:4
Co. Ltd. - Registro - 78.57:= .
No 138.579 - Luiz Errimanucl
Bianchi - Registro - 78.573.
No 139.430 -• H. G. Schauenbu g
Verwaltung U. Finarizierun q G .m.
b.H. - Registro - 7EV57.
NO 139.470 - MaschinenfAbri'z r.ugsbilrg-Nurnberg AG -

NO 140.007 - Roberto

Frat. - Registro --• 78.376.
N o 144.630 - Fábrica Ital'-n.1
neti Marelli S. p. A. - Re g :si ro 78.577.
No 98.431 - Archer WiP 4 ini IZ.
merer - Registro -- 78.:)78.
N o 116.612 - Richard Ris gistro - 78.579.
NO 116.930 - J. M. '57)1th G.m.
b.1-1. - Registro - 78.580.
No 123.791 - Harsco
- Registro - 78.581.
N9 124.161 - José Auí.;u -to
..:1"
Santos Filho - • Registro -William Ro-;,ai
N9 124.483
- Registro - 78.583.
John J. N.Icul'•:1
No 124.821 •
Regisi-xo
Associates
Dunlop Rt1 .131)C +." C: • nlNO 126.359
piny Ltd. - Registro N O 131.622 - Glaceries Ret.wis S.
A. - Registro - 78.586.
No 134.800 - Harry Ridchalgh Registro - 78.587.
C'oaii!‘!
NO 134.945 - Osweils
Fiderrglas Corporation -- R72ist.;) 78.588.
N9 135.051 •• • Con•t:uciimis Rd
mond Coignet - • Registro -N° 135.406 - Clark Equi . )1 Mr111
Company - Registro -No 135.597 - Regie Natiorml,
Usines Renault - Registro N o 135.754 - Warner Flectfie
Cluth Company 78.592.
NO 136.020 - solidor 1115,5'.
Beneficiamento de Madeira S. A. -Registro - 78.593.
No 136.490 - N. V. Philips'Glaale.mpenfabrieken - Registro -- 78. :-.P1
No 136.643 - C. A. V. Ltd. Pegistro -- 78.595.
• rie
PP 136.876 - United States ist•n
Energy Commis6-lon - Reg
78.596.•
No 137.054 - Marc Alfred
nes - Registro - 78.597 .
No 137.337 - Rotary Hoes
Registro - 78.828.
No 137.630 - Goetzewerke Friedrich
Goetze A. G. - Registro - 78.599.
No 138.060- Robert Bosch G.M.B.
- Reg istr o - 78.600.
No 138.132 - Randolpho James
Monteiro ,Ilaynes - Registro •78.601.
No 138.238 - Dr. Roland Baur.
~cisco Caldas Pacheco - Registro 78.602.
NO 138.316 - V D. O. Tachometer
Werke Adolf Sehindling G.M.B.H. Registro - 78.693.
Georges Louis IAN o 138.580
vrozd - Registro - 78.604.
Chicago Bridge
10 139.466
Zrozi ComPan,7 Lomigro 78.505.
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_PATENTES DE INVENÇÃO
•••nn1,

PONTOS

PUBLICADOS

TERMO Na 173.992
pela simples retirada deste Jr) gancho fecha contato com outra, porei
De 14 de outubro de 1965
fixa, e mais uma ponte isolante, apli'Requerente: Mário Carazzato — cada contornando parcialmente a
Sao Paulo — Privilégio de invenção: usual roda dentada, interna'ao . telefoAparelho Detetor de Chamadas Te- ne e solidária ao disco manipulador
lefônicas.
CIO mesmo, dita ponte estando equipada com um par .de contatos, normalPontos Caracteristiços
mente aberto, e de fechamento coI. Aparelho detetor de :chamadas mandado pela ponte vibradora já
telefônicas.. caracterizado por compre- existente no aparelho, e mais um ouender inicialmente dois eletro-imás, tro par de contatos, dos quais o suque podem ser ditos mspectivarnente perior é ligado por haste ao primeiro
de pulsação e de retenção, montados par, dito segundo par de contatos esem direções ortogonais entre ,si .sôbre tando de tal maneira posicionado que
uma placa de base, e tendo os cor- o próprio pino desconetor já existenrespondentes núcleos prolongados em te na mencionada roda dentada do
eixos retilíneos, dispostos por conse- telefone o mantém fechado, para a
guinte cruzados ortogonalmente entre posição de repouso do disco manipu-si. cada qual suportado, com possi- lador, e abrindo-o tão logo seja êste
bilidade de franco deslisaMento lon- acionado.
6. Aparelho detetor de chamadas
gitudinal, por dois mancais, faxoS
telefónicos, como reivindicado .até 5,
igualmente sôbre a placa de base.
2. Aparelho detetor 'de chamadas caracterizado por incluir finalmente
telefônicas, como 'reivindicado em 1, a fonte de alimentação em corrente
caracterizado pelo fato de • o núcleo- elétrica continua, que pode ser urna
eixo do eletro-imã de pulsação for- pilha., bateria ou similar, e roais uma
Mar, no trecho compreendido entre chave interruptora, coniandante do
o: dois mancais, um alargamento em ligar e desligar de todo o :aparelho.
bloco prismático, apenas provido su- e ainda um dispositivo de alarma
p erminente de uni gatilho ou unha, sonoro e/ou luminoso, ou de outra.
e mais uma saliência limitadora de su1t natureza qualquer, .
cacilação longitudinal, enquanto que
7. Aparelho detetor de chamadas
um. dos referidos mancais, qual aeja telefônicas, como reivindicado até 6,
aquéle mais próximo do eletro-imã, caracterizado pelo fato de as ligae dotado de dois novos gatilhos ou ções entre as múltiplas peças compounhas, projetados ortogonalmente da nentes do aparelho compreenderem,
lace oposta DO mesmo.
partindo de um dos pólos da pilha ou
S. Aparelho detetor de chamadas outra fonte de 'energia, uma ligação
telefônicas, como reivindicado até 2 que tem intercalada a chave interrupcaracterizado pelo fato de o núcleo- tora a. direcionada para um cid -à, Póeixo do eletro-imã de retenção ser los do eletro-imã de pulsação, dai
P1 ovido inicialmente, e também no Saindo uma derivação * para um dos
trecho compreendido entre os respec- Pólos do eletro-imã do retenção, de
tivos mancais, de uni numerador, em onde par sua vez parte outra deriformato de peça transversal alonga- vação para o dispositivo de alarma,
da, cont os extremos opostos dota- enquanto que do outro pólo da pilha
dos, a face voltada para o mancal parte uma ligação para o •contrato
mais próximo do eletro-imã, de um fixo correspond.ente, ao em formato
contato metálico e uni pino saliente, de C. disposto sob o bloco móvel de
cm correspondência aos quais o refe- suporte do monofone. do Miai por
rido mancai e provido de dois ali- sua ve deriva-se uma ligação para
nhamentos arqueados e diametral- o contato superior do par fechado-da
mente opostos, o superior contendo ponte isolante, que é ligado pela liasdez contatos Metálicos passantes, nu- te metálica ao par de contatos aberto,
merados de um a zero, e o inferior, e deste saindo uma ligação para o
um igual número de furos 'de encai- outro pólo eletro-imã de pulsação.
xe, dito mancai tendo ainda um pino completando-se assim o seu circunto.
extremo, limitador de posição para 8. Aparelho - detetor de chamadas
o numerador, que pc.r sua vez tem so- telefônicas, como reivindicado até7.
lidário um bloco lateral,. ligado por caracterizado pelo fato de, do comitato inferior do par fechado da ponmola a uni ponto da placa do base. tato
4. Aparelho detetor de chamadas te isolante, partir urna ligação para
telefônidas, coma-dreivindicado até 3, a cinta metálica mais interna do tercaracterizado pelo fato de o núcleo- minal do nacleo-eixo tio eletro-imã
eixo do eletro-imã de retenoão ter de retenção, enquanto que a mais
solidários, além do numerador des- externa recebe ligação proveniente do
crno em . :!, urna roda dentada, em bontato em formato de C, prevista
correspond:ncia às unhas impulsio- sob o bloco móvel de suporte do rnonadora rir; giro e de bloqueio, previs- nofone, em correspondência aos quais,
tas respectivamente no núcleo-eixo ' da lingueta metálica subposta às redo eletro-imã de pulsação, em um de feridas cinta.s deriva-se uma ligação
seus meneais, e mais um disco, com: ' Pa ra o outro pólo do eletro-imã de
um recorte peaiférico correspondente à retencão, completando-se ass i m o seu
outra unha do mesmo mancai, dito 'circuito.
9. Aparelho detetor de chamadas
eixo tendo o seu movimento langitudinal controlado por mola envolto- tolefônica.s, como reivindicado até 8,
ria, e a extremidade livre, que ultra- caracterizado Pelo fato de, da cinta
passa o mancai de suporte, receben- roais externa, que envolve o terminal
do um terminal isolante, envolvido do núcleo-eixo do eletro-irea, partir
por duas cintas metálicas anelares de !uma ligação para o contato do mimecontato . das quais a mais interna é i rador, enquanto que. de um ou Mais
provida do recorte laterial inferior, Idos contatos da série arqueada core ambas sendo correspondentes a orna. l y eepondente, • justamente aqueles
lingueta inferior de contato. presa. na !cujos números respectivos constituam
i núme.ros-chaves das ligações telefôface externa do referido maneai.
a. Aparelho detetor de chamadas cas para fora do perímetro urbano,
lalefônicas, conto reivindicado até 4, através de micro-andas, partes ligacaracterizado por. incluir, como com- cões para o dispositivo de alarma.
p1; - mantos, uma lâmina metálica de completando-se o seu circuito.
conrato, dobrada em C, e montada 10. Aparelho detetor d chamadas
internemente ao aparelho te,efonico, telefônicas, como reivindicaeo Md 9.
im 'dia tamente abaixo do,, bloco mó- substancialmente como dascaito e ilusvel de suporte do ruonofcine, e que, trado nos desenhos aneacad

TtR1'IOI 146.1141, Do 14 de

Tan.dro de 1963.

REQUERENTE: DOW CORNING CORPORATION- E.U.A.
PRIVILÉGIO D

ItnálstçXO: DISPERSDES PARA TRATAR PANOS,
ladliToS CARACTERISTICOS

1 Uma . dispersão caracterizada por oónsistir,.essed

e ialm e nte ,

de

(A) 100 partes, por piso,
consiste de

de um composto de titã

mio eecolhido do grupo que

titilai° "I.

'1) o produto de reação de um composto de
• fOrmula geral T1R4 , ha qual

Rá

escolhido do grupo

que consiste de radicaLi alcoxi e átomos de cloro
e de
Um

I

a

al.":cool

4

mols por moi de 'omposto de

dihidroxilado que'

não seja

titanio

de

mais do que

.levemente solUvel em água a 20°C, tendo dito álcool
dihidroxilado de 6 a 12, inclusive, átomos de carbono, estando os dois radicais -é0H no álcool dthl
droxilado separados por menos do que 2 átomos do
carbono, e
(2) o hidrolisato parcial do dito produto de reação,
(B) de

5

a 50 partes, por

- xllico de, pele menos,

iie'so;
8

de um ácido monocarbo-

átomos de carbono, e

(C) pelo menos, 100 partes t por peso, de água.
2. A dispersão de - acOrdo cóm ó ponto 1, caracterizada Pelo fato do composto de titánio ser o produto de reação de.
Um orto

estar

de titánio da fOrmula geral IiR 4 , na qual R

radical alcoxi, e do 1 a
de

4 mola por moi

um álcbol dihidroxilado . que

e

um

de orto ster de titenio

não seja mais do que levemente soa

Uivei era água a . 20°C, tendo dito álcool dihidroxi. lado' de 6 a 12,
inclusive, átomos de carbono, estando os dois radicais

-d al

no

álcool dihidro)d.lado separados 'por menos do que 2 átomos de carbono, e o ácido monocarboxilloo tem de 12 a 20, inclusive átomos
de carbono.
3. Ursa dispersão caracterizada por consistir, essen.
.21almente, de (A) 100 partes, por peso, do produto de reaçeo de
erto ;ster de titanio da . fOrmula geral. T11114 , na qual R um

4 cacas por oi de orto é3
.9n SH2.3m
C11
ter de titãnio de (CH3(CH2)2C11-Clit:HzuH,

radical °leoa', e de .1 a

(3) de 10 a-50 partes,. por peso, de ácido oleie° O

(C) de 200 a 1400 partes, por peso,

de

água,

4, Cma.dispersão caracterizada por consistir,

0.5:Aa.

cialmenta. de (á)
LOO partes, por pás°, de um composto de titenio o3
colhido do grupo que consiste de
(1) o produto de roacRo do um composto do titani0 da
termula geral 11114 , na qual R á escolhido do grupo

que consiste de radicais alcoxi e átomos de cloros
e de 1 a 4mo1s por mol de composto de tidnio dou
álcool dihidroxilado que não seja mais do que levam
mente solUvel cci água a 20°C, tendo dito álcoo/
droxiledo de 6,a lZ riflolueivie,amos de carbonos

estando os dois radicais .41i no álcool dittidroxio

,'?fGEIO
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gromilado a gparad00 901, 2~ t qn3 2 USICa do
oarbonog

. •
Ude+ aparados por menos do que 2 &talos de carbonos

(0) o hidrolisato parcial do dite produto .de Waaçã@ü

e2)e hidrolisato paicial 0o dito produto de reagãow

VM Cadido meedarboxilicc de, pslo alemos, &tomcG
de carbonop estando .dito compostO de organontitÊniQ

(8) de 5

plroser;le saume .quantidade tal qUt

o
•

G

50 partes, por peso . de um ácido monocaro

boxSlico des pelo menoafi 8
M• pelo menos s 100 partes,
D) de

4a

átomos do carbono,

por peso, de água, e

p P e so Co (a), sendo que dito ácido mononar'iyaglice

50 partes, por peso, de nitrato de zincos

está prdsanto numa quantidade tal que haja de 5 a Sç

partes 9 'por P .so, de ácido monocurhu g lico por "Mb
.pertes de composto ' do organo-tianloo

im um orto ster de titanio da fOrmula geral 1R 4 , na qual R
Um radical alcoxi, c de 1 a

4 mola

. • 5;) Una dispor:Xe

por moi de orto estar de tia

eielmente, de
&e, de 20 e 80

('sanio de um álcool dihidroxilado que na° seja mais do que leve-o

mente solável em água a 20 00, tendo dito álcool . dibidroxilado de

o 80

6 a 12, inclusive, átomos de carbono, estando os dois radicais,

4!,1

moi por cento de metil hidrócmo 411mOna 0 de ZG,

por cento da uma dimet11 siloxana,

(A) 100 partos, por peso, de um compodjo de ordand-o

nos do carbono, e o ácido monocarboxilico tem de 12 a 20, lnclu

titanio que o produto de reag go de um orto Oste5

uive, átomos de carbono°
6. Uma dispersão carac,:erizada por consistir, essen

de tf,tânio da temas geral TiR4 , na qual R e um ra,

•

.
•
cialmentos de

Coal alcoxi, e de 1 a mols l ! or molde orto estar

ca) 100

H CH2CH-i

partes, por pesa, do produto de reaçãà'da

de titánio de CH3(CH2)2CH-CHCH2OH,

orto ster de titenio da fórmula g eral Tirt49
qual. 1á um radlcal . alooxi, o de 1 a h

moi de.orto

éster de titanio

lia
mas por

•e ácido oleico, estando dito composto de organo-tit,e,
Mio presente numa quantidade tal que na dispersão

de

haja de 0,4 a 7 por cento, por peso de Ti baseado

Cli álrecif
3
1
CH (CH 1 0H-CHCH OH
3
2 2
2. 9
(B) de -10"a 50 partes, por peso, de ácido oláico,

'sabre o peso de Cl), sendo que dito ácido oleie, es-

•tá presente hume quantidade tal que haja de 10'a 50
partes, por peso, do ácido oleie° por 100 partes do

W) de 200 a 400 parted, por peso, de água, e

Uma dispersão caracterizada por consistir, essen.

cialmente, de (1) de

0,5

composto de organo-titânio0

o

(D) de 6 g 20 partes, por peso, de nitrato de zinco'.

nos,

caracterizada por . consistirà ossJn..,

(2j de 0,5 a'20 por cento, por peso, do uma mistw.,

(2) de 80 a . 99,5 Por conto do hods,

no álcool dihidroxilado seParakos por menos do que z áto

7.

dispersa() âgo.

de Ti baseado o gbr •
:
de 0 5:4 á 7 por conto 9 por 115 so,

e

5. A dispersão de acOrdo com o ponto h, caracterizada'
?sie gato do composto de organo-titanio ser o produto de reação

.61

Outubro de 5(au

9.
pialmente,"de

a 20 por cento, por peso, de, pelo me.

(1) de 0,5 a 20 por cento, por peso, de, pelo menos,

uma polissiloxana

uma polissiloxana soláVel em 'solvente hidrocarboneta

solável em solventes hidrocarbonetada, tendo uma me.
dia de

1,75 a

Uma disperaío caracterizada por consistir, ossen

do, tendo uma media de 1,75a 2,5, inclusive, suba.

2,5, inclusive, substituintes por áto.

tituintes por átoso de silída sendo ditos substitun

Mos de silfcia sendo ditos substituintes escolhidos

tos escolhidos do grupo que' consistode átomos de

do grupo que consinto de átomos de hidrogenia radi.

' hidrogenia radicais monovalentes de hidrocarbonetç

cais monovalentes de hidrocrboneto, de 1 a 18, in.

de 1 a 18,. inclusive átomos de carbono, e radicais.

clusive, átomos de carbono, e radicais monovalentes

Monovalentes de hidrocarboneto halogenado de 1 a 18,

de hidrocarboneto halogenado, de 1 a 18, inclusive,

inclusive, átomos de carbono, sondo que há uma media

átomos de carbono, sendo que há Uma media de 0,05 .
a 1 átomo de hidrogenio ligado

a sillcia

de 0,05 a 1 átomo de hidrogenio ligado a silício,

por átomo

por . tomo de sillcia

silfcio,

•

(2) de 80 a 99,5 por cento, por peso, de água
composto

de orgenotitanio

tà

ti-ruga, e

escolhido do 'grupo que

t3) de 60 a 99 per cento de. água, e um composto de

consiste de
QA) O produto

titámio escolhido do grupo que consiste de

de reac go de um composto de titeni0

Cereula geral TiR4, na qual.R 65 escolhido

que Consista

60 1 a 45018

da.

do grupo

de radical alcoxi e átomos de cloro,

.

e

por.241 de composto de titenio de um .

51e001 dihidroxilado 0.4 não seja mais do que le
Wemente

(2) de 0,5 a 20 por cento, por páso, de um agente xn-

solávol; e• água a 20 0C, tendo dito .álcool

dihidroxilada de 6

a 12,

inclusive, átomos de car-

âonos entendo o. dolo rodicals .. 608 no.álcool

(A) o produto de reação de um composto de titanio da
fórmulu. gera1T1R4 , na qual 1e escolhido do grupo
que consiste de radicais alcoxi e átomos de cloro, o
de 1 a

4

mola por mol"de composto de titinio do um

álcool,d1hidroXi1ado que não seja mais do que levemente solúvel em água a 20°C, tendo dito álcool di-2,
hidroxilado de 6 a 12, inclusive, átomos de carbonos
sendo que os dois radicais -é0H no elcool

•

lado estão separa

por Menos do que 2'átomos de

Carbono, e

(B) o hidroliaato parcial do dito produto de reaao
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69 Um ;eido monocarboxflico 0, pelo Menos, 8 ítOà0,9
de carbono, estando dito composto de.organo-titamhe

ue oix44
rotativammute austendada entre dol;' Ii. ra Ç oa f ixados a
pon4
cilindre
de
rrtação
do
dite
esoillivel que ; paralelo no eigo
de
acionamento
do
asco..
teador, e pelo tato doa ditos dispositivos
para ~liar o dito eixo 05 4. j
17a penteadorm inoluirem um mecaniem o

cor

presente numa qdantidade tal que na dispersão haja:
do 0 34 a? pOr cento, por peso, de Ti basead6e8U08,„
o Peso de (1), sendo qUe dto ácidOmonocarbox£1100
ostA presente numa quantidade tal que bo jado 5 a
50 partes, por peso, de áciaomonocarbox£1100 por

$41;vel.

100 partes de composto de!organo-tittnie.
10. Uma disparate caracterizada por consistir, essedo
liddrionto, de Cl) de 0,5.a 20 . por centoypor peso, de uma.mistm•
rVa de
‘

à a 80.mol por cento de matil hidrOgeno silomanaHe de go

.Geo EMI Por cento de uma dimetil siloxana, •
(2) de 0,5 a . 20 por Cento, por peso, do um . agente arm

• UM mecanismo de escova penteadora, de . actrdO Coal

polo tato dos dispositivoa de acionam:st**.
'
0 ponto 2, earacterisaád
da escova penteadora consistirem de . um come fixado ao eixo do Cilia+
dro da penteadora e um roleta seguidor de contaste que 4 fixado •
ao dito eixo osciltIvel e entra cm eIntacto com O dito cano.
' á, re q Uerente reivindica de aotrdo com a Convenço `I
Tate/nacional e O Art. 21 4o Dedreto-/41 um 7.903, de 27 de intato
de 1945, a prioridade do correspondente 'pedido depositado na Repor•.
tiçOo de Patentes do :apto, ma 12 de abril de 1961. 14 No, 13006. i

ti-ruga, e
(3) do 60 a 99 por cento.de ;Nua.

(a) 100 partes, por peso, de Um composto de'titenio
que ó O produto de reação de Um Ort0 ;ater de:titio/O
da fórmula geral TiR4 , na qual R é um radica/ alcoxi,
e de-1 a hinols_ p or moi de orto 4ster de tittnio de
ÇU ÇH2Ggl_

CIS(CH2) 2CR-CHOH291, e ' acido ol g ico, estando dito
composto de organo-t/tãnio presente numa quantidade
tal que na dispersão haja de 0,4 a 7 por cenio l. por .
pãso, de Ti baseado sabre o ' pãso de (1), sendo que
dito ácido, oleie° esta presente numa quantidade
tal que haja de 10 a 50 partes, por 'Aso, de LIcido
móhocarboxílico por 100 ¡artes de composto de Orga...
no -titânio.
Finalmente, a depositante reivindica, áe acardo cm

-

a Convença° Internacional e de conformidade com o artigo 2i do
Código da Propriedade Industrial,- a prioridade do correspondente'
pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados UnidoS
da America do Norte, em 2 dó 'abril de 1962, scb nO 184.520.
TERm0: 137.952 De 11 do Abril de 1952.
RDWERÁSe RYOSUKE RATIORI- G. PAULO
PRIVILÉGIO DE INvRigao: MOOVA PEITUDO:IA.

PONTOS OAliACTERÍSTICOS

• 1 - Um penteador compreendendo um cilindro penteador
tendo um eixo rotativo o uma suPerficia de contOrno externa ' formada
polo arranjo contínuo de uma multiplicidade do barras de agulhas,
Ceda uma custentando uma fileira do agtahas afixadas á mesma e uma
escova ponteadora rotativa dioposta de modo remover o material
refugado das ditas agulhas, a dita suparfície
tendo um ralo variável quando medido

de

contOrno externa

eixo de,rotaçâo, alijo ralo
diminui gradualmente em tãrno do cilindro na direçSo dr:rotação:,
o todas as

ditas

Perfídia de

do

agulhas so extendendo para o exterior da dita

contara°

sUe

externa com comprimentos variáveis de forma' que

suas pontas se pitu= todas num cilindro circular imaginário com um
eixo geomátrico coincidente com o eixo de rotação do cilindro pontoo.

de escova penteadora, oaracten
rizado pelo fato dá dita escova penteadora ser apoiada rotativamente
em tárno de um eixo paralelo ao dito eixo em rotação do cilindro
penteador e ser doslocável, isto á aproximada e afastada em relaçãO
ao dito cilindro, e quo,O combinada com uma dispo8itivo de acionassemto de escova pehteadora para manter uma relação constante do posição antro as pontas de cerdos da dita penteadora e a dita superfície
de contOrno externa do dito cilindro penteador.
2 • Um mecanismo de escova penteadora, de acardo
dori"Um aperfeiçoamento'do

mecanismo

com o ponto i, caracterizado pelo roto da dita escova penteadora

4d7
TREMO N2 165.007, 023 DT DIZSIIBRO D 1964,
PSQUSRENTW, 3010 Jose ROSA. -. $10 PiOLO.

'PRIVILEGIO DR INVENÇX04: NOVO MODELO DS cADS2A,
'

Novo sodtlo de cad.ird, caracterizado por Ra.
rem o enometo O O aesent0 duas peças independentes, trapezoi
dais, com os cantos 0 doia bordos fortemente encurvados, elo,
boa as peças formando super:Um ligeiramente ' cOhoa'vas e •
sendo fixadas a uma ara çãO tubisUrformadora doe pte da ca.
deus.
2-NOVO modela, conforme reivindloaglo 1, caracol
terizado por seremos pte ligeiramente chios e Imourvadoé
tendo que os pesa de traz prolongam-as pra cima ultrapaaeadoo
do a aitura do onoitsto • ter~ az uma pega de matai ui
pia, gomada por anota do plano hoUrOttli erre0ial4l

topo.
9. !Toro toda% Mem

retoladleadoiscarrlii

terizado por luvas de metal .amarelo fixadas nasala ft
deira, ditas luvas
material piaus:10e ;

—a
4,

MOI

4És
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-4602 Seta-feira
:--

Os eednira 4....2:c, cm.,.:,!,,..., pc‘ f.exzoo
0 Wittadiaado e ilustrado
"9
g2"
41044110
gg
W0
ffiçê
puáioa

i.-

Mgant90 e.,MMe

:.-tralmente localisado

em

relação ao eixo de rotação do cesto

e fica disposta adjacente à una parede do extremidade (50) dk
cesto atrairás da qual o ar circulado por ventilador 1; força-.

!o a ;magiar.
4 - Aparelho conforme reivindicado na reivindica
7ão 3, caracterizado pelo
calisado
',firas

numa

fato' que

o ventilador (33) fica lo

extremidade do cesto (16) no lado externo

da -

do recipiente do pano do meemo, e pelo fato que o fil-

tro fica montado adjacente ao lado do ventilador adjaoente
parede de eitremidade do cento (50) Ou adjacente ao lado o-posto do ventilador afaetado de dita parede de extremidade
tdolceeto.
A requerente reivindica a prioridade de identico
pedido depositado na Repartição de Patentee norte-amerie.”,.
am 11 de maio de 1961, sob na 109.4360

a962
W2RMO no 436.911 de 9 de ceâo
geçuerente . t ~ABAR CORNA= esaia 2.V.E.
g tu2o a W&TRAGM PP YIOS RSABARNO gg.03¥00 VZ
*
OVA MA 40Ali BOUPAO
de
Ihvetisão
igie.
Mvg
e' Vá ~ha Wik 344~ O &CM PUPg mo e
w21 ee vauca cão coatXdoo dent40 de uétrgto Okeet sio 44
'da de um rimeh.̀.44~tie4 4~0 de geg galã. e g0 qgg1 gé
Mc.lheC Úê. ~2 e
g lltro para tico ticã F-Wridedei gO
rcaovidoa
g
ie
ora noa
do g paute C 0iw g o g g$i"4-43 40 6,~
ã)or um ventilado'r de drogo* dg gt Cffiloidoe etkneeg~

2.-Lg
TÃRMOt 139.201 De 21 de ... geio de 19624
RERUEREN1'6, SHRLL INTERNATIONAL RESEARCR MAATSCRAPPIJ N.V...EOUNDA
PRITILA0I0 DO IMPOU* PLATAFORMA FLUTUANTE DE SONDAGEM.

gleg NSIIMO
60 Pe10 Pato que O 811tro 40 g â0@ ígs
po s cesto (ia) para fora 44 kos @PMelb @ gee d@Mte

PONPOS ÇARACTERISTICOS

1 - Uma plataforma flutuante, somi-oubmerelvel,

'40 peroureo do ar circulado aWofic d g oêU) ge g 70Wffigaog.

para efetuar operaç g ee de sondagem em locavion ao mar, ca-

133) durante uma opera0o '60 0.0408 ta Qd@ em nu fiU
guiarão ao filtru esi poeigZo ,R giutgawnânJ9i09, me gã
%%MU
(d0 de limpeza do pano doranieWS k0440 943
ãe tdo.
go do acato (18) para &Data' MI.M 0. 11t0$ ,g3 )5 .46
tro soltar oe aos prontos para g DUAWellOge ei.ni2fiegg
deecárga do filtro AO lado externo do cactO dttuont Wh"

racterizada por compreender uma pluralidade de colunas oatabl.

(Ocquente rotação de alta Velooidade do 009te tkaMS'eMWANR!
g emente extrair o fluido de limpeza dó panode
2 - Aparelho conforme reivindic e' sdo nà robrinil0i
Ifío 1 1 caracterizado pelo fato que O filtro

para tioe 11" ce

Bootado num espaço (P) fora do ceato (18 ) e eo
toffi e,

coommie440

caixa (11) para a deeoarga doe fioe para dentro da mee

011 no lado externm do co...to (16).
3 - Aparelho conforme reivindicado nae

cogZeo 1 ou

cazeoterizado p elo feto que o filtro fica een

lizadorao que se entendem verticalmente, um casco quo se estende lateralmente entro se colunas estabilizadores a.que in.
torliga as colunas ostabilizadoras, práximo es oztremidades

Inferiores das mesmas, numa configuração triangular, contendo
cada uma das colunas estabilizadoras tanques de flutuação,
inundáveis, pelo menos na parte inferior das mesmas, bombas,

válvulas e condutos portados Pela plataforma e estando em coMunicação entre os tanques de flutuaçJcp ales colunes'estabili-.
&Adoras e a

itgua fora do casco, para inundar coletivamente os

tanques. de flutuayZo e para bombear ;teus fora dos mesmos, Geado os tanques inundadoa com uma quantidade suficiente para
abaixar o casco num corpo de agua ate a poaição •0ml-submersa
tomada durante as opersçíes.
2de aci;rdo com

o

tiMk

plataforma flutuante, semi-submersível,

ponto 1, caracterizada pelo t a to do osso° oon-

Sexta-feira 18
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Qiatir de uma oonfiguragio triangular do.genbroes , a das coiam
estabilizadoras entarox diapoetae noa insulos da confina
raçgio triangular@
3 u poagataforma flutuante, seni-sUbnerelva%
fie acerdo non o ponto 20 caractorinado pelo tato de nogundoe'
hombros de casco estarem diepoetoe OOtre 04'primelrot membro@ 1

Outubro de 1
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TtRMO: 124.411 Da 24 ds 140vembro de 19oQe
REQUERENTEI 0D NEMETIL S. PAULO._
MODAL° DS UTILIDADSt DISPOSITIVO PASNOEDOR DD TIOTAS
VEL EM CARTEIRAS.
PONTO CARACTERIsTICOS
-

APLICA

• Dispositivo prendedor de notas apliéável em cartdo

ne.earaoterizado por uma peça alongada, do senão em U, provida de
duasdeleadas hastes de fixa11O, Pendentes i'nforiormente, o ainda

P„a OUGO°

conta:plataforma nutuantes Semi osubmerafvel, de

dotada de um pequeno dente central euporior i .eábre o qual no encaS

WCY0S0 COM quaioquor dos pontos precedentes, caracterizada peo

Dta um pequeno rebaixo ce..tral da uma haste 16m£itudinal de mola,d8

0. fato doo meios operatáriob do plataforma serem portados pec

vidamente dieposta no interior da 'citada peça em U;„e &rafar/do.

Vka colunas ostabilizadoraa

Narita de mola tendo as pontas livres p)ntee ao fundo daquela peça

5o
P064rdo com

0/012

o casco acima do :6421 da alga@

Uma plataforma flutuante, semi-submersível, do

o ponto 4,

caracterizada polo fato das pernas de rita

gorto co estenderem entre ou.mombros de casco o a plataforma°

OmIT, pressionadas pelas extremidades do duas alças laterais nen
Vadae,devidamen t e artiou4das entre os extremos laterais daquela°
O pra:Mata de pequena salienoia lateral para manueeio..

2. Dispositivo prendedor de notas aplidvel em carte1.0

6 - Uma plataforma flutuante, semi-submert&el, de
enedo com quaisquer doo pontoo pracedentes, caracterizada pele

como reivindicado em 1 1 substancialmente como. decentes e iluz
.

tiadou nos desenhos anexos,

cato de cada um dos . tanquos de flutuag gos ta parte inferior
@Ca Colunaa estabilizadoras, ser enchido substancialmente at;

(a uivo/ do corpo

água quando o casco estiver na posiç go sem

de

05°Bubmersa0

7 o 'OMR plataforma flutuante, semi-submersivel, da
attIrdo com quaisquer dos pontos preoedentes, caracterizada pele
Rato da porça inferior do cada coluna 04tabilizadora ter uma
aroa de aeç ga transversal substancialmente maior do que adem
@orç go superior, sendo qua

a

mudança em área de seç go transo

Qoroal tem lugar num ponto prOximo ao, me acima do nlvel.de
agua, fora da coluna estabilizadora na sua pocig go semi-submer,
OU.

e - Uma

plataforma flutuante, semi-subme;aive/, de

a0iird0 coem. quaiequer dos pontos precedentes, caracterizada pol.(

Cato do casco consistir de membros impermetIvelso.ocos,.sendo
gue pelo menos uma porç go dos membros forma tanques do flutua*
go que co
á. seletivamente inundáveis.,
9 - Uma plataforma flutuante, semi-submersive/,

do

acOrdo com o ponto 4, caracterizada por incluir uma tOrre de
porfurag go sustentada e gbre a plataforma

e

localizada eubstano

4a1mente no centro com respeito o casco triangalarr, sendo a
plataforma e o casco providos atravás deles de um orifício feno
do um tamanho

q ue ' acomoda

UM

tubo de senda usado durante as

operag gen de sondagem.
10 - Uma plataforma flutuante, semi-submerelvea,
de acO'rdo com quaisquer dos pontos precedentes, caracterizado
por incluir tanques de tlutuaç go formados na parte superior do

FIG, 4

cada coluna estabilizadoras, independentes dos tanques de fIao
tuagio localizadoe abaixo doo mesmos.
11 • Uma plataforma aemi-eubmersive/, de coOrau
com q uaisquer dos pontos precedentes, caracterizada por

Collo

preonder meios de ancoragem seguros aos cantou das colunas es-

T gaMO H Q 112 .164, de 30 de julho de 1959,
litoquerontes. OBNBRAL BucTRIC COMPANY>.
Priviiggio de inVenç got "..:PERV3IÇ0AMEúTO SM CHAPAS OS FURO

BILfOIO . DS ORXOS ORIENTADOS"
pEIVINDICACOES.

tabilizadoras para ancorar a plataforma puma coolgjo'prodetor.

/ 0 . Aperfeiçoamento em Chapas de ferro. olliciO

minada acima do fundo da massa diLgua.

12 - uma plataforma semi-submersível, eubatancia.:-

de gig os orientadora ta direcU ri.10) 1: 001 ..- 1.consiotindo c.a

monte como dosorita no relatOrio o mostrada nos deeenhoS. —

sencialmente de cárca de 1,5 a 4,Cqt em ga g o de silcio e O re,01

A requerente reivindica de acOrdo com a,Convenças

tanta aubstanoialmente toki ferro, caracterizado pelo fato ée

/nt o' roacional 0 o Art. 21 do Decretc-Let Na 7.903 de 27 de

()catar ati

AgOoto do 1945, a prioridade do correspondente pedido depoel.

tacto na Repartia

do Patentes nos Estados Ulal9 411 dl Amer1cl,

om 22 do Maio de 1961, 40) . 0, 111.847*

0,15% em

p4co de vanádiO0

-

•

2 - Aperfeiçoament0 em chapaS

de ferro 5.1.1ántã

4egr7los orientados, conforme .deacrito e reinindicad0 AC p0r4k
1, caracterizado POJA fate de çcnter de 0 $ 10 osug et PIO
vanádio.
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A9eWtiçossento o@ chanca e20 gome cilfciO'
26 eroo Oriontadom, oonformo deacrito o roivindicado noe ppa
Um 1 o 20 compreendendo o propero do uma ligo oonaiatindo qu
oencialmento do 1,5 a 4,0% om peso 6 P cilicio, co traços de peX
a3ntegens de nitrogenid j O ereotanto eabetancialmento toda @
?oro,, Sandia* a liga o roduzindo a quente a dita fundição para
Rormar um corpo alongado co forma do chapa de menoo do que 15G
oll j eimom de polegada de °apossara, lesainando a frio dito corpo
para efetuar pelo nenes.Uaa reduc go do 40% em empossara o xocoMondo o dito corpo trabalhado a frio caracterizado por adicionar
À g 09 15 empeno do vanâdío dita liga para oonbinar com o g&
',;-0 trago de nitrogenio o formar uma diepereao do nitrito do va.w4e
der fase secandácie, a Sinalmento recozndo novamento o dito
3orpo trabalhado o grio para decomper .a Yase de nitrito ên 'vezá
ao O ofotuar a remoço dó nitrodzinio do corpo metalco0
4 - Aperfeiçoamento em chipao de ferro ollici4
tge g4o2 Orientado°, corg orme descrito o solVindicado no ponte
9 3 caracterizado polo iate de qge e recozimento do dito corpo
i;rabalhado a frio ost j ma temperatura de arca do 95000 a 1050xt
o uma anoafera rica do nitrogenio para introduz-ir nitrogenio
acionai no dito °orno para o ombinag E00 . mon qualquer venildio
Bombinado roetento o aquecendo-se oubuequontomonto a dita tira
de uma temperatura não moia baixa do que 109000 na dita atmooSg
ao rica de nitrogeni0 para doeenvolvor a oriontegão demejada.
3 - Aperfeiçoamento Sai ohapea do Serro oiliole
arSoa oriontados, conformo demoritivo tolvindicado no ponto
caracterizado polo gato de que a tira (5 aquooiões a 1100 9 0 1
EM.050 do 7 9 0 por minuto para desenvolver a CriontagSo grandlar
eaoojada a o o rocoziennto om 1100a00
.
• -Pinalmonia mrequerento reivindica co Saveiros da
Conven4o Internacional, aloto a prosonto vonça ter sido ag
Dooltada na Ropartiçãa, OSioial do Montou doo Petadoa Unidoa
e2a4mgrica do llowto ca 5 do estrito de 19589 oob o ne 753,182.
D

Outubro de 1.W9

np S15 MG ,C0 10 do gocc3b20.des 595D
Sequoronto g RATIONA& MAM COMPANY olo E.U.A0
Priv. do InvongEos 0 PROCESSO ME PRONNXIIM swegk •
M-E22/StICA E ARMO P2LWRESULTANT4 0
9236H0

REIVINNUAOES

20
~sismo ao prodasig mn SandigcoM=zotdUcco.coucaqc
wizedo belo foto do Nozumiap_ax>rnS8rwo d.o motel: tlibulasso
una superficio depara gao contam umbpauraidado do oaliCatâcm O
ântorat%closp ântrodazir.dlts Orro na eavldado do ogaâlba do
ema máquina do Sandiga do eogaâlbs do pr000Soo ao modo qu'à

0aperficio dep4 d expooto, injotar poro o ântcRióg da eabfidc.c
do do oquilha, oob olta .prepag ob to mote/ 1.ivo 2andido 0 onocondo suficiente pressa° obro o dito metal ~ido a.Sirrdc.
gond-10 para o ântemâog, doo ântorat2cloa da-ounerS8câo QC
g arro, enchendo, mula, ditoo intoroticioo, roofriaado e ao,
tal tundido , (5 aolidificando e moam°, com o que, o metal oolio
aficado nos intorctioioo do ferro, co torne intinanento
trelagado com ma oallOnciao drregulareo mo Arre.
E. Processo, do aardocon o ponto 1, moractorizodo gol()
Cato ao o gGrro áe metal oomproondor um corpo do natal, prdvico
mente fundido do modo centrifugo, o de p er um metal que ddieco
rente do metal fundido injetado poro o interior da oovidado do
ooquilho,
Yrogoaeo, do. aoerdo oca e ponto 1 ou 2 0 caracterizado
30
pelo fato de o ferro cor %In motel oolocionado do grupo elo conoâcn
to go metais Serram o oupposoc o do o metal fundido cor moo°

tal leyo.
8.
Proceasó, do (Ardo coe qualqaos, um doo pontow.procOo
dentem, caracterizado pela Sato do .. gue pare produzir um tambor do
Creio bi-netdlico dito ferro tomo o fwne «o

um

ferro geralnent0

ollindrico.
Yrocobacio do co8rde coa qualquer dde pontos 1 a 3 0 eco
racterizado pelo; foto do que pora .produzir uma lUvo'do cilindre
pau um motor do combuota'Saiornao dito ferro toma .o forme do r2
ferro de metal Sorroo0 0 gorainento tabular, o motel fundido enoWc2P
do ditos interaticioo Wm ferro, tendo um ponto do hUi g O inforiOg
ao do ferro. 6. Procooso, ao °cerdo Coià qualquer U2 doe pontoo 1 o-90
carecteriaado' pelo feto do que paro produziram bloco do metera
para moto-rea de combuotão interna, dito ferro toma a forma de
ferro de metal, geralmente tubular, fundido do modo centrifugo°
o metal fundido enchendo ditos intereticioe no ferro, tendo uri
ponto de iNie;o inferior ao do ferro.
artigo bi-metdlloo, caracterizado por um metal leve °no
?o
terno fundido em ooquilha, firmemente ligado a um forro conproWo
donde um corpo circular interno, fundido de modo centrifugo, momo
posto de um metal colecionado de um grupo que coneiato de metal°
Corroem e cuproaos, dito feAndig;o centrifuga tendo uma ouporfic80.
guando fundida, aemelhante 8 de uma craca, em pelo monos moiam
parte da tundig;o em contacto com o fundio g o em coquilha do moto5
leve, ditas tundig g es sendo entrelaçadoo Meci;nicanente cm oua0
imter-facom pelo metal lave, que enche os receosos na dita ouo
perneie semelhanto d de uma craca, da fandi4o centrifuieo
artigo, do acordo com o ponto 7, caracterizado pele
60
fato de compreender um tambor do.freio bi-metdlico, o metal lov0 .
do SundigZo do ocequilhá oxterno incluindo (1) um Plange anulag
9.

envolvendo dito arro . o em intimo contacto com o mesmo. (2) mme
peça. do °the O (N uma paçto do chape lntevItgande ato Sdango
O gabo.
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_

Cti.')()

Artiod, de ' acerdo:com? ponto 8, caractorleado polo
'ato d' m o notal leve aer uma liáo de altmenio.
.

rd com o ponto 7, coRootorncdo poIo
Artigo, de
445
i'eto de conprpander nm bl&aO do iotor --do .i,urâloSio do boquilha aci
prese g o, para um motor de Oombu p tUinteras, o;çaal inclue,pog
de cilindro integraie como ou fOrroe ," o nota:lavo do &'undiego'Us
coquilba envolvendo os

tOrros a estao ca

intima contaoto oem oa

meacca.•
Artigo, da acErdo

. 00m o ponto 7, caracterinaco poio

fete

ccmor q eardor un . luva , de cilindro pura um motor de oOmbouta
apreeentando uma auperE2o16
-Nntintente a deugaste e una auperficio eaterna coberto -coa
11
q..,"..encias é intereticion do fornatoPirregularos, o' ponto do* 2nog
in" _mu ( o tOrro tendo ema cavidade

l'oe

metal Constituindo o

urro

.

.

001140 0Vp OrtOr

ep'dà motel leve Ao,

de copuilha.,

•
•
(2:,;-

.

FIG. 4

TERMO Na .130.062 do 15 de funho de 19610
REQUERENTEt UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPAUTO
PRIVIILDIO DE INVENOW: “APERpÉIÇOARENTO EN um PROCESSO COPTt,
.21U0 DE CONVERSX0 DE MIDROCáRBONETOS PARA WANTEg UMA A1WA 60/16ENT.%
ÇA0 DE RIDEOGENIO MO PRODUTO GASOSOS.
2.51Y11212ê22as

Ilporfolgoomonto oa ua proceaec ContSue
converse de hidrocarbonotou para acatar una alta goncentracío
'

10

34drog8nio no produto gasoso,

gez22~¢A
'
por Compreendera fam09
Woagiruez corrente do carga de bidrocarbonctoa, normolmonte liqu£m

dee, numa nona do roagão do alta pressão oo,

prosonqa deg polo mon000

• Zinol do hidrodni0 por mal do farda

/

Fig. 4.

Fig. 1:

Támo: 145.541 De 19 de DerembrO de 1942,
IINQUERENTE: PLASTKUNG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. S. PADIP
MODELO DUUTIIIDADE: NOVO BRINQUEDO
•

gosT0S-cARAOTERIUMW..
1.- Novo brinquedo, chracterizado por ser conatituide

âd dois pequenos bonecos,. ambos providos

de base plana, formando

ut, casal de namorados, sendo as cabeças dos
anclinar ou girar, e providas na altura'da

mesmos, posdvois de
beca, do um im g intog

•

D O.
brinquedo, do aC.Srdo cem a
2 Novo
-

reivindicaçgo

sntanoialmente come descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

de bidrocarbonotoop fornaadee,
adianto isto, warmistera de produto% contoado hidrogOalop o prez]
doto principal de convoroão do hidrocarbonotcag tona% polo aonoco
Étonoo do carbono por molSOUla, e uma gratZo Taidrooarbonotado,
fervendo abaixo do dito prodqto principal do 9OnvoroZo de hidrge

earbonetos, separar a mistura do produtoap numa nona do aeparaga
do alta prenda% om uma faao aanona rica ou hldro g8n1O e uma gme@
do hidrocarboneto 1$quido misturar uma corronto da face Gacoaap
mann obtidas, com a oarsa do hidrocarh000tea aonde pripridat suts

de rea971o 9 Poparar a'gre4P.si bldrocarbozotala lova éa foco do bidr?t2
icarbonoto 1£quid2s, rCrilida da dita oca d coparagN de alta Dm:go:4N
GO, pelo nonos, uma gona-áo separngão do prcuoilo mala balsa do
soim do separagão do alta pressão, removortti produto & hidrocarhGe
Aeto ilquiao, estabilisaQop que Oontn a dito produto principal dt
facnvorato do ladrocarbonotcs NEW amo cata pubatancialaonto Sonhe
de componentoanornalnoate gapopos e material bidrooarboaotado lo7te0
• fervendo

abaixo do dito produto principia% da (atleta SOSS datário

000

pelo asno% &ias auto Co upparaglog e misture &mistura «O prodUtoge
antes de qualquer Peparagão na dita zona de g oparagZo de Ato prego%
coa de 095 at'il 50 voltou do produto de hidrocarboneto 1$qtidepoP
yoluao de carga de bidrocarbonotoa poraalaonto aiquàduop atOMPrOge
oRO que mantem n coreente,'40 do hidrog2alo na Cape Bacelo% rida
bidrogenio, separAd8 na BOna dO inar400 th NA/36;98089590 e3gma"
60 por contOe

'
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240 PrOcOSCO @CU Yoivindicado no ponto 4 2~}

o

1. aexodu, pelQ fato do qmo uma mistura do produtos, formada pela hlo '
erodosalonilag ge tio una carga do hidrocarbonetos a1quil.arsoRtico00
C'J, .ymn1nonto liçnidoa, e noa tomroratura substandialmento a osedin 7
(20 Âwo atC 815W o o una proosSo do 4 a g hl atmosforas» 8 mistto Jda coo g quido do hidrocarbonctO estabilizado numa quantidado do •
p tc's, 50 volume°
uidos do dito liquido do hidrocarbonoto ostabik,
uodo por um . volumo liquido do carga do bidrocorbonotos Olopi1.0r90
J2j92.UC9S o o resultante mistura do produtos -8 wparado nuno sona CO_
opercOlos, mantida a uma prosoZo superatmosfOrica 9 na 'ao gasosa» 2.20
enCE hW:n:1U% o a fuo do hidrocarboneto liquido()
5 Procosso como reivindicado no pente 2.9:g.2
,V"_,9,2flaq polo roto e 020 una
tura do prodCes 9 formada polo Y00 /
JerocqZo do una fracE0 do g co h2.drocábonotado 9 fervendo na oscai0
0121'W. 9 Eo dc Ccool in o, cc procouga de um catalisador quo cont&a
amiap p do Oçl ag
p y-pr p g eop do halogCnio do srupo do cloro c),
gisW2De, do (401 atggx peso, do platina, a una tomporaturcaQ
Occa1c 60 428 o ag 09cup atm°. vo.(22do ocos:Ciai, ZIo gria, do lgo
J-:4do 9 do 0 9 5 at8 10 o o oa prossIo do 20 04 a g 61 atmosferas, 02
Gv:.conga do 2 ntO 20 nol do hidrog gnio por col do carga de hidrocaRo
Gwota do gceoline, 6 rictnrada com 00 atg 10 volumes líquidec do
',(:,cárlido do hidrocarbonoto ostebilisado Por volume liquido da dito
do Olco hidrocarbenotado, O el dito líquido de hidrocarbonotO
estbilizado 8 obtido, scperando substancio:Imanto todos os hidrooagn
5..s=ztSa de'menos do quo cinco âtoo s do çarbono por moláoula, Mak.
22ua Lona de p Érío do, polo menos,duas zonas do saparsggo, por &MI.
gc& graciounds, da Uso do bidrocarbonete lgoildop neparada No sono
1
o 2cDarag céo do alta prossSoo

4. p rocesso como rolvindicadó ao ponto 19 LaZOSP
imAdn; polo

gato do que uma mistura do produtos, formada pela isow

5orizagto do tm hidrooarbonote parafinico, normalmente líquido, on
Oontacto cum o bidrogtnio o um catalisador contendo alumina, do 2"
0;t8 514 por peso, do halogânio Combinado, do grupo de cloro o fluor,
O do 0001 at(5 10%, por p8so de platina, a uma temperatura de 2600
• 24,82aÇ 2 uma pressa do 60 146 65 etmosfâras o a uma velocidadl
()special, ho gria, de líqgido, do bidrocarboneto parafínico de Oí%
CO SO, o misturada com liquido de bidrocarbonsto estabilizadoe
CUstuncialment0 isento do hidrocarbonetos lova, fervendo abaixo do
Wdrooarboneto isomerisadoo contido In] dita misture de produtos, o'
• âgte Uquido do bidrocarboneto estabilizado tf) obtido, aubmetende
g ao 0 do bldrooarbonoto úvidos Taando do sue remoglio da gana da
EiparEsTio
alta:prosai% 2sdestilagEo' graclonada na &tina gonu d'
wao2snooD duat3 :Bonen de separação°
PECC08-80 uma rolvinaeado ao pont@ 2.9igagp
que
WS12
pelo fato
do ukture de predutooD tomada pela le.
Ws'â g aídão . desalaa carga do badrocarbonotoo paradnicose aoraalag dft,
ple) não% Ãtomoa de carbono por goolgcUla, em contacto com o Ido
&,cgliktoce Rm catalisador contendo ~Inas de E atâ 56e por pUoD
/P álteg. i5 2.-> 0,01 atg l00, por 44sop do platioaD Rum temneratnre
~andel:mento na escala do 2740 it g 427oet, una presslio do 6,8
atãosforas, e uma velocidade copeciál do 2 at g 5 volumee
•
g o carga de hidrecarbonetoo pç:rale:leoa por volume do
PâdorD
g
OgUatEedin, per hora, g misturada cora:líquido do hidrocarboneto
3ÚglIeâfilla0p oubstancialaento isento de hidrocarbonetos de monco
ifb vo 5 tomos do carbono por mogicu/e, obtido mediante submisso

a

80,0 do bidrocarboneto líquido, vando da sua remoção da zona.

Outubro de 19h19

Sopara9Z0 do,Oltelj:proodeop%pfAtUnçã fracionada na fatitia

amo doo polo Oonoub - doas nollás do soparaça D sondo aditamiatt1i
?a do produtOdMipturada'com o dito 1Équido do hidrocarbonoto 0130
ÇabiliznoÁaproptirOço ..do 0,5 pera,% a ft6' 10 parti 1 cm °telim() do
'élito liquido e' stabilizado por Velame iíqaido da dita. carga do Mo
rocarbonetoe pa,rafinico00
Ut irocosseldontínuo para a ildr;d0;JaiqU£n
g.51.s0i do oWia ceitga do hidrocáhonetos.alquil-aromRticos9.i2ftrmtarg.Rrio
ao por comproondóre gomar una mictura do produtos med2.ants.xsaga0
do dito hidrocarboneto alquil-aremfltico numa tomporatura do 5400'
at g 8155e a numa prossRo do - 4 ot5 41 atmosfowas, em prosonga dO
aat4 20 mol de , hidrogânio por mol do hidrocarbonoto
tico o om Contacto com um catalioador do ' hidrodosalquilagRo, conto19,0
'do amima O do 15 até; WOrper pâso,. do cromia, misturar a rosUI,-)
tanta aistura do produto;, parto da nado da zona do hidrods1qU£G,,,
24çllo, com 20 at6 50 *volum(-32 11quidos do liquido do hidrocarbonetO OR3
tabilizado. (formada como aqUi descrito) por um volume laquido do
carga do'hidrocarbonotos alquil-hromRticoarintroduzir 9 a uma pross&
superatmosfárica, a resultante mistura,na zona de separaq5o do'altO
pressão 0 sepeXar ai a dita mistura numa fase gasosa, rica o hidrog2r:
pio, e uma fase dó hidrocarboneto liquido, misturar uma corrento Ca
alta fase crivosa com ditoearga do.hidrocarbonotos niquil.aromgtiCacp
Deparar uma fraglio levo, contendo hidrocarbonotoe do baino ponto do
Obulição, do um resultante ' liquido de hidrocarboneto estabilizado,
puma zona do soparagão do boina prossão, enquanto ao manto a dito
gond de separaçãO de alta preso a ums . prossa que :4 . polo menos,
&5,8 atmosfdras mais elevada do que à pressão mantida na zona dO
separação de baixe Pressão.
A requerente reivindi.ca da acOrdd com a COnved0
oRo Internacional o o Art. 21 do Decreto-Lei no 7903 do 27 do ag8N
to do 1 9459 os prioridades dos correepondentes pedidos depositadoG.,
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da dmárica, ao 19 Cif
junho de 1960 o'18 do abril do 1961, sob n g s. 36344 o 105764,
(lospoctivamentos

REÃO O 126 505 de 8 de fevereiro de 1961, .
Requeren .tes JOSS MARINAS ala GUANABARA

Ndo. de Utilidade: 0 ORIGINAL MOLMURA .-SUPORTE PARA
FOTOGRAFIAS E ESTAMPAS PANORÂMICAS.
REIYINRIENW
. Original moldura-suporte para

fotografias o oe
tampas panorâmicas, caracterizada pelo fato_de ser cone
tituida por uma frálha de Material flexível, curvátil, recortado de modo especial, com recorte e ealiâneias pa
ra armar-se como moldura e suporte, mediante encaixes de uma parte em:vertical na outra disposta em horizontal.
2 Original moldura-suporte para fotografias e es
tampas panorâmicas, como no ponto anterior, caracteriza
do polo fato da Parte inferior (suporte) ficar em plano

'1..)

Séxt a-feira 1 8

'

boriZontal so a parte :superior (moldura) ficai oêbre n
primeira perpendicularme nte , curvada e nela fixada Po rmeio de ancalxee de entalhes e bordas, sendo as'.eetaapaa O fotografias panorâmicas dispostas, por meios co.
muna, o ea curva na parto vertical.
Tudo como, aubotancialmente, 4eaorito...4eeen1ado.4
reivindloadO#

1 v

Pinalsosoto,.a dapoeitanto rolei:410a, ,Ut 400r110 Oent
'a Convenço iCterwicienal e de ceaformtlede coa o_artig0 21 de
COdigo da

Propriedade Industrial, a r rlortdodo do oorroarolidoOt09

pedido depositado na Reptirtigão de ratentee doe Xstadas 0mi400
da AmAri:a do morte, 04 114. de mure* dm 1961, 80

o xjamoro 95,4944
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TSREO N o 144.958 de 27 de novembro do.196g
REQUERENTE: MICHICAN TOOL COMPANY
.PRIVILEGIO DE INVENÇÃO: "APERFEIÇOAMENTC EK MÁQUWA g
ESMERILAR"

'\n:. .14

Dg

REIVINDIEACOES

1 - Uma máquina de esmerilar na uma rodc 0
'de esmerilar fica mOvel no contido para uma pio 40 trã% NO
e para tara dela, caracterizada pelo "tato Ola Olá tom 712 Ogo
' xo axialmente móvel (28) adaptado para ouatontar uma poge gO
trabalho (34), uma haste ao roda de esmerilar (50 montada
para um movimento no sentido do eixo (28) e para gjrà aloto
um euporte de apa:e1h a' dor.(68) montado para movimonto axi.mbn

00,

o oixo,(28), um

motor (76) para oontinuadameàa eadinr.

o

eixo (28) ' em Volta do seweixo, wm,d1op Osigta ootaolotd,
rio (6) mantendo o suporte do a parelha (60 oonink ,a na

teça13 durante" o movimento oscilante de elE0 (28), tizi moa."
.nismo (82, 86) para mover axialmente a haete o moOdnismo 0
(5e, 63) para mover a h a
' ete (5) AO sentido para O eine do
eixo 0 pára fárn dele.
-

Tr.REO N 2 137.004 de.9 da março 'de 1962.
Eau.
REQUERENTE; •FMC .CORPORATION,
:PRIVILEGIO DE INVENÇXO; f "PROCESSO iMIA A REGENRAÇAO.DE
CATALISADORES".
RE/VINDIÇAÇOES0
lo•

Prooeaso para a rogenerogao de ontalicadoroo, lote
h1drogenaçÃo gasto, ~do no pr000eso

O,um eatolisador do

duça0 de perOxido do hidrogânio,no qunl o 'MO Catílleador (a-on
progado durante a hidrogenaq;0 de 44 oompooto de tretamonto de
antraquinona,oaraoterisado polo fato de 00 pár • contato . * dite
eatalioador anoto com vapor U140,a tomporaturas dO droa, do WIM
200°04, durante um pe r' Sodo do, pelo nom00 0 arca de 4teraas
pelo quo o dito catalisador enmenta tanto 04 DPI atividado
a

coletividade.
24 . Procoeco, do act;rdo com 0 ponto 14 oaraoterisede.

2 -Uma máquina de acOrdo cora a reiviadioaçffo
"1, caracterizada pelo fato que ela tioa adaptada Vara 08910,0
rilar peças de trabalho oucoeolvee, cada Uma Áaa 0410 teám
pelo menos um par do ouperfícieo fác .e. ande á Gorem mamorilwo
das num espaçamento predeterminado o que ainda 4 earnoterl.!
'moda pelo fato que o mecanismo parn ' axialmento ta0yOr o elage
(28) compreendo meice (98, 102, 103) Para axialmente

oar o eixo (ma) numa 4e-temeis. inicial Predetermiáado a In,

ir dp ¡ama P00109 centrai Para ama pesiode inicial de eemg
.xilar/Mtio; (115, 1)2) para alimentar 0 elmo (2 0
. , Uma prl
moira dietânoia prodeterminoda de clim04t800 0.44 44 }pai,/
çdo do esmerilar inioial durante o movimento da Mete Ad •;°

eentido do eixo do eixo e antas devolvendo o eixo para a
p osiçae inioial de esmerilar, meios (105, 96) Para ainda m;1

pelo feto do vapor oonter, pelo mono% 20% 0:4019

mexe mover o eixo alem da poe140 Outral para uma segnaffikk»

de a jirdo 004 o Ponto 2 ou 2 # enraoter1V
modo polo tato de 5o mentor a . temperatura de :vapor a jroo de

POOLOb de

9o° a 120°C.

meios (115, 132)-para mover azia/mondo o eixo Duma aegniid
distanola de alimentaçii0 alie da usada poolgo Uiolal do

3.-

riaado
O

Precoce°,

4.- Processo, de aoOrdo oom oe poetes 2 n 3 # ~xote.%
pelo fato do oatalloedOr eor contido em ume camada tina

p er rogenerodo 40 legar*
5.- Prooeeso, de acOrdo

esmerilar Jicial bouidietanto para a primeira".6,1
poeieR0 de esmerilar inicial A partir da pooiçWo central,

esmerilar durante o mOviaent4 ai basta

aom

oloso.
fuo do

r

os pontoo 1-4, earooterl*

nado pelo fato do catalisador sor um oatalloodor ao mte1 pra**
6O• Panm, do

.2 IA0,1 44

021.1

do eixo.

9.03rd9 ÔÇM o

çs.'s.d..Jaà..r mo: palád.I.2.

çoit 5.

oxecterisad0

3 - Uma máquina ae 0otirdo COO. 8 záiviação
2, oaracterizada polo rato quo o mocinlat:g pera moer axig‘
mente o eixo (28) compreendo Um eixo ds minl're4
ZS),u4
ca

.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 18

Outubro de 1968 4-689

6 UM arranjo de acãrdo coo qualquer dm doe penteç
1 a5, earacteri2adO'pelo tato de que a Corrente suprida ao die.

2 . te protetor do paro °tonina do voiculoe,
@enformo reivindicado cm 1, oubstanoialmonte como
Gescrite, rolVindloodo Q iluatrado nos deoenhoe ene
ltoto.

positivgaquecedor'e/ou de refrigeração para , os compartimentos'ã
corrente alternada e a voltagem de sinal proporcional à mesma é
Suprido se modulador por meio de uma unidade transformador-retifi.
cador.
7 - Um.arranje de acãrdo com qualquer um dos pon.

g

tos 1 a 5, cgraRterizndp pelo fáto de quem corrente suprida ao

dispositivo de aquecimento ou refrigeração para ' os compartimento
é cúrente continua e a voltagem de sinal proporcional ã. mesma á
~rido ao modulador por meio de unia regotãnela de desvio no cir.
culto de suprimento para a mencionada corrente.

,

8 Um arranjo de acOrdo com qualquer um dos pontos 1. a:7, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de aguey
cimento e de refrigeração para os compartimentos são . unidades . .
"Peltier e a'voltegem de sina) , suprida ao modulador G arranjada pare
ser proporcionar corrente total um fio de retorno comum do cir.

o

culto fie suprimento para ao mencionadas unidades. .
9 - Um arranjo para controlar a temperatura em
,
. -'

2

compartimentos de Um veiculo substancialmente como aqui foi.des..
crito com referencia. ã'figura 1 dos .desenhos anexos ou como modi.
ficado por referencia à figura 2 e/ou 3 dos mencionados desenhos.
,
A requerente reivindica de acirdo com a Convença*
Internacional, e o Art. 21 de Decreto-Lei U fa 7903, de . 27 de agogo
to de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado

o

Repartição deopatentes da Inglaterra, em 22 dé dezembro de
sob ris "6030.
18

3. ,4,6-

de 19 de dezembro oe 1962
Requerentes J. STONE & cOEPANY (TEPTFORD)LIMIZED INGLATERRA

-fERMO No 145 581

Priv. de Invençãot 4 APERFEIÇOAMENTOS RELACIONADOS COM . 0 CONTR2
CE DE TEMPERATURA PARA ' VE/CULO DE COMPARTIMENTOS"•
-P

RSIYINPNISan

1Um
. arranjopara controlar a temperatura em comoartiMen,
soa de um veiculo eupridoe de ar dó um comum equipamento de ar .
condicionado, aquecimento e/eu de refrigeração e prWid g de indi
vidualmente_controlevel diepoeativo de aquecimento e/du de refri,
geração para respectivos cOmpdrtimentee, caracterizado pelo fato
de que o dispoeitivo de aquecimento e/ou refrigeração no meneio:
dado equipamento 6 , controlado , em -dependência da total corrente'
de aquecimento ou de refrigerção, ou a diferença entre correntéo
de aquecimento e de refrigeração, suprida aos mencionadoe Compar
timontos,.pornm arranjo para combinar, com a descarga de Um cir
Culto temperatura-eensivel, o descarga de um modulador no qual 6
modulada uma voltagem alternada ou modulada por uma voltagem de
einal proporcional h lotei corrente oti diferença de corrente de a
quecimento ou de refrigeração de compartimento.
? - Em arranjo de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo,
fato de que o circuito temperatura-seneivel cotpreende uma ponte
abeatetone ;onde uma resistilacia temperatura-eensivel em um bre-.
;;.0.
. 5 - Um arranjo de aardo com o ponto 2, paracte.
azado pelo fíto de que o ponte 5 alimentada por uma voltagem 00cllat6ria por um °senador.
Um arranjo de acOrdo core o ponto 3, earacteri.
Indo. pelo.fãto de que o oscilador 5 também arranjado para suprir.
Uma voltagem de referencia Para o modulador.
4 -

5 - Um arranjo de accirdo com qualquer um doe port..
toe 1 4 4. Caracterizado pelo fato 'de que o modulador é Ponte-dlOo
1.
-do.

--

io

TERMO Ne 142 723 de 5 de setembro de 1962
Requerente:.TORBRAS S/A'..INDOSTRIA BRASILEIRA DE MÁQUINAS
OPERATRIZES
SÃO PAULO
Priv. de Invenção: " APERPE/ÇOAMENTOS EM
OU RELATIVOS A cp,
MANDO DE AVANÇO DE PERRAMENIAS-F% .CORNOS AUTOMÁTICOS"
RE/ME/CAÇÕES -'
- Aperfeiçoamentos, em ou relativee 8

oomanéo 45

iNa

OA!1;) O

4693 Se..ta-:a 13

Go de ferramenta° em tárnos automaticos, cararterizsdos-pa_
It fato de consistirem na aplicação. contra diferentes eguess
ou exci5ntricos, de pinos solidário° o uma das extremidades
da alavancas ou esquadros móveis em "pivôs" medianos. enquan
to que as oxtramidadeo restantee se apresentam atuando por
pontas apropriadas em porta-ferramentas horizontais ou, cata( •
upJrando como batente limitador do avanço Jo material.
2 . Aperfeiçoamentos em ou relativos a comando de avan
ÇO de ferramentas em tornos automáticos, conforme reivindicação anterior, caracterizados, mais pelo fato ae que porto
•Cerrooentas superiores, inclinados ou verticCe,se apresentarem acionados através de . doio pares do ocupas em esquadro
para cada um deles, peças ecoas com um doo ramos provido da
rasgos longitudinal em que se fixam as extremidades de hasta
ao comprimento regulável:
3 - Aperfeiçoamentos em ou rolativoo a comando de avan
ço de ferramentas em tornos automáticos, conforma reivindica
ç Zit; 1 a 2, tudo aubetencialmento como dostallto no:relatório
o iluotrodo no docenbo anoxo ao pra:sant o momorial.

111)

Outubro de 1£‘.60

3- Um tabique composto do elementos desmontSo
veie medulares, de acBrdo com a reivindicaçao w, corocteri
medo pelo fato de que a base do mencionado U inclui perfu.
rações roequeades,-distribuidas no seu g entia* longitUdi,o
nal, nas quais me adaptam parafusos do .a.Juatoo
4- 'Um tabique composto ao °leme:roi desmontí.
Veio moduloreo, do ac8rdo com o pon 'ooOnractorloodo Po-o
lo fato de que a cabeça dos referidoo perofuooe inser2vel em perfureçOes previstas num membro lamlner que conotl.
tui o oontremarco; sendo as ditea perfuraçeeo complemente
das com ranhuras adaptáveis ao corpo doe parafusos por liai
zo : da referida cabeça doe mosmoo.
5- Um tabique composto do elementos dcomontâ
Veie mOdulta;es, de acórdo com o ponto 2, caracterizado pe.
lo fato de que a base da peça U mencionada inclui salian...
ciee integrais e guiai:: de ganchos distribuidos no seu serio
tido longitudinal, soe quais se adapte Mediante perfure.
çães 000perentes o membro lominer que constitui o referi.
do contramercoo
6 . Um tabique composto de elementos deamontd'
veia modulares, de ac8rdo com os pontoe de 1 a 5, caracte

Ci: 1 9 145.60 do 27 da dezembiro do 1962.
aEQUERENTE : JACOBO GIANZER. - ARGENTINA

PRIVILEGIO DE INVENÇXO: "UM TABIQUE COMPOSTO DESMONWEIS
:ULULARES%
REI,VINDI.CAÇO,2â

1- Um tabique composto de elementOo doemontá-

rizado pelo feto de que' as ramificação': centros doo pai°
f1a em fárma de T que formam as colunas a O dintol deli-.
nem 8coe ou covidadea para o inserimento de platinas projetadas integrantes dos acessdrios de ajuste, os quais c,
Compreendem membros configurados em fárma de L a do T,qoD

veie modulares, caracterizado pelo foto do compreender em

incluem abertura° pare M passagem de cabos e porfuração2

comOinação, um umbral, uma pluralidade de colunas e um dia
tal, constitutivos de um bastidor receptor de fechamentos
e vinculáveis entre ai otravée do ocessárioo capeou; de per

.de temanho'menor que n sua fixeçio madianto parafuzoo, ao

mitirem e ajustagem doa moemos, compreendendo as dites co"-unes o dintel, abas fOngltudinete do apoio para os fechamentos 0 contranaroo do rateação o ajuste :nate últimos,
qoe se integrem num ntimero inferior em uma unidade do ndme

7- Um tabique composto de elemontos desmontl
veie modularas, de ac8rdo com o ponto coracteriatico proo

teto, paredes, dintel o umbral.

cedente, caracterizedo polo feto do 'que ao ditas platioa3
incluem perfuração° capazes de coincidirem com outros per.

ro de coluneot compreendendo os referidoo dintel e colunas
perfis cm fórma de T
cujas ramificoçãee centrais proporei°

furaçOes previstas nos laterais doo ditos duo:: ou ouvido.

nem no aos Oeoenvolvimanto longitudinal meios de fiopção •

Ou ajusto.

doe, parà »omitirem o peispogom dos parafusos do fixoç5o

paro os acesdrios mencionadom e para elemento° integramtoa doo encerramentos; incluindo O bordo longitudinal das
dites ramificoçUs centrais meios do travação cooperantes
com meloa

do retenção integrantes da-uns membros laminarei,
que tonstituem os contramarcos, sendo os ditos meios de •
travação e retençãO capazes do permitirem o deolocSmento •
relativo dOtttoee membro° laminares nO :sentido longitudinal.'
doo

MQ011108.

8- Um tabiquo composto ào elenentos
veia modulares, de ec8rdo com os pontos caraoterfaticoo n
e 7, caracterizado pelo fato de que as perfuraçOee para 2
passagem dos parefusoo própriao das colunao e dintel a icl
aces::ários em f6rma de 1 e do T, leão de cOnfigUração darcada no sentido longitudinal das respectivas peças em CIU3
cotão feitas.

2. Um tabiquo composto de elomentoo desmonte.
, o1O modulares, de acôrdo com a reivindicaão unterior,caractexizad0 pelo fato de quo os perfio em fárma . de W com-

9- Um tabique cOmpocto de elementoa
veie modulareo; de acórdo com qualquer . dpe rcivindicaçães

orOondem un corpo do prancheta dobrado em fárma de U com
wemi gleeçOes retas, prolongando-se es bordos daa ramifica.

1 a 8, caracterizado pelo fato de 'que os bordos loncituii.
nata da ramificação transversal do perfilado em T e do mel;
OX*0 laminar que conatitui o contramerco . aplicd' vel ao .aaaru

S CI E Ofiralelaa do dito U em vorçOes dobretáza ! atá afora que

constituem pesteneo perpandicul=es àa ramificag0ce,
me quais dofinom on conjuntO a ramificooío tranaversal do
mencionado T.

cafinem pootanaa ás quais se adaptam com calçamento elás1
co 1, 5:to -pr.:ativa3 porSee lmr3it.J.dtcale rJbutidaa odzancan-

Ga2

el g ao

áa toogotoesiia19.
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O. UM tabique composto de elementos deemontâ.
NV0/0 Medulares., de a-ardo com o• ponto 1, caracterizado pe.
lo fato de que Os perfilados em f6rma de T compreendem uma
placa que 'constitui ramificação transversal do dito T,
partindo da porçãO central dessa piada e em crientaçãO per, .
pendicular A mesma, dois membros laminares paralelos que .
definem- a ramificação central do menCionado T e cujos bar.
'dos livres proporcionam resdaltoa para cada um enfrentadoe
tdaptáveia com ajuste eleatico és respectivas canaletes ls
• tereis previstas numa nervura longitudinal integrante da

OUstra placa constitutiva de um contramarco correspondente
11.'Uta tabique composto de elemento desmontâ

Cuturo d 1!";JS /;691

----- • -•-•

capazes de ficarem adaptadas entre AG abas de apoio dee co
Unas, dintel e.contramarcoa dos meamos 'e um elemento cepa:
redor interpor:t .te entre ambas as pasces.
16- ta tabique composto de elementos desmonté,
veie modulares, de ac8rdo com o ponto característico 1,c2,
racterizado pelo fato de que os elementos integrantes dos
fechamentos compreendem um marco pelo menos uma de cujos .
ombreiras compreende um perfil U de ramificaçOes retas com
uma pestana que constitui um batenterespectivo; estando O
referido perfil adaptado à correspondente coluna atrav4s
de retentores que atravessam e mesma e se complementam com
porcas internas de fixeçãO

'Veie Modularei, de acOrdo com a reivindicação I, caracter
em 5! opppreendem uma
cede pelo fato de que os Perfilado.°
•
placa que constitui a ramificação transversal do dito tem.
tro em T partindo da porção central desta placae em orien
ta ç' ão perpendicular A mesma, um membro laminar cuja borda
livre inclui uma bifurcação que à guisa de . pinça deden'to

17.. Um tabique Composto de elementos desmontâ.

veia modulares, de ac8rdo com qualquer una das reivindica.
çOes precedentes, cons-cituido, disposto e que se comporta
tal como foi descritao iluatrado e para os fine eel)ecifi..
cedes.

Oe adapta com ajuste a uma nervura longitudinal de secçâo
coincidente com a secção anterior; de dita. pinça, a qual .
f6rma parte integral de outra placa constitutiva de um con
tremera° correspondentee
• lá. Um tabique composto de elementoe desmon-ge

Veie modulares, de ec8rdo com as reivindicaçUs precedem
tes t 'caracterizado pelo fato de que o dito umbral é de ma,
(leira e tem a fdrma de prisma; uma primeira face lateral .
do dita prisma 4 encostado a una ;Aleira; una segunda face
lateral do dito wisma, opoeta a dita primeira Yeee, °pre.
senta um entalhe

em tdrma

de Maleta com uma aecçio rew

Sangular.
IA. Um:tabique composto de alementch desmontj.
Wein modulares, de no8rdo com o ponto caracterlatioJente.

rior,.carecterizedo pelo fato de que o referido membrala.
atinar compreende no seu ponto de origem e em nua borda li.
ere alargamentos em onde um longitudinais entre os quais O
g porção central normal do referido membro ao definidas 0"
duas cavidades Contrapostas para calçamento das abas proj2
eadaa de membros em 1, integrantes doe acese4rios qUe vincm
asa se colunas com o umbral e o. dintel.
14-

Um tabique composto de elementos desmonte'.

Ceie modulares, de ac 'ãdo com o ponto caracteríatico 1, ca
racterizado pele fato de que os elementos integrantes doe
fechamentos compreendem bastidores formados por perfilados
em f6rmq de U de ramificações retas, cujas ratificaçãew..
treneversaiercomDreendem canaletes orientadas ate ao vão .
doa bastidores, nas quais se adaptem os bordos de uma pia,/
Oa de vidro com a interpoeição de guarniçOes de ved240.

T2RMO No 140.848 de 9 de julho de 1962
RSQUHRSNTE$ HADISCHE

ANILIN-ASODA-FABRIK

AKTIENCESELLSCHAFT

ALEMANHA
FRIVIL20I0 DE INVENÇXO:"PILIAMIDAS LINEARES ESTALIZADAS COM

GRUPOS CARBONAMIDA NA CADEIA"
REIVINDIcACCES

1- gizturas de 99,99 o 95% (relativamente ao Pets0),
de preferencia,99,90 e 99%, de uma poliamida lineav com porà
.

manente repetição de grupos carbonamida na cadeia 8.0,01 a5%
da preferencia,0,1 a 1% (relativamente ao peso), do bases de

15- Um tabique composto de elementos deemont4teia modulares, de acOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que os elementos integrantes doe feehamentos-.
Compreendem ume placa dupla de vidro; prcpn,-ionondo os . •
Oordoa das ditas plocase gueruiçeea k .:;,44114o4,Áa1A de vu4açãk

Schiff ou de derivados de bases de Schiff com o grupo adome4
tin seletivamente hidratado e que apresentem, pelo menoslue,
' grupo nidroxilo livrevesterificado ou etorificadoe
2. Processo para estabilizar poliamidas com permeie
mente repetição de grupos carbonamida na cadeia contra 8 ação
do calor, do
o da luz, caracterrzando-ne polo tato de
ao adiciv..‘em ás pollamldaao ou aos ~Uma fOrmadorea

WARIO OFICIAI (Seção

6

WAamidas, antes da polimerizaçU ou da policondensa4o,basee

orc000nto, partindo do emito rü a rogiro da colo; condo pro
vistos r.ina

latsralmentop

peqr.,r,se w3gamtos ralientos

o

iatano

do prospontoe do costura; o mo rogian do caltep s O provista umM
o coa .
larga 2cis.'n do sworfiçio lisap-foirm czta

do 19/15, a prioridaC:3 do corrospondento psdido, depositado na
L'coart:ição do Patentse da Alemontmg co 14 do J ,A1D do 19619.nob
51 °3 63 266 I'Vdt52.0

dr= pcatorior de O.c2 o . que Cclita una Irem contra/ ro
bairada do superíci.o liem; o per . ontro lado, a parta do "oorton

RLTO

Jsaias DR COESUS2/VEL LIQUIDO

por :sua voo a região do enfrdnque â provida do duao norrUra0

suavomonte reourvadan para forav o do altura grodativomento doc

echif2 on derivados de barca d'o Schiff com e grupa czametin
oo7.oti7emonto hidratado o quo apresentem, polo MeaDS 9 um grupo
8...lidresr-Do livre, eotorificado ou otorificado,
arequeronto rolo:Indico do acCrie cer. a Convenção.in.
ternacional e o . Art. 21 do Docreto-Lei n0 7903 do 27 do AgastO

PC 146 255 ds 18 de janeiro de 1963
C.A.V.
=1. INGLATERRA
Pr.:Aro de Invenção: " DISPOSITIVO PARA REMAR

Cl‘2...&5-o de `2D3f5

O

do T,floá1ia . 6 forooO.cr.or ues lmrn fciyn . trwco2emlp Co supero

coNw41rin

fíois liam o dispf.;:st', r--1 patoá ab=kno Ca biqnciwp faixa esta

PEUINDICIAOE.2

que co prolonga po.r,t;ariorm:nte atá o oalcmsborp formando umaclçap

1-

oual partem

lateral o . vortioalwatO duas lak-33o tiras9fixa0

Nua sistema da combustivel líquido de um motor do
comourOão interna, dispositivo para separar contaminantec
do combustível líquido, caracterizado por compreender em .

da

sombinação uma câmara, um cônico defletor distribuidor de
luzo disposto dentro da câmara para dividi-la em compare
Oimentos superior. e inferior os quais estão em comunicação

estas que'formamduas aborturas latármis do foranto subetancial
tinto retangular, a apre r:ontando ainda Um contar= interno mano

nm com o outro entre a periferia do defletor e a parede da
m2r-sra,ums entrada em comunicação Com o compartimento auge

dotada ainda centroloonto do dolo dolgadoo frisou salientes co

em sura axtremidados opostas junto ao salto da sandáliap tira°

mento airedondada, aVangando abre a faixa tranzvorealp 'a qual

rior, uma saída do mpartimento inferior do estendendo do
dentro do de21eior 9 e um orificio do drena otrav4o do qual
o compartimento superior está em comunicação com a saída.
P 2 Dispositivo
conforme o ponto 1, caracterizado.PO°

6

formato Co V; o finr3Tunto 0 a foco ouporier.do colado o corroo o
apretenta-so Can a suparficio intoirmento.

pongento

lisa, contornada abmento por poqgento pogmento g eallentoopinto

lo fato de que o defletor distribuidor . de fluxo 4 formado
momo uma parte integral de uma porção da câmara e 4 dispo
tO concentricamente dentro de m on porção desta.

tando proopontos do osctura, mo quala cão previctos tamhc5.0 ars

[impondo/o orterna do °corte° da

oandália; tudo out3tatoiel2arp

te 002Q UScrito o ilustrado moo dsoonhoo acerco.

3 - Dispositito conformo o ponto Xp caracterizado pele
fato de que a cansara d definida por uma tampa, uma oilindr2,
ma porção de parede transparente, o um vaso, e o vaso, o O
defletor clinico, distribuidor do flua() o formado como uma ' -

e

parte integral da takpa e 6 dispoota cencontricamonto doa..
tro da porção de parede.

:

...........

4 - Dispositivo conforme qualquer um doo pontoo proog
dentes, caracterizado por incluir un bujão do dreno na ox.
aromiàade inferior da câmara°

CC

.5 - Num sistema 60 combustivel líquido do =motor d@
mombust;o interno, dispositivo para separar contamina:atoo
do combustível líquido compreendendo G conbihação o o arma
âo das partos aubstancialmento coeforno doowitOG coa

4

FIG.2

rância co doccnho anozo°

TERMO N E 145 692 do 27 do dezembro do 1962
Requerente: JOHN VADDINGTOW IIMITED .1. INGLATERRA
Prive do InvongEos ° JOGOS E APARELHAM PAEA JCM e

MEMOS 0
WORI9A2RE
1 Jogob o ciporeinagom peru jogar CE M2Lij1WWp °aram
rizadoO pelo fato do compreenderee . um tabuleiro ou área do

áogoa es

que estão assinaladoo uma pista ou semelhante, pA

ra corridas de corroo motorizados, dividida ao longo do to
do o seu comprimento co trechos divididos por linhas tronn
~saio para formação de pistas parciaisvum número do car
roc-modalo ou do miniatura ou dispositivos oemelhontes par0
manipulação. saibro o tabuleiro, e um dimpo 'sitivo-painel do
inotrumentow conolotindo om um numero do indicodorco celi
brados doo qual° g ado um provido do Va ponteiro nonualmon=
:ARMU N O 1670262 9 Dm' 17 DE FEVEREIRO DE 19690
REQUERENTE. DURACOUR S/A INDUSTRIA E COMERCIO ° . e0 PAULO
MODRLO INDUSTRIAL. °NOVO MODELO DE SdNaLIA0

to ajust4vol.
2 Jogos o aparelhagem de Guardo corso ponto 1 9 cereal
aerizado polo nrovIc30 do um ou vérioo âogos do cart3oo
ra indicar ou acompanhar co movimeatoo doe acme° ou dispo
oitivoe oomolhantoo doo respectivos jogadores ou Gpootado.

figMNDICAÇAER

210Po sodalo do =Célia, pwviotO para beri,

raso

CO2,90 OG voga iniocio ao matorial pléstico, @motorizado por aprã
Ratar 2220881Wento o na parto da calo prbprianonto dita, uma 000
ugm'àa golsz de cup6s=g 2oao 1iem galre o pto acompanhando Oroontar0
autor-Urdo colado, o quo dolinita una grande Uca centool9d0
OUporfier,s lisa o lovuorsnto robairoda, hna cota provida de uma
CUÊ0do eaCCUO W I EG ,U . orverC7.,geO arrloloe o equidistantoof
CD

••••

3 - Jogos o aporolhagem do euardo com oc pontos 1 ou 2
'caracterizados polo fato do que o tabuleiro apresenta inso
trumontoo concernentoe o certos modos de proceder poloo e.
postadoroo.
4 - Jogos e aparelhagem de acardo com os pontoo 1,2 o
3, caracterizados polo fato do que o tabuleiro apresenta MN
pas contendo inforMaçOes a serem aegutdao pelos apontadores
durante o jago ou Corrido!

o

Mude
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n Jogoe e aparelha¡iie de nardo com qualquer doe pose.
Ao precedentes, Caracterizados pelo fato de que o dieposie
eivo-painel de 1n:4rue:entoa forma parte dO tabuleiro ou do
área de comia:UO-10 doe jogos..
lei
A
i

•

4 Cm ereeeeeett a,urdo com *e pontoe '• •
racterizado porque e reaçãt 4 3onduzide abr tai
.xo, divoi ou fluído

eitt

r'.43

Ti

o

• Um processe ee acOrdo com le pontos I, e e 4
caracterizado porque . catalizadoz é suportado sebe ... um ele,

mento inerte ou um eleMente ativo, tal como carvee ou alumi,

6 Um processo de acerdo com ou pontoe 1, ee S.
• caracterizado porque o catalizador é ativado por tratamento.
térmico a uma temperatura inferior a 700 90 em presença de ar

no
vocio".00i010.

49

J
11,
llnal
cat•Oweeionr*
IX*1%0100011111treinolooda
ierir
eepairjor

4.wioon
imis
:ineunii
-.4.,
.„,_

x
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De 21 de ;unho de 1961
termo: 130.176
Requerente n SOCIETE INDUSTBIELLi DU CAOUTCHOUC REGENERE -FRANÇA
Rodeio de Utilidade.. CALÇADO DE SEGURANÇA EM EORReCHI. OU NETÉeIt
RIXSTICA MOLDADA
MEIVINDICAÇCES
1. - Calçado de segurança em borracha Cu ateria pne
tino Moldada, caracterizado pelo fato de seu cano-ser protegi.
do Contra choques por meio de saliencias paralelee de mataria
•lÉstica, do tipo "lamelar", provindas diretamente da noldageM
OU injeção, e pelo fato de que usUt casca rigida formando uma
biqueira de proteção para o artelho, ; inteiramente imersa na
mataria do calçado no decurso da moldagem ou da injeção do meg
n109

2. . Calçado de acere° com o ponttel caracterizado
pelo fato de as saliencias paralelas, servindo de proteção em
diversos locais do canada bota, serem dispostas traneversalaeg
te para favorecer a flexão do. calçado, principal:Ao:0e quando 0
teortador estiver em posição ajoelhada:
3. - Calçado de cegurança emborracha ou mataria piea
tica moldada, eubstancialmente como descrito e rep r' eeentadO no

•
r

ou de um gás inerte.

7 - Ua processo de accirdo c.= os pontoe 1, 2 e .
9, caracterizado porque o catalizador 4 ativado numa ;tempere
, e
tura inferior a 700 9C com ácido fluerld rico e/ou cloro.
8 . Um proceaeo de acOrdo com-os pontos 1, 2 e .
rPaça- 4 conduzida em presença de

7, caracterizado porque a

um ou mais hidrocarbonetoe halogenadoe otte não Continuamente
reciroularee e são aelécionadoe </entrem: hidrooírhonetoir
que tem um ou mais átomos . de carbono e contem, Pelo menoe,.
. Um ítomo de balogenio, de preferencia do fltior ou cloro.

g - um processo de acárdo com oro pontos.]. e 80,4
raoterizado porque ose hidrocarbonetos halogenadoe emprega n
,
doe no processo cão colecionados dentre os lÁerMediárioe, n
4

produtosie subprodutos da reação.

10 Um proceeeo de acerdo com oe pontos 1, 2 e 9,
Caracterizado porque os hidrocarbonetoe s halogenados emprega.
doe no processo são selecionados dentre os eesuintee: C014,.
01101 3 , CIL2C12 , CH3CI, C 2C1 4 , 0 2 016 , 0 211C13 , CYC13 , OP2012,
01101, CHF, CHF201 e CNIC12.
1

a

, 11 . Um proceeeo continuo de acerdo co: co pontoe.
9, caracterizado porque cart produtos obtidoe eão.tambems n

desenho anexo.
Finalmente, a depositante xelvindica, deoacerdo COM

i elmulteneamente, O C201 3 , O1 2412 • o 01501.

d Convenção Internacionere de conformidade com o artigo 21 do
Cedigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondenn

2. a

te Pedido, depositado na Repartição de Petentee da F ranOel em
• 22 de junho de 1960, sob o neeBe0.760.
'TERMO N 9 142 8t0 de 11 de setembro de 1962
Requerente: SOCIETA EDISON eie. ITALIA
Iriv. de Invenção: • PROCESSO PARA A PEEPARA00"
DE COMPOSTOS ORGÂNICOS FLUORADOS."
IfFINUDICAQUE%

1 - Um

processo contínuo para a peeporeção de

compostos orettnicoe fluoradoe, oontendo ou não átomo de .
Cloro e partindo diretamente do Metano, caracteri gado por *
compreender a reação do metano com ácido , fluoridrico e alo.
• ro, em presença de um ou maio hidrocarbonetoe haloeenadoor.
Obre um catalizador, numa temperatura compreendida entre .
200 g e o 700 1102, e comum tempo de contato de mono* do que •30

aegundooe
• 2 e Cm Prooeeeo de nardo co: e Watt, 04r4ett
• izado porque a reaçío i conduzida taMbem em presença de WA
géo iherte.
3

processo

de acSrdo com ou poutoe 3, 9 Leit

caotericado corno o oCtalizador é edlido.

12 . Ca processe° continuo de acere° com os

pontos.

10, caracterizado porque oa produtos obtidoe são também/
ilaultaneamente, o 02201 2 , ONIP2C1 e o airy.

&requerente reivindica a prioridade de id:ntioo'.
pedido depositado na Repartição de l'atentee italiana em 11 0
de setembro de 3,961, sob ni 16.368.
Tjrmo: 142.710 .
De 14 do Setembro de 196g

Requerente n MONAST£RIA CONeZUOES LTDA. c •
GUANABARA
'Mo416 de Utilidade . NOVO MOIA° DE CINTO PARA HOMEM
ASIVINDICAVIES
1 - Dava modelo de cinto para homem 9 carantriz.no'pe*
lo fato de que a respectiva fivele,conotante das deste pertas
Cooperantes convencionais, e constituída de uma primeira peça
•em forno de gancho que coopera de maneira remlivid/ com Ume pare

te transver'sal da aegunda peça o dessa segunda peça que, gond*
retaliam/ar, de natureza dupla, compreandendo ' uma.parte contr4
retang ular h sinuosa, dotada, num dos extremos, do umambortUre
retangular de bordo interno vrrilhado e alevantade.
2.. Novo modlo
do cinto para homem, de actrd0 com
ponto 1, caracterliado pelo Pato do:que a referida peça contra)
novel co articule, por meio do competentes yinott, 'eu oritto5,941
,Odrede provistos na parte fim dessa Peça.
3.- Novo modelo de cinto para homim, de ecOrdo com (•,n
zontos 1 s 2. masacterizah .1:1020 Saia d aue a dato inulazaL4

4694 Sexta-feii-ot 18
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te dite apresenta axtremoS :eitos dm Um

mataria% ditem%

441,

osts ditimae
', conquanto@ da esma largura oljte
o pate central
aUbs%ausialment00
44-, Novo modele de sinto para homem @
Rande Com O que g oL eiqgft- deserito 0 ilustra& ta desenho 00

aTIO

ou embaroagWeemetcrísados e , ceroto:cisado pele gatoffim
uma pega circular de material leolante, dotada de emiti
cios do contato e14trioomm correopondancim com os pre
'natos no distribuidor de corrente, sonde as referidas
contitoo ligados variavelmente a outros, dupliondoso prm

ic:ponta 0'
Tintou num ooquoto On beco do aolotor quo
tosonelmente em relega a dita popa circular intorpdlop
vel no distribuidor°
2 - Um diapooitivo do aegurenge aGapt gvol aoo (Rip
tribuidorea do oorrento.para evitar o gurto do volculco
ou emberoa0ennotorizadoop denodo com.e ',acato lo cg
-- reotericado per na aolotor dotedo do VGri00 piado ú(') 15
seção, diapastoo em circulo, o um oontrol Ou pi=-31zcs
provido do uma nervura radical do oriootueSo variavas

.' 3 - Um diepooiti .â do costuomnoa adepVcivol acc
tribuidoree do corronto para Gyltur a Surto do. vdst-Loo
Ou emberoagSée uotorioadoo, pubotencislmento dono Cos.
g rito no relat4rio o lluotrado roo acoonhOo ou° 9 UMO2d
raanilano

F10-.2

o

De 3 de aaneiro de 1963
Armo: 145.825
Requerente . INDUSTRIA E COMERCIO NAKATA LTDA, São Paulo
De 6 de Descobre do 3.962
Termo: 1454252
Alemanha
Requerente . EALLZ AKTIENGESELLSCHAFR
PX• ivilegio do Invenção . PROCESSOS DE PRODUZIR UMA FORMA D3
21PRZESSO PLANA

R.9224.9ãkg~

Prococao do proaUzir uma forma para improsaU.planM

partir de em chapa impressorarpreviamente sensibilizada, cano
dndo polo g ato de que a chapa impressora, previamonte Oenalblo
LI-.1Za da, expoota á luz sob um assunto, de maneira em ai conheeld50
G tratada com a soluçNo de uma'aubstancla resinosa, insolúvel @RD
,. 3 11a $ g ormadora de Pellcula, empíegada como base de laca, e 00
g esolvida numa mistura de solventes que, a16m de pelo menos MN
.-.1%f0
solvente organico, contem pelo menos um álcool aliÇátie0
61

Onvalente, ovontualment4 mambém uubstanoia corante,
Finalffiento, a depositante reivindica, de acOrdo com
ÇffiVonç go'Internacioual e do conformidade cem o artigo 21 do
Migo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondon.
e ?nado, depositado na UpartiqS,s de Patontea da Alemanha, No

0 de dezembro de 1961, sob O X 45 403 Ixs,57 d.
'ARMO NO 145.550 de 18 de dezembro de 1962
&quarenta; LUIZ NOVAIS DE OLIVEIRA . GUANABARA
Oxlvilttgio de Invenção: UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
N9A2WAVEL AOS DISTRIBUIDORES DE CORRENTE PARA EVITAR
( " YaIWO DE VEÍCULOS OU EMBARCAÇõES MOTORIZADAS"
REIVINDICAÇOES

az diapooltivo do ffloguren9a adaptei aos
QrlO g derve de correste cara antas e toste do voLou1os
1 -

PrivilOgio de Invenção RETIFICADORA

PARA SUPERFiCIES âRBEDOUDAM@

REIVINDICAOES
W u RET1FICADORA PARA SUPERP1OIES ARREDONDADA%

apresentando estrutura rixa dotada de

trilhOs O cramaineirn dO langp
dos quais por acionamento de volante . se desloco carro, enquanto que

num dos extremos da estrutura se encontra disposto cabeçote munido CO
dispositivo.de pinça, caracterizada pelo fato de que o dispositivo CO.
pinça retem ferramenta rotificadora ou brunidor p constituida por Nu
de roletas dotados de gola reentrante em forma do meia-cana, Xolotoo
esses com uma das bordas chanfradas e confrontontes determinando Suo

lo entre os dois roletas, conformando 8s golas, no ponto de convu,03
eia. superfície curva contínua°
e

EJIÃRIO
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tubro de IS" 33 4:: 3

acha ligado co. s cubo por meio de solda ou mediante ccuipres-

2 0 )"RRTIFICAD O RA PARA SUPERFICIRS ARRECONDADAS"1,

aã,., .2.entualmente atreves de ume dentadura.

conforme reivindicaq;o anterior, caracterizada, mala, pelo fato de ..
que frente ao conjunto de roletes, a&bre o carro movei ao longo da cri

Finalmente, a depositante reivindica de acardo cem
a Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21.

mancara, se encontrar disposto mecanismo que compreende eixo acionado
por motor, eixo asse atravessado por dispositivo de reteinio do p eça •
a ser rotificada t ,sendo que o conjunto disposto sabia •43 carro poderis

do Cedia° da Propriedade Industrial, a prioriddde do correspondente pedido, depositado, na , Repartiçáo de Patentes da Alemanha em 9 de janeiro de 1962,,eob o na P 35. 732 XI/Met
Fig. 1

se apresen tar em difer en te s iin suloaem relsç a' •o' ao eixo longitudinal •2
da maquina.
39)1114TIFICADORA PARA SUPERFÍCI843 ARRIIDOADADAVR
conforme reivirxdicaçOos l o ..2§ , tudo substanoialmente g omo deacrit0
'no rela g r ie • illlatradO nos, deatnhos aponsos ao presente memoriel.
Da T de Janeiro de 1963
Termat 145.934
Alemanha
Requerente - TIgHTSL & SACRS A.G.
Privilegio de Invencio - DISC() DE EMBREAGEM SOM AMORTECEDOR D2
YIBRAÇOES,PROPRio P 'ARTIGULARmENTE PARA VEICU . L3S MOTORIZADOS,
REIVINDICAOSS.

1,- Disco de embreagem com amortecedor de Vibrações!,
preprio, em particular, para veículos motorizados, em que, entre o cubo e uca elemento anular, PO qual está.' fixada izza.cer'ea
que leva um . fOrre de fricçáct se acha Instalado um corpo el4s..
tico anular, preferentemente art forma do duplo cone truncado o
feito de material elaetico, como, por exemplo, borracha; 0ar112
terizado pelo fato de que o corpo elático eat; ligado interna
mente com o cubo, atravee de mu elemento tubular.e aob interea
laço de anais, que se acham instalado, aob preeeáo e tensiO
Inicial, entre o eubo e o elemento tubular..
2.- Disco de embreagem com amortecedor .de.vibraçOee,
prOprio particularmente para veículos motorizados, de acOrdo
coa o ponto 1, caracterizado pelo fato de que os ~ia ab bebas
providos coa uma dentadura interna e/oU. externa.
3.-'Disco de embreagem coa amortecedor de vitraq;08,
preprio particularmente para voleuloe motorizadoe, de aeOrdo
cem 'os pontos 1 e/ou 2, CaraCtorilado pelo fato de que o cubo
possui um delgado Plangei- bem como, em amboe os ledos decte
/lenge, doia corpos eleaticoa anularea, aCt2d0 que, para fine de
limitaçik do desvio anu/ar, o !lenge apreeenta reentrUc I as
que ao ajustam a sanei-mias de elementos de fixeçeto to:ternos
doa corpos eláeticoe ou a peça de ligaç n• 0 entre os elementos
de fixaç •ão externos.
h.- Dleco de embreagem coei amortecedor de vibraçOes,
preprio particularmente para :veículos motorizadoe, de ae;rdo
can os ponto 1 e/ou 2, caracterizado pelo tato deAUe os
anele, providos atei dentadura externe e/oU interna, te que 11..
- deneletem
. gere o corpo ou os corpos olOsticos .g oat o oUbo
material plano curvado OU ebrolodo, sendo qUe . a dentedUre_. tt;
aplicada 'EE peça plana, lote e, antes do Oeu enrgaamento, Oen
remoço de aparas, como por ememplosniediente Oahampagem
•
limaina9;o.
Disco
de embreagem cosi mor teoedor 'de vlteagões,
5.prci-rio particularmente para veíotilee motoritedoe t de ed8r.
do eus o ponto 3, caracterIzado poio *d .o de que On dolo oore
pos elás ticos Epreeentaat Uma forma diferente cie tal mOda.qUe
um dos elamentoa de fixaçRo externesi, ligada. coo 90 oorpot
eltlatio,s, e apertado, aveatualmente sob Intercalagli0 de mar
tonal da rricçeo, ao tlismge, Mando assim produzido um momep
to de atrito.
6.- Disco de embreagem coa amortecedor de Vibriiçiies,
proprio particularmente para veículos motorizado% de aeOrda
com o pen1.Q 1, CeriAtie‘LWO mai No do okM etlamp si

Trrc

:46,547

.Y. rlellecio de It.venvIo

S de Janeiro de 196".
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esrdureit4

7LVULA

POI1TOS CAI;A:iMIS:JCOS

á.

Uma e strutura de ,avu3 o, caracterizada par umk,
carcaça tendo J.el. a tat a rode de válvula c uma passeiem aubstancia.l.
-mente c o axial CO 'm o ede de válvul a e um elemento de vavula.na
Corcaça tendo u 1, 3 par te Els se lo sdar . t;-,da pura conta tar a sede da
VOvula para See.i.ar a vâ vul a e uma par te de e a trangul
. amen to er
'
pista 101E,t1vEmen;,e par.t d a a odo , de mod o que P or ocas1 ; 0 do

Movimento da paro dc sede do elemento de válvula. em afastareento'
do sede quando a válvula ett .ale:rta, a parte de estrangulamento
move-sEi cm dita passagem . Cts Ume pot;iràio na qual a área de fluxo
anular - entro a parte da . strz:,ngul : ex,ento do eleunnto de vOvula e
a parte pr ;SNima de dita panr: essa! O menor 'ti ne a área de fluxo anu..

3.ar entre a parto da 9,-:de do oleron to de válvula a a sede da vál.
vula, e meio separado da passarem pare controlar o limite de moVimonto do elemento de Válvula na direcio em q' ue a parte da sede
do elemento de válvu/a ,Sove-se -em afastamento da sede por ',Ocasião
da abertura da vâvula.
• 2.
Vma estrutura de oci)rdo com o pente 1, caracterizada pelo fato de . que dita p'essagem
mente 'a sede da vOnr,_ na direcào e que o elemento de válvula

U' ove." rolativat.anta 'e cerceia por Ocasiãe da ebe.rturtt da va- •
rala. •

o
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capo

ELn9
_, 7.R.

2racterisaaa peio gato de quo a gaeto GO astrangelament0 dg olge

Cento dá Vaivula g dá maiog, diemetrO q.ile 023 Da te eg.g3dee
o 'Una ostrutura dá (.42(SO aoe nualgeá g (loa geft
40s preeadentes; caracteriza pelo gatO do qp :Passagem g 00
£Namente em forma de ganii . o am fffieg quand0 2; Vgivála g abortee
C parte do estrang ulamento move=s0 em dita passagem na 8ire40 I
a partir da oamioda para, a extremidade menor de dita passaCome
90 Uma, estrutur4vId acOrdo oom ostento 2, f, Caracterim.
cada pelo fato de que dita passagem g geralmente em forma de tdo
0 acha-se disposta relativamente 11,' sede da vâlvula em diro.

ail

o °Posta a dirogh em que 0 elemento de vavulamove.so relatip
~arte ca rca0 P o r o casiSm áá abertura da válvUlao

Uma estritura de acendo com o pon0 5 earaoterip
nada polo fato de que aparte de estrangulamento do elemento do
vâivula e de menor diãmetro que a sua parto da sedep
Uma estrutura de actrd0 com o ponto 5 ou g, saras:,
terizada polo fato do que a-parte do elemento de válvula entre a
' parte da sede e a parte, do estranculamcate CánCaVa em corte

unno na 139.295 de 24 do maio dolS62
REQUERENTE% VIEIRA a fionmenv. oro PAULO .
PRIVILEGIO DE ItívEROX0 g.0APERpRIÇOAÉRDWOR nR3OULADDRES D3
VOLTAM AUTOWTIOOV:

D

IMMUUWAPEI
o Aporroigoameeten. emsrepladoron dm'

voltagem automgticos, caracterizados pelo fato do Con
preenderem, em combinação, um auto-transformador
com
uma chave seletora rotativa em dois sentidos para jtimen
tar ou reduzir a Variação da tenso de entrada no regulador, duas alavancas de comando de ação du¡la,deis olectroimãs cooperantes comdois 'dispositivas alternado-,
ias para-movimentos de mudança, duas chaves electromagneticas diferenciais para com:endo . da dita chave' seletora, duas lâmpadas pileto indicadoras de tensão. normal,
ou interruleçã6 de circuito, um eletramã de comando do
ligação, para comutação do regulador ou à redo de
.mentação e um electrolmã automfitico de ségúrança acopla
dó num dispositivo da. partidaq .
- 2 - Aperfeiçoamentos em re guladores do
voltagem autometicos, de acerdo com o ponto i, caracterizados pelo fato de . que -o circuito do reguladOr. g :alimontodo atras da bobina excitadora da chave'electrommnetica de segurança . e de Um sistema de cont 'acteá provisto
na armadura da dita cbave eiectromaggetica de segurança.
3 - Aperfeiçoamentos em reguladores de
voltagem automático, de acOrdo com os pontos 1 3 2, caracterizados pelo, fato de que a chave olectiomasática /
de comando da ligação do regulador â ligada com o dito
sistema de'contactos da chave de eegarança.
4 - Apprfeiçoamentos em reguladores de val
togam autometicos, de acordo com'os. pontos 1, 2 e 3, caracterizados 'pelo fato de que são previstos meios de aogurança conetituidos por uma:abava electromagnSUca di20
rencial na entrada da rede de alimentação,-ar47cio ou
desarmeveis por meio de um sistema do tranca orâvol
por um botão de pressão na condiu:O : desarmada da dita
chave.
de
•
5 - Aperfeiçoamentos' ea regulador..u/voltasem automãticos de acOrde. com.os 'pantoo 1, 2, 3 o 4, caracteritados pelo fato de que ás chaves eloctmomagsgticas diferenciais que controlam a chave:seletoro.autometi
ca são combinadas cada uma coa um elotroimã.dos dois ditos electrolmãe de comando da dita chave coletora.
6 , Aperfeiçoamentos em resuladores do vol.
tagem automáticau, substancialmente conformo descrito
eqdi ilustrados nee. desenhos anexou,

transversal aXialo
80
Oba estrutura de actrdo com qualqUer Um dos pant09
5 a 7, caracterizada pele 2ato de que a sede da válvula e dita
possuem são formadas Como na elemento unitário remoVIvelmente
•
montado na carcaça°

Tg'rmos 146.359
De 23 de Janeiro de 1963
Requerente GEORG PTAK
São Paulo
NOdelo de Utilidade NOVO a.d.25,e DE BUA DE REGDIAGEM PARA FILTROS
.•
OU DISPOSITIVOS somEWANTU

•
1. Nevo modelo de boSia de regulagem . para filtros oá
di ,>positivos semelhantaan caracterizado pelo fato de,compreen
tder um reçipiente.de qualquer

2

g ormato, aberto na . parto superio
noto pr g prios bordoo

o dotado de uma alça de suspensão articulada
de'reciplenteo

Zo NOVO Moda9 de bOia de regulagea para fil.tros,

g$99ositiVos

semsIbanteso de acSrdo- com o ponto 1, caracteriza-,

c2o 9010 fate.d0 qUe os oritIclos dó artioulaçclo da referida al

@a permàtem 3 entrada o

O,

salda do liquido do referido reoipion.

Goo
Do NOVO MOde1M9 °,,,g ia de regulagem Pará filtros
9a dispositivos semelhantes D substancialmente, de ac grd0 COM

eg§. ckg% Wenac o Uut.n8Qó nó offiónhó Anum.'

nnn•n•nnnn0
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O We 139.690 de 6 de Sumho do 1962
12EqUERENTEI Juizo M1R10 CORARA D'AVILA

DE =Ws c- •
'GUANABARA
ummo DE UTILIDADEt "ASTI-ROUBO DE AUTONbVEIV"
REIVINUICAÇõES

áacterizado por *ser colócado'em lhgar de difioilateas?
a VOA o qUeira dostruir Ou demácintMO, caracterizada
Haia pelo feto de ser con5tituid0.de um oorpo formado
2,.or dóis tronooSPerPendiculares 9 aMbos dotados de caVia
dadas intercomunicaates; o tronco vertical com Uma cavidade ciliandrioa horizontal, sedado barrilote da fechag.
dura e dm °atra cavidade Vertical ande pe alojam as ou
traz peças da fechadura que tem couce:lacem um pistgo
-•
.peoial alojado ao cilindro do tronos) lferior horizontal.
•go o mi goosiTivo D ECUUNÇA ANTI-ROUBO DE . AUTCHOW. EIS" ., com0
to ponto anterior, caratterimado pelO fito do ‘ pisig o de' •
cilindro do tronco borizoittal, referido mo ponto 1, ser
dotado dá dentes de catraoa em Uma das extremidades e'at
prevista uma s depressg a so . westremidads amialmotte
ta, per dotado de una haoteloneaa oilindricao
Tudo como substancialmente descrito, re presentado no desenho
e reivindicado..

A;

k•

!.

cujo fundo, ” no aeu centro, tem praticado um orif/cio rop.
gado no qaal fica aparafusado um parafuso axialmente alojado
dentro da pega tubular e ti por uma da g tutu extremidades, re-

á-tremidade.aberta.
4. Aperfeiçoamentos em estruturas do mo-eia dos-a
nontáveio de acárdo com as reivindicaç g es anterioreo, carac.al
t.erizados pelo Tato que as paredes laterais do ' casquilho 050
ée •apessura unifoyme,‘porem
ç'ao troncooGnica.

a Doa

concavidade g de con.torlb

/ Aperfeiçoamentos em eatruturao de mOveid des..
'oontetveis de acOrdo com a reivindicaç go 1 O reivindicaçgo 21,
earaCterizadoa pele fato que o OrgZo de travar fioa integra.o
do por um casquilho tubular que tem ao suas parede m munidawa
de orifScios circulares, de diámetad equivalente ao da cabe
ça do pino, e ditop orif/cioo de sanailhO prolo• ados ao.rA
•
Corte capaz de prender o colo do opino.
6. Aperfeiçoamento o em edtruturao de mgveio deo.%
uottávéia de.accirdo com n reivindigaçgo 1 9 ainda maio Cara.

7. Aperfeiçoamentos em estruturas de mOVeis Hese
montaveis de ac grdo com a reivindi.caçao 1 e reivindioagito 2

141.14E, DE 4::? Dá JULHO DE 1962.
REQUERENTE. ENRIQUE JAN .-ARGENTINA.
PRIVILEOJO DE INVENÇXO. APERFaIÇOMENTOS EM ESTRUTURAS DE

porca on similar, para o aeu girar . manual, fioande
providas as paredes do casquilho, que s go.de espessura oresg ente, de recorte longitudinais QUE) partem da borda da sua

mata numa

redes de dito casquilho dotadaa de recort00 .1411coldaia ca.°
.pazeó de prender o colo_do pino.

TÈRMO N d

N5YE18

. DESMONTÁVEIS,

e 5, ainda. maig.caracterizadoo pelo tato que.0a redowtes
Irez.de iniciar-se na borda.do..caoquilho.naocem..na borda go

11=22,1.~
Aperfeiçoamentos eweetruturae de m gveie desmon

táveio, de tipo nas (Mis as zonas de encontro doe p'aineie
horizontale e ver-ticais ficam conetituldae . por peças tabula.
do
moa de lagaç go de comprimento equivalente profundidade
à
mOvel ó dotadas, nas sua, Xacee de contato com os .eepecti....
Voo cantos doe palmeie citado., de perfuraçaee dentro dae
'quais ao cai:á:mas de ficar travado. meios de engate prsviden
ciados nos cantoe . aludidoe. doe ¡nineis citados, aaracteriza.
doe 'pelo fato que- . 06 meloa de engate ficam integrados por'pl
aoe ' ve t gm uma parte introduzida e fixeda ' em . orificioa pra.
ticadoe nos referidos cant0e,.tantà que á porção emergente .
fica constituida Por Um cola e uma cabeça alijlivel em. tina
das perfuraçaee da peça tubular e capaz de ficar »Aso den.tro dela .por amairggo de travar, deelacievelMenta alojado den
tro da citada peça. tubular e comandável a partir do exteriór
Acata ultima.
,
0
2. Aperfeiçoamentos em eetraturaa de m gVeis dee..
.
- montÊveis de ac grdo com a reivindicae go 1, caractdrizadoe p2 •
lo Lato que eaám disto a cabeça do pino fica unida com o ocii
po da mas= atravála de am colo troncoo gnico e a largura de
nma • oeção intermediária dgetaliltime fica equivalente à largura doe recortes praticados
ligaçgoa

3. 4eafeiçoament0e eal estruturawdemOvoi,..des.2
:OlontkVa ia de acg rdo com a,reivindicaçZo 1, ainda mede earacc
terlzadoo pele tato que o ling° conatitordo por um °etnol.,'

eterizado pelo fato que o OrgSo de travar £1,ia integrado w,
por um casquilho tubular de bestío circular vinculado numa io
barra que chega ate a extremidade da poça tubular de liga -0
çra'o onde possue mmios de comando manual para girar; e as ps,

r,
°
/ Ai iv
eimen,
~fiewasoi

1.
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mas

paredes 4A pega tubular de..a

•orificioi circulares de diametro equivalente mi da cabeça
dopino.

ia

8. Aperfeiçoamentoo em catruturas de mOveis dota
monte:vaia-da ac grdo com a. reivindicaago 1 9 . ainda mgie cante
eterizadoo pelo fato que o pino, na Bua-extremidade embuti-ti
da no canto do painel, poluiu° um par dexebaixoa que conctiv
tuem cada um gargantaa capazes de alojar, oimultâneamentebe
Um Orggo de ancoragem integrado por um aro intraduzlvel pOG
Uma perfuraçgo praticada a partir de uma das taciee de'pai=9

▪

e posteriormente obtur4vel.

9. Aperfeiçoamentos em g3e..!-. auturas de mOVele.d0OR
mentaveis de aogrdo com a reivinciloteo 1, caracterizado, o
• - pelo fato que aleM dieto . que as Lacei da Pega tubular de 3A
gaçgo agO munidas de duas perruragUe,43 apega conta, i0
seu interior, com dois casquilhos de travar daslocavele aac
'ovalados por um braço dotado 08 Ãts q, nome file‘ada, Mata o
quais Picam aparafusados ditos ~milhos, ID O aludido brdo
ço fica siontado'com apolaboragao de:1'0100.de travar capaom
zeg dqpermitir o seU .girar eLâmpedgYO' beU dool000mont@ aP.
A
miai.

10. dPerredçoanwintos eetrduree de airele dez?.
Contctveits,

oaraoterizacioe por corem como decorto

dioados e ilustrados nom ilan anhos amuo
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apar elhos dita ~ dl ImP od1odo4No 13 rachaduras formadas.den.
tro Ao dito: price!" corpo isblante sejas: propagadas adito se
Bundo corpo lis:dente.
40 ric Wergeigoaaanto conforaa'acimidescrito casota-1p'
Usado por campreanderwa . priaeiro conjunto de ndcleo.magatico
e bobina, CM segundo conjunto de nitolooragatico'e.bebina, Mi\
Capacitor tendo uma cabra notiflica, uma extremidade de dito
Cleo sendo rigidamonte'afixede à lat extremo de dito Segundo cons
ãunto de . nécleo .e bóbina, o outro extremo de dito segundo conjw3
to de , nécloo e bobina sendo rIgidamette ligado' com
extremo de
dito capac1tOn U espçadO do mesmo, circuito linciiiindo lides extet.!
•
12RMO X R 141.394 de 26 de juiào de 1962
REQUERENTE' GENERAL • ELECTRIC COMPANY - E.U.A.
PRIVILEGIO DE INVENçXWAPERWÇOAMENTO EM APARELHO ELETRIO0
REVESTIDO EM RESINAS E METODO a& PRODUÇXO AO MESMO'
• • REIVINDICAU1
/. Um aperfeigoamento em um Aparelho elétrico revveti
do em resinas e método de produção do Mesmo, conforme acima des.
Crito e ilustrado compreendendo um aparelho reator caracterizado
por compreender pelo menos um conjunta de miolo° magnetico a bo..
bina, um capacitar ' , circuito ligando dito conjunto de bobina mag
nética e dito capáitor em um circuito operativo, meios unindo .
una extremidade de dito capacitor em relação fixa e espaçada com
um extremo de dito" conjunto de ng cleo magnético e bobina,um primeiro corpo de material isolante resinoso enchendo substancial
mente O interior de dita jaqueta e um segundo'corpo de materialUsino° encapsulado o exterior de dita jaqueta e dito aparelhodita jaqueta impedindo que rachaduras formadas dentro de dito
- primeiro corpo de material isolante resinoso sejam propagadas pe
ro dito soendo corpo de matelal isolante que pnvolvO s dita ja..

tos ligando dito primeiro e segundo Conjuntos de "afale° e bobina O
dito capacitor em Circuito operativo, uma jaqueta dispOsta effi an4a
'1-

ta de dito conjunto de ralam e bobina, um tiple rIgidamentesfixa.
do ao capaCitor e ao seu outro extremo e elàtricamento isolado do'
mesmo, dito niple - SOrmando um conduto para dito lido externo' traz!.
do Para fora de dito aparelho reator, um primeiro corpo isolante .
de material resinoso disposto dentro de dita - jaqueta, UM segundo .
Corpo isolante de material resinoso encapsulando dito aparelho e

ff

formando um envOlucro impermeével à atua para dito aparelho, dita
jaqueta efetivamente impedindo que as rachaduras e tansões geradaa
dentro de dito primeiro corpo isolante sejam proptgadas para dito'
Segundo corpo isolante.
5. Um aperfeiçoamento conforme acima descrito, compre .
andando um método para encapsular ou revestir um a parelho elétrico
tendo um capacitor e pelo menos um conjunto de núcleo magnetico
.bobina, dito método sendo caracteriN.do por compreender as fases .
de: afixação rígida de um estremo de dito capacitor a um extremo .
do :miei. ° magnialeo para formar um conjunto alongado, .ligação de .
dito capacitor e conjunto de rateie° e bobina em Um circuito opera-

quot." e dito ppareiho,
2. Um aperfeiçoamento , conforme acima descrito caracte
riaaab por cOmpreenda: pelos menos um conjunto de m4cleo magné

tivo com lides externos, ditos lides externos sendo trazidos para
fora wn um extremo pau, formar um espãlho ou bandeira para a pas

tico e bobina, circuito Incluindo lides externos para ligar dito

de material de rhforço em volta de dito Circuito, dito capacitor
e conjunto de núcleo e bobina para PO/mar uma jaqueta que circunscre
va - substancialmente ditos aparelhos, colocação em um molde do dito

onjunto de bobina em circuito operativo com ura 31mpadas de des
4arga gasosa, uma jaquota . de tecido disposta sutztanciaimente em
volta de ditO conjunto de miolo° magnetico a bobina c dito cir
culto, ditos lidos externos sendo trazido3 para fora através do.
dito niple, um Primeiro 'corpo de material isolante resinoso en
bando substancialmenWoi nterior de dita jaquétá e um segundo,
corpo' dematoAal resinoso revestindo MU encapsulando o exterior
de dita Jaqueta e dita aparelho, dita jaqueta impedindo quO as
Wachaduraiformadasdientro 'de dito primeiro corpo de mntarial 1.
solante resinuso se propag uem para dito segundo corpo do materi-

al isolante que envolve dita jaquetas) dito aparelho.
3. Um aperfeiçoamento conforme acima descrito compre..
endoado pelo menos um conjunto de ÁGUO magnético a bobina, um
eapacitor tendo uma caixa metálica noío ligando um extremo de dl
ta'caixa metglica de capacitor Cm posiáld fixa e SsPgada em reli
0.1;1 a Um extremo de dito . ng clep , circuito incluindo lides exter.

Aos ligando dito capacitor e dites bobinas, ditoe'lidevaxternoa'
em circuito operativO, um niple r‘gidamente associado com um extremo de dita caixa de capacitor, dite 's lides externos sendo trs.
abulo para fora atrav gs de dito niple, uma jaqueta -de yidrb . te4 .
do disposta em Volta de dito conjuntade nUcleo e bobina, dito
isOlante.disposto
WroCto e ditb . Ca p aciter# um primeiro
corpo
loolante
disposto , nó.
=segundo
dentro de dita jaqueta,
dita
hubStancialMente
lado 41Q fora da dita jaqUata' I encapsulando

sagem de resina liquida, enrolamento ou envolviaento de am

tecielo

conjunto núcleo-bobina e dito capacitor assim embrulhados ou embaia
dos, despejamento de uma resina polimerizável liquida em dito moi'.
de de modo a encber o interior de. dita jaqueta e de modo que seja..
formado UM corpo externo envolvendo substancialmente dito aparelho
e cura de dita resina para uma massa sélida infusivel.
6. Um aperfeiçoamento conforme acima descrito compreenden.
do um método para revestir ou encapsular sub.!!.:_acialmente um-aparelhO
reator que tem pelo mengs um conjunto de núcleo magnetico e bobina, '43
Um Capacitor, Com Um Material isolante de fundição, dito método sendo
caracterizado pelas fases dist a fixação de um niple'a um extremo do ca
pacitor centrado substancial em terno do seu eixo longitudinal, afixa.
Ç5.0 da base do-um es,;açador cOnico formado de material isolante reei
noso a um extremo do conjunto de nécloo magnetico a bi-,stancialmente
80 longo do Seu eixo longitudinal, junção do outro exeremo do conjunto
de ngcleo e bobina com o outro extremo de dito 'capacitor em posição rf
gida e espagadO, ligação de dito rapacitor e dito Cc Junto de núcleo ém circuito operativo e em circuito com lides exterLos, trazer para fo
ra os. lides externos atrav4s do dito niple, embruib_mento de dito con-.
juroto inteiro com um tecido de reforço para formar uma jaqueta que eu-.
Volva substancialmente dito cOnjunto,.eolocação dito conjunto embalado em um molde, ditOespaçador cOnico centrando um ex:remo do mesmoem um molde e dito niple-centrando O seu outro extremO no molde,

de2pJj2

.
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Beate de resina isolante liquida de fundig go para dentro de dito eidC
410 modo que, o interior do dito molde fiqum Cheio com resiczse (3, .pode
Vie soja formado 'um corpo externo do natarial . loolante que'enveZva m
2nstancialmente dito aparelho, e curado dita resina A^ralbrmar Mn I
alam âUkusve/ saidae
31nalme2te, a requerente Wivindica OS f&ores ea Convença°
ro
antara:acionai, viste apresente invenção ter sido depositada na Beparm
j
itição Oficial de Patentes dos Estados Vnidoirda Wrica dg eestop om

ai de Setembro de 1961 0 Bobo niA X37 15 339. .

•,,,otan••n•n•.=••••n...,

2 0 Tersometro antcmregulador, como imivinditado em 1, ca
xasterizado por compreender tombem um . contabo do sondagem, montado
psterloWente e deslocávelD Sob .Comandd' der.manopla'de regulagem,a0
longo da periferia do Emstrador'do termonetrb, determi!nando o ponte
desejado de replagem, e contim, o qual o contato piloto ref.:adilo 0M
á . forçado sob ação dg mela belice.;dal, contato de sondagem este
omado
essenoialnmnte por um bimstal cam uma resistancia de aqueci
g
Mento, eSta ultima sendo alimentada toda a Y.9z que Os ditos contst00
Edacto e de 'sondagem forem afastados entre sio

.-Tormometro tuto-regulador, como reiliZndicado at4 2D
Gubstancialmente como descrito e ilustrado' nos desennoo anexoso
•efismom.m 141.765 de 2 de agesto de 1962
REQUEREE:

NOOHIMAS . PELMANAS aL40 PAULO

psunriacin DE INVENÇÃOt 0APEREEIÇOAMENTOS EM URSIANAS 3201.4
XI20 MASÇUDANTEn
o

nsivINDIcAÇUE

24 Aperfeiçoamentos em persiana rogul gvel do tipe
Meou/ante caracterizados por um panl.égrafo no qual eatãokgg
tadaa as leminem da persiana, dito pantOgrfo tendo o seu mo.
Vimmto de retração e disteneão comandado por uma corrente m

sem fim'.
2'. Aperfeiçoamentos, conforme reivindicação 1¡ og
raoterizados por ser o movimento basculante exeout gVel em ef
qualquer poiição de retração, comandado por um oabo-de-baz15

lar.
Aperfeiçoamento em ' persiana regulgvel do ti-

po basculante, caracterizados por serem, mo seu conjunto, qã
Mo descritos, reivindicadós e ilustrados nós deeenhos'anexoeo

WiEMO Ne 142.406, DE 27 DE AGUTO DE 1962.
SÃO PAULO..
fiscluERENWE. • AFRo VEzZANI.
PRIVILEGIO DE INVW40:"TERMOMETRO

ATO-REGULADOR.

RSIVINalcA0EQ
1 - Termomatro auto -regulador, a ser aplidado particularmen
te 'na industrie de mataria plástica, em Máquinas extrusorag e outras,.'
00 ternos ou em labOratários em geral, para a perfeita estabilização

da temperatura, caracterizado . por compreender inicialMente um conta
to piloto, mcntcdo coaxialmente com o ponteiro indicador do tentou,
troa ao qual é aplicado através de li la mola espiral, tendente a fs..
ze-lo girar swpre em sentide contrário aedo dito ponteiro
dor, e este p3r sua vez sendo solidário a uma alaxUnca posteriorAa
paz de deslocar o contato piloto de sua posição, quando atingida a
tem peratura Cle rcgulagem pré determinada.

•

,25;:ni"
A-A

n:RMO NO 143.569, DE l D3 AUTUDRO DE 1962e
REQUERENTE. ALOIRO MONTEIO° ÁVIDOS *GUANABARA.

PRIVILEGIO DE INVENÇÃO. JANELL ANTI.OICLGNICA DE kl4tiDd1
ARTICULADA B E SGUABDADORAPIA ‘0124

UMUJ2,124.024

DO IN110.1

o
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14-:-.Janela-ãnti-cieienica d3 laminas articaluias
Reeguardadora do sol e do vento„ caracterizada por -um cohjUnto
Ge laminawhorizontals, enquadradas por dois marcosmertcals
providos .de fendas-guias nas quais penetram tutos-axiatAfix00
0,s extremidades das 1S91 nas e no sentido doosewprolongementoo
2R)- Janela ontieticiOnlea .de iioz aniculadaS
Nesguardadora do sol e do vento, do oardo come ponto!precee
dento e caracterizada mais ror terem, oaeubos-anials„ fixos'
êr extremidades das laminas° ligados, dois a dois () no-entericS
dos marcos, por'articulaçgoe compostas de dois braços que time
cada qual, por eixo, os respectivos totoli-aseals'fixos .as os°
tremidades de laminas consecutivas, 0 poí-ponto de.articulaogO
Mm eixo fixo-a Um dos braços° no interior do qual tramam 'tee
pino fixo ao . oUtro braço.
W30) .9 Janela anti-cie18nica de lâminas articulada@
esguardadora do sol e do vento, de ac8rAi coi a 'pont° :premedente é caracterizada mais por serem provi ao do aro de cháo
pas retangulares instaladas catre os braços das-articulação@ .
o desse módo controladoras dos seusiovimentos, quó-poSsueme
cada qual, em sua parte superldr, um orifXolo can que penátra2
os tuoos-axiale fixoe às extremidades ,das leminas„ conduzigdoe
Ssalm, ó dito per de chapaspeffl Inteaor' 0 ao longo dos marcele
Janela antir:ciolatica do laminas articulada0
Weaguardadora do* co/ o do vento,* e earaoteilsada gals por pose'
•suir cada chapa retangular controladora do movimento da areie
itilação, em sua base inferior, uma fenda vertical, oorrèspon 0 •
.dente' 11 fenda gula do marco, e que dg passagem &estoca estiai@
das extremidades das lâminas que ep vgo justap8r aos consecusle
vos„ ou, em sentido contrário„ quando deles se afastam, fendà
! vertical essa que opondo-se p nr unia de suas me g ao eixo do
dobragem dos braç os da articulação„ impede que estes se dobres
enquanto o seu eixo estiver pároorrendo adita face 9. o qUe 28
deixar4 de ocorrer quando o tubo-axial, em Urno do qual girn
o braço superlór da articulação em apreço, se tive?* JustapostO
ao Imediatamente superior.
5e) - Janela anti-cicl8nica do laminas articulada@
resguardadora do sol é do' vento, e caracterizada mais por pos.9
auir na chapa retangular controladora do movimento da articulae
em seguimento lace de fenda-Vertical citada no ponto ane
eerior, uma abertura em curva que permite o giro do braço'sgpee
.Sior da articulação quando ele apes ter leVado o tubo mane
em tOrno.do qual gira, a justaP8r-se ao tubo imediatamenee sue
perior e raz coa que :o eixo qee liga os dois braçosedaarticup
&não atinja o . início da abertura em carva, permitindo-me,
assim, pressionado pelAbraço inferior, girar dentro dela ate
que ó tubo axial em terno ao qual gira ó dito braço inferior
De justaponha ao do braço superiorela articulação„ fato que
se passa quando o esf8rço aplicado se deszina â eleveoão aaa
Xaminas da janela, ocorrendo, naturaltente, o inverso, Se O
osfOrço app.cado tiver ror fim arriéplae.
6?) o Janela anti-oicletica'dé ' lâminas articulada°
raterizada maio ror pOeSui@
lusguerdadora do sol do vento, cac
óhapa
retangular
controladora'do
móvlmento da artioulação,
fte
e partir de sua fendwvertical,.perem„ . to ladotposto.a.abere
tara em curva citada no .ponto anterior, un s000rto aberta na
dita chapa que tom por finelidedo reter p braça superior da'aret
UOulaoge ouv.+9reo tvbe astie`,. em t&rno dolen .ele gira se acha
4J) -

Outubffi de 1950
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ee
euperlor„ o que 4 conseguido por
.melo de eta ressalto existente no dito braço ., 'recorte asse que
a$ seguido de uma abertura 'que permito o giro do ressalto no
pleno 6a chape controladora quando o braço superior , egird
aoe'
abertura essa' que regue passando por baixo do erificiOetistele
te na chapa para'co unir 'aberturaem curva exiatento no-ladb
Oposto 'do fenda ~tical,.
anela aati-eiclanica de Wealnoe articule:dar?
resguardadora do rol o do 'vento„ oac
rateriere.da rala.peio fato
das chapas retangulares controladoras do moviceato easarticed
laças no coroo conduzidas pelos 'tubos anials'eritarno doe.
quais giram os seus braços, o Oppplo tubo .iMédiatamento supc,,A
riorpt8rno do:qual eira o braço supordes' dc. articulaçãoquo
ts precedo..

Janela ariti=dielerdide,dáálp.aspxtieulPda0
reaguardadora-d0 sol o do teato, caracterizada igais por.teroB.
suas chapasyetangulares controladoras do movimenta das grti-3
CUlaçOestituadas'entr y -os braços destaee.e.justaposeas umas as
outras em planoe'vertioals paralelos entro ai e' paralelos tape
k144. 40 faces doa st. orea que possuam'as'fendaa-gulea, tormenta
. pequenas drloo Senna° retangulares ocintroledowo, series
Dstas que sa'aitwoups cob'as outras ate rergO2oreme som oa
articulaggea abortes, a altura dajenala.?
' • 992,0 Janela anti-oiclOnica do lEnicas'articuleda3
resMrdadOrin!do 001 o do vonto,; caracterizada sals-por possu29
rara pequenas lemlátas do-volag go'oge ligadas' as extremidades
't'ubos fixos aos troços superiorOe das erticulaçãea g5o poz
estes giradaceeDbre a taco 'do Marco; frontol fenda-gula, em.. •
t8rno dos tuketranlala , existentes nas ontremidadee das laminaSe
e com a finalidade Op vuaas, a dita fenda-gola, quando ai lamlo
nas da janela são arriadas e'que tem a fôrma de paralelogramo
com bases inclinadas o comprimento determinadOsse leva uma
lamina a topar naesegulnte ao encobrir a'fonde=guia, fazendo
ainda =engulo radial em reiná° ao braço superior.daartiCUe
laço que a comenda.,
los)
anti=cieleticaede laminas ártiouwaq
resguardadora do sol e do vento, caractèrizada, mais por .possuir
to braço. superior de cada articulação, te ressalto que ao . ser .
o braWgirado, vai se apoiar s8bre,o recorte da chapa contro4
•ladora, retendo-jO gessa posiçãoe.,
• 11e) - Janela anti-oic18nica' de laminaiarticuladaa
resguardadora!do'sol e do vento, caracterizadeetiais por possuir
:no braço' superior de cada articulação um ressalto com o . fim do
liMitareo giro desse braço da articuiação,.e, portanto, o,deee
dOramento dela, Impedindo que ,o eixo de . artieulaçao dos braços
se coloque em linha reta com os tubos axiais em -terno dos qual@
' os braços giram,. de modo a deixara articulação.em condiçaee
de ser novamente dobrada esempreto mesmo Sentido,cosio'e exie
• gidOrelas.chapas retangulares . controladoraedo.movlmeneodas.
. .
articulaçOes..
.121) e'Janela anti-cicl8nica de lâmina 3.
resguardadora'do sole do vento,. caracterizada mals:porepossuir
' fitas, de' vedação das fendase.guias„.qué, ligadas AsIaminas de
vedação instaladas na lâmina inferior dajanelaesãopor.elas
'distendidas ao ' longo das'fendas-guiase quando a, janela e abert
e, recolhidas, enroladas enet8rno de eixos com mOlaS,Situsde2
na parte inferior dos marcos, quando a janela e feche/ia, ~ala
tando em ambos os casos pela face interna dikMArd0 e_emiadas
por:ranhuras apropriadas.
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150 ffl. Janela. anti-oiclanica de lasiinan.artiouladar'
, resguardadora . do. sol e do-vento,..caracterizada mais por possuir
um eixo que vai de marco:a.marco,..atrav4s da,lamina.inlarior-Sa
lamela e doStubowaxiais existentes em suas extreMidades,
que possue, em cada extremidade, Asna, engrenagem fixa&ele,
destinadas a rolar sabre cremalheiras fixaii aos marcos, eixos
coa engrenagens e cremalheiras esses, tembeth existentes atrav45
as mtras laminas, que dividem o seu mimem eia partes aproxi*
sadamente iguais, e qUe't6s1 por rim manter a horizontalidade
das Laminas da janela e permitir que elas sejam elevadas pelo
esforço aplicado apenas em um'dos lados dos ditos eixos; por
meio de roldanas acionadas por um Cordeld
140 - Janela anti-ciclamica de laminas articula~
resguardadora do sol e do vento, caracterizada mais pela Doai,.
,çào excanfrica dada aos tubos-axiais existentes nas extremida*
des das laminas e que..fai com . que.estas, quandoelevadas.a
tidas na parte superior, da janela, conservem-se inclinadas pa,
ra f4ra pela 1r4pria ação da: gravidade, evitando a trepidação
causada pelo vento.,..,
152)-°.Janelaonti-ciclOnier.de laminas.artiCuladas
reSguardadora do sol e do vento, Caracterizada.mais portar o,
dIspositivo.de basculamento das. lâminas ligado apenas á lamina
anferior da janela, sendo asse basculamento transmitido àsde-.
leis laminas .atrav4s de placas Unidas.umasAs outras por ligam
mentes flex:Neis e que por esse motivo sO.transmitem o..bascu.0
alimento às placas das laminas ornadas, quando os ligamentos.
ficam distendidos, conservando-se .lOvels.as placas.daolaminaal
@levadas e.retiaasi
162) Janela anti-ciclanica de lâminas. articuladas
resguardadora ao sol e do vento, caracterizada mais por terem,
'os marcos, ao longo de suas. faces internas-anteriores, e posteriores, uma parte as-criada e;correspondente aos -diferentes pia..
Cos verticais sobre os quais ficam as chapas retanguláras •controladoras das articulaçOes, estrias essas que têm por fim guiar
as ditas chapas nos seus deslocamentos aolongo:dos marcos..
170 Janela anti-ciclanica de laminas articUIa+
das resguardadora do sol e do vento. conforme descrito e rei...
Vindiendo. A0 relatei° a pontos constitsftivos.

lut e . conforme reivindicado % ig , eabetancialmeste cem° desoráto;
- 0eivindloado e ilubtrado.flos desenhos imenso
".2

4

iwa R9 144.225, DA 26 Da OUTUBRO DE 1962.

.

FARBWEPES HOECHST AKTIENUESELLSCRAPT040rm./MaiotoP
Lucius Bruning. BLEMANBa.
PAr'ILEGIO DR iNVENOCO. PROCESSO PARA PRODUÇICO DE COPOLiMEROO.

REQUERENTE.

'fflEIVINDICACCER

Processo para.a produ0.0 de copalMeros da trioza.
ma, caracterizado pelo Pato de se misturar trio,Ana com Um poli.
mero prinuirio dotado de estrutura de poll4ter; estrutura de a.'
metei de poli -ter, estrutura de pcili'•acet 'al e de se paimerizam
por :Aedo@ Conhecidos, sob condivies nas quais a triOrana ; rad
gida paia poli-trlomans . de . elevado peso moleculeri
2. •

• ¡o. Processe dó acera° com o pinto 1, caracterizado

pelo fato de ao empregar um poltmero primk10 de. fOrmula acra/
• In Á': .A

COCE4-2

4aal A significa ws radical hidrocarbJneto diValonte, contou*
do pelo menos a tomos, do carbono; subatitaido ownão, eventUale
mente tamb4m interrompido por betara -:tomos, ia igual trzero
'ou a um'AUMero inteiro igual ou superior a 1 o x significa o
ala

grau de polimerização.
Processo de acera° COM o ponto ép caracterizado
pele fato de se.emprega,r Um poliMer0 prim grio AO qual A aignifi.
@a Ema Cadeia paradnice linear ou ramificada.
4.. Processo de ardo cOm o ponto 2, caracterizado

pelo fato de se empregar ma Poirmero prim:rio no gual A eignifi..
@a uma cadeia poli-ilquileno-glicOliaa -do poli -tetra..-hidro -fura..
M00

ng
142.469, DE 28 DE Ac4To DE 1962,
REQUERENTE, THORTEN.:AUTO PEÇAS LTDA. - , SX0 PAULO
MODELO DE UTILIDADE. ' NOVO E ORIGINAL MODELO DE GARRA PROTETORA
.
GHOQUES.
TERMO N2

PARA.

R--P-114--Ç-F42
"3
19) NOVO E ORIGINAL MODELO DE GARRA PROTETORA DE PARA -ORO.
.QUES Rconsti :tuido pot uma peça:metdlica Cuja borde superior 4 reen..
trinta e planas ca extremidadee; a parte posterior é em linha reta
sôbre a'euql oe, adapta uma lâmina de borracha ou material equivaleu.
te, oaracterizado por aer.a roferida'lâmine fixada h peça metálica
Por doia parafusosequidistantes e porcas respectivas e ainda por um
parafuso de ri.ca sem fim, previsto mio centro e que atravees um orig ioio provisto. no parachoque, manendo . intermcdiariamente uma
Ra dobrada
dobrada do onterUll maeleavel o fixando-se ao para-choque por melo
do p orca do lado nonato..

• ,

S. ProcesSO de acerd0 com o ponto 2; daracterizado
pelo fato de' se empregar um poliMero primElrio no qual A conto'0
o
embutido um radical arom:tico ou Oiclo•a1lf;t1.00...
Processo ,de acOrdo oom os pontok 3. 0, caraotsrlx
medo pelo fato de se empregar o polimer0 dieso/vidon0 seio 'do
triOxana
7.- Prose:so ja soba, com os pontoe 1 a 6, OUriCterflo
•
g ado pelo fato de se utilizaram ativadore8 oatiOnicos; domo pr,31
acua produtos de adlOo. •
8.- Processo'de atOrdo com 03 pqntoe'l a 6; earaeterie
áado pelo fatO de se utilizarem como ativadores sais de.diazenial
substituldOs, com aniontee de grande volume; como Brio C1040
9.- Processo de acordo coesiontol.a etearsoterls
pelo
fato de s., wodazir, em um primeiro est4io. de @pau/
zado
00, o polimero prionçrzo, com um catalisador de acOrdo com 08
'pontos 7 e 8, e dó se adicionar: tala:nana Zig 112.115~) prAgráfb°
formadO.

4702 Sexta-feira
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1(1...W0043080 do acerdo com caappntoa

1 a ey aeraota.

Risada pelo fato de ao miatUrar e polSero pricatria to
istavadore
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com trioxona e demo deaenoadear a

(3) de torna priedtita trapeaoldn1 eia*

larguperierUea

isento da

pollmerlaação

abase.eaner Telinta
. .

pela

M011114100

,Wig go do ativadore
114- Procoaoa da aceIrda coa ea pontos 2. a 101 caracaa

gt). ;1 1(0V0 2 ORISINAD MODÉLO DE Fi -ACA VJIÀ 1/12ER1loaa

Maxwmuzie t. do

! @aaada pelo l'ato de. se Babmeter a mistura de polfmero priva:Iria
trLoxana à polimeri g aarie a.temperatara g abala* do ponto de Sal

para aix0 ormand0 uma aopdole de viocia'ea,

aardaaaola 0 ponto preoedentee to conforma

sulietanolaleante dieserMa9 rei indicado aolta . a pelos aeserhoaa
anáoaa

O fa aa trioxanae

2.2' Prdeeas0 de acOrdo com ou pontos,a a 2.1 D caraaa
aoalzado pala fato de predominar grandemente a qaaatidade de
arinaana.emaregada0 Com ral 'aaZo cà quantidade do,pOlfmero paamai

'AI/0
alnalmenteDa depositante roivindica D de acOrdo coa

COavaaaSo InternacionaL o de•conformidada com a artiao 21.da
O j digo da Propriedade Industrialp a prioridade do correspondas
aa a:alado, depositado na Repartiaao do Patentes da AlemanhaDu
.,"e7 â2 outubro de 1961 D sob O Al6GrO

' T2Rmo N2 1a1.729 9

F 35 2.9 1Vd/3900

DE 19 DE NOVEMBRO DE 19620

, WERMO D a 173 427 de 31 da agasto da 195a
REQUERENTE: PLAtTICOS REFORÇADOS REFORCAR laaLA0
, SX0 PAULO
NOULO aNDUSTRIAL:"NOVO E ORIGINAL 1.10DRLO DE TAM?.\

alEUERENTE. RAUL . CORR2A FERREIRA DA SILVA.-RoGo DO SUL°
PRIVILEGIO DE INVEN20J a NOVO DISPOSITIVO URA IDENTIFICAR.
ANIMAIS°
aaalaNDICACaaa
a '
1 allovo dispositivo para laentifiaaa animaisaa oca!

PAPA COFRE DE CARRO DE PASSEIO"
"IVINPI1222U
1 - NOVO 5 ORIGINAL Et:IDEIO DE TAMPA PARA COFRE DE
VARRO DE PASSEIO, que se caracteriza casencialmene

plicado, de preferanciaa suspenso eatávelmante da orelha doo meomaBa
,9aracteriZ'ado por compreender um pax4 de peças, faltas preferentemena

9e em

por ser de formato geral totalmente liso provido na
parte central-superior de delgada saliSncia (2) lon.
aitudinal e na parte dianteira, quaee na medma alto.
ta eia° be farke, h& uma reentrância (3) com dois pi:
quimos faróis (4) colocados em cada uma das extremidades sendo a parte central provida de frisos cromos
doe horizontaie . (5) regularmente dieribuidoe poosuia
do finalmente na parto inferior uma alça (6).
.

material plâetico D e ambas em foranto de placa retangular alona!

,54ada, peças estas uma das quais sendo provida,proxiao de.uma das axa a
emadades, de um pino ortogonal :Saliente, com um cabeaote exare:m:011
eeiramente alargado 'e de fornato canicoa

e a outrga:endo'aaonas

dotaa.a

daá, em posição correspondente ao pino saliente da primeira, de um ora

:3£eio

circular para aplicação em ouspensão livre em -Largada mesmo; O

gropria coloração, bem como numeraiies, simboloo ou. quaisquer outraa

2 . "NOVO E ORIGINAL MODELO DE TAMPA PARA COlat: DE
CARRO DE P488EI0 0 , de tordo com o ponto proodonto o
tudo conforme eubstancialmo.;J:eado

aaroas, gravadas ou pintadas em uma ou ambas ala suas faaeao

acama e valo d000nno'auoxo.

au ambas as peças tendo, como elementos de identificação, a sua

2 .; Novo dispositivo para identificar animai:5,

~Coado 021 . 1,

como roam
—a—.

substancialmente como descrito 0 Ilustrado nos deaea

_I

al:JOB anexase

-----t---ara:a_
--:----'2à
a

l///

ti;

FIG.1

////
' -////111:Pgiji1)111)11,li
\\\\\\ ///////
a---askaPAuLOP
aaz.a.!!

1

jJ

aaa
---aaaaaa.

thnO IP 173,876, D3 7 DE OUTUBRO na 1965.

agasmagmaa. INDUSTRIA METAWRGICA Sa0 CAETANO a/A...ao PAULO,

FIG. 2
'aba° gla 172:66o, .-,

X0D2L0 IODUSTRIAL. ' "ORIGINAL Mal.° DR Pin() .

3 Da FRUTO DE 196315
CCA.. do FaUlge

MallaWg.D.5%.

aNNUNTse EiLSON
MU INDUSTRIAL "NOV08 ORIGINAS:g/4W gg PPM PÁRA garn
@Pina Igts
WEIEDEAM1
v!).

RROVO E ORIGINAL mo** rd na):

iwznune,

que as baraatorisa óesandialeente por nu conetituide
chapa (%) de . fpreato geral retangular de baqUelite,plaa.

g PÉ I%

go p Uffl ,1

aA(111 ou falei/ar, eu qualquer outra estaria/ oonveninete, provido

da , aetraaa.VOrtaaa5(5 (0)

welmaffilis al g tragio y , tendo na pug.

,

/. "ORIGINAL MODELO DE FECHO", caracteriza-

da polo fato de ao aprosontar conetituido por ama capa do planta
1

! aaadagular e com os bordos roviradoe em curva, sendo que a ano
1

lace anterior é' eeneivelmento oblíqua e apresenta gravaçSca de

, do encaixo da chave,
I 0frcu3.00 eoncOntricoa circundando a abertura,

2. a0áIGINAa m01221.0 D3 F2C110", conforma a
roivindiaaçZo anterior a caracterizado polo fato de polo bordo
e coa a faca.superior eôbrepor-se uma segunde de altura manor •
, , antarior oblí q ua em sentido cOntrário, condo que latoralaoatO
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spreientese por orelhas que se proSetem Pa r a **Sen t ido inferior onde eâo articuladas atreve. * de O:noa noa bentos laterais da..
capa isitórior.
MODELO DE FECHO°, de acórd4
com as reivindiCaçóv de 2. a' 2, e 'caracterizado pelo fato de a
, etlave, imediatamente apta 'a sequoncie dentada apresentar-a0 •
3, "ORIGINAL

por alargamento circular . que termina em ponta trapezoidal emol.
dUrada por filetes de baixo relvo e centralizando um quadrado
inscrito em circulo;
*mama monho DE Mato P , de acZrdo
com as reivindicagóelíanteriores, tudo aubataneialmente COMO •
descrito no nelatório,'reivindicado nos pontos carecterletiCon
precedentei eilnatrado nos

desenhos 534XO*

ao preeente'memorial.,

TeRM0.110 173.837, IS 7 DE oUtURRO . DS 19650
aNSRBENTS..fiftIO rAOLIERE, -SXO PAULO;
00110 INIeSTRUL. "NOVO MODELO ot POLTRONA'
)3SSIINDNAC/U
1. "NOW? MODELOM , POLTRONA K , caracteriaad

o
37.0Vea)

.27.h2L'"9
dam° xe 27,464 es

a De 0=3110 Da 1965.
medo em, peraloseAgo " eXo PAULO.
NOIÃO INDUSNIgN "UNA NOVA ORIGINAL MUDA PARA Bat4t9
raidonfftwee OINIIARRS.
uninpicAdut
1. li um 'Non t ORIGINAWFACRA0A PARA hAS
OBS PRIGORfflOOSS,SINIIARES", caracterizada pelo fato da a irea
compreendida entre a faixa interior . do tampo i s superior do rt
dal, pela X404 anterior, apresentar-se por ouperfloie ondulada .
_que eNanda vista em nerUl partioularits hos bordos o formato .
da um "8" OblOngo, Sendo que a sua ttrquet4O superior ; conside,
riwelmente meie extensa que a inferior,
_2, "UMO, NOVA ORIGINAL FACHADA PARA SAL
CUS FRIGORÍFICOS E . 3iNlLARES% de acórdo Com a reivindicaqgo
anterior, tudo aubstenCialmente como descrito no relatório, rei
viodicado . nos pontos e&rut.raticos precedentes 4 1106trids
ARRIOU.

nos desenos anexos ao presente

membrial.

pelo fato de se apresentar sob a forma de um par de suportes :ver
ticais em barra de tarro chiar°, suportes óstes que partihdo da .
altura padronizada. de braçoa de apoio, tem as suas extremidades
inferiores" interligados por uma traveasa ' abauladt no sentido .
em angule
agudo no sentido posterior formando suportes para plaquetas tra.'
pezoidaia doa braços setcdadoe apcSa oá quais arqueiam-se na for'naco de uma travessa posterior`que os une.
2, "NOVO moDELO DE POLTRONA", conforme A
reivindicaqito anterior a caracterizado pelo tato de tanto o assea
to como o encosto, apresentarem-se sob a forme de :almofadas tra-

inferior, ' sendo que se extremidades superiores quebram

pezoidais, sendo que o primeiro ; articulado pelos bordos lateral
ata ditos suportes ~ticais e, o segundo, fixo na. tratessa de .
uniâo posterior que o abraça pelo lado externo.
3. °OVO MODtl0 DE POLTRONA", de acOrdo com
DS reisindiesçâes de 1 R 2 e• caractiriaade pela fato de s. traveg.
dia;
cn de união interior apoiar-se eare umalhasta * OilíndriCa de
metro equivalente 1 /argura da dita travessa, 1G4t4 •1104 e ld0 . 4Xapoio /Iextremiaade inferior termina em placa trapesoldal de
mirrei ao piso.

•

4. "NaVO . MODELO DE POLTRONA", de acórdo ..‘
com as retvindicaçaes anteriores, tudo subetancialmente como
descrito no relatório, reivindicado nos pontos caracteristicoa
precedentes • iluatvado . now desenhos *nexo& ao presente memorial

/ERMO N # 145.070, DE 30 DE n...dBRO

DE

A5c2; -

muuRNTR, JOU RARISAWRAS JGNIOR. sio PAULO.
'MODELODE UTILIDADE. NOVAS DISPOSIÇOES Se NROATOOOPIOS.
'
TONTOS
. . C4RAO2ERESTIO06:,
sovais a/93)081,4es , nm uegetoecOPioe, eompreendendo
oazso. rotanaular, dotada de abertura na auto anterior a
qual tecbadá:por uma placa de vidro ou similar, tendo trter.
momento uma fonta de las, earsaterisada por apresentar dite
p aira pA parte interna t* 60repartinento ~ar/orno g aga "Z#
diepoatoe 04 reatores e liege'dee para as lampa:das, Xicando estes completes/entoe independentes da írea de iluminação do ma.-

..f.:06fro›

relha; sendo ema, olaria* para a ligniio dee lampadas se apresentam oobertde por uma cape al A posta po oontroda pa4.o4e 14s.
ternae posterior da ;mime,

‘._,, xta-ieira
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2 &ovas dloposiças em mcgatomoftloo, mooido oom C°
ponto primemo:o oompreendendivra Lie:positivo P rendedor 0 BOM
ite para ga ohapms, oaraoterizado por uma' haetwohato e dohradã
¡n.togonal para o kreato em sua parte superior o ' jtmto aoo oan
too da.oaixo oiteda em 11..uma para oada °entoe aqiresentanda
.geriormentexma o/asando' hasto'dobrada em forma de o@li alonga
do¡ que
roca a primeirm.por uma de suas ortrmaidadoo;
emdo one.ostrad dade interjer livro 5 naqual Vdotada de UM PA
gemo bloco do borracha pela 2:04o interno rebobendo Ostm
gana hasto " uunparaftwo'oom °alma horhoiotm quo atravessa (3a,
otim parte modisna.o tem M ' oua astremidzde opootm apotadmha.
parte inforior ,,%ts citada hoste mioialimentó oltada0
3 ;.. ffovao : lisposig300 ma mogatomáhioç'acordo ootw
@o pontos,precodontoo froubotamoialmento como descrito nommmoj
ie Unstrado 'a titulo de =maio moo deoeuhos anexo:1.6

Outubro do 1968

•

o2o2o 680 eaRetoo g agenao sac.'9 etionmao o cc-a 13.02Gb
a offi O @t3 Eldt9 DOInBee

Owc513`43 Ofl t5C2 Wo CEM C
, ur,;32

g e g3 IO29eggs 6@e gasitoem

090 da @ano gssas2102W2 cecp

nfusaide

@as e12.20us@ngg00 02,0E01400 @RE,110~3e eEp.

ão ~monta% dutennediaRRopdo oos'tawá gu oomgbooRoaade
Doge Sundidap 0010 ao duío Sti000 do ooutaoto @Gnomo()
2ft) 0 0RIGINAIS DISPOGISUO Tummo o p

(RO

goki0 002 54e9

to precedente o tudo oonformo o ub staudalme g o dosovAtoo s'o&
Vindicad0 O doe
polo) amoxogo

4.

r"-A

WO,

17
10.
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FIG.2

FIG.1

TERMO N e 145.-464 do 6 do dezembro do 1952
REQUERENTE: AMERICAN CAN COMPANY
PRIVILEGIO DE INÇO, "UM RECIPIENTW
REIVINDICACESES

1 - Num corpo de reolpiento oopircimemto onrolodó go o
2ERMO Ne 145.1,38 de 3 do dezembro do
REQUERENTE: EDWIN , WIRTH - SX0 PAULO

1962

1.101210 DE UTILIDADE: "ORIGINAIS MISPOSIOES Em TURIBMW
-REIVIRDICAOES

le)

"ORIGINAIS DISPOSI

OS EM TURIBULO",
.
caracteriza-se por

formado com pelo monos uno somado do corpo em fibra, 0 oporfoigoaMO
caracteriza do por compreendor . um rátuló noliooldel formado do mmu 000
modo de folha de alumínio .aminada à um fOrro do . fibroa O dito 84)'&113
em torno dp dita comado do corPO
30 estendendo holiooidalnenta -

•
3er constituido por uma calota inferior (1), na qual d justa-.

fibra com sus comado do folha de alumínio disposta para O autolo2,02 O
som sus camada do refOrgo de fibra adosivemeete fixadelp ramado do

posta saloia superior (2) de cobertura, caibas metflicae; dou-.

corp o em fibra, uno das partes de bordo ' marginal do dito rátalo.
Sondo embainhada para dentro 0 sobreposto &Obre e.porte da bordo 21:990
.ginal oposta do dito . rátulo Para p olo:Cor es comedes do folho doo dao .

"aro da calota inferior,- . dispte-se recipiente (3),.tamb8m-om
>2eitio de Oalota, quo ao assenta e vai soldada ou aparafusada
um asporto intorno:iormado por uma peça (4) de centragem, alo dada em .recept8oulo guia (S), aparafusado (6), na parede do

2u1.1do dá 9alota InRerlor, de modo que esta est& montada em
ODOU (7N um forma dO calota, tendo entro estas um tubo orna.
C515ka.

NO tuêS'd yaocanto o parafuso; os bordos do

ju,..31.ap

toe: partes de borde do rátulo em relaçáo foco atao00
2 Num. 00rpo'de recipiente ospirelmento :Peroba° tina
á formado cem pelo menos uno comada de corpo de fibre o no qual O
superfície interne do dito corpo provido de um fOrro â provo do
fluidos, o aperfeiçoamento que se caracterizo por compreender um
rátulo helicoidal formado de uma camada de folhe de alumínio mes, ,o
nada um fá'rro de fibra, o dito rátulo es ostendondo heliooidalo
monte em torno do dita comado ao owepo em fibra com sus °ceado on
folha do alumínio dispooto poro toro o oom eue cçmeda do fOrro do

DIÁRIO OFICIAL
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WOMPS gide:alo:Manta fixado comada do corpo de fibra,' ume das paz'-

marginal do dito raulo acudo embainhada , para dentro e
,atbreposta oôbro'c parte da borde marginal opoata do dito rcitulo
Pero colocar o 00Made de folha doa dites pertos. de borda de rOtulo
anirelaao tece i toco, c um édeeivOtermopl;stico Para conjugar
DO dites doperftolee do rolhe sobrepostas para former ume costura.
ao da borda

tOdstice ou 1' prove da fluidoe entre-as.meamee.
3 Nt;m corpo de recipiente eapirelmente . onrolado que
0 f0Cmad0 dom pelo menos Uma camada .de'oorpo em fibra e'no qual a
',acotiai° interior . do . dito .00rpo 4'oomp/eteMente : recoberta por Um

larrO ; Prove de fluido de um.materiel imperMeSvelon aperfeiçoemen...
tO 'qu e es caradtariza por compreender ui rOtulo formado de uma onna•'
49 externa imparmetivell ode ume °amada interna permeãvel, o dito
r6tulo ee estendendo helicoldelmOnte em tOrno do ditó corpo e tendo
4020 de aug e portee.de borda maràinel-,belicoidel embeinhada para o
Ornterior-ecibre si prOprie, a parte da borda marginal embainhada se1.
do diepoote para o exterior da parte de borde marginal helicoidal
*Peat, do . dito rOtulo e ele fixada por um . a.deadvo impermt4vel.

Outubro de
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-mate29.71M........100,1*.M.N.,..

• • OI.L2

4. O tubo de rot0' Oatóalooe'do acerde doo 0 y.wto
earadtoridedopolo feto do mo polo nenom um doo 4o. alttib
cra
''seapodoreed acne* 8 deis det
•
.
5. Po.tabo av tilde zatádion de bordo 000 O Pe140.,
1h, Coreetbrignido pólo MO de No •tioudow'megadtAces oeNler*,
lelroundan doto teixo' e os ¡loa:luto ~odores do deol000doa
49AdItgdieoltiente de •poloMenel ti doo s oocUdól aleanítiooleó
A requonte*reivinIldo de eobrdooOm e COnmewe
• geo WOrtecicael o t ArN'. 21 do Deoreto ,Iei g* 7.903, do 27 do *
'0880to de l945, e prioridade do corraepOndenté pedido depositado
o 2epa1t140 de Zatenten—dea 4atadoo finados da Anirioah . em 7 do
.tazembro 44 1361, sob O: 15140.0

12)

g

rT--

A requerente reivindica de aolirdo com e Convenço Inter neo/onal e o , A rt . 21 do Decieto . .-Lei ne 7903 de 27 de AgGato de 1945
Prioridede decorreepondente pedido; depoeitede na Repertiçío do
Patentea dos Eatedoa Cuides de ' Am4rice; em 4 . de Junho de 1962; nob"
ZI R

•

2.99,66N

44'1

USEM° R

145 368 de 10 de dezembro de 1962

'Requerente: N.Y. PHILIPS , GLOEILAMPENTABRIEREN =I. HOLANDA

Priv. de' Invenção:" APEREEICOAMENTNS EM OU RELATIVOS A CIO
CUITO3 DESTINADOS A DETERMINAR ó ESTADO DE LIBERDADE OU DE

OCUPAM) DOS IIRQUES DE UMA REDE COMUTADORA "
?Buo B2 145

329

7 de dezembro de 1962
Requerente: RADIO CORPORATION OP ANERICA.•.j.R.U.11,
Priv:do Invonçaoe" UM TUDO DE 20.103 CATODIC08 v
da

ELTIERWMIE •

tm tubo do raios cet6dioce, Oareotorizado polo ta
to do compreender uma tela 1uminisoento 2 uma plurelidede de yieto
lea eletróniOns adaptadas para projeteren um pluralidade 00=00.
pondente do feixee . eletrfinicos no mentido da dita tela etroWe de
ume zona de defloxio comum a d e p te d e.Pdr0 to io etabolecido's nele 0

elli.airegZeo *.
mutuamente perpendk'culoree e elementos acentuadoree de campo 'do

.0e cempoe de deficxão . pers deslocar cie ditos teixee

dotlexão'de =terial smen6tid0 dispostos ' toe lados °pontoe:do tna

jato de um doe' ditoo'Soixoe'ne dite mona , e lidePtadoe parido:int**
arem a deflexão do dito feixe nume da-s ditae.direçãespera afeta.»
rem a proporção de napecto de'utd .rhatroproduzido pela dito tela
pele deflexão do . dite feixe.
- 2- Vm tubo de raios' 00t4dicoa.de 00brd0 com 0 ponto
1, caracterizado pelo tatO de que .s tele•luminisoente inclui urna

pluralidade de . oemedea dó 215aforba diferentes; aonde e pluralidam
de de plotOlae . eletrdnioes adePtadas para projetares: feixepOle*
trtnicca de velocidade diferente:no sentido de dita.tele•
3- Car . tubo.de raios'oet6dicoefde aberd0 Som 0,pontO,
1, caracterizado peio feto de'oe'elementos reslçadorewde'OeMpO
de defloz g o dt material magn4tic0 serem diebostoe ,nOa 1000 Opoi34..

-tos do traja-o da

urna

pluralidade doe ditoa.Xoizea.

REIVIEDIcAÇOEâ

1, Aperfeiçoamentos em ou relativoe a cir,
Cultos . deatinadoe a determinar'o estado de libertado ou de
ocupagRo dos linques de ume rode ,nomutadora sem:fios de to*
te, tendo cada linque dosearei% to estado deeocupado, um
potenoial diferente do que se verifica no estado de ocupa,
gap, Oaradterizados pelo tett) de dada linque ser ligado ao
terminal do controle de uma (;omPoeta, de Moda que em um dos
citados do linque . easa compoita soabro e no outro, a cow

porta os fecha, sendo . cada comptrta incluida no circuita dt
eneleoento de circuito, que, no estado aberto da,comportw,
se encontra em um estado deteot4boÃ arem*o daquele no ela
todo fechado da comportas
2. Circuito, como o deacUto to Ponte 1.
earaoteridade pelo fato da comporta ser conatitufda por Wh
transistor e pelo tato ao voradzia cku controlo da comporte
eor a baga do tranalator¥
Circuito, como o aeecrito zoe Pontoo
tu 2, caracterizado pelo fato do elemento de circuito c04
cotado detectdvel ser, de yreEeç4cía, um MUOleo emular*
:91tÇ d/ Material deted0

da 1499 ,40 Alotaras DasnOtina es%
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• tangular e pelo g ato da comporta earligada a0 ~Sean*

do dito ndcleo, de rodo que Oste último O Icr;rado adotera
reinado catado magnet100 pela abertgradaComporto $ domárOm
andando ainda o referido nacleo na enrolamento de lelturae
cuja energização provoca o ativamente do ndoleo $ contra Cl
corrente através do primeiro enrolamento mencionado lev014
do-o ao outro estado magnético.
4z C ircuito, como o descrite nos Pontos

2

ou 2, caracterizado pelo fato do elemento de circuito coM
astado.detectavel cor de preferOncia t. um mele° anular°
de material dotado de laço de histeres magnética retangQ,
lar e pelo fato da comporta ser ligada ae enrolamento do
dito núcleo, de Modo que 8ste d levados eentrariando a cora
Xeate que circula por um enrolamento pre-energizado, a uai
determinado catado magnético pela abertura da comporta,
enquanto-. que, por outro lado, acorrente que circula pelo
enrolamento pre-energizado posaul uma intensidade tal queo
no estado fechado da comportas 0 necleo 4 ativado para O
outro estado magadtico.!•

(Seção III)
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22RMO NO 145.16, DE 3'DE DEZEmBRO DE 1962s.
aBQUERENTE;

MILTON GUMES,- SIO PAULO.

VRIVILEGIO DE INVENCIO. ALBUM DE RISCOS 95A 9ORDADO.
7{rIVINDICAÇ6ES

2, R Album de riscos para bordado, caracterizadOW Oomproo

lmnte um bloco com ralhas destacávelipor.pioetetP.Cat
ander eesenciae
eimilaree¡ ou eventualmente uma . cOleção do .itlbas saltas, rÁa.t8lbe
Vendo'provida,de um ou mais riscos para- bordado, coloridos Ana*, e

2spressos em leve.relevo,,com um material transferível rara outra nUo
xorficie posta em contato, por ação de pressão e calor; o me Oeso de
as fOlnas ' sOltas ou do bloco serem dotadas do mais de untri0OO D ONId
qual podenào estar encerrado no interior de uma área com 0Onte~
Cotado.
2 . Album de riscos para bordado', Como reivindicado . am
aubstanCialmente como descrito:e ilustrado moo docsnhos IXDOZOgo

. 5. Circuito determinador do estado do ocuP6'4
ção ou desocupg4o doa naves do uma redn comutadoraoubs'tanCialmente oonatituido conforme a descriçi'a aqui feita
Com referencia ao decanto anexo.

FIG. 1

A requerente reivindica do acordo com a 0012.*
Venção Internacional e O Art. 21 do Decreto-Ui ne 7903 1 de
n7 de agesto de 1945, aprioridade do correapondente pedido
depositado na RepartiçOo'de Patentes da Holanda,' em 12 da

dezembro de 1961, sob no 272.46oz

EIS 2

F

Mimo n e 145.519 mm 17 DE DEzEmaao D5 1962.
dEQUERENTE. ',MAREIO CASTANREIR4 QUEIROZ.- MINAS GERAIS.

et
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finVILMOIO De I1VEN00.
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COMBINAÇXO DR LENTES BARA,POTOCRAPIAs DIIMS
ORM E PROJEÇXO RK MAM &AGUIAR.

REIVIADICACÔES

FIG,10

1. oombinepRo de lentes para fotografias filmagem e proâeçdo
-40V +24Y.

-4,0V +24V

0,1mA

4530V

OV

2Á
?A

10,3mA 1,ImA
+16v

g

FIG.2

FIG.3

420V

em grande angular, que ee naracterize pelo-tato dó serem atila.
sodas três lentes plano-convexas, de curvaturas, focos e dildue.
troa cOnvenientes, sendo duas maiores e irais, cujas faces'
planas se defrontam, dispostas entre 'O conjunto de diafragma e
tentes convencionais de fotografia ou filmagem e e terceiro
tente, menor, disposta esta na extremida,e do tubo ótico, com e
face plana voltada para fora, tudo do uaeira-que o centro ótio
.co de uma das lentes maiores coincida cra o centro de curvatura
da outra lente maior OU vice-versa, e centro ótico da tercei.
os lente:fique, em relação ai) centro ótico da lente maior mais
próxima, a uma distância igual à exisante entre os centros btlo
cos das duas lentes maiores.

o
.

'Sexta-feira

151ANIO

,18

Z. Coàlna ÇO- ds Untes de adôrdo com a reivindicaçA0 anteriore
c' aracterizada 010 fato do S rales de luz atravessarem de tred*

lentda gado-convexas,. projetando uma imagem na saca COXIVOXR da
lente mala pr6xlma II lentWeonvenciOnaie ao , fotografia OU 111,0
mago% de Modo a oor fotografada ou filmada pOr Setae lentes,
34 Combidaçdps de lentes . pará fotografia, fi lmagem 9 projeçAes
em grande angular, Subetancialmente COWD deeCrite e representam
r.0 desenho' aneX04é

.
o
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Á composição de - SoOrdo ' CoM O paa.

ta neíacter?stien

caracterizada Rol° rato doa partículas d.0

*leg. a9DeZia.i't{9.311ei)de

124300/5.ta4.

m

à oompoeição a9 aolirdo ' som quaiee

oder dos pontoe oaraáerfaticoa precodentes; Onroc iergzada or
per uma comoaição prgpria pára reveatimento.
/7..

Á coposição de acárdo com o pct.

e to eireoterfetioo S, caracterizada pelo fato da dita composição

'da revestimento ser uma solução de solvente orgônicoo
8 • Á compoaição de acOrdo com . e pon.c:
to caraaterfatioo $, caracterizada pelo tato da dita composição
de revestimento ser uma dlapereno aquosa,
9 ' A. 00,1190014k0 de acOrdo com:quaise
.quer dos :poatós oaracterísticoa procedentes, caracterizada pai@
tato da' dita c.mposigZio ser aplicada a umn fOlha de base, não
fibroea, lisa, da material orgSnico,
.10 - A m111110091 97o . de nardo com opad
to ooracterstiqo9, caracterizada polo fato da . fOlha de base.,
não flbroaa, lisa, de material ordelloo, ser uma fálha do cela..
•
logo. regenerada.
-

11 . I composição de acOrdo oom quais
Quer dos pontoe oarecterreticos 1 a 5, caracterizada pelo fato
de ter a fora de ume película auto-sustentável,
À requerente reivindica de . aotirdo com a
Cooveoçãe- iateraaoional a o Art. 21 do Decreto-Lei n° 7.903, do
27 de agOsto da 1.045, a prioridade do c orreepondente ' pedido o9
poeitado na LApartiqão de Patentes doo Betados Unidos da Amerim
Co, 'em 22 de dezembro de 1.961, sob i? 161.4086
TERMO N e 145 68; de 26 de dezembro . de 1962
Requerente: MONTECATINI SOCIETA GENERALE PER L'INDUSTRIA
MINERARIA E CHIMICA .1. ITÁLIA
Priv. de Invenção: " PROCESSO PARA PRODUZIR POL/MEROS AIPA.
OLEFINIGOR rro PESO MOLECULAR REGULADO !'

2

•

nuo "No 145.624 de 21 de dezembro de 1962
RaqUZRENTEà E.I. DU PONT DE

NEMOURS ARO COMPANY . X.U.A,

1 P2I3ILEGIO

DE /DVENCIO:"COMPOSIÇXO PARA PRODUÇXO
7W3TIMENTO DE REL/CULAS" •

OU

KL.. .

REIVINDICACõES

1 Irma composiçlio poro produqã0 cm
re 'veatimento dd r,z1lcu1os, caracterizada per Compreender UM co.
polímero de oloreto vinilidánico, mntendo de eo a 97% de olor!.
to vinliidênico o 0,5 À5%, baseado e6Ore opta° do dito copolf
mveh, de uma mnide'dó ácido monocarboxilico, enfático, contes,.
do de 12 a 22 áomot;; de carbono, e tendo; nele dispernd0, - 0,2
,t a 5%, t) caaado aSbra o pôeo do dito "copolfmero, de partíoulaa,

.d afetuadáem prosença de Um balogeneto afifdtico insatura.
do, que contdm dupla ligaçao oleftnica.
2. Um proceaso de acdráo com o °ponto 1, ca.
racteridado 1,orque ô hdIugemoto enfático insaturado

d add.
cionado aos sistemas catalfticoa em propor ça a de 0,5 mole

pelo menoS, por moi de cempoM de titAndo oo . de vanAdio:

.ni.ca cujo dimendão maior está situada entre 3 e 70 tatorone.
.9

domposigão de soOrdo

OOM o

Um processo de acdrdo com o ,ponto 1, com
podm

• • ao car,soterstioo 1, oeracterizedo'pelo fato do copolimero
Cloreto
o ecrilonitrila.

de
ser isn oopolUero de oloreto vinilidenio0

composição de ..soOrdo com o pon.a
3
to c aractorattoo 1, oaracterizade pelo fato do cOpoliMero de
ser nm-Oopolímero de aloreto vinilidâaizo,
cloroto
•ocri la to metillao:
4 f_ A composição de ao6rdo com o pon.
to Oaracterísti-co 1, caracterizada polo fato da omita de ácido
MajW,4 o r to -tá 1 oo , ali Tático, ser lauramide, beenemida, 'oleamide,
ou arilo amido.

•

REIVINDICAÇOES

1 - Um processo para produzir polímeros ou
copollmeroe , de alfa-olefinas, de pás° molecular regulado,coel
a ajuda de eiatemae catalíticos conntituidoe pelo produto da
reação de um composto organo-metálico de aluminio com um com
vanddio, °acolhido entre os ba1ogenetor9
posto de titãnio
:. e os 0mi:4w-sonetos, ,Ntracteriza.do' pc%que a polimoriza4o

raoterizado porque o composto alifdtico desaforado adiado.e
nado junto com o condoia ro ou a mistura de monflmeroa, na pre
/901.00 de pelo seaoe . 0,01%, em
4. DM processo de-acerds . com os pontos prece.,
:dente', caracterizado porque o nalogeoeto aUtolco iooattk °
• rado d o cloreto de vidila.

•

5. 1.1a processo de acordo coa 09 poetioo
• caracterizzidà poriate. 0 halozerato allfdt100 taintitwado d
boato de Tioilaq

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ni,

lb

7O8

' 6G ' Uà proceada d0 actrdo com Os pento0 1

to . alifdtUO ineaturado e? O
' QaUefderiseao -Porq).?e Ádl o tOs
ome

O alila.
Ufa processo do acdrdo cem os ,..,e'ltee

a i!).

Caracterizado porque o . bologens to aiiratico inseturado
kW/Ge de metslilw.

Polfmeoa alfeolefinicos, caracterizadod
Oran obtidoi peic,proceado definido n o. * poal-M precedewe
Cropolinerce de ettlenc com elfepeidine%
de acOrdI
odwtoterizr.ice, p or eenr, ot.tido e pelo procedimento

de

Outubro

unidade termo » geradora o q ue'aprtseutd UMA rupMficie Cktor.
ma radial:lora de.oalor..
o

- Aperfoicomentoe # cciiform* reicucZO
Caracterizados por um sistema de teriialfh aegplde 7uPidcT
-de termo-geradora.
4 . AperfeicoamentoWA conforme reiviudic9Ze
• aracterizadoe por ser a unidade do coccea_por 11,1, Ude pra,.
vida de dutoe e bomba oondutoree do f1Uid0.1UterMediíriC/
gadós 'a unidade t e rmo-geradora, recipiente* com Camlea de eiz:
e n1o4.0 d o 'Oit o fl olddi.dutos de *. dreagMA dos recipientes .e
da rede dâgua, "ditoe recipientes sendo 1igadOO.04 paralelo e
!exulo regUlação termica por estranguladó.da vela 44ui
'termo transferidor.

*CA 06 pontas t.'Wo

à requerente reivindicada acdrad com k .0orm
Zel ai 7903/ .41
Vefeb intariacio nal e ç Arts 21 ac,tacretodeu. Pedide-.
d4 ~recente,
de ejete' 194% a:1),idiari4

ilePocitadd'Ma'Reparti¡ird.darEatecteCda-ibuiu,sm 29 de de,

.-

Aperfaiçohmentos, conforme reivindióado
caracterizadoe por ser a Unidade da ctoo por convence-o-ai.
uidida em duas ceMarae supOrpostae independente!, aquecidas..
'pelo calor dissipado pelas serpentinas onde groula o líqui.

ia termo transferidor, senda a regulado de temperatura

lembrado 196I aob n2 23.492.

*IN por

dor..

fel..

estrangulado d* veia de dito fluido temp o transferi.,
6 .- .Aperfeiçoamentos em inetalaçam-pará oocçZo

de alimentos em escala industrial, utilizando fauido interne
diário ou termo transferidor, caracterizados Por-enrem eeeen
Cialmenta como deeoritoe, reivindioadqa e ilustrados nos . desenhos anexos.
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TERMO N g ,149.017, DE 29 DE NOvrADRO DE 19-62.
PEQOPUNTE. WALTER. KALJU - SX0.1,AUO.
PRIVILEGIO DE IN VENÇXO ; APERFEIÇOrmENTOS EM ÁRVORES DE NATAL.

•

19.4e
0013 O 141.70 -As Wda dezembro eeR.a.
DO SUL.

~REMIMETALIMIGIOÀ~
áflERTEIÇOAMENTOSEM MT/MOO VA&
LtOTO ME VES001MALA:INDUSTRIAM'
01IL IZO1O 71,0441
ide Ex IdAnnlaDoDn
0 A
TERN'
• Cgr

mAperteigoamentoe em inetalacad para coo*.
interm
- to lainent00 en cadela inductria4 Utilizando fluido
praxe unideal
4Q o; terno traneteradori caracterizado*
•ontitatIldeetaqueNe
\bildeatimenearadoralrovidadfrgerp
'

IMMO Iam *anatariam um é condusido,Par tulultaUt,
thelennen*Ua laan aa andirculto teohado 0 a unidades de ..;/
W11403 rON WairádangorecneecOop coa as:quaie edito,

tem troaderidor rolha trem de cgar; come
igeklan,~ ter )291114121dad CM @DO e dânew

lho kettidgoomontooR conformereivindicadd
Wo

a Mie cuperaY 40`

PONN&CARACURISTICOS
1 Aperfeiçoamentos em árvores da Natal, caracterizados pe.'

3.0 Xabe de cada ramo dá árvore ser obtido a partir de duas ou mais
tes . clçaaterlarpliistico, de mama coloraga, anam,tonalidades dif e.,

Dantes da mesma c6r, ou ainda em combinaçgb de ores, tendo ambas a'e
Urdas Iatar ;at;' inteiramente recortadas em franjas, fitas estia que

---" Sext2t-Wra 1 b

InArio OFICIAL: (Segé."0

•

01:1....!,.rn

ille

911119111111fit

G
TZaMO It e 145:846 de --i de áoneiro.de 3.963
exQUEItNTEi IMILCO conrommox.. LUSA.
ravirácuo DE xxvogIo: NIPARCIHOZE u•CONDICIOIUDO*
átrixDICAOCES,

F10.4

e go superpostas e interenladati entre dois fide.retilineos

do aramo,o0
duais ao posteriormente retorcidos conjunta' e helicoidalmente, fica .
tio , aquelas .Titaa enroladas tembiSm em hélice s8bre os fiais de arazo,cow
ik'Indo-olk iapteiranloutO; e por sua vez o tronco da Arvore podendo ser
ge.lalniento revestido ooz . dnas ou mais fitas duplàsente franjadas, oro
POladas helic.oldaltoonte csa tiro do mesmo..

2..ape
. rfoico
. amontoe em Arvores de Natai, cozo reivindica:10 •
t31.13., substanoialiente DOWai de p or/toa e 3.1ustrados nos deaenhos ano»
B.
etaM

X0 174420 1 22 3.1 DE 00TUDRO L 1965.
GRAND40.. S g0 PAULO.

WWIRENTIN

0DgLO INMSTII/All. "NOVO a ORIGINAL MODALO DE CADEIM.
.

Aztviatneac 1511

_ .

3.É ) - . Now E fg033.11. KODÉDO DE

coDataa, ata gio coal.

lasOtortca.. o. essenotalmonte por sor conetituido do corpo (1) de 4.
Med" onvoinieada ;oca o toniato . do barril todo.. Estada Rup.
et
. a cortada em insulo reto (2) do molde a formar • parte do as•

servindo a metade .(3) ouso ondotO, e horizonta/aute, na
¡Ma does corto ctolocatie 0.eatofaneatO (4) da cadeira o 'Oda*
• prOforia de *adoto a assento recoberta ' ows una bainha sato,
fele *e taio• (e) e O indo,* pode taabk aor provido de estofou*
.90 e S Provida dit Dto de bonranha tal om eimilikr em nUero olo ele.
acato.

,.(1% oe *Mo
21 ) • povo E ORIGINA eamtrM ar COAM, de aolr:do.
'
;coa o ponto 3pr000donts ei Mo soldam oubstancialaserta alinde";
ellyladiosto aviai 51 pelei dlionbpa adro..

aparelho de ar condicionado, comp.reendea•
Gb ao-pecae para a insta1a0o do .osnalcionador de co do . tipo
Uma axmagao em fonsa de caixa, adaptada para ser
. kloluindo
,
Colocada no carilb.o da; Jona, caracterizado por um suporta
retangular para au.atentar a aramou . * adaptado. pra par dia.
poeto no oa411n) da janela. em Una °enodo ipbabiaialpt.tte
COMplanar cozi Cate; os suportes possuem parted montadarl P0.4
da terem wovimentos .teleacdpina de uma posigtio re;traida a
C1ipesiçI70 de montaGem distendida e ncrenondO-Oe CO2 O co.

• zum da janela; pegas de travament0 Para fixar 'esta Pool.*
oo distendida e o travamento pela iáterlidao; do suporte.
0Ola o caailho da janela, em consequencia do referido intorn
eDdrenomento do2..
suporte com.o Õszilho.,
Aparelho de ar * condicionado, comprando&
do na pegas Para a inatalagZo ., de acordo com o ponto 1, ca•

raelierizsdo • ainda por -uri painel da vedagao
' flezcive/ opa 09
estendo entre as partea comdcloyinantoa teleaoslpi001; do ia*
porte retensular e a almoças automaticamente ajustityela para
ondeai o espaço entre a armagIo !), o suporte, polca entanto*
tele30¢picos

dae.partea dbte..

.aparolho ,ar condicionado, coepeeribliao
do aafpci-gaa para a- inatalagiio de acOrdo coa o ponto 91 1 das
4a caracterizado polo .Palnel ôo vedage:o 41.4 ,p10.24 . 9a9 caRap
•.
pas do rolo agrilmentada talai partem coa ecoicetaorteleich
&Leoa do Werkirido *aporte 13 ndapted0 Doa seiÁma . m 6enee34,
imo seleti-vanente.'e painel fleriva)...c0a OS anexado moer

_aguava,

(

4. aprazo ao ar ooadaoLonadO, ocepeodera
do ao popa para a ínstelag go ao'ffierdo na pontua, It Cio)
pagodeado pr uma paga do travelleatO Opa t enebleatda mol,
. •
uno linFota artal geata montada e coa em xeeealko 'Mara elig4
riemeato do reteng -a0 coa atrito, eme a pata cosi tiglinentaa
IC";:r,or

944eacdpicOs do auporna p ei come de iávezen,to EOVireatal•
polo referido porte° e lavabo pagal angnapmentra;tavam
Co-me aaa o oatilbo da Neli em 0001100031014 da etarepaeZa.,
Co da ou, dots yute goaO ~ia oto tigneek gps

$.% odatto da é,e walgaidadoe MC and11
li 400biat4o do condicionador de ar, incitando una angt21%

sua, ai KW

wa.~192451~111123,11k

•
13
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ar, com um suporte para sustentar a armaçU no csailSa da ja2la, caracterizado por compracnaer: trilhos guias que se es-'
ander ao lonsp das paredes npor r e inferior da referiaa

(be •:',co In)

Outub-o de 1933

'iate dó referido encaixe para os aovimentos axiais; a assira extremidade da alavancapossui uma peça enarendvel cem

aaLaç2o; cada extens:a de cexil .ta tem ma peça vertical nas

atrito com a escora de um dos .referidos caxilhas s e uma na.
la de reação entre a alavanca o o trilho para levar a ala-,

aaaarcaidades ' afastedas da areaçãa e as escoras que deelizaa

vanca a se engrenar com atrito A referida escora.

trilhos Guias, para movimertar a extene:o do csailho pa-

•

a junte

a

para longe da armaçto; um painel de vedação fiaria*

se estende entre a extensas) dr Oaxilho e entre a peça

•

aartical da extens7a do can:ilha e a armação; um carne atuando
-

12:1 C peça

de travamento e movimentado pelas referidas paçac

Zeraàceis e levado para 0 engrenamento com o Csailba da janta
ea consequencia do engrenacento de cana doato com o alta
aa oua ce estende sabre a extenso do caxilhoi a alavanca
amntada no trilho guia engrenando-se contanuamente com.e. eira
'.:.tracZo do caallho para fixar G peça vertical no referido ena
aaanananto para travar-se coa O caxilha da jahela.
C. Aparelho de ar condicionado s cómpreenaendo
ainda por
a coabLnação de aC6rdo com o ponto caracterizada
5,
ataa pega ,jartical do caxiltos possuir um par aa pontas) e capeça de travamento possuir uma celha comam liar de escoraa
t/in ao estendem verticalmantes angulonsoa . /ateraimentes corraa
aondando ao caxilhc da janelas c uma placa com um par de
entalhas paralelamentc. inclinados, qua deslizam s6bre an
anta: pelos assaia a calha .a diagonalmente =atoai. da Uma
noigt12 de descanso a uma posiçãa de travataanto dc camilhas,
na conaaquencia do engranamento de cama de uma eacOra anujvaa caaa o roferidc caxilhw da janela.
70 Aparelho de ar condicionados compreende
caracterizada pelo
Ct e contduacb dc acordo cor o ponte 5 0
alavanca possuir ama lingueta axialmente montada ealore o
ilha guiap o Um ressalto provocar por Um atrita continuo,
.a
rellex.cou 66 retenono Coa. a refcrada extenua dc caala

10. O aparelho de acSrdo . com o ponto E, caa
racterizado ainda por possuir um painel de vadaçãP flexia
vel que se estende entre a estensCo do caxilbo o entra a
alça vertical da extensa° do amanho e a r eferida amasac
a vedação compreende ums; armação para rolo, que se as:tendo
verticalmente próxima Á alça e tendo um encaixe qua

se Ct.,

tende lateralmente e próximo à armaçao) um painel nevava
fixado por una extremidade à armação o eaterdendo-se parei
junto da armação do rola, num encaixe lateral; a conrtrua
ção a tal que, quando os caxilhos ate movidos para uma pca

sço

retrafda,. o painel floxivel d enrolado para cor suar
dado na armação do rolo, e quando os caxilhos sai )' movidoa
para uma posiao distendida, o painel cloatnrola-sa de armação do rolo.
11. O aparelho de acerdo coa o ponto 10, se-'
secterizado ainda pelas escoras de cada camalho possuir
talhes próximos une dos outros e alinhados realmente amam
plano com o encaixe da referida armaçJo do relo . c o paira:.
flexivel sendo retido pelos entalhes. •
12.

O aparelho de acOrdo com o ponto 1(,

caracterizado ainda por cada trilho gaia superior c infa-,
rior possuir linguetas bifurcadas disposta próxima ts paredes verticais da arwn6, urnas próximas à outra; ua pr_í.
tal flexível com

UA

flange que as estenda ao longo da rc-

ferida borda encaixada entre as bifurcaça j e e uma pare.:a
vertical da refezida arnagão.
13. No aparelho de ar connicionado, at

B. Wo aparelho de ar condicionado, as raças
L. lattalaça da armaç;r. do conaícionatior de ar na azdc caailho da janela com calhaa ar paças carac'teriL aaas asaa compreenderem trilaoes trilhar Gaise çue ce astenet: aonso dae paredes superior e infericr da ar -mao -ilz e
tej. ', Jc:cepe ra serem dispostos realmente na aasze piara dao
caltaeE Um par de armaa jec ar forma de Us cada
:ana cocoraa aue deslizem nos trilhar auaaa aa ama par.ç',
..2zrai4c a ume distendida, tenda ainda, uma alça vertia
•

aiaposta na celha da janela para levar c cazállia a tua
açc diatendidg o rossalto de alavanca atua pai:criara.

Clixç eviaonto úe cada caxilho para uma posição retraidas
Wc,gu tc paraite seu movimento a uma posig -i:c dietendida; CO
cc»toa o traVamont0 de cada alça do assino -na calha da'
aCa.e2.a C faie* por um Cama gae atua cento u2 calços cm canso
do ousregessonto do ume Coe a pareee aterei da reprojetado em um forte elz,
ã2eaa, celha de z"j onola fl para
'Àcst:_ws.Ao ctou t alhaõ
go 0 oporelko de st6ne. com O ponto 8; c
WEekki goâo pOe WW, trilhe guia ' auperior possuir um flana
esft çy.e

ea eatenda para cimo com um encaixe 0 Uma peça.do

CattUt.9 afg.10 ~tende uma, ~Ma 091a g aia ma extroml-

ças pára a instalação da armaçZo do condicionador de ar nu
estrutura do caxilho da janela com calhes ditas peças: ccr:.Ç.terizadas por compreenderem: trilhos Guise estcaaenan-r- az
lona° das paredes superior e inferior da armaçCo e e e
Cas para serem dispostas, substccialrrantc no plwne dez cc-

lhac um rnr de caxilhos, cada qual com eccoraa que des;:la
aam de uma posiç 'ca retraída a um disterdida, ainda coa c:-e.
parte de moiltasca dis-,)osta na calha da joy ,eln, com ry*
tos a uma pociça:c distendida; o ressalto da alavanca atut
para evitar o aovimento de cada caailbo para urra rc ,.raçi: aotraida, enquaato permite seus movimentos para una pcasiçZa
tistendida; as peças para travamentó de cada acanto rd rzw
lha da janela, incluem um cano que ctu7 como um calço,

Ck"

consequencia do eaarenamento de cr.a. ....a um lado da parce.e.
ia calha da janela, para ser levado a um elureawiento
firação com a calha.
14. .Qualquer nova caractevistica de concru-

ção ou combinaçao como aqui mostradas ou descritae, ainda
que os pontoe precedentes ou objetivos fixados ou az careoteristicas da ¡avença° sejam aliai expressas.
A requerente reivindica de nanado coo e Uona.
Vanaan lutaauaalvnal e o Lat. 21 do

n£
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C) ttubro de 1958 4711

fora do reOlpienta atravea de sa tubo de salda ligando

8? tio adoto de 1945, a prioridade do ciorroop<irdeAto podido
iopositdo sa Repartigto d.aatontes doo Estados traidoti.
ori 3 ae abril tit 196a9 sob 119.1870o4.

do alety./a j/ válvula do recipiente,

a camara

•

60 Um..recipienve atomieador de acordo com 0 ponto 5,
Caracterizado pelo fato de a camarada mietura ficar.interpouta
entre as paeaaatau do flutuante, e uma paesagem do tubo de'ealua.

7.
OU

UM

redipiante atomieador de acordo com os pontoe 5.

6 # Caracterizado pelo fato de o tubo de •Saias ser flexivel e

ffier um tubo com voltas que permite que o flutuador deeça ao fundo
40 recipiente ficando entretanto ligado ao. tubo de salde.
. UM recipiente atomieador de aeOrdo com os pontoe

74
Ç 0U

6, Caracterizado opelo

fato do o tubo de saída ser flexivel o ser

um tub0 com Voltas-que permite que o- flutuador-desça ao fundo do recipiente ficando entretanto ligado ao tubo de saída.

80
.pontoe 5 a

Um reoipiente atomieador de acordo com qualquer doo

7, caraoterizadó

pelo fato de o flutuante ser substanciai-.

mente eàferico.

9e

Um recipionte atomisador-do aoórdo com qualquer doa

pontoa 5 A

7, caracterizado

pelo fato de o flutuante ter ata: gano/ala.

•

'Mente a forma ollíndrica.
10.

*Um processo para a aplicação de Ws mistura de ligai.

doa de um recipiente preaourizado para o oxtertor, eubetanolalmente como

74

douorit00
ít

11.

11

Um atomizador doetinado a aplicar uma mistura da

3£.

quidos, Substancialmente como doacrito com reforância aos deeenboa
:anexos.

TERMO N v 146.204 de 17 de janeiro de 1963.
. REQUERENTE: ROBERT HENRY ABPLANAPP. E.U.A.
PRIVILEGIO DE INVENÇAO: "PROCESSO DE APARELHO PARA
APLICAR MATERIAISrAEROSOIS".
PONTOS CARACTER/sTICOS.

Ráivindioa-ee, de aeGrdo cora a Convenção Internacional o o Areal do Cádiad da Propriedade Industrial, a prioridade do

1. Processo para aplicar uma mistura ddliquidoo de um

pedido correspondente depositado na Repartição de Pateutee doe Mata,.

recipiente preeeurizado com válvula, o retendo recipiente tendo duar

doe Unido° do A m4r tne• em 25 de janeiro de 1962, sob 13.160.738.

camadaa de líquido eobrepoetae do gravidade eepeo ífica
'
diferente e
tombem um propulsor gasoso acima da cartada de líquido, oaractorizad0
peio fato de porções de líquido da cada camada de líquido serem cepa.
radamente retiradas da dita camada sob a preeaão do propulsor diretamente para uma câmara do mistura, dentró do um flutuador adaptado
'porá flutuar ne plano do demarcação entre ae camadas de liquiao,
onde ao ditas porçõeo eão misturadas, e pelo fato de se operar a
válvula afim de deacarregar,da canora de mistura, as porçâee mie- \)
turadau de líquido.
Processo de acordo com o ponto 1, Caracterizado

2.

pelo fato de uma das camadas de líquico compreenaer água.
Processo do addrdo com os pontoe 1 ou 2, caracte3.
rizado pelo fato de uma das oamtidae de líquido compremier um pro*
pulaor liquefeito.
• Processo de adordo com o ponto 3, caracterizado
4n
pelo fato de o propulsor liquaaito compreender um biurocarboneto.

5.

Um recipiente atomieador para aplicar uma mistura

de líquidos 'anuo° de um recipiente preeeurizado com válvula,0 di:
a recipiente contendo duas camadas líquidas eobrepoetae de gravides específicas dixerentee e também um Propulsor gasoso acima:ate .
aodae de liquioo de acordo com o proceeeo de qualquer um doe poa+
1 . e. 5, compreendendo um flutuador, cuja gravidade especifica.
!:az com que flutue no plano de demaroação-entre ao duas Camadas lia.
quilos caracterizado pelo fato de incluir dispositivos que permitem
quo porç gee de líquido passem eeparaaamente sob ação . de propulsor
gasoso direaamentd de cada camada líquiaa separada para dentro de
uma.camara de mistura no interior do citado flutuador, na qual os
líquido° eão

0 de onde, sob operação da válvula do

ie.,

Jipleu%e, as porçOee de líquido misturadas attC dee -carregadas para

PR9

--

E2

TERMO O v 146.350 de 23 de janeiro de 1963
REQUERYÁTEt OCA ARQUITETURA, INTERIORES S/A . +sua:USARA
PRIVILtGIO DE INVESoIO: D APERPEIÇOAMENTO3 P POLTRONAS#
REIVINDICAÇ5ES
- Aperfeiçoamentos cm poltronas, caracterizada
pelo fato que a armação obtida por doU, pares de nos.
tantos fueiformee, um maior-que'd odtro, interligadda

por

Moio do travessas grossas,. dó Seção eliptios os outra, dr,.
longo das quais eão pratioadae rasgos Ott-abOrtura

pau,

lolge e ontre a p tas um furo para alojar um ta0D:oe
2 ..: Áporfoicoamentos em 2oltronae, de aotrdo 005
o ponto 1, areal.,erizado pS10 t9 )tom trdaa de No

Oartagno de 1964

041100 . algOlAs1: (909So ealsy

4712 Sexta-fora

tas largais tem ouse pontas pa p eadas atum doe referi.
doe raegoe ou aberturas *Voltam aunir.so . por meio dó
uma alça, sendo oada tira:Azada:me traveseao por meio I
Ato referido taxa°.

Chia cultalonto to de atligranon ht),0412:411.2,1,24rieldei
2014x1h41$9t1iSoarodat9 /09 (9133991ana h teu do colo 49
Galas

• trone &goto to ponto 4, corneterhado
to fato h retorna ocos
. migo cor adcicietrada em diasonaccol*

, 409 Ma parlado de at8 cinco dia%9) • Coopoeitio antialratntlea, caractorhada por coo
tca 0,04inet114,9,24rioloro441droaletalfootonato ebidr1419
tó de dublo.
8) • Corpoelpte antleintntha para adminietehro • •
minais por via Oral, caracterizada per tonto" 9,0•31natil*
trikloronlnIsidroglatilfoafonato o 'hiartallo do aludia% na quet
eettto pronto% por peg o, aproximadamente 1 . parte de asarsxmo
alutalnlo' por 2 a 14 partes do 0,043not11-2,2,24r1o1cro4.
tiareziotilfoefonato,
•
9Y* Pelota para adminiatrage a unhais por via
es

trai, earaotorizada por conter.0,041noti14,2,24rioloron1e

biaro.ziati/forforato e biOrAxido de a1taelnio.
10) • Corapoolgtto antiale g etioa prápria para
ra adoidar

SragXo . a animais por via oral, caracterizada por conter ClAwdl.
Ovotil.2.2,2 .tricloro .1.1*5.droxiotilfosionato e bidrbido de alui
coleio, raztto do 2,601a da 1 a MA para Wpçoo por peco, de
0,43.dimetilia,2etrioloro.bidroxiatilfasfonato s bidrOxidodO
illuminio, respectivamente. •

Pizpepariv.s

ter.s4À-#11. W

Tg-sc.it

Na 146.411 de 25 de janei.0 de 1963
REQUERENTE: AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION . E.U.A.
Enviam DE INVENÇXO: "PROCESSO DE ELIMINAÇXO DE PARASITOS XIS
TERNOS DE £ZIIMAIR E COMPOSIÇOES ANTIELMINTICAS PARA SUA APUAI:
TERMO

00.

REIVINDICAO3ES

1) - Processo de tratamento de animais para a'elimi..
mietto de parasitos internos, caracterizado pelo fato de adramnis.\
Lar-se ao animal, simultâeamenta, 0,O;•dimetil-2,2,2;trieloro•I*4
bidroxiettlfosfonato e bidrOxido de alumlnio.
2)

11) e CompOsigdo antiolmfatioa pe8pria para unem
trago 11 , 1kniMale par 1ia Orely caraotorizada por compreónder
grdnulos triturado, 'preparados misturando-mo bidrOxido de Alui
dei° e 0,0"11m011 .2,2,2etrio1oro1ebidroxieti1fosfonato, $0re
5ando-00 pelotao com a mesma, e em seguida granulando-se ditas
pelotas.

12) . Composiglo antielmIntica caracterizada por
Conter 0,0-dimet11 .2,2,2.tricloro .1 .bidroxietil2osfonato 8 bi•
&Oxido ao alumioio sob forma de dosagem simples, a rado de
4roximadamente 4,36 para l, de 0;0-ainoti1,tricioro-1-biaro,
eletilfosfonato para hidrOxido de alumlnio,

Finalmente, de acirdo com o art° 21 ao Migo da

Processo de tratamento de animais para a eltWie,

•aeito do parasitos internos, caracterizado pelo fato de adminise
Irar-se ao animal uma composlOo antielminica °entendo 0,0-dimatálv
8,2,2tricloro-1 e4lidroxietilfoefonato e bidroxido do alumínio,
administrada por via oral numa dosagem de 40a 150 miligramas de
0,0-dimeti1,2¡2,2-tricloro-1.bidroxietilfoofonato por quilograma
40 'deo do corpo do animal:
8) • ?roem° definido no ponto 2, caracterizado pse

tropriodad0 Induotrial, 0 a Oonvenedo Internacional para a Pra.
4000 da Propriodado Industrial celebrada em Paris (1033 ), regi
'lata ma Pala (1925), reivindicam-ao os benef'icios da priori*
lade emanante do pedido depositado na Ropartigdo.de ?atontes
40s 8.144., sob n! 189.241, em 80 de janeiro de 1054
CIMO fig 147.32 de 4 de março de 1963
REQUERENTE; TRIa°
VEZZATO s/A, EsoENRAB/A, INDUSTRIA E COMBOIO
. PAULO
ttti3emire DE0INIIR?Mtlale giaÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EMPAI%

to fato da referida dosagtm cor administrada cotidianamente XIM

ouceSolvosi
4) *Praceei* de tratamento do cavalos para a elidi

sendo de parasitos interno', caracterizado polo fato de adminis•
¡ trone aos cavalop uma oompotilodo contendo bidrOxido de alumlnic

I. 44098botil-2,2,94ricloroelehlandatilfoofenato.

6) e ?recesso definidw no ponto 4, caracterizado pe.
40

Sito de referida compoOlgto eer administrada Dura dosagem

.

DEIVINDICAChES

ge) 0aPERPEIp0AMENTOS'IMODuzinOS EM PAMMAS PARA EREIOS DE,
VElculos",

em que dito panelas para

dlOpeeltIVO8

freios, allim doe ueuals

de ventilagWo, caracterizam-mo por ser dotada de

MOAS do arojamento.o diesipa4o . de calor, por convecc710,quasn
do 00a e'Vel oale 05449Ylae4 toi meivó 5otea 9041004u/dee p elo •

",^7^
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•
tato de ter dispostos s i metrivainente ti
das pandaty °rinche
Sho

MA

OlitIbro dn 1!) -;3 1-1,72.1

_

parte exposta °Mica

ap roXiMadaatentO *vaiei de torna doia*

sentido de profundidade da..parede da poda, ' e ola • tine"46 Parel

retAm a tinta

ao ser a

caneta mergulhada no. ..tinteiro; eervindN

portanto essa esponja *como depdsito do tinta.

Zes lutemo\ de'ditoa °Miolos apreüenterso a *nave arco rad

82) . eNOVAS DISPOSIOES E CONFECCIONAMENTO EM PENAS DE MOEM,'

entrantoo

de aodrdo com 00 pontos 1 2. 0 2 2 , e tudo conformo'sUbstancialj.

".....Pidna0AMOSINP015
1Z1f..2211i8PAN
,_____....
9fLASUIA_PR...
)310S.fijo,

ounto descrito reivindicado e pelos des galhas anexos.

Wenn% de nodrde conto Tonto procedente e tudo conforme OU+
bdtdagialment, denta% 04Tiu4teado e veios deSenh g n 44eX080

fig. 2

+ 0•43
.01f

Fig. 3

nlarmmV,)%0WW7 .44~~~~~,~0~Jte
111:11111k.09" .14ZWAVAV

'XV

/70. 5

TERMO N e 147 . 393 de 5 de março de 1963
REQUEUNTEt AMOR STEINER - SID • PAULo • •
MODELO DE UTILIDADE: "NOVO TIPo DE sABoNETEISO
REIVINDICAOES
I • NOVO TIPO DE SABONETEIRA, caracterizada por ter
'paredes laterais duplas, oom abertura na base da parede interna
por onde escorre a água do sabonete molh a do, a eual lies deporei'
toda entre as rearidas paredes.
II - NOVO 2I1O DE SABONETEIRA, caracterizada a/nda •
por ter um furo com tampa,.na base externa :da saboneteira, por

érij, Z

Onde os descarrega, quando desejado, o ' lleuido acumulado entro,
as paredes duplas acima reivindicadas.,

T;rmo: 144.6$0
Do 14 do Novembro de 1962
nequ.ronte }ANELAWINO MEDINA,
Oclo Paulo
Privilegio de Invengao - NOVAS DISPOSIgOES córingozettéltioto
PENAS DO ESCREVER.
REIVINDICAÇDEU
IQ) "NOVAS DISPOSIStIESECONFECCIONAMENTON
.A.RUMEP
Caracterizada por ecr oonetltnida por adi

da índia, bUmbl, caniço, ou de madeira
da Su as extremidades, ou em ambulo
P ona , variável deado a eimPlee pena

frageonto de Capam

reei gdates

tenda

a oonforoaste do
de esoreer

et,

URI

MOS

tipo do

84 MIO

TO

timbu penas para os mais diversos tipos de eseritee, letra,
ou dosenhos, enamoro do 1 0 10 item O ífirtarguras sarlavoie

e Intercaladas nas respetivas dimeneWeeo
dei

"NOV

TOPOU N S

á -I,

TONAM

RS á • ;.•"

.do aoardo com o ponto 1 0 , e oareeterleade ainda polo fato de
1.4b94op_4* agite (111110111 de Oca

muja ogne Messe

e

I/I• Tudo como descrit o no presente memorial 0
+nado nas desennos anexos.

Firi f

•
.00.4ela e. els!

MfM3Y
7—\
r

llUet
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Outubro de 1968

~BROTE. O. EAUKNECht U.m.b.H , aLRMARMa.
@RIMEM DB INVENg0 . MECANISMO DE ACIONAMENT O flO OPORTE OP
OUÇA EM MtqUINAP PAE ' UVA?' LOUCD
MXVINDICACUBE

ae . MeOanisma dr acionamentr Ir sunortr de toUge .
Rotativo durante o fUnEunament y • ah orarerZnci. lhe . razoa
de um dato, em maquinah pare usar deuça, iaracturtzacu pei.

esto do o suporte da louça possuir Ge eib aleiraria o cê
Centrado, Contra a qual e forçado por oxemplo, cor tntermá.
dio do uma mola, um rale de friogis eabr1caur oreferiincio

g21im0 ge 147.508 st) 11 de marco de 19B1
Requerente; GILLIS PATRICK PLANAGAN - E.U.A.
Privilégio de Invet0Soa "APARELHO PARA EXCITAÇXO MO BIONMD
NERVOSO"

de um material elásticO. como borracha ou análogo. - gUt
cismado por meio de um motor.
20 . Mecanismo de acionamento do Suporte da louça,
de acardo com o ponto 1, em máquinas para lavar louça com um
aupecte da louça que t aval, para gora da caixa da mirquins,
Caracterizado pelo fato de o eixo do ralo de frieçao . se encun

REIVINDICAqUI

Um processo do estimulação do sistema nervoso de Um 89
mamífero, caracterizado por gerar um campo de ondas ele.
tromagnéticas com uma frequencia superior ao alcance audivel
w,wax

trar previsto essencialmente na direçao do Moviffiento do supoL
te da louça na sua entrada na máquina.
3.- Mecanismo de acionamento do auporte de louça

por expor parte, pelo,menoe, do referido sistema nervoso 80 dâtd

de acOrdo com o ponto 2, caracterizadv polo fato de a superff
010 de fricção do ralo de fricção ter uma forma cOnIca.
4.- Mecanismo de aolonamento do suporte de louça
de agrdo com os pontos 2 e 3, caracterizado pelo fato de o
rOlo de. frloção.se entroUrar suportado elásticamente . em senti

e.

de axial..

s.- Mecanismo de acionamento do suporte de louça de
;Wird° com os 'pontos 1 a 4, em mriquinas para lavar louça com

suporte de louça mOvel lateralmente para foro, por meio de uma
tampa, caracterizado pelo fato do o suporte de louça possuir'
no seu apoio um braço que, ao fechar a tampa, fica encostad0
A slI ta Ultima e força o cato contra o rOlo de fricção.
Finalmente, a depositante reivindica, de ac tmd0 coa,
o
ConvençRo
Internacional e do conformidade comi o artigo 21
•
0o COdigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspoa.
derte pedido, depositado na Ropartição de Patentes da Alemanha.
cm 24de novambro de 1961, aobo airmoro B 64,779 IcSra.

pampo.
. Vá processo, de &cerdo com o ponto 1, caracterizade

pelo fato das referidas ondas eletromagnéticas serem moduladas g
da frequencia das ditas ondas eletromagnéticas moduladas ser a'o
justada a uma u frequencia em que dito animal mamífero, Tia Pode per
uma pessoa, percebe a Informação transmitida péla modulação das
ditas ondas.
O.
, Um aparelho para a estimulaçae do sistema nervoso de
um animal mamífero, que pode ser uma pessoa, por meio do preces.
se constante doe pontos .1 ou 2, caracterizado por um dispositivo
gerador de sinais para gerar ondas eletromagnéticas com uma
frequencia superior 'ao alcance Os audição; dispositlY0 de modU.
laçr7o preparado para modular ditas ondas eletromagnéticas; e um
gerador de campo disposto para receber ditas ondas eietromagn&
tidas e gerar um campo correspondente, preparado para ser oco.
plado com parte, pelo menos, do sistema nervoso do referido animal mamífero.
5.
' Um aparelho, de ac8rdo com o ponto 3, caracterizaao
pelo fato de apresentar um dispositivo transformador destinado
e produzir um sinal elátrico . de áudio -frequencis correspondente
• Cons. O dispositivo modulador dos sinais sendo disposto para sia.
dular ditas ondas eletromagnéticas, em correspondencia com dl ...
to44010-einal.
5.
Um aparelho, de acardo como ponto ri, caracteriza50
pela provieíío de meios de ajustagem da frequencin das referidao
ondas eletromag néticas moduladas, para selecionar a frequenoio
CM que uma pessoa, s quem eão aplicadas ditas ondas, tenha a
sensação de ouvir os sons que correspondem ao dito áudio Sinalo
.Um aparelho, de acara° com qualquer doe pontos 3 a 8,
§.
caracterizado pelo fato do referido dispositivo gerador de cara
po incluir um .par ,de eletrodos preparados para gerar um campo

011111111111e......_
leeemieriízepft

eletrostático.
7.
Um aparelho, de ac8rdo com o ponto o, carecterizaut
pelo rato do referido dispositivo gerador de campo ser montado.
numa estrutura separada do corpo da r.'érida pessoa.
8.
Um aparelho, de acbrdo com quaisquer dos pontos 3 . 7.
caracterizado pelo fato do referido dispositivo modulador Som-

DIARK) OECIAL
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Outubro ti,?

(seção UI)

4713

preander Um aparano de modu/açrso GO amplitudel
9. DM aparelb00 de sodrdo com quaisquer dos pontoe 3 a eg
fraguannia das referidos OI1IC9 elet.row

caractorizado polo rato'da

mar/Atice° estar compreendida entre cerca de 23 %sã:10'4010390W
Sge3undo 4 cerco de 200 quiloolclos por segundo.
Reivindica-se, da acerdo CO4 a convançU intsu-k.aczooka,
prloridado GQ;
O *Art. 21 do . Cddigo da Propriedade Induetrial a .
»adido Correspondente depositado na Repartiç ã

o de Pateate0 d0Q

da 19 520 04. Vá79e304
Ustudo4 Unides da Ancrien ° en 12 0.4 ts2r4o

T11120 Ns 1 47 . 579, DE 13 DE MARÇO DE 19G3v
REQUERENTE.. ROBERTO BANOHETTI.- SKO PAULO.
¡MODELO DE UTILIDADE. NOVO TIPO DE TOMADA NULTIPLAo
REIVINDICAOES

I - NOVO TIPO DE TOMADA MDLTIPLR # tormad0 do UM.
5 -eskpo de material isorante,porem c aractgláado por tor ota bem m
interior duas canaletas p aralelas . condutorao de eletricidadepliat
Iguais estão 11,gados dois pinos, na parte de três poro toando da
tOrça e, na parte dianteira varios orificios para introdugZo dm
o plugs n comúns.
71 . Tudo como descrito no presente memorial
luatrado nos dOsennos anexos.
t gRUO N Q 147.531, DE 16 la N0X120220 Dg 1962.
DINCUNINTS,.JOU BUZZOIRO JONION. m 810 PAULO°
M0D21.0'D1 UTILIDADS. NOVO MODUO D g MÁQUINA Dl ADUMR.
121VIDDICa2023

1 ... MOVO NOOLO DE )IQUINA.DEA00gAR",,constituide
de carro reboque, som dual roda % convencionais,
4seadO SUO trasIts :obtida &traves; de um trator,
caracterizado e reivindicado por possuir um cima
L5, com travei perfuredn 's de modo a permitir (ajustagem quente alargural tombOree, variando eia
quantidado, servindo para distribuir uollomecele
te o adubo, cuja distribuiçlo feita atravoe
do um Prato giratório colocada' no .ndo dos moa mos, os roais possuem regulagen de thocu a °Stift
leeer e quantidade do mias° apropriada a cada flog
engrenagem que aciona o prato existente no fundo
de cada tambZr, ligado e g rodas dentadas espoai ais; referidas rodas dentadas funcionam indepea.
dentemente e possuem timo baste, COM funçeo'do
lento, o nua Dormito aromounher. sem violentou
som violentos choques, as depressisos do toscam
estas rodas possuem eiio de movimentai* prO
prio, o bicos que tem a especial 'unção na rnvolver a torre, depois de mmcebor o adubo, a .
tis% de misture-lo convenientemente.
"NOVO

OIDCLO DE VAQUINA DE ADUBAR", substancial:

mente como descrito nu relat j rio que .çi;;te
gra e acompanha, caracterizado o reivindicado

nu ponto procedente e ilustrado no desenho ao
apenso.

TiRMO NO 136 696 de 23 de fevereiro do 1962
sugue
Requerentes AiTISBOLAGET MANCO
Privilegio de Invençãos "FOGAREIRO FIRA ÇORoUtTfrEt RAMO°
MIXINOICACOCE

I. Fogareiro para queimar çointrettieol gasoso, do XOCoro daqueles
em que o bico de gás e preso ao reservat6r10 de combustíve4 O os qual
são providos de Um suporte para Vaso ou Panela, afixado 40 4a.0 roam
tÉrio, cujo su porto combinado com uma tijolo para captas a aiqwido que
transborda na fervura @ caracterlzado.pelo tato de que o ampute para c
Vaso e a tijela de transbordo consistem em dois dementa; separados off
quais sZoligados entre st,' e ligados ao reservat&to da oceaustívei g
por mela de cabeçote qUelmador9 e bem assim pele tato slot aeR o alba ame
te provido da meios centradores @ os quais efetue automaticamente a ame
-tragou da tiJela e do suporte, tanto Oeste ee Ma* apoia @ oca Ge ge
boa em • relação ao bico, quando Zr
O fixado ao cabeçote,
2. Fogareiro de accirdo , OoM o ponto 2 9 aaraftewitade a*, Mo dle qm
a tijela do transbordo i privido de dag OUROU liame qua.aamaameill,
01. 0 0 zo'servatOrio, de gês, e fixam-na t( disttneda enraia Mina da Me.
PatdoPiPe
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3. Fogareiro de acGrdo dom o ponto 1, et:wterizads pelo feto de TIO
o suporte para o vaso ou a panela e provido de uma luva`em disposição cal
trai, através da qual é passada um conduto que se projeta desde O cabeço.
te queimador," para ligar o dito cabeçote com a parte restante do queimador
ou bico, e pelo fato de que em sua subface, o dito suporte ol provido de
nma ou mais saliéncias que penetram em uma abertura centrai na tijela de
transbordo e se destinam a centragem relativa dos elementos componentes
4. Fogareiro de acSrdo com o ponto 3, caracterizado pelo fato de qu:.
a aresta circunfèrencial da abertura central na tijolo de transbordo, •
curvada para cima.
Finalmente, a depositante.reivindica de acGrdo com a Convenção Int*/
nacional e de conformidade com o artigo 21 do COdigo da Propiedade
Criai., a prioridade do correspondente pedido; depositado na &partici° 4,
Patentes da Suécia, em 15 de junho de 1961, sob o nUmero 6262/61

Outubro de 196
~ma

brinquedo; em forma de projetil detonador) que Ce eareetedial
)0r ser constituido por um corpo ellUdrieo possuindo em sua parte aos
teria uma P005 meti1le4 ova toma a base do pedoureor i encaixada ta
t4oa do corpo cilfndrico.
NU° brinquedo em forma de projetil detonddori eareeteritado tilltba\
por possuir dois orifieloss lateralmente À boca do oogpo ei1tadr1001
ses dos quais se intróduz =arame em fordato delorquilhoe.
We'vo brinquedo em broa de projetil detonedogs,eerecterizado.040111
dor possuir no Vertias da forquilha Citada AO ponto 2, uma peça Mala
ca com formato de otiPstila protetora de detonadOr, que faz e oteit04101,
percursor, dotada de 'deis OrificiO4 atraís doa Oiti trenefixe~ O 011il
`te
NOvo brinquedo em forma de projetil detonados ). iudo coadoras dededjii
co e reivindicado no presente memOrial e/ilustrado moidesohnoe *copa.
Mantes.

rip

TERMO Nz 143.279 de 24 de setembro de 1962.
- Requerente: TIBOR LAVITEZ -,SX0 PAULO.
Modelo de Utilidade; "UM NOVO TIPO DE CADARÇO PARA CORTINAS"
REIVINDINCUES

1 - Um nEvo tipo de cadarço Para cortinas, caracterizado
por uma de suas ourelas, ser provida de casas ou aberturas ( .1) recep,
toras, cada qual de um ,rodizib, (4) ali preso por aell gancho em forma t
"O", casas alongadas Gazas no sentido longitudinal e paralelo a doe ali~voa paralelos (3) feitos de grossos e fortes bordeis fransidoree ie
tipo cadarço.
2 UM nevo tipo de cadarço para cortinam, et:betam:lel:ente
emilo descrito e representado no desenho apenso.

TERMO N e 147.674 de 18 de marco de 1963.
Requerente: N.V. ONDERZORKINGSINsTITUUT . RESEARCH. HOLANDA.
Trivi l ági o da Invenção: "PROCESSO PARA pREPARA00 315.10LIAKID43".
REIVINDICAOES

3

1 . Um processo de preparação ae peite:Mias, no: qual a
égua esta-tento na mistura de reação é evaporada passando-se um gíg
OU vapor inerte através da mistura de reação, caraoteriaado peio ião
to do géa ou vapor. inerte ser injetado intermitentements na alotai
de rea0o.
g • Be processo de acOrdo com O pOnto 11,earacterizade
polo fato do némero de injegãee do gás inerte por minuto ser de pelo
'menos 4, O fornecimento amido prkticamente ininterrupto entre ae
1400e.

gomo NQ

tli

143 292 de 24 de getombre as 1962
crentes H(RIO PRENDES • aio Paulo
*10 de Utilidade: umóvo BRINQUEDO ZN FORRA DE PROJETIL
ItaDOR4 ..
._

3 • Um processo de aoérdo SOM o ponto 2, caraoterizado pela
fato da duração das interrup0ea entre Se inheiãekner mais longa do
que a duragão das injeçUe.
4 - Um processo de soOrdt com o ponto 3 1 Caracterizado ppm
lo fato da duragío das interrupçãos ser igual a duas: !beg e a dee lu
jegEos.
5 Um processo se acErdo com qúalquer um doa pontoe pre.
cedentes, caracterizado pelo fato do vapor ou gila inerte ser usado ea
uma quantidade não maior do que 2 litros por quilograma da mietura
de reaçã.o.
6 Um processo continuo de . preparapio de poliamii.e, de
▪cerdo com qualquer um doo pontos precedentes, no qual, em uma pri.
Meira etapa, uma mistura liquida de Ge:prol:lotam e água; sob preesãO.
atmosférica, elio. owem uma camada praticamente horizontal a fim da
permitir que a 46ua CeSeDe deeta oaeada k .apóe o que, na . etapa seguiu.

•
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WO Et 27448 de 20 do Mamoo de 1D63e
, gersokel OSKEWO CRUZ RUO. ZaTiDO DO 210,, - •
14041 00 Utilidade; " yØMOILO Di SOMOU Imitam:a .
iiiiiplUva zuno%
.
areptwiling

nWX

pyvvnxe.\nting
1 - "d0Vâ E ORIOMAI CONPIGUBAÇXO OMINUENWAS'APLYÇAW.
a YOUNOUM WOUDAS° 0 esractorioado polo fato do apr000ntor oerpg
que co mireeenta na formo do comemos Com bâco dolialodG por boato
eirou1e2 ou sprenimedamento circular, diopooto enLpxens saelnadop
aonde as paredes da concha const“uida por tronçadoo do haetah notÇ
meau clut confomusu fundo afunilado, 0ouum coa o tolo) COn00003nU
bamo do conjunto, torminoda por ane l, oPrOeOntand0..od ao baate3
que conformam ao paredoo, pela rogião do ~coto, ligeira:Jante abale
iodam, sondo a ta/ regai% pela face interna da poltrona GPI/onde%
alagedae aproximadamente trapozoidaie,,precao á perta altura, diRe
tantoe do assento circular conetituido por almofada da mesma formo.
- unovA E clueint comeuhkoXo ORNAMIOTAL APLICADA
'AS POLTRONAS EsTOPADAS% conforma revildloação anterior,. tudo uhá.
tancialeents como descrito mo relatdril e ilustrado dori desenhos
•.apensos mo presente meaoriaIe

!toiro noa%) da . diapoeitivo ationador dc'eaelneade0
tei414) rCdprio, on particular, para earroe do pequeno porte e mote
f*aselro, caracterizado polo rate do Compreender uma manga cilfadriè.
V41% evaptualmeata, embuchada coa nylon ou material momelhanto o no.;
Storlti, da qual giras cem etumetibilidade de doolOcomente'longdtU4
OWL4 Ug: Olmo de comando.
. 2 . Yovo mal° 03 diopooitivo acionador de carburador
Opu e3 no2,Tdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato do que
Or ,a0 OdMO diop3o, num ponto intermediário, do uns alavanca de 00MN
OML, a tlo rigidamente, flaádá o aujoita 'h ação do uma mela de.rotOrw.
ia e poâo tato ainda, de que, nos entremos do referido eixo se achaa
doo, do =oiro, anguSaroonto, regulável e, de preforância, por ,.
ntormódie do oonexZeo ou artioulaçãom -do tipo do safara e.encaime,
' outro° alavcaoao de comendo, una para cada um doe carburadaret
40 °lotar.
3 • Novo mano de diopositivo acionador de carburador
4410 . subotanoinoate, de aelirdo oco o que foi, aqui, domobito
¡à:atro:do ar de ponho anamo.
GI

12 ntap

aNUO N g 169.195 de .26 do abril do 1965..
Requerente: SAPUCAIA.IUMSTRIA DE AcEsãORIOS PARA A0100 LTDA.
oh PAULO.
MOdê10 Induatrialt "EsPE.LHO RETROVISOR".
, REIVINDIOAC5E2

•

OEN..

,

e

te_eilindrioeterminada por . dilatei4o eaffrioa que penetre *apouco
aí/toariao tlexivel ooliddrio com ventosa troncooanioa do borracha oa
abalar.
O•
2 ok "2$1)220 RETÃOVIBOR", conforme reivinaboaCio atordoe.
Ude Gabetanoialmente come diger/taba relat&OI $1118040 moo do.
contos apomos a0 preoette.Meaoriole

zj
fid
rMIM

nn••

n •n•n.

Ari

O'

MN,

•3

2. • "ESPELHO RETROVISOR", caracterizado pelo teto SS os
apregentár com lente circular e levemente convexa, cdoundado por
moldara da mesma forma que p4a face poeterier reveste todo o oOnjqe
to o Centralmente áproáentando ealiància tronco-o3oloa seguida do ha,

•
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Olátxtro

ORMÇ YD â490009 0 DE 28 P2 SAMIÃO D2 19620
YOLZORCU INDCSWRIA X OOMNSOIO DE WSTIGOC TrL
MANABARA0
&ZMUG ZE UTILIDADE. SOVO SE.CDUO DE :ACOLÁ MA CoWYBAS.
MITM2M0

.

t.5.7
-

Co 3 de maio de 196 g •
RequerenteR J.RO.WARHER DO URASIL INDUSTRIAE COMÉRCIO
LIDA0
SKO PAULO.)
Primiúclo de invengãot. "U( NGVO SISTEMA DE ARTICULAM
DAS ALAILANCAB (GAFANHOTOS) DE ,ACIONAKENTO, UTILIZADO E!
FOMUNTO DE EMBRRAC1 M0
SUMO A P 1980804

YOMO RI9ÚIO êo acena para ceprea t oaraeterl.,
atado peâe faie do eer conotittdda Per uma Peç a retmnaulex
dobrada dobre ui neeta e eeetaradae netrOn.temente Relu'
acteralm de modo a l'oraar eme lateraie que ectrd
tam C amada dando-lhe aat
trapeuldal8 tende e. cz
aa da Doem de moela dobrada par& tornar ~tainha etr,

CerçO0 tachfm oesturada eletronicamente, prcwida de 11LO.
000 Uolec emale psitea/ur cardai.

ADIVINDICACCE1
1)

0

'UH NóVO SISTEMA DE ARTICULAM Da AIA.

WacAs leArimiowá) DE Aczonwro, tenizADo

)T.M

nt mamo/

EMBREAGEM% caracterizado pele fato'de C alaVanoa OU .

ogefazhoto%

estampado preferentemente em chapa de aço, .

cer articulado

1 plena

de preeeão por intermedio de um ei.

to ou pito que permite eue movimentaçae de rotaçU em
1;Go de mosco, C apoisx-ee na oarcaça em posiçZo intermed14.
W.7..a conveniente qualquer, atreves de um parafueo de encOe

to re(seAe2 9

provida de nervo de fixaçiro,

2) . o om NU° SISTEMA DE àáTIcilDwlo DAS AIA .

Vara

(GAFANHOTOS) DL ACIONAMENTO; UTILIZADO EM

cormiq,

ã")Z ranE4GUO 9 cOnforme,s reivindicaçXo anterior C caraCte

adulto peZe fato de o
lia&de pr intercedia

apOio de parafuso na carcaça 'e

rem

ou travea de um pino cilrndrico que/

tem entuaidade inferior rebitada 1 carcaça'

5) .

róvo SISTEMA DS ARTICULAM DAS ALA .

'UtP.CAU (CLUEROTOs) DE ACIONAMálTO, UTILIZADO CONUNTO,

ae

MENSAGEM% do acOrdo com co reivineionZes

d2k 1

a 2

e

asracterinade Poia fato de segundo uma variante de Ordem,'

cometi'utinao ao La,er. do referido para.fueC ø o gafenbot05 e'
ETr.e.aeter neste regi g o, um
(N) ZW.Matep

rebaixo ou

'ARMO 40,052 de 21 de Junho C o 1963.,
REQUERER:C.22 JAYSsEN PHARCAOLuVICA SAAMLOZE VENNOTSCHAP 5641CA°
.
ONTOS CARAM-Ausricos DEt o Pr,cEsso PARA fhwARAÇ10 DS NOVO2 nrbUSPis
6ODECACO8 B . SEUS SAIS DE ADI& CO)! feIDOS% (PRIV111,010 D2 WYEiÇrt)
PONTOS egLousIsTICOS

ea1i6cie repuraeo,.

ecferico ou cilíndrico, e qual apoleree oUre

r. Procatsc 1.:tra e .preporcção de nevo.
4- exe- e-N° I b316- tris2e - spire- (4 ) 5 1 -Ccesnos e Zeus c‘SS Co C.Cfn
Oe cor ‘cides, terap;uticenente c qapctivcit, tende Que
kinn
la crise El repreeente fcnilay olcarlic inferior, Alquile, âr,fc.
0.

Co rLior altura.

@As,'

- "UM RóVO SISTEMA DE ARTICULAM DAS ALAVA)
cONJUZTO
D
Wrisson s ) DE ACIONAEINTo, UTIDIZAO
tudo cubstamoialmente como eceorito, rei dica

ê9 ZCEJ CVtet3

caracterUticoo precedentes C iluctrac e

2:no mence ae proacete memoriais,

ó'e

kAerp alecriarile inferior, cielealcuile ou helogenoger
aignifica bidrog;nic ou aquiIa inftrier n3 C9 igusT. c. tidrcg.
81100 Uldreximetila t slqullo inferier, eci2a. inferior, CA:ealv.,-5
ia inforicr, o1ooriazt41e ínterierveorba/coxialquile Prfcricr9
Diclepropienilap tenni/c ou Tannâ,ãog rt'ít corresponee co Vv5t0
%.(elia)nr, onde n â um rAerc. ec 1 e 5 e E representt hierce;e'..n2.00
alquila inferior, hidronno, bierori.tiecrilc inferior, fenils;
dieta-ciem/et/Isto,
tilanal fluorofen51-bieromicetiloze, crilori, 44-bansodioxanf19
.194.benzedioxeni1 halegene-substitu 4 de, tienflc, ha/ozanofecileo
zloilfenfle inferior, Pirldile, cialquilfebile Inferior, fenil.
balquilenoo elcootifenile inferior, eielopropiletanno, bensollo,
)1e1P WInb ~ i1e , tienone, elcullbenzeile inferior, &leczlbenz),,

r'r

ia inferior, benzo/laxi, benziloxi, fenilmeteximetllene,

•zp

droximetileno, helogenzfenil-sleanolloximetileno, halogens.alçui
rAllaway

Iii

,

N5,Mirii~!

len°, &naquilo, eril.eislopropile ou arlltic, podendo Z, ainda
alquila inferior, exila

. representar (cru) (R , )aR-, onde Ti'
eu ,a'alqulle, ou Qdend, L

kt.e • 4N

teprfogsr (ari1)2-CH-0-,

401p4-feire.
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ila infer10142=C=CIN ou Caril) (844.1011., onde por suaves Ir,
hidro4nio, alquilo Inferior, arilo ou ata/qui/evpodendo 24

támbem significar (R")

(R"")CHn $

Sendo que R' I representa metia

ao ou etila e TM arilo, erilmetilono ou ariletileno; processo

acto caracterizado polo tato de se fazer rea g ir UMES 4-piperidono
Int um composto do adig gomoleoU/or entre 4 .pip eridono e um sola
to de meta/ alcalino, possuindo evento/sente no nitrog;nio do
enol um grupo protetor removível por hidrogen glise ' ou outros 114.
todos conhecidos, com uma . amina primÉris e um cianeto de meta/
alcalino; em seguida, convertendo a 4:amino.4.olano.piperidino
~modo, por via hidrolitice, em uma 4.amino4earboxam1do.p1peri.
Gine; transformando esta ltime, atreve de fechamento do anel,'
Com

.9xomplo com o aUxílio do ateros ha•ogono-motilicos, ou em fa- .
soo, atrayeo de um halogona-motil-derivado, que possa sor

do a reagir com um alcoolato motaico.
Finalmente, a depositante reivindica, do acórao com •
a Convenção Internacional e de conformidado Com O artigo 21, do
Código da Propriedade Industrial ) a prioridade do corrospondonto podido, depositado na Repartição do Patentos dos Estados Unj,
dos da America do Noto, em 22 de junho do 1962 sob o n g 204.623.
T2RK0 NO 171 Sah de 26 de julho de 1965
Requerente: CIA. INDUSTRIAL BRASILEIRA DE CALÇADOS VULCANIZADOS
São Paulo
. VDDCABRÁS S/A
' Modelo:Industrialt "ORIGINAL MODÈLD hz SOLADO PARA CALÇADOS"

auxílio de um agente de acilação, em um 1$5,8-triaza-spiro..

m(4,5)-decano ou um 1,3,8.triaza-spiro.(4,5)-dec-2-eno, e trans.
formando, se necesserio, o 115, 8-tr i aza. sp iro-(4,5)-dec-2..eno ob
•tido, por redução, no deOan0 correspondente; eventualmente intrg
dUzindo o resto R quer antes quer depois da eliminação do grg
3,
po portetor, e introduzindo o resto z4 na posição ,8 com auxílio
de uM ster reativo de um álcool R4 0H; podendo-se, no caso de hei
Ver em n4 um clano.grupo, converter e s
' te, • com auxílio de comPog.
tos alquil. organo-metálicos, em um resto acua inferior; ou, no
caso de haver em % Um grupo carbenile, p oder-se reduzi; o mesmo
ao grupo . CROR o qual poder (1 em seguida ser igualmente acilado

âutubro de 1968 4119

BEIVINDICAÇNa
1,-+ Original

modelo de solado para calçados, caracterizado pelo•fato
das partes correspondenteá a sola e salto, serem tomadas por uma plural;
dado de ' estrias transverssdis, • eatries estas que apresentam um trScho rl.
to junto a margem do solado $ assumindo á forma de uma linha quebrada nu
parte central, em forma de um "V" com os remoa abertos; sendo que, na pt •
te correspondente a sola são previstos bOtewt circulares, dispostos e
Linha curva a certa distancia da borda lateral do.soledo,,boteeolistes.,
- são previstos tombem na parte correspondente ao salto, onde se diepSe:el
tuadro, tudo conforme :substancialmente' descrito e ilustrado nos ilathahh, •
olexos.

.00m o auxílio de agentes de acilação; e de se converterem os trig
ma-spiro-decanos aseim obtidos, se desejado, em seus sais de atit,
.gão com ácidos.
2. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo fa.
tO de se empregar como agente de acilação, ou seja de fechamento
do anel, a formamida, e. converter-se um produto insaturado eveg
•
tualmente obtido, por reduçãó, em um decano saturado.
3. Processe segundo o ponto 1, caracterizado pelo tato .
de se empregar como agente de acilação, ou seja de fechamento de
ánel, um.trialcoximetano, e converter-se um produto insaturad0
OVentualmente obtido, por redução, em um decano saturado.
4: Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo fato
de se empregar como agente de acilação, ' ou seja de fechamento de
anel, o anidrido de um *ácido graxo alifático inferior, e conver..
ter-se um produto insaturado'eventualmente obtido, por redução,
em um decano saturado.
5. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo fatO
de se introduzir um resto R3 alquila ou aralquila com .0 auxílio
de agentes de alquilação ou aralquilação, por exemplo com o aussi
lio do esteres reativos de álcoois SOR ou halogenetos de (trilo
.trialquil-amOnio.
6. Processo segundo o ponto 1, caracterigado pelo rato
le se introduzir um resto Racua
3
com o auxílio de agentes de
scilação, por exemplo de anidridos de ácidos ou halogenetos 'de
ACiCiO3.

7. Prooccso segundo o ponto 1, caracterizado pelo

fatO

te se introduzir um. resto cianoalquila, carbalcoxialquila ou cisa
ooxamidoalquila COM o.auxnio de esteres reativos de álcoois
ou com o auxilio de derivados insaturados correspondentes..
8. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo fato
te se introduzir um resto hidroximatila com o auxílio de aldeUo
armico ou substâncias que o cedam.
9.- Processo sogundo o ponto 1, caracterizado polo.fo,
tp do se introduzir um rosto alcoximetila ou diretamento. por

TERMO 10 148 226 . de 4 de abril de 1963
Requerente: OWENS-ILLINOIS CLASS COMPANY
Priv. de Invenção: ° APARELHG PIRA MONTAGEM DE CONCAS
DE TAMPINHAS OBTURADORAS E DOS SEUS ADIEIS DE VEDAÇÃO
REIVINDICAES

1. Aparelho para ligar, unir ou colar Um anel de itat
dação superfície interna do painel de ume concha de tampinha.'
obturadora, :falta de /Olha metálica, caracter4ado por compreeg
der: um anel horizontal calefetado, eebre o qual vão coloca
das, com seus lados abertos voltados era cima, as conchas de
tampinha, Internamente revestidas, e guarnecidas por anele de
vedação, cu;l p anel calefatedo torna pegajoso o seu revestimea
to; uma pluralidade de cabegotes'preneadoree, verticalmente ag/
veia; meios para abaixar um cabeçote preneador numa estegão de
recebimento, como fim de determinar com preciso a- pulgão 45
concha sabre o anel celefetedo, e pára continuar a abaixar aa
tão o. dito cabeçote, com o fim de comprimir o anel de vedação
firmemente contra o dito revestimento, ligando-0 assim à coa
cha de tampinha obturadera. •
2. Aparelho de acordo com o ponto 2, caracterizado,
por meios desprendedores que vio disposto& mima estação de deL
carregamento, no sentido de impedirem ume concha de tampinha oja
turadora de acompanhar o movimento de subida ou recuo do caba
gota prensador,.sendo'providoe meios para então moverc cabem
te prensador para cima e para fora da conchake tampinha.
3. Aparelho de acordo com o ponto 2, caracterizado Pt
lo fato de que o melo para reciprocar os cabegetés 'vencedores.
5 um caule, disp osto acima do anel calefatedo.
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4, Aparelho pare ligar, Unir OU Colar Um anel dl

dação 'A superfície interna do painel da Uma concha de tampinA9
obturadora; feita de telha metálica caracterizado por Conpreea
dor: um anel horizontal calefatada tendo uma face SUper140]*
te euportar as conchas; meios para votar o anel em terno de
seu eixo geomÉtrico; umt, pluralidade de cabeçote° prensadorcs,
montadoa, para movimento reciprocente vertical, imediltamente.,
colma do dito anel, e podendo ser votados conjuntamente com 49
se anel co terno do aludido eixo; melo° para colocar as. COno
Obeso com seus lados abertos voltados para cima, sebre o dito
anel, numa estação de recebimento; meios para projetar um cabak
cote prensador pelo menos parcialmente dentro da concha respqa
tive, antes Aue esta Ultima se nova de maneira a ficar fora Cl
çontrOie do meio que a havia colocado sabre O anel, assunindO
o cabeçote prensador desta forma a Unção d'esse Ultimo melade
determinar a posição da concha, e cujo meio projetor move ars
Seguida o cabeçote prensador a estabelecer contato com o anel
de vedação, havendo entre cate Ultimo e o dito.painel•da UM+
pinha um adesivo, o quarágtornado . pegajoso pelo anel calefata

"
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daidrieo, tendo una emperfreie wsulal &dots atendo em sua. fa!
*reciclado inferiorOma g ervura anelar. 10320 Contato Com* Utak,
410 vedagitc.
104 apareIhO de ecOrdo dome ponto 9 9 earaotenzaao\
'pelo feto do dito . cabeçoteprensador ser provido de uma graMV
ochatade ao longo de pelo 'menos =lado seu, e fim depermitir.
o eontato entre uma ohpa deaprendedors cume aresta da coneke
de tampinha, dentro da qual se projetar o referido Cabeçote.
11. Aparelho para ligar, unir ou colar um en ol. de V§
Caço lb! euperacie 'interne do painel de uma concha d g tampinha
obturadore, feita de taba mettlica $ caracterizado por compreMp
der: um anel horizontal celefatado eUre o qual vão.cclocadts;
com seus ledos abertos voltados para cimo, as conchas de taro%

nha, levando um adesivo e um anel de vedação, cujo anel calei
tado torne pegajoso o adesivo; uma pluralidade de cabeçotes
wensadores, verticalmente mtvels; meios para abaixar= 'caba'
cote prensador nume estação de recebimento" como rim de dote
aduar com precisão a pulgão da concha sabre o anel calófátadO,
• para continuar a. abaixar então o dito cabeçote, com o Sim do

49.

comprimir o anel de Vedação firmemente contra o adesivo; uma'

5. Aparelho de acordo com o ponto 4, caracterizadopch
&o fato de que, numa esta& de descarregamento das conches,vg0
dispostas chapas desprendedoraa l destinadas a reterem as 00W
chas sObre o anel calefatado, en q uantolOrem eendo elevados 99
Cabeçotes prensadores.
6; Aparelho de acárdo com o ponto 5, caracterizadO
pelo fato de que uma roda estrelada e em parte sobrejacente GO
enei caiefatado, na estação de descarregamento, a fim de reme
Ver as concha°, depoie de levantados os cabeçotes prensadoresr
7. Aparelho de acárdo com o ponto 4, caracterizade
pelo fato de que o meio, que projeta os cabeçotes prensadores,
Compreende: um-agregado de pistão e tubo, ligado ao cabeçote§

chapa desprendedora numa estação de descarregamento das. concha;
disposta de maneira que, por oculto do avanço de ama concha,ela
passa a cooperar com essa Ultima, no sentido de manter a mesma
em contato como anel calefatado, enquanto o Cabeçote gobeosAll
do de dentro da concha; e meios para elevar o dito cabeçote.
12, Aparelho de acãrdo como ponto 21, caracterizado
pelo fato de que o meio, destinado welevar e abaixar o 0412819
te, compreende um carne estacionária
Finalmente a depositante reivindica, de acOrdo com 8
Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do ci

um alojamento para o dito agregado, dentro do qual esste UltiMG
reciprocável; um meio de come, para induzir o movimento reei
procante do agregado, e um melo de cabeçote e amortecedor, Zoa
mando uma parte do agregado em queatio.
8. Aparelho para ligar, unir ou colar um anel de ve
dação ã superfície interna do painel de unta concha de tampinha
obturadora, feita de faha metelica, caracterizado por compreaa

digo da Propriedade Industrial a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos vetados VOld00
da Amtrica do Norte, em ikde abril de 1562 sob o ne 189.086,

der: um anel horizontal cale! atado, tendo uma face superior pg;
ta suPortar ao conchas'; meios para votar o anel em terno do seu
eixo geometrico; uma pluralidade de cabeçUes prensadores, mo§
tados, para movimento reelpro4nte vertical, imedlistemente eoã
sa do dito anel, 13 ovando ser votados conjuntamente com 8ses
Soei em t(irno do aludido cimo; Cic ios Peba colocar se conohally
Com seus lados abertos voltados para cima, b8bre O dito anele
Gume eateqio de recebimento; meios, compreendendo um come estb.
oiontrio, e um pletío, atuado pelo cano, pra Pro j etar um ojh
Ceçote prensador pelo menos Para i el=enea den t ro de (meeis rolá
•ective, antes que esta itime ae mova de Maneira olhar tora
tto contrtle do meio que chovia colocado :Arc.o esel,asawmUsw
oho o cabeçote prosador autorama a rungOo desse'ditico ceies
co determinar a pceigio da çoncha i e cujo seio projctor movem
Se guido* cabeçote prensado O estabelecer contato como ano,
40 vedado, havendo entre Cate (Lusa° mo dito painel da tampa
mo %modulo% o quol é tornado pegajoso pela anel calefatadO,
g. Aparelho dO acerdo com o ponto 8, caracterizado
'Adio 480 4o

eao o hmoto arena:10r G um corpo geralmente oã

W8RMO 149.570 De 29 de Dezembro de 1962.
CIMENTE: NONTANA GIL ENOENUA214 E O01111010• OVANADAM

HoDDLODE,XIDIDAIM: NOVO 240D8LTDE TORNEIRA DE COXA cwmounuf
PONTOS OARAOTERISTIOOS

2,. uovo moddlo de torneiã'de bola com registro;0004,
terizedo pelo fato de que o referido reglotro 6 do tipo de macb0
troncenloo e epresenta em lugar do habituei orifício traz/Jaz
Ge, dolo rasgos longitudinais e, diametralmente, opostos separa
doa por uma parte axialCo mesmo macho ame não atingi a e xtra* ,
dade de menorditmetrO do mesmo.
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-'1 (dietS e Oó c8mego -a:Aa4aiíigriÓ a.tion smoiótaiesito-a9k14"

2.0 novo modelo de tornelre de balo Cem PegloW.;heuDb
cDnoacamocto8 do ' coC240 coo c' 00 102, RAZ deeerlto o avetrado

4

mo do p enâo 010704

!MEIO Oe 171.583 de 26 do jalne do 196O
foquerente: OEA. INDUSTRIAI ERASE/EIRA GOMA= VUOSIIMPOS
Muna c/A. eXo PAULO.
CoUlo adatArialt °NOVO eODSLO DD RASTROYARG ~Nb DD OANAPNW
REIVINDIOACõES
(.1
' a le tt avo coalo do rastro para 00221308 de CalÇadON
4ardet&risado pela fato dee parece correspondente:, e cole O soltei.
com enceseâo do arca, serem formada') por UMB ouperríole totalmento
TIngOsio, tondoa parte correspondente 0 g ola, cm sua zona central,
e figura co relSvo de cinco triângulos laocelee com euaa pontoe la•
Oerligsdes eetandOâe triamgelos sobrepostos doia e dote e tendo to
eentralmento, tudo conforme eubetancialmente descrito e ilustrado
nos desenheis daexob,

TERMO Ro 111.581 de 26 de julho de 1969‘
Cevara:nos CIA. INDUSTRIAI BRASILEIRA DE CALÇADOS MANUAL%
VUIcAERAs StA. • SÃO PAULO.
MODELO DE SUADO PARA CALÇADOS".
REIvINDIOAWEB

Alodalo Doduetrials "ORIGINAL

b Original Inalo de Bolado para colgadas, earaoterlenuo
polo feto das partea correppoadentee a dolo a Enato, co apresentara
omada:: por uma pluralidade de tinas Catriao transversais, tendo can.
araimonte, onda uma destas partes, ou eeja, o Gola e o salto, um 0112*
no que acompanha a configuragio perifdrioa deitas partes do colado.
911.1000 Gatoo que delimitam campos centrais que cão atravessados por
ovàiOnoise paralela:: diapoetaa no eentido dissonai, tudo OoStereS 109
" n" "ameuto descrito e ~rem coa deeenhoo anexos.

dRMO , 145$534 do lede dezembro de 1962.
REQUERENTE: OENERAL ELECtRIC COMPANY ILD.A.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO: ' , APERFEIÇOAMENTO EM APARELHO E MOEM PM/
REMOÇÃO DE SOLVENTES, REVESTIMENTOS DE RIAIS'.
DrivImeAdvs

• em aperfeiçoamento em aparelho o processo pua Me.
gRo do fiolventee de revestimentosde,metais compreendendo um procesito
de remoção de solventes de revestimentos de esmalto em uma tira cana
tinuemento mtivel caracterizado por compreender a aplicagRo de ealop
radianzo o de conveogRo a cada porgÃo da tira, eimátÉseeseste O0Iett
calor do conyeceRo sendo produzido por uma corrente p g -aqueolda de
g g s que fluo paralelo ao caminho da tira e na direg g o do movimenta:,
tira,
VM operfelgozmento em aparelho e processo para remo.

gRo do olventos do recontimenton de mácis conforme deicri.to no poe
to 1 oaroN,veriz ado por compreender e aplicag R o pimult4nea de.plor

'caio do processo de remogt'!O de solvente e apenas duiante uma p2.9V,£) OY
processo de renego Co so3.vente 0 o que apenas a aPlicagao do @Cã tRO,

, tenvergo 8 eplicado mo. restante do s z3rOcesso Co 20zogo de etaventio i
.0 apeáciçoamonto em ;parelho e processo 3erk3 eme
[ tilo do co/ventes de revestimentos de ¡ateis e:apuando:ido , kr. gano
Co conforme descrito em qualquer um doe pontos 3. ou 2 oaracterSW
'i pelo fato, de que a volooldade do gas em relaçao a tira 8,dei tose 8'4
, toreigp arg acima 631524 metros per minuto*
•
4 o Um aperfeiçoamento.em aparelho e processo para f
Cango GO Solventes de revestimentos Co =tale compreendendo In &Z.
Cesso conforme descrito em qualquer um dos pontos 3. a carenterio;

.:

J

i

gado pelo fato que a temperatura do gÉs que fluo atrhes . e tits g
euperior a temperatura de empolamento Co esmalte, pOrette# 8 te/ .geY,

C temperatura do revestimento :praticamente iguala a
ta
,:do esmalte ao rita do processo de remeto de solventre
rrpOlasi
a,CO
5 la Ihs aperfeiçoamento em aparelho e processo para res•
‘.
Gni% de sOlventes de revestimentot do molete compreendendo !Coe
:Cesso de qualquer um dos pontos 3. a 4 caracterizado por uma Chilra
Co tratamento alongado para receber o fio revestido com um esnaltis
Contendo solventeincluindo um dato de ar comunicando r ema &até
47a tratamento e tendo uma abertura do,descarga Cu ar posioictalb
junto a abertura de entrada da camara de tratamento para tornei:9 ,
In' aquecido Â mesma, sendo provido um aquecedor para aquecer O 1.1
entes da descarga do dato de ar e meio de aquecimento radiante pa
eacionado na amara de tratamento junto it sua enteada pare Inane"
O fio revestido imediatamente apÉs sua entrada na eSmaga de tratar

Cento,

6 ,,, Um aperfeiçoamento em aparelhe .° processo paga etc
MOO de eólventes Co reyestimentos de metais compreendendo tatos',
relho conforme descrito no ponto 5 caracterizado polo rato do -que

8 provido uns ventilador no doto de ar para bombear O EU? irSe41141
gloatrilves e doara de tratamento a alta velocidade.
.
ordruz aperfeiçoamento em aparelho o protasso para SÓI'
frogro de Inventes Co revestimentos de metais ri:ascendera° en fia
relh9 conforme descrito no monto 5 cara utednah Selo Mó do CU '

1

A requerente reivindica de acGrdo com a
Cenvençrto
Entertee4one10 e ()Art. 21 do Deoreto-Dei mn 7.9030 de 27 . 40
egiisto de 1 945D a prioridade da ccerespondente pedido depoeitado
me RepertiqZo de Patentee dos Metades Cuides da Amárice, em 2 de
feceteleo de 1 962 0 tob me 17C,Aâno
Ilmno No 170.202 de 7 de jun.);e ee
PeqUerentet ZOSÉ RODOLPO PINHEIRO LIMA e7.0
0V E 0nicu4 COVAIGUAg0 ORNAMENTAL
kadêlo Indvotria/
-APLICADA A 2EIRPOOES'o

WIEERIclIcts12
-
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Sexta-fera i,

a NOVA . E ORIGINAL CDXFICODAÇZ0 ORNAMENTAI APIJOADA
esireeterizada pelo feto de comporter ' corpo aproxima. •
demente paralelepipédico, cem seeetee e cantem euperioree'arredonda. •
' doe, enquanto que inferiormente A orlado por remato ligeiramente
ânOlinedo poro o exteriore-projete:Ão-se de verte mediano de:párodo .
fronte% teilbele ogindrioa terminada por dieco ueual t . enquento que
gelo fede euperier e oeotrelMente co apresenta campânula de Cujo topo
Porteis Cuim baetee erveadae.Ca p etreaweate *poetas, sendo écempenuo
'10 atro/ecoada por keine terminada em ecterooyor eus vez boritontalÁ
NoutO . Otrovezo440 Polo" nul% do ampla bete e'Oujoextmoz.epreeentom
amo Oztremidedee forquilhoe le vale Corr eepoodem rebaixem eirenotiow
toe previetoe em cibo eilindrloo'gueige tale'rebaimoe.Oe aprioenee
00m degraU0 eiroulerez toguidoe de .tobes suPortee de OAPoul me Por& aur
êt,go o ()tremia Peeocieda e toesa om corneto para trapeejaó¡0.
1 .

A TRABIONEs o ,

2. 'NOVA ODIGMAL COMOVE.A00 ORNAMENTALAYMIOADA A

0 aoadorMe rel.vindloao7,0 enterioro tudo ottbetenoialmente
;kin° ~Grita nO reletóri0 O ilretrado POC deeeninoe apontoe ao prtaea.-,
te momoriale

WIEVONEC

i'.723

me, e 00108 para aeles£Inar ee itsaçOee dee dedveças em para.
lelo letraOge do UMA dae seçOee de impedancie que Do escolher.
2. 114 aparelh o, de oontrOle pare dar partida em
&OU:, e14rIctrde ecirrento (=tília% Oarecterizado pôr compre'
ceder uma °hera geral adaptada Pare l igar 0 dee lleà 0 motor çs
-ma tente de corronte "Continua0 diceeefite 0V:roei de reeistenoia
do s pertida ligada6 entre R chave geral é O motor, diversas .
@heves, Ceda qual ligada DM paralelo a UMQ dae ditam beçOee do.
resine:Inala, divereae derivaviee em paralelo, pada uma inala..
Ando uma chave semi-condutora e UMA realet;ncia limiçadora,d4 0órrente ligadas em darloo cotando um terminal comam a ditas
derivegOes em paralelo ligado a um ponto de ligaçiio Comum on
Ire 0 motor di um doe tenni/mie de uma dec diteSee0ea de roa
elat;nola. • meios mia ligar aeletivimente.o outro terminal
Comum das ditas dericagOee em paralelo seja com o ponto de liga,'"
'ttio comum entre as $0 ,946 de roDiet;n0itt 0/0d COM o ponto de li•
gaço comum entre a chave gerel e outra eegi.o deres/st:peia.
- 3. Dispositivo de controleconforme deporito nos
pontoe 1,0 2, ceracterizatopeld tato dae ditas Ouves Imoto
Condutores terem retificadoree de ablego
4. Dispoeitivo de contrO/e de accirdo com um doe
'pontos 1 e 2, caracterizado pelo feto dae ditae oh e. vee semi.
oondutorae eerea transieteree de fe'rçao
Diepoaltive de contrOle do aciirdo com o ponte
, 1, ocracte'risado pelo fato dae dito chavee ligadas em parale.
o

10 Com ditas &Nati da inmeancta corem chaves eemi-condutzras,
11F

t".9117..1.1114

511

15.315, 1

9,
, rs

gj 57:ç

TVRMÓ N 9 144.890, D g 23. 15.5" NOVWERO Dl' 1962.
~REM. ANTHONY COCPANr.

LÀ ACgRICL,

PR/VILEVIO DR INTENÇie..CONJUNTO D g GRAU TRASSIRA,
IONTOE CARACTSRISTICOS
1.. Um conf,Ints do grado traseira para um CamInhe..p

Ou semelhante, caracterizado por compreonder um suporte apropriado para ser montado aUtre O chassi co carinho, Ume plsta.

forma de grade traseira, diapositivoa e1ev 'atOrioa . n0 suporte
Ligados . com a plataforma e previstos, euando acionados, para
elevar a plataforma de uns p-osiçã ' o arriada poro Lua posiqiío
WÈPPIO N o14.504, DE 20 rr-wovi.nw, :011
RceRUNTR. 70WIO WIMMA
3:1 ml ynuelo 7,urvinlo, ÁF4RDI:t0
C.Tf

elevada ensencialmente nivelada com e carroaseria do oamlnlao,
oe ditos disPositivos eievácirtor sonde etiosaer para dealoear
JÁKO.
DAR PÁRTIDG lh VOTO

YiE
PONT&I. c.)J-TYrnrr,r,
1. Um aparelho de co s.-.Lr:JJ rara dar partida em ao
ter tIeteico, caracterizado t'Gr udnpl, ecaláur MUI chave geral

i.o rr:neipal do dito moadoptado. para fechar e arrsr c
tor oletricO, divertes, seç(.se Co impeancie'em'etirie,.ligadCe
entre e abane gera e o Mater', 1OrUtt; ebevea, cada qual
anda em paralelo e une. das ..see de impeancit, divertes deo
rivegGes em paralelo cada sue:. tve:.Cir:to ama chave eami-condmtora.ligade em oírPe e VAU imevaace 2,::mita2ora de oorreg-

e plataforma geralmente om tOrnc do ama corda, transversal In,
cerne de Uma diaposiçZo geralmente norizontsl na sua posiqU
elevada ptra uma disposfico para cima geralmente perpeodiCUlDe
numa posiqJo de fechamento. de camishZo, df„epositives motricce
pare acionar os dít. 2tepositivos elevutOrfoo, disposUivoa

▪ engate pari reterem desprendelmente t. pUtsforma.VD sue
• o•
posictto de fechamento éc o 'cachi.o, e une trava entro,o,dit,
positivos, elevatOrics ol os di.:.positlect do escote paro iinP44,1 n
sem a pç)taierme
.',alocada pare taa patiodo arriaZa
çuando . a plataforma se ancoz,.:ra. na s.ze 1,;,¥::zZo. de tetL wneete do
oeminhioe
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cavidade com apropriado contorno, na qual 4 paseivel de se anaki
caixar fioha com corrospondente portii.
Re) "ORIGINAL DISPOSITIVO PARA ElOrREINIMENTO", acordo com 14
caracterizado por incluir meio para impedir que o diaPpaitiVii
funciono cem ficha, ou naja, que dita travado Ultrapaetle
terminada posiolio, moio tato conatituido por trava, as:CÃ

rumo ER 169,947 do 26 44=10 da 1969.
Sequerentit ATRA PAULISTA 1A. zmuatiAlustam
itodelo Induatrtílt naTINTUR DE ERINOEPOffe

V) "ORIGINAL DISPOSITIVO PARA ENTRETRNIONTO", acorde 00%

Ies

caracterizado por incluir moio para expelir a ficha da cavidim
de da chapa, bom assim evitar que a ficha volte quando 44 DURO

mo PAULO.

W2'42122E1

contra a chapa, trava esta com uma ;Cata finalizada em parai
reta, sendo'inolinada a fade Cpóata, dita trava sujeito aprelic
sZo de mola eediada em oritipio apropriado. ' -

•

i. - M IREM 20 =MEDO. OariAteraxaao popeA.Aenta
Altair de tua recipiente deatinad0 a conter liquido extintor dispo%
gen fecho móvel a exemplo devoluto de diketro de Aorta amplitude.
com aro circular (3), firmado por :1,10 de Importes (4) AV, posou*
(5) com roses interna (6) por moio liaça é armo 40 jArgal0 (7) 401/
11"1"2". 2 . =TINTAR RUIRMO, rtirandieade et Ite eututiadkj
Cialmente como deacrit a aprioutakapjastabo uma

a chapa, meio bato conelatento de pino tuanto contra a chape'
(ou

contra a ficha), pino bato com extremidade duplamente iam

alinda, dito pino eujoito a pressZo , de mola-sediada em orifim
cio apropriado.
aa) 'ORIGINAL DIEPoniTivo PANA ENTRETENIMENTO"; acorde Com o
item 3 g , caracterizado por incluir meio para permitir a doecia
da final da ficha, meio bote consistente em duplo corte na pa.1
rede inferior da guia horizontal, dando formaorlo a alargament0
com largura correspondente I largura da cavidade da chapa,dito• )
alargamento citando subjacente ao pino reivindicado no item anm.
tenor.
50) "ORICINAL DISPOSITIVO PARA

EM' Ata' 151`71ta*IfEY

de, acordo •coa

oa pontos precedentes e tudo conforme . substancialmente doscrito,

reivindicado e pelos desenho° anezoOk
\

RUMO Na 44. 3.695 de 19 de outubro 04 1962
REQUERENTE: PRANCISCO LOMBARDI m ITILIA
ACUNITISITIggininaTIN ° PARA DIBIEND2 CWDA3
EIV
pRIvINDIcAcus
a. Dispositivo para eistenoer ondas
suas da vidra, para anaume fialeo_quimioaa l conotaria:13 ND

de ~Nuas In

eemeerrier Inicialmente um co rre . Ord torms to ao coaxo Prioo4ttoo14
Aangulars
alongada e disposta borisontalsmtea tendo as ~O
file superior e lnurierprovldas de erandee aberturas central% roje
Opeplaree e concordantea, monlidas por3mees tido O oontploentçq

&Igualas ,

e a face inferior tendo ainda uldes laterain da roppolk

va abertura em plano liseiramente'rebalmadO coure/400 Ao cutroi
wintoriOr da caixa aendo previsto um alojamento olltnárlcop st4Or

nas duas bases daquela, uma das quala ter4o3010Ada ostoMonti
%na placa de guia, com cattOrno supericr em arco de airado ougo%
4,000 CQM a citada aborture l ainda 00o4O UM& 111fiChrierktel
te

®

L

FIG.2

•
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DIÁRIO ORCIAL (SnAg.

gINO 3n i4/01480 do de ~Uri) CA ue.
RaVareato p 2DUARDIMURR3 gsscostommama af2MLOWo
PriviláGio do invengâo) ft amána DR TRUAME3W0 Pad o gaWn
mano POR GMOR UN amuas mus =kW â Wa fN o

uma haste transverul 0 de guia para o doslisamonto da ea g,su shre uma
síria enfileirado de picando vtdro0
2 . Diapositivo para distender camaqau.ds adsorventes em
2placaa de vidrop Gomo Ice/vindicado em 1 0 caracterizado por compree5
der Lm cilia/Coo instalado no alojamento longitudinal da caima meg
.ida em lp oina
. dro acta 800 s provido tambãm do -abertura 3atenim
ta:guiar ", ootoor.m.to comia? eauturas 2acea ouparios. ingerice.
daquela 0 a tendo ainda at'saTa y oztuemideda3 avançadas para alem daí?
. bases da masmaât d3laa provada do piro 2ateral sallante 0 2mitado3
ecu giro com rola* a placa extewa 0.3 . &Vh citada em 1 0 ca ambao
ufana° dotada? de cabeçotes 33r2WILLID oxtr?mos para manuseio°
5 Diapoeitivo para eitstara ,)r Barradau de adaommtaa osí)
Wun de vidra° O= niVICtliWag alA 2 0 caracterizado palo reto do
uma das gãe39 laterais da calma deacrna QM 1 0 justamente a (lu? oonC8
gln com a parta retaimada da taco inferior ° ?ar provida de duas gulap
sxtremas laterals 0 da doallacmorto vertical para Ima placa reguladora
da a Bingjurs do v..-,,,oda do adeorvotte 0
placa osta tendo soccEo tranows

.PREGNE000
RUmvxmoage
g cOacm do tr.ausmanZo paro o OgerCenoLto
OÉ105, do Ws 2o0R101, CZÁfi2, oca SO/úlo Co oornâ5,3 Ga'ç2otLAC,
aUe, corc,
'È)002,ffipro,C~: go etto ao azava .3 ORs^2.of,
Zorlos50 po%0 g aZo em Uso provista co02=5U3aeStrelo
40T1J forno& gUril.oVadmd0 do WO%Wo,‘:iodes.r,0 7_23 OCa o ocn

do uwsvErw00 o DOSO R20
gotanutoootuan diroZczeata [In 0eRaa OM 2Tw Co RtswIn
glaaa glopootoo ao 2oZe2clou Ga s?.?.osaocaoo oa Zanluao
8og;2? vapou autua o ootalrup
g .0aearo do trozamonto-do 0o3L-J0 o 05?egigaRA

ivoiraà (amo rocabc

gleablb a, AurentoW,ackla pelo esto w22 ao ODWD 0~gwo
(Imo josn vpaâ, ~C a (Dotara 2leo gloonao
. ledos g a otmâRo.
9 o ex.ua do 9YOITC2Orne do 323-NO CM COgerJA
viadisegZao1 o co2cotorlsa g o T)lo gozo <5"?o o~..12. Co oa
arado S ZOAMO& pau olnapao.Stuo:a o gramo CO 00EU3(220 OT).

• em I. 1nvertido 0 com o ramo superior revirado sabre a faca superia9.
da oaima 0 dito raio ?ando atraveasado 0 om . auas extremidades ', por doi0
9arafuso? da ragulagem 0 21ma8os cm?rificloo ;revistou nos canto? 2019,..
supiora da sai") cada parafuso somdo ' envolvido por mol
Nalleoisasi $ preseionada 20 o ne?mo tr3oho revirado da placa ree
aadora 0 e. sendo airiladotado diens to superior roeg u. eada para'
aptuto 0 com escala circalweraduada, correapondente a índio%
• latoramenteo

oia

netrs? . para genZuo g a sawroc

4 .,Edepozitivo para diatendar camadas da adsorvantea ea
p lacas de vidroâ como reivindicado ate >o oubstanoialmenta corno' doa
erito e ilustrado mou ' dosenbos anexos°

-

Taamo 5 2 147094, de 3 de sargo de 1030
.
Bequerentea JMUS DR& 04420 ()Ma - . elo Paulo
Modâo do Utilidadca ~anum PaU coaxam MOT.123 2 GUTRJe
AMMI2Wia%
ã 0~0 PARA =IR wourm g a OgJa03 5 earacteri.
aadn To 2 ter UMA armagRo con oes dularadiçapp O Um dSiee arcâ.
.culados uma alavanca -prensa que torga oo matMaulo a a.,,r3aloog

tact0Ela

-Fq,V
ivst ,

II . APARZWO 232À „;0217. :=sz ot,203, carartari..
Rada ainda por ter UM rasaratj ríJ alaci;A:13 qum reclba
c,JmprizIldoc ;or cima p313 a
montam 0. serem cortado Tra
lavel=a-2:ensa, já wxylall:adtà, r.mriat,..;r10 av)le

110 .
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por baixo, por disCos rotativis substituiVelo 'hém.facas apro.
, extra-fino, cortar fino, picar
priadaa para rasparvcortár
Legumes. tUberculOs, especiarias', frutas e alimento em geral.
III - Tudo como descrito ho , pre'sento memorial e ilustra
do nos dose:e:Os anexos.
/IRMO N O 144.273, do . 30 da outubro de 1962.
Requerentes MICUIM) OUINARXES MOREIRA . do pAgLo
Privilegio de invenção, °RUO PROCESSO PLINA'REDUÇãO D RI.
VERIO DE .FERRO EM Pd 11 APARELHO PARA REALIZA-LO"
_IWT.x.ZARLQA-OLA
ao . Eivo

PROCESSO PARA REDUÇEO•DE MIDERIO DE PERRO LM Pd E APA.
RELHO PARA REALIM-10, caracterizado o processo por lançar.

se numa cãmara aquecida ó temperatura de redução o pó de mj
nerio de ferro, loana granulada, serragem, pó do carvão e
.gua ou redutoros oquiva/ontes, que se manta em suSPOngâ0
pela mov,imentação dos gases por um ventilador.
'20 . NOVO PROCESSO PARA REDUÇXO DE MINÉRIO DE FERRO EM g6 E APAL
AELHO PARA REALIZÁ-LO, caracterizado o aparelho por sor 'foz
nado de uma cemara de formato conveniente da qual um ventilador aspira os gases da Tua parte superior-para injetá-lo
°na sua parte inferior, de modo que mantenha em circulação a
mistura de minerio o redutor.
30 . Novo PROCESSO PARA REDOÇãO DE MINtRIO DE PERRO EM Pd E APA.
RELHO PARA REALIZÁ-LO, ' como reivindicado em 2 e.caracteriza,
do o aparelho pelo fato de ser curva a parede aquecida da
CâMarkem que.41 corrente gasosa projeta o , material, 'do godo
a facilitar o contato do material com a parede.
40 . Nov0 PROCESSO PARA a.tpugo DE ' MIN1H10 DE FERRO nm Pó E APARELHO PARA REALIZA-LO, tudo como 'descrito e relindicad , •

7270-, /

-7;6. 2

-ris.

3

TuNo Ni 147.580 de 13 de março de 1963

REQUERENTE: LISCH DE ALCÂNTARA APOLINAR10 - MINAS OBRAIS
MODELO DE UTILIDADE: "UM W,A.AMODE1.0 DO GRADE PROTETORA TO
VIDROS CONTINENTES DE BALAS, BOMBONS, E CONFEITOS USADOS
SURE BALCOES"
REIVINDIOAÇOES

1.-

Um nóvo modólo de grade protetora de

Vidros continentes de balas, bomboto e cofeitoo uoadoa étko
bre

balcões, de configuração simples, económica eveogure,

Caracterizado pelo tato de consistir de um recipiente grades
do de forma aproximadamenió cilíndrica, abaulada na elsa pare
te inferior, tomando as características aproximadas de ume
°gaiola", pendo o dito gradeameato formado por eroabordsOn.•
tais equidistantes une doa outros, cruzados

FIG .1

TERMO N4 143.648 da 8 de eutabro de 1962.
lioquerente:e01111,0 FRANCISCO =AL • SIO PAULO.
Modèlo de Utilidade: MOVO TIPO DE'BODOQUE PARA E8PORT25

osAllft..

REIVINRMACCES
Um resumo reivindica-Para o presente pedido co .seguinser
puntot caracterieticoat
2 - ROTO TIPO Dt RODOQUE PARA ESPORTES 2M OERAWeareo
terizado por se formar de dois eemi-srooe cora duas aberturas eentraits.
üncsfixadoa entre ai por MOILO de um pino. e ' CO oujás •xt'remidodee do aroo
Md premo ama chapinha triangular para fixação de dota fios, fies âates
que tórn dolo discos de couro, em altura idêntica aos do orifício ' do arco,

cima referidos ó de onde são arremessadas as pedr.ele ou semelhantes.
Tudo depérit0 oomo no prooente, mortal e ilueSrado NO4
deeonhot em anexo.

por bootee

ver-

3:31Á O
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Vull2Mn0 em dieP osieio r a dial *Vertida/ com respeito ao eixo, O,
Onde o dito eixo leva cei 0U8 tace‘projeçUce Conformadas aepeciac3:
inta . de ta/ modo que esoorregeM numa canelura Cm espiral Drovige

Ceais, tankjm aquidistantee„ sendo Oitos mie ~Mentais

Wierrompidos em determinados pontos em que são austantados
On'Itesten vertidale $ propoblonando uma aberturu o'Oda e
fAtura Ao diapoeitivo protetor, de largura adequada para pem
fiVdc a abertura das tampas doa diNersas unidades' 49 COnjffig

aa parede interna do 'cabo.
"2.- Um uteneilio mexedor, dó ac8rdo COM a reivindtcag ge OrOP
ca dento . s,00m o desenho o ralat6ric desoritivo ansnos•

efautklaQ.e vd,damoe
. UMmi med8lo de grade protetcY3
W,ArOG cone:tentos da balas ' bombom) 0 confeitos ueados.shbrd
laleZca, do acordo com 0 ponto 1 $ tudo substanoialmente como
.Mm1 descrito e ilUatrado nO deaenho em apenso
-Irmcs 340992
Da 13 de Setembro de 1962
Guanabara
*socdrente EHíA SYLVIA DE CAMPOS VELHO
roc1;10 de Utilidade e ABANDEIA PARA FUMAS DE ASSAR BOM MO
~CANO
RantifonaçUse

o

~ele Para .t6rmas c aosar bales tipnamarlOeuo, cdfdd
terAtada porque compreende uma base redonda com uma desemala° asso
/ar mediana, para apoio limitado na base da fôrma, uma aba perita*
cisa mate sleva0a, para suporte do o8rpo da fôrma, e uno Pretubse
Canele tronco-08Mo central, tt guisa de Chorando para amolam da
GOPP

OD FRIdente coluna central do a8rpo da fôrma.
C, • Arandela para Uma° de acear b8los tipo amerleahe, de

14Crao com o ponto 1, caracterizada porque a depresaile anelar na
aos baee pode ser chata, uniforme, ou dividida em gomos radiola,
aue aba periférica, igualmente lias ou. recortada pata tormaa
4entoe 5 Mies, córóm e d'esenboe semelhantes.
D. m Arandela Para fôrmas de casar/Alou tipo amorloano.
3Whabancialmasta Como deeorita e raiviudicada ao presente reletdrie
tlimboiiio ame lionnla06 ettexoe4

,,,c9".

a•

'TERMC N g 147.655 .de 18 de março de

1903

liEWERENTE: CUPI, SIMIO — SX0 PAULO

PRIVILEGIO DE

INVENÇXO$ "PRENSAMAHUAL PÁRA FECHAMENTO HERMETIOO'
DE RECIPIENTES"
REIvINDICAOEs

FIG. a

DE

1 0) 0 PRENSA:mNUAL PARA FECHAMENTO ileOrIco
FiECIPIENTES%:compreendendo base fiebrea qual se encontra diem

4,osta matriz receptora do recipiente, matriz essa com fundo move/
acionado por alavancas, conformando extrator, estando entre e mac.'
triz e base dispostas molas de elevaoZo daquela, cargeterizads pa,

,le fato de que á matriz se apresenta laterale.,.superiormente eir,%

FI

cUndeda por anel que lateralmente apresenta alojamentos horizom.
tais para molas que atuam contra aba:ido sotoros anelam que,pap
elagmente recObrgm o anais .anterior, setores g ases que ao apresem.
tam.com tal:valeta circundante externa . que'se presta de a1ojaap3nW,
-para tio Metálico flexivel.
.
• .2 2 392NINGA MANUAL PARA FECHAMENTO mamínoo
in RECIPIENTES", conforme .reivindicaao enterior,scaracterizadap.
mais,. pelo fato de que os setores anelares se a p resentarck-COM rea

G. 2

Vi 31 da l3otombro de 1967
1rao0 A4244
. Ususuaa
Caaussonte • HUT= On0/1 (PILHO)
do Lavenolo . UM UMENSiLIO AGITADOR

Ldle

asivorizaghn

•

$0! Cm utensílio agitador, caraoterizado por dompraonder nu.
GOOLchigh de 8/ementoa, um cato provido no seu interior de uaa
ihrete gnis demola espiral unido interiormente a um ellto central
da Iliaaa, furado ou de outra forma com
Álea anisiaitrotaliodi leva p

-.gos atravessados porpinos so/idáriosio anel continue, inferior
:sendo que o fio metílico.fleiivel apresenta uma, das extramidadas
kiza a um dos setores anelaresvjunto ao local de implantação de
-pino de articulaçÃo de alavanca, em cuja haste, pela parte medianai,
fiXada . a. outra:eZtramidade . do mencionado fio metálico.
3 0 )"FREUA MANUAL PARA FECHAMENTO HaRMáTIcâ
DE RECIPIENTES". conforme reivindicacUs lg e 20 , tudo substancia:1
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Mate eam0 descrit o na relatOrio o Ilustrado
eo presente =orlai,

nos desenhos apenso

2. 13vo 'imode1edie bolso-aplicado eM peças do vestuário
semo*eivindicado em 1 1 oaraotorizado pelo fato de o oaquinho dosrito 'mal cem aplicado mofou posterior do tecido da camisa ou (4,
calar, tendo O oontarno extremo inferior da aba dobraáa daquele em
Oval concordante ou ligeiramente abaixo 49 um eimplee rasgo oU

14

18

mem

â
r jk:W/s,

m--- t---

tortura alongada praticado no teoído da camisa, o o conjunto sendo
gizados v .or uma linha retangular de costura, rente aos extremos la.
tereis do rasgo e prendendo apenas as abas anterior dobrada e poe

lrm

~17 ir HW „A ir
k4 ,

n11111,

Oerior ente do saquinho..
•
3. NOvo modele de bolso aplicado em peço do veetuárío
como reivindicado atà 2, subetanodalmente como deaerito e ilustra.

Á

FIG.9

do ~desenhos anexos.
á
t.

PfG.2
Do 22 de abril de 1962
'21equerante . HUMO DA SILVA TINO o PRANCIsCO OUADDIANO-Slo Paulo
go Invençiáo . APERFEIÇOAMENTO EM BUSTOS PLXOTICOS
BBIVINDICAOSS
1 Aperfeiçoamento em busto° pl g eticoo do tipo irwotorongn
Ponte feminino, caracterizado por uma peça plástica, levet flui.
sol, a exemplo de câmera ou .bexiga herOtiesdente feehgds, dotada
de Teimes de retenção.0 eecape do gr Ou .de um de adequadmendo
ano querido inflada de ar ou dm, entA peça adquire e mantem a fq:
Ia definitiva do bueto.
2 Aperfeiçoamento em bustospláeticoa t do tipo preferedol
lamente feminina, reivindicado em I t . aubetanelalmente Gema 004
E o ranreeentado na. desenho Junto.

larm0 114497

FIG.4

te 6. do Unha de I962
tieggerento uotersni4 KAPPERT 14ASCRIeNgABRIX PRONI/ 0013,barei

,fãrno: l39.623

Alemanha
do 111701100 e azarggomiztrne UTIOSPOATMORSO

GAIViaral)
31

11(

3£

135491
Oó 22 do Janeiro de 1962
..
&quarenta . 2DEAgT/X0 JADER BARUS 2/A.ROUPAQ ESPORTIVAS...ao Pau/0
Melo de utilidade . NOVO MODU DE BOLSO APLICADO EMPEÇA DO VE2z
Irmo s

CAIO.

,

..

• ASIVINDICACES
. 1. Nave medi° de bolso aplicado em peças do vestudriet
COMprenndendo eseencialmente uma nova forma de oon geo0o e Zip/ica
ito do bolso à poça do vestuário, caracterizado por um alivie() de
Isoldo t de preferencia retangular, Costurado ou unido periferica..
ftente ao longo de tree de adue /ateraie, com exceção apense de ca.
*Coita faixa extreme, faixa anta que, na telha posterior é mantida
alta, enquanto que na anterior á dobrada libre ela e a p oia mentiCa poluo mesmo§ o p eturae lateraàe.

AMIVINDICAçtt
Zé Aperfeiçoamentos em traneportadoces de eargaradij
tipo provido de receptáculo', para o cairregamento waltatto dars.8tÁ
tatue, caraoterizado pelo tato que ditos carregadores individuais
ao conotitutdoe por uma gazeia, com formato aproximado do eadetk
de barco, tendo a euts extremidade poeterior aberto, e a outrè tmen
Umidade , dun119418, tachada e reforçada, aedo (ui :10 Elegeste
,t
Ao apresenta duas ealitnoiaa arredondadas prateia o Unditlabdildi
GOMO dispostas, definindo acanaladuras latermedidriaef.2. Aperfeiçoamento° em transportador*i de gointwal •
coriforme rettindicado ema., aarthoterizado pelo fato eastiltakeasJi
unas eão dS material eintítioe a aprea.ataii i projetandon•da' oalmeate de ' seno laterais, pinoe opostosaendo Um opem1072‘..i.
infewior, vertioalMent0 Ol4 nhad9Oe coo

os Riffle.tote~..

'At

doopeceiom b ortitintadati 4zuwetto elo @Amam teita iidéffidei
do reooRtk•ogo et, anon.% deu mutual elzkologii; cama* o
98:a projegaea in geriorea dia pardal 3aterat94111,681,24e
la.Aperfeigoidieutos em tranopopirodoroo,di ornem
~forme . rei¥Indicadc ' eg,98 "eubataroie/mont. COXO 4e9091$0a ete'
.uotradQeUQU deasuhee anelou

. ;4~ ~-ir" Med 11* dbReteddidde fia HM
ibgbadoe .d,VektibeWOD ettlearáittid coullgthatto
'

I, I

coa o ponto pacediato e tudo dont-de onbstappfdigata der
tuba zoitialtaadoUi 1

~a duelo

amo%
tna

FIG.1

Fit

ã

O

11:=10:=2:1.

.F16.3

•

Tás rmot 134.398
&quarenta YITTORIO MEDICI

f

De 24 de Novembro de 1961

RIO.S.

libai° de Utilidade . UMA CAPA DE MATERIAL PLÁSTICO PARA PROTEÇXO •
INVIOLABILIDADE DOS ATUAIS usIos CE VEDAÇIO DE FRASSOS DE BEBIDAS
REIVINDICAÇOES.
1 --Uma capa de material plástico para protegi° 1 inviolabila,
jade doe atonia meloa de vedação de frascos de bebidae oarsotariZA,
de pelo fato de ser . a mama cilíndrica e Bisa, fechada de um lado e

a

.aberta-nr 'adi; opcate,,tendo exterrrnente, abaixo da linha mediana
ajam larga nervura anular de refOrgo e.no seu Interior, préairda a 9,
bertura uma preeilha og nervura boleada e paralela a °et& uma ou.
ra reeultnte de borda da capa dobrada ortogenalmentS para ~troa

FIG.2

2

TETim0 Ni 149.566, DE 3 DE JUNHO DE 1963.
REdUERENTS. DENIS JEAWLACABANNE.- SIO PAULO.
NADEI° DE UTILIDADE. NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS EM FECHOS OU
* RETENTORES PARA PORTAS.
*REIVINDICACUES

10) 0 NOVAS DI8P0SIÇ3ES CONSTRUTIVAS EM .
PEOROS OU•RETENTOREs PARA PORTAS", caracterizadas por conaiatirem
ui base de pl;stico ou similar dOtada de fenda longitudinal, ao
' CIO da qual e pela faca inferior correspondendo duas saliâncias coa
analogos fixada a bates
:frOntaotes ,. sendo tal base por parafusos ou '
'arredondada'
te chz..., Porta ou' similar, • en qua nto que parafuso de cabeça
Ou cOnica é fixado a porta, em posição que, pelo fechamento da melo.
ma, correaponde ao lufai° da fenda da base.

FIG.1

'2 2 )"NOVAS DISPOSIÇEES CONSTRUTIVAS EM .
¡MONOS OU RETENTORES PARA PORTAS", conforme reivind?oação anterior,
. tudo substancialmente como descrito no relatOrio e ilustrado fios

Senho apenaos ao presente memorial.
n•••••

4 24rmot 128./44.
ffiequerente MUDO COLOMBO

oprirliesÇa
IRORRAL

de InVençao

Do 6 de Abril de.196/

PiS CESLWVEIS

(Sio

Pualo) •

PARA CORPOS D8 OVEIS

BEIVINDICA0010
PARA CORPOS Dr MdVEIS EM GERAI"

egi tiras DESLOCAI/ris

tffifizam-se por /irar ma.paite inferior dos

cor p os

caras-

doo adveie.

Ge 04 mala :trilhos diepostoa em qualquer sentido e nem quais
11) filealmil do bdo doeloohol UM em maio Pie, diet anciand0 o

16.1

FIG.2

FIG.3

42
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5- Um f6rno de fundi' ção de vidro, de ec6rdo Com O
ponto 1, caracterizado pelo fato de que cada cano da eecepamente
de gée abre em um cano vertical, um cano traneversal . acime do te" to-do ievestiMento ligando os Opoe aos canos verticais, ume esc, ção de chaminé abrindo pare o centro à cano transversal, e meio
•
•
eetruturel'acima,e em cada lado do ferno spare euetentar O p6e0 de
• eecção de. chaminé independentemente do 'revestimento do forno e
-doe dites denoe.
6- Um férno de fundição de vidro, de sc6rdo com o pda
to 1, caracterizado pelo fato de . 'que cada cano de ecoai:emento de
gée se abre para um cano vertical, um cano.trenevereal acima do to
to do r ,vestiménto • ligenoo oe t6pos doe canos verticais, uma eec- .

FIG.S

TZRMO 60 144.320 de 31 de outubro de lg62
RIQUEBENTZ: PRAZIER-SIMPLEX, INC.
PRIvIncio DE INVENÇXOt "FORNO PARA YUNDICIO DE-VZ,PRO'
REIVINDIOACOES

Um'fbráO de fundição ' de vidro, caracterizado pe.
lo reto de compreender um tanque tendo um fundo e ladoe»una cobertura acima do tanque compreendendo ladoe e um teto formando
-

mu câmara de combUstio por abro o tanque, tendo o f8re;.0_ meio
em uma extremidade através do qual oe materiais de jornada eio
• .
carregados para o tanque, tendo o tanque uma zona
do fUndiçao
4
zuna extremidade de ' carregamento, uma zona principal para e qual
O vidro flui da zona de fundição e um refinedor na outra extremi
dada de zona prinCipal, , havendo ume pai:ungem aubmeree de zona principel pare o refinador, mando o fundo do tanque na zona ' de
fundição e um . nível apreciavelmente acima do nível d'il.fündo na
zema principal e .o e refinedor com o fundo tendo um. declive de zona de fundiçaC pere e zona principal, um defletor tranaversel utravés da câmera de combustão com suo borde inferior acima do
nívà/ do tanque, sendo o dito defletor localizado onde a zona de
fundição cai leva e zona principa), celdeiree de . dombuetívol nes
parcaes leterie do reveetimento acelengo da zona principal ' e o
refinadOr acima do tenquee o fOree tendo canoa de eaide de gée cueimedoe opostosnes peredee letereie acima do tanque etrres dor quais os gases queimados de t8dae es caldeiree sio remov.ides
meio de que os geou) da zone de fundição se dirigem Para eres do ftrno longe da extremidade de earragemento eob o dito de
f:etor para os dito canos, e gesee dele outrem caldeires se ddrieem pare frente em direçao . do , dito defletor pare os ditos. cones'.
:Lor

2- Um forno de fundição de vidro; de 'actedocom o
ponto /, caracterizado pelo fato de que o dito defletor . ifeeuetéee/ verticalmente em relação ao tanque.
• 3- Cm fOrno de fundição de vidro, de ecOrdo com a
pente 1, , cerecterizado pelo feto de que o dito ,defletor trenacereal' é recebido em uma abertura transversal no teto e ne pare
dee . lat•reis do revestimento, e meio de suatenteção em cede' extremidade do defletor em que o defletor é sustentado independentemente do dito revestimento.
Um fOrno de fundição do vidro, de acórdo , com .o
,, dnto 1, caracterizado pelo fato de que o dito defletor trenseercel é recebedo em uma abertura trenerzro p l no teto o nele pere
lnteraie do revestimento, meio do euetentação em . cade ex'tree
tidede do defletor em que o defletor é euatentado independente-.
sente do dito revestideueo, ' e meio Fere ejuster ' o melo de eUsten
ceei° seeelmen.
àee

ção de chaminé ee abrindo para o centro do cano trenevereel, meio
'estrutural acima e em ceda ledo dó !Orno pers , suatentar o 086 dm
secçà de chaminé independentemente do revestimento de fOrno ty os
ditos canoa, uma proteção Cercando a eecção de chaminé e espaçada
desta; meio no t6po ' e mo fundo da proteção fechando o dito eepeçc
entre e proteção e e chaminé, meio . estrutural ee eetendende acima
do tato. do f8rno acide do cano transversal P pare baixo ao longo.
,de ceda lado do fOrno em que e chaminé e,e proteção circundante ao montadas e sue-tentadas independentemente do revestimento de
fôrno e tanque, meio' para forçar o ar pare o tapo do dito "espaço
• entre , e. proteção e . e:secção de chaminé, oondutoe traneverseie 1)e
..estendendo do fundo do dito eepeço em direçãee opoetae, e 'canos um
' se estendendo por tbde e extensão do férno . em cada lado com
• conduto ligado soe canoa de um ledo e o outro conduto ligado aos
canoa no outra ledo, tendo oe ditos canoa cOndutoe individuais se
estendendo para baixo, um pare ...ceda caleeira co longo doe ledos do fOrno.
o
de. fundição de vidro, de ardo com
7- Um
ponto 1, caracterizado pelo fato de cníüpronoder uma estrutura e-.
longada tendo um , tanque e paredes laterais e um tato formando . uns cemere de oombuatio acima do tanque, caldeiras opostas nae
redes'lsterais ao 1,ego is cede ledo do tanque co abrindo pare e
cSmare de' comouseuo, tendo ee parede° laterais canos de esczpemen.
to do gj e opostos intermediáriosasextremdedee do forno,. um.ce7
no vertical em cede ledo do fC,rno, ceda cano ee abrindo pare um
d a ditos c enoe, um cano trencverral eetmz do. teto do farm° ligen
do oa.cer:os verticais, uma secçíio de chaminé vertioel à abrindo
paia o centro do cano transversal, um , csmbiedor de calor cercando
e dita secção de chaminé através do qual o ar flui em contato com'
o eeterior ia pecçãe de chaminé, meio pare introduzir ar tangenci
E/mente pare e extremidade euprior do cambiador . de calor, tendo .
o'dito cambiedon de calor um 'defletor em eePiral em t6rno-de chaminé pare emprestar um movimento helicoidal ao ar em tOrno ' cla cha
mené, um par de condutor levando tangencialmente do fundo do cem-,
biedor de calor , pcntoe diametralmente opoetoe em . direciSee opostas
e um cano ao longo de cada ledo do f8rno pare o qual um doe ditos
ceneutoe é ligado, tendo cede cano, canoa que levam e vária g cel.
.eleires ao ',lego do lado da caldeira em que o OBUO é localizado: ^
6- Um rérno de fundi'ção de vidro de acerdo com o pon'
to 7, caracterizado pelo feto de que São proporcionados meio° pare sustentei e secção de chaminé e o cambiedor de calor centreimente acima me e 'endeendentemente do tenque a o reveetimento do
f8rno.
A requ . rente reivindica. de ecOrd000m a Convenção In.f
tere- e '- ee e ". :-. do Decrete-Lei nc 7.903,.de 27 de egeato
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NO 147.000, DE 19 DE PEVEREIRO . DE 1963.
REQUERENTE, NAUSER K ONMANDIT-GESELLXHAPT.. 1.LZMANE1 e
FZIV1IE0I0 DE INVEnt0. RECIPIENTE.
REIVINDICAC8ES

1. geolpiente de.mat4pilal plístio0. esPecialmeGo
O lata de Oleo, coa ume abertura de enchimentofeohível we
44t um ttcho permanente o p a toras de piree, caracterizado •
4410 tato que a superflole cilíndrica da parede da tampa
age e6 levanta do fundo 2 da tampa de feohamento (1) encoam

Ia de maneira vedante no estado comprimido de tampa contra.
lb impor:Ui. interna de uma . contração com feitio de verdugo
O prevista na zona inferior do colar da abertura, com auto*
Ectormação elístioa, encaixando igualmente de maneira suis^
41ca com a Sua borda externa 4 alargada oenioamente na sua OlOns de extremidade superior numa ranhura anular 10 vinde q.
110 seguida oontraçío 9 do colar da abertura, acudo que e
Mato o anel de canelura é que abrase por cima da borda dm

Mapa mantem a tampa na sua poeigto fechada.
2. Mioiplente de acera° com a reivindicaçeo
Caracterizado pelo tato que a parede lateral da tampa 3e
440ea por cima de uma canelura de degrau 11 dirigida para
O centro da tampa para 0. iundo da tampa 2, cuja primeira
aporfiae de.. degrau anular 12 anexa 1: Parede da tam pa 3
49a inclinada para baixo oohtra:o eixo central da tampa.
3. Reciplento de acerdo oca ao reivindloffeea 3
.ielN caracterizado pelo tato que 4 contraçío (9) do colai
*$ abertura 8 formada por nua canelura dirigida Centra e
eixo do recipiente e que 96 alarga no interior do reoipial

• para bali°.
4• Seolpisute de ac8i4o cor as releiudioevliee •
aaraeteriaadO p elo feto que ale tem alargam..
tonto*
verrugas
(13) da capa do recipiente 8, que do
IDO

igatados pøm andar o reotplati.
a esquente reivindica • prioridade de idIntle
Ga
PO Podido dont:Nado ma aepertIgh de Metei ama 49
sob
o
O
54293
122b/4129
, nadam de CR,
IP
"N

TERMO:DR PATENTE Ne 147.847 de 22 de mqrço , de 1983
REQUERENTE: ANTENAS 'BATEL LESA. - GUANABARA
ilTULOt."UM M0DELO DE ANTENA SINGELA RECEPTORA DE TELEVISI0,11
FEEQUENcIA MODULADA,.
ZODELO DE UTILIDADE
.

1-, UM,modele de anten: g ingai* receptora de
.tele-vieío! e irequinoia modulada, caracterizado por emproo
ehder'um uporte astálio8 perfilado . , alongado, anaa das 641
tremidades do quel . 6 previsto um elemento isolador dispas..
te ortogonalmente se ' auporte, trio dipoloa ou hastes tubi.
lares'eatendidca radialtents a partir,do . referido isolado!
formandoinguloe retos entre si "rum aro ou anel refletor
tubular fixado.Ponvenientemente nas extremidades °portas...
.doo referidoe, dipoioe, num pleno vertical que se estende
além dei extremidade de apoio no referido suporte,, aonde...
previsto ainda um aPindice divieor no aro, estendido a pai
rt-Lr de um ponto oposto ao de fixeeio do ." 'dipolo mediano 'no
referido aro. refletor.
2- Um modelo de antena eingela receptor: de
televiso elrequincia modulada, de acOrdo coa O ¡ponto 19
Caracterizado pelos dipolop serem de extenuemos subatanoial
mente igual.. e de terem as suas extremidades achatadas' a.0
dobradas angularmente em aentidoe opostos.
Um modelo de antena p ingais' receptora de
televisa() • frequinois modulada, de a gOrdo oca os pontos 1
e 2, caracterizado porque .0 aro ou anel refletor:obmpreeno._
de quatro elemeUtoe,tuhulereiarqueedoe complementarei, e;
aUbatanoialments iguais, tendo cada um desaso elementos ali
extramidadea &Matadas.
•,
• 4- Vm modilo . de antena singela receptora um
teeviaio e frequenoia modulada, de aobrdo com qualquer e
UM dos pontos precedentes, caracterizado porque os pontoai !

de 00047.1. 0 das extremidades doa dipolos com o aro retletoz
ato looslizadoe:noe'pomtos de jun4o entre oe elementos ta
bularee arqueados omplementeres, tudo como aqui aubetanol
&Imanta deaorito e repreeentedo

1104

desenhos anexos.

•
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IMMO DE PATENTR 170 148.409 de 15 de abri/ de 1963.
•
10005DISINE; COMINA ESPERA DTDA,- SIO PAULO
EM OU RELATIVOS A DISPOSITIVOS PARA
Iremos. APERPSIÇOANENTOS
MBAIXO WAGUA".
gingo

.

Datas 22 do maio. de 1963
Espeolea ModÁlo de Utilidade
Titulo* "UM MODÉIO DE ANTENA DUPLA, RECEPTOR&
DE TELEVISICE FREQUENCIA MODULADA'
Rcpata.e ANTENAS MTEL LIDA.
PONTOS CARACTERISTICOS

fIG.1
FIG.3
20
16

10"APZAPRIÇOAMEN2DS IN OVULAMOS A DION

per Canduko 'que atinge e gmara disposta acima do flivol trague, onde
O : localizam transformador de corrente eleitrice, j rusiveis e outro*

1..tria modelo da antena dupla reCeptora de, televisão a are.
lEbeie Modulada, Caracterizado por compeender um suporte metálied
***oponta do qual 4 previsto, um primeiro elemento isolador frontal.
IlloPosto OrtogonalaeUte ao suporte, dois dipolos duplos. estendido§
IP Sentidos diametralmente Opostos a partir da referido isolador 47
Se are ou anel refletor tubular fixado nas extremidades °postai dos
**feridos dipolbs; ' um segunde elemento. isolador ou posterior, atai •
litodo e paralelo em relaç g o ao primeiro,, um segundo par de dipolos
Pled estendidos em sentidos diametralmente opostos a partir do segue .
40 isolador e um segundo aro ott anel refletor, de di g metro senalve/a
Sente maior que o referido primeiro anel refletor, fixado nas extre.
leidades opostas no dito segundo par de diPolos duplos.
2. Um, medeio da antena dupla receptora de televiso e tre.
qdencia modulada, de acerdo com o ponto 1, caracterizado-porque-O
lprimeiro e o segundo refletor são interligados e escorados radial.
Sente entre si por meio de dois segmentos, tubulares inclinados.
3. Um modelo de antena dupla receptora de televisão e fre.
Çpigncia modulada, de acerdo com os pontos 1 e 2, caracterizado por.
que os ditos refletorei s g o substancialmente' paralelos e concentri n
.CO S entre si e s g o dispostos em planos verticals,dispostos aleM de
-respectivo ponto de apOio no suporte.
4. Um modelo de antena dupla receptora de televisão é fre.
qukcia modulada, de acOrdo com os pontos precedentes, caracteriza.
do porem cada dipolo constituido por dois segmentos tubulares A.
&Ougados que se estendem paralelamente a partir do respectivo iaol.
Cr para depois se curvarem sim;tricamente e encontrarem formando un*
''juncRe para fixação do refletor, sendo -os segmentos paralelos de Ai.
Velos escorados entre si' nor. isoladores por meio da mm,se¡mato tíitry
lar Vertical.
5. Um modelo de antena dupla receptora-de televisão e fre.
•
(pig ncia modulada, de ac g rdo com qualquer w dos Pontos precedenteSc
Caracterizado porque cada um dos arcos refletores.compreende,Witre
elementos tubulares arqueados coM p lementeres, tendo cede um dane.
Illelg011tOS as extremidades achatadas, sendo as eeneiZes entre oe 41.
Peles e os respectivos aros refletores localizada emponto! de PI
Agi° alternados ou diametralmente opostos, tudo como aqui substee
Cielmente descrito e representado noa desenhos enexos!‘

12
f4

•

feinI S PARA ILUMINA00 EM BAIXO TOMA', compreendfxrlde refletoras
ta9POstes isoladamente ou em papos de dois ou mais ) caracterizadas
pelo fato de que se apresentam CUL 1:mpadas alimentadas por baixa n
eoltagem, de ordem de 15 V, atrav g s de cabos extenalvels, possante/

nua fle 147.848-""

te

iiIVEL2010 PB INVE1i0.0

If
l5

—11

scess4rios eletricoss.
2 s )*APERPRIÇOAMENTOS RN OU RUMOS A DiaTO.
íamos PARA ILUMINA00 SM BAIXO D'ACRIA", • 00nforde reiViodicaçik ai
tenor, earqeterizados,-mals, pelo tato de que a egMard portadora 1,
O transformador Poderá se localizar abaixo do nivel de stoa, desde
0** o conduto portador dos Cabos elg triees se apresente oca curva •

alopata acima do mirei do líquido.
3 0 )"APEOPEIÇOAMENTO3 IN OU RELUZIMO A DISPO.
camos PARA ILUMINA0.0 BK BAIXO zoamo, contorce reivindicaçges
10 e 201 . Caracterizados, ' tambee, pelo fato de %km cada projetor SC
* *presente hermeticamente fechado, provido de alças periaricas psis
'encaixe, por pressão, contra as bordas da aberturade nicho aborte.
14 2 ) , erapsnoveffros EM OU-RELATIVOS AOTSPÚ.
9121V03 PARA ILUMIXAÇXO EMBAIXO D'ÁGUA" enatem rOvindioaçOes
•de 1 4 a 3 12 , tudo substancialmente come descrito no relWri o ' S 1141

*rodo nos desenhos apenses ao pleiteante eamoritar
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2gBNOiI 1500725 do 5 do abril âo 3.963
MWERENTE¡'INDâSTRIA 3 COMUCIO DE VOMINOSOS II910 LTDA
o SZO PAULO
Medi° DE UTILIDADES "N8V0 MODÁLO DE INDICADOR DE mimo
9Xo DE PREDIOS,BM GERAL"

ziympziam

S .. "NOVO UOD2.1.0 DE INDICADOR DE NUMERA00
âii2D109 EM GERAL", constitui

or um indicador lumin000,

nadO por uma base Mertálioa Od de outro metal conveniento, do
g oitio qaudrondular, dotado do bordas voltadas para fora, eQ.
do Uo onoaixe fixando por prsoasio ou outro melo convaniento,..

2

redondados, conioobionado em material putatico translucido,

!ÚRJ,10 "..J2 PATENTE N 4 146.232 de 18 do jaaoiro da 1963
REQUERENTE: ZNICSTR/A DE BRINQUEDOS IPIRANGÁ 9/á - SX0 PAULO
VITULWAPERIPEIÇOAMENTOS EA GAITA DE SOPR,1".

piare, preferivelmente brancp, tendo nu face frontal, oposta

ParaLtuo DE NvErgo

'ume pesa . de forma paraleiePipedal coo as borda3 e cantos 'ar

portanto a balsa, om relevo némeros quaiaqusr

211

•KiNros awwwisTicos .

colorag 'áo coei

—,:\pavi. 31goac:3ntos em gaitae de aBprop caracterizadou .Ja2,

.trastante, escure, preferivelmente nsgra, tendo no interior

lo fato de ao placaa vibradoras do instrumento, que uão intercaladu3

Meloe luminosos conveniente o adequado°, de forma que, Uma vl
eatos aceO00, Oinaeerso aoÁo vioivois por contrasto

00o

tv.a da oada lado, entre o pente central e a capa . extarna, oararifel,
ta3 cada val 3M peça unica, ,m3ldeda em material pláotico, o j5 pre.

o

lo,ralelepi!¡ede,.pluotico iluminado intornamento.

Vida doa recortes transversais, correspordontoo aos dantoo do panto,,

. 2e) - nOVO 1101210 DE INDICADOR DE NUEERA010 Dl

bem como das linguetas vibradoras propriamante ditas.

,REDIOS 2M GERAL°, acorde com o ponto anterior, tudo como ou.

2 . Aperfeigoarentos em gaitas de obro, como reivindica
"ootancialMente doecrito o reivindicado o ilustrado noa doosonho
am 1,aubatancialmento corso d000rito o ilustrado roo 4W.3dkAU

anexos,

FR,

8211M0 Nâ 150.731,1% 30 DE ABRIL DE 19631

FIG. 2

REQUERENTE, ¡MANA ROLDANA. -SO PAULO.
0:1 D,U0 DE UTILIDADE, UM NOVO TIPO DE TAMANCO,,
REIVINDIGAdo.

3

•
o N8V0 TIPO DE TAMANCO, conotituido de madeira, pl'ép
aeo OU de qualquer outro material apropriado para estas,finalidao
dlesp en 01'04 tamanhos e formatos desjados , caracterizado pele
rOto de Der dotado de uma alça malea:vel que .se estendo da extremio
ah 2, at6 a extremidade 3, ficando-a bifulcadil D como sola em no
é -. NOVO TIPO DE TAMANCO, caracterizado como tudo subâ
ancialmento descrito o ilustrados nos desenhos anaxoS.:

FIG. 3.
U2 140.598 de 21 do março da 1962
REQUERENTE: ANTONIO BALDO - SIO PAULO
MOD2L0 DE UTILIDADE, "NOVO TIPO DE PENTE COM DISPOSITIVO PARA

ASSENTAR O CABELO.

BEIVINDICAÇOES
•

I - NOVO lin DE PENT2 DOM DISPOSITIVO PARA ASSENTAR

O CABELO, formado de um pente comum porém caracterizai° por tes
duas ealienciaa (uma de cada lado do pente). Logo acima doe der
tez, que automaticamente assentam o p cabelos ao soerem penteados
Tudo como deecrito no orez,ene momr:21a/ o IlusLrodo
n3a desenhoe anexo°.
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qM processo, de actrdo com qualquer doa

5.

imummoloul

lkomm

to s Prece dente ó, caracterizado por condensaz . a corrente gulosa
da eubstãneias que . fervem no. ou abaixo do ponto de ebulição do
' trd -cloro-e-Mono, da qual se remove ó vapor dt gua da zona de .
ni j]

contate; serarar os hidrocarionetos clorados da mistura condem+
seda e fazer voltar, polo menosrume—parte dos citados hidrocar.

TÉRMO Na 131,953 DE 8 re ACOSTO DE 1961.
REQUERENTE.. PITTSBURGH NATE GIASS comum LX.A.
PRIVILEGIO DE,INVENÇXO. NPROCESSO PARA RBOUPERA90 DE IRI.OLORe.
OTIIEN0 E PER.OLORO-ETILENO.
j"Taçagi

• Um processo para recuperação de tri.cloro.etie
limo e Porw eloraetilene de uma 'corrente gasosa contendo tri-clorcm

2.

..etileno, per -cloro-etileno e Uma, caracterizado por introdua40'

bonetos clorados para a zona de contato, como.a citada corrente
liquida.
UM processo, de actrdo com qualquer dos penes
6.
tos precedentes, caracterizado pela corrente gasosa que conta
per-cloro.etileno e teu ser ()produto da 023.
(ação catalítica em fase de vapor de tetra-clorNetana.simátriOas

a

. Reivindica-sw, de acOrdo com a Convenção law
ternacional e . o Art. e/ do COdigo da Propriedade Industrial, a

tida no ou prOximo de seu ponto de ebulição; fornecer, eoncomiten.

Patentes doi Estados Unidos da América, em 24 de ogilatO de 1960.
801)&51.676,

citada corrente gasosa numa goni de Va pores ascendente s foroepia'
dos por um corpo líquido de hidrocarbonetos clorados, : compreendeu.
do, predominantemente, tri-cloro-otileno e per.oloro-etileno, mano
temente, 'a zona de contato formada pela citada corrente gasosa e
vapores, uma corrente líquida descendente, de hidrocarbonetos 010.
radoà que fervem no ou abaixo do ponto de etuliçãO do tri.cloro..
.eti1eno, em tal velocidade que (condense per -cloro-etileno e trio
.cloro-etileno da citada corrente gasosa; removendo, conccmitan.
temente,.ãgua da zona de contato em forma de vapor arrastado numa
corrente gasosa de hiárocarbonetos clorados que fervem no ou abai,
xe do ponto de. ebulição do tri-cloro.otileno; e recolher oper.
cloro.:etileno o tri:..cloro-ctileno condensados, na austncia subo.
tancial de água:
Um processe, de actrdo com o Ponto 1, caracte.
2.
rizado por introduzir a corrente gasoso na zona de contato, no oa
UrOximo'da interface entre os vapore* ascendentes provenientes do
corpo líquido e e corrente líquida descendente.
,um processo, de acOrdí) com qualquer doa pon.
3.

prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição do

' MIRRO NO 1324416, Do 11 DE SETEMSRO DE 1961.
REQUERENTE. GENERAL ELECTRIC COMPANY.E.U.A,
PRIVILEGIO,DE INVENÇXO. APERFEIÇOAMENTO EM ARTIGO E MITODO PÀM

•

A SUA PRODUÇXO.
•
RpivvoIcAcqps
1. Aperfeiçoamento em artigo e mgtedo para sua

ar

prodUçáo compreendendo um compacto . rljo, coerente e de alta lua
elettncia caracterizado por consistir essencial:acatite orla
tais Unidos de forma ceiblea de nitrito de toro.
2. Aperfeiçoamento conformo descrito o reivindb.
Cada no ponto 1, onde o compacto de nitrito de boro de forma
oábica obtido por meio de um aparilho do alta proseio e tome

pretere caracterizado por compreender ao etapas do prove'r timm
membro envolt4rio, enoblaento do dito membro envoltOrio com •

tos precedentes, caracterizado por manter a temperatura do cor.

Cristais de nitrito : de boro de forma ciibica, submetendo dito

po liquido a 110 0 a'115,6°C.
•
' Um processo, de acárd6 oca qualquer dOs
to'a precedentes, caracterizado por recolher, no corpo liquido, 0

envolOcf.rdwo uma preasío de atroa do 90.000 atmosferas junta 4.

per-cloro-etáleno e otrá -cloro-etileno condensados,

,s

Monte com uma temperatura do pelo monos cárca de 1210000 1 man
tendo *Sua condição* durante um corto período de tempo, •
;ir a preesloO temperatura para recuperar o aoppaate.

2eVg.
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E. AperfeiçoamepUI UludYtme descrito *reivindica,
do no ponto 2, caracterizado por ow.4,koexAor qe ; colocado adi.

Olonalmente no dito envolt4lo partteular(95 pelo moa Medos.
Materiais coar:101nd* deito Ni, Cr, De, 21 1. 4r, IN, Co, DO, CM,
alap3 , Be *Nb.

Allerfolgoamento em artigo) *Modo para a ella
girOdUgEO caracterizado por compreender Waa ferramenta Utilizam.
44

40 o compacto do ponto 1.
Finalmente, a reoUarénte reivindica os favores do
~ao Internacionavvisto o presente invenglo ter sido ds.
peitada na Bepart14. Oficial de Patentes doa Ratados Unidos f•
44 America do. Norte era :5.4e outubro de 1960, coo DO 608011.
TUMCI N2 136.226, DE 6 DE FEMEREIRO DE 1962.
REQUERENTE, ETNYL CORPORATION.
Pà1VILEGIU DE INVENÇXMCOMPOSIg0 ANTWETONANTS.
WINDICACCES,

3. .4, UMa compoaição anti-detonante tendo caracm
terleticas de termo-estabilidade aumentadas, caracterizadn por anelem
ti, eeeencialmente, de tetra-metil .chumb0, di-brometo de etileno e
hidrocarboneto tendo um ponto de ebullçEo ma escala de cerca de
$0 a cerca de 150°C, escolhido no grupo que consiste da alcance e arco
esticou mono -nucleares contendo, apenas, ineaturaào aromática, sendo
o conteudo de di -brometo de etileno tal que haja cerca de 1 moi dele
por moi de tetra-me/til-chumbo, sendo a conteudo do citado hidrocarbo.

fite

e,

*O'

me. s te; 5,-• emes^
der eated, doSW

clamo No 1E6.265, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1942,
REQUERENTE.N.V. OROANON., HOLANDA,
ennulacIo DE imurgo. nraocEsso PARA 'à PAuPáRAÇO DE dt0419
TEROIDE8 NXO.SATURADOH.

gErrnracgati
AP Prometi° para a preparação de deahlareseetoweeteroidet, careta.
rindo em que um coto-esteroide tendo um átomo de bromo empolo menos uma das posioBee alfa com respeito co coto-grupo, se faz reagir
com aregonita na presença dum solvente ors&hloo'c possivelmente na

presença dum haleto setklioo alcalino.
22 Processo para a preparagb dum delia-, deltal'-, ou delta' , " -5.
deto-esterolde, caracterizado em que um 3-oeto-erteipide tendo um
átomo de bromo nas poeiçEes 2 e/Ou 4 es faz reagir com aregonita

Meto tal que haja de cerca de 10 a cerca de 30% dele, em peso, em
relação ao peeo total da coMposição.
2 m á. eamposiçao, de acordo com o ponto 1, ca.
:Motorizada pelo oonteudo do citado hidrooarboneto ser de ordem de
Cerca de 10 a coroa de 10, em peso, em relaido ao peso total da
composição.
E - A composição, de acordo com o pontd'1, ca.
OtOterizada pelo citado hidrooarboneto ser umbddrocarboneto liquidam

na presença dum solvente orgânico • potavelmente na presença dom
haleto natálloo alcalino.
3* Processo cepudo a reivindicaçao 1, caracterizado em 04 a aram

4 •• A composição, de acordo com o ponto 1, oa.
~aluda pelo citado hidrooarboneto ser o tolueno.
5 A compoelpio, de Bardo com o ponto 1 8 ca.

mole por moi de eeterolde.
59 Processo segundo qualquer das reivindioaçEee precedentes mo
qual a temperatura de reação entre 8090 e e ponto de ebulição do

2leterizada'pelo citado bidrocarboneto ser leo-octana.
6 .11. composição, de acara° com o ponto 1, caracterizada, ainda, pelo citado hidrooarboneto estar presente, na
tala composição, numa quantidade tal que haja, aproximadamente, 2. paro
te em peso, deles, para cada 4 partes, em peso; de tetra-metil-dhumboe
2-- Uma composição anti-detonante de tetra-me.
til-chumbo, tendo caracteristicae de termo-estabilidade aumentadas,
caracterizada por consistir, essencialmente, de tetra~etil-ohumboo
dl -brometo de etileno e tolueno, sendo o contando de di-brometo de e•.
Mono tal que haja coroa de 1 moi, dele, por mokde tetra-matil-chumm.
to, sendo o contendo de tolueno tal que haja coroa de 1 parte dele,
em

pio, para cada 4 partes, em peso, de tetra-metil-ohumbo.

lhívikCca- g e, de acOrdo com a Convenção Inter,daotonal e o Art#23. do adigo da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos
Catados Unidos da Amenos, em 27 de fevereiro do 1961 eob E. 91.598.
22RMO N* 136 3.03. de 31 de janeiro de 3.962
Eaquerentes morruNcisco De. COSTA mim.GU1NOARk
SOt, de Utilidade i " V i a 2014 105 ARAME DE AÇO CHATO,CURVADO*
HITURaffili -

1. - WA . ROIA DE ARAME DE Aço CHATO CURVADO, caraoterlia4$ essencialmente lvc-poesuir . o corpo pIego (chato) e 'manter'oe curvada em circulo ou semi-ciroulO.
4k 2 - U AA. DOIA DE ARAME ME AÇO CHATO CURVADO, conforme reÁ
sindicado em 1, eubetancialmente momo descrita reivindicado e
ilmatrada nos dia.:aos anexos ilustrativos:

gonita usada numa quantidade de entre 1 • , 20 mole por mel
teroide.
o haat
49 Processo segundo a reivindicaçU 1 8 oexaoterinado em que
to metálico alcalino 4 usado numa quantidade de entre 0,1 e 12 .

solvente orgânico e a duraçâo da reaçio está entre ca minuto a vig
te term.
6* Promano segundo qualquer dae ,reivinaionoOes prostituta* no m
qual o solvente orgânico 4 uma Njemcialquilmacilamica
3 de abril de 1962
E.U.A.
Requerente: UNITED-CARR INCORPoRATIoN
Priv. de Invenção, 19 COLCHETE DE PRESSXO FABRICADO DE PAPEL r
REIVINDICAOES
. Aperfeiçoamento em um oolobete de preenRo nepardvel
caracterizado pela combinação de um membro pino tendo uma oa
beça e um pescoço e um membro embocadura cooperante tendo
-mola abertura receptiva de Um pino e meiõe de engatamento do
pino adjacentes a abertura receptora do pino, pelo menos um
dos membros do referido dispositivo do colchete de preasão
g ond° fabricado de material de papel.
2 Colonete de prosado aperfeiçoado de acOrdo com o pos
•
to coracteristico 1, caracterizado em que referido membro foE,
medo de material de papel 6 de conetrugão Oca.
3 - Colchete de pressão aperfeiçoado de acOrdo coM os .
pontos caracteristicoe 1 ou 2, caracterizado em que pelo menos UM doe membros do referido dispositivo do colchete de pree
406 na forma de embocadura fabricada de material de papel re
puxado.
!
4 - Colchete de pn.esão aperfeiçoado de acOrdo com oe pon
tos caraoteristicos 1,2 ou 3, caraoterizado em que referido .
membro ptno 6 material de papel.
5 - Colchete de prosado aperfeiçoado de acardo com qual.
quer um doe pontoe caractericticos presedentes, caracterizado
em que ambos os membroa do referido colchete de precedo edo de.

iÉRMO No 137 646 de
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matemial de papel de fabricação relatiVamente reeictente.
. Colchete de preosao aterfeiçOad0 de acárdo com qual.
• quer um dos pontos cáracterieiticoo precedentes, caracterizada
em que o membro. embocadura tem uma tampa de forMato abobadado
Como uma parte ai vista para abrigar a Cabeça do pino quando
'pressionado na embocadura.
.7 . Colchete de pressão aperfeiçoado de adrdo com qualo
quer um dôo pontos caracteriaiticos precedentes, caraoterizad0
em que" o membro inteiro embocadura, incluindo-se a. porção de
formato abobadado, d fabricado de material de papel vulcaniza.
do.
Prioridade depositada na Repartição de Patente, doe E.W,
A. 0 em 11 de abril do 1961 sob o ne 102.320.

4

TE 14 DE MAIO DE 19621.
ADARC/LIO DE MESQUITA BARROS.
PRIVILEGIO 'DE INVENÇXO.,"NOVO PROCESSO DE
PASTOSA,
RUO Ne 139.033,

RE,PERENTE.

. OCAMABARd".
FABRICAÇXO , QUIMICA

REIVINDICACCEI

1) Um novo processo de fabrioaç:o de uma CosPOeigio
Quimfoa paetooa para tirar manchas', 'caracterizado por parte de 3
a 7% de entoa branca coorte do tipo thixotrhico levfocimo. Para
tioulss de WM 15 e 97 a 90-de solvente destilado orattnico 'intim
tico, ngo inflamtivel com totraoloreto, poroloroetilono • trioloe.
tileno.
.2) . Um novo processo do fabriosaWo do uma %apoda.
Quimica iaatooa para tirar monohaa, do ao8rdo com o ponto 1, tuas)
como descrito o reivindicado.
o
TÊRMO N O 139.323, DE 25 DE MAIO DE 1962. •
REQUERENTE. FARBWERKE HOECHST AKTIENOESELLSONAPT. abrm. Meister
Lucius & Bruning. - ALEMANHA.
, PRIVILEGIO DE IN1TEN0(0."PROCESS0 PARA O DESENCADEAMENTO DE Ulla
POLINERIZAÇRO IONICA.
PUVINDICAÇOU

1. Processo para . o desencadeamento de UMA polimoriza.
ção caracterizado pelo fato de se Polimarizarem ;toren
cfclicos otou. acetais ciclicos cOm aux4lio de sais aril-di-azá.
nicos do Ècido per -clOrico ou de sais aril-di-azánicos doo áCi.

joa3.a.
.P7,U3,à
PS:9 .7%1n9.10.

doo per -flUor -carboxílicos.
2. Processo de acárdo com. e ponto 11/4.earacaerazaao
pelo'fatO.de s9 empregarem sais ar11-di-azánicos toltiveis no
Oeio de.monâmeros.
3. Processo de acárdo com- os pontos 1 e 2, caracteri-

2ng• 11.
fomartitt

,

/41

-1

Ir

WUMO NQ 158.695, DE 3 DE MAIO DE 1962.
REQUERENTE. VICTOR LUCIO DA SILVA. -S g 0 PAULO.
MOD2L0 DE UTILIDADE. "NOVO TIPO DE FECHO PARA SAIA& , CALÇAS
ESPORTIVAS E VESTIDOS EM GERAL. _

IgaIN.P.WAOÉS
I- NOVO TIPO DE FECHO PARA SAIAS, CAÇAS ESPORTIVAS

GERAL, caracterizado por ser composto de uma tico de entretela, ,envolvida por um tecido 'igUal à peça, costuraa no sentide„longitudinal, tendo um número igual de colchetes
aches e felosas do cade,lado da tira, montados de acordo com o.
' tamanho desejado e colocadon na abertura da peça, em forma de a
em paralplo ao corte do tecido.
II- Tudo como descrito no próeento memorial e iluatra
do nos desenhos anexos:

5 VESTIDOS EM

zado pelo fato de se empregarem sais aril-di-azánicoe ativÉveio
por via rarmica e por via fOtioa.
4, Processo de acárdo com os pontoo / e 2, caracaers-_,,
nado poló'fato de se empregarem preferencialmente: sais arll -di;
.-aoOnicou telatSitiVávels.
Processo do acárdb com toá pontos 1 o 2, caracterizado pelo fato de se . emprogarem preferencialmente sais ariladi.
-azánicoa foto-ativáveis.
Finalmente, a depositante reivindica, do acárdo 'com
a Convenço Internacional ode conformidade como artigc,
do Ciidigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartiç go de Patentes da Alemanha,
em 26 de maio de 1961, pob na F 34 021.IVdra9c.
TâRMO:,146.127 De 14 de Janeiro de 1963.
REQUERENTE: WALTER VENTURA

DOS SANTOS- S. PAULO

RRIVILÊGIO DE INVENÇX01 NOVO LIMPADOR PARA DISCOS,
PONTOS CARACIERISTICO3
. Novo limpador para discos, caracterizado por compreend,
der easenCialmente uma pequena escava cilíndrica e felpuda, feita da
preferáncia com delgados fios de seda, e,montada em tárno de um eixo
Central longitudinal, eixo aste articulado na extremidade 'inferior do
um braço ou haste retilínea, cuja outra extremidade el articulada a um
pequeno suporte ou garra . emUt, aplicável no lado intorno do braço do
apoiada ilebre a super/Iole
toca-discos, ficando a 08COva.
do disco.
2 - Ndvo limpador para discos oba° reivindioadwem 10
aubatancialmente cozo d Cecrito e 1.1u :estrado nos desenho anex0a.

CS)

FIG.)
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Finalmente a requerente reivindica, de ecórdo Com n.logifileqão
apliCával, M prioride4C 61 correspondente pedido de petentç depositado na Repartição -de Patentes da Sufqa em 12 junho de 1961c
sob-Nc'6801/61.
mulm Na j42 $37 da7 de ageato &e 190
Requerente: DOPADO LATTANZIO .1. MI N AS cuia.,
Priv. de Invençeot " SUPORTE PAU 0RAYA2k$ COZ
LAÇO PERMANENTE"

'J G. 2

2WRIR.A.2
1 - Suporte poro gravatas com Ino pomar/cato
caracterizado pelo feto de compreender uma caixa re
tangular de cartolina ou papal -iic fins, em forElt dc
embalagem, provida em sam porta inferior dc duas aberturee ou raegoe, fechada, na cua parte euporibr
por uma tampa, por melo de um gramara comum:
2 - Suporte para gravatas com laço pormanont,
de acérdo com o ponto 1, caracterizado pelo foto da
referida tampa, na Alla parte central, mor dotada do
uma abertura ou fenda, straw4a da qual é tneoride uma orelha dó uma extremidade lateral da parte ouP51
rior de fechamento da dita tampa, 'esmôo ocea orelha
provida de um furo oU abertura oiroular paru pendurar o gravata.
3 • Suporte para gravatas com laço permanente)
subetanoialmente oomo deeorito, com referência Ra
figurao do desenho junto a, para Oe fina especificado*.

t f (3.4
14nme Ne 139.G£O, DE 11 DE JUNHO DE 19624
rzçuEuw.e .. . SANDOZ
.SJIÇÁ.
PRIVILEGIO na INvsuçXo, "PROCESSO DD 7ADR/CAÇU DE CORCZES
AZOICO$ BELATIVOSe
10121WIGAGORa

Processo de rebricaçOo te eorantee azófeoe reetiVoe
hidrossoldvoia ) os quais contém polia menoa um grupo da fórmula
.0-arileno- (CE.2 -Mi-CO-E-Nal)
ta,

qual
represente um radical slif4tio0 bivalente satureôo ou
140 saturado aventUalmente sobetituido por Um dtomo do
halogéneo, com 1 a 3 átomos de carbono,
representa um dos algarismos 1 ou 2)

3Te3

representa um átomO de Cloro ou de bromo e

arileno representa um radical arilénico da série benzéniCa oa
neftalénica, O qual pode encerrar grupos alcoilicoa ou
alcorlIicos inferiores assim como ) adicionalmente, áta
mos de halogéneo.
O processo caracteriza-se pelo fato de ia tratar •
A) corantes mono- ou disazóicos hidrossoldveis com pelo menos
um radical arllico ligado por um átomo de oxigénio, da série
benzbnica ou naftannica, o qual podo tremor arupos alcoill-

cos ou alcoxílicos inferiores assim comoj adicionalmente, átomos de'halogêneo, aa
D) compostos oraénicos encerrando um radical arilico ligado poi
um átomo de oxigénio 4ue traz eventualmente grupos alcoili
cos ou alCoxilicos inferiores assim como, adicionalmente; átomos de halogéneo, a encerrando

além

7-W 2

disto um substitainte

capaz de tomar parte na Sormação de corantes azólcos,
com produtos da reação de formaldeído ou de compostos que
nem formaldeido e de amidas de ácidos halogeno-carboxílicos

TEME N4 139.9014, DE 12 DE JUNHO DE 1962.
REQUERENTE. CHEMICAL CONGTRUCTION CORPORA TION.-E.U.A. DPAMERICA
PRIVILEGIO DE INvErgo. PROCESSO DE SIN7ESR DE ORgláte
ftExvINDICAOSS

táticos inferiores saturados ou não.saturados, e de transformar
os produtos de reaçào assim obtidos, quando encerram radicais
de compostos orgánicos com substituintes capazes de_tcmar pez

Um pricesso de sintese de ureia no qual se fazem reagir em3n 4 a, di-dxido de carbono e eoluç g o aquoee de cerbsmato de

te na formação de corantes azóicos, em corantes azóicos hidroa

an.bnao re-circulede, e; elevada press g o, para formar urdia, ee
aquece a corrente de proceseo resultante, contendo, tileia, car-

JsoldveIs por meio de reações ap ropriadas, sendo que os elementos
que tomam parte na rent.° a g o escolhidos de maneira que(u)grupd
.CH 2 -NR-00-21-E.al . entrt no redima arillco definido sob à) ou P)

1

teaste de amônio n g o convertido, excesso de amônia e de égua,

em ;rosa° reduzida, para decompOr o .carbemato ae amónia, se se-
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!era um gás efluente, contendo vapor élágua e eXceseo'de'amenia,
separa-os a amOnia e di-óxido de carbono derivadea da decomposla.
Ocedo carbamato de am8nio, da corrente de processo que Conte**
ur‘la. produzida; Be condenaa, pelo menos, paroialmente, o alteeii
gds . efluente para formar uma adluçãO aquosa: de carbamato'de and!a
nio,.e se comprime a citada salupão aquosa 8 80 faz voltar para
o reator de síntese de ureia, caraeterizedcepor'fazer a redução
4a preesâo da corrente de processo em Oondições, substancialmene
teeediabática; separar um primeiro gás efluente tendo baixo cone
tepdo de vapor ddgua t aquecer a corrente de processo residual,
para de compor o oarbamato de am8nio; separar um segundo gdo enate
ente de maior conteddo de vapor,dágua; .juntar o primeiro coa O.
aegundo gde efluente, para formar uma corrente de oda efluente.
combinada, da qual se condenea atolução aquosa de carbamato de
amônio, que se faz re-oircular, de modo que a citada corrente de
gás efluente contenha, aubstancialmentene menor vapor cláguli do
que uma corrente de gás efluente produzida peia eimultánea
ção de pressão e aquecimento, para decompôr carbaMato de enleado,
da qnal me remove uma só corrente de de efluente da. cerrente de
proeesee,
Um processo de ecerda com o ponto 1 4 caracterizado pog
2,
eeparar um peimeire gda efluente parcial, depois de uma primeira
redução adiabátice de pressão dá corrente do peocessopaggecer
corrente de processo para decompor o carbamato de amônio e produ,
zir ' e separar'um resto do primeiro gás* eeluentel submeter a cer..'
rente de proceseo residual a uma segunde redução ediabdtrea ao
pressão; eeparar uma eegunda corrente efluente parcial de grés
. •
parcial; aquecer a corrente de processo residual para decompor
o resto do carbamato de amara° da aelgUnda corrente erluene; produ.
zir e separar a eegunda•corrente do gdo efluente; e formar e pri,
Moira e segunda correntes de gds:efluentes, por coMbinação do gde
efluente parcial é o resto dele, em cada °ao%
Um processo, de ac8rdo com o ponto 2, caracterizado pee
3.
Ia primeira'redução de preesão adiabática diminuir a temperatura
da corrente do processo para menos de 132,á°0 e opressão mono..
métrioe para dentro da escala de 14 kg a 28 kdoM PI aquecer a dera
rente do proce peo .atá wescala de temperaturas de 132,2° a 154,4°C
para formar o resto do primeiro gde efluente, diminuindo a segam-.
da redução. de pressão adiabdtioa a temperatura decorrente do pro.
Jeca° para menos de 93,3°0 e a ru gia° manomdtrica para dentro da
ieeale de 0,35 a 3,6 kg/eé; o aquecer a corrente de processo te.
aedual até a escala de iemPeratUras de 93,3 0 a.115,6°O, pare ter.
mar o resto do segundo gde efluente,.
O
Um processo, de acerdo cem o ponto 3, caracterizado p0te citada primeira redução de pressão adiabdtica atd uma propaga
manomdtrica de órdem de 14 kg a 28 kg/em2 produzir uma eemperatu:
ri do corrente'le processo.finel de ordem de 116,6 0 a 152,2°0,de
modo que haja Suficiente decomposição concomitante de carbaM8tO
de amônio, para formar um primeiro gás efluente com coateildO de
dgua de c'groa de 6 a 7 mols . %, é pela citada segunda redução adi.
abátice de pressão atd uma preso manomdtriea de ordem de 9,36
e 3,5 kg/crê resultar numa temperatura de corrente de processo
' uficiente de.
final de 6rdem de 68,3° a . 93,3°0, do modo que haja A
Jomposição do cerbamato de amônio 'para formar um segundo Os eflU.
e nte parcial com conteúdo de água de de'rce. de 10 a 14 mole %.
-s.
um proceezo, de ac8rdo com qualquer dos pontoe precedeu
ue, ;araceerizade por purgar. eeParedamente, -me:~ dtle cita.
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Mis primeira e eegun!ocorrentes da gh elente, com corrente*
de re-oiroulação'de eolução aquosa de curtes/nato de amônio de me*,
de que, se citadas correntes dagde efluente sejam esfriadas e,
parcialmente, condensadas; depois esfriar e fazer refluxo das cawe
teclas correntio de gás efluentes, para produzir correntes de gde
efluentea residuaiwoompreendendo amônia identa de di-óxido de
carbono; re-enviar as citadaa correntes reeiduals . de gás efluere,
te de amônia para o reator detíntese de meia; esfriar porções
das citadas correntes de solução decarbamato de amenio e'fazée
las voltar parat citado estdgio de purgaçjp do gde; e comprimir
O resto deo citadas correntes de solução de carbamato de am8n100
e faz3-las . voltar para o reator de síntese de ureia,
Um processo, de ac8rdo com qualquer dos pontos precee
8,
dentes, caracterizado por fazer reagir amônia, di-óxido dc
bono e a solução de carbamato de amônio re-circulada.para formar
Ureia, numa proporção molar global de amônia para di-óxido de
Carbeno de -órdem de 2,5 : i até 6:1, numa preasão .monomdtrica de
Cerca de 140. kg a 420 kg)Cm e nume eemperatura entre cerca de
160 0 e 221°0.
VM precesso de vintes° de urdia, substancialmente como'
7.
.aqui d' ecerte°, no Exemplo.
Reivindica-se, de acôrdo com a Convenção Internaciona
e o Art.2l do Código da Propriedade Industrial, a prioridade de
pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes 00 .
atados Unidos da America', em 16 de junho de 1961 t oda N. 117.63/o

URRO N R 117 607 de 7 de março de 1960
Requerente* IIPOQUIMICA LTDA. .. I e 310 PAULO,
?riv. de Ineenção: .11 APERFEIÇOAM/OTOS ER EMBAI,/
ORM PARA CERA *
• unnun'gu.E2p,
1 Aperfeiçoamentos em embalagem para cara
de tipo formado pelo . ueual torpo cilíndrica, fei
to em papelão Ou material equivalente, com delga
(10 revestimento inter7e*de )1iSetico, caracteriza
.do por compreender ainda uma faixa 'anelar de re.
/*Orço, metálica preferentemente, de pequena alta
ra, e ainda 'provida de bordo superior em aba revirada para fora, faixa. esta aplicada internamen
te U ' borda livre da lata, e com a sua aba extrema
Cravada aaperiermente sabre a auperfície externa
lateral daquela.
2 .,Aperfeiçoamented em embalagem para obra
como reivindioado em 1, substancialmente como dea
Crit0 o ilustrado nos deeenhes anexaeo.

rie,2
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Nottch-e?

1.9a3

Subi' MOMO ) por 0E0Uk5 9 mm âneetop provoca UE,2, memtakO.0 a OCR
aegueno gremagão CO 2nsot00
Rztermigador ol gtglo0 CO 42.40$00 4o . a4reo moo a
30

ponto 4 0 garoe:ter-doado por incluir U2 relS entro a ROgdáàâO m2,2
muito da lâmpada o m citado circuito do transformador Re nansirz

FIE 3

rlG.4
1U053.6, DS 31 DE AGOSTO DE 196.A
REQUERENTE. SAMUEL S. OE MAR000-CANADL
efamino OD MUÇU. nicu11NAECR EISTRICO D2 INSETOS°
gEIVINDICA0E4
fhttorannador elétrico go insetoe caracterizado pO g imo
aluir° gradee eepagadae3 (MD diepoeitiVu para intercalar alta° gras&J.o _Mar-nau siétrico)-uo dispositivo pare carregar dito
circuito can nra5 :errante 'eltitrlde de alto voltagem) o ficande

2.,na

sreded canciontemente afastadas

Mal do outrà

paro impedi.

9croanzalbC enZolhooumoondlOon Sormaie o muficionte.
prómiwne unn aa outro pago gUo deOrT0B centelhara guando 0
oepapo que . at eepara é ooupado cabetancialinto por ao gorDo

BORp

gutor oc=o, por oxe=310, w3 ins000
aztonanador elStrloo de Ineetoe de acardo one e poRp.
e.
'0o carentoguado pelo fato O lepcsitivo do ganamo touproendog
ama grade int= a ama octarna mantida° oM iscolean mepagala pog,
Mit CO aeoca lonlante4
5. gatOrminador oaa-aco de.insotea (10 aoro dedd DD
pontoe o 2, eal2aeozE2zalo per ancluirl noz asei ema Idgpado
montada nb oaeo) a8GB
Qat à

2D

cereriaa oaeo por pi=

e=elvondo

1.572Dadô

0 aonde 110a.

_ncelsidds ao didpealtive dentro

Jen U=3 otazento olótrle3
g o voltagem euoetancialmunto oalwali GD tranefornaaor paro aumonto2
dite corrente °Intrica paru uma coItasam=1„Q odevada) o um diepoo
reteria,' base parn etaatztnr 0 .Curr.

ativo para transferir dita voltagem mala elevada sara a 4rOde G.
01:1. 0 c=maza,,
dray ée do ao dle:71:013iva
Ahrterminaaor olétrlat t nacrgeo garaoterigaút 9os
0.
ancluir) ama °aso) anh ggrao ante= e uma grade ozterna om Xormep
ee de eunel cm c Csdc'te c3pcoavin cntm%andaalcznZe gargalo00
OI,Jooe teolantea àlganau ditaL priaz a degundo grades; 1Ma
um cenrlab oann lentra dam gradeei dr, alegai:a-

atimpaaa montada

- r;a3n âljM2 lISC) aarTale Jcn UD Olg
mito doméete.co de oma8e .men.t d orrewte Glétricui an ;rano.
tiro devtro

de ,g0.7221.0... ZzL z.

rormaaor dentro ah cozerich passa oarn .1112011thi: o woltagotl no na
taao circuito mietrloo aoméstito, C=5 t=azia oléSraue om reforl,,2
cabe tidaav dm J1Zaaa eranernraladeri um aiepoeitivo ah plode e)
estie dlab atlo ,;Caezo ganN Qçnetrar ah oXe LO tomada 01étricna
comem alto

Qranorormaaos
cuemu.

LaXeFra ligada ac iaumeloswazaac, no rererido
oonav o 4racp -externe, &lande nu Lado azoara a0

ienal, o sopagt onUe licae gradee iüterma e exte,-.u.
'
41raulct, It ,s1Gb .oicagem 4uo teclai ao acene nem normal.

cluMy oDer'So

3

;;Sur,tra...çs G, n3QaUti, eepuTJ ne em curse conp

gue a galha da lampafia 0E1 a0on4-er abro automtioanont0 a mirouitG
ao transformador°
6°Wxterminador oletrico do 2useb@ Co aeOrRo.mom
ponto 4p caracterizado por incluir um rel g antro o cntrada de 4a22C
voltagem para o citado transformador o polO âGetO 50 ROgOrNa 2E0
pada interromper o meu circuito ao 'por intorrompiEo o circuito dO
baixa voltagem do citado transformader°
To
Rxterminador el(Strico 6.en 4.nuet00
aeOrde moa G paltC
GD - caracterizado por incluir rol (5 outro cabo 4-o calda do alta
voltagem para a oitada grado interna o e mencionado circuito do
AimPada 0 00 gua3. intorrompe oiroul,o da laspda quando a misoui0
00 do alta voltagem falba ° •
G.
9xtorminador oletrico do insotoo do a4rdo 43dp e S@Wei
(300araotérisado pog incluir° primoirc relO °atro a citado circuite
áa lâmpada o a moncionada entrada do baixa voltasom para o mRec
gago traneformadorpe dura% interrompo autodâticamonto e circuita
mo tranoformador guando alimpada não econdog um cooundo w°18
entro o referido W.Roune do entrada do baixo voltagem para O
eitado Oranegognador o a mencionada lâmpada ° o qual auto=5.t4cam
aJnto abre a circuito da lâmpada quando a roforido GiNtOWO CO
Ui= voltagem tolliM e um tererairo ?oló antro e cabo ao caldo
go alta voltagom puma citada grude diktorna o e eitado cirou2.t0
Ga tampada, o qual abre autouâticamente abro •m circuito (lacta Êv
oiroánandha ?oferido circuito de alto-voltagem gana°
aoivindicaoce D do coBrdo com a Convencilo ZntoLacQsa.
o Ag% Oã CO 0305Cdp Ca 2roprieda4o Saduntrialo o prorida.
00 ao pedidb.correspondento depositou° m 2epartigao âo ?etoute°
QoAanedép ao
eo ebtembro ao 1961 9 001) 90 952,l76o
PnA O

fflIs
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MINAS GERAM'

gizado por

um corpo

do com as reivindicagUes 1 e 4, caracterizado pele fato d2 que o cri-,
gício de descarga. de holda (46) tem um:diâmetro de 0,127 ma a 1,27 mm.

tubular arredondado, provido, em uma exa

uma tela . do

47;1

(32) do guio (31).
5 - Um aptreiho para soldagem de corpos de lata, de actir,

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DI c 620 RS,.

â. °atomizador" do âgua, para torneirae,caracto.
$romidade, do

15Z3

oposto ao orifício da descarga de solda (46), o intersepta a crictO

21TULN ATOMIZADOR DE ÁGUA,
'
PARA TORRÉIRAS
3),E x

de

ao com as reivinuioa038 1 a 3, caracterizado polo tato de que a sts.*
perneie excântrice (38) e provii na txtremidnia, de um gula (31)

ggRmo Ne 145.547 . de 18 do dezembro da 1962 "•
REQUERENTE METALURGICA TRIÂNGULO S/A,

Outubro

6 - Um aparelho para soldagem de ()arpoa de lata, de nearc

malham gim% do plano perpendicu.

de com csreivindicaqUes 1 e 5, caracterizado pelo rate de que o ()rio

nr ao eixo do dito corpo.°

tido de descarga da.;olda (46) fios localizado dentro do plano que

2- "atomizador", conformo reivindicaçâo 1 0 oaraa

interoepta a superfície (42) nort:al a um eixo (L) da passagem (44).
7 - Um aparelho para aoldagem ao (Arpoe de lata, do adiro

Oorisado por um conduto tubular intermediário entro a torne,
,ga o 0 "atomizador" propriamente dito.
3- "atomizador" de . áges, para

do com as reivindicaçUos l ' o 6, caracterligdo pelo feto de que as eu-,
perfícies lattraie ,(3)4 o 36) do guia (31) forst= $.4 ângulo de, respeol

torneirae, caracta

azado por cor essencialmente Como doecritOs reiviudiOado
,lustrado moo desenhos anexos.'

0

tivamente, 30 0 e.60a dom o plano vertioal permeado atravls da crista
(32).
O - U2 aparelho para soldagem de corpos de lata, de aate
do cosi as r eivindicagUes 1 o 7, caracterizado paleta:to de que a pawo
suem (44) inclinada para cima relativamente

i crista

(52) .do guia

(31), num angulo de 511 6.30a , para dirigir a aoldáIundidapora á gas •
jahare. (56).
04--

9 - uã aparelho. para soldagem de corpos do lata, de adr,..

g

do com as. reivindiceçfâes 1 o à, caracterizado pelo fato do que o came
tro do orifício de descarga da aolda (46) é esposado de 0,089 nn a
1,905 =abaixo da Crista (32) do guitt'(31)e
10 - Um aparelho para soldagem de corpos do late, de ao
drdo com as reivindicag5es labi'A caracterizado pelo fato do que a
.passagem (44) ef disposta de tal modo transversalmente ao guia (31)
que forma um *angulo de Ow a 20e com o guia (31), eubstancialmentat

ONwo:

como descrito e Ilustrado nos desenhos anexos,
A requerente reivindica a krioridade de igual pedido de

iERM0 U2 143.330, DE 25 DE SETEMBRO. DE 1962.5

patente depositado nos Zutados Unidas da Ame gioa, asil 17 do'Outubro
de 1961, sob o número 145.5504

REQUERENTE. UNITED SURDE MACNINERT CORPORATIOS.. ROU.A. DE OSERIUA

DRIVILEGIO OSINVENÇUs "APARELHO PARA SOLDAGEM DE CORPOS DE LATAS.'
REIVINDICACOgg

• Um aparelho para eoldagem do sorpoa de lata, para
aplIcar solda da coeturas laterais do sxtigoe de Lata, sada Qual
Condo gma áunta de lostura inoluindo • ma ranhura, saraoterizado pes
ao rato to quo o aplicados do oolda s16) :empreendo um corpo cigiao. tendo sm guia do ostuta lateral coto (31), de formato • pene'
arar ajustar-ao som s ranhura (56) da sostura Lateral, para guiar
0 artigo de Lata mdvel (B) cum percurso linear, e por ser provi.
Re de orna passagem (44) guq. provida de IM sritiolo de descarga
ta solda (46). saro dirigir .4:acida fundida para dentro da canhurg

•

(56) euhatanolalmeute aa direg5o do movimento do artigo do isto

TÉRMD N a 145 268 de . 6 do dezembro de 1962
Requerentes ROBERT EHRLICH o[m SIO PAULO.
MDO.do Utilidade o 0 ORIGINAL DISPOSIÇXO.EMSAPATILHA8 0

U3)
•

e . Um aparelho para moldagem de lorpoa do lata, da a.
surdo JOID o reivindirmo6d L,samotorizado pelo tato 4tie, Pare

MIM/NUM§

defletir ah suturas lateraia ao artigos de tatu (B) . 0s. alinhasseit.
to relativamente goguia (51) . e gasaagem . (44). s iplivador de

t rovido de Wh ooperfiola • sso9ntrica (38). mo fio
uvntigua ao glila (51).
Um aparelho para Poidagem de oorpa fie lata, de asolda (16)

.4Wrd0 JOM 4b reivindiosOes t 0 4, )arsoterizado pelo fato de que e
guia (31) inclui ouperficies laterais sm deolive (34 e 56), gormandb
ama crista (32) substancialmente horizontal, e que a passagem (44) ok
estende substancialmente na diregío da crista (32).
4 . Um aparelho para sotdegem de corpos de lata, de ao5r4-

•

ORIGINAL DISPOSIÇÃO EM SAPATILHA, carectegiza.dni
por o bordo da abertura da mesma, ser dotado de una pluma
lidada de elásticos (1), incorporados a dito bordo no mo.'
mento da febricaçio da peça, e ms.bordos do parte ingeri&
da eappiilha sio eerzidoe (2) entre eis
2 ORIGINAL
.
OISPOSIÇãO ai SAPATILHA, de aiareo GOIR
o ponto precedente e tudo conforme substanclakezte desp
eito, reivindicado pelos desenho@ anexos°
cauesxzeo

4742 Sexta-fera 18
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Outubro cie • 1 51b.tt

No°.
r,

ponto da etatiaddidanum @int:ocupo@
%te eeeettimi eeeotre te Neeptojegge tevevereta ge formate
Ulular trameaMdco que acmatIteim!dao do clegIo do moa
plaTerteaflo, pro$44o eseddidiqUe2,0aMea en ~A Os ladoa Rra
OadcAgo

gr,

-

_gr ,
///82/011Z

_

das%a qUe Vil ao alargando asad4r40 40 41td p..MtO da CODUCU
, OU; anda soaba par desiyareeere,
Yinalmentep a dapoeltanto weivioncs CO &eira° W
Ceruang:o Internaolonel a de conformidade ema rtigo 21: de,

2DENO2

144.597

Oteue da Propado nduael a rIerldeCla oerreapouÇ_tu;
PO pedido, depowitedo ma DWpartígU de Patenteai Coe ntados

De 12 de Nvembro 4e'1962

PEWRLATE: GRÁFICOS BRUNNER LTDJ. S.

doa do gaZkloa Co Parta cmHel da JAAN de 12625 e* a NA u-70.ke.t;

mu

NOPI,0:02J UTILIDADE: UM NOVO TIPO DE CARTX0 KGM

DEIvilibicAÇOEs
Em resumo. i.eivindaW;SToomo pontoo oaratiterfátiootã
aonaltoluvoa de presente patente de Modelo de Utilidade, oo oae
¡nintoose
Um novo tipe de'oart8o peutal, caracterizad0 pc2
r oSetits2w-ps de uma telha retangular de cartolina dobrada tranevere
,Relmente no meio, onde possue, pela face interna destinada a aèr osn

FIG.

!,.•Ato.„ e aorresponaente linha pontileada peru dita dobra, p dobrada
tombtm a borda esquerda. no limite estabeleoido por outr( linha treno.>

FIG. II

Vorail pontilhada, sendo na duas facies externas utilizadas, uma parè
lmprase go de gravurso e a outra para a insoriq go do nome de destina»
WrIO D cela ender4o e para e aposiq8o dos al2ca postais.
2o ) ora novo tipo de cart8o poste, acOrde com O ponte
V, bastenalalneate ooiao desorlto a repreeentado Ao desenho.apenS00
8

g

FIG. 4
M~.

Coq ****

133

.

0 8.1311..

•
•
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4.. ***** o. o
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c.333•••11139,•0
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FIG. 25
teRNO NO 146.193, DE 16 DE JAMBO VM 119630
REQUERENTE; NASOHINENFABRIK BERMATINGEN O.N.O. - ALEMANHA.
PRIVILEGIO DE INVENÇXONAUINA PARA CEIJAR,- CAPINAR, ARAR ...
RRABALROS MURARES EM LAVOURAS PARA ACIONAMENTO A TRATOR,

1

FIG.1

EFLMR~

d o° EjOina para ceifar, capinar, arar C trabalho& bemol/tantas
as lavouras • para acionamento a trator, Gom polo amuo& uma alavanca
apalpador& que, ao dar uma ror/menta de trabalko di encontro a um

luk,rmel
911114.1.9

FIG.2

3

~colo, particularmeate aula &rume, um arbusto ou uma vinha, tot,
dha Um diell aalt1,0 de 'Amplamente provido entre o acionamento a oretor a um eixo enroledor que, pelo enrolamento de macabro
as

de trato

forma de cabo amarrado por uca das casa •xtramidadee, promove a ia

adenda do Orago deevidvel ine ' supwa.a a ferramenta de trabalAmarae
tarlsada pelo fato de que o braço deavidvel, que euporta o dispoeiti.'
FIG.3
IMMO R* 10.091 de 10 de . novembro de 1962.
ealtIEDIEWEs EIKER LABORATOWS, 3Sc., k.U.a.
,~1110 IEMUSTRIAL: "ORIGINAL MODELO DE APISOADOS DE AEROSOL"
is

AIIIIIDNán2==

to de aeoplamento (6) com alavanca apalpadora (7) O o elmo enrolador
(9). está configurado ao modo do gula pantogrdkice ($6, 57).
2. - .146quina ao ao8rdo som o ponto t, oaraotorizada pelo tato da

Que as gtias pantográfica:J . :56, 573 est:40 dispostas fixamente ma ume

tirldinsl modelo de aplieador de aerosol, caracteri/
elte dar trirmado de um corpo tubular eilindricó vertical,
M
* parada externem lisaa e que termina euperiormente a ferida irregular de uma b8ca de labioa abertos e int,.rimmonte em

Ssoora lateral (53) da armaç8O rodante (1). ao passe que e sua extra
'cidade, orientada aa direção de avanço, está de tal. modo disposta a&
bre um trilho (60) que suporta a alevaaoa . apalpadora (1) e a ferramenè

*e
L•

se),

NOM

thancânIce dm pareden externou verticala g ntn r4Ladas,

ta (62, Do). que a mesma, por meio do eixo cnroiador (e), seja desvid'
para

dentro, de encontro a irmaçao rodante.

•

CEARIO OFIC!AL Saro El )

Sexta-fe:ra

3.-

a

'Máquina de actado com

11.- 2aquina da acaran cals , aaa pautam 1 a 10, oarecterizads por
:ponto 1, oaracterizada pelo fato da
satarem as, aerranentas de trabalho 904:n1.110, 111) disposta da

'apreeentax a axtremidade livre (58,

dee'guiea pantogrdtioaa

57, U0 trilas, (101) oca a aiapossitiso de aooplamontO
alavanca apalpadara (a),

•

(8)

(56,

maneira interoambidVel.-

atuado pela

Yanaamente, a requarenta reis/índio*, 4. *tardo aom

'por ser o diaponitavo da acoplamento • * farramenta a pionívela, através de um gizo caerdanioo, a partia to eixo da aaptaaicA e potanoia do
trator.
a

3, éezaaterizada

fato do saile, aomaallaaaão do diapositivo do acoplamento

aula

pantagrafiaa

paia

IS) pau

($4, 57) AOM a

a-

aa

janeiro de 1962, aob AC M 51 480 III/

1962, sob

em 5 de dezembro do

visor,

n: M 53 018 II//45a

de 12 do novembro de 1962
TERMO N Q 144 598
Requerente GRÁFICOS BRUNWER Intk.
S0 POIO
Título : " NOVO TIPO DE CAIE:A-ENVELOPE.

ferra"-

ta (110, 111) e o diapositivo aa acoplamento (8) mão ~al ado* de casa
oontro

17 do

atontes da Alemanha em

a5c 0

• 4.- lalaulna de atdrdo anm aa pontoa 1

apalpadora (7), .a

aonvença0

ama
Internaaianal 4 o adio da Propaladadm Iaduatrial
prioridadea dos Goaxaepondentas ulidos depots'aadoa na Rapartiça0 da
alita

lavanca

A

pela nonos ena ferramenta (110, 111), e

MDO. DE UTILIDADE
2n resumo, reivindicam-se na prasenta - pítonte de 204-a

10 de Utiaidada,

interior da lunação rodante (1),

ou caauantee pontas caaaatarlstiaaa eopantitaitivooi

5.- máquina de aobrdo oca oa pontoe 1 e 2, caxactariaada pala
fato de que a alavanca apalpadara

qUe a

to (70) do trilho (60), e da
comande o diapositivo

(7)

prolonaaaed
gala* 472, 73),

=ama, atravia Ata

de acoplamento.
3•

4, caracterizada por

(7)

que a mosma promove aplicação

di aPa a ta na luna ç ã o (1) do v e ículo a
do diapositivo do acoplamento 48) atra-

vaa do um anho do tração (119),

que o.aoionamento

de um acionamento angular

das impreaaas paralela
longitudioala

atã

•

41

outza duas linhas interroapia

transversalaente a partir de uma das boraa•

a sua linha mála longiauaanal, toado a borda lanai'

tudinal oposta ama orelha *langada para-a calagem • acabamento da

4,

caraoterizada

pelo
) liava

tipo da

aart 'a-eavalope, acaÉ.rda ;. ou

suostaanialmente somo desorito e reareaentado no dooenao aponoo.
e de um acionamento a corrente (112),

p eja auxiliada.
Láquina de acardo,com os pontoe 1,

30

4, caracterizada pe-

lo acto-da/ que o acionamento do dispositivo de acoplamento (8), a
partir do eixo oardanlco (114), ocorra atravaa de um acionamento a
correia (115)..
9.- Caquana da acara° com os pontos 1

A

8,

caracterizada pelo

ta.

to de que o cabo de traço (10), acionado pelo eixo enrolador (9), 4
guiado, para promover o -desvia, para dentro, das guias pantograficaa

57), atravaa
veiculo.

de uma roldana de

inveraão (76)

diapoate na arma-

ç:o do

10.- Maquina de acórdo coal os pontoe 1 a

9,

caranterizacia pelo

tato de que a luva roaqueada (18) do alapositivo de acoplamento (8),'
pura o fim da ajustar o momento de aplização to ataaplamantoaa ajustável por maio dm uma rasca

AAISI Tild

(94, 95).

,O9

k.a/ 1.,

41 ,..,,,...d.,

rl.i.nv

ri G, 3
TERMO tia 1.46 441 de -25

da janeiro 411 1963
Requerente; ERAM KAIWAITES E UNS HEINI SCRIESS mja
' Priv. de lovaaçãot MANTAS ENTREL A ÇADAS . ?IBBOSAS, =TODO 1
mÁQuira PARA PRODUZI-1AS 0
-

RaavaNaagAgn
Vm mitodo para produzir uma manta 211u404
ontínua i em que a direOlo 40 orienta4o predominante-dam
fibras temam enem4o desejado de maio de O. atí 90d, com
relação ao

Fig. 1

cara

0 Douta

cm um 'sentido do rotação tal que a reposição do desvio da ferramenta

(j6,

por

oonstituir-so de una folhe retangulls .14, papel, tendo uma faae daatla

daa ferramentas (110, 111) ocorre atravaa

(87)

a/arta-envelopa, caractaxiaaaa

taaenvelopea

7.- Máquina de acórdo com os pontos 1 a

fato do

tipo da

nada a aar esarita, pautada ou nío, e

6.- Máquina do acórdo com oe pontaa . 1 1
sanar a alavanoa apalpadora

1. ) . NOW)

/lutá daaaceta am um

eco

eixo Ivegitudinel, ear :aecrixado por nolia

acatar uma manta fiariam, que czmaraaada una multiplici4a

40 da Mau oriaaUdae produlaaatezonte-amat deteralza.,

1,1
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Ga dirego, aune direao ebbrema ,,Imoira superffolo nd
veio gao- 6 dirogRo da orientação predomanante dac ti o
braso a direção do movimento da referida manta fibrdea C
dirogão da referida primeira superffeiendVel condo eua
betancialmeato az meemass a transferancia da referida man
kibrdsa a partir da referidaprimeira euporfiole mdvel
para urna segunda euperficie neva, que apresenta uma li.
aba continua de grande proximidaaa com a referida primeiro
auperficie mdVela movimentando-0e a dita segunda euperffa
aio mftel a uma'velocidade linear menor.do que a da pri
Moira euperficie mdvel o numa direção que um angulo prede
terminado de aproximadwnente at6 60e perda não maior, com
relação a um plano normal da referida linha continua de
grande proximidades de maneira que a direção da orienta a
ção predominante das fibras da referida Manta fibrdsa, s8
bre a dita eegunda superficie mdvel, apresente o referido
angulo predeterminado de atd 60 e pordm não maior do aaa
áste com relação ao movimento da referida segunda euporff
âie mdvel; e retirando-o a referida manta fibrdaa da dia
ta segunda superficie. m6vel .numa segunda linha continua de grande proximidade comum eegundo angulo predeterminado
que chegue at6 75 e porem não maior do que Osto, com rola-.
gãp a val pleno normal da direção do movimento da referida
segunda euporfiplo mdVel, ocasionando uma airoção de orla
taçãa predominante das fibras da referida manta fibrdeas
retirada da dita segunda superficia mdVel .que apresenta..
0 referido Ongulo desejado de nale do Ano Oe at6 Na com
relação ao seu eixo longitudinalo
2 -Vis mdtodo, de addrdo com a reivindicação la
Carapterizado por conduzir a manta fibroea para . fora da
• segunda linha de grande aroximidade. •
.
- 3 .alndtodq, da acordo com ao' reivindicOaaa /
ca'2, Caracterizado pelo fato de qte a Multiplioldada dó'
fibras 4 inieialmente orientada predominantaMente numa de
*craina4a direção Obre à primeira ouperficie mdvelo.
4 Vo mdtodo de acordo com'aualquer uma das rei
aindicaçãee precedentea 0 caracterizado pelo fato de Rue
.;
a primeira oupertfcie mdvol sg uma ouperffolo rotativa.
5Via mitodo do acOrdo com qualquor
,
. uma deo re24,
vindica0500 precedentes,. Caracterizado pelo fato de que
amua co Augulea s predeterminadoo aEo iguais a apronimda íg,
manto metade do ângulo aeseaado de orientação prodoninanteea0 fibras da affita CardoefingIo
6 c Un thShodo do ao8rdo com qua/gmer una doe ro.1
uimdioagWoo aracedeateed, earaetwrinado /po2,9 Cato de que
Genta 22,brena dobroposts a Ma ou mie outrae aamtaej
.z:3 O aparelha xsarwodumirmAaaanta abrdoe
Oadntlac,om quo adiro4p de ariontagER,Drodonimento dee
Ggbrae camantrawsommãO1189 Ateogado a45 nele do. taça 00.
023 609 802 028pg9 G9 009 02,5taãomaitudinalo ovaotorime
6,97312OPdo 2s imeira Guãorigoio nava l aotizes •
Q3 3 ECIF''.J~ W.3
abRetucy, tuo ampreoutie
.z222,5~ 00 g...~,D
ggãog32anutolanto zuwa 6,2

~2 0 ws-.3

~azo °gim eG.Rowlaa
eSeSkge 3gèOggEi
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Vante L. fibras, a fliroaO do: riovimOato da ro2orida raà.
ta dibr6sa c. a:dl:ração do noVimen0 da reforida'primeir
auPerficie mdvel sendo substancialmenteae nmemaag uma eg,
áundaeuperficia ndvel; para receber a 'aita manta fibrdea,
a partir da referida priMeira nuperficie mdVel,:tendo a
referida segunda eUperficie mdvel uma linha oontinua de -',
grande proximidade com a referida primeira superficie
vel, movimentando-se a referida segunda eupeaffole naval
a uma velocidade linear menor do que a da primeira Embr.
ficíe mdval a uma velocidade linear menor do que a da prí
meirà superficie nfivel, e numa direção que apreaenta
ângulo predeterminado de mais do que Oc at4 600, perda a
na° maior, paraum'plano normal com relação â reforiLa
.nha de grande proximidade, fazendo com que a aireção da
orientação predominante das fibras da rcforida manta fibra
saque se encontra eBbre a refonida °aguada eaperffcie md.
Vel apresente o referido ângulo predeterminado do maio do
que Oe at6 60e, porem não mais, na direção ao novimento
da referida manta fibrdea e na direção ao novimonto da re
•
ferida segunda superficie mdvel.
8 - O aparelho para produzir uma manta tibrdta
continua, em que a direção de orientaçãopredoninante das
fibras encontra-se num angulo'deeejado de Mala do Aué
at6 60e do seu taxo-longitudinal, caracterizado por com preender una primeiranuperficie ndeel, para movimentaX
Uma manta fibrdsa constituida por uma aultipilcidade, do
fibras orientadas predominantemente numa determinada da
ração, numa direção da. refarida .primoira OUPerficio mdvo/0
zendo_a direção draorientaçãO paedoninanteadao fibrao 0 dl,
ração do movimento da referida primeira ouporffolosti6vol
eubetancialmente a norma.; uma segunda ouporfoiOn8volv
ra receber a referida manta fibrdea . a Partir da referida
primeira' sUperficie =fivela tendo a dita cegUnda ouperfia
cie mdvel uma linha continua de grande Proximidade com a
' referida primeira sUperffcá mdVel, movimentando -atara roa,
ferida eegunda euperfioie mdvel a Unayelocidaae linear ' a c'
menor do que a da primeira auperficio mdvol, numa direção
que apresenta-um Angulo preaeterminado-de mais do 'que Oe
at4,60e,..pordm nio maior, cmn relação a um plano normal pa
ra a 'referida linha continuado grande prov i a :I dade, feSan
do ,com . qUó a direção da . orientação predominante das . _ fia
bras da referida manta,fibrdea que se encontra a8bre a di
segunda sUperficiem6Vel . apreeentc o referido Angulo e.
.ta
predeterminado dó mais:do que Oe eitd 60er»pordm nàa maior,
Com relação 4 direção 'do movimento . da referida manta
brdea§'e"na direção do movimento da 'referida segunda alia
perffoie' nudyelao meloa para remover a referida manta ft
Ordea a partir da referida segunda superfioie . mdvel , ',numa
eegunda linha oontinua do grand'e Proxiiidado, diepoota a
o num segundo Onguio'predsterminad j. de-mais do que Oe ata:
7,5i porefmngo mais, ama relação a um plano niormal da dia
reça8, do movimento da ' referida segunda euperffoic mdyci
fazendo cc.& que a direçaO da orientação preaoadnantadaa
-fibras dá referida Manta fibrdea, ...amovida Lapartir da 8L
te:segunda euperffcle_ogyel,.apreeente um ângulo igual no
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da g oma doe referidos Angutoe predeterghwioe • tambla
dgual ao referido Angulo doaejado de mala AO ame ,011 ati
90e, com relação ao seu eixo longitudinal.
9 - O aparelho da reivindloação . 8, inelusive
ta100 para conduzir a referida manta fibrdsa para fora da
referida segunda linha continua de grande proximidade.
10 - O aparelho da reilaadicaçãe 14'13:lanai,* *
Meios para inverter a direção do movimento da referida a,
gunda seuperficie mdvel G da referida manta fibrdaa que
se movimenta com ela, modificando a - r*lação angular da di
reç gp de orientação predominante das fibraa com respeite

a mesma,

Cualbro de 1968 4745

Temente; resfriar a solução par(k pejara* o foefato triaa641.
CO hidratado 1 deixar de eádio na , soluçãor adicionar leite
da cal a0 fosfato trissOdico hidratado para produzir um ger.*
tilizanta de hidroxi-apatita 4untamente coa urna eolu40 de
moda cáustica: que i recirouladaparaaprimeiralasea
VA processo para aprodugZo de alusina, d.
acorde COM o ponto 1, caratterizado porque o aluminato de aí

41.0 deixado na aolução fl recuperado por ui prometia cum.
Cional, tal como O de Mayer.,
Ca requerente reivindicam. a 'Prioridade do idrha t i od pedido Gh
depoeltado na . Pepartição de Zatentea Xaponioa, em 3 de abril
de 1$62;; aob ne 12,671162.

11 O aparelho de acbrdo com qualquer das rei
windiongeo 7-10, caracterizado pelo fato da referida prk

meika superficía ,m4ve1 ser constituida pela superfiola ex
torna de um cilindro de carda rotativo:
12 O aparelho de ao8rdo com qualquer das rei d•
Vindicaçgpa 7-11, caracterizado pelo tato da referida ao
• gunda superficis mftel cOnetituiro lado superior d• ume,
'-rrela de deafibramento sem fim.

•

13 Vim manta fibresa mãe tecida, caracterizada
por campreendor uma multiplicidade de camadaa da fibras.
* cujos orientaçãoa .predominantea se. encontmaixum Angulo o•
maior do que 00 at4 ngp mais do que 90e, dom relação *ao
eixo longitudinal da manta.
1,•n••••

TERMO de 149.579 d. 3 de junhO da 19'v
' REQUERENTE: LINDE AKTIENGESELLSOMPT •

ALEMANHA
PRIVILEGIO le INVENÇXO:"PROCESSO PARA RETIRAR OXS CARDOEIDO DE MISTURAS DE OXS QUE O CONTEM.
REIVINDICAOES

1) -Proceda° para retirar gás carbônico do •

misturas de gáa contendo o mesmo e què se encontram sob pressão. pela abeorção em meios de abeorção, como cilia,
gel, com uma temperatura de perViço encontrando-se alguni
graua acima da temperatura *li
de co . da 'separação de •

gás carbônico e a regeneração, em seguida, dos meios de
absorção numa temperatura que fica emente alguae.graue/
acima da temperatura de serviço da absorção, pela coada.

ção de um .. gáo de regeneração livre ' de 032 , preferlvelmea
te uma fração da mistura de gáa limpado por cima de mele
£22M0 Re 148.184, DE 3 DE ABRIL ' DE 1963,
REQUERENTE, TAKAO SAKAMOTO E• TSUYOSHI ARIM0RI. JAPXO.
PRIVILEGIO DE INVENÇXO. 'PROCESSO PARA A PRODUÇXO DE ALUMINA
PURA E DE UM FERTILIZANTE FOSFLTICO A PARTIR DE UM MINdMIO OS
fOsFATO DE A1.014510.

grrivirroicnaa
L Um processo para a produção de ãumina Dure

e de um fertili zante fo efdtico , a partir de um minério de

de absorção, caracterizado pelo Uva) que apáa a regemeril
cão, antes de um movo carregar, o observador á resfriado
Canto abaixo da temperatura de serviço de período de ebm
eorção, que a tonalidae diraqueolmetia .da abeorgão de qw
gés de preeeão aquece exatamente Abonador para 4

soai

peratura prevista do aeguinte serviço de abeorção..
2J-rroceeso de acórdo coa a relexgdicaçao 4¥1
caraoterizado pelo feto que usad4 como do de regenerei_

Coefato de aluminio, caracterizado Por compreender as fases •
det fervor o min4ão pulverizado com uma solução . equoaa de

ção uma fração de Uma mistura cuja da sulto•ozidniebesol'

doda cáustica rara converter o P 2 0 5 e alumias: io minério ge
:OefatU triesOdico hidratado e eluminato de e j die. roui)ecti..

ja temperatura in encontra seneivelmente abaixo da topai
ratura com a qual o ar limped0 va$ dniabsopmegi para éj

apar;149 de coatra-correatee
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3)-Proceao0 dg a0Ordo oom aa reivindicações.

a • 2, Carasterfbado pelo fato que a abeorvedor ree •
ráado cot a iraçZo de geie trio de regenera9io.
AC-Processe de acOrdo com as reivindicaOte/

a a5, ctrecterisado pelo feto que no ideio d. cada Pa-s
1110d0 de regeneração O g4a de regenutação ; aquecido tan
• qq 9 4tOffisalidad, de calor de desprendimento de ar na
•MO:MN d.

pri4OZO de

abeOrvedor resfria ;ate exatamenptra a temporatiara de regeneração prevista: e que .0 -

5... Processos de-acCTdo cem 08 pontos 1 a 4, coacto
tirado pelo fato de que a moagem e executada em um processe a
iSmido, ' ,sendo como componente liquido •apreged0 O Oolvente i da pra,
beira fase de extraçãe.
6.- Processos de ocOrd0 cem 08 pontoes 1 a 5, Carac to+
:dando pelo fato de que o extrato da primeira fase 4 libertad0
do solvente, sendo entãO •afriado . 0 residu?, e a cafeína crie

t o a adiçZo de calor .para o gáa frio de regeneração fia

taliada separada mediante Centrifugação OU filtração.
7.- Francesa:), de acOrdo com co pontos 1 a 6, caracté

eia limitada para a manutenção deate prevista temperatura

rizado pelo fato de que a mistura de Oleou isenta de cafeína 4

te receneração.

refinada.

te

5)-2rocesao de aeOrdo coa ao reivindleaedea/

8.a Processo, de acOrdo cem as pontos 1 a 7, earacts

4 a 4, Caracterizado pele fato que durante o enchimento/

rizado pelo tato de que o 41e0 cafela() 4 oubmatido a uma hldro,

OS um abeorvedor anteriormente regenerado com ,ar .para a

ganação catalítica.

yreesiío de serviço, ;. :raça.° de deo de re generação fria/

9.- Prococc, de acrdo com os pontos 1 a 8, Caracte
rizado pelo fato de que os eçtloaree existentes no extrato aguo

; mandada, peseesando no aboorvedor, para dentro do p er=uSedor de Calor para ar aiada hão Limpo..
requerente reivindica riivirdiea a priori..
pede de identico podido depooitado na Repartição de Pa
tentes alem, em 9 de junho de 1962, sob o a lt ..........
G 35 172 Ia/17g.•

ao ou alcoOlico são transformadoe em áleo61 mediante fere:anta-.
0.10.

20.- Processo, de acOrdo eco os pontoe 1 a 9, caracte
rizado pelo tato de que a solução aquosa da segunda faee de or
tração, libertada doo produtos de fermentação e conVenientemen
te concentrada, e convertida, por meio de uma substância reatl
vi, preferentemente aldeído fOrmiao, furfurol ou furfurilálcool,
em produtos altamente moleculares.
II.- Processo, de acOrde com os pontos 1 a 10, caracce
rizado pelo fato de que o cafe em arão, Extraído em várias eta-

pas, e aubmetido a uma secagem e empregado, eventualmente apOs
mr.is uma moagem ate granulações menores, ecoo material de enchi

10

sento para massas plriaticea, papel ou outras, ou como ecmbustível.

Pinalmente, 'a depositante reivindica, de acOrdo com
a Convenço Internacional e de conformidade cem o artigo* 21 do

19-

COdi g o da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondes
. te pedido, depcmitado na Repartição de Patentes da Alemanha.

4.

Tg Rm0 Ne 149.597, Le DO AVEMO D g 1963.
BE4OE11ENTS. HANS J. ZIMMER TERPAHNENSTECHNIK. . ALEMANHA.

PRIVILEGIO DE INVENÇKO, "PROCESSO PAR4 0 . TRATA14aNTO TiCNICO DO
cari cm 0Co.
2211/t215.4fral
Processo para O aproveitamento tecnico d tete ab
grão, caracterizado pelo fato de que, do cari; em grão moído, 50
extraídoe os preciosos clipOnentee por Meio de solventea salga.
tivoe em pelo menos, duas faseei de processe sendo oo componen•
tes isolados doa extratos OU Sendo co extratos diretemente leva
-a-ara
doe a tratamentos subsequentes.
2.- Pr. oceeoo., de scOrdo edl o ponto 1, c arsetericado
pelo fato de que o cate em irão moído at4 Uma greadafilo infg.
rior a 0.2 mm, preferentemente entre 0,5 e 1 ma.
3.- Processo, de oc;rdo coe o& pontoe 1,4 glk tareco,Irisado pelo fato de que, como solventes selat1voe da primeira
*topa, ilibo empregados' hidrocerhometas clorados aliráticcaN par.
tieularmente cloreto de mobila, diclorotano ou triclorettIeno.
4.- Proceda°, de acOrdo eco os pontos 1 e 2, ca.racto:
'fitado, pelo fato de que o resíduo de oiti extraído na primeira
tese, • aubmeiLdo a uma axt ;.ação completa al eegunda f&., por
ateio de ;asa e/oa na laccsol elir:elen Insertos. nrerereutemente
a•tanai ou

em 12 da julho de 1962, soba) n0 Z 9523 /Va/53d.
TÉRMO: 144.582 'De 12 de Novembro de 1962.
REQUERENTE: LEOPOLDO BARCI. S. PAULO
.MOD2L0 DE UTILIDADE: NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTUTIVAS EM ARMÁRPOS
PARA GABINETES MICOS E DENTÁRIOS.
1. !INOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS Em ABM4
RIOS PARA GABINETES :MICOS E DENTÁRI0s",arma'rios esses preferível.
mente paralelepipedicos com prateleiras laterais vedadas por portas, caracteri-ados pelo fato de que superiormente se encontra coa,/
partimento vedado anteriormente

por placa de

vidro ou similar,

.

9081 inferiormente e sollderia a suporte coligado a conjunto de

aldvancas lnter-articuladas, ccm pedal inferior, podendo a placa
de vidro se desloCar, em fun;io.do pressionemento do pedal, ao loa
go de guias verticais, prevista mola para elevaçeo autoe‘tica do - vidro mencionado.
2. "NOVAS OISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS EM ARM4
•
AIOS PARA ,GABINETES MÊDICOE E DENTÁRIOS", conforme reivindicado .
anterior. Caracterl idas, mais, pelo fato de que o suporte do pedal ou qualquer das alavancas articuladas internas atuar contra .
interruptor eletrico intercalado em circeito elimentador da foco 1,u
minosc disposto co interior do compartimento anteriormente envidraçado.
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4) • Aplicador de puiverizagh, caracte .75r.40 por um.
g, v uctIAS insedrçOss CONSTRUTIVAS SK ARNao
SIOS PARA GABINETES MICOS DENTÁRIOS", conforme reivindicações .
l a e 2 12 , tudo substancialmente como descrito no relatOrio eilus.
trade nos desenhos apenaos ao presente memorial4

recipiente flexível, rosiliente, , apto para conter 14.1liquido ate.
miztível, e dotado de uma abertura na parte superior, um fecho ree
Jmóvivel par essa abertura, provida do um orifício do pulveriza
çto em nua superfície superior, o qual se comunica com a reg3Ca,3
superior de ume câmara misturadora cônica; um tubo-mergulhador,0
que desce da referida câmara misturadora atà um ponto preximo do
fundo ao recipiente; e uma pluralidade de anais aeriferos, dic.?
postoe helicoidalmente em terno da parto superior do 'referiam
tubo-mergulhador e que estabelscem comunioagdo outro o interior
ao recipiente o a referida câmara tisturadora . cônica°
5) s, Aplicador da pulvorizaçâo de . acOrlo cem O ponto
•4, caracterizado pelo fato da tçrca total da socgdo dos canais
aeriferos helicoidais ser tres a (qtatro vSzeo maior -do que a da
Q u i& dó Canal de fluxo do líquido do turbo-morgulhadoro
8) 9 ApliCder de pulverizagdo do acerdo com o ponte
4, caracterizado per to' um fecho externo facilmente romovívele
adaptado para selar o orifício de pulverizagdo contra o vazamsna
te durante o transporto Ou a armazenagom.
7) -Aplicados' do pulverizagdo de acàrdo com o ponto.
O, caracterizado pelo fato do fecho externo ser uma cápsula roaa
queada provida . de um . disco resilionta, o cuja área central ao
fecho interno em que está situado o orificio . puiveriiedor se eleva .
acima do nível da 1:laca do ' eciplente, de modo que, qtando o rafes;
rido ' fecho externo á colocado no lugar, 0 aludido disco resilient@

é Mantido sob tendo contra o orifício déjulverizagNo, selando-9
•

,F(G.3 •

FIG.4

Ontr a o vazamento.

Wallo N a 149.605) D3 4 D2 JUNUO 00 19Ce
AgUERENTE. LABORAT6RIOS ANAKOL , LTDA.. SID.PAULOe

8) 9 Uma cabeça ao atomizaçâo adaptada à montagem na

aIIVILEGIO DS INVENÇÃO. UPLICADOR . DS PULYBRIZAÇX00-

abertura de um recipiente para liquidos, caracterizado por um

ROVINDIC4M,
• 1) ,. .kplicador de pulvorizagdo, caracterizado por UP1
Oeípiente flexível, reellionte 8 apto para conter um liquido &Um
eSz&vel) 0 dotado de uma abertura ta parto buperior, um feche
OMOVI/01 pra essa abertura 8 provida de um orifício do pulverie
0)9 g o on p u

perficie !superior° o Suai aa comunica

com a

regido

Ougado do uma cdmara misturadorap formada hO,referido fecho;
dance da roferidamimara'misturadora ati
CO Ponto prOxiáo do fundo do recipiente; , e uma pluralidade do
maio aorifer0a sue estabelecem comucloagdo entre o interina
tubo .,mergulhador

, flo reoApiente e a amara mietúradora, canais g eme adaptados
para dirigir a ' corrento de ar à referida cámara mieturadora com

oi componente de movimento tangencial as paredes da c g Mara mifit
Wrodora,
2) Aplioador de pulierizaelo de acOrdo cosi o ponte
%, caracterizado mais peio fato doe referidos canais aerlferos

'49

serem dispostos helicoidalmente em tOrno da extremidade euporior
o
'aferido tubo-mergulhador..

3) Aplicador do pulverizagU de acOrdo com o conte .
3
980.0rizado
pelo fato da . o g mars mutursaere ter & forma ea. •
(
191LON e do referido orifício p ulvertg ador comunicar com o &dee,
1
én OS1tR3 .cAstinralore.

Pticléo atomizador com um orificio . do aspersfio, uma câmara misto
reaona, um tubo-mergulhador e uma pluralidade de canais aorlferoo9
cujo orifício de aspersa° comunica com a parte superior da roto.
ràda c g mara misturadora, e cujos canaisaeriferos estabelecon
tomunicaçâo entre o interior dó recipiente e a base da câmara .
Oisturadorá e sâo adaptados para introduzir Correntes de ar na
amara misturadora com um movimento componente tangencial As pa,?#
Moo de dita amara, e cujo tubo-mergulhador desce da banoda
ORmara - imergindo DO líquido a ser atomizado.

g)

Cabeça do atomizaç g o de acera° com o ponto 8, oaa

racterizada pelo fato dos cawas aeríferbe serem dispostoe

helie'

coidalmento em tOrno da extremidade superior do tubo-mergulhador,
s'
10) . Cabega de atomizaçâo de acerdo com o ponto 8,
caracterizada pelo fato da odmara misturadora ter a forma
i

I

00010a;

do orifício de asporedc comunicar cou. o ápice de referida di. /

cara misturadora,
11) • Cabos do atominaggo adaptada. i montagem numit -

abertura de um recipiente contendo liquido, caracterizada pele
fato de ter um orifício do [çporelto, ucwamara mieturadóra dai
nica, um tubo-mergulhador 0 uca pluralidade Ao ig uala aerlferffli

belicoMaIN cujo .oritído de anperolo gomei% qm oipâoo 1

•

▪
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cc....a c.-

Gi&zra nisturaaara 4ohpD o zislon os:Balo asrig‘so
Ostabelecom oomunicagRo outro a ba g o da dura -,izturaicra
og

°apago livre acima

liquido contido .1.1o.Pecipz&.v,
3ujo tubo-mergulhador (I. disposto arialmento no. 1Mteri08, ,''03 ruo,
ao

lidou canais aoriferos helicoidais, torminznho 1".a.w.d".
5, 1a6

cg mara misturadora oGnicac
12)Cabo
as atomizag g o ao adrao coa o ponto .14-

jZ -4-.1cUrizada p10kto da &roa da soog g o dos canais aoriferog

,olicoideis ser tres a quatro vÉzos maior do que a: boa da seoggo

U.RMO N e 149.395p DE 27 . P13 MAIO DO 1965 •
REQUERENTro AURINO MB SOUZA.. ,,SÃO PAULO()
229M2142 munsuli WVO JADSIOD2s2M11 YAR2ARBLIL0

ne,MRIZRAOLã
croecode c3
2, 02v9 lcm2I1a Ja-o.
COO eioteac .do una woonE0o2.3 circular de qual CO calwata o
4? 5= Zcz,;p
pogador, aonde ocaGOOíO
oindop do moo Zpv0
za anelar iholimae o canao o pOge.
roontrio onecr * Were_Wb
.72-A0
ZMWOOÇO.

zertoIL.i) GC2:0
2. "Lavo c.c.562,o
OrS 1, wubc,t anóWk-3Lte ou=o .2.0o5Odo oco JocoAkoo .3r..=DC;)

Go tubo-msrgulhadoro
12) -.1p2j.cadar eJ pulvarlzagl.o, oarzotorLado

• frasco ao nateria 21.4tios . 1r131t'ivol o rçailicnop tona% ~C
•

ao grazoo, um -cabeça ao atcmizagao 1-4rmeticamsnte ajusta,'

Ca, too uma psrfuragEo azlal formada

gee,,

00,00 movlor g o :al..imotro , relativamentz pcquçnop luz :ano Co Wig §xio CO s--231.5JJ@0,
sjaa 88Cg g 0 intormadibis cujo WiWetro n 8J.Y'3dIaâáf5 D a
ao oca

1

@onstitui uma câmara mizturzama c'eniaa, o isrs Corço inferloP
@ninarias com o diT:mctro relativamsnts aio .o quz o ao reibc,
Rldo witicio•ds aç;..,JrÃo, oarac.sza oilindrloap. inforior D NO0
vida de ranhurac holloolaaizz,
pffitita,

ajustada 2.0m aperto scoCdo oi1idok oom RanhurR6
inâricrp luva 'coca : sue dszúa a orozuparia° (k)

oliLd
ata 3G0A)

•

luva deiormivelp ao natgrân

Iarta Ufano da usa

u .tubo.uorgUlhadop

luva luz dsuo aS 'm pato- gRâaim
l'undo do . fra'cov caractsrisado talo pglo íkÂo .aa p olia Èao

utab ayeirtaaazzm to uzzza

i'ou Ca secgRo dos auaís Lelicoidala, 'con 'stituldos dee smaIinw
&:31 oM1ai

o

Ca aludida luçcp a9ra iaa -a i/at-ff 71 golg taiop

Co que a írça da 000gac do canal do tubo-mergulhador.
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CRKO N* 164 143 64.,8 de eido ad 1964
ao rAti10
Uquerente t MÁNIO LANDI alie
UM NOVO MOMO Me PALMIZIM
31DO. irpusuraL
ISTERDVPARA CALÇADOS DESPORTIVOS Eld GRUI •
RELLyl
, NDWES
novo
monta° na PIM/a Mala. MA
, la J
CUrsILDOS. DEWORTUDS OMR.; $or gado de une psdailhe

annum (14, per4= oaraetertra4tperterlantrnego.lOng1tudlo
nal retangular (*) *1 *** ontr*, ?gaiata aOtelle. Arma
4 g ola (3), Dor mia de costura Miéne-E adueddza (4 • Os
d1opeataa uma de cada lado dO range (1), tio longe deite, .

•i'j avo
ouWee-mnsgoeIvon

Notto

D1-2111=iL Man

eine
ZN ONR44 . tudo •me3olólnant6

4esartto e tudloade, na0donennon na. in404.

1491/3 da 16 d.* junho dó, 1963
Dequiregtat TETjlif UNITED -s.. JA2X0.
da Insanaãoa • PRGCE930- PAU EDEDUALÇXOZ n11114
01.01050 REGE~ a nsoosz,a
taxgaRW

• WLEN12fige
Drooeaao.para praparar fibras do embaias* entst
dems,adear a ateoosar oaraotaragedo 'por compreender a rebrio&
çad.de santata de tua álcali crelUloua de redestivamente alta
aratu de polimerimacZo. a- de uniforme diatributção de. polia&
rinaersa, a adição e diseoluçãcarte/a de 0,15 0,3% (em ~latia à "1,100**) de um pollmero de Amido. de 'alquileno, ata
Ma ' produto de, adição da una mina * &tido da, alquilemos, ore
uma amida de doido, para produzir 'rimes ' , a. fiação, da di.e.
ta . viecone em um banho de fiação contenda 0,005 - 0,3% de
azi au2. aireit_too, Uva/ente, eo: subizetimento doo, filamentoa
reouatanteb, tendo usa valor de regeneração.. de, 40 -.60%, á
tentai° eis um segundo banho tendo UM& temperatura de no
ao 802 S e uma concentração de. doido eultárioo de na maxixe

•

2 a Um »ro gamoo da ao6rdo coa o pauto 1, caracterizado
por que a dita álcali celulose 6 obtida por um proaacao que
compreende a maoeração da pinos tendo um grdu r6dio do poll
morização de 1200 ou mais, em álcali, o deeribremento da dl
cali oeluloae resultante, e à seguir o envelhecimento da a
acama durante 10 - 20 horas a uma teaparature nãa euperioa

e 200C.
196v9.
TSREO Ri 161,583, DE 7 DE .AGOSTO
REQUERENTE. L o ATIRLIZE-ItOVEIS E DECORAÇUES 3/A.:- 510 InktnO,
itODELQ INDU3TRIAL. NO,Vet. MODEIO DE SM DUPLO.
BEIVIND10.440ES
- 'Novo modelo de soa. dup10 oaracteriado por
ama baee tetangular do extremou longos recurvndoe para Cilia;
it qual amo adaptadas duas almofadai) priediáticaa retangularee
decoradae com frisos • botSee, sendo os braçoa formado. por
outrae de mania forma, que a* curvam para fora, e o encoeta
ainda por almofadas, básiaamente em forma de trapézio, coa
Criem) eeguindo C? contorno e inclinadas para tráa, eatanda
co pés formadoe por tree peçae retangulares que e. apoiaCZ
em eapatas cilindítcae.
2 - /levo siddilo do eofá duplo, como reivindicado
02 Ao C eubstennialmente Geo llulitod0 4(4 dstienhor émtezosa

At350,

Traías 1244.580 De 12 da ~bre , de 1.96a
REQUERENTE) IRMOS GUELFI., S.. PAULO
RODÉLO DE UTIL/DADS, SOBAS-RAM PARA, DOSAIS DD CAD:RAFAS

trama.

fiRIVINDICAGOaa

1. "SOBRE-TAMFA PARA BOCAIS DE' GARRAFAS TgRMIc
CAS", eopetituida por copo ou caneco prefirivelmente de plático9
caracterizada pelo fato de qge tal recipiente me apresenta circune
dadO em suaêbarture por cordão saliente, aO qual oorresponde nau
rara de mesma firam disposta junta à base da bocal de garrafa ar.
mica, podendo, por pressão, o cora° do copa ultrapassar e eali.

cie dá citada garrafa.

..

2, 080BRZ-TA4PA ÈARA WcATS os GARRAFAS URSI4
CAS", conforme reivindicaçrta anterior, tudo aubetencialmente. cone
desoritis no relatOria a ilustrado noa dualizo& apargan ao main% ,
(minoria/.
41

fa%
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çrse0 01660312„ 93 21 DD ciARDIRO DL g963.
03Q01RENTE. 2UCCX 3/A. ARTETAWS DE BORRACHA.° @HO BAU10.
020,0 IOUSTRIAL. ROVO 3 ORIGINAL MOD3LO D2 SOLADO.

REDIDIOAC,W

g ° Novo o orisinal modOls 610 ooladop CaroCtO°
r Osc.do por compreender âniclalmente 53 Wesiao Ge Colo pr6pria
( --Alte dit3, um sulco continuo conta:nane:, pouco °faltado do
Ourda

Isterelp

o

qUe Se entende tomWm pele rogigo Go Ostra°

Cuo, sulco Cate internamente ao qual 6 previste.uwa drande
c2ce., sendo previsto U2 reltvo oomposto por um pluralidadM
Ge delgados suldoS tranovers411; e retinneoup dispostos equ2,
Giotontoo,5 alternadsmante li000 5 nervurados. cede par de
Oulcoo transvercaio lixos Desde interligao por deleadoo ser

TERMO No 166.748 de 29 de Janeiro de.1965

cantos de sulcob longitudinais, tembám oquidiutantoo, porám

REQUERENTE: REXALL DRUG AND CHEMICAL COPASY
'MODELO INDUSTRIAL :"NOVO UODELO DE DISPOSITIVO V DISPENSA
MOR COMBINADO ME AEROSOL PARA MEDICAMENTOS°
REIVINDICAOES

CofeRedos com reloçWoos seaalentos do lloscalo doo pares im8

.

62ctomente vizinho°, compóndo assim um reticulede'de oalhaa
GOtengularacu tudo oubstenciawnto Occo deocrito e nutra.
Co

1. . Novo modelo de dispositivo atuador e dispensià

soe deçashoo anasco.

dor combinado de aerosol para medicamentos, caracterizado nf,,
ao fato de compreender um receptáculo cilíndrico provido de
Uma parede de fundo plana, do qual se estendes ortogonalmere,
$e ao eixo geom j trico do receptáculo cilíndrico e adjacente
A parede de fundo do mesmo, uma haste tubular ou tubo along2,
do, relativamente fino, cuja ponta livre e levemente dobrada
Vara cima angularmente, e de que a outra referida haste tuby,
lar ó levemente aahatada . a alargada no ponto em que se junte
com o referido corpo cilíndrico, estendendo-se alem de face
Interna da parede perifárica do mesmo atá ao se li eixo geometrica, onde e dobrada ortogonalmente para cima e onda R, sue
Secção assume novamente a forma circular.
' vo modãlo de dispositivo atuador e dispens„e
2. - A
dor combinado de aarosol para medicamentos, da--acOrdo com O
ponto 1, caracterizado pelo fato de que a disposição e formQ
do receptáculo cilíndrico e da haste tubular são proporcionm
das de modo a emprestarem a0 dispositivo a conflguraçãe

do

Um cachimbo, tudo substancialmente confoime descrito e ilurarado no desenho anexo.
rinalmente, a depositante reivindica de secirdo CO2
El Convenção Internacional, e de conformidade com o artigo 2%
de Cedigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corres°
pondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos £12
tados Unidos da Ang rina do Norte, em 29 de julho de 1964.00h

;Cultoro
Flal

Csgin 00 166.424 de 17 de açO a to de 1964
~REM& CHEN a MING . SIO PAULO
C98259 INTINTRIAL: 0140V0 TIPO DE 'LIMPADA FLUORESCENTE"

naz

pEIVINDIcAOES
IW

e MO TIPO DE

LIMPADA FLUORESCENTE" aracteriza-se po]
6

o W, BD mâlíndrico ser encrrvado em formato enelar, de modo
gãO 92ao duas extremidades permanecem áustapostae e não che,
0 encostar-se,e, entre ambas vai encaixado um socuete c2
sds'Sco
0 00 acompanha a. curvatura geral do tubo; o ooqu4
Cg
â quatro tomadas para O "plug" convencional.

CO) . "NOVO TIPO GB W'rPA FLUORESCENTE", acorde cpm O itOB
.aterior d tudo como descrito, reivindicado o ilustrad0 no (10
,eopAc anexo.

FIG.à

FIM
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A requerente reivindies de . eoerdo com S . C onVet40 Intorm.
TERMO N9 , 166.854 do 20 de outubro de 1964
REQUERENTE: PILEX S/A UNIXO SUL AMERIcAtA DE PRODUTOS ELA§
TICOS - sX0 PAULO

MODELO INDUSTRIAL: "POVO MODELO DE TOLHA PARA CONPECOX0 Dl
SOLADOS DE CALÇADOS"
REIYINDICA85E§

1)-"P o vo modâlo de f6lha para confecção de solados de ONS
çados", caractorl e ado por compreender, em essencia, Uda . ftlha de borracha Ciatunol ou sintkica, elaborada Para sofrer um processo de vulcanizaçãO a váuo . ttt om
prensas, det. odo a receber em °tia superficie, ta desenho corrugado em forma de crepe,. de modo a apresentar
eXando rosistencia brasRo o oxidação,. evitando.o Na
lagem" tão coduns ao crepe natural.
0-"Novo modeld de fOlha para confecçao do ,olados d0.04
cados u , domo'redvindicado ca 1, o tudo como sUbetaai:;103
mente descrito o ilustrado no desenho anexo;

.TERMO N e 167.277 do 17 de fevereiro dd 1965
REQUERENTEs JONNS-MANVILLE S/A BÉLGICA .
MODELO INDUSTRIALe 0 NOVO UODELO DE ELEUENTO PR2-12 ABRICAD O. PARA
CONSTRUÇOES"
REIVINDICACOES

1 .• Novo modelo de elemento pre-fabricado para eonstrt4
vSes moldado em material adequado, para ser usado na compoolOO
do parede° externas, diviageo do intorioroo e ' Outros, caraotorL
modo por compreender um painel formado com ioterior celularloo
mando duao tocou pianos ppooto'a aubotonolaitionto parcifiGu-cOn
largura-o altura ou'eatondro longitudinal proporcionedao 00aun..
do aplica ç&30 partioularoo..
2 - Novo modelo do . olcmento pro-picricodo p?ra 00/10tMo
ç goo . 00gundo o poeto . 1, baractorixodo pelo fato.do.poinol.do

Interior celular oomproondondo o mesmo ter oo topos ouportor O
Inferior aberto°.

3 - Novo modOlo do elemento Pro-fabricado para construo
ç g ee aegundo oo pontoo 1 e 2, caractericado polo tato 4 00 topos
ou faces laterais do dito painel do olemontO pro-fabricodo saram
formadas cem arranjo° do maono remoa moidadoe lotoavalmonhe
ao longo do toda a unto:le g o lonaitudinel dos ditas foce*. Ou
ditos arrenjoo poaalbilltando a coplamento roalLesao la'torelmonças
entre rafes 1ilter0110 'Anais alternadas do alemintos 1gs8941.0
bilão/voo oar4 oompoOivt0 do paredce ou somolhantoo ao lonao do

oxteoecieo andou.
4 - novo modolo de elnmenle prib'fuortcado ova ~at»
são:3 do acera° com os pontos procodon tee . syseraOterE8240 WARP'
ten o ialmento-connsiuo . vem do ser doecrit0 Com reter2boaa %O 41080.,
nho anexo.

1

000lonal e o Areo 22 do Dooreto-Loi 110. 79 0$o do 21 do otl*oto do
1945,e) prioridado do corroopoodent4pe4ido dopocitade as kpas.ba4
c2o de r stentowda ~obra i, ca,19 do agoete de X961ip ()eive% •
35.574$
T g R/10 NO - 3.59," F,.7 D2 MÃO /ges
REozams. maisum.inusssu E COMULWO 23 dV3X0 9oí3o G 0 2ÃO PAOW
PRIVILEGIO DE 1NVBNÇXO, NOVO 0014-CM4 @AM
4,
Bsusamagm
1 o Naw, soa-cama de casai, earacterio2.499:02 CdZ202
Inilmento duas eetruturas do arm44,9 golt00 câmo2=~1.rotoo
do mesmas senées transvernala t a)phiEed a01N deNyota qgSaW
retangular horizontal, provido inferiemette de gut% pío.votUgnsW
vortioale, o a . segurria formada por 9.g.2 çtutiCe retán~2 0 apn,a5
dotado eo do2f.i. mont4rites lateraia vertieges do m9BR3 altIgn mo 000
inferiores, e interligados por uma ou mg10 tapskili geOattaAtrà a°
DOWONCW.o..artd,oiA2
duas ' estruturas sendo normalmontg diepostaW
daG entre si par dobradisse embutidas ao dvel 60 Wid00 1attget9Wa
2.c0 doo respectivos quadros, e cada quadro. Nen60 tik60pWOWSD v 9,0
tora/ maior oposto. de duau ousais psquana0 Orelhçsa R~t904 anid
vo5G epirebnimos correspendento proviet00 râ Obro&
T
I
2 . Nove sofá-cama do casal, cozo Widdlndo 029 4t~gõ
rizado pelo feto do o quadro com /n50 referido oreâ corprovidâ hitorej
mente de uma placa el4stioa¡ o o outro cor dotado do dem &:5e5g pg&D 1
tiooa interna8, una bOrizontOI o a outra loyoRágn golità% Num eLIN
tas formadas por ralhas rosiettnteso fl5G qua¡g ceopat.S.060 cOrte3
vasso2 transversais a intervaloso
3o Novo soid-oMa da casei, cavo mvigama4. at6 easzaote:
rizado par compreender ainda duas alnoradag UPIVOIOD Oukta5 nhogiao
mo e de mesmas d'Imsnsaoop sendo uma inte.kiS O a outm doWQP,
tudinalmente ao maio o almofadas estas que, olg aáo &O dt.W OSUAUtUne ,
de traa0o DobropoSta8 0 a inteiriço é diapocto obre8 xacsca
inelinada referida em 2 0 formando aseentÁo Q a butNáldóleada oo um2m
e encostada nas Cavouco superioslas da armageOr gowne4 ordstol g oa
.tand2 as dusá 4/1142 0 desdobrada° d1 p'pootao ttn5 ztppflonsupnto
outra, tynuardo piano horizontal oupsriorp ao da& UmolVtisO oendõ aplA
nado0 tfihro ao respectivas
aNstiew AgerprtalopiCmd@ a 03.,
wa dg caealo
onbad
4 o Rovó toCUma de aua,,como nivhaeaio
•
t,anetalmento coto desoeld.to-O iluetradó tO8 (103.50P0 qUOWo

-
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"A. Ta processe Cçiractorizada por dOmpreamGdp

`-~1~11W1.41051

O Otiltiv0 de Um organiamo produtor de lincomiciha, em Um meio
aquoso nutriente, sob condiçO'en aerdbias, atd que seja ComUnb
cada atividade substaficial ao dita-meio, por produsto de.lin.
combina e Isolamento desta do meio de cultura.
2.

Um processo caracterizado por compreenaer

e cultivo de Streptomyces lincolnensis.vari dade lincolnensic.

FIG. S
ARMO IN 39:758p DE 8 DE MO DE 102S

em um meio nutriente aquoso, sob condiOes aerdbiare, atd qum

2EQUEREETE0 INDUSTRIA ICARTEPATOS PLÁSTICOS IMPERMETEX LTDA. . &PANO
(MVIZSGIO DN ' INVENÇX00 CAPA PROTETORA PARA ROUPAS.

seja comunicada substancial atividade ao dito maio, pala pra.

W.JVINDIO.AOURS

0.4 go de lincOmicina.
3.

2 c) Capa protetora para roupas, caraCterizada par COMpre.
CdOr aSsencialmeoie um grande 'enválgavO duplo, formado inicialmen4
(je Por tras falhas de material plástico transparente ou Similar, de

Rant() substancialmente retangular, apenas com um dos laterais me.)
OarAB Oompoate pordois trechos simátricos inclinados, falas estas
efi.spOStae em Sobreposiç go, e fixadas antme si pelas ' bordaes 'Beja per

c cultivo de Streptomyces lincolnensis variedade lincolnensis,
em um meio nutriente aquoso contendo uma fonte de hidrato da
carbono assimildvel e . nitrogenio assimildvel, sob condiçgee
aerdbias, ata que gaja comunicado subatancial atividade ao dilo maio, pela produção de lincomicina, e isolamento da linco.
micina aseim produzida.

Cg etUr8 Simplea, Solda eletAnica ou equivalen'tef

4.

2 .'Capa protetora para roupas, como reivindicado OM /a

GÉraCtarizada Pelo lato de que, das três ralhas superpostas cogula=
n".,OS

ao enAluere, a

intermediária é inteirica e separadora entre os

C.Gia Compartia:entoa for:lados,

e

um processo caracterizado por compreender

Um processo de acordo com O ponto 2, corso-

terizado porque o cultivo e efetuado em uma temPeraltura de 18

a 3720, por um pertodo entre 2 e 10 dias
$. .Um processo de acerdo com o ponto . 3, coroa-

as extremas figo dotadas de aherturaa

S'g til/neas inclinadas, partindo do ponto de encontro doe trechos inp

terizado porque o isolamento compreende a extraço do meio de

OlinadOs do lateral menor, e atingindo o lateral oposto, abertura0 •

cultura com um solvente, imisctvel em água, para a lincomicina

eataa equipadas Com fachos corredicoe, deixando livre apenaa ~Voo

0 . recuperaçao da lincomicina do extrato de.solvene.

eggâ

gberturà eoMula 5 extremas

. A requerente reivindica de acdrao com a Conven.

3 . Capa protetora para roupas, como reivin11ced0 a t4 2f
ET.MBD.01BaMáte somo descrito e ilustrado me desenhos anexos.

Oici . Internacional e O Art. 21 do Decre10-Iei'n9 790, de 27 de
avisto de 194.5, a prioridade do correspondente pedido deposita-

4
do na Repartição. de Patentes nos Estados Unidos da.Andrioa¡ em
3 de julho de 1961, sob n2 121.696. "-Ã
02

OA

'1

5-

24 í11111117
112

OA

OS '

02

OA

OS

0.8

~ma

1111r,===. 3
INIENI1111111131
FIGURE P

FIGURE I.

TÉBMO N o 140.347, DE 25 DE JUNHO DE 1962.

REQUERENTE. ETABLISSEMENTS BEAUVAIS ROBIN (S.B.R.A,IFRANÇA,
PRIVILEGIO DE INVENÇAO: SEMEADOR REBOCÁVEL,
REIVINDICACCES

1. Um semeador elementar capaz de uma associaçt0

rir;

FIG. 1

2'

em paralelo de um námero qualquer de semeadores elementares leen..
ticos caracterizado pela coMtinaolo de uma tremonha de alimenta
cão disposta sabre um . dispositivo distribuidor \formado por •Ump
bandeja inclidada girat6ria'de dosagem, alveolada, deixando cair
expontaneamente por gravidade os grãos conduzidos em . excesso, por
Um comando de Movimento compreendendo uma corrente engrenada a um
jOgo de rodas dentadaa intercambiáveis para obter velocidades de
rotação diferentes da dita bandeja distribuidora, por um dispositivo do tipo de comporta com uma placa pivotável para regular

ci

abertura de passagem dos grãos, entre e. tremonha de -'elimentação o

o distribuidor, e por um dispositivo localizador de um produto
fertilizante composto de : uma cuba com duas aberturas munidas do

IG. 3
140.106, DE 19 DE JUNHO Da 1962.
rUmo
ENUUENTE. THE UPJOHN COMPANY. E. u .A. DA AMERICA.CE3VMUO DE INVENÇO. COMPOSIÇXO DE MATENIA,E PROCES80,
REILIPPICAOr.

Um defletor para-impedir a salda do dito fertilizante quando o se
moedor esta parado; . dois distribuidores do tipo de palhetas com
velocidade de rotação regulivel; e

dvtls

ori.hrs

fUndidade de um lado e do outro do sulco de sompaad..a,

em pra..
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seMeador mdltiplo caracterizado pela asso..

2. Um

cia0o OM paralelo, de diVersos dos' semeadores elementaress .da actz
•do com o pento 1,
p. UR semeador de 'acOrd0 com os pontos 1 e 2, cA

raOterizado . pelo fato do -comando de movimento de ou dos distrib4
dores podem ser iniciado seja por interm4dio de uma roda' traseira
funcionando ao mesmo tempo' 'como ioda enchedora, seja por'intaro404 do Ume rode , dianteirá no enchedora, mas de aptio, munida de
'Um diapositivo de debreagem,
fff
Um semeador de actrdo com o ponto 2, caract2
4.

pelo fato de que paralelamente

taboa,- em plano tais baixo,*sa dn-

contrar . disposta placa que se presta eiassento, placa e Uboa lute.
ligadas por ribas peças tubulares em "U", cujos ramos'se.cruzam.em
"X", sendo no cruzamento articulados por.pinos ' apropriados, sendo • .
que os ramos voltados para o assento se apresentam naturalmente COM
menor extensão, sendo 'nue, ;rinalmente, as extremidades dos quatro ramos se apresentam dobradas em ng1110 reto, um par das mesmas encaixadas em Presilhas dispostas sOb a taboa e o assento e as demais
simplesmente-retidas sôbre ' receptáculOs. em forma de ganchos dispos7
Io, igualmente, na face in'erior da táboa e aàsento.
2. "MESA ARTICULADA PARA PASSAR ROUPA ASSOCIADA A -

rizado pelo fato de cada um dos semeadores elementareà ser monta
dos Abre Um travessão' comum, podendo' ser deslocados e/ou bloque,
sdos.
5. Um semeador de acOrdo com o ponto 1, caracte

à

BANQUETA",

conforme reivindicação anterior, tudo substancialmente

como descrito no relatério e ilustrado nos desenhos apensos ao Presente memorial.

rizado pelo fato' de comportar rodas dianteiree'montadca ' s5bre um •
eixo dobrado provido de uma alavanca de comando de orientação do
'dita 'dobra para efeito do levantamento das calhas por ocasião
das manobras do semeador ao atingir o final dos sulcos da semealura.
6. Um semeador de acOrdo com a sp .:Alto 2, ceract2•
rizado pelo feto de que 'ã associação dos semeadorecelementares
cada .
em Um semeador máltiplo é realizado individuelmento para
semeador elementar,

• :e

intermédió de uma,' articulação flexivel
que 'assegura a autonomia dos deslocamentos de cada um dos soma"dores elementares com relação as irreáularidades do solo.
pok

7. Um semeador de actrdo com o ponto 2, caract2
.Fiza d o pelo fato' de que em cada semeador elementar as peças an-

f-5 .'7

TRNMO N o 140.386 de 27 te junho de 1962
REQUERENTE: SNIA VISCOSA, SOCIETA NAZIONALE INDUSTRIA APPLICA
ZIONI VISCOSA, SOCIETA PER AZIONI -1TXLIA

ulares são regeláveis em, profundidade e em orientação,

• PRIVILEGIO DE INVEN001 "UM DISPOSITIVO
FIBRAS TEXTEIS ARTIFICIAIS",
•

PARA FIAÇIO MUDA DE

REiViNnIcAcUs

.

.

1. Um dispositivo para fiação tímida de fibras textela
artificiais, ' e em particular filamentos de rayon viscoso, earactsk
rizado pelo fato de que compreende: um diapositivo de fiação anular.
um conduto de alimentação do dispositivo de fiação, , mostrando pelo
menos nas proximidades do dispositivo de fiação Ume forma substan.,
cialmente anular, e ligado com uma fonte de solução a ser fiada ou
extrudada; um Conduto através do qual é suprido o banho coagulante
para dentro da meada anular de filamentos extrudados, e meios

par.

prender tanto o .dispositiVo de fiação come os dois condutos acima.
estabelecidos nas posições ' mttuamente requeridas.

FOI

2. Um dispositivo, de aocirdo com a reivindicação . 1,
caracterizado pelo fato de que O dispositivo de fiação no seu lado frontal

6

delimitado por uma ooroa circular.

Um dispositivo, de acOrdo com a reivindicação 2, cA
•
radtierizado pelo fato de ' que a diferença não . exoedente a 10 em; e
preferivelmente na faixa de 5 - 20 mm,' existe nos rádios dos círculos pelos quaie é definida a coroa circular, enquanto que o'digma
trd médio da dita coroa cfroular pode ter' qualquer valor desejado,

.

TER310: 14.581

ficando porem preferivelmente na faixa de 70 - 250 mm.

De 12 de Novembro de 1962.

. Um pispositivo, de.soOrido com a reivindicação 1 oA
REQUERENTE: YU LIEN TIEN- S. PAULO
MODELO

DE UTILIDADE:

MESA ARTICULARA.

Pacterltado pelo fato de oue'o conduto do J.imentação do dispositl
PARA PASSAR

ROUPA ASSO,

CIADA A BANQUETA.
RE1VINDICACUES

1,

_

"MESA ARTICULADA PARA PASSAR ROUPA ASSOC/ADA

BANQUETA", constitt;''z

vo de fiação é substancialmente concentrioo oom o mesmo dispositide fiação.
54 Um:dispositiv0; de acardo , 00m a reivindicaçao 1, .oa
racterizado Pelo fato de que eomoreend6 sm filtro oreZerIvelmente
vo

''.^1.7.Ca provida numa das extromicíades de.esteira metealca para descanso do ferro de
caracterizada

anular inserido no conduto de alimeltacgo do'disoositivo de
çgo.'

4734 8extn-feirft /C
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eçao

vo de fiação•permanece dentro da faixa do 40 at6 120 micrana, zend
6. Um dispositivo, do acara° com a reivindicação 1, on

a distância do centro para centro dos ditoo

..raoterizado pelo fato do que são ajustadas gaxetaa entro o disposi
t'ivo de fiação e os membros pelos quais é mantido no lugar.

orifícioa dentro

da

xa de 0,2 - 1 mm.

.-

7. Um dispositivo, de acórdo com a reivindicação 2, oa

' raoterizado pelo fato de que o conduto através do qual é suprido o'

12. Um diapooitivo, do acSrdo com a reivindicação 1, çQ
racterizado pelo fa sto de que com p reende: um corpo substanc1a1ment0
anular, em que 4 formado o conduto de alimentação do dispooitivo dg

banho coagulante para o interior da meada arular de filamentos ex.

fiação e que é ligado com uma fonte de oolução para a fiação; Azza

trudados é concentrico com o dispositivo, anular . de fiação e é con-

'ia concentrica cos o dito corpo anular, o formada ciem . = apoio

duzido para o interior da circunferencia menor pela qual é defini-

sua extremidade dianteira e com uma secção traseira rosqueada, soa-

do o lado frontal do dispositivo de fiação.

do a flange interna inserida, quando o dispositivo é montado, ontrO •

6. Um dispositivo, de acardo com a reivindicação 1, ca
racterizado pelo fato de que o conduto de alimentação do dispositi

o dito apoio dianteiro da luva, o

um apoio ou ouporte dianteiro de

corpo anular; um anel ros q ueado parafusado na dita secção rojQuOad

Iro de fiação é formado num corpo substancialmente anular, enquabto

do corpo cilíndrico, para prender a dita luva forçando-a contra 'G

0 conduto através do qual é suprido o banho ooagulante é formado

dito corpo anular; um anel "externo destinado a mor parafusado no 12

g entro de uma luva cilíndrica disposta substancialmente de ' modo

do 'externo do dito corpo anular, paro prender a tlango externa do

00axial com o dito corpo anular; e pelo fato de que a dita luva

dito dispositivo de fiação entre o_dito anel o um auporto diantei- Nj

coopera no sentido de manter o dito corpo anular.e a dita luva na

ro no dito corpo anular; um filtro anular in9erido dentro do condn

posição mútua requerida, sendo providos outros meios para assegu-?

to de alimentação do dispositivo de fiação e gaxetas interpootaZ

rai- o agarramento do dispositivo anular de fiação com respeito aos

entre as flangoe o o dito filtro, num lado, e entre ao ditas fina

outros componentes todos, 'corto acima espeoifioado.

ges o os suportes dos componentes adjacentes, do outro lado*

9. um dispositivo, de acôrdo com a reivindioação 1, ca-

A re q uerente reivindica a prioridado do igual podide

racterizado pelo fato de que os meios pelos quais são os diferentes

depositado na Repartição de Patentes da Itália, aoh na 1274, o.1 12 PJ

componentes mantidos nas posições mútuas requeridas também permitem

julho de 1961.

q ue os mesmos oomponentes sejam retirados, para a manutenção do dia

TERNO; 144.576 Do 12 do Novembro do 19629

poltivo

10. Um dispositivo, de acardo com a reivindicação 1, oo.
vactertzado pelo fato . de' que o dispositivo anular de fiação tem um,

REQUERENTE; WLADIMIR ALVES DE SOUZA- GUARABU&

MODELO DE tTILIDADE: ORIGINAL M0DâL0 DE RASTA UOMSETAÇO DG •

número de orifícios igual ou maior do que 5,000, e preferivelmente

ASSUNTOS.
ma faina de 10.000 - 40.000.

PONTOS CARACTENISTICOS

11. Um dispositivo, de - acôrdo com a reivindicação 1, ca
vacterizado pelo fato de que o diâmetro dos orifícios do dispoaitiiZ

is) ORIGINAI MODELO DE PASTA 0011 DEIEÇXO DE aSSSNTOS
eonstituida por uma' capa fechada por colchetes ou equiva sn13 Abre
uma dobre à esquerda, caracterizada p or p otileuir uma ou mole folhas pjc-J
vidas de pequenos retangulos de material transparente, formando ca.
'quinhoe para conter "Slides"; ume ou maio folhas contendo à esquer.
da uma eequência de nilmoros ou letras, seguidae de linhas h direita
para conter o resumo de eads um doe "alicies"; 0 una sequência Go pâeine° ou folhas que se caracterizam por possuir inariormento, boleai

para conter proapeotoc, improseod, manuabritoe ou outros elementoo
00ndiZentsa 00M oe aseuntoe selecionadoe e constanteo ou dão doe et-,
' taba 'alide'.
2a, "ORIGINALMODELO DE PASTA COM Sà.1.EÇ7.0 DE ASSOMOU
1
gonforme reivindicado om 1 0 0 mubstancialmento Demo 'escrita retvUd..1
cada o nuatrada noo decantou enexce.

og.5

PrW
gRn â0 8e4490 g3 28 D2 JUOHO OR 1962.
CBWRENT0 (IMERNA2 7XO00a CORPORATION. . E.OSX, 0.1 A1W,RICA.
044.J) La. OS IfiV217g0 0 APERInnoManTos zu OU RELATIVO? a PM
cang0 02 CCOIPOSRÇOESPARMAdVT/CAS,
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1. AperfeiçoiMentoe em Ou relativos
paraçãO de °empoe -41Si° farmaceuticae, caracterizados; por.
que pelo menos um ingrediente farmaceutico ativo 6 mieturg
do com agregados de crietalito de.colulo g e eubstancialmenU puroop que tem um grau de penou:Unção de eqUillbrio ink
di° (conforme definido anteriormente), O ingrediente famaOeutico ativo sendo compatível com os agregados e estando

dotada dá extensWo telescOpica; brtiço-testa, que tem Ume.de
'mies extremidades presa articuladamente em . um fulcro situado
na parte inferior e anterior de um dos pés da máquina, oende
.61 outra extremidade do dito 1;reço presa também articuladameR0
.te em um fulcro giratório horizontal, previsto na parte Bugio
rior do pê dianteiro da cadeira ou banqueta; podendo esta,
quando fdra de Uso, ser recolhida no ve. o existente 'entre 00
pés da máquina.
2 - " Cadeira guai, avel para míquinas de costure, acorde

predento em forma o quantidade aufieiento para transmitir sa

Um o ponto precedente, sUbstancialmente come deeáltd e iluffi

Ouse propriedades terepOutioas caracterieticse 11 composição*

trade nos desenhos anexos...,

20 Aperfeiçoamentos em ou relativos 11 prado Compoeiçãee farmaceuticae, de.acerdo ' com o pon-

o

I

o

to 1, caracterizados porque os agregados de orietalito de
(Deliam tem um grau-de polimerização de equilíbrio médio •
conforme definido anteriormente)' de 15 a375, e pelo menos
2% doe agregados de cristalite de celulose teM um tamanha
de partícula pão superior /a-1 micron.
3.

Aperfeiçoamentos em ou relativos Ia pre-

paração de composiçãà fermaceuticas, do ecOrdo com o Dou.:
to . 1, caracterizados porque os agregados de cristalite tem
um grau de polimevização de equilíbrio médio (conforme de- . ,
fluido anteriormente) de 15 a 375, e não contém meie do oue
,500 ppm de componentes oxtretívois com Ater.
4.

Aperfeiçoamentos em ou relativos 1 preparação de composiçães farmaceuticae, de acerar) com o ponto 1-3, caracterizados porque a mistura de ingredientes faà
Naceuticoe e agregados comprimido
é
em forma Gélida o, subo.
tancialmente eeca:
.50 Aperfeiçoamentos em ou relativos' Preparação de composinBes . r j rmucecticae, de acOrdo com Os pontoe 1-3, caracterizados porque os agregadoe de cristalite de
Oelulose são dispersados como coldides em -égua, ' e a compoel
gão tem a forma de um líquido fiuide.'
6... „Aperfeiçoamentos em ou relativos

prepa
paço de composiçães fa'rmaceuticad, de acerdo com oe . ponte° caracterizados porque os agregados de cdatalito de
Oeluloee eão dispersados como colõides em éguae'e a compoel
gão tem a forma de um gel.
7. .Aperfeiçoamentos em Ou relativos i prepa
ração de composiOee fermaceuticas, de acerdo com ' os pontoe 1-3, caracterizados porque Ctambémmieturado um materl
'ai oleaginoso com o ingrediente Vermaceutico e os agregadoe:'
pura fermar uma pomada.
8.

Aperfeiçoamentos em Ou relativos 'a preá

vacar) de compoeiçãee fermaceuticae, de Ocerdo'com os . pontos 1-3,. caracterizados porque Ave e um material oleagine.
ao eão taml. " . 1 misturados com o ingrediente farmaceutico soe
agregados, para formar um creme.
2ERM0 t

141.205 De 23 de Julho de' 1962.

2EQUERENTU VALUgE IRDdSTRIA E COMÉRCIO LIDA- S. PAULO
MODELO DE UTILIDADE; CADEIRA CUARDAVÉL PARA MAQUINAS DE COSTUR,V
eoNTos CA1ACTERISTIC0S.
1 - Cadeira guardávei pare máquinas de costura, .Compre o
•
endendo una cadeira ou banqueta com trea pée.e dotada de es •ç
paidar ralatiiramente meie baixo que. o das cadeiras comuna,.
sexpc:Pr:ízsda pelo fato, da se aprear-'ar presa ai:vladamen
te ao corpo da maNuina por meio de um braço em forma de "4"0

r

IG.3
t2RMO N e 140.531 de 2 de julho de 156z
REQUERENTE: ZAIDAX-ROJIN NIRO ROSEI BUSSHITSU CAKUJYUTSU
XVOGIKAI E KAKEN KAGAKU KABUSHIKI KAIsHA - JAPÃO

PRIVIIIGIO DE INVENÇÃO: 0 PRODUTOS DE ADIÇÃO DE DLASTÃCIDINA-$
E SEU PROCESSO,: DE MANUFATURA.,
iDICA215¥2,
1tEI!11
--L-1. Um g el de adiçáo de Blasticidina-S, que e um
entibiOtico egricola'pouco solvei, cm ;gua e eficaz aontra
germes fungais) de doenças csgotaió eleensca danoso e plantas')
caracterizado por ser prefiarado por tdisleo de um precipitante

cultura de
de cubstáncia básica 41 Dlaaticidina-S obtida pela
‘
uma linhagem produtora de elasticidina-S, selecionada do gru»
po consistlndO' de. Streptomyces drieeochrOmogenes %Unas( e
Streptomycee elbui ear. PathOcidicUe.
. e. e. ealAe cligZo 4ol4o do. pentot eal,actorlza.
ue
do porq a Clasticidina-S ;, produzida por inoculaç gó e.cultU.1
ra de Lima linhigem produtora de e1astIcidlna-8, em um melo de
'buiture Iontek" pOe to eoja lema 'tonta de eitrogesnio. e 11.
embriíro da oereel omo promotor da produçíro de Slesticidina-S.
3. Om processo para e preparaqe7o de caie de adie
earactvrInado por que uma eoluçíro filo
gastiOdlna-Se
.4áo . de
Orada, obtida pela formentagio 080 una linhagem produtora de
Dlasticldlna-S, é adsorvida por çaca resina trocadora de 0a,,
Olona do tspo ¡Ude aotWoo5 ese-ajimada . affi pg 5r7á fende

4756 Sexta-feira 18
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depois citada com ;eido diluido 0,1-1,0 IN *Alando o eluid0
rasultante adiolonado'de um preoipitante para aubatincia
*loa.

4.--Um ISrooe'iso BestlIg0 o ponto 3, caracterizado
porque dito precipáante para a sabatinada biisica, um COM
poeto org:Inico_alifiltioo Ou aro:mítico, contendo radicais sal.
tônico, sul/ti:rico o, oarboxIlloC, para reagirem com a Slastio
Oldina-S, para a produçia de sim sal de adWia, o qual dl.
Tiollmente solúvel em ligo:.

TERMO N2 141 217 de 23 de julho de 1962
Requerente: MOVEIS TEPERMAN S/A.
SIO PAUtA.
SUpOERTE DE MóvEIs DE UM NOVO MODELO DE
* Titulo
.

ESTANTE DESMONTÁVEL"

MIJO. DE UTILIDADE

REIVINDICAÇUES

71-iiECE DE MOVEIS íi MOVO M621,0 DE ES.
ANTE DesbeNTAVED, caracterizada, por uma placa trapezoidal
onde o lado da sua altura maiór se apresenta comum ganchow
praticado na propria estrutura e polo qual o caport• í *nal
xado vertioalmente na braçadeira do poste ajuatível da estaaten
— SUPORTE DE MOVEIS DE De NOVO MODUO Deliam
TANTE DESMORTAVEL,.como reivindioado mal; e caracterizado,
por a placa p er dotada de uma °ali:moia dentada, perpendlomw
, lar ao plano da placa e disposta paralelamente À base menor, pe
1"

permitindo a fixaçSo do novel ao suporte.
— SUPORTE DE MOVEIS DEIFICO%) MODÈL0 DE elaTANTE DEsMONTAVEL, conforme as reivindicaVie g anterior:metam
do substancialmente como descrito no relathioe'reivindicade
Moe'Pontos caraoterirtioos precedentes e'llustrado nos demi;
Moa anexos ao prefeita =gloriai.'

ta,"4:7
~:~ae=aws

eireee te 140.853, telt te inte

19812.\

BEQUERENTS. FABRICA De BOTES COROZITA SÃ* a MO rtnA
1110218010 me integro. MOVA ENTIALWIN PABA ECTeda
MIVINDICACCeq.

1. Nova embalagem para botaes, compreendendo intoialment
te Um primeiro tipo, destinado aos botees providos de pequeno cold
ou pescoço central posterior, com toro diametral passantes caracte4
•
risada por uma Placa plana de base, feita em papelikl, material Ma'
tico ou similar, e provida de uma pluralidade de orifícios substang
cialmente circulares, dispostos paralelamente segundo linha* e colai
nas, cada qual sendo dotado internamente de um par de dentes talim*
tes, diametralmente opostos, oriflolos Sabes onde ato aplieados
colos ou pescoços posteriores dos botes, coca fixeçao Pelo encaixe
dos pares de dantes internos da quelea nos furos diametrais ~ene
2. Nova embalagem para botais*, como reivindicada em
e compreendendo um segundo tipo, destinado analbot5es condoia mima%
furos em sua superficie, caracterizada tambres por uma placa plana da
base, com uma das faces provida de uso pluralidade de grupos de cure
tos pinos salientes, orientados paralelamente segundo linha' e coldv
nas, e cada grupo comportando dois ducais pinça, conforme nadamo
de furos existentes no botio, a orem n4les encaixados por prosai"
3. Nova embalagem ~abateu, occ10 reivindicada at 2..
lubetanaialmente ceco diecrita e ilustrada nos. desenhos anexos.

,.
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TBRMO Nd 140.743, DE 15 DE JURO DE 1962.
REQUERENTE. MARUKYU INDUSTRIA D2 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. . SÁ° ?Atm
$RIVIiEGIO DE INVENÇAO. nLÁMINA PARA CULTIVADOR.
aeLV.~741
1") . Wilmmu PARA CULTIVADOR', oaraoteriszodapor.00na-k
Dituir-e* dm uma io/oe com $uas faces laterais niveladae, tendo mu
,
corp o prinolpal (1),dobradó, lateralmente, onda i dotado um furo
14), encurvando-5i levemente O b6rdo m gdio externo. do corpo (1)
.prineleal e, bem moela, aponte (3) lateralmente e, taall4mlevemenIte, O b6rdo medi° externo Co dito corpo (1).
1111áiNARARA. CULTIVADOR", *odre.* com o ponto 10

!

Outubro dt.; 1958 4757

'trica ou mecanicamente de acdrda com ao nrgas•
e deseceleração que ee aproeentam.

de

aceleração

Um dispositivo de aCdrdo oawo ponto •
utraoteri.zado pel0 fatO do orgRo que cansa a resistancia por
atrito esr um p8soou um patim, dispoato de maneira oscila•
vel .na construção de torre pondente e convenientemente apor
tudo . adicionalmente por, &o ao molUoontra a via de des14.,
camuto.
. 5:- UM dispo sítio dó acárdn com ou pontoo 1
O 4, caracterizado pelo fato do meio que cau4 a resistencie

saraoterizado por ter montada 4m una des hastes da uma oruzota do.
lasla de passagem (10) áunto a . outras iguais aaaptadai nas domais

-por atrito ser empregado juntamente com um guiado por cabo::

bastes 4 ali tiradas por parafusos passeata ¡elo furo (4).
IP) "LUZIU rARA:COLTIVADOR0 , eardm'oom os pontot,

requerente reivindica de acdXdo 07M a Cone
Venção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei na 7903; dm

- 1 11 4, •Ubstancialmenti como descrito o representado nos Unanima
0 apensos.

27 de agdsto de 1945, aprioridade do correepondente pedido)
Upositado na Repartição de Patentes . na Alemanha, em 15 df

parelelee, em ei mesmo conhecido, da construção de tdrre:

Julho de 1961, sob na l& 49 724V/57rw

MICYZIEZI11~•~1.,4e,

riy.

2

to. 3

URRO IQ 140.854 de 9 do julho de 1962
REWERENTEs MASCHINPABDIE AUGSBURO.WRNBEE0 . A0. • ALEMANHA
RRIVILEGIO DE INVENÇXO: "DISPOSITIVQ.../ADA AMORTECIMENTO DE
ITIBRAOES PARA CONSTRUÇOES DESLOCÁVEIS HORIZONTAIS, ESPECI
AIMENTS CONSTRUOES DE TORRES"

--

12

16

"REIVINIIICACDES:

.1.• Um diapositivo amortecedor da vlbraqUa°
da conetrUgVes borizontelmente deelocaveie, capecialmegtit
lonstraçãea do torre de ganes, caracterizado pelo foto de.
entre a extremidade une da cositrução 'deterre .0 uma via
de deslocamento fiza.estarez disP ostoe orgias que causem uma
rooistesiola por atrito (pOrczamplo, Um.rodoto fréiavel:oU
Ca pa pá sob aço da mola . Ou carga de pdso), cuja ao soam
tr&balampe as 'farpas de marna que se aPretwitme..
2. Um disiositiVo de ¡cerdo cora .° ponto.1,
caracterizado pelo Tato do orgãO. .qme causa a roaistOnci a por.
atrito ser tintxodete cenvenientementi revestido de borracha
11*.ado'na constra0o de torre, deffla Maneira oscilava, meo
diante .umailevanca angair ou Similar, apertado por avio da
Iole contra sua Viade .rolammto e provido de um freio:
• . .3.- Um?áinpoUitivo'dà *cerdo com . o ponto á; '
• 4aracter1za1o.;410MMO:04CaOm de tre10.04r \ShVerudda •14•

.

CRWO1 1411214 Of 23 de Julho de 1962.
dEQUERENTE: ERNESTO SOTBSCHIID S/A IND. E COM. • O. PAULO
10D240 DE UTILIDADE: MOVO SISTEMA DE APLICAÇRO DE PROPAOANDa
M000 AS.
VINDICAÇOES'
..
....,.....=_..
le •

Movo

SISTEMA DE APLIOACZO DE PEODADAEDA e

CANETAS, caracterizada pelo fato da regi;o euperior do •
Ima corpo spreeentar aa trecho com alametro ligeiramente

Iiii

tenor ao do reatante, • no qual é encaixado um rotulo de remi
pel provido de gravacío ornamentaim ou outras, sendo que 44
i
cito rotulo recebe ama capa ellindrioa de material plístiO.
traneparente, inc o,protege.
ge,. NOVO dISTEMA DE APLICAÇIO 03 iimmum

a relvinnicaçáo anterior, tudo oubatamil.
fialmento como aeuomo 44 relatorlu Ca3ti4d104d0 40D 4(14ati

EM CARETAS, conforme
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Goe earadterlat1001, preoedentee e ilustrado no deeenho alua< ao presente memorial,
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pdr dita massa sólida de bala o comprimindo dito corpo compos- •
to de formato de baeta em pontoe espaçados longitudinalmente do
mesto de modo a estender na área de compressão a massa sólida do
bala de dita parte externa tubular Obre ao façee laterais do dlo.
ta parte central de maneira tal a separar dito oorpo comPoSto.
de formato de haste numa pluralidade de balas ou bambons de
goma de maeoar compreendendo, reopectivamente, uma parte can
:trai do massa de goma de meaaar substancial o completamonta
coberto por massa de bala sólida.
3. Processo de fabrioea go de goma da maacar,
de acórdo com as reivindicaçóee 1 o 2, taractariaado pulas
sele de dar forma à uma massa sólida de goma num corpo na for°
mato de haste, enquanto o mesmó eetá em condição pláotIca,dea
formával, injetando na parte oentral de dito corpo deformávol
em formato de lacte substancialmente ao longo do cimo longi
tudinal do mesmo uma massa de goma de mascar

oiitanui em tcm

peratura suficientemente elevada para manter dita matula do
goma de mascar em estado elevadamente viscoso porem, ainda fluo
te, de modo a formar um corpo composto oubstancialmenta em'Roa
mato de haste retentor de forma, porem deformável, comproenâm
do uma parte central consistindo substancialmente de dita
"7- 7 a ::./rd:p

de goma de mascar o uma parte oxterna tubular formada por dna
massa de bala sólida comprimindo dito corpo de formato de hoz cz;

' TERMe N i, 142,090, DE lb DE JULHO DE 1962..
idEQUERENTE, ROBERTO BEER SCHLVS1EGER, VENEULLA.
S'RIVIIEGIO D2 INVENÇZC."POCEsso DE FABRIOAÇâO D2 GOMA .0

te em pontoe longitudinalmente espaçados do mesmo de modo m ca o
tender na área de compressão a massa de bala sólida de dita pan,-_,
te externa tubular Obre as faces laterais do dita parto centra5

1. Processo de fabricaç g o do goma ae mascar, Aaracte.
Rizado pelas fasee do injeção na parte central de ám corpo dea

em maneira tal a separar dlto corpo composto de formato do her,

gOrzável, em formato de haste, do marna sólida de goma " de masOar de modo a formar um Orpo . composto deformável de formato de

forme reivindicado em 2, oaraoterizado pelo fato do comproondc2

Naate compreendei:do uma parte central de massa de goma de mascai
poberta por 'uma parto externa tubular de macem de bala Olida, m

te numa pluralidade de balas ou bombons de goma de mascar, cono
reepeotivamente, uma parte central de goma de . maacar substancio%
e oomPletamente ' coberta por massa debela sólida e de se esfrie
ditas balas ou bombons de goma de ma goar abaixo 46 temperatura do

Comprimindo dito corpo composto de formato de haste em poátoe 08
aaçados uns ,doe outros em direç go longitudinal de modo a separar

'deformação das mesmas,

eito corpo composta em formato de haste em ditos pontos numa plu

4 n Processo de fabricaçãO do goma do. maeoaro 00
acórdo com as reivindicaOes de 1 a 3 0, oaraoterisado pelas fac0o.

alidade de partes individuais relativamente pequenas, simulta
Wamente estendendo parte da massa sólida do bala de dita parte

de dar forma 'a uma massa sólida fragrante do massa do goma do man

Uterna tubular na área de ComprossãO Obre as faces laterais da

'aar num corpo de formató de haste enquanto o mesmo está em una,

-4asea separada de goma de mascar cobrindo aceite completamente a
emeee de goma de mascar de cada una de dita pluralidade de pato

dição plástica, deformável, injetando na parte central de dit0

2.,es individual° relativamente pequenas , com massa de bala Onda
íMmand0 assim Uma goma de mascar COnalstindo essenolalmente do'

do eixo longitudinal do mesmo uma massa fragrante de goma do .
mascar estando numa temperatura de pelo menos 60 2 0 o ouaicieno

Waa parte central. de massa de goma dá Mascar coberta'pOr uma (oa.
entla de uma aôlida de balar.

tonante elevada para manter dita massa de goma de mascarem ofk)
tado elevadamente viscoso, porém, ainda fluente de modo a for o

25.1Wooeee6 de gabrioag g e ao goma ao m a eOor p do
eÂ pao com a Reivindiong g o caraaerizedo pelas fases de dag
Çnlia de ~numa Belida de bale 0 corpo em . ferMato de haste ea
çrnto 0 gnomo eettr5 os comdig go plAoticap deformável 9 iNetando
yerto Centre% de (MO cOrpo de formate de heete subetaMelel
vsta
kI=:,,Ato,@kao@so do . @ou oito Rongtudinal um massa da
Htgaffià teopokaWià o giolontottente elevada tara
WZP3WEe.61@ gesã do WM 0
. 41046140 altemiente 7400030,por4d,
&ide
W~.52
Psçnrg, conecto de formato do
qt
&
Uga- gigffs(à•g
GokstsEo92@lãon% gotonto g dó £ormau /serio, defordvelAon.
. .
.~dend0-5. pffig ~a% Cenuâetinde imbetancialmente de dig
),unC LUWQ n9 GM9 e§ W119@ RgN Qg t(An tabat.5' ~1,04

mar um oorpo composto de formato de haste subetanoialmento rete7

corpo deformável de formato de haste substancialmente ao longO

ter de forma, porém, deformáliel l compreendendo una parte centre
consistindo substanoialmeüte de dita massa de goma de manar O
uma parte externa tubular formada por dita massa de bala eóllde.
comprimindo dito corpo composto de formato de haste em espaçou.
.longitudinalmente espaçados do Mesto de modo a eotender na área
de compressão a massa da bala Olida ' de dita parte externa tu,
balar sóbre as faces laterais de dita parte central em maneira
tal a separar dito Oprpo.00tposto em formato de haste numa piao
ralidade de^ balaa ou bombons individuais de goma de maeoar, corda
pteendendo respectivamente, uma parte central de massa de goma

de mascar oubetenciai'e Completamente coberta por massa de bala

•

AN.113 .UP-I»!AL
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arólida • eafriando'ditos bombons ou balas de goma de mascar abal.
xo da temperatura de deformação doe mesmos. "

' m'emmo ae 141.208

•

5. Processo de - fabricação de goma de maecar,de
acerdd com as reivindicaçõee de 1 a 4, caracterizado pslas fasee

de 23 de julho

ie

1962.

Patente de Modelo de Utiliddde . de " UTENSÍLIO PÁRA DESOSSOU
QUEIJOS E 0UTNA3 FINALIDADES ANÁLOGAS ".

de dar forma ã uma massa de oaramelo num èorpo de formato de basf
te enquanto o mesmo está em condição pláetica,deformável.iaJetan
do na parte oentral de' dito corpo de formato de haste deformava'
eubetanoialmente ao longo do eixo longitudinal do mesmo uma massa
de goma de mascar em temperatura auficientemente elevada para mam
ter dita massa de goma de mascar em estado altamento vioçoacmpom
Tam, ainda fluente de modo a formar um corpo compoete de formata
de haste eubetanoialmente retentor de forma, poremadeformável
Compreendendo uma parte central con:istindo conelderevelmente
de dita massa de goma de mascar e ura parte externa tubular
formada por dita maesa de bala ' eólida e comprimindo dito cora po composto em formato de haste emespaços

longitudinal-mente

.MANUEL acurem'

, , pão Paulo (Oapital):
PONTOS CARACTERÍSTICOS

1. -= ' Utensíli .0 para descascar queijos e'cutrã. t. finalia
Udu anlogas, caracterizado por uma pleeá genericamente retangular e arqueada para baixo em seu trecho intermediário,pla
ca esta que tara suas margens e um de Betus enteatamentos dobradas para cima • apresenta um extreitamento central em sue largura, tomando assim uma forma anationica apropriada; apresentan
do dita placa, junto a um de seus eniestamentoe, um rasgo imana
versal alongado que tem um de seutmladoe levomente saliente pa
ra baixo, em forma de unha e provida de gume cortante; sendo
que, a extremidade oposta da placa; apresenta dois rasgos trema
versais e paralelos, oujae parçíice intermediária° se apresso tem dobradas para batxn e tem suas extremidades em gumeiforman
do assim uma raequeta.

espaçados do mesmo de modo a estender na área de comi;reeeão a.
DanSa de bala 'sólida de dita parte externa tubular (Abre faceei .

laterais de dita parte central em - soneira tal ' a separar dito

2 a Utensílio para descascar queijos e outras finalidades análogas, acorde com 0onto precedente, subetancialmente como descrito e iluetrado,noe desenhos anesoeà

corpo composto de formato de haste numa pluralidade de balas
ou bombons de goma de mascar compreendendo, 'respectivamente,
uma parte central mie mansa de goma de mascar substancial
Completamente coberta pot masea de bala eólida.
o
' 6.Proceaso de fabricação de goma de mascar, de
acórdo com ao reivindicaçães de 1 a 5; caracterizado pelo ' fato
de compreender a fase de injetamento numa massa de bala sólida
deformava' de goma de mascar de modo a cobrir completamente dia.

2

'ta maaea de goma de mascar com dita massa de bala sólida.

)

.4 -4

7. Processo de fabricação de goma de masoar,conm

' forme uma qaalquer da a reivindicaçãee anteriores:caracterizada
por , compreender as faces de injetamento na parte central de urd
corpo deformável de farmato: de haste de massa de bala sólida uma
masca deforMavel de goma de mascar consistindo essencialmente de
base po goma de mascar dispersa uniformemente numa mistura ','iscoma de proporção maior dg xarope inverito de amalcar e uma propor..
ção menor do xarope de milho de modo a formar um corpo composto
deformável de fprmato de hasta compreendendo uma parte central •
de massa de goma viscosa coberta por uma parte externa 'tubular
de; maças sólida de bala- • e comprimindo dito corpo composto de•fo mato de haste em pontoo aepaçadoe une dos outros em direção lon6

gitudinal de modo a separar dito corpo composto de formato de

0-8 --

FIG.4

haste em ditos pontos numa pluralidade de partes individuais re-

TÊEMO ffl - i41 ..307, DE 25 DE JULHO DE 1562,
REQUERATE: DULCINíA MACHADO.- SÃO PAULO.
'FRIVILEGID DE iNTENÇÁOVWEEPEIÇOAMENTOS EM BOLSAS DE dCUA WENTr

lativamente pequenas, estendendo-se simultaneamente parte da
massa de bala sólida de dita parte externa tubular na área de
compreanão eóbre as faceu laterais da massa coberta de goma de
mascar cobrindo substancial e completamente a massa de goma de
mascar de oada Ume de dita pluralidade de partes individualo . ri

REIVINDICACOM

1 ...aperfeiçoamentos em ' bolsas de água quente, especial
mentedeetinada ao aquecimento doe pés, caracterizado° pelo fato do
a bolsa propriamente dita ser fOrmada por uma .palmilha de borracha

ou'

la t ivamente Pe q uenae com massa de bala eóild1; formando um bombom ou bala de goma
e de Inaecar ' conetetifida essencialmente de uma

.material similar, de configura .,ao apompanhandO o formato de pe, po.

parte central de massa de goma de mascar coberta por uma camada

r4m com altura maior que a usual, palmilha esta feita em peça única

de • massa de bala eólida.

ou Por duas falhas, superior e . inferior, interligadas por 'atreita
faixa lateral, sempre porém inteiramente eaa, oom formaç go de Amare

' O requerente reivindica a prioridade de igual

pee

dido depoelmaco na Repartição de' patentes doe Estados VnldOe da

dohérios..sob n 2 127,494, em 26 de lultid

te

1961,

Interna para ígua ' quente; e a dita palmilha sondo ainda dotada de um
orifício lateral /ere onerada da água, equipado amoina ou'tamae

ebllteredcr,
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/ • Jperfeiwamódtos embolsas da igua quente, como rói
Vindicado Go 1$ caracterizados pólo tato do evdita palmilhe sor apa .
esda Sob a Cola do 14, i com ele Calgeda:poeu la meia comum, ou en•
to sondo disposta no interior de !UM* duplo de uliaMela especial,
com abertura de entradUade lgua ø pin0 Oblitórador'Voltadoe para tea
te

ApergeigOamedtde em bolam, dá itgue. quentes Como Te/
lindiOad0 MA 2$ eubatancialmente GOMO descrito G ilustrado nos dóeedboe anexos,

Fl0.1

e
A-A

FIG. 2

Outubro de 1968

;or afunilado para aias para determinar á orientagaidos grampo*
caindo atraves da mesma, sendo provídog meios para assegurar que os
prampoa retea tal orientação atí que caiam dentro d0b100O carrega.
dor.
3. Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas
.paraaplioaa&O dó saltos em sapatoa l ' de aardo coa as reivindiCa*.
Oes 1 e 2, parioterizadoú pelmfato de que os dispoaltivos
teres opmpreendeni.ma pluralidade de seletores, =daqui associado
• poM cada um dos canais adutores de guia, dispostos para movimento
em terno de um,eixoentra ao posiçãoà retraida e projetada,.em COo•
pernão ooe o movimento do bloco carregador= sua posição de carga.
4. Aperfeiçoamentos em oGrelatios 111246a.
para iplicação de saltos em.sapatos, de aoardo.com as ielvindicaçOSS
de 1, à 3, caracterizados pelo fato de que, ó aporte do sapato O'
provido de dispoaitivos de inserção de grampos para dirigir ci gram•
powdos guias de grampos atrava do assento do salto dit um =pato pi•
ra um salta , para unir o aaltw'ao .apatd, compreendendo uma plura.lidado de condutores ligados com um embolo comum mável num curso re•
em direção e para fora da localidade do assento do aeltO do
' eapatO, sendo um dos condutoraitrazeiros ajustível'relativamente
moa outros condutores, numa direção que fios paralela ou substancial*
- monte paraleIb . ao'curso do. embolo. de modo a variar sob contr8le a
profundidade da aplipação do grampo posterior ralatiamente it dos
outros grampos PÁ operaçãO4a máquina.
5. Aperfeiçoamentos em ou relativos a'máquinazpa•
xa aplioação de saltos em eapatoe, de acardo com as reivindicaçãea
de 1 1 4, caracterizados polo fato-de que uma chape localizadora O.
montada ajuatávelmente numa superfície de ajustamento da obra do eu.,
porte do sapato, de modo a facilitar a looalisaaão. ta mesma doa as'
patos de tamanho') diverso..
0. Aperfeiçoamentos em ou relativos'a máquinas pa.
xa aplicação de saltos em sapato., de acento com as reivindicaçães
de 1 à 5,_eubetanoialmente como aeeprito e ilustrado nos desenhos ene.
xoe:

requerente reivindica a prioridade de igUai pe•

diáo depositado' na Inglaterra Sm 22 de setembro de'1961,.sob
141.934, Da 9 DE AUCSTO D3 1962.
gEQUERENTE..COMPANHIA ' UNITEWSHOE MACHINERY DO BRASIL.. SÃO PAVIO
PRIVILEGIO DE INVENÇIOi nAPERFEIÇOAMENTOS EM ou RELATIVOS A WQUINAS
PARA APLICAÇXO DE SALTOS EM SAPATOS
VIDIOAC
- 1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a mliquinas
ThM0 N 2

ra 'aplicação

. de saltos em sapatos, compreendèndo um funil ou uma tre

COnha adaptada para receber um suprimento de grampos, uMa pluralidade

de canais adutores.ou . de guia, conduzindo da tremonha', mios seletores para soltar grampos selecionados um de oada.vez para 00 canais'ep.
autores de guia, meloa de traneferencia, inoluindo um bloco carrega-

dor para uma posição de guias de grampos inolinadOe, caraoterizados
de
pelo fato de que d disposta uma pluralidade de dispositivos
—
orientação 40 srampos, cada um associado com cada um dos canais
adutores de guia 1 para', orientar p ó grampos para acomodação no bioco carregador.
2.,Aperfeiçoamentoa.am ou relativos a máquinas
para aplicação do saltos em sapatos, de ao:3rd° com a reivindicaçgo
11, cujacterizados pelo fato de quS cada disposi t ivo de orientaçSo
§rapp9a aompro.endo uma , luva dentro da qual é provido um' deus-

, TERMO: 145.390 .De 11 de D egnpbro de 1962.
REQUERENTE:-ÉZIO DE MELLO PRANDINE. S. PAULO
MODELO DE UTILIDADE: VISOR ARTICULADO.
u VIsos ARTICULADO', caracterizado pelo tato de
ser constituido por caixa prismática de cartolina OU similar dotada,
de paredes laterais providas de 'dobra ou vinco transversal, com areP
, tas verticais abertas, enquanto que num dos topos, de menor ãreaj ep
contra-se lente, enquanto que, no topo opoio,se encontra janela
orlada por guias de,passagem de lamina suportfunsUal de 0.s1idds"Ou
similares.

Outubro de' 1968 4761 )
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- 2- Aceee6rio ornamental de pra-Choqueo para veica
ler: Motorizados, de &ardo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato da serem *uivá as extremidades doa dolo pares
de barras latóraie, que ao fixadao em dolo euportoo orto
gonala que se projetam dos montantes verticais externos,
sendo estes dotados de'uma cabeçoaerodinimica e um pé
.rosqueado.
3- Acessírio ornamental de pra-choques para veícu

loa motorizados de acOrdo cem os pontos 1 e 2, earactori
zado pelo fato que as. extremidades internes dos dois pe.
res de barraelateraia
ligadas A parte lateral de -

ao

F10.3

-

'
as ex.
uás peça em. "U" invertido A qual oe ligam temb efm
Fo"

O .2
TÉRHO No 142.448,' DE 27 DE Adav mo 19020
REQUERENTE * IND1STRIAS BELLER METAIS E PLASTIC09 LiHA;.» SO PAULO
PRIVILE0I0 DE INVENÇKCIA"dsCARA OU CHAPA PARA PROTEÇA( . -DE CINESC6403

tremidades externas de dois Pares de barras medianas, »
mais curtaa, situadas em plano ligeiramente superior aa
denaid barras, de modo que aa, barras curtas superiores

DE APAREMOS ' TELEVISORES RECPTORES"e
,

sejam ligadas ao curvas doe "ITU% As extremidadoe destas

WIEURI9AÇORq
i") iztaaaracu capo para protoqio eineootpiowde.

peçap.a go rooqueadas.

opareihos televisores reoeptores, oonatitulda de uma ai pega de 2t.

4- AceseOrio ornamental de pra-shoques para yeí

tonal plestico'transparente, resistente o adequadamente colorido é

cuioa motorizadoa do acôrdo com oo pontos 1 a 3, Oaracts

ou jà parte oentral possui O formo da parte anterior da um oinesciple

rimado pelo fato que as.extremidadee internas doa dois

de aparelho receptor de telovisio co.aoterizada por aerem Se g e lote»

pares de barras curtas p io ligadas o uma moldura oubatan

raia providos do: abas (2) em forma de algas (5) ou "orelha" @OU
oialmente retangular, com os cantos superiora° curves, .
alial provida de um oorrespondente orifioie (4).
que ultrapaosam'a altura doa patsamedianoa. .Dita.molds
2') Máscara ou CoPIR para protegi° de eineooípio de

na encerra outra, aboolutamente 'retangular, da largura

aparelhos televisores receptores, como em 1, oaraoterizedo polo fatj.

das grados . imediataa.

dee abai: (A) poseuiram, em seus quatro cantos, aleas . eepoOlele (0),,
ceda uma emforma da letra "T" estilizada, providae de orifício& de
gjasqie (o),

IN

nes regiOes agudía dos dobramentos, oriffoios (7),

3*) Misoara ou capa para protegi° de

WRIIMUMMEMeRen
maWatememememen

alaapdoo do

NOINIONOW

aparelhos televieoree receptores, aubetanoiaimente como descrito,
reivindicado em 1

G

2 o representado-no desenho anexo IlltetrstlY00
P16,2
:

TERMO No 141 200 'de 23 de julho de 19$2
Requerente
JOSt SANARA
SIO PAULO
Título o .0 ORIGINAIS MODELO DE PRENDEDOR PARA
CORTINA , PAPEIS E OUTROS USOS."
MODELO DE-UTILIDADE
•
REIVINDICAOES
.112) 0 ORIGINAL MODELO DE -9525~ CORTINA'. PAPtIS VOAMOS
USOS", caracteriza-se por constituir-se per um filamento motAlio° eldstico (1) dobrado em "Ir ' , cujos ramoe inferiores eZo
4r/G. g

dobrados em "e, o nestas regiies oao revestidos com plEatico

TERMO N o 142.727 de 6 de setembro de 1962
REQUENTE: PACCHIN & CIA. LTDA. - SANTA CATARINA`
WODEDO INDUSTRIAL: "AcEss6RIO ORNAMENTAL DE PARA-CHOQUES PARA
VEÍCULOS MOTORIZADOS"
REIVINDICACA1
A- Aceseorio ' ornamental . de pdra-choques para vel&a

(2), do maneira que Ambas as extremidades da peça, dobram-se
em esquadro, o cada ponta finaliza em forma de calota do mate,
-rial plAotioo (3), : culao9kaoes planas permanecem em oposiçlrA.'
/*pressionando-8e entro si; na face plana de Cada calota, tem MOI•

loa motorizados, caracterizado polo fato de ser constitui,
do por quatro pares de barras dieppetoe horizontalmente,
lado a lado, sendo as duas barra:: de cada par paralelas .

dado -uma oali gneis pontiaguda (4), o uma Cavidade (S). TeeeiVeie

entre ei o in terli gadoe ' ortogonalmente por uma
pluralida.

• /
.
• de se encaixarem nas oorreapondentoe oevidaded a 88118m:ia& do

de de trave:Usa:à equidietaatee, a &loa de grado.

•

4.
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2egeo en () Intima, pano mpepol, em dada PO 2ylasa

da calota

iiZ3 oaliGnsiaã'.
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Outubro da 196

U0D21.0.

DE nItNUDOR 1,:ilkA MINA 1,42ITS u numa

gulagém de envazianante da gave:o uendo obtida pelo atarra
chamento relativo das duas semi-gavetas.

;"'W132,0acarde onn O ponto precedento O tudo conforme oabstan.

4 - Nova válvula n troo vias com intervaro do
,cuuperao regulável, da acerdo com as reivindicaçaeo de 2,

aeeekito, :reivindicado o poloa desenhos aneiss.

I 3, caracterizada pelo fato do que o es paçamento regul&vol

FIG. 11

constitu/do por uma oet.rutura que apresenta duao placas
terligadas por adequados tirantes contra as quais as oxtram

kista G/e A

dadeo enternas das semi-gavotac são empurradas polo ação do
dita mola helicoidal.

3

3 - Nova vnvula a troa vias com intervalo dO

recuperaçao regulávol, de acardo ar:a cs reivindioaçaes do 1

2

â 4, caraeterizada pelo fato do Que a regulágem do esvazia
mento da gaveta é executado mediante um parafuso provisto crs
uma das dtáts citadas placas transverSais funcionante como
meio intermediário entra a extremidade, externa do um g dao se
mi-gavetas o dita placa.

.

6 - Nova válvu/a,a tres vias com intervalo cie
recup eração regulávol, de ao8áo com as roivindicagaes dn 1
â 5, caracterizada pele fato do que as duas semi-gavetas po0
dem ter daMetros diferentes o deslizar dentro do duas par .
tom da sede longitudinal tendo diaMetros corrospondentez.
7 - Nova válvula a troe vias com intervalo de
recuperaOU re g ulávol, de acardo com as reivindicaçaes do 1

a 6 , substancialmente
anexos.

como descrito o ilustrado nos deeenlgs.0

A requerente reivindica a prioridade do igual
podido depositado na RepartiçZo de Patenteada Franca. *coe
49 P/ 872.581 em 7 do ontembro de 1961.

-
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.
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xe 146 398 dó 24 de jAnáire de 1963
.1Squinenbot SZERSZÁMGEFFEJLESZTO INEZET mie ntimph
nrrtVe de Invenção* n DISPOSITIVO DE COMANDO AUTOMÁTICO
PARkINT41.41C0 COPIADORA DE mxquxuAs -FERRAMENTA, is
W.LIEDI2SPE§
1 • Comendo outomítico pira 1080144e* °agido/4M 40
aquiser;Terro mento , que porteio de ume'on mai* dietribnigOe* de
deabeetemento de v4rioa comp rimento* 4 adequodo,para execueío
. C. voa Ou nelidiatribniqOp e dr,o4plee, comum cerro transporta"
4or e um conotado corro oop. lolosso no que o avanço do corro trend*
portador', efetuado aquedemeueveom O auxílio de Um diepooltie0
.44 avenqo 14dro-maeanioo dirigido por =fulo de rodem • gloria+
10 que se enrola na mesma • no qual o comprimento de cabo de
: 4eabietemooto (diotribuip:0), reepeetivamente a berminaqío d4stee
Sebe* 4 detortainada pelo limitador de dm menipulador ocenotado
.00m O registro copiador ao molde ou; p eça mestra, caracterizado
-"elo fato de qu* no carro egledox'm encontra mental:contato 040
tnxelinoonto (o contato :Level ou *atoo/adir/o) 4 conectado oca o
*erro copiador seu outro elemento 4 conectodo dem o:cerro
transportador 8.ot:tateto um subida do cerro copiador-as 006Uta e
4eaa contato •nt: em liginío direta ou indireta com o elmoulto
• Átrio * d o brn o de =Peto 90 acione o e* mbolo • 006 0 OirOnit0
#24trIO0 do mognezo actoindoe de re gistre que movimenta onlearrO'
e0Piedor.

•lirtrico de Meando, e que I Mete c. tiouèdo pelo =gueto de um
lado •st; em engetanwnto uai o breio do raio que se ourela no
tino dé rol/lane, e de outro lado segura o interruptor 914.írico
do ligioneto acionador do registro bidrr4ioo do carro copiador.
n• ecoando antam4t£co de ao4r6o p pm o ponto 1 ou 20
4recterizado. pelo fato de que im,mooniamo de catraios que deter'
laifir a profundidade da agarramento e e velooldade do avenço potf.d.0m, remito em'eujo ogmlnli0 4 presido um interruptor diaposto
l
In tarro transportador,, que 4 adequado para cruzar o intsrrupter.
leo ao encontra no'carro copitaorm
!: Comendo eutom4tioc do i. oArds.ocM c* pontoo 1-3,
earicterizedo pelo fato de que no ctwwo
da limitador em cujo caminho este ealoor4) e 1:.:çe tolcucCor dó
Meoenismo do estrio* que detaraa142 a vir;:;.(.45,,2';1:, e:o 680860

profundidade de , agarramento, • que ;ato
* regiatro do carro copiador.
TERMO NP 146 289 de 21'de janeiro de 19-63

cLÃ liGodo com

E.U.A.
.Paquaror.tet AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED
T'riv. de Invenção: " TRUQUE ME VEICULO FERROVIÁRIO SEU
tÁBUA; DE MOLA E DE AUTO -ALINHAMENTO
REIVINDICARCIEe

mg Truque do veículos fe ;rovi.‘rios sem tObuo do mola
.0 de euto-elinhamento, cereotewiu'do pelo Taco de oompreender ermo'

'Oes laterais espaçados, .suportedos nos suos extremidades por canjuntoe de rode e eixo; pelo feto de que cede ermaC'ío leterel
Compreendemembroe de tenso e ' oompreeeeo. poetoe em oonexio por
meio de colunee . eepeçades.,de modo • definir-na uma janela, P 8 10 teto de que o dito membro de teneso e de neçao em forme do
Caixa, *entre teia colunes, de modo • proporcionar paredes la-

terais, inferiores • superioreet pele feto de queoestss paredes laterais compreendem prateleiros internam 8 externes, er.

52 4r49

.046 para baixo de dite perodO stiperior; pelo feto de que 89.
Álted prateleiras compreendem moles de coepreealio boliceidel,

ss /36

ditas MulaçOen e e suportado nos ditee molas; de modo a

I• ~MIO .1

sedesch;o: e pelo feto de que um coxim pee em *anexe° eu
17
16

25 24

47

poder

ter movimentos vertiasie entre ai citadas colunas.
2 - Truque, de ecOrdo oomo ponto 1, oarecteritmdo
pele teto de que flanela que 68 projetem para ama se estendem
ao' longo doe preteleireo, entre se ditos eoltineo.
3 + Truques, do ao;rdo oca o ponto 2, oaracterizadd
pelo foto de que me. paredes leterele . poinuem reentrinoica c4acevo', para receberem az dites mole!.
4 . Truque, de an4rdo com o ponte 2, cortinariam+
do pelo fato de que ao ditos paredes l geerPSA a os citados tlskl•
60S, poesuem auportíciet arqueedea, definindo bolou demede
O

eutem4tioo da acSrdo cem o ponto 1, carece
'eri g ido polo feto de que ambos os contatos do ixiterruptOr •*ao
egoeleon no cerro transportador • qui, o contoto.mOva do mesmo
aleijado sobro o corro copiador, enbrebonto fe apoie *Ur* uma
908, 8 qual. junto com um- limitador resulável fio apoie sebre . O '.
--_-43e9 ql. /importador, enquanto o interruptor é ligado no circuito)
2 - dgmendo

, tle nela.
5 - Truque, de ecOrdo coa o ponto 4, oareaterizao0
pelo feto de ' que uma mole de octsprode4o hellocidal oentral

est4 aedendo pele sue extremidade inferior na dita parede a g
me belo*

de sede 'de v41vule anular no °ulmo

-peric•sda,luxtremidÀp,Ma

(Jk, 'Iogta,deire
_
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M0 fil o i49.103.1lo 30 Co aovembre . do 1962
aEQUERENT32 N.V0 IWILMIWGIDEILAPEN2A721E2r2 EDLAWU.
PRIVII:EGIO RE INUIWOVAPERESIÇOAMEETCS 22 OU SELA=0,5,
.i PROCESSO PARA INSERÇXO DE PEQUENOS COMPONENTES EISTRI.,
COS, GUARNECIDOS. DULIA DE SUAS EXTREMA= CCM RESSAMTOG
E MATERIAL ELÁSTICO, EU ABERTURAS DE UMA PLACA DE IdONTA.
CEM DOTADA DE UM CIRCUITO IMPRESSO, E 5.'1IWINA2
Z,175721;2
On PARA ROR RM PRÁTICA OS DITOS PROCESSOS0

:

mmu
--20LI_
L hE@
Um pro g oaco para a samorgEo Co por~ac páro0

. @a eatremidado Sio ackda projogRo'a
4. Um pr000coo D Co aoGrâo oo0 o pook) g °ha anc
40 3, oaraot0ris04o pelo SoMq Co 20:=12-2D CD .0:k30540-=
o fechado devido ae3 mc790330e3 210=2CO23 (10 t=":33 Co C3 -)
BO0oc.
2;
.
g. uum maaaa lomkr...,1,T.,o27olO 302

@incito impresoo e pr,fida do uma 03 22À0 pul-:kum uompoàeutooc
oaracterizada polo 2uto doo part2a :uren ir2crieac polo prouov
co roivindioado num 90=5,0 doo pont:a Or,'231.'22-3,2W90 proso
• aentoo.

'GwiponeaUo.oltrioacp por oxemplo ooadoaccdoroo D wooictÊnoion
C_1;102. G
6. von saCo lo LlloygEo 1:73
c cemelhanteop guaraooidco auma Co cuco ontremidadoc pelo mono0
pr0000ap reivindioaCozo locLIo , 3 °íon 102102}0
Com projegO'oc paroialmaao paralolao pempoaac. Co oaorioL ogoo
da polo fato do meiCro Cu
a 2= Co •unp3s, Co 'Jec
.t3ion D ao interiar. Co choi4Àrac ao uma plcoa Co EOrikIgG2 F060
Dedo oi:?autar zL-_t
loesoo tondo oca manClit-r_Ja===Cka 51v210
{-,X(7g1M0E1%0 provida do um oiranio Sn:tronco ° QaraoUriscdo poW
dealooamento . numa direo R':n co apro,ocCa .‘A wk-aaglo roda :2,e
Co em re1agE0 ao Xlr'or-1 G23t,?ní0 02;3 wojogi:-=,
.ato Co oorpo Co pnão oomponono cor aujeio o piagado por uoel
pacuo (:.:ua
jódire Co . cujoiga póS° Ekae Coo projogaor 008'02 Ç5cpbCm cucc
inteiro membro Co Onjo2j; a 305:02 o=ata -km 2oc:-:O,T.'"39
5.;:mtaçiali . o. Pinada° owas2(50 park, CO ODUOUG9PiZOnW o2unto
aimaeamente a anulei DO',;K:3 Citj.3-11,2.0
rwr, ontgomm
o o piuoiowmor%a Co oorp0 Rasondo oom quo
7. Uw,
lio°P.napago, Co
•
baGele Coo 9noS jijco co roicgEe'co 0WOJ3 Coso 'ourice° Co mode F-1.díRlac cO
g, ocraotorisada poo 2C.U) 023 oRporoc mco
.ÇO30projogEoc 00 0.009Z02 002 O cuparçio cak, a-v30 poen Co coe
apropootarm na forca Co :::::Cr_^.=D eact quo onoor=
,cn,Tpvim514ecoo Coç;=.:1mC20.: t',"-oao5)0
santo ° polo aonocs ou par-:;o, uma o-221da6,o ao na • ooy?po
ma parto oompononto . podo oc2u1s1C20
Co Uo OOOOOO O Co CdniI0 ow."1(§5 sc:sÊ0 SoackagAap
0Co'BoR0 Ectodao::.-..voc?,Esp Co cr''.g o ociukauumW coroo deolco
8c !lua
Co
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o :iCY^.4iX,
:4aeco ooateCi.nomo80Wp Qta0G6 osM" ° en ECO20 e0.01410151&
ocraoteriacCa pplo.2a0 ,Ca-9wiço Can. =rdíla.a :22 caa
. • UO0OA!,24@ por r—n c=7,Ca.2,223=Rurood:ncuo piva-ãvaic 0 tta
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unodbaxa Sixa co atua ner_aolo'ineo
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u
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7
,o/oli
8,
earaoterloade
polo,
fato da mandíbula eur.:a oo
poZoozaoo.g.Ea rentsrckaao gralgo aagag Gra ceporj;oo quo
oriontada . por uma mola o podo nirar numa ontromidado c ci t3n,no.
.9,oca42. oco coopaceoo polo oorpo da porto compononto polo momo.
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10. Via niquins de inserqiio, da acordo coa o

(Seção 111 >

eixtubro de 1.963 4765
"

.

pon...

ee 8 O/ou ponto 9, caracterizada pelo s tato da mandíbula pivete
sei possuir uma ranhura coa uma zona limitrote inclinada e pelo
fato do megbro da anaisto, que igualmente tem uma superfície

inclinada, possa executar nesta ranhura novinento alternativo'
paralelo I parte eosponente i ser inserida; as' superfícies ind;
elinadas atuando conjuntamente de aedo que . o deslocamento para
baixo do membro da anotato• faz cosa que as tenaze s .se3sia abortai.
Contra a agi° da Mola, devido ao girar da nandlbula.,

11. Hm processo,par's insergao de poquenoe.corapo,
mentes eiótrioos no' interior das aberturas de uma Placa da tneno.'
tosem, esaenolalmente conforme aqui, desoritó com referencia aos,
desenhos *pensos.,
ia. Una Máquina de inserc;b, , Pari ptr em pritica
O processo de conformidadkcom o' ponto 11, essencialmente cont
.
tome aqui descrita com referenCie. aos desenhos, apensos.
A requerente reivindica de acOrdo com a ConveneW
3nternaciona/ • o Art. 21 do Decreto-lei No 7.903 do' 27 de
Agasto do 1 945, a prioridade da correspondente pedido depos14.,
bade na Repartidio de Patentes na Holanda, em /4. de de z' ecOwe de
1961, sob n 2 . 272.172*
e. !
22

tida, ate. um °nate:tido de umidade dent.:o del escala de 75 a 15
por cento, baseado sabre o peso, asco, do material )iidnifilo,
atediandt contacto da dite polÁcrula cor-, uma superficio de supor-.
te, aquecia", e da se completar a se° ágem da dita película ate
um contetido de umidade dentro da eaoala de 3. a 10 por conto, rae
Ciente passagem da dita película atraseis de, pelo =noa, um viio
ea• que a dita película está cusp'ensa 'fora de contacto COM UMO,
supertí o i e aquecida,
O proceseo de adrdo cota o pontoo
1, caracterizado l pelo fato do material hidrófilo ser celulose
,reseaeradal-_
3 O processe de acárde coa o ponto
I, caracterizado_32810 fato da composicio liquidei de revostiwzite
estar numa diopercío aquosa de copolimero de cloreto vinilideni
co,
.0 processo de aetrdo oom o ponto
3, Oaraoterizadn,pele fato da diepersão aquosa de copolimero de
cloreto vinilidiriloo conter, adicionalmente, um ól000i polihi
droxiladok
tta processo de actrdo com o palito
• 3., caraterizado pelo fato da peiicula hidrófila, alio fibrosa .1
em estado de gel úmido, cor impregnada com um eraoliento o vm
Gente da ancoragem entes da secagem e revestimento.

20

9 15

6 .• O processo de aoardo com o ponto
5, caracterizado polo fato da película de oeluloae regenerada,
em estado de gel.. ser primeirb secada ate um ocntalido do umidet.
de de cerca de 35 por cento e, finalmente, secada atei um ocnteá

Éta.1

FIG.3

22
21
10

do dó Validado de otroa de 3 por. °entoo
7 . o processo de acordo com o ponte
5, caracterizado pelo tato da supardoio do suporte, CqUeC11414
pr
eer formada de rolos secadores aquecidos.

16

_ O processo para fabricar palrou e

19
17
23

2'6

leo hidnifilae . nto-fibrosas revestidas, geais, suboteuialmento t
.24 10

como acima deadtZto e eapecificado,
requerente reivindica de ao8rdo com a'1
Convenço Internado:ui e o Art. ,23. do Deoreto-Lei n• .7.903, da' le
127 de agtsto de 1445, a prioridade -do correspondente pedido de '14
positado na Report/4o de-Patentes dos Estados Miam; da taério
es. ma 25 do novaabro de 1.961, sob
155432.
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FIG.4 4
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o Processa para fabricar yelicit
los coer;eigoadao, compreendendo secar uma película eito ribieee
de material de gel, hidrOfilo, revestir a pelicUla secada com
Uma campos/AU líquida de revesti3nonto, contendo um material lia
ordmico, num meio liquido que iritunOsee a película
hidrjfila, o, subsequentemente, sooar a pelicula revestida, nao
wnolo 1)03.0
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Q,a) o cilindro Ico gagadoP, e ly 1 amuam eceNRofie
mendlbulao'montado oz. gaach içotaqh 081/2M
uou*Par ololoa ostgadendod,s0 cauxidlnaingg •

;

•
polo R:5na3 uno
0) c cilindro vo gogadcg Gps.aontando
2.2atina g afogadoga o c) cillnage aomandibula0 (90/3
um número carrespandeato

RO

lanalbhlgo cooporadorogp

(?,e) izi elonznta ao como formada golas tu QU Q abonteD
-

aicionado oimbtricanonto tà, o

e2

aoindencia aon

cada extremidade da mandlbulap

Qd) uma oruzota fixada aoh grkoq'ée aO oáa Re cilindm
refegador an cada extremiJadó ao dito cilindro reo .
Regador, adap tada para girar con aZoemo apara ro
caber movimento eircunforancial g orqado co'm relaq'ág
ao M3Em0 0 cedo cruzeta ostan6 provida @empalo no
noe um: braço oatGadando's ao1almemto puxa supor
ter

UMQ

initfOs @g Ein 9'822$ E3gão Des2a co590&

ciwouswaãgiSla gd§a2, gaantada ee cago Ce Niffig%
ge g aReg ãeseg kidlua>
__sâte'asEn2aZegIg e g dita @kg ° eoao Wóda
egatuange essAaantagão 0~20R0E0W1 dog g bol ge ail gge
Co mandhalw ND. n2,agãe COMREISbe &MECO MfcS2do2 o Raio°
NES g auce nevou G ons gonagonNolioo2da2„do oaauude aiIind g a do
vondbulao loagnnenalmcnOo aaa gospoite ao oiu g do SM;9 cilin
&ao &Soco waft o gotnande anociuntecek fircun go gmnoial do ucx,
ganda cilandge do mandhnloop g eE3 golag'á ao [Aonde 3ilingre
wegogadoro
20qUQZ91,01t0 goiviudica do aoOrde uca

Conveãoão Wa gaacienca o o Arto 21 de RçArato-I(.)k n' 7,e03 ) do
2V do as0As do 1.9N 0 a psio gidado do ciorgoupundonta Podido
goaltads ma Nr.purtilb de 2mUntoo doo 2ztadou vaido ..3 da
Ca, ao 2 do g ovaroiro de 10002 6 g ol) n° 2,700a870

á

extremidade da lamina refogadora, cada W3

aoo ditas bragas estando 'provido na 913(1 axtremida,3
da entorna gora ue redato do como adoptado para ec%
pesar eon a ate Clemente dg cam9 om 'gorra dg 1.1P0
alOm do
mmioo para ofotuor g ajuoto g amoirounferencial da
cilindro de mendibulac,00m xelaqU ao cilindro ra.z,
Segador, doso modo fazenda com que a dita cruzetQ
o a lemina re g ogadora omportada vavem-so, oonsowies
temente, com ralaqUa

•

P5

cilindro rafeg ador, ofottio

aaaim p Uma modificaqâo na pcsigU da doe
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c~briroao anUa polo g aio da dito cruzota DW provida OISM
,e9513 loreqou ootondondo-zo om Oposigiío cada um, conduzindo uma 1:4
arAR woftaaowao o Ipla g ato do cilindro do ncaüikulag per proQ
.CMV Q92 ften warlR g tulao cooperadorom @2eDUJX:A0 pcoiolonadana
n 0 aparelho do ponto 1, caracterio •

j g 'al-Adbiãog t

d .25

a0finn6.a Oilindro rafosedor adeptado para ree

O'Srm ao oogeioo • debwadar3 do um cilindro do ;matulas - o por tua
OD2Ar_11@ allântlgs do ármi ghtQau. cooperando com o Degundo cilindre
': ])1.5'032,4.99 $(28 o2otvw amo 0000nda dobra na dita caço
9 c 0 aparelho do acOrdo com o pente
ainda goXoo staipo para °ratado a ajuetagem pis
0- 93-álor.22ado
U12120gcAoaca de cilindra Roandbulao CogYkolatiaa ao cilindro
:"702'GjãO20 (~06-Adendo uma an g renaWtaaâflooRdol abaratada ao
Ce52 C9 U21ândro gogogadoRD uno ougragegEkaiaaidó% dg a0oplâ
SibldeEen .9o.ahavotada C2 ase Re @Mugge do ~abulas
,H'2, .', eogeS'e gonag OpEÂRAra 223eoug genaaàn22,2ceidal a mover=
;ao g@ngtUdildalsacgt9 ao2Roiageb ao oâE3 Re oUindre raosadogo
,noo 129C2 9OreoAdaa onsranaseakffloolCaa 22.sag e Ca 0820 Q.9
Raugholao staosoon €0,RethA&Regobabnonto0
• ,,

9 o . aparato do pauto'9,9 caraCteri.c
.'2211D âolg gata doo g oepooUs-oc anhdroo@Or0E1acionadoo a
T!fD Ca 0V3g dp. p2iEu1R0
wg0gadw or intomedio • (IQ
;
.
GOD. t do C3BWOnag023 NoMooldaSe MaVotada8 a00 giros do pri
013.2R ra (10 Razaâuloo o do [Agudo cilindro gotogador,
,:rRnT9yn:,r,m9p ouRse.9 gtEEMCD QOW0Eorimato lenGitudinei.

1 - Um conjunto de mola de embolo caracterizado
por Uma peça anular com secção em forma do canal, com a boca do
referido canal em sua porifdria interna, o uma edria do Lâminas
oepaçadae cirounfordlicialmonto, mo longo do eum poriforia oxtern30
Uma mOla em espiral se estendendo ao longo da circunferneit, na•
parte Interna do canal da peça 'acima nenoionada, : ajuatnndo-se na
parte interna das citadas leminas, e inclinando-as exxramento3
os margens circularei das laminas sendo inclinadas s relag;o na
eixo da peça supromenzionada, no sentido aposto oo que as práp2ia0
alminas ajuntando-Se em porç g es da citada aálav moo inciinad43
relaçáo ao eixo da mesma peça já referida.
- 3.conjunt j' de mela de acardo com o pontal,
Caracterizado por um anel cuja-peviferis externa 50 ajadta por mole
de aresta àpede cilíndrica e sua periferia interna e ajustada
por parte do elemanto anula por cuia a g órça de inclinação
externa da mUla transmitida 00 anelo
3 - O conjunto de mOla de ncárdo com o ponto 19
earacterizado por um ' par da anela cujas periferias externas se ajtIC
tam por meio de aresta ' a parede cilindrica, e a;c disr:oztas separa°
demente na direç não axial, .peo citado* elemento anular, e ;ate e
dotado de partes ajuotadas nos periferias internas dos anais por
meio das quais a força externa de inclinaçao da mela e transmitida

ao Mesmo par de anais.
4 - .() conjunto de mela de actirdo com os palitos 1
Z OU 3A caracterizando pelo feto de ser c diemetro externo da as-

pira da mala substancialmente menor que a dimens;o interna do cíxo
longitudinal da socçá. o do canal, de modo que haja folga para Ussli.
.zamento da citada mela na diree;o longitudinal, em relaço ao cltade
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mesto Vertical relativo Iara levantar as roldanaa ji encaixe no a,
trilho acima da altura dos trilhos horizonteie; e melo de contrdim

*lamento anular capacitando - a a enContrar Caminhda de reaisencia
minizu l ,no citado movimento re1ativ0.
4 caracterizado pelo feito do citado alemento'onalar compreende

para O meio de 1eventamOnt0 incluindo contr4edores encaixando n0
trilho, quando a armooeo está em re/ioZo parele/a com o trilho e

Onel de Imbolo # compreendend0 uma parede cilindrioa substancialMene

eu

te planos Com tIangee em !Uma de anel sobra . ela ' se estandendo;"ga
grandentimero de ranhuras elaçadai na citada pettde cilindrUe;:

tOM4ticeffientS, As rOldena•,de encaixe no trilho desçam pare uma

)14a2ZI'o de suatantagilo tom 0. trilho pare manter O carro lá, trilho pa •

construídas e dispostas de modo a lindtar UMA grande q uanti d ade de
làminas que l'Ormam uma parede cilindrica # que isinclinada'em rela910

ta moviman4 longitudinal.
R. Um carro para um diapooitivo da fihror e deefibrer,

5-O

conjunto de Mala de ac8rd0.Com 0 ponto 1

on

roldanas aZO diapoetar) A.cima do trilho, para fazer com que, am.
2'8

de acerdcl•com O ponto 1, oaracterixedo pelo fatO do que o meio dm

ao eixo da citada cmila do embolo; e a zoila em espiral sendo .adoptiva.

levantamento compreende Meie de embolo e cilindro ligando e arma.

- da de maneira a exercer usa tOrça diri g ida rodi a2: 0 0Etein0/1104k0o

aUb -armaçZo pare movimente relativo vertical com re/aoio a.

sobre es liudnaS espaçadas, e disposta de Modo . que . os fioa met41iaos

leu 4 meio de fdrça incluindo um circuito hidrulico para acionar

Mas espiras lejon Inclinados no sentido oposto, ao das Ilmina0414,

O meio da mbolo e Cilindro para levantar a, armagio

parede cilindrlea,

o

_colocar ia

roldanas de encaixa no trilho acima do trilho.

6 - O conjunto de mala de embolo de acOrdo coxa
derem por dentre dos citados tianges de modo a aumentar.a

3-, Dm corro para um dispositivo de fibrar e detflorsr,
de ecerd0 Com • Oe pontos 1" e 7 # caraotariaado pelo fato de que o me

lidada ao longo da circonferenéia da citada mil& de mbolOp •

10 de contrble compreende um par de vollvralaa dial:auto, em releo;m

. ponto 5, Caracterizado pelo.f4to de as citadas ranhura g "Se ested.

7-O

4 0 P o O zd e so longo da armalgio e tendo meio para encaixar o trilho .
quando O cerra aitivar MA poeiceo Ci ler omatentado nos trilho., .

conjunto de saila de embolo de acOrdo com ot

pontos 5 a 6, caracterizado pelo tato de que

Os citados nonos aritie
lace aUs dirigidos no sentido radial Interno, em relaç são á citada

sondo u dita* Válvulas ligada em •iria e operada. por encaixe coa

mOla de Mbolo de maneira i atuar como UM tepaçador para WS par de
trilhos, da wila ‘ de embolo; a as abas 40 estendem ao longo da cir.a
conferencia e *obre oe tlangoa mencionados, tom a:Finalidade do se

corrente com o trilho para deeaciOner O, meio de embolo a cilindro,
4- DIA cerre para um dispositivo de ' fihrar • desfibrar,
de acerdo com o pontal, oaractiorloado polo fato do o maio de 1.I

ajustarem á periferia interna doe trilhos da ocila do embola.

-

vantimanto compreende uma . pluralidadd de cilindro* que se eetonoem
verticalmente fixado' na erMagio nas suas extremidades e •
armeoio tendo taboloa ligados/ a esta e diapoetoo nes cilindros para montagem me arma4o para movimento vertical relativo com - ra
laça. ° *e rodas; a meio da força de SluidO ligado loa cilizàroe n
pare levantar a armaçZo com relaçào àa rodas de encaixo ao gola
• colocaçio da roldane ' de ' encaixa no trilho acima do trilho.
5- Irm carro para um dia:poait 'ivo da fibrar • degsfin
brar, do acdrdo com o ponto 1 # caracterizado pelo gato de ui* 4
aub - armaçio E ligada centralmente ao fundo OkaltrMa9;04. O :aio de
levantamento inclue um &istmo hidr4o1ico tachado incl4nd0 um.re.
aervatório de fluido a um par de cilindroa limsdoa por uai linha
earrelaçie. o de principal- para depedenta diapocata sob R araniio pa-

ri levantar R arM.*o:o vartibelmente com rela9;a ia rodas ao
e colocuoio das roldanas de encaixe 210 trilho acima do
trilho, e O maio'de contrdla inclua UM par de vielvulaa hormalmea.

X0 110 aol4

, ti fechadi q mo dito sistema

4

diaposteg adjaconitea a4 atra:ida..

.dea dó dito tarro irr, com os controladoree pare onsaimar ao trilha
• abrir as dita* !cavalou para por£vrakamtomíticomamto os ciliae
droe quando -O,carro estiver ui poolge da eet omaientedOWO *ti*
lhos por meio de 'Clu, aa roldanas de omoaLit'ao trilho á! norma •
para haixo'paratelaçiío

Mire

N*

41 . /OétintelAO dali o trilho • 84244,44
rodou de encaixe no aol0 de 'Avario 44 Garra, a mem vilrata.lior•
malmente feahadu mi linha ' entre os oilimdros adaptado, pira CUM
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-,.. •
EAVINDICAÇOZS
de
Sibrar
e Ásofibrarm
1 . Um cerro pare um dispositivo
sda.ptado para Der montado para movimento . em trilhOs horizontaia ao
Vendidos wo longo de um lado de u'e míquing , caracterizado pele

a

to de 'Oompreender uma armaçio do4ada de roldense de 'encaixe nO t,-1 •
lho; uma aub - armaçio tendo rodas de encaixe no p olo; alelo.liedo
kluiGao • aub-armaçào, incluinde meio de levan'ks,07r44 ;oro movi..

abortos por os doa aomtrolidawar para par1mrar * dito linha O 1110
aarodaa pare aoviminto rértiOal pop Mie 4e egai 114 rOdelt •
podem levantar por /Obre Oo ohatíaglaw 44 polo,som mata, ta

, bOrar

dtt7' ''"
roldaaaa do trilho,
requerente reivindica da soer g o o0a iroímottgloplip
ternacional e o Art. 21 04 Ilertto -Lei NO 1.903, AO O? O es4e4s

de 1945, A.Prioridode do CorX&OWIdenteyosido twitiatsaul.
ha
partiçio de Palmitos doí retirdde tri4f911,411 aditai& Gala*
VembrO da 1961, Sob he

)!ALO ØFÇL (Seco UI)

47C13 Sexta-feira 1 ti

nutubro

do1

7 . Tambores moggeturodos polo proomo Imâvfic
Oleado no Ponto 6 0 substancialmente constituide nn gomo a dOoorg.
go aqui feito com ro2erencia se desenho anexeo
A Requerente 'reivindica de p ardo 002 0 COW0055'0
2nternacional e o Art. 21 do Decreto Lei n @ 7.903 do g? 60 09081
to de 1945, a prioridade do correspondonto podido Glopooltedo mo
litepartioZo do Potente° ne Auateloo om 26 do outubro 00 1961 0 SOrp
m o A 6063-6l0_
Fia. 9
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g 0 Ape2Reiçoamentos em ou relotivos a processos
G

g c UkReasÊo do tamboreoe destinados o gravar eAu repr o d u zi r si
9O3 ão espectro do %aios &moi/Nine sendo e periferia do tambor
2owed6 por uma g uporacie de revolusZo sobre a qual 'pude ser cod
~0 U2 portador de gravosas tendo o Zembor um rasgo separa-

o

90P OStendende - WpOr ada a periferia nO plano de 112 cfrculo pa-

43•••••-

oaleXe 6 acomodando dlomoiltos de gravaggo e/ou reprodusZo ou equi
Ololentes 0 apoiados notambor para girar em 'aros; do eixo da super..
ado de rovoluoZo que limita o periferia Caracterizido pelo faj
doe para o Rabricagao do tambor quando se parte de uma pega'11...
díca do mateoíal, o mancai das pegas rotativas fabricado com es
34 pega de uateeial e a superficie periferica 4 processada ou to-,

ginaU 2

upOs u

que se foz uma conexo rigida e permanente .entre

9G CIOSO SuperirCieS extrema0 0 externamente

periferia do tambor°

o f ent g o D faz - se o rasgo de separaglicocom o emprego do mancal

IM ao partes rotativas mediante processamento ou usinagem do into*

10

:'OROe do tambor.
2

10
1Q11
\,71 /

Piocesso, como o reivindicado no Ponto 1, ca-,

16

2deterizada pelo fato do mandril empregado do maneira conhecido

r5ire presa ou ãbre o mancai das pegas rotativas ser deinado

o

(dentro do tambor c utilizado como maneta pra o tambor durante °o
pr0000semontoo subsequentes!

Fig.<

3 - Processo, como o relvindicado no Ponto 1 e/ou
Mt ,t3 eerectorivido pelo fato das bordas tio rasgo de separag

Gu'eín Romdas por rosgamento do material du superficio da peri2odoe ca mama tempo 4 u0 essa superd.cie 4 sinas/ente usinado°
4 . Procesço, como o reivindicado em qualquer dos

mmtos procedontos, caracterizado pelo fato da conexo rigida
1re co duas supor2fcio.,,, extremas .do tambor ser ' reglizada por meio'

(ÃO PRag.aranaiolmento trer's dispoaitivoo do ligo, tais sojam,
nRucome nu ati tub00 0 quo 'ao intbwidoc noa furos corresponda
BOD providos om aroInna salientes das duas superfície° extremas
eo %ombro uniformamento divididas por tecia u (n.o periforia e quo
Rioadoo nos ditos furos de pre2erÉncia pela sua tioviao C013
gueou o colocago no seu interior do pinos.

t20

• 5 c-7 Tombor fabricado pelo processo reivindicado •
'S Qualquer 02 Pontoe precOdentet, caractorizarfo 'g y lo ),ato de
Ja tononWepermanento o wfgitIa outro 2i1 doas supeUlcieS extremou
OO 90500 gudAvAduals do tambor oer feita eotornamente

suo peri

ikeGe
6 . PrOCODSO do 4obricas;* de feed^^ q , Jubstan - .
GtioaaLg
,VOECOLISM
adoo mundo a d000rsicSo (mi feito com referen.

ezdtelooa eswg.

Tuno N o 143.365 de 25 do satemzro de 1962
REQUERENTE:AMANU SUI:SKA BLEXTRISU AKWIW0LAC.-2
WIÇA
ID RIVILtGIO MT INVF47.04"DISPOSIWIVO PARA ,gx,mila20
TERMICO DIEISTRICO
NR/UNDIO!!OES

•

1.— p ispositiVO para Soldezem de Alisticow ou mctex1cio
similares, por meio de 010Wdios alimentados por um gcrader do

coractezizadP pelo, fato do
alta fraque/laia, cujo dispositivo
(14Tuarelemento ative Vai dis posto de maneira a p er 2.nflucnciod0

pala energia aplicada 000 eletredios, de sorte quo, um oUmonts
na potencia do gerador alem de um certo valor-limite, prov000;=
do pela alteraç g o na constante dieletrica do material trebelh0.5
do, e ocorrendo.quando tiver eido atingida a temperatura de solo

davam, desencadeia, por via do elemento acivdo uma aoóo polo
gMal . o material entre os elotredios evita que a eneroio continua
Jendo alimentada

a0 mesmo.

Dis p ositivo, de ecOrdo . com o pc):-,o 1, cáractorizaAu
polo fato de. que a dita ag .‘o consiste em inLcrromper a corrente
de entrada do gerídor de alta Prectincia.
2.-

3.- Dispositivo, de acórdo oca o ponto 1, preforivolmWo
te destina/Sol( solda g em de costuras, P aroAtoziood o polo reto de
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MARIO OFtledAL (Seção

00 e dite ação oogatato 611 aveuqao matellei movOt Mandona() v
. -1
mterapul uii notemoctioniX0 ao acicatem do dintte,tivo de toongdg_
ponto 3p. eareotorierok
fito de que tudo gratiecze, obstante/unto PgoporcionsB
cote doe caetadlo gp i; cora gorodo com um vaio de WerrInobal
Onde g diferenço alinde cob O reme de conote coutfinse O
OU viço de retifloodoreep g o mencionado ei gionto ativo que Coe
Oteto em na g o p/iflOadOr i cujo voltestm do afifo S o p2Asedo 40
roto gle queethe
hem DlopooltivOp de cardo com o

Pincluenteá

g dogoattaftte r givIliates 4. 11400

403 a ,

do conformidade com o artigo 2/ da
atedm da Propriedade Xndustria/ I sprioridado do correspendent.
cOriVengãO

gedidop

Internado/iate o

(Ge.

depositado na ilepartiOo de Patentes da Su gai% em 27 (flp

r et eer0 de 19629 sOb o

No 9570.6/,

'r•4fg./

'o

Ou:.itubro tt.t3 1460 410

eatOonesdiad do vinneitAigth dê auSWO to Rés
tos Moa e Roto de soldagoa@ digNeRtlwogaixsuesktut
ditoo volon do contrag e,polo em Con'à do WOBEZI ioi
ã O dite ãgiottig o doo dttoa o gs-lost-Ltn oac,a
na co
*o Citoa componentes an sCionaP . 3 atua eco :- getio
jelgrao no longe doa ditos cabeçote° de aeMar,..2 go2,,e9 Uterà
tilsjositl,voo de eglode contramapelOa
aparelho, de acktO co o »o:t!o ao
• 2e
pelo
20o
dos
ditou pritteUeo dtgo:Ativeodi
tageorindo
et3di
opoio Comproenderam pares opostos do rolea opa po:ten,
gado&
c:43N
Os
apoadoo e retirados 31, porzigto de acopletamte
opostos do primeiro componente do vigit,7 os rolou on cada"
par de rolos tembcrti ~do espapaças antro oi e diaposith,
Voe de alavanca e articulam , para colocar o retirar cs
toe pares opostos de rolos da agudo, da acoplamento Na ork
lados opostos do dito primeiro componextode viga°
. do com o onOotIO
Um aparelho * de acior
ponto 1, oaraotorizaclo pelo tato doe ditos segundou diOpOm
altivos de apoio compreenderem parte opostos da l'oloo °apto
çados para me aCoplarma COM as bordas oosta0 do segundo
componente de visa, ao xoioo era cede. par ta:à ande sega*
çaden entro aiV
4V Vm aparelbot de ACUO COMO ponho 21, cai
recterisallo pelo fato doe cabegotes ao ooldsgem Gerem locam

,2

lizadan intermediariamente mos rolos num par do rolos doo
ditas primeiros diepoeitivon do QUI»
lha aparelho, de acgrda com o pont0 3o CO
pelo
tato
dos cabeçotes do atadogut saram laca*
raoterizado
lizados intermodibriamonte Doe rolou &nua par do roloo dem
dito segundos dispositivoe de apoio;
6. um aparelho para soldagem de vigao OCAM

terizado por compreender a combina9so do arcatang% de tO%
narro deslizavelmente montado Obre o dite ar0010009002ffl
multiplicidade do rolou montadoe *Abro ana parto nua do

29
23

TERMO Ne 143.349 de 24 de setembro de 1962
REQUERENTE* KAISER STEEL CORPORATION PRIVILEGIO DE INTEN00:"APARELHO PARA SOLDAGEM DE VIGAS°
REIVINDICAÇALS
Vm aparolho para soldagem do vigas Onriaw
terlzedo por compreender a combinava* do um arcabougO,
primeiro dispositivo da apoio montado sabre o dito arcabouce
para suoontar deelledvelmento um primeiro composante do 111'
ga, um Desurdo dispooltivo do apoio sobre O dito aroaboug0

dito aroaeouçro, uma segunda multiplicidade de rolos nontesloal
Obre o dite carro, dispositivos pUra cOloCar o WeW.WaSe 011
ditos primeiros o eesundos rolos da »0444 da apoio o aoom
pIamento deelisante com os ledos opostos de um primeiro:8cm>
ponente de visa, dispositivos de apoio asporpdamento 2.051tOP
dos sOre o dito carro e a »tete tira do e: t *no pua amido
teator cie g ioavoimente outroo componentes do visa a. os amo
guio predetergnado o numa poeigelo tixa com respeito eo titÀ
to primeiro componente de viga, um cabegota de soldagem

julgo° com o outro doo ditos componentes 40 vigaa diogegibão

oontado Nitra o dito arcebottge e disposto Juno ao ponto
que ou dito s componentes entufa ata contacto • Gaquanto sendo
guetentadoe numa pcalgee fixa entre ai un golo do centraq
apoio montado /Obre parte Lixa do aroabougo. o em golo . do
eontranpodo montado sare carro, Ou dito g geles da Oln7o
trankpolo condo adaptados para scoplaroEt et, dito° cubo)
G* onente3 de viga a para preardOner ou ditos netas coro
pontoo gana VAR yulgro de contacto de oujeig4 o nuga%
0100 oom o dito gaiteiro componeoto ao vtgo, atopoomon
galeno% os ditdo oolosde 0031txs-apoi,) ool:

-f95 acionando o5 dl•We dispool~ dg QUI kitit

tua 02~.11k Galia.1149 41%,Okb, eálkeintà

para oustontar doellaâvelmente um Bestando componente de.111W3
A um angulo Prodsterminado com respeito ao dito primeiro oOMP,
posente do viga, um cabeçote de soldagem afixe:U*8e dttO
cabougo o dispoeto junto ao ponto onde ou dito0 compOneas0
entram em contacto entre si enquanto apotadOS ockrauditow
dispositivoe do apoio, dispositivos

ma

>UNIU§ colg a de G‘a

tr.-a-apoio montadossObre o dito arceboup puxa ataaP 40144
um doo ditou componentee o para preto:x.1.0w O dite Moega*
doa ditos componentes da viga cOlocando ..o an cota~ de

eNM •

Me •

311.11 NO8
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alagam e dieroalaivoac para aeletivamento dealocaro dito Cial
,k ro e o rolo de ¡contra-1pol* montado:11)re O'maamo ¡acara Noa
a a. planais:a:o de sujeiçao coa um dos dito. comPonantsi ai toesa
, • .1 acmaar todos cocalitoe componente. numa posiçZo pleocamentO.
aojeata quando os componentes sujeitos são•oionediaa
*
ao loa:
gu Cin dito cabeçote de soldagem pelos dito. rolas ale coatrap
acaoieV
?a Um aparelho do conformidade com o pont*
6, caracterizado pela, fato do cabeçote de soldagem ser loca
lizado intermediariamente a determinado
- • doa roloa nuca sala
.tiplicidade de rolos.
8. Um aparelho, de aca;rdo com o ponto E, ed.
racterizado pelo J. o-ao doe diepositivoa para colocarem e reta*
rarem a dita primeira e segunda aultiplicidads de rolos era
ao' ;lamento doalizante • de apoio coa o dito primeiro compaa.
ncaza de viga compreenderem braços Obre os quaie oe ditei
rolos soo montados e dispositivos eletro-mec;nicoa para .6e,
cionarem aimultáneamente todos os ditoe braços.
9. Um aparelho, de conformidade com o ponto
6, caracterizado por compreender dispositivos eletro-me cUi.
coa para aotomaticemente peralizarem o acionamento doa dias
tos rolo. de contra-apoio e o deslocamento doa dito. compor
mentes sujeitos ao longo do dito cabeçote de eoldaaect com
o desligamento do dito cabeçote de soldagem.
10a. Um aparelho, de acordo com o ponto 6, Caia
racterizado pelo fato doa dispositivos pare seletivamente
deslocarem o dito carro e o rolo de contra-apoio montado si3.0
bre o momo pe.ra acoplamento ae sujeiça.o
. com wa doa ditos
coaponentea de forma a. manter todos os ditos comp onentes nua(
conaiçe:o de eujeiç;o quando oa componentes - 6;o acionados em
longo do cabeçote de soldagem compr9enderem um conjunto de
pictso
- e cilindro, dispositivo] de circuito hidráulico para
acionarem o pistão no interiar do cilindro do conjunto de
pirar.;.o e cilindro, e um diopositivo de valvula de escape
-o nos ditos dispoaitivoe da circuito hidrelulic0
cie pressa
pera aliviarem a pr affiseo
- no circuito de fluido de maneira
uef.ter uma pressa° pr'edeterminada constante labre o atto
piaGo, o rolo de contra-apoio montado Sobre o. carro e o
ditP primearo componente de vige. indiferentemente a laravea
do primeiro oomponeatea
diapoeitivo para febricsr va e sel
por compreender a cominaçâo de ia
crcabouco e de um carro deelizávelmenta aoltado *Obre O MN
arcabouço, dispii.W-sa para coletivamente deslocarem O dite
Une

lr o

lt an t e le earacterizado

Carro aproximando-0 e afaste/3A~ de uma Nega) do dito ate
cabooço de forma & estabelecer uma passagem receptora do
Cemponente de viga ajustável entre 05 MOMO% pares Cope**
or e ibferior ajusuavelo do rolos de alma do visa montes1011
14.5:are a dita :loop" de arcabouço o toa1da CO eabendond0
ra o interior da dita picotagem em relega* ()Posta moa para
aorsrioree e inter/Orara do rolos de aia de iràga Go dita
ózaaro', carolos em tados Os ditos pares de nolo° de alma 413
viga oendo adaptados para sustentarem e enjeitarem Orli*
Wi lUentE)dOkigitt 173,3n entre álea. saa saltbaintolgoa
aaaa aaa aa,

Outubro ele 1968

s
do rolos ao salvo ao oiso ao dato üPlS ao attoadialla ag)
na o , irterior da dita eibeetdra, mem aatablhadalo doaalle
alainge (19 viga sentado. 'Obro a dito ougo de matuta
• teatabe te :atendendo para e interior da dita pampos
relnito oposta 1 dita primeira multiplicidade de rolos • n
nazis. de viga, o dita primá" e segunda multiplicidade
de roloe do alongo de viga atuando para sustentar baliza&
velmente o enjeitar entre Slea os :longes opostos da noa vim
ga que eco dispostos 1 um bolo em relaçâo' a ala* as tase
viga, pelo secos um cabeçote do soldagem montado sObre o
dito arcabouço e se prolongando para o interior da dita palio
fogem, o dito cabeçote de soldagem tembem sendo disposto
contiguamente À um ponto onde um !Unge e . a alma de uaa
ga entram em contacto enquanto sendo auetentandos e sujei*
tos entre ai, um rolo de contra-apoio giravel no dito corri
e a Beça* de arcabouço Irisa para atuar adtre o flana, da Iam
ga para manter os flenges O a alma de uma viga conjugados dé
foras de um conjunto sob suaeiçeo de componentes e para sato
onar o dito conjunto sob sujeiçao de componentes atroada a •
dita passagem e ao lOngkalo dito cabeçote da soldagem o dial§
positivos propulzeree para acionarem ocaditoe 'rolos de contra*
apoio e faze-loa girar.
12: _Um diapositivo para fabricar vigas de tra
cairão com o ponto 11, caracterizado por compreender um ditam
positivo de circuito mestre para o dito cabeçote de aoldagefika
diapositivos diepoatoa no dito circuito e operaveie com a deo
eativaçao do dito dispoaitivo de circuito mestre para autoral%
tiCamanti e desativar os dispositivos propulsores para os ditei
ralos de contra-apoio.
13-a Um dispoeftivo de acordo com o ponto lla
caracterizado por compreender diapositivos de alavanca e ars
ticulaçao para ajustar aimult;neamente todos os ditos rolo,
de alma de viga.
14. Um dispositivo de acerdo com o ponto lla
Caracterizado pelo fato dos dispositivos 'para seletivamento
deslocar o carro e O 1'010 da Contra-apoio montado caro o
steamo colocando-os em relaçso de acoplamento • eujeic go conk
•
um flanco de viga, compreenderem um conjunto de pintei) o ciq
%irá°, diepOsitivos de circuito do fluido para acionaremao
plat'ao ao interior do cilindro do conjunto de pict 'an e ciiins.
" .nos ditos diapositi&
dro, e um a vdl'oula de escape do prosam
troe de circuito do fluido para manter uma preaarto predetermlac
". , soabre o rolo de contra*.
Cada constante caibre o dito plateo
ocio montado sare o carro e cobre o conjunto de corpoueno
tos sob oujelik.o indiferentemente à laegura da alma da viga

aà esta nado I &briosas.
15: Um dispositivo de acordo com c ponto 141,
Obreotoricado por compreender um dispositivo da circuito moa'
Ore para o dito cabeçote de soldagem, dispositivos diopoa:
tos AO dito diepoeitd.vo de circuito e Operdveia cora a dosa.
%lana) do dito diapositivo de circuito mestre para automam
01.01201t0 detativer oe diepeeitivoo propulsores para os
Çs rOlOa do contra.spoioé.
16-4, lb %parelho Laactanoi abacate - emato3o0

11Matxplo o Ascazitc.

I :
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A4U000dor de dama l ,daaOrde 00m 00 1~9 : 4'4
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3

9, AqUeoodor 04 detAa, de ailbr40 Com o ponto 3 4 coroam
/4rizad0 pelo tato de que ao lamelas paralelamente

ív.J"""11—t:'

ZUPO3tali

OU atravessadas por am enoanamento d i dgua„ COnduzido em vtt.
rios voltas.
10 * Alde c ei or de É(gua, de reabra° com o ponto a, e:aroo
terizado pelo tato de que o compensador tdraico conalate em ..Lát

palas radialmente orientadas.
Finalmente, a depoaitante reivindica, da acbrdo rvea
Cmvenção Internaolonal e o artigo 21 do ;:',4dign da 2roprto,.
dado Industrial, a prioridade do correspondente podiduo 4o0o•.

toamo Oe

f4tado na Repartição de Patentes da Alemeaàs, az 14 do swtam.q
ler° de 1961, sob n2 g 20 536 X/360.-

13 . os eetembro de 102
JUNKERS A CO. C.M.D.H. - ALEMANHA
DE INVENÇXO:"AQUECEDOR DE IGUA, PARTICULARMENTE

142.967 de

• REQUERENTE)

Palvinaie

AQUECEDOR pa /OVA CORRENTE, COM SISTEMA DE QUEIMADORES PARA COMDUST A0 PULSANTE°
REIVINDICAOES.
Aquecedor de água, em partioular, aquecedor de 4sua corrente, provido com umaistema de queimadores para

comm

busto puleante, e abrangendo, pelo manos, urna °Amara de combusto, seguida por um tubo vibrante, bem como, pelo menos, lua
compensador tdrmico, conjugado com oe queimadora)), para a água
a ser aquecida, CARACTERIZADO pelo -fato de que o compensador
tdrmico oca ;ilha disposto, pelo menos com as Sua s auDrríolea
tranemieeorae de calor, por ebbre, Oesenoialmente, tbda a ao*
ção tranaveraal da carnaz% de combuatão e/ou do tubo vibrante, em, pelo menos, um plano transversal.
2. Aquecedor de água, de aobrdo com o ponto Á:, cama*
-;terinado pelo fato de que o compensador tdrroloo se soba Previa
to na região da pasaagem da <amara de . 00mbuatão para o tUbo
brante.
3. 'Aquecedor de dgua, de aobrdo cem oe pontos 1 Ou E,
caracterizado pelo fato de

que

o compensador tdrmioo se adba

instalado na extremidade da câmara de combustão, voltada para
o tubo vibrante.
-'4. Aquecedor de água, de acórdo com os pontoe 1 ou 2,
caraoterizado pelo fato de que o compensador tdrmioo.oe-acha
instalado na extremidade do tubo vibrante, voltada para a
de combuetão.

Ga..

miara

5. Aquecedor de água, da acbrdo com os pontos 1 a t,
caracterizado pelo fato de que a seção transversal livre

vamo
RSQUSRSUTS:MANUSL NICOLÁU Y DUARTS
CUIDAM::
"NOVO
2SCHO
DR
SUGURANÇÁ
PkRA OU Sktà
Dr
*CALO
RAIS DE CARROÇARIA DE CAMINHUS"
REIVINDICAÇOSS
•

Como pontos característicos da presente patente de me.

delo de utilidade, reivindicam-se oa seguinteS.
1) N3V0 fOcho de segurança para os laterais de cerro»
caris de caminhos, caracterizado por uma . peca retangular proa
vida em região prepries de um cavalete com dual oçalhaa paratem
las transpassadaS horizontalmente por 'Um pino - que mentem eelic.
(Ariamente-e mOvel, entre as orelhas, nua dasextremidade') d3

compensador tármloo, percorrida pelos gases de combustão,
menor do que a seçao tranevereal da'Câmara de combuatãO.

6. 'Aquecedor de água de acbrdo com os pontos . 1 a 5,
caraJterldo polo fato de que oe tubos, encanamentos ou :s.
que oonduem água, atravessam, pelo menos, uma

f

'nanoN 142.898 de 2,8 da julho de 1962

VOZ

a r g giiie das partes que conduzem os gases de oombuetão,
tA1.8

ou menos transversalmente ao fluxo doe ditos gases de ~buo.

ta0.
7. Aqueoedor da água,

de acbrdo com os pontos 1 a 59
pelo fato de que os tubos que conduzem dgua paa

saA :Irias vézee (por exemplo, seis ou sete vazes) ao podor
da pa:ede externa da cisara de combuatão, prtnoipaLmoote- Gap
p rdidades do compensador tdrmloo.

u4a alavanca ligeiramante recurvada. •

2) Novo tenho de segurança para os ?Mordia de cardam
çaria de caminhUres acorde COR! O ponto 11 o a k'a o te r iOgita oomi
slavanta p¡...tquir Uma regido -mlelelapipedal4 prUima a aa0.(4)
tremidad9 ilue se encontra entro Ad oramo, roado 0391k Wagle
passada horizontalmente pop um pana qUe auto wíMAMONVO
O mcivel UAM a4a.gue oo,ánnoata 8 de. dee100a lant142~
e a/avanaa,
3) YOVO actuo do seturanga para os Utfrata da 00~41
QaTia do cooloãoot g omo oop oa Pontoo O la tUiOgaiR

DI,ÁRPO OFICIAL ,(Seço
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liaDOInrante dOsor/to 0 /ratvindio-ed.5 . 0.,rePt'lebOdtPdo.'no-D'Uíatárod

sg spea dó um sapato . numa , eolc interna, tendo tanto.

Hh02050

dois taggeQ ,

dispostos para oper4éívoonjugada', 00m0 uq4nleo est4gio,,, pada optaD
r

sio tendo um conjunto de . braçoa para Uma fOma 00p1 UMA gâ6Pea dm Hao
t ... I

t •

)

pato'na thesffia, uma baildn'de lbanhar, UM par dó prended0r00 0 UM 00,,Z
junto recaloador, dispositivos para tachas e diepositivou ,do prostM
fluída para acionar os dispositivos,Oaraoterizada pele fato CO qUO
Om carro (150), montando a banca do cdoanhar'eu salto (130) 0 guio

1,1

como um carregador (182) pára os recalcadores (176, 178, 180) è parp
os dispositivos de aplicaçáo de tachas (240, 234, 176) avie eenetrugo
dos e dispostos de modo a atuarem durante . o seu movimente longátUdib
nalmente 1 fSrma (174) em direçáo à extremidade do calcanhar ou salc

P11320„"re

to os prendedores (82 4 96) para forçarem a gáspea (170) em diro‘gO'
aos dedos, antes que a banda do calcanhar ou salto (1)0) modele eá
partes traseiras do sapato em tOrno da parte terminal do calcanhar
ou salto da fSrma e antes da operago de recal q ue e do aplioage dD
chas (Figa. 2, 3 e 4).
2 - Máqina para modelar as partes trazeiras de um,sapate.

RiRMO VO 142.547 de 30 de ejete de 1962
REQUERENTEs ARMENIO DE MIRANDA RIBAS MINAS GERAIS
ZW.VISEGIO DE INVENÇXO:"AFERFEIÇOA MENTOS EM DESCANSOS
PRBSGREL3TRIC08 DE PASSAR"
FEIVINDICAÇOES

na parte terminal do calcanhar ou salto de uma 'arma, da ac&do oOS
a reivindicaç go 1, caracterizada pelo tato de que os dispOsitiVOS

PARA

Operados pelo carro para fazer com que os prendedores forcem a OU o
pea. compreendem uma mola (112) ou (168) para oada prendedor, sendO.

EY DESCANSOS PARA PERROS zzárarcos DE PAZ.
por
una plataforma ogival com bordos margiformados
nais, caracterizados pela dispostpr na dita ,plataformas
de uma caixa em cujo interior an passagem os cabos de ali+

Cada mola construfda• de tal modo e de tal modo disposta que fique

ATERFErÇ OAUDVTOS

Mentop;i0
pare Lund;

earregada pela retra0o do carro (150) o libertada para oporago p8,
lo avanço do carro (Figa. 2, 3 e 5)0.
3 - Máquina para modelar as partes traseiras de um capoto

do ferro, com derivaçiies sucessivas', primeiramente
tomada dispost a em gMajanéla na 'dita caixa; a se-

,na parte terminal do calcanhar ou salto do uma armas de ac6rd0 ed2

C reivindicaçáo 1, caracterizada pelo fato de q ue, Para efe tuar a

guir,pora um fusível de passagem; a seguir para um Intermw
ter de alavanca, disposto externamente; a seguir para um bo

a

operação de recalque, o carregador (182), montando os recalcadoreS
(176; 178, 180)", é construído e disposto para movimento relativameho

04 de 1Simp ada; a seguir Saindo, em dtreçiio à tomada de cor

te ao carro " (150) longitudinalmente ã forma (174) em direç'áo 4 extm

rente do ferro;
Anreinsgodtunrros 22,t DzscAnrsos PARA PLYRROS ElrfrRICOS DE PAS•
ZW4 como reivindicado em 24) caracterizados por uma janela
na caixa contendo a lÊmpada eatricas cem uma cobertura de
material tranelticidop colorido ou nJo, como o vidros ov ma•

midade,do seu calcanhar ou saldo (Figa. 3 e 4).
4 Máquina para Modelar as partes trazeiras de 'um sapato
na parte terminal do calcanhar ou salto de uma arma, de cardo com
as reivindicao6es 1 e 3, caracterizada pelo fato de que os recalca .
dores laterais (178, 180) sEo providos de dispositivos operstdriOS

torUeepastfcas trino-fixos e outros aviva/enteei
4P1r/g-2~0.5 .b1( DESCANSOS PARA PERROS EdTRICOS 45' FASCliPo como reivindicado en I o 2, o Cubetarscialmentes como

ajustáveis (196, 198, 204, 206, 208, 208, 210,210),montados no carr£

Aessrito iduateado no relaario e nos desenhoS anexos.

na parte terminal do calcanhar ou ' salto de uma f6rma, de acOrdo com

gador (182) e do carro (150) (Fig. 2).
5 - Máquina para modelar as partes trazeiras de um sapato

5

reivindica0o 1, caracterizada pelo movimento de meios para distr¡.,
buir tachas alternatiyamente a dois estágios ' (Figs. 6 e 7).
.6 - Máquina para modelar as partes trazeiras de um sapato
na parte terminal do calcanhar ou salto de uma f6rma, de acara° com
as reivindicaç6es 1 e 5, caracterizada pelo fato de que os dispositi
a

vos de distribuiç g o de tachas compreendem um deslizador (298) montaa
do tubos (296, )10) e dispositivos de press'áo fluída (312, 314) para
deslocar o dito deslizador, transferindo assim ' o suprimento de ta .
ohas de um estágio para o outro (Figura.. 6).
7 - Máquina ?ara modelar as partes trazeiras de um sapatO

m.3
ORNO XE EsMiwg 1:1 0 N42.308 . do 22 de maete de 19620
ANDWW8 COMPANHIA UNITND SHOENACHXDSRY DO BRAM SÃO SAIU
WYMUSOD
YMMUGI O DE INUN0011 MAQUINA PARA EON2ACMI DA um
2RA.IRA
DOO
MON
.
MA
PARTE
ODE/AGEM
WAUS AAS YORi,23 ã

Jaus OARACTROITIer

1 0

aquina para modelar em part06 trazeãrea de Un CH955t0

M9 WOW, ealmnar 00 RR1tH gg tnR dits 8 MG

• na parte' terminal do calcanhar ou salto de uma fSrma, de acardo com

ao reimindicaçaes 1 e5, caracterizada pelo fato AP que os dispositi-.
VOS de 'distribuiçKo de tachas incluem um deslizador-separador opera,'
O
CO a presto fluida (276) para controlar o suprimento de tachas de
UM recipiente comum de tachane70) Figs. 6 e 7).
8 MSquina.para modelar as partes trazeiras de

um sapato

MD sato terminal do oalcanar OU Calto de uma f$rma, de ap 8rdo com

.5; ta-te:ra lb
a reivindicação 1, caracterizada pelo provimento de uma válvula (224) .
operada ' pelo 'movimento de re 4c6rno do Caro (150) para a sua pcislão
de repOuso, Para causar o retOrno do braço (26) para a sua posir,,ão
de carga (Figa. 2 e 4):
9 - Máquina para modelar as partes trazeiras de um sapato,
na parte terminal do calcanhar ou salto de uma fôrma, como reivindica
do até

8,

.
do alam" bomba, i e isegundopar servindo para á Mui flzaçã.s
flange do eixo motor.
3 . Nova junta da acolliamento para elmo da bombas in...Gor.,11,
peno reivindicado ate 2, substancialmente amo desarita e ilustross

fli,4

nos desanima ~zoa.

substancialmante,como descrito e ilustrado nos desenhos aq,

Xos •

-

A requerente reivindica a prioridade de igual pedido d,
patente depositado nos Estados Unidos da América aos 12 de outubro
de 1961,

sob PI 144.635.

U 2 140 956 de 13 de julho de 1962
ANDES CXTROW .1. 2:UNA
Requerente : SOCIEU ANONYME
Privllégibj de Invenção: APERPEIÇOAMENTOS EM MOT0223 DE
C0MMUSTX0 INTERNA.

.T.P,RMO

Aperfeiçoamentos em motores de combustão interna
cilindro á limitado para o alo
por uma culatra de forma Substancialmente hemisférica, na qual fia alojada a cãmara de combustão, caracterizado pelo fatode que
essa câMara de combustão é, ela pr6pria, limitada lateralmente c,.s
uma superfície regulada 20, 21, cénica ou aensIvelmente °Sitio&
em sua parte superior, por duas superfícies 22 e 25 constituindo
1-

'de inflamação por faíscas, cujo

TfiRMO N 9 141.736 de 2 de agOuto de 1962
RWOUURENTF: AUTO PEÇAS "GOLIARDO" LTDA. - SÃO PAULO
PRIVILUI0 DE INVENÇÃO: "NOVA JUNTA DE ACOPLAKENTO PARA Sae

DE BOMBAS INJETORAS"

REIVINDICAÇOES

PONTOS CARACTER/$TICOS
1 - Nova junta de acoplamento . para eixo de bombas injetoras
caracterizada por compreender inicialmente uma capa cilíndrica, de
pequena altura, tendo uma das bases fechada e apenas provida de um
par de orifícios diametralmente opostos para fixação, capa esta ainda
dotada internamente de quatro . ou outro número qualquer de pequenas
tada capa sendo encaixada uma eepassa guarnição eléstica flexível,
configurada em correspondência ao . contarno InteAlo com saliência
da mesma, revestindo-a de maneira justa.
2 - Nova Junta de acoplamento'para eixo de bombas injetora,
oomo reivindicado em 1, caracterizada por compreender também uma pia.
, ca plana e substancialmente circular, encaixével no interior da cape
descrita em 1, placa está com o cont6rno periférico levemente cban.
frado e apenas provido de reentrências radiais, em minero. P 05100 12
oonflguração.correspondente às saliencias internas revestidas Com á
guarnição da dita capa, à eemelbança de uma estrala; e a mesma placa
sendo ainda dotada de doia pares de orifícios diametralmente opoeto44-.
O primeiro par eervindo para a sua- fiXação por parafuao$, que atra
Ve4Nas o Par de orifício; concordantes da ca pa. Prandende-ea ea rbet+

•
, 020delÁL.:(s- ,

•.

_

seu fundo, nas quota ds esdrab6cam ' respee 1 vs.Merite os • e'rif:Coies
'sei] J.sla

escapa:sente' á !: 'e da ' vela 26 'e, est

vis jaters.1 de. ceara de combustão.
a reivindicação 1, caracterizado polo foto de ..de a calota
2te '.:.Serica do pistão aimesenta duas trunoaturas planas e obliquas,
c. deo:cardas - uma, 12 - pare a válvula de .a. drniat.ão 5:4, e a outra .9
cãmara de combustão 15, ficando a segunda ligoirament,

Ssere.:-oada em face da vela de inflame.ção 26.
sessIndo a reivindicação 1, caracterizado pelo feto de que o orifiodo de escapamento 24 e a vela 26 ficam situados na oÉisara de combustdc 15 num plano perpondicular ao plano definia pelos eixos das
'sálNulas de admissão 24 e de escapamento 27.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido de
S:Ads.s.cdo na Repartição de, Patentes da França, Sob as '1-,'„•368074
de julho de 1961.
?IMO 1S G' 140.441 de 28 de junho de 1962
QUIRITNTEt; BREWER PHARMACAL ENGINEER1NG CORPORAIUS IdCFC71,G/0 DE ItiVENÇXO: ' , PROCESSO E APSRP.LHO PARA CONTROLE DE
P:d'adSUE"st

et ítene, sendo que a inserção de no mínimo o mesmo meio de

ctoseta em um circuito excitador, opera no sentido de atuar o

e

jotor, a fim de dispenear o Item seloccionedo.

Dispositivo da acOrdo com o ponto 1, caracteri-

sacd pelo fato de que, em seguida, o diapositivo permanecere i
roperente, sem poder dieponsar artigos, ate que o dito meio de
retornado co ssu lugar.

3. : Dispositivo de acará° com o ponte 1 ou 2, canse
tcdi sacio pelo feto de que o circuito de excitação inclui um
S'esistrador, no qual e inserto o meio de chaveta, e pelo fato
elo que o Itom, una vez dispensado, ativa um circuito destinado/
a

PUIR,—

o meio resistracior, no sentido de registrar os informes

• i , I.i!úoe no dito ceio ae chaveta.

Dispositivo.de ac 'rdo com o ponto 5, caracteris*
aude polo fato de que o regis trador inclui um impressor de fito, bem como um meio que, estando esgotaua a fite, reage na oca
tJdo de tornar inativo o dispositivo, tendo a Impressão lugar ••
vocnonte pressa° Ia fita sObre os meios cle .chaveta..
'
5 . - Dispositivo de esc tu-'do com qualquer dos pontos ais
toiJos te, oarecterizado pelo falo de insluir um moio indicador
(3ç,

para assinalar a retirada de anuis de um dos ditos meioa

1.U: Ltd:seta do seu respectivocaspartimento onde fioem guardados.
6.- Ddspooitivc de easOrdo com qualquer dos pontes

oim . rdSoree, carecterizale p4s1 ,. fsts Sr

d.L.:Sz
dltc rei°
.ne eirouito dc orei taças, no mínimo um •

o d•vo sod:.

./dse;.e„ et.d.,C11 n VS.d0 por soa doep e: que

meios

de chaveta em um se compartimento de armazenamento das mosmcs,
sendo que cada meio de chaveta controla a aeleção e dirponsa
guardado no oompartimento de estocagem dee mesnoe.
8.- um mecanismo ejetar pare dispensar um Item con-

tido num compartimento de e: tocagem, caracterizado polo tato

de

que o ejotor vai montado no rando de um subcompartisento contem
do os Itens a serem dispensados, sendo que uni br açe dç . ejetor
suporta os ítens, enqumnto o outro braço e iludo cperativamen
pensal5do sss ir um item, al ' rtl do que inclui ' urn DIS10, G.9.50Cie.C10

ao &sie ser, e doe ti nado h fazer prenso -contra o preximo item
subsequente, no sentido de impe:aí-10 de tombar ene:sento o ejetor não retorna à sua. poeira° de origem.
9.- 13731 ejetes de acOrdo com o ponto 8, carecterizeda
do pelo fato • de que c re io, osso ciado ao ejetor, e un terceiro
bruço, orientado peru cima, e movido a estabelecer eeu contato de pressa°, quando o braço-suporte do ejetor e 's‘tiver incli-

pressor, caracteritado por um moio oorrediço, destinado C mover

ítene O, serem dispensades, sendo que a retirada de meios
teia
de cSosveta do seu lugar, selecione e cond iciona ele;tricpmente
pede fUnciona-nento, o mecanismo ejetor no compartimento que coa

kd, PzE1:6 seja

I
• uma
•
de que ha
pluralidede de

bem como um rOlo, destinado a comprimir a fita contra o selo im

lo ra-

ate meios de chavetc são estocados em um compartimento,o

2.-

fáo '

10.- Um registrador-impressor, incluindo cerretcSie a
limentadcres o coletoree para fita registradora ou de impreSsão,

ect".. eletricamente ligado a um outro compartimento que coa

•

1-6, C2radteriScdio ' peid

nado, e o primeiro Item fer dispensado.

REIVINDSCAOES
tc-

• 7.- Wèpet. ive d aC6rdo com qualquer dos pontoe

te a um me is' oestilicAo a inclinar o braço-ouporte do e jetor,dis

4 - Aperfeiçoamentos em motores de combuatifo isiterna..

1.- Disposit ivo dispou ador, zaracteri dado

19058

de atuar c ejetor.

de um 5.tom

5 - Aperfeiçoamentos em motores de combustão interna

e.

c'e

me de íit,dicss. ou crtcrc ír,orma€lvss los. gist .rÉd'Jcie: cfim

infèrior
' t :

kle1a. t.ale•ta s hemisfteica 11 do pistão''.'
. 2 - Apez• feiçoamentos em mtÁores de coMbUrs(tRo inte'rna .
neaddido a reivindicação 1, caracte”izados pc. 3.0 fato de que o pia-.
et arsentamento da . válvula de admissão 14 e tangente h superff

para

11•1)

por tealg,

os meios de chavete para dentro e para fora do registrador, ons
sentido transversal à direção do movimento

da fita;

incluindo,

outrossim, um meio para avançar a fita et-avez dos meios de
chavete, bem como um meio para forçar o reit, sebre a fita contra os meios de chaveta, o flin de efetuar a impressão, cujo rO
1.o e movido transversalmente atreves dos maios de chaveta, des
de ume primeira ate uma segunda posiçGes terminais.
11.- Red-istrador-improaeor, de acerdo Coce o ponto
10, caracterizsdo pelo fcto de que o meto ovançador evença n
fita por incrementos durante o movimento de retorne do rel.°.
- Rodistrsdor-impressor de acOrdo
ou 11, caracterizado pelo fato de que o rel.°

COM e. podto 10,

monl elo de for-

ma pivotàvel s•Obre um :se ir em montagem dehlisante

017 uma c-mia

que passa sabre os meios de chaveta, sendo o dito ssic 1.1a,ado

tambera a um raio propulsor,' para. propulsão do meio e-do ralo
seara os me ios de chaveta.
13.- Rocie trador-impressor, de acOrdo com o porto
22, c a racterizado pelo foto de que o [ peio de rionta,:,em licedo
t'ambera a um meio coneetor para abrir ou fechar um por de garra
que cooperam no sentido de avançar ou de reter a fita.

14.- Registrador-impressor, de acerdo ccm odelsluer
dos pontos 10-13, ceracterizado pelo fato de . que c meio de cha
veta compreende no mínimo duas chupas de chaveta,e tr61.0 fato do,
registrador riao poder ser operado para imprimir, c nduento tOdds
as chapas de chaveta niío forem colocados na corrediça, o enquan
to esta não fOr inserta no registrador.
15.- Um cárcuito de erro de a jrdo com o cif: apositivo
reivindicado no ponto 5, curectorizado por duas impedencies.
,..,gLdes em paralelo com dote relea lige-dos em 13 ,ri.e, de sorte
Que s retirada de um dos seios de chavete tem por efeito o ex.*
-

0..r.z,vg.)..0 cie ase dos nele, esq-lento e-retirada de ou outro meio

é

Seda-feira 18

do chaveta
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9

exoita o outro rede, avos o que estare completado o

•

Um.disPosittao segundo um ou mais dos pontoa

precedentes, caracterizado porque a junta estanque . de acõr4a

Oircuito..
Finalmente, a depoeitanbe reivindloa, de acUrdo com

Ponto

a Convenção I n ternacional e_de conformidade com o artigo
21 do

7

constituída por uma lamina de m6la do caixão que,at..

sobre a parte superior do resfriador.

Cádigo da Propriedade Induetrial, a prioridade do ocrrespondeo

•

te pedido, depositado na Repartição de Patentes dom Rstadow U-

10.- Um dispositivo segundo um ou mais dos pontas

precedentes, caracterizado porque Os resfriadores são do tipo aan-

nidos da AmEtrloa do Norte, em 12 de dezembr e de 1961, sob o ní
ater° 1.52.630.

solo e s;o afastados um dos outro de modo tal que OS bordou do
solos delimitam unia fenda que deixa a passagem para a falha d:

FIGIA

dro.
11 - Um dispositivo segundo um ou mais dos pontos
precedentes, caracterizado porque a junta estanque á colocada catre
o consolo e a base do caixão.
12 - Vm dispositivo segundo um ou mais dos pontoe
precedentes, caracterizado porque os resfriadores comportam em se.
base, orificioe de aspiração de gases.

13 - Um dispositivo segundo um ou mais dos ponto:

FIGA

TERMO N 0 138.447 de 25 de aJri1 de 1962
REQUERENTE: GOMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN - FRANÇA
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO:"APERFEIÇOAMENTO.NOS PROCESSOS Dm
PARRICACIO CONTYRUk DE UMA'fOLRA DE vipRo POR ESTIRAMENTO"
REIVINDICACOES

Precedentes, caracterizado porque os resfriadores comportan, sobr
as faces opostas à fatia de vidro, orifícios inferiores e/ou superiores de aspiração.
A requerente reiviadica de ardo com a Convenção

1 - Um processo aperfeiçoado Para a fibridação de

•

Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei n 2

7903, de

27 de ago2te

ilhas de vidro por estiramento, caracterizado por consistir em eia
de 19 /45, a prioridade do correspondente pedido depositado na Recerrar a folha, na saida " do banho de vidro, em um recinto onde se
partição de s.Patentes ia França, em 27 de abril de 1961. sob R,
faz reinar uma: pressão de um fluído gasoso uente superior ; da at

860135,
mosfera do poço de estiramento, pressão essa obtida por insuflação
1

do fluído, na parte superior do recinto, sem impactos privilegia..
dos sobre o vida,a.
2 - Um dispositivo Para a execução do processo
gundo o ponto 1, caracterizado porque o recinto

constituído pela

superposição de um resfriador a água e de um caixão capaz de receber o fluido sob pressão e de o difundir atreves de . sua parede,
quis faz face a folha de vidro.

3-

Um dispositivo.segundó o ponto 2, caracterizado

porque os caixões, feitos de um metal refrst'arlo, tem as faces voltadas para a fOlha de vidro atravessadas por orifícios cOnicos.dia,
Postos em quinconcio.

4-

Um dispositivo segundo um ou mais dos pontos

preceuentes, caracterizado porque os caixões ' tem suas paredes Voltadas para a fOlha de vidro feitas de refratário poroso sustentado.
por uma moldura de metal'refratáriO.

5 - um

dispositivo segundo OS pontos

3

•

4 °atoe.

tentado porque os caixões são resfriados pela circulaçãO de um
.fluido de resfriamento.
6 - Um dispositivo segiando um OU mais dOs pontos
TEMO 0 0 134.976 de 13 de dezembro de 1961
R5QUERENTE: RADIO CORPORATION'OF AMERICA

. precedentes, caracterizado porque O afastaMent0 doe caiXõeS á reo.

PRIVILEGIO Dfi INVENÇXO:"PISTOLA ELETRONICa 5 PROCISSO PANa.
4BSOROO DE GASES 00Q TUBOS DE RÀ 110S CATUICOS"

7 - Um dispositivo segundo Um ou MaiS dós pOntO4
precedentes, caracterizado porque cada caixão

reunido de`MOdO

eitanque ao resfriador colocado do mesmo Içado

(teta em relação à

•

a.

lha de vidro.

REIVINDICACOES

1 0 ProceSso pera evaporação do "getter" de uma
!,41,1jktS
eletrSnica compreendendo um inv41aoro contendo ume pistOis elatea

8-

Um dispositivo Segundo UM . OU mais dos pontoe

p recedeates,
'
caracterizado porque a junta estanque de acSrdo com
' ponto 7 á constituida por uma IÂ MI ns!i0 Caio
4
. de 'aergU lla
banho de estanho colocado ao'are Q resfrlador.

ea

%ice tende alm drzqmitrosli 'a da 'absrttwra a mater!al
X;

0.3Orvoldoi. vaporaít;vel disposto nó lado do dito eletrodo opoutts
g q, da l çutpg, Ortea da dita pistola, o a ra cterleado ' pelats etepad

a

477f Sew¢:..r,feir g
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t.__.

CO r000brite r therturs do dite eletrodo extremo com uma fO1t0
Petb100 Vaporianvel por eletrone, Veporizando-s e o dito meteria,
ObsorvodOr

0.e

oeguir abrindo-ae per Ocnbustá. 0 um furo no dita.
pele projetar-ao um feixe eletraieo de dita piem

zVoUt.n Yaetlic£
terin arová's c dite abertura.

2 Um processo, de ccOrdo com o ponto 1,

esu o

do recobrimento dn dita eberture polo dita folha metam
pe.:C, gato
.J0c
sor
efetuedo
por soldageM por pontoe da dita folha met41100
21
elettodo extremo numa multiplicidadd de pontos ao redOP
MM
de en,o abertura

3 ... um processo de noá'rdo Com o ponto 1, o dito eletroo0
w,treme compreendendo um primeiro membro oalioiforme„earacteriZats,
dc pe".o fato do recobrimento da dita abertVr0 pele dita folhe moa

V'inca ser efetuado pelo aplioar-se e dita folha metà'lice sobre O
dito obertura e fixando-se e dite folha metelioa em posiça. o entre
O dito membro calioiforme e um aegundo membro calioiforme de oon.
fora:ce go id ghtica que se ajusta apertadamente no Interior do dita)

vrIn?oirc. membro oaliciformTo
-

Um

processo, de acardo com o ponto 1, caracterizado

pelo foto do dito eletrodo extremo provido de abertura ser guars
neoide do um Plange radial se estendendo pere, o exterior para um
pente contfguo 1? parede do dito invOluere do dito tubo -para pra.
117rir9 quando o dito material de "getter" ou absorvente 4 ativam
do, o zeigraç;o do dito material de "getter" para a dite pistola
•

CotrOnicao
.4 requerente reivindica de soOrdo com a ConvençÉo„Lnterm
nacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7203 de 27 de A gost o d(
1945, e prioridade do correspondente pedido dopoeitado na Reparo

t2giio do Patente doa Estados Unido& dg 4merica em lá de DezembrO

Out--,_c de 1968

reaç'ào, numa temperatura de cerca de - 5050 a arca de 1O06
na qual a proporção pi p iar de tri-6xido de enxofro presente na
mistura de reação para oxi-totraciolina á de pclo manco, cnle9
ce de 1:1.
2. Processo de acórdo com o Ponto X, caracterizado pelo ages
te sulfenante ser o tri - áxido de enxofro, oa cumplenos do /
tri - Oxido de enxofre com N,N - di - metil anilina, dioxane, pirL
* tains, N,N-di-metil-formamida, e bases terciárias tais COMO
tri-etil-amina, t ri-metil-amina e outras.
3. Processo para a preparaçÃo de um écter de Crido sulférluu
de oxi - tetraciclina, substancialmente como nqui descrito,c0M
referência aos exemploa.
( Prioridade: DE.U0. da knárioa, em

8 do julho Ge / 95St
sob
I 625,669).
2BMO N O 17e.796 dd 28 de
junho de 19650
RE,t uERENTEt "NEAcoUR S/A INDÚSTRIA E COMÊFCIO, SÀO PAULO,
YODÉLO INDUSTRIAL: "NOVO MODELO DE SANDÁLIA",
PONTOS CARACTER/STICOS

1 - Novo modálo de sandália, do tipo previáto pp.
ra ser feito em peça única, de material plástico, caracteriza
do por compreender inicialmente o solado, tendo a face inferia"
provida de. uma estreita faixa contornante, de supurflcie ruga.
„se, exteodicia continuamente por tona.a região do sola, enrraa
que e salto, ftii2a esta que delimita internamente uma grande
área lisa e rebaixada, na qual é previsto um relCvo anti-der.rQ,
pante', de superfIcie inteiramente rugosa, dito relêvo sendo ale
posto a partir de duas grandes saliéncias em X, localizadas ui*
Da parte da sola prOpriamente dita e outra no salto, a primeira
sendo ladeada por duas saliencias transversais em V. porém In.

Vertidas, voltadas respectivamente para ' a biqueira o para o enm
tranque, bem como por duas pequenas sali8ncias laterais trianal

-nt No. 76287.

.....
II . 1
.1,1n10VAIN

111

IVOIRMIM

1?

EIG. 2

WERMO P C 120.828 de 4 de julho de 1960
MEWERENTE: CHAS PPIZER & CO., INC. - t.U.A.
IMIV12GIO DE INVINNO:"PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE UM ESTER
DE ACJDO SULOURICO DE OXI-TÉTRACICLINA"
REIVINDICAOES

"00 processo Nua a pre paração,de Um éster de ácido sulf6-.
rico do ox i- t etreeiclina caracterftedo pela roação de oxi-te
trecicline ou em ,seu sal com um agente eulfonante de.tri-631
do de enxofre, num avivente orOalco ennidrico inerte parati

Se‘etaete.'tel.'
eee-------e
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0.,Aubrr ee_IRE8 4777
3. 13:a sistMa para codificar Imagens

.seguada,

partindo central e /ongitudiria.lmente u.e24

te reti?Inee,utanatr-de, para a reger° do enfranque;, e ainda, a
ce superior do . solado tendo superfície leva:malhe rugosa,com 00,
s.er,..to apensa de duas áreas extremas, uma na, biqueira e outra tii1
:regia° do calcanhar, coe rugosidade trais ietensa, e mais .urta
área central e intermediária em meta lua voltada para.° lateral.
"lotara°, que tem superfície lisa; e por sua vez, o "corte" da..
sax.idiálla Senda composto em duas partes, respectivameate ante posterior. a primeira 'acode formada por duas faixas 1j,.
sas tear:e-versais ambas Com largura suavedeente decrescente doa
extremos para o centro, onde sOo'enainadas conjuntamente por.
arra laçada, da qual partem delgados sulcos recurvado e .36bre
eco:elas faixas, Imitando ligeiro franzido"; e finalmente, a . pay
t' e posterior elo corte cOmpreeedendo uma larga faixa lisa, coa'
torhaote do calcanhar, e provida de duas aberturas laterais,
substeacialmente triangulares, bem como 'ceado um tr'dcho vertical posterior, de largusa suavemente decrescente de baixo para
cirna, e com superfície levemente rugosa.„ faixa eata.de cuja ursa
das . extrestaidades anteriores parte uma estreita fita com ponta

riXf/ja

caracterizado por compreenderr dispositi'o eara explorar sucessX.
' valimento ume pluralidade de pequenas áreee da cápia suportando a
litmeem e ser codificada, o referido dispositivo explorador gerad
do sinais/ de vídeo-representantes do detalhe ae, densidade dentre
das menclohaeas pequenas áreas, 'cedo pequeaa 6res incluindo uma
'pluralidade de elementos da referida imagem dIspositivo condifi.,
ceda acoplado ao mencionado dispositivo explorador e responsivo
coo sinais de vídeo para gerar aincis codigos representativos doi
sinais d.e víddo derivados de uma seleeionada dar; mencionadas
o mencionado dirpoaitivo codificador provendo um sinal c6clieo de
Uma primeira complexidade em resposta aos sinais: de vídeo qae ree.
presentarroo detalho da incgcrr de urna primeira classificação pio et
lecionada, e aancionado cispositidâ cooice6or provenuo Um si.
sal ecodago de complexidade diferente em resposta eon aineitt de
Vídeo *que representam detalhe de imagem de uma .,atra clansifi caço

preaelecionada.

4. Um sistema de transmisstdo do ima g em caras

livre provida de orifícios de gradue.ção, e aiSideftvel em . fieela •

t erizado por . rampreender : dispositivo para explorar suoessivamen.
te uma pluralidade de pequena. Éreas de c6pia suportando e imagem

extrema de outra e curta fita, ' que parte do lateral oposto', te;

a ser codificada para gerar sinale representantelv de detalhe de ites

da.s as áreas da face saperior do solado 'e

sidade dentro dasmencionadas pequenas áreas, cada pequena área
incluindo uma pluralidade . de eleeeenos de referida imagem; disod

partes do "corte"

tendo coatoonos delleitados por linhas de segmentos dneeeooMpl
des,. imita:ode presponto.s de costura ; tudo substancialmente 'do-;
em

descrtto e iluetreelo nos, desenhos feneddos.'
TERMO N e 147.237, D 27 DE rtnRsiRo DE 1913. .
R91/1571ENT.Rd. PHILCO COnPORATIOR, R.U.i. Dk 4.RícA.
FeIV3LRei0 Dr InvwNO:o. EIdT1,,Me ELâTRICO.
POd.10E.CafileCTERISTICOs
1,

O processo para codificação

sitivo detetee acoplado ao dispcsitivo explorador e resPonsivo
aos rreacionados sinais de vídeo para demodular proporOes ave

a,

na amplitude dos sinais de vídeo em excesso de uma proporção
Selecionada; dispositivo codificador acoplado ao dispositivo ex-

de imagens .

Lixas caracterazado por 'incluir as etapas de: determinar cbdigos
de eiferentes complexidades para representar diferentes classif.&

ploredor e o mencionado • dispositive.detotor para g erar s inais ds
digos representantes de ora selecionado dos sinais de vídeo que e.
xibe proporções de mudança de amplitude ' em excesso da proporção
preselecionaoa; uni circuito de salde; dispositivo acoplador de sio
nal passado seletivamente acoplado o dispositivo de exploração e o

caçi\es de detalhe dentro de áreas de tamanho pideselecionado; ex..

dispositivo codificador ao circuito de saída dispositivo acoplan

pleruçãe em acene/leda de d' reas' da mencionado tamanho preselecio.
nade na imagem a ser codificado 'para determinar o detalhe pressen

do o mencionado datetor . ao referido dispesizdvo acoplador de sie
n'al passado para controlar a operação 'do dispositivo acoplador de
sinal passado d 5 acOrdo coa a deniodulada mudança na amplitude do
referido sinal de ' Lide.).

cada tal (.,rea} seleção para cada'área explorada de um c6d1
Ec, yerticuUr de epropriada'cimplexidade para representar o de%
te OM

lhe deter:ramado pela referida exploração; e geração de Um

sinal •

representativo dos mencionados codigos selecionados.

.5. lIo ,'sisterna de acOrdo com o ponto 4, care,(.2
teeizado por compreender ainda dispositivo acoplado ao dispositivo

1 2. O processo de codificação de imagens rj,

detetor e o dispositivo explorador para fazer o dispositivo expie:.

mts caracterizado por incluir as *tapas das chapas de: estabelee

rador reexplorar a uma proporção mais lente do quo a primeira pr,oporção das 6reas selecionadas da mencionada c6pla.

cimento de um preselecion. ado v ocabulárie de medeio:4'dt detalneS
de tamanho preselecionado; determinação de um ' cOdigo particular
para. redre:sentar "ca.da modâlo no mencionado vocabulário; explora.
ção aacessiva de s eas do mencionado tamanho , preselecionadO na
C6 P 'ha dPor t and o e: imagem a ser c o dificada —
para determinar o dee
talhe presente em cada área; seleção para cada iirea explorada Olte
inclui um modâle de detalhe contido no referido vocabulário do CA.
digo particular que representa aquele modâlo de detalhe; gernri0
ia' sinais represe'ntettvos dos referidos codigoe s eleci onados; ci.

6. Um sistema para transmitir imagens rixas
caracterizado por compreender :fllopooitivo para explorar aucesal.
Tamente use pluralidade de pequena áreas de c6pla que suporta a
ima g em a Ser transmitida, o dispositiva explorador gerando sinais
de 4ideo representantes do detalhe de, densidade dentro das referi..
das pequenas 6rees, cada pequena área incluindo. usa pluralidade de
elementos da referida imagem; dispositivo c4iricador acoplado ao
dispositivo explorador e repponsivo aos-referidos sinais de vídeo
para gerar . sinais codigo representantes dos sinale de vídeo dei.

ração de sinais de diferente Complexidade do que OS último "USO
onado sinais pare representar cedo área explorada que não ineliti

vades de uma selecion'ade das , mencionadaà ãreas, o dispositivo cosc,

ia wedãolo de detalhe contido no referido vocabulário; e conbina.

diticador provendo um sinaL.codigo de uma pre.eira complekidade

doa mencionados (Uai a gado:dem para forMar caco s inal de sai •
ta rep rooentevt.fno de imagem ezolorade, •

em resposta ao sinais de vídeo gut representam de itoaàera de uma
primeira preae:tecionvOu
Ciasiíl. caç'ao QeleP00241/0 COdiri oder
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•_
provendo UM sinaL-co,da., a.
sitivo armazenador de . dados, o dispositivo dotetor e dispositiv4
ta a sinale de vt.aeo. que representara' detalhe da imagem não da meg
explorador para gerar sinais codificadores representantes de sicionada preselecionada classificação; dispbsitivos receptor; . uma
nais de vídeo geradoi pelo dispositivo •Xplorador due correspondaA
articulação de dados acoplando o dispositivo codificador ao dir.aos sinais de .videV- de preselecionado vocabulário; dispositivo To-poditivo receptor; o dispositivo receptor Incluindo dispositivo
explorador acoplado ao dispositivo explorador e ao dispositivo co..
responsiv. o aos sinais-codie,os da mencionada primeira complexidade
dificador para fazer o dispositivo explorador re-explotar a UMW
a referidatutra complexidade para gerar um sinal de vídeo de sai
proporção mais lenta a área da referida cOpia que gera sinais d
da; e dispositivos gerador de imagem responsivo ao sinal de vide°
•.video tendo proporções de mudança na amplitude excedendo a meneio,
de saída; e dispositivos gerador de imagens responsivo ao sinal de
nada proporção preselecionada, para com isso gerar sinais de vide
vídeo de saída paca gerar uma replica da mencionada imagem na -rei-2
de re;xploração tendo proporções de mudança na amplitude menores
tiva cOpia.
do que a referida proporção preselecionada, o dispositivo re-explo
7. Um sistema para transmitir imagens fixarador incluindo dispositivo para gerar uai sinal que indica o inias, caracterizado por compreender; dispositivo para explorar sura

cio da referida re-exploração a referida proporção mais lenta; um

%ssivamente uma pluralidade de pequenas áreas de cOpia suportando
a imagem a ser transmitida para gerar sinais de vídeo representan-

circuito de saída; e dispositivo acoplador de sinal passado aco-

do Ons variações na densidade dentro das referidas pequenas áreas,

positivo re-sxplorador 80 referido circuito .de saída.

cz.i , pequena área incluindo uma pluralidade de elementos de ima_
o dispositivo codificador incluindo dispositivos para gt;-rar
uri sinal codificado de um primeiro tempo de duração em resposta a
sinais

de vido da área que mostram menor do que a seleciondda

proporção maxima de v , riação no paraçetro que á representante das
mencionadas varriicõesna densidade; um sinal codificado de um se
3undo tempo de duração em resposta a. sinais de video de área que
Jlostrarn mais do que a mencionada selecionada proporção maxima de
vrriação e cliva correspondem a um precalecionado vocabulário de mo
delos de área; um sinal de um terceiro tempo de duração em
ta

a

respu

sinais de vídeo de área que mostram mais do que mencionada

Joi cI °nada

proporção máxima de vnriação e que não correspondem ao

. cabulárir de modelos de área; e dispor‘,..ncionado preselecionado v o
sitivo combinando os referidos sinais codificados para formar um s6
sinal de saída 'representante da mencionada imagem.
8,

Um sistema de acOrdo com o ponto 7, Cara

plando o dispositivo explorador, o dispositivo codificador e o dii

Eis um

11.

sistema para transmitir um sinal

composto representante de imagens fixadas, caracterizado pelo fato de o mencionado sinal compreender em tempos diferentes, um sinal de vídeo de proporção rápida, um sinal de vídeo de proporção
lenta e sinais codificados representantes de um selecionado vocabulário de sinais de vídeo, a combinação compreendendo. uma fonte
do referido sinal composto, dispositivo de codificador acoplado a
mencionada fonte o responsivo aos referidos sinais codificados
presentes no sinal composto para gerar sinais de video correspondentes ao referido vocabulário dispositivo, gerador de imagem reã
ponsivo a sinais de video supridos ao mesmo para gerar uma imagem, o dispositivo gerador de imagens incluindo um dispositivo
registrador controlado pelos sinais de vídeo supridos ao disposi.
tivo gerador de imagens e dispositivo explorador para mover o ri
ferido nispositivo registrador em um mod'élo pre-selecionado,
positivo acoplador de sinal passado acoplando alternadamente a men

terisado pelo fato de que o mencionado primeiro '-empo de duração

cionada fonte e o mencionado dispositivo decodificador ao referido

e um intervalo Nyquist do sistema.

d isp ositivo gerador da imagem; e disposit'iv, acoplado a menclonadt

9. Um sistema de actrdo com o ponto 1, carag,
terizado pelo fato de que o referido primeiro tempo de duração 6

.22
.Té
li
2.

um intervalo Nyqu'..4t do sistema e que o referida segundo tempo de
duração á menor do que g, intervalos Nyquist onde n /5 o numer0 de
elementos dentro da área representada pelo correspondente sinal de
vídeo de área.
10.

Um sistema piara transmitir imeeens . tinta-

das Caracterizado por compreender: dispositivo £otoel6tico expio.
redor de imagens para explorar Secessivamente Uma pluralidade de
pequenas áreas de cápia suportando a I matara a ser transmitida para

„

"iG.

gerar sinais de vídeo representantes de variaçães na densidade dag,
tro das mencionadas pequenas área. s, cada pequena área incluindo uma
pluralidade de elementos de imagens; dispositivo detetor acoplado
ao dispositivo explorador . 0 reponsivt. oos menciAnadas sinais de vf...
de° para desmondular prOpOrçUe . de mudança na amplitude dos referidos sinais da vide() excedendo uma proporção. presoloClonada; dispo.
sitivos armazenador de dados pare armazenar dados representantes de
um preseleCionado vecabulário de sitieis de videe pie apresentam pre
pOrçZies de andança na amplitude excedendo a ' referida proporção
preseloclOnads; dlapooltIvo codlf&oedor acoplado ao

reerg o

dlapg

J.(

'vE
fon'Pe . 44,resp on 0Y 0 recopqEq 40 mencionado:2124.de 14deo,de,pra,
D(TOo n lenta ps,rf dnuili, para a . dqraçãO dg sinal .,de vide° .d4 .
wrpor.i,ro lentr p propor010 movimento do mencloimdo.dispoelt1.

c obrróSPen44 4 t'— pedfdr'dereCitidere 4eparti00 de' POtented dW I tá' 15.4.„-em 21 14e sav‘rexio rde 1542yieb Ne.

1945t pt2orida
3713.1

registrador.

.170

12. `MO

e qualquer Avo aspeto deTconstre...

oa combinaOss aqui mostiados ou descritós, não obstante os
pontos precedentes ou os objetivós decleradotOU'Encet a s da invan
0.0

CUMG aqui

expressos.

h requerente reivindica de acZrdo com a 'Conven
00 Internacional e o Art. 21 do Lecreto—LeiM. 773, de-27 ' de
egOsto de 1 945, a priol'idada do correspondente podido , depositado
na Repartição de Patentes nos r:.stados Unidos da kmerice, em 14.df

a de 1.962, sob te 194,457.
TERNO N t' 147.236, DE 27 DE FEVEREIRO DE
REQUERENTE. YABRICA ITALIANA KAGNSTI MARELLI S.p.A..—
PARA
PRIVILEGIO DriNvraçÁo MOTOR ILETRICO, COM CAPUZ DE PROTEÇÃO
-LEVANTAR VIDRAÇAS OU DISPOSITIVOS SEMELHANTRS'
./
INSTALADOS NO INTERIOR DE VRICULOS.
BeCIVOS GLW.GTERISTICOS

Naí

1 ... Mater cletrico, com capuz 'de proteçao, para levdater
•5d..7eSen ou'dispoeitivoc asmelhantes instalados no interior doe
constituido por um estrib0 e
ce.i.eul.oe, motor Osso cujo ostator
um, tampo,'diepoeitiv o s de modo a que o eixo longitudinal median044
estribo-fiqu e , cm colncidáncia com o eixo dà rotor, caracterizad0
pelo feto de que o referido motor compreende um capuz de msterlaa
piá -c- tico e que apresenta um bordo elitatico aderente, de modo eleo
. tanque, e uma determinada superficie da periferia do tampo fix000
EIG

estribo do referido mo/.or.
2 — Motor eletrico de acordo com o ponto 1. oaraotariZde

Oo pelo feto de que o referido bordo eláStíco do capuz ao acba,CON"
veriontemente,roforçadd para aderir, el;atiaamenta, a um flang0

TERMO N i 147.095, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1963.
REQUERM4TE. $, V; PH%LIPS GLOELLA.MPENFAdR/EMEN. HOLANDA,
PRIVILEGIO DEINVENÇXO.. APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PROCESSOS
PARA ENFIAR UM OU MÁIS FIOS ALIMENUDORES DE

existente numa das Sa pos do roforido tampe.
3 - Motor clátrico de ocOrdo coei os pontos 1. e 2, ca-

. cterizfido pelo fato de que o flange do referido tampo aprosentep
'pelo manou, uma canelura periferica que serve de alojamento R umo
guerniçáo anular de material e1estic04-EuarniC io ess a Par t e de
cuja periferia dispara da referida canelura para cooperar, ' de MC*
do forçado o elEistico, com o bordo do capuz o assegurar, saci%
ume vedsçáo estanque.
14.. Motor elátrico de acordo com , os pontos 1 O 3, ca."
tactcrizedo pelo fato de que o flange existente no referido tempo

apresenta, na sua periferia, um bordo saliento com o qual eoopeta
mia nervura. elástica prevista no bordo do capuz, vieando a amo
eurer Q manutençáo desse capuz abre o motor*
5 - Motor e/átrico de.acOrdo com on pontos 1 a 4, ça.
roceorieedo peio fato de que o referido tempo, fixado na extraio
dedo do referido estribo, á perfurado para a passagem dos condU.
torce que váo ter ao referido motor, condutores ensee que
!Internamente,

E competentes

50 llgai

bornos previstos no laválucro redutor

que se cebo aoajugado com o referido moto..
6 - Motor elátric.o, com capuz de proteçao, para leVe450:P
Vi

Ci r5 Ç O 0

Ou

615005itIV05 semelhastes instalados co interior do

eubstencialmante,

da

vele

acrdo com o nue foi aqui descri-te'.

alUetrodo no desenho .rezo.
4 requerente reivindica de ac;rdo coe: e C ooveaçáo intera

m14~4 e a Art. 21 do eoretes. i,o2. tio, 790, de 27 de ogeetd5410

CORRENTES QUE SUEM DE UM BULBO DE LIMPADA DE
ABERTURAS ASSOCIADAS NUMA CAPA.
PORTON CARACTER/STICOS

Aperfeiçoamentoe em ou relativos a um proc.:leo°
para ontier um

floe elimentedoree de correste que cotim de.um bulbo de limpade . etrai-és de abertura* aesociedea numa
copa, o arecteriestra . peIe Sete, de c bulbo ser errenjedo num apreeneor com a eus parte de fundo nio *•lede para cima, depois.
OU Will,

do que com o eux/11° de membro. oríentedoree Oe fios que colina
e. mace extremidndee 11
lrre0 gMoumeleurgi e P o ciçio pr4determinade em releçio ao apreen,
eor e t enquanto o bulbo oapee de osollaçeo em relego ao a..
preenaor, °a tio. enquanto mantém ee sues *Xtrenidada0 livre*,
do bulbo siO orientado* de maneire que

em pos140 prddeterminedes aio deixedoe por re/axemant0 elterar. e poolçío de bulbo em releoi° ao spreeneor por um movimontO Oaollents o, e ub sequenteconte, depois do bulbe cor
fixado com ro/eçío ao apreeneor na sua nove poelçio, os membros orlam
tedoree cio removidos o e cepa i palmada Obre oe. tive de •eeir
0.0 com mm. movimento pradetorminado.
2- pá proodzoo de eobrdo com o ponte 1, earooteri
~:elsele fato de quo . o moviturito 'meliante do hulbe em relav
aOSO spreonaor 6 produzido pala s pLioaoio *o ledo inferior

CO 'mala da una °errante) do gía dirigido aeíandentemants tel.
emo'. 47 bult4 6,toportedo por sota sarrento.

o

Dierresomoo to mehrte from o reato 24 eereeteel

medo pelo fato de que o bulbo dopots de oer suportado pela to/
rente de ar 4 fixado na nova poslçã n ; raaultaáts dom ralação é,
anr.aoaor pela prodaçio da um 74cuo parcial no seu ndo.

021 b.l.bo quando dotado de uvm capa a* acérdo -

4OO O

prooasso csreoterizodo moi pontoo 1, 2 ou

0111

5-

Ouo

3 Q1AL (Seco 11)

D

18

4780

3.
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TERMO N 4 145.987 D; 9 DW JANEIRO Di 1963.
RZQURRENT.l. 'UNO/SIA° AR/NAS CAMPILLO. GUANABARA.
MODELO DE UTIIIDADL UM DÀSCONUTOR PARA CABOS D/ BATWRIAS.
PONTOS CARACTERISTICOS
1. UM DESCONECTOR PARA CABOS DE BATERIA,ca
racterizado pelo fato de compreender uma caixa ou estOjo metálico montével numa chapa de auporte ligada à ' terra, sendo a di.
ta caixa coCetituida por una parte de corpo Oca e uma parte de

diepoaitivo pare realiear o procaeso de

ab-

ati-do com o ponto 1, caracterizado paio feto de comproonder pelo mono. um apreensor para auporter um bulbo com a sue parte
nio eelada para cima, membros para orientarem oe fios alimenta

manga rosqueada externa e internament,, uma chave de comutação
constituida por uma parte de baeta metálica O um botão ou manlj.
pulo isolante, um membro de contacto alojado no interior da dite caixa Oca e prolongado para fdra da parede de fundo da referida caixa Oca para receber . a ligado de um cabo de bateria a
comutar por meio da referida 'chave.

doree de corrente que agiam do bulbo de um modo tal que ea *Xtrep idadas livre* esaumam poeiçrose prédeterminadas em re
loção

CO

aproansor, meios que-nee posiqUe prédetarminadee das

extremidade, livree doa fios permitem um movimento oscilante do bulbo em relação *o *preaneor a meloa par* fixarem o bulbo
num apreenaor depoia dél* ter ~sumido uma nova posição em re-

2. UM DESCONECTOR PARA CABOS DE BATERIA,de
acOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que a chave
de comutação é rosqueadu e atarrachével na parte de r8eoa inter
na da manga da caixa, a extremidade de haste da chave é biaels,
da ou ohanfrada e de que a ponta chanfrada da chave é raagada
diametralmente.

laçie ao apreeneor devido ao relaxamento dos fiou, enquanto ou
troe membro. elimentedoree cão proporoionalos • que palmem ume
cepo de acerdo com um movimento pr j dottraiaado •ébro oo fios do bulbo e no tornam operantss 'panas do?oio doe membroe orien

3.

UM

DESCONECTO2 ?ARA CABOS DE BATERIA,de

acOrdo com os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato de o membla
de contacto alojado no interior da caixa ser oonetituido por
ma porção de cabeça cilindrica dotada de um assento aóde cônica
na sua face de tOpo e por uma porção de haste roaqueada qun atravessa a parede de fundo da calda Oca a se prolonga aubetancialmene
te além delata para receber uma arruela de isolamento e meios de

tedoree perem removido°.

ajuste ,a fixação do cabo negativo de uma bateria.6- Um dispoaitivo do aodrdo com o ponto 5, corooUM DESCONECTOR PARA CABOS DE BATERIA, de

tertedo pelo feto do que ceda epreanoor tem uma porção anular
• :a de uma abertura central ' que pode ser eltarnadamente coneutada a um tuba de emoção e e um tubo de orai...ie.

da referida caixa Oca.

A requerente reivindica de actSr: .^ com A Convenção Internacional e o Art. 21 do Deoreto-Lei nv

7.903.

aoOrdo coa qualquer um doa pontos precedentes, caracterizado Pelo fato de que os meeios de contactos ao isolados entricamente

d* -

27 c".e esbato do 1945, a prioridade do correspondente pedido de

• UM DESCONECTOR PARA CABOS DE BATERIA, auba.,
tanoialmente conforme descrito aqui g ilustrado nos deeenhos ama..
zoa.

positedo na Repartição de ?atonte, da Rolando, em 21 de fevereiro dó 1962, sob n v 275.092.
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TERMO N Q 145.962, DE 8 DR • jANEIRO .7à/ 1953.
RSQUERENTE. ArolED CH1MICA1 C ORPORATIO.N.- S:U:A: DA !Alá:RICA.
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'3 --UnhprOc0000 de aoardo com o ponto 1 ou
eer,cotovómado . porquo . o rocgonto ( .1)) á o ácido ruoartoo,
.

..eop

do melóíeo,:ou anidrido oc1(Sio0.
4 - Om prol:moco do aoãrdo °em qualquer um doe
pontoo 1-3,;:caractoriaado porquo o roagonto (o) o dioti-.
Sono g110010
5 e. lhe pecooeso de acOrdo oon qualquer um doo
pontoe 2-4, caracterizado porque o reagento ( d ) e 0 aci d o •
hélio°, ;cid° trimeliticO oü ieocienurato do de tri-(2-car
toxi-otilo).
6 - Um prece soe de acórdo com qual quer um doo
'pontoo 1-5, ceractorizado porque ca reagenteo eão equeoidoe

MODELO DE UTILIDAD£
REIVINDICAÇõES

1,- Nova diepooição em poltronas pára ônibus, oeracteriza
da por ser constituída por uma eetrutura meálloop a qual for:
Da os pés, o ' suporte parn . o aosento-oncOoto e o oorre-mio da
plo . polt.rona e um aseento-encaSto, conetituido por uma ánica
peça de pleatico reforçado coo fibroo do vidro, pro-moldado em
forma anatOmica o o qual e fixado á estrutura metélica diretamente ou através de mola j ou outro material abcoi:vento de onwa
quee e vibraçOes.
2.- Nova disposição em poltronas para anibus, como reivid
dicedo em 1, coso substancialeente descrita e representada moo
deaenhoe'anexos, : para fina em viste, .

juntos a uma temperatura do 160 2 -2005 C, atd ' o polieotor toa

2.•

.
•
um Indico do acidez do 340 -.6.

7 - Um prooeeso de adórdo'com qualquer um doo
;pontos 1-6, caracterizado "Porque os reagdntes ao empregam
1206, em proporçUe correspondentes presença de 102-110 eWITelentoa de grupos s bidroxila para ceda 100 equlvalentea
ao grupos carboxila ou anidrido,
8 - Um processo. de acirdo com qualquer um aoo
pontos 1-7, caracterissdo porque a proporção de ácido ou am
nidrido tetraidroftálico'ou endometileno-tetraidroftelico
corresponde a 40-55 equivalentes para cada 100 equivalontdd'
,dc êruposzarbOxila, no tOtal.
9 - um proceeeo de acOrdo com qualquer um .do0
/...ntoo 1-8, caracterizado por compreender ainda o Gatágio'd0
resfriar o polieeter formado a mietUrar O toemo COM 40-.6013.
(do i?;oo da composição total) de um ao moro vinfliCo que
tenha polo manca um grupo 011 2. :=0‹. 10 - UM,yroceeeo de ac'Ord0 COM o ponto 9, Cone!.
terizedo porque O po/iáSter í reefriad0 para 100o..110 Co.
21 -.1.1m processo de aárd0 Com o ponto 9 ou 109'
mrocterizado porque o polieeter misturado com eetirence&
22 - Uma composição Para revoetimento não curaddS:
4nrecterloode por compreender um Poli j eter . ottld6 de oor,raei
cm Çutlqüor um doo pontoo lre, misturado 00m 40-60A (d0
peco total do corposição) do um monómer0 límilico tendo pee
ao mf,nom um crupe Ot2 m O
Uma sampood4c para reveotimento nZo anrad4
L:ErâG cuia ci jzzte 11 0 Our gst:ItT.i.Segiaporsvro O ZOiBer0

v2...o4124) f; O ouemuo.
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2 - 11m' interruptor eletrioó 'terMosonslvâ, áUlleOW/Gi''°
: c
de ser Confeccionado como miniatura, atwa' atarludp,por gejninigá,
onder uma caixa; UM primeiro GOntato Olétrico disp4to dentre;
de referido Coixe ' ; . u0 elemento . elètriciMent'a condutor, 000tsn"

cielmente em forme de V, disposto dentro da Medeio:Iode coimo
e tendo primeira e segunde porções de trame que comPreendera
elementOs aquecedores e1etrio0e feitos de material termoondus›
ter, eletricamente resisten1:Ç, e uma porçao curva que

interoonen
ta ditos porções de tremê; um elemento tormosensível alongada
Ponted0 . eM forme de saiiencia e conectado eletricemente, est
Uma de sues extremidades, com O dito elemento em forma d* Tf
junto ; porçáo curve do mesmo, dito elemento tendo, em sus ou-

tra extremidade, um contato elétrico pare movimento pelo citad@,
primeiro contato e em vincula40 OOM o mesmo, ditos primeiro a
Oeedndo elementos aquecedores metendo situados junto ao referide
elemento;orgos dispostos na Citada caixa freiande as eXtromâ,

Y?::!,X0 Na 145.774 da 31 de dezembro de 1962.
' WUERENTE: MEXAS INSTRUMLNTS iNCORPORATED, E.U.A.

(Iodes livres doe Citedos primeiro.e Segundo elementos contra
bovimentd longitudinal sd xing a* aos meamoo, Pelo monos 112

RiVILEGIO DE INVENÇÃO: "INTERRUPTOR ELETRICO TERMICAMENTE

Joe citados primeiro e eogundo elementbe notando deformado,
pelo Menos parcialmente, de modo que, em resPosta a uma anato.)

PONTOS CARACTERISTIC0a.
1 - Um interruptor eletvico zermosensivel para um moelátrico que tem enrolamentoa de partida e principal de pear.

ç j o térmico predeterminada, o citado elemento dObra-se na

çio dd referido elemento termosensivel.

do cem e patente n a 125273 ; qual eeta ; adicional, cereoterizedo r comnreender uno caixa tubular que tem uma extremidade a-

•

3 - um interruptor létrico termosensivol poro um Motor

eletrizo que tem um enrolamento de partida e Um enroloment0

be e outra fechada; um primeiro terminal el;tricamente °andu-,

elpal,córocterizddo por compreender! Ume caixa tubuler tendo

t:: estendendo-as fora de dita caixa e tendo UnW porçáo dispoeta

'u,na e;:tremiciade aberta e uma extremidade fecnede; wu primeiro

de: . ;,ro de referido caixa formando um primeiro contato e1átrie0;

ter

Uffi

elemento elètrIcame,nte condutor, substancialmente em forma de

V, c'ispoato dentro de (Atada caixa a•eatendendo-se longitudinalmene na mesma, dito elemento em forno de II tendo porções de teiam&, primeiro e • segundo, compreendendo elementos aeneoedores

ei;trp•

coe feito de material termoconduter, eletrioamente resistente, e
.1:me poro curva interonnectando dito pOrçõea de trema; um elemento termosenalvel alongado, conectado eT1 um de acue extremos doo
o :eferido elemento

On

forma de V ei nele Montado em forma de coroo

]. . -to, adjacente a sue porto OUrva, dito elemento levando en.
SdE vAre extremidade um contato elátrioo para moviMent0 em Vin~
lt;o com o mencionado r imeiro

contato &Átrio% dito poro oure.

c dite extremidade, montada em forme do enrolamento, do reta.'
rio elemento estando disp00t00 na eictremidado feehade de meng.50
vE

nEcE caixa; ditos primeire e segundo e/ementos e q ueoedOrea e g tenóo ' diretamente aUperedja0OUt83 o adâ0Qante4 R unlado . do rodem'
xidc elemento e tendo pon ges

de terminal que 40 estendem forp
de aenoionedo caixa; órgíes do obetote oUtr leemente lgigentelea
dispootoe na adstremidede aberta do \neferlde caixa, mantendo gê

porca de terALnais do eitedo . pr4meúo e segundo elemento a,15.
oueesdoves em relaçao espaçada a Cedendo es eatramidadeo /taro

doe referidos elementos contra movimento lonsitudina% em Rolado
G CS mesmos; pelo monco UM 003 mencionados primeira O asatinde
we'ato5 sendo deformado pelo menos parelelmentes emaoneetnenolg
o Wati, CM resposta e UM4 '040.3tOCW1030 ddIstaigo tirradoe dt
uleranto dobra-se em direao te referidaelemento tomai:outra-g
cE citados primeiro e emundo . elemento spdos rospettivamantk,
ce. par.06 de conexo eldtrdes com co menoienadoe eítrolomentos dg
perticie e principal do motor e o,referido vimeiro terMine/ eenig
OC:515

de conexé;0 elétriooo 410 lado do um rota do elfaentffie.

9Zo de ener,:.s.

tl eletricamente condutor, eatendendo-se fora da caixa 5

ter ,jo um poro disposta dentro de referida caixa, provendo
Um primeiro contato eletrico; um elemento al4tricamonte condutor,
OUbstancialmente em forme de 0, disposto dentro da citada oeik

e estendendo-de longitudinslmente'em rela4- ; mesmo, dito ele,.
MOnto . em forma dd ti tendo primeira e segunda porções de treme
compreendendo elementos aquecedores eletricos, feitos de Material
termocondutor, eletricamente resistente, 'Lema por00 curvo que
interconepta ditas p erçõen de trema, dito prime iro elemento 34~
cedei elétrico tendo :Imo resistencia 'elétrica substencielments

maio; que o- citado segundo elemento aquecedor; um elemento filer'•
mosensivel alongado de aço rhida, conectado el;tricel!tente.,
UM°

do eus extremidades com o referido elemento em forma de

e montado do modo saliente neste elemento, adjeconte a sua extremIdede de porçao curve," dito elemento levando em suo out
satreMIdeda um contato el6trioo para Movimento e de vinoula0o
com o oitedo primeiro contato elétrico, dita porçõo eUrva a
dOe 'extremidade Montado OM g Or144 meliante do dito elemento estendo disposto na Done.° foliado de referido caixa, ditos ele.

Centos aqueodoreo estando diretemento sup eredjacentes e sdjacen
teê e Um ledo dq .menoloodo elemento. e tendo porções de terminal •
CLU se estendem foro da dite caixa; orgioa do cabeçote eLetrioe..
Mente loOlentes, dispostos no extremidade aberta de citada 00i.
' ne,•mantendo 43 poro d de terminal dos menoionedos primeiro
sedundo elementos.aqueodores em relaçéo . espaçada.a fretando
ss extreMidades livres doe citados eleuettos contra movimento lon.'
gtudina/ em re1fitgo Aos mesmos; pelo manos Une parte co eitsd0
Olmeiro elemento aquecedor estando deformada, eu conse.nencia
que, em resposta e uma diletaçÃo tármica predet 'ermlneds, dita
Meelro elemento dobre-se no direçáo do elemento termosenalvel,

Mu minar@ e segundo elementos agi:a p oderes sendo, rospecti

t e 'ir

2, 1 E3
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.re txtre ..-Idetle,

conte to el1 cc paro mbv.11.0

een,tOe,.de pertide e prinelptl,.ie , referid o motor e o
primeiro terminal p ende oppla de oonexidiaitrioe com um ledo
,
00 uma, fonte do olimentoçeo de energia.
4 ,- , Um interruptor de : ecOrdo com o ponto 3, carecteri..

.1 le'trio; dite
em .VínCu'lação com o men,c:I • ldrUeiro 'contato e
• ;
)
/ • ;• porção t curve e r dipa . extremidade ;montado) de ;forma saliento do

CCdo pelo fato doa mencionados Orgíos de cabeçote sarem feitos •

dsde fechado, de seção transversal reduzida,

de material eletricanente leolante &compreenderem primeira e se.
enchi eeçOes mutuamente . encaixadas que cantem entre elas o cite.

xa incluindo uma porção deformada que esta em contato com e

do primeiro terminal e o mendionado primeiro elemento aquecedor,
OU do manter cato Ultimo em sue poeiçío, alinhada, armada final.
5 - Um interruptor de acOrdo ewn o ponto 4, oarecteri-

toda de forme saliente do citado elemento . termoaensIvel dentro

mencionado

eseo pelo fato dos citados ergeoa de cabeçote serem feitos de
material ceremico e dite caixa ser feita de metal.
Um interruptor de acórdo Cem o ponta, 4, cerectert
6
dado pelo fato do cede uma dee ' seg ges de encaixe matuo formar um
,par de porçOes entalhados espaçados, cade , uma dos quais recebe,

dito elemento termosenaivel estendo dispoetee na pc4, oio de

ex- •

tremidede fech'ecia de mlnción grde • afxe, ;dite pokão de eitrend...
•
)
da referida cai-

localiza o referido porção curve e e mencionada extremidade moio-

de referida caixa e impede movimento relativo entre os mesmos.
10 - Um interruptor de ecOrdo com o ponto 9, coroeterizedo pelo fato de p'orção curve estar provido de ame porco
deformada cujo forma e complementar e tem um encaixe ZátUO Com.e
referida porção deformada na citada

aeção

de extremidade fechado

dá referida ealxs, •

Xeapeotiveme n te, o primeiro terminal ou o primeiro elemento aque.

11 - Um interrupbor eletrIco termosensivel, susceui, •
vel de ser confeccionado em pequenas dimens ges, caracterizado

cio:1°r.

por compreender: una caixa tubular tendo uma extremidade aberto e

.7 - Um interruptor de acOrdo Com o.ponto'5', cerecter:

uma extremidade fechada de seção tranaversel reduzida; um pri.-

sedo pelo fato doe citado° Orgeos de cabeçote isolarem eletri-

melro terminal elOtricamente condutor estendendo-se fore de

CeMente o referido primeiro terminal da "Citada caixa metelioe.

trenidode , aderte

Um interruptor eletrioo termosenelvel, ausceti..n

de ser oonfeaoionado em pequenaa'dimensees, caracterizado
por compreender . uma caixa, um primeiro contato eletrioo diapos.
fel

to dentro dá citada caixa; um elemento eletricamente ooneutor
disposto' dentro de referida caixa e tendo uma porçío de treme
que constitue um elemento aquecedor eletrico feito de material

eX-

da citada caixa e tendo uns porção disposto den-

tro da referido caixa formando uni primeiro contato eletrico; um
elemento eletricamente condutor, substancialmente em forma de U,
disposto dentro de mencionada caixa e estendendo-se'normalmente
em releção mesmo, dito elemento em formo de U tendo primeira o
segunda porções de treme compreendendo elementos aquecedores eletricos feitos de material term000ndutor, eletricamente resis-

termocondutbr, eletrioomento resi9ente; um elemento termosensfvel alongado, conectado eletricamente em uma de,. sues ex-

um elemento termoseivel alongado oonectodo eletricamente, em

tremidades, 40M e conectadø . de forma saliente no dito elemento

uma . de ousa extremidades, com o elemento em formo de U e nele

Junto ; extremidade do momo, dito -elemento tensOsenaivel tendo,
em sua outreextremidede, u. M contato eletrioo para movimento e em

montado, do forma saliente, junto à porçãc curva do mesmo, dito
olen,ento terdosennível suportondo, em sua outra extremidade,

,inculeçío com o dito primeiro contato

eletxico,

dito elemento

aquecedor estando situado junto ao referido elemento termosew.
Ofvel; ergeoq diapoatioe

me

mencionada caixa troiana° 8 extreml.

tente, e

Wrig

porção curvo interconectando dites porções de trema,

um contato olètrico pare movimento e , em vinculação com o mencionado primeiro contato eleirico, dita porção curvo e dita
extremidado, , montada em fome saliente, do citado elemento ter-

dedo livre do citado elemento aquecedor contra movimento longi.
tudinal em relaçío ao mesmo e o citado elemento aquecedor sendo

mosensivel estendo dispostos ná , porção de extremidede fechada,

deformado, pelo menos perCialmente, pelo que, em resposta e uma
dilatae;o termice predeterminada, dito elemento aquecedor ao dobro

transversal reduzida, da dita

em diinneo ao citado elemento termosenalvel.
- um interruptor elátrico . termesensível, s'usceti-.

da -citada caixa; dite seção de extremidade fechada da seção
al;ce

incluindo

,!a

porção deter-

nada que este em contatz com e situe a .referida porção Curva e
- e Mencionada extremidade montada de forma saliente do dito eloo
mento termosensíveii dentre de referida coixe e impede o movimen-

rei de ser confeocionado em dimensees reduzides,.caracterized0

to relativo

pelo r' eto de compreender l uma caiXa tubular que tem uma extre-

Codores ostand •o diret...Leto superadjocentea e adjacentes e um lo-

midade aberta e WH extremidade fechada, de erea transversal rbciu-

do do referido elemento termosensivel e tendo porçõea de termino?

ride; um primeiro termina/ elãtricamente condutor, estendendo;-se,

que se ' estendom fora do referida coiXa para conexão eletrico e.

£0re da extremidade aberta da citada caixa e tendo uma porei. ° .

uni cirouito eletrico; Orgeos de cabeça l. eletrI , amente isolantea,
dispostos na extremidade aberta do mencionada caixa, mantendo

disposta dentro

de

dita caixa, formando um primeiro contato ele..

enre.

eles; ditos primeiro elementos eque-

trica, um elemento eletricamente condutor, substancialmente em

as porções do terminal dos citados elementos aquecedbres em rela-

forma de V, disposto dentro de penoionada caixa e estendendo-Se
longitudinalmente em re145o . ; mesma, dito elemento em forma do
U tendo primeira e segunda porç gvede trema compreendendo eleMen.

Olementos contra movimento longitudiliel em relação aos meamos; pelo
Menos Wn dr.,s ditos elementos aquecedores estando deformado, pelo

toe, aquecedores elatricos feitos de material'termocondutor, °leo

menos parcialmente, graças a que, em resposta e ume dilateçío

tricadte resistente, e uma porção curve que interconects ditee

tel'ssica predeterminada, dito elemento dobra-ao em direçeo ao refe-

porções de trema; um elemento termosensivel 0/ongedo, eletrida0
Mente conectado, em uma de suas extremidades, com o cited0

rido elemento termosensivel.
la - UM interruptor elOtrico termosensival, suscetl...;

e:emento em forme de ir e nele montado 'de forma saliente, junt0

rol de ser confeccionado em tamanho reduzido, caracterizado por

XU4.:. 50e.perçi; 0 curve, Oito elemento teimoaenelvel levag¡co
••,., .0 • •

oomPreender: ume caixa tubular que tem une extremidade aberto o
:

ção espaçada e freiando os extremidades livres dos respectivos

1
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Ot:113ro

de
•

extremidado recluda dd

'Canàvorsal xs-luddej tiMprle

Eina

fero termina/ eletrlsemanta doAdatw estendendo.-se fora de OX"
kwidado aborte da Cta daU-1 e 'iMeltIOUrla . pdg go disposta den
da menolonada Catxa ? foriiiaria um prmelva . contato ál;trin;

çh curve e e mencionada extremidode i montada J111 fome seliewac
dc. á, eferido alemento termosens{vels dentro do referido caixa e
imitar o movimento rolatilo ,entre ;loa; ditos prim e iro 0 anual
do elementos aquecedores estendo diretamente nuperodjecentes

vi4olemento eletrUement'e condUtova sUbatanaislmento em kOrme da

cOjeantes a um ledo do dito alemonWtermosonalvel o tendo por'

t. Cif:posto dentro da eltada 093:30 0 eAndundona longitudinal'
çm,nte em relega° e rumo dito elemento em forma d; II tendo

=ceio elétrico em um oiroulto eletrico; meios de osbeço1 9 eler,

kr.gmerLra e segunda porqUe de trama compreendendo elementos

triceánte isolantee, dispootos na extremidsda aborte de referido

neweederes el;tricos, feitos do material term000ndutor 014)
ç;r;.cerente restetente j ó uma poro curve que intereonecta dift

caixa, imantado as porçOos de terminal dos Moncionodos primeiro e
g uando elementos aquecedores em relação espaça9.0 fretando as

tf3:,,: pan gos

extremidedes livro doe oltedoo elementos :centre mo;Timento long"
tudinel em relego p op' meemos, pelo Menos um dou citado:3' priM04»
ro e segundo elementos estando deformado, pelo menos pontal-

de tremo; ).151 eloMent0 Alongado, termosensível, do
seáa rrIpide, em Dala de sues oxtreMidedos el;tricemente coneots.

no com e montado em forma saliente no dito elemento em forma de
C, adjacentemente o citada P orÇão curva dãste elemento, por solde,.

sZaa ao terminal que se estendem Sore da referida °eixo paro oc:1

zento, devido to que, "em resposta .; uma prodeUrminede diletsci7o

ga .r; cita porção turva tendo uno porção deprimida Provendo uma

térmies,.dito elemento dobre-se na direção do mencionado clemente.

projeçãO de soldagem, afim de facilitar 9 montagem do menoionad0

tOrmoseneivel.
14 - Um interruptor elétrico, caracterizado pele

016monto termosensívol na catada porção curvas dito elemento
termcronsivol levondo eM Sua outra extremidade um contato ele.

de

tr rac, pare movimento e de vinculação com o citado'primeiro.con.
teto -.1Otrico; dite porção curva e dite extremidade montada da

e

foto

ostc4. substancialmente de ecOrdo com o que foi agaí desorno

ilustrado.
A

ternacional

requerente reivindica de acOrdo com sConvenço An.
0

o Art. 21 do Decreto-Lei. n 6 7903 de 27 do Agaste

00g19 saliente do referido elemento termounsIvel estando dispo
te:: na porção de extrenideds fechada da referida caixa; dita por.

do 1 945, a Prioridade do correspondente pedido, depositado na

0:0 to extremidade fechada, de Srea transversal reduzida, de men..

Repsrtição de Patentes doa Estedoe Unidoe da

olanroe caixa incluindo uno porção deprimida, de forma comple.
.asat g r. e em encaixe mUtuo coiri a referida porção de primida da ci.

Maio do 1962, sob

r

W2

AnAriod ., em 16 dO

195.132.
70

7:$

isJo porção curva afim de siauar dito porção curve e' dito extra
tliscc montada em forma saliente do dito elemento termosonsível,

dentrc da referida caixa e limitar o movimento relativo entre (518.
. 13 - Um interruptor eletrico, termosensIvei, sUscetl.
42 40 46

ve! Je ter confeccionado em 'omenho reducido, caracterizado por
coaprender: uno caixa tubular q ue tem wro extremidade aborte e
u,a extremidade fechada de £124 39 tranaversal reduzido; urra pri.

/0\

CO

,-`7 ,1•4t-'2.5;,,,

na.
-===

9
/99

m..ira terminal eletricamente condutor estendendo-se fora de extremidade aberta da mencionada caixa a tendo %-s. porqo

• /3a,

OtOn0Sta

dentro de dita caixa, fermendo um primeiro contato elce; ura

77

OP
LO
O
19

JW
/72

-4-1-4

/111'

/19

elAtricamente condutor, aubatahcielmente em :i:onirc de V,'
.r.porso dentro de referida caixa e estendendo-se longitudinal.'
•

am relação à maams, dito elearento ec forn, de U tendo pri..
r. ir t e segunda porç3e0 de t-?9:.-„, cemproendondo elementos aquele
elOtrieoa feitas de material terms-condutor,e1“rica.
resistente, o

UM3

porção curva intorconectando ditas por'

ç;eae traxa; um elomnnto terslansIvel, elon.-Ido, de ação re.
pIda, conedtsdo eletricamente

OM

uma de SUEIS extremidades com O

C- onento em torna de U e nele montado de forma saliente
jaatc r; porção curva, pv soldesen,ofits porção curva tendo urro
parçi:c deformada provendo uma projeção de soldagem afim de feci.
1:ta: . montagem do elemento termosen.dvel tu citada Porção cur•
Li.,

o elenento termosenalvel levando, ari sua outra extremidade)
ccnbato oletrico pare movimento e de vinouleção coro o meneio.

r- de r . ádnoire calre g to eletrico, dita porção curve e dite extra-

•

et montada de fome saliente do citado elemento termoaensí.

v,1 o ,,tando diaposted na porção de extremidade fechado da refe3ie :aixe, dita porção de ex:2Jz-ddade . feetkadar de áre a tranever°
.17.1.C3,

de refarlds

caixa

e ' wn c- .

•

Incluindd vas porção deformada de

=

a

porção defor.

: n :da ae mencia'aeda pwçáo ouvi), sf,m da localizar e Citado por.

T4Mó 5 2 145.748, D ',6 28 D2 DiciAii,BãO i32.
REQUMUNTS..WATA IRON & ST2pu„ CO.,- JAPXO.
PRIVILEGIO D2 I5vsnX0. PROCNSSO
AQUECIUNTO MNDIANPS ARCO VOL
TATU 1),S PSCTIJkao TwrIZLDA MASNCTICAPUNTS..
PONTOS cARACTE5isTIC0S

1.- um processo para 'aquecer parte da superfície da
Um corpo, caracterizado por compreender os estkioe de: estaba
lecer UM arco voltaico; manter asse arco contra o corpo a aer
sqUeCide; O aplicar ao dito arco um campo magnetico oseirstri,.
?7,0 # com o fim de
induzir no arco Uma oscilação, ampliando g
tamanho na direção 1 . teral do mesmo, de aorta que o calar
Ag vog ./3Na ee p arsido sbriti a área do corpo a ser acuecida,
39U

DIAW OF4CIA?.. (Seção 1;5)

20, Processo da acilrd0 com o ponto 1 caracterizado
@elo fato de qua O oatásio de apl.icar Um awo magnético °sena

Outkibra da 1 gke30 r`',7u3G
_

2 . Um n(Wo tipo de tecido a g ordo COM â O tíl4t0 Anotbi
Gubadácialmeaste
eomo deacrái to memorial.o,
g o,

tc5r10, camprearde O de aplicar Vm Oamp0 . 5-"a'aetico alternantea

TERMO Na 145.455, DE 13 DE DEZEMBRO p n 1962,
REQUERENTE. XAILE ARTIENGSEELLSCHAFT.. , ÀIZIANNA,

30. ProcoaDo do eeerdo CU o ponto 1, caracterizado
—
gelo fato de que e aetagio de aplicar um campo magnetico caca,

?RIYILEOIO DE INVENOW. PROCESSO PARA.A 1UEVELA00 DE ImAGeas ysy,.B2na
TÁTICAS E MATERIAL.PARA A SUA REAUZAÇXO.

Naterio compreende o de aplicar um,campo.magnáticorotater100
40,'. Um processo para aspacer parte da superfície de
Qin corpo, caracterizado por compreender os estágios de: estam,
beleper um arco voltálco; Manter Ume arco Contra O corpo a
Ser aquecido; e aplicar ad . dito arco um ceapo' Magn4tico (meio
latário, com o fha de induzir no arco uma osc11,40 9 ampake
ando o seu tamanho na direç gO lateral do. mesmo; e variar ,k
largura do arco lateralmente amPliadO, do sorte que o calor

do arco sejaospargido . sóba:e a área do 'corpo a ser tratada°
5.- Processo. do aCerdo com o ponto )4 caracterizada
pelo fato de que o ostágicade variar a largura, do arco COOPr2
_

onde à varinoSo da intensidade. do campo magnetico.

6,- ?recesso de amerdo com o ponto 4, caracterizada
polo fato de que o eatágio de variar a largura do' arco compra
1nde a variaçÃo da amperagem do arco,

.7. Processo de acerdo ' com o ponto 4, caracterizado
pelo lato de que o eat g gio de variar a largura do arco compre.

onde a variaçao.do comprimento do arco.
80. um processo para aquecer parte da superfície do
Um corpo, caracterizado por compreender os eatá gioe de: esta-.

belecep um arco voltàicol manter esto arco centra O corpo a
ser aquecido; e aplicar ao dito arco Um campo magnetiCo
tOrio, cota o Tia de induzir no arco una oacilação, ampliando o

cem 'tamanho na direçio lateral do mesmo; e variar a temperatura de calefação, na parte do corpo gila estiver sendo aquecida,
mediante variação da frequeocia de oscilação do campo magnéti.
cop de aortoque o calor do arco soja espargido sOtre a àrea
40 corpo a ser aquecida.
Finalmente, a depositante reivindica de aeerdo com'
a Convenço Internacionais de conformidade com o artigo 21 do
Cedia° da Propriedade Industrial, a Prioridade do oX:ArresPorm.
dente pedido, depoSitado na , Repartleio de Pat4ntee do Japa
em 29 de dezembro de 1961, sob O rin 48068.
F I G: I

I,. Probeliao para a reveiedo dé imagens eletrosta,
tico, latentes, por meio de um revelador consistindo de ate+
porte 0 virador, caracterizado pelo fato do misturar Um pc5
magmáticamente dnfluenciavel, como aUporte; com un virador
que consiste do. pelo menos um Componente :de carga positiva
e pelo menos 04to componente de carga negativa, tendo ambos
O mesmo tamanho granular, e pelo fato deste revelador ser apa=,
ilhado por um sistema.magn g tico, servindo este álttmo simulte-o

zeamente como sistema de aplicação para o revelador o como
eletrodo de revelação.
2... Revelador para a'realização do processo de aCera
do com o ponto 1, consistindo de suporte e virado caraCterl.
ado pelo fato de consistir o suporte de um pá magn‘ticamente
influenciavel e o virador de pelo menos ma componente de carga
positiva e pelo menos um componente do car ga negativa, tendn
ambos aproximadamente o mesmo tamanho granular.

Finalmente, a depositante' reivindica de acerdo Com
a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedad e Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição da Patentes da Alo.
Manha em 16 de dezembro de 1961, sob o nO K 45 462 EKei57b.
•.TERm0 N e 145.404,.DE li DE DEZEMBRO DE 1962.
REQUERENTE '. TAKASHI HIOASHI. , . PARARA.
PRIVILEGIO DE INVENÇXO.CONJUNTO ELIMINADOR DE PO, DESTINADO 1

MENEFICIADORA DE CAPE R OUTROS GRAIS
REIVINDICACuES

Reivindica-se, como 'elementoeeonetituti-.
voo na novidade, o contelido.dos pegilinten pontoo anracterfoticoi
.10 " OONJukTO . EDININÁDOR DE rd, DESTINA

DO À BENEFICIADORA . DE CAPA E OUTROS GRZOS", caracterizado por
eer'constituido por um abafador, no . fe ,..tio de ampla Aepeolto pa
ra palha, no. quai . vão conectado s tubos de admieego'de palha e
pO provenientes de mquino boneficiadora, de maneira que, to fun
do do recipiente abafador, se inclue tampa de oaida da palha; no
partenmparior de dito recipiente abafador ha um segmento tuba-.
lar de circulaç go da. aaeea aérea em alta velocidade; com auMpen,caos e poeiras, dito segmento onvolVento de áberture de 'tubo
1
que ea . 00neota no.lateral .,auperiorde Ummiolono.
20) '"CONJUNTO ELIMNÁDOR DE Pó, DESTINA
DO à DENEPIOIADORA DE CAFÉ E OUTROS GR/WS", como roivindicado
em I, em nua o ciclone dotado inferiormente de um entrangola.

F1G.2

FIG.3
_f

v‘Wd-

r

TER M O N o 145.508, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2964
RE QUERENTE.PELIX S CHLESINGER,- SIO POLO.
R IVILEGIO DE INVENÇÃO. UM NOVO
TIPO DE TECIDO.

REIVINDICACOES

1 - Um novo tipo de tecido caracterizado pelo emprUci
ao fio eLdetico de "nylon" que noproceeeo comum de.formagh
do tecido de brim meecledo é ueodo em
,OPMMID450 OOD O 0,4 At

algodão

mento, que a seguir se expande -em termina]. ciiíndrico, dotado
dé filtro de tela de nailon para poeira grossa, que cai em re.,
gig o coberta por filtro de tela dupla de anilou,
3 9 ) °CONJUDTO ELIMINAD0R DE 1,15, tOSTINA
DO À BENEFICIADORA DE oug B'OUTROS.GRÃOS", conforme reivindi.
cado . em 1 e 2, e em qaa, a fim de procatler -se a eventual limpeza doa bicos de pulverização de agua, cem necessidade de mobilia
sai--se a beneficiadora, caracteriza-de também por incluir mo
tubo, que conecto o abafador com o ciclone, uma tampa.em fOrma
de dieco, giratOrio, sob comando de alavanca ou outros Meios.
40 "COSJUGTO ELIiIINADOE DE rd, DESTINADO Â BENSPIOIADORA D.E CAFi É* OUTROS Gla0Sh , conforme .reivindica,
do am l t 2 o 3, caracterizado.ainda por conoctar-se no tapo do
oiolonee ' um tubo coligado a uma canora de pulverização, na qual
ao localiza uma pluralidade de bicos pulverizadores de agua,
proveniente de.resetvatOrio, bombeada por conjunto convencional.?
e parede periferica . da.crenzau da pulverisiaçiio e guarmecida com
nitro, para eliminar' o vapor de agua; a fim de condjuvir.a
lUbor Oirculadão da maaea p ema, na parte interna eup.rala r' da
44.W .009. SUIMIZtiOaa iZOlUevee aeomanto tnbniar:.

kNkflet) (AfFOC2AL ( .5e- ãs) WID)

Wels t'e)*!VI, 10J
3. f)

oteMwo

famtp

MIA 2804202ADOWAID 0
4/105-0 ein efteotorZeaeo fit~
ilWrgo p91:8-fttsn de 88tro d808iit8 cONmente camare.dm pgke
voz..02,403 9 i? o rezerft0t4rie pr4noipel de toa , táltradap loeseflo"
.
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r 6 e Y gée0,<PENTO: TiLIRINADOR D2 Pó , - Danna9
.90 A EEIT80014DO1%A n-CApil. E OWCROS ORLOO P p ocntorme reirindiqgs
Ulled anteriores, tudo como substancialment ecrito Ao reled
'ZiOD

reivindicado e ilustredo nos:deeenhoo anexos°
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DG 9 de Outubro de 1962.
DR. WArTER CORTEZ FERREIRA- S. PAULO
anuateioDE INveNao: UPIO QuEBRA-cABEÇAS,

WfiRMO:

143.659

MURRENTS:

MATOS CARACTERISTICO5

1 . Mwo quebra-cabaças; caracterizado

por compreender

~junto de cote poças desiguais, todas compostas por elemen.

b9 prismáticos ou pA rangulz;res, a primeira sendo constituida por
(1A0,2, prismático em formato de 17, com raros iguais; a segunda e

Ylm 174N
/41

WrOCiro, cada qual, por dois blocos prismáticos quadrangulares,

.N.Ritapoetos lateralmente, e ortogonais entre si, uma sendo o opos.
CO da outra; a quarta peça composta por bloco prismático em forma.

FIGA •

FIG. 2

2,11E 0s 143.632 Do 8 do Outubro do 1962.
GEQDRENTEe COMERCIO /I IntsTRIA DRASITATRA,DB P01,1=520'L2D.
SX0 PAULO

en.

FIG. 2

PEIV1/1410 DM invsyggot APERFEIÇOAMENTOS EM 148 DE MOVEU Dn figo
/PONTOS OARAMERMIOOS
'3. Aperfeiçoamentos em p&1 de tdreiG do aço, do, típD
essonsialmanto por anuns tubulorp do aeogo trenowocal oixttlegú
CO/Utente oulinpatmente rariávelp coractoriewloa polo *te doestr-)
~na tO3 'tra0h0 eNtromO cupwioro do pequ,=,5 atum.° o coo ceSe

tewvorul gonatuato e ookozota par doi° ledoo rotWo.= o R55e5W-)
gtortseo unC.Daulo xoto imtor2dâââoo
t.1%~deodoo por ut ~oiro orl, &roo ao ogroulo ceigeas e GEIGMS.
~hes a GwseSââo 3gtgen CD c= tres., extremo sondo wzacc.n
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outubro de 1 r.,59 477.

;• ternadcanom plano. hotiraintal,-de uma fitairaepadovv,egfald
a supaíficie eálPerior dá Ple:cajW.Macente me. eu dant° . 3.atp,
ml, de um motor na carceimea COM um eixo'irCOpUlaâ',
.:tivos2alternadoe 'para ligar operatOriamente o eixo prupul--''.
mor te motor com a placa, forçando um áureo de limlicza s
um cureo de retOrna para a placa, Para arrancar o motor e
de dispositivoa para parar o . motor ao trirmino do seu cursada retOrno da placa.
5. Cinzeiro cm limpeza auto:sé:tia, de acA--In
com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato que inel , lt um âbolo montado de modo declizante na carca23ea,

uma m.a

forçando normalmente uma dam extremidades do mbolo em er,01
FIG.2

te com a fita 'raepadora, tendo o dito embolo uma Parte
poeta no roteiro 'da placa e aparelhada ' a mar pegada pela mesma a de puxar o .embOlo, incluíndo- oe ditoe diapositivo:alternados, um elemento aparelhado para soltar u ãmbols do
meu engate com a placa antee do começo do curso de retr;=2-

do mbolo, (sendo que desta maneira o mtolo vai causar um
oOpro da fita raapadora è limpar remiduos acumulados na me2

ma,
6, Cinzeiro com limpeza automática carecterlad
pelo fato que se compõe de uma carcaeaa com uma abertuwa am
cima, de uma armação normalmente montada hoirzontal na car-

TERMO: 143,566 Me 4 de

cassa para movimento limitado oecilante em volta de um Pi-

OuCubrO de 1962.

REQUERENTE: ARCHIBALD MERVIN McKENZIE- CANAllà

P RIVILgOIO

DE INVENÇãO: APERFEIÇOAMENTOS EM CINZEIROS MEOINIOOSt

RIVINDICA00ES

1 ., Cinzeiro Oom limpeza automática, caracteriza..
°Vasosa com unia abertura' em cima,
de uma placa apoiada de modo que pooaa ear abaixada na cara
ecoes na parte de baixo da dita abertura atendo à ata Plus,
montada de modo deelleante para movimento amplexo korizoi~
ta ? pegando uma /itã raapadoraum doe se ga °atoe, de um
motor na Careaaea Com UM elmo de propuldo, meios altarna~
doe Usando de modo operat8rio o dito eixo de propulelo do
motor COM a placa, de dlepoeliivoa para arrancara motor em
reação â uma preash par* baixa aplicada na dita Placa e
di p poai:tivos para parar o motor quando a placa volta para a
eus posiaão original na parte de baixo da abertura de cima.
do que me campe Uad

2. °luzeiro coal-14%m automática, de mardocom
* r eieindicaçâo 1 ? caraoterleadc, pelo rato que ou diapoolel
voe do meemo Para .arrancar o motor incluem um relá de tem"
poep arelhado para retardamento da operação de' motor para um
intervalo predeterminado.

'

eut o míticalde aoardo 000
caracterizado pelo £ato age ot zia,

3# Cinzeiro com limpes*

ia reivIndicaçaes 2 ou

21

quipado com diap oeltivoayara limpar a rita raepadora d

SU

ei41~ 801101MON ZUM moito central do movimento ta
.4. Qinseia' com limpeza automitios, earaotakme
do pelo á'aio quo eu omite de uma oanani domada abodan,
em oleie, de um migo% removível em baio da Ma abe
va de OU% de uma Moa iaterposta entra'a abutua da
Ma, a O
reolpiente, eanao:a dita pla0a montada para mavimolie
to lowato, em 41r#49
. 49 N12431~/4 *eteenquillW.410
471:0

vot tranavereal, de uma placa montada de moda deelizanvo na
armação na parte da baixo da abertura de cima, de uma fita
raspadora, que Pega na auporfioie superior da fita, adiaoen
te ao aeu canto lateral, de um motor aletria° montado na ar
mação com um eixo de propulsão, do motor para a dita placa,
Impondo delta maneira um cureo de límpeee e Um eureo de retOrno para a dita placa, tendo um rele de tempo uma mola pa
ra comprimir um elemento extenaivel, de uma tranqueta segurando normalmente o dito elemento em posição retraída,. teu\
do o dito motor umoirculto inoluindo uma fonte tis féina, de
uma primeira chave que se pode fechar Pelo dito elemento
quando em posição estendida, de'diepooitivoe paro aoltar a
tranqueta em reação à artmção, oscilando em volta de meu
--vor tranaveraal para iniciar o oureo de limpeza da placa a
do b
de diapaeitivoa para abrir a segunda chave ao termino
.
oura° de Marno da placa,
7. Oinaeiro O..,La limpara automatioa,de acerdo com
e:reivindicação 6, caracterizado pelo lato que ou ditos die
poeitivoS álteraadea incluem um raso vertical e um recorte
de Oeme Ao fumo, aparelhado de fazer voltar c elemento ex,
tangível para a poeição Jedtralda.
8. Cinseiro com limpeza automática,de acera° com
aa xellfilldleaq500 6 e 7, oaraoterizado pelo fato que os dito') diepoeitivoe alternados incluem um fUeo vertical, 113
me de reoorte paro retornar o elemento arterial -vai para a
'alago retraída e um disco de ORMe Me tuso . aparelhado de
brir a segunda chave.
9; amue oom limpeza automática, caracterizado polo fato que aarraaponde em todos os detalhas soa doa*
, nboa

X

o

fErR 1I8

gliSt3
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s f câo

ok..À utro

de

TÉRMO: 143.554 De 4 de Oütubro de 19b2.
REQUERENTE: INDÚSTRIA-METAIIRGICA SX0 CAETANO S/A. Si PAUTO
PRIVILÉ010 DE INVENÇRO: APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS PE.
CHADURAS PARA PASTAS OU SIMILARES.
REIVIDDICAÇOES
- 2) APERFEIÇOAMENTOS rf. OU ROTATIVOS A FECHADURAS PARA PASTAS OU SIMILARES, caracterizados pelo fato o
do disco trevador que se encaixa no pino central da cerca-,
ça i se apresentar pelo formato de um perfil ovoidal, 'sendo
que a distancia do furo de encaixe à . extremidade inferior
do disco, 4 calculada de modo a constituir a dita extremio
dade como limitadora do percurso rotativo do disco, em con
42 43

'

16

jugação, com os bordod ortogonaio,da carcaça que o suporto.
2) APERFEIÇOAMENTOS EU OU RELATIVOS A FECHA

•

TDRMO: 143.555 Do 4 de , Outubro de 196R.
piono
REQUERENTE: J0S2 SALMÃO°
MODÉLO DE UTILIDADE: UM MODELO DE ANTENA PARA TELEVISORES.
PORTOS CARACTER7STICOS
1 - Um modelo de antena pare televisores, coopreendenp
- Oo ume berra suporte do tipo convencional, caracterizado pay
' um dos elementos refletores ser formado por uma peça eireUitiè
sem forma . de dro, dotada centralmente de uma vareta diametrZ54
pela qual é preea centralmente em uma das extremidades da ei.i
ta 'barra sup2rte; sendo que, o outro elemento refletor 4 002
±tituido por uma vareta disposta transversalmente junto a 02 .;?

DURAS PARA PASTAS OU SIMILARES, conforme a reivindicação
anterior e caracterizados ainda por uma mola arqueada ce
e executada em chapa plana, e que se acomoda por um ,0
dos ramos sabre o disco travedor garantindo a ouperpoeigãe
constante entre ao superfície de carcaça o do disco, sondo
que o outro ramo mantém a tampa de articulação ou fecheD

CI

na peeição de recuo.
3) APERFEIÇOAMENTOS El OU RELATIVOS

nysea.

DURAS PARA PASTAS OU SIMILARES, conforme as reivindicaçãen

tremidade-oposta da referida.barra.

ll

1 2 - Um modelo ' cle antena para televisores, acorde OOM O
ponto precedente, caracterizado pelo fato de cada conjunto Odh
4,cdo em um poder st apresentar formando jogos de dois ou MDOW
arca i . sendo ligados neste Ultimo osso por hastes VertiCeN
ue ligam ceda elemento refletor circular superior Com O

enteriores, tudo substancialmente coco descrito ne relct&
rio, reivindicados nos pontoo caracter g óti000 prccodastoe
o ilustrado"nom desenhos anamoo ao presente memorial.

Mento 'inferior correspondente.
3 Um . modelo de -inten0 para televi:sores, acorde qç.,
Re pontos prece4entes, subdtancJelment0 como descrito O il4G4
'Cedo a título dc exemplo moa desenhos anexos...

27
7-Vous-a 1'

'"-i-.9rur-ez,

2

TERMO DE PATENTE W2' 143:400 de 26 de àotombro do 1962
3IEQUERENTE8 EDIALDO CASOU DA COSTA - SX0 PAULO
DE IEVENOWORIGINAIS DISPOSIOES IM SUPORTE PARA
CONJUNTO DE BALANÇO E OUTROS USOS"
REIVIADICAÇõES

mamam

at e i' "ORIGINAIS DISPOSIÇUES EU SUPORTE PARA COMETO Dr EALAI0_,
p OUTROS USOS", carcetcriza .las pus m=a bucha

paocivo1 do ciY49,

as edor tio barra, e mo dos Ontos do dite boohs vsá G.02,C84)

Se

'anel cortado num doe pontue, compondo uma zouii do passagem do
ultimo

Gió

0:),'o ( 1

1;1

:ta-fe:ra 18

de corrente ou outro; dita

/moia,

ximantida,em posi-

çao, através de doia lahlis-fixadoe na' dite. lha as da maneira

que um doe andle, 11 ofertado, oompondo lambdas

~14

:

" 1';'

.3

-J!.7j.)

4. Novo modeló • le vá1 .vu1a vaporimacora lu-ara-ate.
, •
rimado Por aer essencialmente como descrito, reivintacodo e'
ilustrado nos des4ihne anexos,

de passagem

passivo' di ser ooincidento com a ooxmospondente passagem do
•

cm

anel montado na buoha rotativa.
2 g ) * ORIGINAIS DISPOSI
X OUTROS USOS",

wu

s( suou

PARA CONJUNTO DA BALAM

de jodrdo com o ponto precedente • tudo oonfor-

aubstancialm, -zt. desorito, reivindioado • peloe desenhos ame

X99.

m.

•2
;

,

TPXY.0 DE PATENTE Ns 145.381 de 26 de eetembro de 19.52
REOU.WEDM IR g ÃOS DAUD & CIA. LTDA. - SÃO PAULO
TITULO; 9íGV0 PROCESSO DE MASRICAÇW DE cALÇAEcs E R1001TO

RESULTANTE"
PRIVInGIO DE INVENÇÃO

PONTOS CARACTSRISTICOS
1 - Novo processo de fabricação de calçados e produto ceei.
tante, caracterizados pelo fato de o . procosso compreenier, apcis a pr,e
para* do corte, feito em

lona

de algodão ou couro, e subsequente moi

togam do mesmo em fama de madeira ou alumínio, o dito corte montado
sendo colocado em máquina injetora de plástico, deixando-se entre o
mesmo e o molde da máquina, um espaço vazio, com a monfigurscão, e s
-pesuraevntuaisrelvOadesjora sola° to,eapc?este que é 'finalmente preenchido ocas material plástico, pelo processo

2

TERMO DE PATENTE N g 143,397 de 26 de setembro de 1962
REQUERENTE: INDUSTRIAS REUNIDAS BALIU S/A - SXO‘PAULO
MODELO DE UTILIDADE: "NOVO MODELO DE VILVULA YAPORIZADOW •

514

Inj'ecgo.
2 Novo processo de fabricação de calçados e li:ocuto resul

tente, como reivindicado em 1, caracterl 5edo pelo fato de o ca3.qado

REIVINDICAÇIES

1. Novo modelo de válvula vapo'rizadora, para frascos plaeticoe, caracterizada por um eepigão verticalmwo
ee projeta axialmente para fora do gargalo e cuja extremida-

do salto e sola feitas em peça unica, , de material plástico, e Incorpo

de obtusa um orifício da tampa do frasco, quando esta se kW
rafusa iziteiramente no mesmo fr:Isco.

3 ,..: Novo processo de fabricarn de co l,ados e produto resul

2. Novo modálo,'conforme reivindicação 1,

obtido ter a parte do corte em cOuro ou lona de algodão, e as partais
radas rigidamente ao corto.
monte, COmo reivindicado até 2, Substancialmente 00170 etescrito.
.
IRMO: 143.272 De 2/1 de Setembro de 1962.
REQUERENTE: D'AGOSTINNO ' & CIA. - S. PAULO
PRIVILÈGIO DE INVENÇAO; APERFEIOWENTOS EM RICOS ESPARGIDORES D'M
GOMA.
PONTOS CARACWISTICOW
1 - Aperfticoamentos em bicos pspargidores de ¡ama, do ti.-

caran.

terimado por uma aba circular interna à tampa e concentrica
com a parede desta.
' 3. Novo mod4lo, conforme reivindicação 1, caracterizado espigão st:atentado no centro do gargalo do frasco
,or suportes radiais.,

po

Compoeto pgr cápsula cilíndrica, aplicável ao gargalo do xeolpin

Se>iti,feora 1

AR10.0FIVAI: I l i,SerAo i_

%e-êtteirc, e tenão u.rc:ig Flong'groante sod.1 ., em. espatule, com abanara
1 : • .
b~ina de saida da gáe, caracte'riyados pelo':fato de o terminal CM

CiAok,re cie , . 1968

/

rOferido lbico'ter á aresta ektremn em linha onduladas. ca
ta aliciação localizando ur n,on;c dc sewiulacão para a'goma, e e com
025-patula dó

%quente formação de ‘.mi, filete de distribuição sa, bre a superfície.
a . Aperfeiçosmentot em bicos espargidores de goma.,, como rol

5)

—

rir- 3

/ -A

renMoado coa 1,5) substancialmente coro descritos e ilustrados noa doce.
NWE W CMCU-La

I

FU, 4
ISRMO: 143,25E De 21 de 6- ,e. 17ro d? 1962.
DR C. • :1;i•ALHO VIANA- R. DE JAPLIRO-GES
REQU3RENIE: C12:11-210
MAIO DE UTILIDADE: UM NOVO S'IPO DE CD::AUDO PARA BASCOU.NTS.
*B

v

k_g_Lls

n

Em resumo, reivindíbam-se come pontos .corecteristicos
da inven4o, os seguintes:
1 Q ) - "UM NOVO TIPO DE COMODO PARA BASCULANTE", caracteri-

zado pelo fato que as barras que comandem as biasculaS
4o torcidas 90 0 naS extremidades de modo que estas fiquem paralelas as extremidades de outras berras nea
quais sZe articuladaS, sendo as Ultimas tanbem articu-,
ladas em uma alavanca de comando, cujo ramo menor â ar-

ticulado em una peça de apaio, entre duas orelhas:

3

A referida Peça de apOio ! 4 tanbOm um batente para os

movimentos da alavanca num giro de 180e,,

Vit.. 2

FIG 3

20 ) - "UH

NOVO TIPO DE COMANDO

PARA BASCULANTE", de acorao

com o ponto 1 0 1 caracterizado pelo fato da alavanca
Ser reta no ramo manor e ligeiramente sinuosa no ramo

Maior que constitue a empunhadura

23 0 ) - "UM NOVO TIPO DE COMANDO PARA BAScuLANTR“,*como rei.
vindicado em 19 e 22, como aubatandialannte descrite
la representado no disSnho soes°. al;re 'OO fins em vista.
FIG.2
.nea

FIG. 4
de Setembro de 1962.
)/ c5.269 De
E.E.QUETE! II:DISS11,.IA DE CkLÇADOS.ELBEWA S/A- S,PAULO
kODUO DE UTILIDADE: NOVAS DXSPOSICOES SM SOLADOS PARA CALCADO,,
rusTtrj eARI;OTER5.-STIUOS:

1 - Neves disposicOes em solados para calçados, sues:
iaresoip pelo isto àc ser pratiqa,da uma abertura central . At
úe couro, fibra ou outro' material usado para ae e0/0*
'couuns, ebrtura este que toma a quasi totalidade da parte
do rola correspondente a planta do pé e acompanha a mesma
clow.,:_.0.trce j o da periferia do aeu corte; sendo dita aberta
torzée por uma placa do 'borracha ou material'aimilar, que sesneairz ajustadamente na referida abertura, ficando com 8V.5
i'sce - interiori que se apresenta com uma corrugaçã. o anti,dow
rapaLta, no mamo plano ou pouco saliente dg face inferior de
apresenta superiornente.uma aba
mola; senão que, dita plan-.
sE'lente que, contorna tida sua periferia; aba eota que cigana&
On cr,c. .xe da placa na abertura da sola, se apóia sabre a th.
fiada por colagem, recebendo U:—
ue . c.u:,?,r-j.er da sola e ai
rnomer.to do fechamerto do calçado uma costura "bleek"e
_ Neves disposices em é;olados . patià ealo a
. d00. açorda.

a. bs.

:-..ntr
substanciglMerae SOMO assem:W=1 Mie
flue-r dce títuao ne exem plo noa 'deeenicoe anexecesj

TERMO Na 143.212 - de 20 do setembro do usa
REQUERENTE& ALDO OINZ
R.O. DO SUL
WITUIN r5TANTWAR riRA RADIO OU . TELEVISX0 9
MODELO DE UTILIDADE
Estante-99r rara radio ou televitao carena
risada por uma armagao - tubularea TO provida de duas 4%
mais prateleiras e de pás tubis tabulam termtuadmi ou*
autuas rodas neee encaixadas.
2 Eatants-ber para rídie o eleviMo cciraclav
visado por cor, no liou conàunto,-Oome deueritoo redvindión"
êa s ilustrada no desenho anexo.
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TtRMO: 139.352 De .6 de Novembro de 1961
REQUERENTE HILLEL DE SÃO JOSÉ 2AM/TH- S. PAULO
PRIVILÉGIO DE INVENÇU: PLANETÁRIO"PORTF",,1!

REIVINDWACõES

Planetario Portatil,. oaraoterizado por umr,
•
dsfera boa com perfuracbes corresponde.ites 'às estrelas, tendo no centro um eupelho que pode ser dirigido para qualquer treclo
1 - UM

Ja dita esfera, e que pode ser visto atreves de um tubo

QUe M

sustenta,

II - Um Planetario Portatil, conforme descrito em .
I, OaraOterizado por um dispOsitivo pva reproduzir a restriOa
do Campo visur.r pelclhorizonte. consistente em um disco com —
_ajuste de latitude, ,e dois batentes entre os quais se move um
'porteiro, para indloaolio e ajuste da elevaço da linha de Viso-

'

?

F

TtREO: 136:762 Da'27 de evereiro de 1962.
REQUERENTE: DOW CORNING CORPORATION- E.U.A.
nIVILÉGIO DE INVEK10: PROCESSO PARA REURDAR À DEP0sIÇI0 Dg,
COQUE EM FORNOS DE PETRÓLEO.

da.

- TudO oomo descrito no presente.memorial,
ilustrado nos desenhos em anexo.

PONTOS CARACTER/BTICOS

I, Processo para retardar a depesição de cc .4ue am

.

fornos de potràleoy isto e , prolongar a durabilidade de foi.
14

nos de petráleo, , evitando ou reduzindo a acumulação de coque

//
_

no forno, caracterizado pelo fato de compreender a mistura coa
o petràleo; anterior ao aquecimento no forno,

de

2 1 . a 100 par.

.-

t

"'I.'
I--

tes por milhão.de uma Polimetilsiloxana em forma flUida, base
do no peso do petrOleo.
2,-

PrO0935C

‘• n• ,o
,%.

s, 14\- - .
.y

14

de acSrdo com o ponto 1, OaraOterl:adu

Pelo fato da siloxana ser uma policametiluiloxana.
Finalmente, a depositante reivindica de acàrdo com
a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do Cádigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corres."
pondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da AmOrioa do Norte em 17 de julho de 1961, sob

9

O 0 1240353.
TtRMO: 142.299 De 21 de Agecto de 1962.
REWERENTE: AMER/CAN VISCOSE CORPORATION-E.U.A.
RIVILEGIO DE INVENCAO: DERIVADOS DE POL1SACARIDEC8.

P

PONTOS CARACTERISTICOS
1 - Um processo para s preparação de um material poliaa.
eerideo, capes do formar uma diepersão estável,oareoterizedo porque up polieeoarfdeo O convertido num derivado inaolUvel, em /;gus.

FIG.2

sendo o derivado degradado por melo de hidrOlise moderado auficiente para obtenção de um o;sterial etriGvel, sendo o material stri-.
todo mecanicamente pare obterniio de partículas oOrri . tamanho tal que
formem adoides.
2 - Um proceeso 'segundo o ponto 1, caracterizado PCrtiiid
o col.:A:acaride°

3-

celulose..

Um proceaao segundo o ponto c, carecteriiado porque

a celulose á alquilado, por exemplo, Para formar um áter de hidr0+'
xl-elgull celulose com baixo D.S.

'XEDÉO: 142.295 De 20 de Agtsto de 12.
MORDENTE: E.I. DU PONT DE NENSDPS AND COMPAtrf-E,O.á.

"MI" 1"/

. Prooesoo paro laminar películas de celulose reeene-.

p

- Um proceoso aegundo o ponto 3, oersoterl.zaco orque O
material etritOvel neutralizado antes do ser atrited0 mecanicamene

te.
5 - Um processo aogundo D ponto 4, can:eterizado porque
o material degradado O atritado numa mistura de ao menos oe'rcS
de 20! de agua, e ao monco 'cerca de 1! do material degredado, POrt,
obtenção de uma dispersão estvel.

-01

requerente reivindica de acárdo com 9 çonvencoo xdterta.
cional e o.Art. 21 10 Docreto-Lei n u 7903 de 27 de AgOoto de 194%
A

p

o prioridade do correspondente pedido, depositado no De artio&; de
Potentes doa Estedoa Unidos da emeriee, em 22 de AgOsto de 1961.

.

oob n° 133.045,

:

I"711"NiggroUg=tr 1)3 l'ELUIA1'

rodo,

etti : due dUeo folhos de película de'

celulose regenerada do sel.

sio er .rOatedasotra -1;s . de. UM baniu> contendi:, uma resina do fixsOãd
conoentrecío' de resina dft
poro/DUO% polimerilado, , p ara dar
lAt/W

0.15 0'2%, boaeads no 'peso etco do laminado, o pa duas folhas a;a
00Mprimidas.juntiar pao formar um laminado, oaracterizado porque, !
9 i' elo vence Neu euperfiele dó pólo Menos uma f;51.ha das ditas pe•

gelam) de eeluloeiregenerede, á aplicado de 0,1 e 17*,
pIaa

budeudu nd

lindusdo seco,. de uma Solução . anuose de um acido orgg.nloo
em-igue, tendo'co p ont:tente dó donizaç ' ão de , 10 -2 9 lo-60.

*pai e aplionee do alto reolne, e a ellperfloie que tom 0 coluçío
de.;oldo ors;niee eale'ele ent;0 comprimido de encontro s
,We gigh de depndo.folho dó pelioule de eeldldee resener.41.

475,)2 Sex .ce.-feira 18
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poetem) do ae52OO OGA o ponto 1, oareoteriSed0
2Oceano e Clite ¡eido crdtnica c; ácido cítrico, ' Mslelcon itedn1009
UtPcop c'42cenice Ou ts.rtÉrico.

5 - Um processo do ao4rdo com o ponto lp cereOteriZe40.
p- ar que)u dita,reeinc de fixação e amo rfooLop.de molcsino-fogMaldal..
a3n0 do cuzniclinc-urciio-formalleido ou do urOla-formaldeides
A requerente reivindica .de p oOrdo com o'Coni;ençà'o Interna
elencl . c o krt. 21 do Decretd-Lei no 7903 de 27 do hgeeta.de'194.5,,
o rzicridedo do corrcepordonte 'adido, depositado no RopertigNo de,
liAltatees doo Utadca %lideis' do Angrica, em,22 do Ogestó de$1961,
sob inc 135.0670
TtRM0 N e 143.217 de

Outubro de 196kx

Ou esc4pulas fixadas na mesma; pelo fato do quadro ter na OGA
co superior do lateral mais distante da parede uma peça de oneoA
xe macho-femea, que se conjuga à outra fixada em altura conveio
ente na mesma parecia onde se fixam as escápula° do austentaça0 e.
lateral do quadro.
2 - "NOVO MODZLO DE VARAL SUSPENSO", adordc COM 0
ponto anterior, tudo como eubstancialmente reivindicado, domerie
to e ilustrado nos desenhos anexos.

20 de setembro de 1962

PEQUERENTE: HAAS, RIBEIRO & CIA. LTDA. -- R.G. DO SUL
TITULO: " W.1,ALOS PARA CALÇADOS " MOD UTILIDADE )
REIVINDICAÇÕES

Solado para calçados carate ll,zado por ser ligeira.
mente côncavo, no 2ro formato do calçado, e por ser provido
de um reeKfl.lto longitudinal de pequena altura disppsto a0
3ongo da face interna do solado e cujos bordos 'são paralelos
nes bordos do próprio solado.
2,- Solado para calçados caracterizado por uta virola
perifirica fundida no .corpo do solado e ,Iue acompanha todo O
bordo desta, inclusivo o salto.
3.- Solado pare calçados caracterizado

ma

ser eesiencial

mente coma descriton reivindfcadd'e ilustrado nrs deeenhoe
nexea.

'ARMO& )42.987 De 14 de Setembr6 de 1962.
REQUERENTE:'AUCUST WILHLM HOWE- ALEMANHA
PRIVILBGIO DE INVENÇAO: PULVERIZADOR CO;1 DOSACFM,
PONTOS CARACTERISTICCS

1,- Pulverizador para espalhar quantidades doeadam.
Ge

"by?

O%-!

TERMO N e 143o29 .de 31 de julho de 1962
Requerentes SERVEWELL COMERCIO E INDUSTRIA DE
REPRICERAÇKO LTDA. .1= SKO PAULO
Mdo. de Utilidade " NOVO MODELO DE VARAL SUS
10ENSO
REIVINDICAWU2

I : "NOVO MODELO DfVARAL SUSPENSO", constituido *
por um quadro metálico conveniente, de proporçUe ideais, tende*
anternamente uma multiplicidade de barras oa tubos met611009 102
gitudinaie, caracterizada por ser preso por meio de ~a eorren*
tos situadas -m pontos convenientes de eus laterais mais ~Os
a ganchos colocados no teto, enquanto que as bordas do lateral
mais longo, situado mais p róNimo à p arede, se ePOia • es-gall01100 •

sal, pimenta e condimeatoe diversos, em que, a6bro areale

piente que contá o material a eer pulverizado, se acha 00100
cada uma tampa que apresenta, apenas ao longo de uma parto CO
seu canto lateral, uma série de orifícios de pulverização álaa
tapoetoe, caracterizado pelo fato de que a auperfloie de Mn,
tação doe erificioe de pulverização 4 formada, na sue pagte
voltada para a eirounferencia da tampa e por adbre tecla a Ur,
gura de cada . orificie de pulverização, pela euperfíoie interna do recipiente, prolongada diretamente e em linha rota
a eaída doe orifioloe de pulverização.
2.- Pulverizador com dosagem, de acerdo com o ponte
1, caracterizado pelo fato de que a superfície de limitação
doe orifícios de pulverização es estende, no seu lado voltadO
para o centro da tampa, sob alargamento na direção do

interier

do recipiente, obliquamente para cozi a parede interna do redfa.
plante, situando-as, nae suas par-te a lateraie que se aproXiMBID
da Urda da tamp a, rerpendicularmente à eucerfície da taMPac

A

DJARBO OFK;;IIAL(SecJ.: 0, Ifi)

3.— IN.iverizador com dosagem, de RO6zd0 OOM te peatte
1 ta 20 caracterizado :pelo fato de que O ~primando dos Cal...,
4 determinado pela Eram:ira dm tampa, g
loice de pulveriza
çae . a superfícele interna da parede do rceiPiente Coa:tia:oa eia.
alnha teta em tdda a largura -e oomprimenta doe Orifíolos de
ulverleação como parto, soltada para a oírounferánola da iam,

outubro c . e,

.

19.68

4793

,pega-mac ee estende até além da .sup

erticje extetze de parede.
tO recipiente e a capem de se colocar em ume resâtr4nois epli
dada à zona marginal da, parede do reeipiente.

Ina 0a euparfície de limitação, ao poses qge es partes lateais cluoperfíoie de limitação doe orifícios de pulverização,

Pinalmemte, a depoaitente reivindica, de 2o6rdo COM
Ocnvenção Internacional e de conformidade cem o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial, a
prioridecle do corres-.
poedemte p edido, depositado na Repartição de Patentes da no

Wroveegaem ém linheo retse de conto, easenoialmente Paralulaee

aenhe, em 15 de setembro de l6l, eob o nómero

Pulverizador com doeagem, de cardo oco oe ponoaracterizado
pelo fato, de que a tempzeeuaba co/2
tOe 1. a 5 0

1

6471/34 f.

Fig

tado $ em forme de chapa plana e rígida, e6bre a barda euperior
da parede do recipiente, e, ainda, pelo fata . de'que os orifício:,
te pulterização ee acham diapoetoe, a modo de pente, em forma
de re p hurea ao canto externo da tampa, e, finalmente, pelo fe.
tO de gut ás partee,toltadas para a. olrounfer6acis da taMpa,
pe..
eam cume euperfícies de limitaeão eão formedas'pela própria

pede de recip iente na região marginal deeta.áltima.
5.- Pulverizador com doeagem, 'de ao6rdo ~ame
les 1. e

4p

caracterizado pelo fato de que atempa apoiada,

Fig. 2

na região mai: ginel superior da parede do recipiente, ,de
pa bevouláve/ em tárno,deum eixo paralelo à e4rie'dos
elos de pulverização, e, ainda, pelo fato de que se dentee

.5

10

4

poetoe- a modo de pente entre os orifloios de pulverização 6e
prolongam atá alem do canto externo da tampa e enfp:onam em ra.
nhurae diepoetas na região marginal da Parede do recipiente, ea
imelmente, pelo fato de que, em caso de-execução da tampa em
9

Wateriel eintétioo adlido e eventualmente traneparente, a par:.

10

4

te do reeipiente coneiete em material eiatático eléstico.
6,- Pulverizador com doeuáem, de &cairão coei o Pealo

•

pu derecterizado pelo fato de que a parede do reoipieote ee
euUU reforçada por meio de um inváluoro externa de ornamentapeo wa fantaeia.
Pulverizador com doedgcm, de addrdo ema os ponies 5 nu 6 0 oaracterizado pelo fato de que com a tampa de pul
merização se acha conjugado, do lado oposto sos'orifíciom de
pulyerizapeo, Um batente em forme de boleado, diepog,to na pe.

TÉRMO: 1142,784 De 6 de/ S etembro de 1962.
REQUERENTE: MURAL MOIFORS CORPORATION-E.U.A,
PRIVILÊGIO DE INVENÇÃO, EQUIPAMENTO DE REpRICERAÇÃO.
PONTOS CARACTERÍSTICOS

.rede do recipiente e que impate uma abertura ladeeejada da tom

1 — Um equipamer,,o de refrigeração, Inc7nindo disponit/vO

.de liquefaçóo e dispositivo de evaporação„ dutow de suprimento

1)a,
Pulverizador com dosagem, de carde COM 00

de retérno, tenda ume primeiro porção para troce de calor o liga..

vve....1 a e, caracterizado pelo fato de que a tampa se acha proa
vida cem um flange de fixaç5c. engrenado Com a pe. /Ade do reel•

00 operativamente com os diapositivos de liquefação e eveporn4,
caracterizado por ter um dieposítivvespondente
temperatura,

piente e interrompido na mona doe oriffoioe de pulverização, 0#
cinda, pelo fato de que a parede do recipiente se prolon ga, aa

tivo de dates de retOrno, localizado pera troce de calor entre di-

região dos erifíoies de pulverização, at4 a altura da tampa, e
nue oe oritloice de pulverização cão forme:doe, na parte ,da o1r.
onafert:nela da tampa livre do flange de. fixaçao, por rauhuraa
e Untes a modo de pente, ceado que cie dentes se °atendem atd
tosarem na superfície interna da' parede.do reo1P1entee
.9.» Palverleador coei dosagem, de acordo oeM oo pautoa 1 0 4, caracterizado pelo fato de que a tampa aprenentap
do lodo opoeto aoe orlfleloa de palveriza0:0, um pega-mgo em

forma do lóbulo, sendo que od dantes d/epoetoe a modQ de Pen
te entre ou cru foice de pulver/saolio ee prolongam até 014m
do cauto externo de tampe e engrenem em M' o nbur4a, dPdstagi
ne zuns aurelasa de pende do no4à.vatev
040 g

que responde ; temperatura de uma poro internediria do diaposite primeira porção em relação de inCertrose de calor, e dito dispo..
altivo de liquefaço, pare descongelar dito dispo:itivo de avapcm.
M'Oã'd•
2 - Da equipamento de refrigeração segundo o ponto 4 . oco. 1
raoterzedo pcxque dito dispositivo respondente ai temnerature.,cow.
siste num interruptor desço de mole, ligado em serie comum dia.
1504itivo operado eletricamente, para operar o dispositivo de 11»
quefec;b, sendo dito interruptor , respop dente e UM4 baixetenperetun
PC predeterninnda de urna porção Intermeeiárlu de diapositivo
Intertroce de odiar, pare desligar o diapositivo operado eietrIce m 1
ummte e deaoonae/ar o diepositiro de evapereçÃe.
3 --Um Gtguipementi de retrigereção tegundo co pcmtos 2
ZO 9 i0 ~ 111(4,0 P .W 50;10 040 40Wealti1 'e te tlatee de udpwlmtálto,
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1.- Um filatOrio tIxtil, da categoria na qual

•ttend•- deade O diapositivo de liquefação para transferenola de
ORlor com um acumulador, e se liga ; entrada do dispositivo de evapo.

MA

reção t e porque dito dispoeidío de dutos de sucção ou retarno,.
•0 *atende do dito acPeaulador pare o diapositivo de liquefação, sen.
dispositivo regpondente ; temperatura disposto para responder

00 0

; temperatura do dia¡,oaltivo de dutoade .auoçãoa pera descongelar *
4(

dipPoeitivo de evaporeção.
4 - Um aqui:lamento de refrigeração segundo o ponto 3, ca
Oboteritedo porque dito acumulador e ligado ; saida do diapositivo
de evaporação, e porque uma porção do duto de sucção este disposto
par. troce de *olor com o dispositivo de duto's de suprimento, 4
t'emperatura, responde a uma beim
temperatura predeterminada, de uma porção do diapositivo de dutos
de atuação, adjacente ; porção de troce de calor com os dutoa de

ter diapositivos de liquefaçãoa de evaporeçío, diapositivos de

temperatura, respondendo ; Gem-

perstura de uma porção intermedieria do dispositivo de dutoe de re'barna, localizado entre dite porção para trode de uelor e ' dito diapositivo de liquefação, para descongelar o diapositivo de evaporo-4 0 , • um diapositivo mercêdor de tempo operando em intervalos ~lidos, para descongelar dito diapositivo de evaporação.
6 - Um equipamento de refrigeração segundo o ponto 5, os'.
racterizado porque um, porção do duto de suprimento, mole perto do
AO

te, a fim de elevar uma balança porta-anãs, dotada de um meig
-suporte operado pelo quadrante, ate uma pooição correepondenle ao estado cheio. ou carregado das bobinas,.filatCrrio Isse,cA
racterizado pela combinação, com a dite balança, de

UMA

Unida-

de aferrolhadora dedistensão,•el:tricamente operada, direta mente intercalada no aludido elemento flexível,

e

permanecendo

normalmente retraida, bem como de um meio de chave, 6berado pe
binas cheias, no sentido de excitar a mencionada unidade 'parai
causar sua distensão e o consequente alongamento do elemento
ate uma posição prOpria para aplicar um punhado de ponta : pdg
te de uma bobina.
Z.- Mecanismo aplicador de punhados de ponta, carmeterizado por oompreender, em combinação: um mecanismo-guia; um

09.

Io*' ligado operetivamente com o dispositivo de liquefação e evapo-

diepoeltivo de evepoleção,

pare permitir a oscilação de um quadrante ligado ato dito ele mento flexível, sob a influ:ncia de um pIso ligado ao quadran-

flexível, de maneira qué a balança porta-aneis salte para cima,

Ouprinento, para iniciar o descongelamento do dispositivo de e•
Vaporsçao.
5 - Um equipamento de refrigeração, caracterizado pbr

reção, um dispoeitivo respondente

.24.

la balança quando prOxima da sua posição que corresponde :s bg

porque o dispositivo reapondente

dutoe de reterno e suprimento, tendo uma porção•pere troca de

UM

oanismo-gula avança um elemento flexível, aIbre meios de gula,

estende ao longo do comprimento para

troce de oaler com os ledos opostos e o fundo da porção do dispo-

elemento flexível, operado pelo mecanismo-gula; um quadrante,
ligado ao elemento flexível; e tendo seu movimento controlado
pelo mesmo', sendo suportado de forma oscilante no filatOrio;uss
meio, operado por gravidade, e ligado ao quadrante a fim de ia
pelir o mesmo numa direção; UMA bala nça porta-anele, cepas de
ser elevada; um mecanismo elevador, antreligando a balança • o
quadrante; e um maio, diretamente intercaledo no elemento flexl
vel, e podendo ser operado-, em resposta ao atingimento, pela
dita balança, do limite superior de sue carreira normal, no
sentido de alongar o elemento flexível, e permitir assim balança deslocar-se para cima ém . sobrecurso, ate ao nível de uma

eitivo de doto. de retOrno, meia parto do dito dispositivo de evisp*'..

posição para a plicar o punhado de ponta ?ts bobinas.
3.- Mecenismo aplicador.de punhado de ponta, caractf

reção.

rizado por compreender: um mecanismo-guie; uma balança porta7 - Um aqtÉpamento

de

refrigeração segundo os p ontoe 5 ou

6 0 caracterizado porque o dispositivo respondente

temperatura, s

responde ; temperatura de um porção adjacente ; p orção do dispoeitivo de dutos de retOrno, O mais parto do oom;qo da porção de
Intertrooa de °olor, para descongelar o dispositivo de evaporação.
A requerente reivindica do scOrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n 2 7903 de 27 de Agasto de 1 945, •
prioridade do correspondente pedido, depositado na RApArtigid de
Patentes. doe Estado: Unidoa da America, em 22 de Setembro de 1961,
139.998.
eob

iíiri

46
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O

-anis, capaz de ser elevada; um meio de quadrante, suportando
a dita balança, operado pelo mecanismo-guia, e incluindo um elj
mento flexível, ligado ao mecanismo-guia; e um meio, capaz de
sofrer distenso e retração, el;tricamente operado e intercala
altimo, quando
do no elemento - flexível, a rim de alongar :ate
_
.
e balança atinge o limite superior do seu curso normal, a fim.
de permitir deste modo ; dita balança efetuar um sobremeso,pa
za elevar-se ate ; posição na qual são formados os punhados do

ponta.
4.- FilatOrio tIxtil, caracterizado por compreendera
um mecanismo-guia para formação das bobinas saro 03 fusosiume
balança porta-anais, capaz de ser elevada; um mecanismo, supor

40

O

e

51

tendo a balança, podendo ser operado no sentido de eleve.-la
abaixe-la, e incluindo um quadrante oscilante a um elemento
flexível que liga 0 quadrante ao mecanismo-guia; 00A unidade

30-

de ferrOlho ou trinco extensível, diretamente intercalada no
elemento flexível; um meio de solanoide7 ligado unidade-ferAlho, e podendo ser operado no sentido de solta .la, com o fim

fl

de efetuar um alongamento do elemento flexível quando e balanF2../

24

kTRRYO: 142.725 Da n de Setembro le 1962.
R4URRENTE: DENCO A.G, - SNIt'M
mery /dGIO DE INVENÇXO: MECANISMO AUTOMÁTICO FORMÂDOR DO PUNHA-.
DO DE PONTA PARA FILATOR7.Q.
íOS
f"'"

ça estiver elevada; e um meio de chave, operado pela balança
porta-anéis no limite superior do seu curso normal, • el;triClemente ligado ao solenóide, para causar a excitação do 1103210 n
FilatOrio tOxtil, car&otori.zado por come:.nder:
UMA M.artça pOrta-anele, capaz de ser eivada, com o rim de dl

••
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;
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; It
Idgir o' fió numa pluralidade do botinas durante suo eleva,Alce.
cem obeSmnmento;; um meio formador de bobinas, incluindo um el2
,- z. t _I,
,
• ; , . t . :... e
4. 2. ' ,.•
0
ilm,Y:to flexível, ligado a•balsnça e controlando a elevaçac
•J•

,

t;t
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abaixamento da Mesma; e um meio-ferrelb0, podendo ser solto OM
- •
3itwado mediante solenoide sendo ligado aó meio formador de
bobines, e podendo ser Operado, quando a balança atinge una pg
tiiç.o Correspondente ao carregamento eolt pleto das bobinas, no
Mentido de permitir um afrouxamento no elemento flexível, a.
te aumentar o seu. comprimento efetivo, liberando assim

a•bale4

tee porta-anels, para mover-se ou elevar-se adicionalmente et;
um. 'nívol que corresponde 'e posiç;o'para aplicar •;a bobinas o J3S.

gg om nlatágo, t;xtil, un macenlado-gUin pare 1 .
2Wma4e,4ap,tobinec,,eareatrinado,Porása*ltartzu,vbra90
um quedra mto . opoi}a nta;,omqUadrante,
P4vatado,ne,dito braçor
Em elemento flex5e1cpqPe Rando ,
c00 tv eusdr enteA . Sande atada 0
, mesmo e . tendendo para faze.10 pivotar numa direçUs
resiliente que resiste ao movimento do q uadrantena mencionada
direçao; e uh moio-ferrelho, operado e. solenoide, antre1igand0
a dito braço e o quadrante, e adaptado p ara, ao ser excited05
liberar o quadrante no sentido de' p ermitir-lhe plvoter na a/U.
tida d..ireç go, provendo deste modo maior afrouxemento no °Jena
te. flexível,

hhanc de ponta.
6.- Mecanisno formador de_punhados de ponta para ti.
aarios tZxteis dotados de uma balança porta.anei s e de um m2

Filaterio textil, oaracterizad° por . compreendera,
um mecanismo-guia; uma balança Porta-anis, p odendo apr elevada sob o contrele do m ecaniamo-gula; um q uadrante oacilanteNM

easa::sno-guia para controlar o movimento vertical de vai-e-vem.

elemento flexf;e1, entrelígando o mecanismo-guia eo quadrantes'
um elemento pivotado n. fila g rio, normalmente cooperando com
o, elemento flexíRL el no sentido de mante-lo esticado; um dispo.

te dita balança, cujo mecanismo-guia incluí um elemento flex.
Ve: e uma unidade-ferrOlho extensível, a qual diretamente i0.
teroalada no elemento flexível, este caracterizada ,por. compre.

•-sitivo-solenoid

Vid, E,Y4 UM embolo mergulhador; uma mola, impelindo o ';:mbolo a

ligado ao elemento pivotado para fazils.lo da.
cilar, quando excitado, no sentido de afrouxar o elemento fle.,

ume posiçeo recuada, a fim de manter o elemento flexível em seu
conprimento normal;e um . diapositivo-ferrelho, operado a solena

xlvel e de aumenlar assim seu comprimento efetivo; e um meio
de chave no filat j rio, para ser contactado pelo balança.porta.

.r.gado ao mergulhador e podendo ser operado pelo solenoide
no sentido de ioltar ou de desaferrolhar o mergulhador, quand0

.anels, a. fim de excitar o dispositivo-soleneidee

balança porta-anis estiver perto do limite superior do Seu'
curse normal, de sorte que peso da dita balança provoq ue A

a

o

distersU do mergulhador e o consequente alongamento do elemen
to flexível, mediante o q ue e balança sobe•enteo autometicamen
te ate

u

posiçao para formaçao ao punhado de ponta. .
7, 2 Filaterio tfeatil, incluindo um mecanismO-guia pç;

re formaço das bobinas, Uma balança porta-anais controlada pe
2c mecanismo- g uia o qual inclui um elemento flexível e una uni,
dada-ferrolho extenaívei, dlretamente intercalada no elemento
'.1t.xlverl, caracterizada a unidade por compreender: um embolo
nosaulhador longitudinal, provido de um rebaixo de aferrolha .
nu_zta. ¡ uma mola, ligada ao mergulhador, a fim de mante-lo nUm4
yesiçeo recuada; um ' jugo eferrolhador, deslocarei na direçgo
trazsversal do mergulhador, podendo penetrar no dito rebaixo
para cooperaç g o com ele, e serdissociado do mesmo; um meio re-.
s2iente, conservando o jugo dentro do rebaixo; e um meio de
aolcnoidea para deslocar o jugo na direçU transversal do mar,

•

,

11.. Em um filatjrio textil, contendo

Uma balança

porta-aneis, capaz de ser elevada - um mecanismo-guia q ue controla o, funcionamento da balança pare aplicar o fio a.. s bobinas,
caracterizado por incluir*' um elemento ' flexível; uma Unidade
'axtensível, diretamente intercalada no elemento flexível e ten
do Um . e.mbolo mergulhador, provido de um rebaixo de aferrolha .
sento; uma mola,, ligada ao mergulhador,com tendencia para re.
ou-10; um elemento detentor, podendo ser movido na dlreçU
transversal do mergulhador, a fim de fixía - lo na posiçSo recuala, podendo solte-10 porem; um segundo anergulhadora operando(
eub4tanoialmente paralelo ao primeiro mergulhador, e tendo um
rebaixo adaptado para receber o referido elemento detentor; ume
mola, resistindo ao movimento do

segundo mergulhador numa dir2
çZo; e um maio-solenoide, operevel, om resposta ri eleveçU da
balança porta-anels, no .sentido de deslocar o segundo morgtabn.
.dor numa direçZo, de maneira que o elemento detentor penetre

turr.utor, a fim de dissocie-lo do aludido rebaixo, mediante t
que t. tenso inerente ao elemento flexível poderá' causar a

no, rebaixo do segundo mergulhador e abandone o . rebaixo do pri.
toiro mergulhador, a fim de permitir a'extons g o ou avanço dts.
te-atimo e UM alongamento efetivo do elemento flexível, para'
que e balança porta-anis possa deslocar-se, subindo ate uma

tesea ou avanço do mergulhador, e o consequente alongamento •

posiço pare aplicares punhados de ponta. "as bobinas,

mr el.emento flexível,
a.- Unidade de adaptação para filatOrfos 4xtele do
e.pe dos Que tM UMa balança porta-ane' is, capaz de ser eleYade,
mecanismo-guia que controla o movimento da balança, cera
terizada a unidade por compreender um dispositivo.feerfilho,OP.1
s. a. S a solenoide, ligado mecenicamente ao mecanismo- guia,, e pa
• um

er operado, sob a Sua eaCitaÇ;U, no sentido de aumentar
seamente
o comprimento efetivo do elemento flexível dO
rort .

•

'we:ao:smo-gul.a, com o fim de permitir balança porta-anelt
• oterase e elevar-se eteii posiçeo para aplicar ik ponhade
tç pun4. ás bobinas, bem cora: um mei 'o ' eletrico. contactado
tin,mente- p el á balança porta-anais euando a mesma estiver ae
aevada a, fim Ut eici,tor e colenoáe que opera O 411e0

Filatio

caracterizado por incluiesma
barra porta-fusos fixa; Uma balança porta-anis, para ser ele..
vede e abaixada relativamente e barra dos fusos; um mecanismo.
'guia; um melo de ala vanca-balanceiro, ligado balança o eu .
attil,

portando-a, e incluindo um contraptso, capaz de elevar abala,
ça sob a influencia da gravidade; um quadrante, ligado ao meio.
alavanca; um elements° flexível, cooperando com o quadrante

40

e ligando-Geo mecanismo-guia; um dispositiVo extensível, ele
tricamente operado, diretamente intercalado no elemento flexí.
Tal ! Pare efetuar uma distenso ou alongamento do meamo quando balança estiver elevada; Um meio de chave, contactado pelo
balança el evada ! ' a fim de excitar o dito dispositivo 014.1,1009
Ej

y um medo 1/mitadorp ligado ao quadrante, 0 fim de Iimítar o
sem govjzogto facilitado p e lo baxmLézepto de elemento tleschola

HI)
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2 - Dispositivo da acOrdo cA ,a o ponto . 4 Carao.

analms../.¡:*, a depositsae reivindica, de scOrdo com
19 Contenção TntardAcional e de conformidade com o artigo 21 do

.1rizado pelo . f.kto do gancho ser . montado em posição regulav.1
aentido da altura.

te pec.,..ine, deposindo na RePertição de Patentes dos Estados
da America do iorte, em 11 de'setembro de 1961, sob a'.
P-2,37402.
VoidtA

1-1 H

“

A requerente reivindica de acerdo com a Convenço

Cgdico dg Proprieeáe Industrial, a prioridade do correspondeg

Internacional, e o Art. 21 do Decreto. Lei n* 7903, de 27 de agosto

de

1945,

a prioridade do correspondente pedido depositado na Re.
pa:rtiçeo de Patentes da França, em 7 de setembro de 1961. gen
n# 872550.
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TERMO DE ?ATENTE O' 171.065 de 7 de áplo de 1965
REQUERENTE: PANEI S/A - INDUSTRIA E COMERCIO - sIo PAULO
MODELO INDUSTRIAL:"NOVO MODELO DE PANELAS E OUTROS SIMILARES*
o

REIVINDICACOES

De 1.1 de Setembro de 1962.
TERMO; 11l27O7
CREQUERENTS: RAYMOND DEWAS- FRANÇA
@RIVILtwo DE itts-vttc:xo: DISPOSITIVO PARA INSERÇA0 DE TRAMAS DIPEs
RENTES EM MÁQUINAS Ds TECER DE ALIMENTA .
Ç'110 CON.Rrwx.
REIVENDIO4DES
- Dispositivo para inserção de tramas diferentee

1. Novo modelo de panelas e outros artefatos ai.
aliarem:, caracterizado por serem ditas panelas a artefatoe .
de formato tronco-cenico, com a circunferâleia do fundo, .
maiOr que a da abertura, a euperfície lateral e o plano da
• base ligadoe por uma superfície de concordância curva, ditaz)

nas :iquinas de tecer de alimentação continua em trama por grandes

panelas e artefatos sendo providos de cabo e tampa.
2. Novo nocalo de panelas e outroe artefatos ai.,

bobinas situadas no exterior da urdideira, e de inseridores, caras:.

milares tal como acima descrito e reivindicado e eeeencial--

terisado , pela combinação juntamente com a quantidade de orggos

mente como repreadntado no deeea:c.'

Uci cnad oree doe fios de tramas e a alavanca Unica assegurando a
spreeentaç'áo.do fio selecionado ao inseridor entrando na urdideira/
tle

um gancho

montado sobre a face anterior da guarda do pente, ou

aa proximidade imediatw da dite. guarda, . dito gancho apresentandO
ponta voltada para baixo e na qual o no selecionado Ma*
poioolir por sua propria ageo,. devido ã retomada de poolgb de
unta

Wanca e

apresentagao e ao avanoo do insorldor na

tSRMO. MS PAULUS tio 1?1.039 de 7 de .ultio de 1965
REONDSSN2St ASRISD STRITZEL. SXO PAULO
Nana DPI/TIMOR: "NOVO MODELO DE AMORTEOEDOR APLIOSEi;
NAS GARRAS DOS PARACHOQUES"
EETOS-GARAOTER7ST1005
1. /avo modelo de amortecedor aplicável nas
644T44 404 P4t40041.104 40 vsfoulea n Joaraoterizado por coom-,

preender eseencialmente um corpo alohgado de formato oUbs'41191a1Mte offilrollíndrioo, tudo 4e suas extremidades
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destinar a cançta.tinteiró, lapiseiras C similares e conaos
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tir em uma haete ligeiramente recurvadeg com borda viradae,

tendo uma extremidade alargada em circulo, com um furo Centrai, formando anel, dobrada em angulo de noventa grau aproximadamente em relação à haetep e a outra extremidade o
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2 - Novo modelo de clipe tal como acima deaori.

Mada uma travem unindo entre ai ao porca de fixeclo doe
ditos amorteoedoreap tsavando-aa e.impedindo deese modo 0

to e reivindicado e eaeoncialmente como figurado no desenho
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4. Nevo modelo de amortecedor aplicável,naa
Garras doe parschoques de veXculoe Bulátancialmente como
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,
TERMO ,N Q 170,715, DE 25 DE JUNHO DE 1965.
*REQUERENTE. FABRICA DE CANETAS DELTA LTDA.- 'SX0 PA140.
160DELOOINDUSTRIAL. NOVO.MODELO DE-CLIFS:-.
REIVINDICAÇOES
-

Novo modelo de clips, deatinado e 2ixeezlo

de canetas-tinteiro, lapiseiras g similares, caracterizado
por ser conatituLdo por uma haste metEilica, tendo uma extra
niáade alargada em circulo, com um orifício central, Xorau'In
do *um anel, dobrada' em ángulo aproximado de noventa graus,-

um corpo estampado ' com o formato geral de Usaflecha,:isto
com a perta próxima do anel, alargada e nervurada longitUdio •
malmente, o trecho intermediário alongado e. fin a lm ente
G
ponta i ni c ialmentealargeda e depois p onteaguda, et:4)08138de,
com bordes reviradas e reáuntadaa.
2 - Nevo mode/o de olips, tal como coima descs4
to e reivindicado e a ssencialmente,rapresentado no desenho_
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1 NOVO tipz 4., torneira com quebra-jato tal
1 -

71a do registro o aspecto de um bulbo com seção reta asilei-

, elmente elltica e rebaixos superficiais, de alto a baixo,
e tombem pelo fato de ser o tubo de saída da torneira incli
Lado para cima, segundo Un engulo de setenta graus,aproxima
::.mente, com-a vertical, dito tubo possuindo massas ou r2
*r. ixos aliticos laterais, ao longo o seu comprimento,e be2
recurvado p ara baixo na extremidade, com uma rosca intqg
nesse extremo, para fixação do diapositivo quebra-jato.
Novo tipo de torneira com quebra-jato, - tal

2

Novo itpo de cotei paNt offiflaia3 a

. „trutura.Verticali caracterizada por mo
"

conformando gomos, envolvendo a f -, ar!r e superior ,J.,r castelo,.

•

•
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Como acima deaCritO, caracteilzadO 'pelo fato dÀ ter a mano-
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OnatItoir

orla*4

'atente num arMnrio coin eetrutoro meteitoa, Pgadoe (i0vgdge9
Pratelèiras de tela reforçada em 'esizaile metaaeopprta

vidro tamb;m em caixilho metálica, arbtoulada porêoâo a()
dobradiças, fundo eis,Ohzpa metalioa s

dlopondo Mu"

seu interior presa ao fundo uma reeiet01,7A

netrica
o

'aquecimento.

2 - Novo tipo de aetu-fa para ealgad0010On
trutura vertical, tal 6omo acima-descrito e reiviCat0a44
eaSencialmente como repreaentado . no deseaklo a'am0,1

.:710 moita descrito e reivindicado sessencialmente como r2
sf:Atedo no desenho anexo.

1

-V7r-

7. `_. A

•

TERMO N 2 147,398 de 5 de março de 196.
Requerente; ROBERTO BULHO RAMOS . SIO PAULO
MODELO DE UTILIDADE; "NOVO TIPO DE COICRIO DE MOLA COM AQUECI.
MENTO CONTROLADO"

DE pAutRE lio 169.514 de 7 de maio de 1965
PGICA TRIXNCULO S/A MIN AS GERAIS
INPUS2RIAVO UDU° DE METAIS PARA BANHEIROS"
REIV2NDICACOES
1 - Novo modelo de metais para banheiros

REIVINDICAOpES

I - NOVO TIPO DE cOLCHlo DE.MoLA COM AQUECIMENTO OONTPA

carae-

Perize.do por serem as peças constituidas de elementos meti
„:.208 combinados com elementos plaeticoe.

2 - Novo modelo de metaie~ banneiroe,tal 09.
ao reivindicado acima caracterizado pelo fato doa

dois

:G41;06 combinados assumirem a configuração geral de

.

▪

onco-o 3nicae

012

peças

de bases maiores curvas (1) e (2),..Justapos-

I,se peças bases menores planas a tendo as superfícies latj

raie (3) providas de massas elíticae regular a.simetricamem
e- dispostas (4).

3 - Novo modelo de metaie para eanneiroNtal g.9
descrito e reiindicado e e q enzpialmeLts represeU-

r-

ts:,

àâ5nho anexo.

s9 169,513, DE 7 DE MAIO DE 1965.
UER:ENTS. WETAIAIRGIOA idARACANX LEDA.- MINAS W:RAIJ,
I lsousTRIAL. NO y t TIPO D3 FV4PA A
MOADODO3 00r
VERTICAL.

nánurapoR%

a4TRWORA

LADO, formado de um colchío de mola comum, po gil caracterizado
_por ter uma tenue resistencia eletrica numa das facas, debaixo
de capa de cobertura, com tomada de corrente a remostato para ra
guiar a temperatura.
Tudo como descrito no. presente mamaria'. e ilustrado nos
desenhos em anexo.
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449 861.01.

N9 861.034

Requerente: Diniz & Cia. Ltda.
Local: Sergipe
Classe: 40
lairtigos: Colchões
N 9 861.035

,•
N9 861,040

149861 .042
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Requerente: P. Portella Ma i :ama
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: Vestidos, saias, " blusas,
calças, atiaaaa slaks.
as, estolas
Ma_ ca : "Esquilo"
-851.b_a: •

k

INSTITUTO

KEPLER
l
Rcqz;,,,,khe: HeitOr Eglantina Rasas
Titulo de Estabeleciinento: Instituto
Local: -Guanabara
Classe: 35•
Ensino em geral
861.030-31

0)2lgt

INDUSTRIA 8RASJLEIRA

Requerente: bonança Corretora de
Seguros Ltda.
Local: Guanabara
Género de Negócio
Nome de Emprêsa
N9 161.04Z

Requerente; Agrofarma Santa Fé S.A.
Local: Ceará
Classe: 48 . •
Artigos: Aguas de colônia; talco e
sabonete
N 9 861.036

Loja de Calçados
PIO
Requerente: Manoel ictorino de
Cunha Mello •
Local: Minas Gerais
Classe: 36
Titulo do Estabelecimento
N 9 861.037
-

a

ALPARGATAS
Indústria Brasileira
Re9uerente: São -Paulo Alpargata
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Fios de algodão, canhain
celulose, juta, 'linho , lã, fios plástico
/
fios de sêda natural ou rainn par
tecelagem, para bordar. para esotur,
tricotagem e para crochê fios e
linhas de tôda espécie
N9 a51.043

ALPARGATAS
IrÁuslria

ALPARGATAS

Paulo A /pa ,s'a tas
Requerente: ,
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Indústria Brasileira
•
Classe: 21 •
•
•
Artigos; Veículos 'e suas partes
' tatos, aeroplanos, alavancas de freios. RCuerente: São Paulo Alparg&tak
oniorteced.oi. es , ambulâncias, andoriSociedade Anônima
nhas, assentos de veículos. nu - , •
Local: São Paulo
toináveis: balões, bicicletas, Ja: nas de
Indústria Brasileira
Classe: lg
frios, barras de traça°, ornaadeiras Artigos: Aves, pássaros e aniMaia
Requerente: Manoel Victorino
de caixas. bracadeiras de eixo 'ora- vivos, inclusive bicho da se-da,
Cunha Mello
liaquz-acri;.e: Future Maman aloaasi
çadeiras de molas braços de veiculos;
.em geral'
Local: Minas Gerais
e Confecções Ltda.
•
charraika. carrors de- bagarten.- raa reClasse: 36
Local: Guanabara
N9 861.0£.4
Artigos:' Calçados para homens, tas, carretas de artilharia, aarrinhos,1
Classes: 8, 11, 12. 13, 14, 15, 23 25,
carrinhos de ma.o. 'carrinhos :ara pesenhorase
crianças
26, 28. 34, 35, 36, 44, 18, -19
dreiros, carros para carga carroa irara
N9 861.038
estrada de ferro, carros, aammaaaa
Titulo
carrocerias, carroças, carruagent,. carClasse (') 36
ros tanques, camionetas, chassis caia
Indústria Brasileira
Artigos: (a, '"1 na claasc
bnradores, chapas de caber:2..1'w • de
veículos,
abanas
circulares
de
veículos
N 9 861.032
O Correio de Santa Rita charneiras, choques, conexileos de Requel___•e: Dabi, Indústria Brasileira
de Aparelhos Dentários S. A.
tope de veículos, cubos para propul- •
Ribeirão Piêto
do Sapucai
sores, cubos: desligadores; eiXos de Local estabelecido:
Estado de São Paulo
hélices, eixos de locomotivas, eixos de
Classe: 7
veículos, embarcaçõeS, elevadores, enfayro,
gates
de
borracha,
engates
Artigos:
:kir/quinas
e utensílios para
Manoel
Victoalna
Requerente:
estribos para carruagens, eseribos de 'serem usados exclusivamente na agrira
da Cunha Mello
Indústria 'Brasileira
veículos; freios automáticos, freios cultura, a saber: adubadeíras, arado
Local: Minas, Gerais
pneumáticos, freios para estrada de arra.nca.dores de tocos, ancinhos e eni n
- Classe; 32
Requerente: Agrifarma Santa Fé S. A.
ferro, ferro de para/ama: galerias: prlhadores combinados: bombas
Artigo: Um jornal
Local: Ceará
hastes de veículos, hélices; iates, in- jardim, bombas para adubos; ceife',
N° 861.039
Classe: 3
jetores de locomotivas; jogos de en- deiras, carpideiras. cultivadores, calra
Artigos: Um produto faimacèutico
renasagens, jogos de rodas. jegas de -deiras, a' vapor para fins agáleoln
f.od
para transporte de toras. lan- charruas; escarrificadores, enxofradeirn
— 061033
chas, lanchõeõs, liteiras, locomotit/as: ¡i ras_ facas para máquinas agricolaS,CLORAN-CORTISON ifialas
de borracha para carros, molas! ,grades articuladas, grades i_rikingule:t-','
inotocclosa res, grades para molas para agricultttra
de vai-é-tilos. Motocicletas,
INDUSTRIA BRASILEIRA
monociclos, 'motonetas; navios, ônibus: ra, grades de discos ou dentes; lançara
P.alnéis de armação de veículos, para- chamas: máquinas para pulverizar
nioques;, para-larhas, pontões rabo-, borrificar desinfetantes , máquinas /Ara43
Requerente: Qimiofarriaa Ltda..
que; tensos, reboque para taansp.aate.' tedeiras, máquinas para irrigação, má.*
Local". São P0
Cia. Vela .
abocadores, rodas para veículos; sa- quinas para matar formigas é outr091
Classe; 3
Requerei) te: Diniz
Local: Sergipe
Artigos: Uni produto farmactulico veiros:- tambores de freios. tendera, insetos. máquinas de podar, inaquinaa
tilbure.s, tirantes de carros, tratores,1 sachadeiras, máquinas ensithador41
Classe: 40
• indicado nas conjuntivites
trenós, triciclos, trucks de' loco- I máquinas cortadoras de grama,
d 1- ti; 1
blefaacoconjuntive.s, esclerites,
Marca.: Fib:•amlex
elites e outras infecções
tIm étIs 1tÓ tWas; vagões, vapores, vewcipedes.; quinas niveladores, moinhos de venta
•Arliaos: Colchões

PIO

"Taid"
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N5 561.059
ariote-arstÊaa:. a-01os compressores inrai clnicos ,tôrtios de relólveres, tôrnos botes e dispositivos nas-é iriá-/os; aaLo".etos
lure
stsfaaelar 4Crata; sendeiras, semea,daisi automáticos, tôrnos verticais, turbi- raquedes; salva-vidas;
nas, tubulações para caldeiras; válvuis'as; tosaeiores de grama, tratores
remos; vigas, vmic::.
aerem usados em trabalhos da fazen-1 lec d 4'. uso de máquinas industriais,
N2 861.0-57
"
velas de ignição para motores, válvudas; vassouras mecânicas para
las e ventila"nores quando parte de
jardins
máquinas
1
N° a61. .045
N P 861.04'7
Requerente: Dabi Indústria Brx.j.i.ein.
de Aparelhos Dentários S. A.
0,0(7p
Local: São Paulo
Classe: 10
Artigos: Abaixa-lingua, abre-bocas,
Requerente:
Eli
Lilly
And
Con/piny
boulTic.22.1a• :razilkireszTasideiPra
afastadores, agrafos, agrahildüstrria
Local: Indiana-0°11s, Estado de In- adenótomos,
fos para ossos, agulhas para injeção,
diana, EE.LILI.
Regue.. :11te. Labi, Inatiatria iJi u:,Àleira .
algodão hidrófilo, alicates, amalgamas,
1=C equ c-r:s : Dabi Indústria Brasileira
de Aparelhos Dentários S. A.
Classe: 2
de Aparelhos Dentários S. A.
aparadores, aparadores para fins méLocal: São Paulo
.
Artigos:
Preparados
químicos
herbiEstado de São Paulo
dico-cirúrgicos, aparelhos para massa' Classe: 2
dás
de
teteia
espécie
usados
rrs
planClasse: `I
gens, aparelhos de pressão arterial,
Artigos: Adubos, ácidos sanitários,
tações de. arroz
_kl : n.0s: Máquinas e utensílios para águas desinfetantes e para fins saaparelhos de diatermia, aparelhos de
2. serein usados exclusivamente na agri-, nitários, água oxigenada, apa,nna mos-.
N" 861.058
raios ultra-violeta, aparelhos de Raio
canana, a saber: adubadeiras, arados,: mosca e insetos (de goma e papel ou
X, aparelhos de infra-vermelho, apaarrancadores de tocos, ancinhos e em-I papelão), általis; • bactericidas, bararelhos de surdez, assentos para enfeia.
pilha do r es combinados; bombas de tieidas, carrapaticidas, cresol, cresGmos, ataduras; bisturis; conta gotas,
jardim, bombas para adubos, ceifa- talina, cresoto; desodorantes, desinfecutelaria cirúrgica. cadeiras para clí(Miras. carpideiras, cultivadores, cal-' tantes, defumadores; esterminadores
nica médica, cambraia hidrófila, cooude i ras, a vapor para fins agrícolas de pragas e hervas daninhas, esterisiara ;Tas; escarrificadores. enxofra dei-- lizadores, embrocações para animais,
las, cataplasma de peltro, catgut, cera
ias facas para máquinas agrícolas i enxêatos; farinhas de ossos, aertilipara incrustações e artieulaçoes, c'èra
grad ris articuladas, grades friângula•- zantes, fosfatos, formicidas,. furniganlaminada, c:ra colante, distas para fina
re, saacles para molas para agricaltu- tas ,fungincidas; glicose para fins veclinicos, cintas umbelicais. collietas
ra, asades de discos ou dentes; lança,- terinários, guano; berbicidas;
cortantes compressas de tecidos, coschamas; máquinas para pulverizar e inseticidas. insetifugos,
vcidas; mitótomos, cineras: dentes artificiais, denhori!ficar desinfetantes, máquinas tia-, crobicidas, medicamentos para anitaduras, depressores, dilatadores, dre tiedai s as, máqunas para irrigação, aná- mais, aves e peixes; Óleos desinfetannos, duchas vagmais: elevauores,
pana Tis ata-a matar formigas e outros' tes e veterinários; papel mata raiisca,
ft,(1"MGPTAS
partilhos. espéculos vaginais, esponjas
inse. ss, máauinas de podar máquinas, petróleo sanitários e
desinfetantes,
sac i a-ais-iras, máquinas ensahadoras, papel fumegatório, pôs inseticidas.
clinicas. estufas espátulas, escalpe!es,
Industria
inérai'nas cortadoras de grama. má-- parasiticidas, fungincidas e desinfeescopros, extratores, asco vadores; fios
au :"s nivela dores moinhos da -i,-ento tantes. preparações e produtos insede linho para feridas , facas; gands;is
motsaara?:ss; rõlos. compressares Para ticidas; germicidas, desinfetantes e Requerente: Sai) Paulo Alpat tí a
S . A. para músculos celafôniecros, gazes, goes»: e:ar teu a; seeadeiras.
veterinários; raticidas, remédios para
divas, goivas. gesso. grampos
Local: São Pauto‘
para
;cisado-ais de grama, tratores e. fins veterinários: sabões vecarinários
soluras, guta-percha; hist2rdinetros;
Classe 17
ser: 's usados em trabalhos c1( fazen- e desinfetantes sais para fins agríArtigos: Acessórios e coo,ponenfts cie rigadores. instanrsntos ...
e;:s: vassouras mecânicas para
colas, horinculas, sanitários e veteri- artigos de escritório, almofadas para operações; ligaduras de.frirqicos pai
Onhaino. ,lijardins
nários, sulfatos, superfosfatos; vacinas para aves e animais, venenos con- tintas. apagadores de diaa e lápis. quidos pós para limpez e polimentci
apontadores . para lápis. :loa-. lisos para para fins odontológicos, lix,s, luvas c
tra
animais e terees
reproduzir ditados e selim:lhamas, apa- dedeiras de borracha, limos . para ossos
daninhas
il d r?
II
relhos duplicadores de manuscritos, apa- lancetas; máscaras protetoras da saúde
Li
agva
N' 861.055
relhos duplicadores de iesznhos, para e da vida humana, moldes dentários.
escritório. aquareles. arquives, bande- massas plásticas para li.ss
Ba-azgeirta
jas hum, : deeedoras para copiar cartas,
máscaras para larst.Sin,
ir
berço para ma ta-bo • rão ...laias para talos; olhos artificiais; nerÍa,..;der e.;, ;n •
Dabi, indústria Itaasireisa
'Reei-c
apagar tintas: cade r nos de inata-borbraços; artificia »; pia e:is para osso,
ds Aparelhos Dentários S. A.
rão para escritórios. canetas. . canetas pontas de auraasraha pari obtaaaaaas
Locai: sião Paulo
esferográficas. canetas-tititeit o. canetas de canais pureela. ia ;si ot'esto, as parti
Ciasse: 6
:artigos: Aqueceeatres de água de Ala
de !natal precioso e semi . precioso, cai- seios. pine», p.a', garganta , rin.,..meniação P.I.M.. arado para espii
xas registradoras de dinstriro , carim- anatomicas. Rsitsto-es: .-oupas
Abar neve, máquinas de cortar-frios.
bos. carimbos !mimai de role: • : o p:sra toras da s, Crie e cls
sria.
'ai:Inibas de ar para pneumé.ticos bmpapel. chapas
.1 transte. r desenhos rolos cin., rçpcos de lã de p.a/ ruge e
.:tas para gasolina, de incêndio e elépor
p.. ;!:
ie dentar; rd,y;cop
copia- rodas per,, ci.
tricas; betoneiras, brocas
olétriext. Requerente: Eclitóra Grande Rio Lida . dor de cartas. craions e.,11'Cti,
ompasso,: bugia. rliqi,,s sarjadrir .; sonda
Local: Guanabs
21.3erinhos e insufladores de ar, bupara desenhos: escaninhos para papais sèclae arma para soim 1:, .sacos p.. Classe: 32
chas quando parte de máquinas: cal'sei, as a vapor. carburadores, carim- Artigos: Álbuns, Impressos destinados espátulas para cortar sapal. capta - gelo e bôlsas para água talento .pe
bos de torno. carneiros hidráulicos, à leitura, folhinhas impressas.* jornais, dros para desenhos, estolas de tintas das , se;ingas para fins médicos. r,
cava ri eiras P
eontraidores de' programas televisionados peças teatrais de marcação; facas para cortar paneis rusgas para lavagens e infreões, ser,s,
sós no P. 1. M . , chumaceiras ou manfichas de ca r tolina para rir:vivos, fichá- serras para raquiotomia: .mupors
e cinematográficas, revistas
uais de antifricção, coletores de dirios, fitas de máquinas de escrever; ín- giênicos preservadvos, lira-leite. elr
stamos e motores, compressores, con-,
dices para arquivos; gis para desenhos. rnômetros tesouras, trepanos. toalh,
N"
861
.056
dentadores; espanadoras, espalha , _Ugoma preparada 'para papelaria; boina- higiênicas; ventosas, varai: isol
va. eixos quando parte de máquinas,
para fins odontológic
decedores
de selos para envelopes; lápis
'arnbalos quando parte . de máquinas,
de côr, lápis comum, lapiseiras de me- N" 861.060
engenho de serra, engenho de cana,
tal comum; máquinas de apontar lápis,
ent e,r enagens quando parte de mámáquinas de escrever, máquinas de soquiaas, freios quando parte de má-,
gUinRS; guinchos de fricção, guinchos
mar é calcular, máquinas perfuradoras !
, sara caçambas de arrasto, guiraiaos
de cartões, máquinas apaqadoras de
de transporte aéreo, geradores a gacartões, máquinas tubuladoras de carzohna, guindastes, limpadores de catões, marcadores de livros, móveis de
no P.I.M., máquinas de imprimir,
aço para escritórios, a saber: limpo.
•lubrificadores quando parte de máteca, fichários, cofres e arquivos: multi- .
squinas a vapor; máquinas de lavar,
copiadores; papel carbono, palhetas dr
Siou p a. . máquinas de costura, máquinas
pintor, pastas de cartolina para nrqu i .d.e furar radial e horizontal; máquiAL.
vos, pagadores de papel. penas de me
nas para o fabrico e acabamento de
"'iates e outros recipientes metálicos,
tal comum, pesos para paneis. papel es(neibs-tria 8rashIN.
-snÉauinas borrracheiras e máquinas
Paricéls para desenhos e pinturasc
tétrteia, máquinas de tirar cortiça, máprensas manuais; réguas de madeira e Requerente:
São
Paulo
Alpargatas
S.A.
auinas de limpar e afiar facas, molas
de inata] para escritórios: táboos para
Local: São Paulo
para máquinas, máquinas frigoríficas,
multiplicação
e duplicação, dota; part.
Classe:
20
:máquinas de rotular, martelos a vai-for
moinhos e rãs rã° agrícolas, ritaz.nra Arctgo2 ,
roi as; bóia», bóias para escrever, tintas para pinto rns de una
n•
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dros, tintas gráficas. tinteiros
:de oornbustão iifterna, , elétricos e a redes; cintos de natação; 'ganchos para
ticias Lida.
ala, motores para bicicletas e motoLocal : São
delatas; pentes quando parte de máClasse : 41
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quinas, penteadores de teares, rolos
Artigos: Biscoitos sa ',d a dos
tara, estradas, serras medinicas, serraes
" fitR, tOrmS
hidráulicas, serras trre

rvigõ

n-

