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CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA F'ROPRIEDADE mNitOad5a95.641 - Casa das Pastilhas Li..
O 595.642 Sultrac Indústria Su•
INDUSTRIAL
, 1Ma de Tratores Máquinas AgricolaS
e Industriais S.A.
N

Titulo de estabelecimento
indeferido

Pedido de preferência

N9 561.255 - Michel's Lanches -Casa Santa Terezinha de Comestiveis
.(Jyrce de Oliveira e Oliveira (no Ltda. - Classes 41, 42 e 43.
pedido de preferência da pat. PI tèrmo n9 194.556) . - O pedido de fôExigências
lhas 13 carece de fundamento legal, •
eis que não se enquadra no disposto
Têrmos com exigências a cumpelo art. 163 do C.P.I. A mera aleprir;
gação do item b não permite a conN9 562.752 - Estamparia São Thocessão da preferência, razão tela qual
indefiro o pedido.
maz S.A. Comércio e Indústria.
Diversos

Divisão de Marcas
Expediente de 14 de novembro
de 1968

QU I NTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO :)}.. L;1:8

NO 403.717 - Indústria de Meias
Espumatex S.A. - Peeliminarmen te,
aguarde-se o pagamento ria taxa do

Reg. 377.716.
NO 471.608 - Esquadrias Metálicas para Construções Ltda. - PreMarcas deferidas
liminarmente, aguarde-se o pagamenNO 476.800 ---Vani - Viação Vani to da taxa do Reg. 375.879.
NO 835.410 - Jesus Gimenez GarLtda. - Classe 38.
No 584.890 - Divina Dama - Con- cia. - Tendo em vista a requerente
e o gênero de negócio de "publicalecções Alteza S.A. - Classe 36.
ções em geral" prossiga-se também
No 591.889 - Colorflex Flex-Col na classe 32. Complete e taxa de deIndústria e Comércio de Produtos pósito face às classes excedentes (taadesivos Ltda. - Classe 17.
xa suplementar por classes - NCr$
NO 602.044 - Correio Popular - 50,00).
No 562.751 - Estamparia São Th3Victor Ribeiro Nickelsburg - Clas- maz
S.A. Comércio e Indústria. -;e 32.
Em face da informação da SEFM,
No 610.356 - Nua - Química Val- torno nulo o despacha de arquivamey S.A. - Classe 46,
mento publicado no D.O. de 18 de
de 1967 e dê-se andamento do
N 9 613.098 - Ciabral - Fábrica julho
substituindo as expressões
de Calçados Cabral Ltda. - clas- processo,
"estampas,
forjadas, modeladas, i-orse 36.
miadas" por "estampados, forjadcs,
modelados e torneados".
Marcas indeferidas
NO 562.754 - Estamparia São Thomaz S.A. Comércio e Indústria. N9 360.943 - M-F
Markus Frei- Em face da informação .da SERVI,
ser az Son
- Classe 5.
torno nulo o despacho de arquivaN9 421.776 - Forma - Forma S.A. mento publicado no D 0. de 18 da
Móveis e Objetos de Artes - Clas- julho de 1967 e da-se andamento ao
se 34.
processo, considerando substituídas as
N9 421.77 - Forma - Forma S.A. expressões "amplifaccdes e bromeMóveis e Objetos de Arte - Clas- tos" por "amplificadores e barômese 40.
tros".
NO 530.319
Indanil - Têxtil JuNO 562.755 - Estamparia São Thodith S.A. -- Classe 23.
maz S.A. Comércio e Indústria. -N9 530.320 - Indanil - Têxtil Ju- Em face da informação da SERVI.
dith S.A. - Classe 24.
torno nulo o despacho de arquiva.
No 530.321 - Indanil - Têxtil Ju- mento publicado no D.O. de 18-7-67
dith S.A. - Classe 34
e pr ossiga -se em seguida com exNo 530.323 - IndaniI - Têxtil Ju- clusao de arpoes, arpoes de- ()arre-dith S.A. - Classe 37
gar", substituindo a expressão "biNo 565.202 - O Dirigente de Em- dões" por "bridões".
pçiba
Editõra Espiral de Livros
NO 595.739 - Irmôos ScriVante. Ltda. - Classe 32.
Prossiga-se no exame da pedido.
NO 601.079 --- Fundipeças FundiArquiwmento.de processos
peças Comércio e Indústria Ltda. Classe 21.
Foram
mandados
arquivar os
No 608.361 - Cor:Hf - Companhia processos
abaixo
mencionados:
Distribuidora de Ferragens -- Cias,
se 11.
I N o 425.595 - elarsa S.A. Comér.
cio e Indústr:a.
No 365.727 - D'Raça - Avicultura , No 469.605 - Mec - .RepresentaLavoura e Pecuária - A ''' r? - S.A.;
OU Empreendimentos e Participa- Classe 19.
i ções Ltda.

NO 4-74.751 - Servitron Indústria e NO 595.643 -- 'A União Estadual de
Estudantes.
Comércio Ltda.
1,49 476.529 - Comercial e Adminis-1 No 595.644 - Casa Monteiro Ltda.,
tradora Macris
S.A.
No 595.547 - Casa
Amoldo de TeNO 476.805 - Djalma de Souza cidos Ltda.
Gayoso.
NO 595.646 - Jorge Hadelt.
NO 541.738 - Instituto de Idiomas
No 595.726 - Mário Guaraci de
"Yazigi" Ltda.
NO 591.220 - Construções e Insta- Carvalho Rangel.
N9 595.890 - 'Ciapana - Compa m
laçõe,s Combus Ltda.
nhia Paulista de Administração.
N9
592.89 M. V Nstari.
N9 595.897 - Ricardo Achcar.
NO 595.328 - S.A. de Construções
N9 595.961 - Uiderico Pires dos
El atromecânicas ' Saca Brasileira.
1\9
1\9 395Aab - Jaime Hochmann.
No 595.974 - Bárbara da Silva.
N9 401.04á - Sebastião Borges e
Vorio ru.si .
No 595.993 - Better S.A. Indústria
No 593.324 - S.A. d . Construções e Comércio de Plásticos, •
Eletromecânicas ttace Brasileira.
NO 596.364 - Senati'a - InstalaN9 595.3:31 - Luis Inácio- Maga- ções Comerciais, Móveis.
lhães.
NO 59 . 480 - Palheta Cafés Fi1103
NO 593.334 - Dionuzio Ravaniai. Sociedade Anônima.
N9 595.335 - Gii:do Bana.
No 596.481 - Primex Filmes Limitarl;.-J.
NO 595.336 - Cerâmica São Geraldo Ltda.
NO 595.505 - Plpticos Astória Intria e Comércio Ltda.
NO 525.339 - Waldemar Gonçal- dús
ves Capella.
NO 596.535 - Fanac - Fábrica NaNO 5..5.340 - Pedro Losi.
cional de Cruzeiros Ltda.
t95.344 -• J. Arraes Filho.
, No
l/o 595.348 - IrinJ.Js Figueiredo
526.742 - Mobicap Emprêsa de
Ltda. •
Mrf-áliza:ão de Capitais Limitada..
N9 595.355 - Bar e Restaurante 1 No 595.739 - Ex p edido Fabiano de
Eclética Ltda.
Rezende,
N 9 593.563 - Mercepeças - CoNo 596.821 -Imobiliária Vila Canm rcio de Auto Peças Ltda.
tenário Ltda.
•
No 595.557 - Sociedad& de Bebidas NO 595.832 - Farmácia São Bane
m
Ccmdupy Ltda.
dito Ltda.
NO 595.568 - Sociedade de Be1 No 596.917 - Produtos Alimentim
bidas Comdupy Ltda.
NO 595:807 - Comércio Importaçãi :cios Morro Velho S.A.
Pereira Ltda.
1 N O 597.074 - Metral Emprêsa
de
IV 525.6 1 u - Válter rukraoso An., Transportes Ltda.
tuia
•
N? 323.064 - Corpan - Constril•
I» 595.617 - Exportadora e Im- ções Indústria e Comércio Ltda.
pe-.;-e dora Cruzeiro do Sul Ltda.
N9 598.445 - "Cyrus" Impressa
No 593.624 - Dr. Sylvio Corrêa.
Continuo S.A.
No 535.329 - Metalúrgica Riosu- NO 598.447 :- "Cyrus" Impresso
lense S.A:
Continuo S.A.
ar
N F. 95.632
Banito Jorge La-• N 9 19%966 - José Mauricio Maçam
enza.
gunas.
No e598.979 - Pucarà
No 595.633 - Ribeiro & Cia.
ções
Decoram
Pr esentes Ltda.
No 595.634 - Soc'edade Incorporadora e Contercial Santa Helena Li- N o 609.369 - Tapeçaria e Decoram
ções Estofatex Ltda.
mirada.
,
NO 609.766 - Carlos Petrauckas.
N - 595.636 -Pariarnbi Lelmirada.
No 611.639 - Manabu Akasni
No 595.637 - Lo j as Santa Rosa Li- JorgeWada.
mi ada.
NO- - Incitistiiia, de Móveis No 613.153 - Wolney rtodriguel
Rabelo.
"JAL" Ltda.
O549 -- Garagem Estrêla L1-1 N9
593,637 - Tilucawatren Peba,
mit a 'ia.
'Ltda.
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As Repartições Públicas deverão entregar na,Sef.go de Comunicações do Departanento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à pu12licação.
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_EXPEDIENTE•
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE DA SEÇÃO DE EDAçAo
solicitada
com antecedência de
FLORIANO GUIMARAES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAI.

ALBERTO DE "BRITTO PEREIRA
CHVFE DO SERVIÇO DE PUSLICAÇÔES

As reclamações pertinentes 4. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
'à matéria retribuída, nos casos de
`érro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
lormaladas por escrito à Seção
suçÃo
de Redação, até o quinto dia útil
Departarnen,
leçíic do publIc/dade do expediente
;subseqüente à pubPcação no
Nacional de Propriedada Industrial do Ministério
órgão oficial.
da indústria e do Comércio

et

do

A Seção de _Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

i•-• As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévia
aviso.

Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.

Impreaso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior :
- Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre t
..... NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
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
NCr$ 39,00 Ano
Ano
salvadas por quem, de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses oú um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
N O 596.517 - Indústria de ApareMoa Elétricos "Nelli" Ltda.
N9 598.710 - Produtos de Toucador
Tisnai Ltda.
NO 598.905 - Sociedade Agro-Pecuária São José do - Curimã Ltda.
N9 593.906 - Sociedade Agro-Pccuékeia Santo Antônio Limeira Limitada.
N9 598.990 - Raggi & Morelli Limitada.
NO 593.997 - João da Matta Peixoto.
NO 599.235 - Spcoesel - Sociedade
Distribuidora Importadora de Peças
e Motores Diesel Ltda.
N9 599.903 - Cerâmica Santa M
ria Ltda.
N o 599.952 - SCOR - Sociedade
de Comércio e Rep resentações Limitada.
N 9 600021 - josé Maria Barbosa
da Costa Pereira.
N9 600.022 - Ferragens J. R. Li-.
mit.ada.
N9 600.135 - Indústria Alimentícia
Gomarei°.
N9 600.275 - Guanabara Importadora e Exp ortadora S.A.
Ltda.
NO 600.393, - Peças e Acessórios
NO 594.791
Bar e Ratetura,nte para Tra'eer, Track-Roller Ltda,
440 Ltda.
N9 600.443 - Alcebiades P. ReN9 594.795 - Fik - Construções zende.
-Civil Ltda.
NO 600.852 - Somerc - SuperNO 594.893 - Bar e Café Linda Mercados Ltda.
No
Flor Ltda.
601.073 - Vidraria e Tipografia
N9 594.916 - -Orval indústria e "Mirante" Ltda.
Comércio de Produtos Qinmicos Li- No 601.503.- Ary Ribeiro de Toledo e Kurt Rohrig.
mitada.
N9 595.627 - Metalúrgica Riosu- NO
601.532 - João Marques da SilIense S.A.
va Júnior . - Calçados.
NO
601.533 - Chaveiro Santa LuNO 595.628 - Metalúrgica Riosuzir Ltda.
lense S.A.
N 9 .595.631 - Metatúrgica RiemNO 601.540 -- Bj.osul Comérma Imlense S.A.
portação e Exportação •Ltda.
N O 596.'304
Ri- N O 601.650 - Ediva S.A. FM'
haldi
Distribuidora de N.Takires

N9 593.653 - Confecções Blue Star
Ltda.
N9 593.662 - Fábrica de Manteiga
Ltda.
N9 593.698 - Alvorada S.A. Indústria de Vestuário.
N O 593.938 - Carmelita Baptista da
Silva.
NO 593.995 - Sotil - Engenharia,
- Sociedade Técnica de Instalações
Indústria e Comércio Ltda.
N9 593.998 - Auto Peças Rodine
Ltda.
No 594.031 - José PL'ea Barbosa.
No 593.082 - Café e Bar Palmeitas Ltda.
No 594.0E5 - Hospedagem Flor de
Te Ltda.
No 594.093 - Pensão Vicente Ltda,
N9 594.0G4 - Churrasqueto Card:.
na Ltda.
No 594.103 - José Maria Antenzón.
N O 594.165 - Carlos Bezerra,
N9 594.627 - Bussola Corretora Lianitada.
No 594.669 - Sertec - Flávio Visloto Ltda.
NO 594.697 - Oram - Publicidade
Ltda.
N o 594.767 - Lucas Pereira Neves.
N O 594.790 - Avicultura Paraíso

N9 601.652 z- Cieccia de 'Investimentos e Empreendimentos Comerciais.
NO 602.683 - Transagro, Transporte, Comércio, Agricultura Ltda.
NO 602.684 - Administradora Redei Ltda.
NO 905.426 - Companh.;,.., de Equi,-pamentos e Produtos Têxteis SKF
Brasileira.
NO 605.473 - Eletrônica Strik Limitada.
No 608.683 - Raimundo Nonato.
NO . 608.697 - Agena - Indústria
Eletrônica Ltda.
N9 609.343 - Comenal - Comercial
Mecânica Nacional Ltda. - Arquivem-se os processos.
SEÇÃO DE ,PESQUISAS
Expediente de 14-11-68

As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A remessa de valõres, sempre a favor do Tesoureiro do De.partamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
Os suplemento" s às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

NO 603.478 - Ornar de Souza Preto
N 9 603.161
Kyoei - Bar e Mercearia Kyoei Ltda. - Classe 38.
NO 603.378 - Pavitécnica Pavitécnica Engenharia Ltda. - Classe 25.
N0 603.388 - Mabra
/Viajara Artigos de Couro Ltda. - Classe 36.
N9 603.544 - Prosinac - Prosinao
Produtos Siderúrgicos Nacionais Limitada. - Classe 5.
NO 603.722 - Vendarcin kliffire Nederlaodsche Gist-En Spiritusfabriek N.V. (Ro yal Netherlands
Distillaries) - Classe 2.
N9 603.760 - Exosalt - Farbentabriken Bayer AktlengesellscInft
Classe 3.
,NO 603.162
.Redul - Pari:g:ufabriken Bayer Aktiengesellschaft Classe 3.
N9 603.827 - Café Samovar - AdeExigências
lino dos Santos - Classe 41.
Timos com exigências a cumprir: No 603.888 - Cometre - Com. e
Representações Cornetre Ltda. -No 598.763 - Fuller Company.
- NO 425.391 - Pohlig -Heckei, do Classe 38 - na classe 38 com exclusão
de álbuns impressos).
Brasil S.A. Indústria e Comércio.
NO 425.394 - Pohlig Heckél
NO 603.899 - Invicta - Adelino de
Brasil S.A. Indústria e Comércio.
Jesus Ferreira - Classe 29.
N9 453.334 - Moageira Cometa LiNO 603.971 - Eledoc - EledoC
lnit'ada.
de
Artefatos Têxteis Com. e RepreN9 461.365 - Bonimex S.A. In- sentações
Ltda. - classe 30 (com exdústria e Comércio.
clusão de cobretudo).
N9 -505.204 - Shell International NO 603.923 - Texpen - Texpen
Petroleurn Company Limited.
Ind. e Com. Ltda. - classe 11 (coM
exclusão dos artigos indicados pela
N9 592.223 - Indúètria e Comér- seção).
cio American Potato Mips Ltda.
NO 603.913 - Recuper .Recuper
NO 529.225 - Indústria e Comer- Recuperadora
de óleos e Ter as Vecio American Potato Chips Ltda.
getais Ltda. - classe 4 (ecm.
.8,421.
ótica Principal Li- são dos artigos indicadaa pe'a s çáo).
miNta9da59
No 603.911 - Bilbao - .KI,Avinas
NO 598.762 -- Fuller company.
para Ind. e Peças para AutA.raDveis
Bilbao
Ltda. - classe teo,n exN O 59F.764 - Fuller Company.
NO 599.628 - Divisão instala,..i5es e c,usao de leques).
NO 603.995 - Vin ao -- Yrican
Intericr:'s Ltda.
Aperitivos Nacionais Clas:.‘" 9 602.69-2 - Bali Hái Bar i.cdti. se 1.
N ? 103,37 - Indústria Mecallica e
No 603.996 - Vinc,to
n/' ocan
Ltda
Araeritiros Nacionais Ltda. - c,asse
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41 (com exclusão dos artigos indicados pela seção).
No 603.997 - Vincan Vuican
Aperitivos Nacionais Ltda. - classe
no 43.
No 604.374 - Joli - Lanches Joli
Ltda. - Classe 38.
N9 E05.410 - B - Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios - classe 14
(sem direito ao uso exclusivo da letra B).
N9 604.411 - B - Bela Vasta S.A.
Produtos Alimentícios - °alasse 7
(com exclusão dos artigos indicados
pela seção).
N9 604.416 - B - Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios - classe 49
(sem direito ao uso exclusivo da letra B).
N9 604.429 - B - Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios - classe 23
(sem direito ao uso exclusivo cia letra B).
No 604.434 - B - Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios' - classe 30
(sem direito ao uso exclusivo da letra B).
No 604.435 - B Bela Vista S.A.
Produtos .alimentícios - classe 4
(com exclusão dos artigos indicados
pela seção).
No 604.138 - B - Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios a- classe 4
(com exelusão dos artigos indicados
pela seção).
N9 601.438 - B - Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios Classe 16
(sem direito ao uso exclusivo da letra B).
No 604.442 - B Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios - classe 15
(sem direito -ao uso exclusivo da 1eIra B).
NO 804.453 B Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios - classe 17
(com exclusão dos artigos indicados
pela seção).
No 604.455 - E - Bela Vista S.A.
Produtos Alimentícios --a classe 28
(com exclusão dos artigos indicados
pela seção).
No 608.642 - Marilena Alves Publicidade - Walta Wanzeck Teixeira - classe 50.
N9 609.427 - A Fuscaldesa
Puscaldo & Filhos Ltda. - classe 41.
PusNo 609.428 - A Fuscaldesa
caldo & Filhos Ltda. - classe 41.
N9 609.4a7 - Sol Sare a Lama Guapira Filmes Ltda. - classe 32.
N9 610,160 - Beagá - Beagá S.A.
Rádio e Televisão - classe 8 (com
exclusão de. geradores).
N9 611.024 - Osato - Granja Osato Ltda. - classe 19.
N9 611.955 - Capricho - Química
Valm ey S.A. - classe 46.
N9 612.031 - Renania - Renania
Técnica Ind. Ltda. - classe 6 (com
exclusão de supapas). • .
No 612.165 - Copacabana - Lanifício Daud S.A. - classe 22.
No 612.517 - Sogenalda - Soc.
Gêneros Alimentícios Ltda. -- classe
46 (sem direito ao uso exclusivo
frase contida nas etiquetas).
N9 612.626 - Abrapo - Abrapo
Assessoria Bras. de Propaganda Politica Ltaa. - classe 32 (com exclusão dos artigos indicados pela seCO) .
No 612.613 - Desa - Com. e Ind.
132 .1. Laia. - classe 21.
NO 613.025 - Treiinac - Tráinae
T. a'reks Necionais Ltda. - claese
2'3 ( e a
cem enclusai.o dos ar'cios peal, seeão).
3 1 2.e
- Ind. c aia
neaalora
Ltda. - classe 1.

N9 613.027 - Biguã - Ind. e Mineradora Biguá Ltda. - classe 2.
No 613.057 - Kibon S.A. (Inds .
Alimentícias) - classe 41.
N9 613.315 - Indusol - IndusquiMa S.A. Ind. e Com. - classe 4
(com exclusão dos artigos indicados
pela seção).
NO 613.324 - Indusgel - Indusquima S.A. Ind. e Com. - classe 1.
NO 613.489 - Furei -e- Furei Ind.
e Com. de Artefatos Metaiürgicos
Ltda. - classe 11 (com exclusão dos
artigos indicados pela seção).
No 613.705 - Revenal - Fotoquimica Brasil Ltda. - classe 1 (com
exclusão dos artigos indicados pela
seção).
No 613.706 - Revedol - Fotoquimica Brasil Ltda. - classe 1 (com
exclusão dos artigos indicados pela
seção),
N9 614.052 - Fuki - Airton José
Lourenço e José F rreira Farias classe 35.
NO 614.097 - Aldina - Aldina Ind.
e Com. de Plásticos Ltda. - classe
nO 25. •
No 614.101 - Cotelbra - Coteibra
Ind. Hoteleira Ltda. - classe 41.
NO 614.102 - Bort:fim - Auto Peças Bomfim S.A. Com. e lnd: classe 47.
N9 614.726 - Zelão - J. Santos
Filho - classe 41.
No 614.754 - Prado - Lab. Prado
S.A. - classe 1.
N9 614.756 -- Prado - Lab. Prado S.A. - classe 4.
N9 614.757 - Prado - Lab. Prado
S.A. - classe 46.
No 614.760 - LP - Lab. Prado
S.A. - classe 4.
N° 614.761 - LP - Lab. Prado
S. A. - classe 46.
NO 614.827 - B - Brasquip - Indústria Brasileiras de Equipamentos
S. A. - Clsse 6 - Sem direito ao
uso exclusivo da letra B.
NO 614.828 - B - Brsquip - Indústria Brasileiras de Equipamentos
S. A. - Classe -7 - Sem direito ao
uso exclusivo da letra B.
M 614.829 - B - Brasquip - Indústria Brasileiras de Equipamentos
S. A. - Classe 11 - Sem direito ao
uso exclusivo da letra B.
N9 614.834 - Padrinho - Lourival
de Oliveira Fontes - Classe 41.
NO 614.899 - Elba - João Reichert Filho - Classe 46.
lao 614.904 - Arme - Antônio Petrelli - Classe 7.
No 614.931 - M - Macedo & Cia.
Ltda. - Classe 16 - Sem direito ao
uso exclusivo da letra M.
No 614.933 - Canxanga - Romeu
Gomes de Freitas - Classe 46.
N o 614.936 - Giamar - Giamar
- Produtos Alimentares Ltda. Classe 41.
NO 614.946 - Morigran - Afonso
Araujo - Classe 41.
N9 614.947 - Oten - Mascarenhas
Filho & Cia. Ltda. - Classe 41.
No 614.950 - Amorán & Gomes Amorim & Gomes Ltda. - Classe 28.
No 614.985 - Macarrão Cida Ceará Indústria de Alimentos S. A.
Cida - Classe 41.
NO 628.222 - Teaambozirn - Ormcnoterapi a Richter do Brasil S. A.
Cr..SS3 3.
Tilo
estr.bele:mento
No 662.233
Cassa 33 - Ara tal ar :a

(...
..to --
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No 602.881 - OPF Organização
Paulista de Pintura - Lucino Moa
e Carlos Alberto Matina de Azarabuja - Classe 33 - Art. 97 no 1.
NO 612.975 - Curso Hobby - Dora
Pessarezzi - Classe 33 - Art. 97
no 1.
NO 612.951 - Edifício São Juda
Tadeu - Condomínio do Edifício Se'la
Judas Tadeu - Classe 33 - Art. 33
no 1.
NO 608.7E2 - Casa Theme Odir
Bechara Theme - Classe 36 - Artigo 97 no 1.
NO 603.918 - Ré - Ré - Adia,
Comércio e Agro Pecuária Ltda. Classe 33 - Art. 97 no 1.
Insígnia. deferida
No 614.672 - Guaxupe -Química Guaxupe •- Classe 3 tigo 95.
NO 602.833 - Resea - Roberto
Tupinambá - Classe 33 - Art. 95.
Nome civil deferido
No 598.190 - Guarapol Adm. sle
Seguros S. C. - Guarapol Adm. aa
Seguros S. C. - Art. 93 no 2.
Sinal de propaganda deferido
No 612.247 - Abreu - Espólio de
Antônio Honorio de Abreu - Clsse 33 - Art. 97 n o 1.
Exigêncies
Têrmos com exigências a cumprir:
NO 370.464 - Societé D aExploitaVens Chaniques et Pharmaceutiques
Seceph S. A. (Societé Anonyme).
NO 439.407 -- Bebidas Polo Saci Limitada.
NO 466.246 - Corna Representações de Seguros Ltda.
NO 479.390 - Dansk Flama S. A.
Instituto de Fisiologia Aplicada.
No 485.690 - Ameripan Radiator
& Standar Sanitary Corp.
N9 405.691 - AmNiegn Radiatot
& Standar Sanitary Corp.
NO 518.610 - Adhemar de Barros
Filho.
NO 518.618 . - Adhemar de Barros
Filho. •
N9 518.621
Adhernar de Barros
Filho.
No 553.759 - Alcides Piazza.
No 564.041 - Massas Alimentícias
Itália Ltda.
NO 582.722 - Uslsal 11sena de Sal
S. A.
No 587.506 -- Valsai Usina de Sal
S. A.
NO 591.207 - Rhcdia Indústrias
Químicas e Textis S. A.
N9 497.0.14 - Comércio Importação Elema Ltda.
NO 599.684 - Cobre Consórcio Brde
sileiras de RepresentaçC,aa Ltda.
No 600.307 - Control Data Corp.
NO 601.631 - Lab. Perini S. A.
No 603.627 - Carlos Maia de Souza
NO 604.466 - Brasil Financeira
S. A. Brafisa Investimentos
liarios.
NO 605.137 - Israel JacOb Averbach.
Erexim
Ltda.
da.
605-4'
'87
Cia. D sladataelora
NO COD.•e3
Rjr,c'auelo.
Gráfica e
1,79

NO 615.100 - Socattex B. L'
Eihilever aad,
No 615.190
N O 615.299 - Ataltba Metta.
Gimentez Casa
No 817.623 .=
cia.
Iletifica0o do clich0
•
No 604.930 - Notícias do Dia c3
Carlos Alberto dos Santos - Clasa
se 32 - Clichê publicado em 22-IA
de 1963.
NO 605.740 - Gerbar - Geraar
Comércio, Inaaaaria o 2,1d.trica Mela,
- Classe O - Clichê pua-aludo e=
28-11-33.
Expediente:, C.3 14 de novemara
eia 1933
Mame 227eri2 •
NO 473.253 - ZICA - Faderal aaca
gul Corp - Classe 21.
N9 472.023 - Yoru no Ume keo Kurokawa - Classe 41.
N9 437.484 - Oasis - Arroz Saa
boroso S. A. Indústria e CemCaca)
- Classe 41.
No 578.334 • - Expansão - Banco
Riogranaanse do El:pensa° Ecenôm Ca
S. A. - Classe 18.
No 578.358 - Expansão - Banca
Riograndense 3o Eapansão aleonõm.qa
S. A. - Classe, 22.
No 578.359 - Expansão - Banca
Riegnendense, de Expansão EconótMea
S. A. -• Classe 23.
N9 570.561 - Expansão - a3anca
Riograndenso da Expansão Econômcie
S. A. - Classe 25.
No C00.673 - 'ausinel - Luoincl
Aralines Ltda. - Classe fl..
No 606.957 - Café Jael - jame2
Ellazar - Classe 41.
NO 601.489 - Metalgoni - Preseza
tes Metalgoni Ltda. - Classe 11.
NO 601.629 - Albugerm - Labca
ratório Pelara Cl. A. - Classe 2.
N o 601.630 - vedam,. - Laborataa
rio Forint S. A. - Clama 2.
N9 602.049 - Vermiperaa - Hearae
Perini Ltda. - Classe 3.
No 602.140 - Revah - Revah
Publicidade Ltda. - Classe 33 =a
Com exclusão de publicações em aa
rd.
No 602.706 - rsxportasa -a Rubena
Correia de Altaquerque - Claase Rea
No 603.975 - Pasold & Ehlert.
N9 604.002 - A. -C. S. Indústria
e Comércio de Artefatos de Metala
Limitada.
No 608.325 - arthur Garcia aj
Companhia Ltda.
No 699.452 - Mineral e Refrigoa
taça° Indústria Comércio Ltda.
No 609.943 - Ersio Xavier Prestaa
NIQ 310.952 - H. Garantiu Ltda.
' No 611.107 - Editóra Venus Publaa
cações e Publicidade Ltda.
À
N9 613.263 - Irmãos Garcia Egéaa
N° 614.002 - Caipinho Comércio sia
Materiais para Caustrução Ltda.
N9 614.003 - LUdiEla Indelataaa
Comércio do er alaetleaa Eada.
NO 614.289 - Moei fj . A. Comdara.
cio e Indústita.
NO 614.276 -- 2oelaneu G. A.
No 614M5 - Produtos AlimeasiCa.
cios Estoril Eit.
Caaftio
N9 615.0.3
.
lho. •
(
arl a'aa...02-,aC6A2aall)
&,‘ Vi de novembro de 19.83
•

jcan:rc'2.
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N9 331.832 - Suada do Brasil GoClecaide Anônima 1rd. Farmacêutica.
N9 314.196 - Colômbia Broadcasting System Inc.
N9 336.272 - Sondar do Brasil Sogiedado Anónima Ind. Farmacêutica.
Beecham Proprieta ay Medicines Ltd.
(junto ao registro 324.411).
Diversos

Lab. Osório de Moraes Ltda. (junto ao registro n 9 211.770). - Nada
há que deferir, registro já ,prorrogado.
Lecien S. A. Ind. Farmacêutica
(junto ao registro n 9 212.031). nada há que deferir.
Aktiebola get Kanthal (junto ao registro n9 22.896). - Nada há que
dato. ir.
O:ne. ai Electric Company (junto
go reaistro n9 231.474) . - Nada há
que deferir.
N9 832.876 - Instituto Sõro Hormotcriipico Nacional S. A. Ison. Nada há que deferir.

F.,e.çU de Transferência
e Licença'
xpall'.nte de 14 de novembro de 1968
Trfinsf i rjneias e a7te;(Lções de time
do Unaur de processos

Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionados as segtintes transferências e alterações de
monia do titular de processos.
Fdbrica de' Poupas Epsom S. A
(trans! para seu nolria da frase dc
:propaganda Viajando • pete Bsasil u.se
a Epsom Nyl têm° 11 9 603 302 Lave - use sem passar Epsom af):
t'arnio n9 633.303) .
Bt. sstOa S. A. Coai. e Ind. (adi.
de nome da titular na marca Brmitrmo 637.115).
Haupt São Paulo S. A. Ind. e
Cem. (alt, de nome do titular na
áns.ania )itirat n 9 181.858 - Haupt
n9 is1.359 - I-Tau tt n9 181.860 Bati a, n9 181.858 - Tlaupt n 9 181 859
• alupt n 9 181.860 - Hauat nóHaupt n 223.903).
Mero 181.161
TIZS7) Inc. (transf. para seu nome
da marca Mettallized n 9 228.162).
1) Anote-se o cancelamento dai
aveibação d °contrato de exploração
a favor .de 1RC - Ind. de ResistanCias e Componentes S. A.
2) Anote se a transferência.
Arroyo & Cruz S. A. (alia de no
ne co titular na frase de propaganda Quem pensa em fotocópia. Semitra-:'e de Arroyo & Cruz no 320 178
Copigraf no 280.391 - Copigraf
no 25.130).
Eafrlegrantes Vontobe l Ltda. FOnt.,, Ijui ltransf. para seu nome da
masca Fonte Ijui n 9 256.112) .
Sinco Ind. e Com. de Roupas 3 A
itransf. para seu nome da marca
Savant n 9 260.812) .
Armazéns Portas de Aça S. A.
.(9,1t. de nome do titular mis titulo
Ao leão da Rua La rga n9 261.430).
Byk Gulden Itália S. p. A. talt.
de nome do titular e transf. para
geu nome da marca Viamal número
264 612).
Medicor Muvek (transf. para seu
Dome da ~as: adediccir $`ontgen
266.704).
Chamoin Bla,che l Cie.
(transf . para seu nome da marca
Acoegenol n9 332.717 - Desahsibilinte Chauvin Unta s) Do 409.992 -

Pnoceol no 182.313) . - 1) Anotaria a t(ansf. dos titulares para Paul
François Augusta Chauvin. 2) Anokase a transf. dêste para Labs.
C.Xeurein lache &. Cie. 3) Averbese. O contrato de exploração a favor
de Labs. Pierre Docta S. A.
Lab, Pierre Docta S. A. (alt. de
nome do titular na marca Sedoscl
n9 266.848). - 1) Anote-se a alt, de
ncme da titular. 2) Averbe-se o contrate de exploração a favor de Labs.
Plane Docta S. A., a titulo exclusivo.
Usina de Laticínios Abhud S. A.
(art, de nome do titular na frase
Je propaganda ftste é o famoso Provamrie Imperador n 9 343.038 - Imperador n9 317.595 - frase -Provolone imperador. o Rei do Paladar númei c 326.272).
José Lopes de Souza (transf. para
seu nj me da marca Café Zulu número 324 445).
Irmãos Farah Nassif Ltda. (transf.
para seu nome da. marra Luís XV
)19 364.904).
Irmãos Farah Nassif Ltda. (transf.
para ka.,u nonal da marca Luiz XV
no 343.127 - Teceragent de Sedas
I.Li7 XV 119 270.025 - Luiz XV número 181.334).
Miles Labs. Inc. (transf para seu
nurie da marca Dome n9 233.709 Daxalan
1. na Mantle rt° 352.8,13
• wa 743) ,
Ci asanova Ilrbanizadoro e Com. S.A
'ar. de nome do titulai na marca
Casanova ria 368.083).
aletalúrgi ia Heleny S. A. Ind. e
Com. (alt de 'nome da titular na
marca Bicataast n9 368.26J .
Eaton Yale & TOwn Inc (alt. de
nome do titular na marca Facial
• 268.819 - Farval .19 368.862).
Tintas Coral S. A. (alt, de nome
do titular na marca Coralsol manett ) W7 2 494).
anilo Stella Olaia e Dacio de Mello Barros (transf. para seu nome
da marca Victória térmo n 9 473.235).
Inds. Alimentícias Beira Alta S A.
(alt, de nome do titular na marca
Beira Alta têrmo n 511.470).
Aziende Chimiche talunite Angelini
Francesco (transf. para seu nome da
marca Pirabrom tèrmc 547.073).
Draw Produtos Químicos Ltda.
(alt, de acme do titular na niarca,
Raaisaol talara' a 9 5119.747 - Selectol
têtaaa n9 549.748 - Seleato , teirmo
n 9 589.749) .
Lápis johann Fabei S. A. (alta de
nome do titular na marca Leonardo
da Vinci térmo n9 598.455).
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NO 361.353 - Terral S. A. Máquinas Agrícolas.
N9 361.357 - Pneusil Ltda.
NO 361.358 - Dilivesa Distribu'dora
Expediente de 14 de novembro
Limeirense de Veículos S. A.
de 1968
NO 361.359 - Cia. Industrial Santa
Diversos
Angela Cisa,
Form mandados cancelar de acar- N O 361.362 - Metalúrgica Rocktveil
do com o art. 110 do do Código os S. A.
registros abaixo .mancionados:
N9 361.363 - Ind ústria Nacional
de Artigos Esportivos Ltda.
NO 361.200 - Conrado Bonn.
NO 361.201 - Condomínio do Edil- N 9 361.364 - Serv'çar Serv'ços e
Pecas de Automove s Ll:da
cio Monte Carlos.
N9 331.369 - Radial Diesel ComérNo 361.202 - Indôs'tria e Comércio cio e Importação de Motores Ltda.
Aéro-Metal Ltda.
No 361.372 -- Sinterama Cerâmica
No 361.203 - Luis Garrido San- Sinterizada Ltda.
chez.
N9 361.375
Confeitaria Italiana
No 361.205 - Raimunao • Tavares de Ltda.
Souza.
N9 361.377
Restaurante Giard:ri
No 361.206 2 Giuseppe Levy e Mo i- Ltda.
sé Maurizio Levy.
NO 363.378 - Pinhe • ros Auto TmNO 361.207 - Farahyde Domingucs po rtadora Ltda.
NO 361.210 - Confecções AristoteN9 361.381 - Hei-doo Indústria e
les Ltda.
Comérc'o Ltda.
Indústria e ComérNO 331.211
NO 361.386 - SUzane. C. M. Gocio Eletro Ciência Ltda. •
mes & Cia.
1
No 361.213 - Ziki Simão,
NO 361.390 - Francisco Pe,nado.
No 331.391 - Kipr:ades
Ç a. Ltda.
N9 361.215 - Seba stião de Oliveira
Rocha.
NO 381.392 - Indastria e Comareia de Cal Parnaiba Ltda.
N9 361.217 - Fr-tz Jakob Melar.
NO 361.324 - E2.C3 Fnryntiaria In.NO 361 219 - Artefatos de Bambú dústria
e Comercio Ltda,
Take Ltda.
3:1.325
-- Pigallc Inciú tia e
N9
NO 361.223 - Fabr•ca de Colares comércio de Calçadas
lida.
:'mperio Ltda.
361.316
Marcenara:
e CarNO
NO 331.222 - Cia. Mineira de
o ntaria indaia. hrlát ria e Contes:laãia e (Mus..
.;ia Ltda.
NO 361.223 - Dr. Bernhard Hoff.
NO 361.317 - 1Vcfinlea Nacional
Meca= L da.
NO 331.224 - Farm. ca Itu Ltda.
La,so.
NO 331.226 - Casa Les Angailes N9 231.3 .13
Crafaciaks e Vestuário Ltda,
NO 361.399 - Labora ,érm laaine.' a a
No 331.227
Parificadora Flor de. Ltda.
Vila Ltda,
j NO 361.460
Se.NO 361.230 - Sena Comercial e .aiva Ltda.
Imobiliária S . A.
1 NO 381.411 - Matelel'eira e El:liarN9 361.232 - Viação Pirac cabana
S. A.
ckarat
Nç' 361.492 N9-331.235 - ahhasmann & Chris 3. A.
mann Ltda.
1 N .361 .434 - D.s'::buliern d: Ele NO 331.233 - Manoel Estavas da ;idas e C.rteali.i.a
Cunha, junion
NO 261.43 - Indits:r . a de P
a-NO 331.239 - Expresso Ciclone Li- cas Oatizad Ltda.
mitada.
•
j NO 361.4107 - Com( cio de Metal
NO 361.2SA - Irkopp Tryiústria de .2',2ii.met Ltda.
Máquinas de Costur I, S. A.
No 361.438
Comi.' cio e 1-1ap eN9 331.253 - Falai-asa de Doces São -enáções I: ramove Ltaa.
Caetano Ltda.
N9 331.439
GeJacc Ltda. P:oNO 361.254 - No b"asil Material , datos da Lavoura e Pccua
de Es.critório S. A.
j N9 331. , 1 1) - e.Lici.1 Y.'r.-nc:s..1
NO 361.259 - ale(alúrg:co, Santa- 'Boi-sidra de Tu' suo Ltda.
branca Ltda.
NO 31.434 - rridé-tr a . e ComSroia
NO 361.261 - Com-:c. ai e Im por- 2•.nta Mi-ria Ltia.
tadora de Ferros e Metais macapan
NO 23 1 .415 - Pa.-cca.m. D. PaLtda.
i i-ira II S. A. N9 361.232 - Irmaos Garcia Ltdaa No 331.413 - Caboca aaaaare ai ifsi,
N9 361.263 -- Sonferrnan Inaastria raitciadora de Café I.1 na. (a- san zs • Corn(;rc o Farmacaurcas Ltda.
I s ãs) de Pad:• ori:2,ação e Expoasaao.
NO 361.264 - Sdniannan Indústria No 33:".. 4 17 - 1ndastr Os n-1.ro alce Comtirc o Farmaciluticos Ltda.
icanicas Pecker S. A.
•NO 361.265 - inclas'la de Colas- No 321.418 - rnelastria di, Gr- mMogiana Ltda. nes Gerrnafi Ltda.
NO 361.266 - Graftca Arttstica Sa-, N o 251.419 - Praset dLivannah Ltda.
mitada.
NO 361.267 - Soraeco S. A. Soc.
NO 361.421 - K:na Artcfatas da
de Melhoramentos e taotnniaeção
N9 361.26S - Tridúsiria de Confeci Metais Ltda
NO 361.420 - Gome, & Per eira Vmida
ções Creta Ltda.

Serviço de Recepção,
Informação e Expedição

N9 361.269 - Roberto Schiftan.
alomes & Pere'ra LiN9 351.423
NO 361.350 -- Bar e Lanches Ru- mitada.
Na Sede do D. I. N.
bino Ltda.
le.•n•••••••••n•n•• 1.0••n• ,4*~...3.•nnn••nnn•nMil.1.17911104,
N9 361.352 -- Belzer do Brasil S. A. No 361.424 -- Carlos Cor.êa. Gaivão.
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N 9 361.499
Rosrnann Produtos
NO 361.593 - Rosamba Cafii Ltda.
N9 361.426 - Mario Manuel de
N O 361.681 - Plurimetal Indústria
de Beleza Ltda.
Castro.
No 361.594 - Técnico Imobiliária e Comércio Lt da.
N 9 361.500 - Rosmann Produtos Boa Vista Ltda.
N 9 361.428 - Panificadora Casa
No 361.682 - Ars Móveis e Decode Beleza Ltda,
do Ator Ltda.
N9 361.599 - Lutcher 8. A. Ce- rações Ltda.
Antõn'o Joaquim
N 9 361.431
N 9 361.501 - Ftosmann Produtos lulose e Papel.
N O 361.684 -= Comércio de Ferro
Cardoso.
de Beleza Ltda.
Riviera Ltda,
N o 361.602 - Francisco Canhos.
N9 361.432 -- Renato Morilla GarN 9 361.503 - Auto Aiuguél HoliNO 361.688 - Comercial de Cereais
N O 361.605 - Predial oh AdminiSday Ltda.
•cia.
Arferoi Ltdra
tradoro Grão Pará Ltda
N 9 361.506 - J. Braz de Souza.
N9 361.433 - Segundo Miaskovisky.
No 361.690 - Oiapó Indústria e CoNo . 361.607 - Searde Corretores. de
N 9 361.507 - A Mototecnica Me- Seguros Administração e. Represen- mércio Ltda.
N9 361.434 -- Roberto Romano.
No 361.692 - Alberto Tiburcio Rotações Ltda.
cânica de Motores Ltda.
N9 361.440 - João Alberto Ferreiclrigues Jr.
N 9 361.510 - R. M. Eletro Auto
N9 361.611 - Codar Cons'..rução
na da Costa,
N O 361.693 - Alberto Tiburcio RoDecoração e Arquitetura S. A.
Partes Ltda.
drigues 'Jr.
N o 361.441 - Heis:sburo Sasaki.
519 361.694 - Accácio Lopes.
N 9 361.511 - Vicente Portellá.
519 361.613 - Ferna,n.13 Carvalho
N 9 361.695 - Sacora Indústria e
N 9 361.442 - Laboratório Salus
Gomes.
N9 361.51'4 - Agenor Pontes de
Ltda.
Comércio S. A.
Góis •
No 361.614 - Expansão AdminisN 9 361.443 - Produtos Penha de
N9 361.696 - Sacora Indústria e
N 9 361.516 - Indústria • de Calça- tradora Ltda.
Artefatos de Concreto Ltda.
Comércio S. A.
dos Microlândia Ltda.
NO 361.615
- EntregadOra
Rápida
N 9 361.446 - Bazar Paraíso Ltda.
519 361.697 - Sacora Indústria e
Ltda.
N 9 361.517 - Cia. Hrasileira de Princezinha
Comércio 2;. A.
N 9 361.616 - José Seretli.
N9 361.447 - M. Davegna Ltda.1 reta: o Metalu r ica
COBEM.
N9 361.698 - Sacora Indústria e
N o 361.617 - Escritório Contábil
519 361.518 - Mil Montagens InN9 361.'448 - Cia. Sul Americana»
Comércio S. A.
dústrias Ltda.
Técn'co Comercial Coteco Ltda.
de Hotéis.
N 9 361.520 - Em'ssora de Educa- N 9 361.618 - Assis Rádio Studio N9 361.699 - Sacora Indústria e
N 9 361.449 - José Massara & Cia.
Comércio S. A.
ção Rural Ltda,
Ltda.
N 9 361.459 - Indústria Mineira de
N o 361.521 - Comape Comercial N9 316 - 619 - Ladelni ° s Calr'l<111dia No 361.700 - Sacora . Indústria e
Moagem S. A.
Comércio S. A
Auto Peças Ltda.
Ltda
- Quinto Palani.
N o 361.452 No 361.620 _ Fabrica de Soutiens No 331.701 - Saco r
I N9 361.522 - 11.1ilare & Cia.
a Indústria e
nit Ltda.
N 9 361.454 - Frigorifico São CarComércio S. A.
1 N9 361 .524 - Malhar i a Dajus S A. 519 361.621 - Indústria e Comércio NO 361.702 _
los do Pinhal S. A.
Sacora Indústria e
I N 9 9 61 .526 - Malharia Stresa
de Confecções Kabre Ltda.
N9 361.4E6 - Farmácia São João
Comércio S. A.
mi ta da .
Ltda.
No 361.622 - Basor Importzdora NO 361,101 - Sacora Indústria e
Expoltadora Ltda •
No 361.530 - Metalúrgica Serip
N 9 361.457 - Comissaria de DesComércio S. A.
Ltda
pachas Imexca Ltda.
N o 361.624 - Toru Hayashi.,
1 N°751704 - Cia
Shoe
NO 3E1.531
Raincrp Confecções NO 361.625 - Hamilton Rosa e Ser- chinery do Brasil.
N 9 361.459 - Ci-o'cara Nossa Se- 1
1 .Ltcla.
nhora Aparcc da L'.cla.
Stanici.
NO 361.705
•
Cia. United Shoe MaNO 361.626 - Metaiúrg'ca ureec chinery do Brasil.
N o 361.430 - AnteniO Milton B2- j NO 331.537 - Cia. Importadora de
'Ltda.
Peças
para
Automóveis.
hora. .
. No 331.707 - Rolf R, Lehmann,
j NO
N O 361.641 - José Pereira Lima
361.538 - Rsgiamar EmpreenN9 361.461 - Anta'n'J niton B:IN O 361.709 - Mo•nho G'cal Ltda.
;cimentes ir mobil:ár os S. C.
hera.
N
O 381.642 - Viação Nossa Senho1
519 331.712 -- Country Sailing Clab
N9 361.464 - Ma'has San Roma ' ! 519 361•539 - Bar e Café . Balima1 • a do 52ocotro Ltda.
Ltda.
519 . 331.714
Ltda.
Bravanus S. A. InNO 361.653 - • Socinter Comercial dost
N o 361.'03 - 'in-v;
r
S. A. Cam-N- 1 • 51 9 361.541 - D oi ub D stribuiacra de Ararelhes retran cas Ltda.
e Camélia o de Doces.
elo e Inc"Ostria
Ins-ntic das e 1.n41- ãe Óleos
e Lubrifirean:er, Ltda.
N O 331.717 - Cs Agro
No 361.644 - Fadar:2 TatJense
pecuá-ia
ial ,;:fct"?la.
do valo do Itap:tan.
gui.
Ltda..
.
51 9 .361.554 - Josá Pochapski.
N9 5.61.566 - . Cor:mica Morrinkios
1
519
361.719
Colmo
N9 361.645 - Pirelli S. A. Cia.
'
Ltda.
N o 361,517 - David. Davidson.
Soc.
'incbciária e Compras '.Gerais Ltda.
Inausrial e B
N9 531..167 - Moacy; Domingos da'
519 361.548 - Indústr:a Brasile'ra
519 361.720 - O rg an'zaçâo Técn'ca
No 361.646 - Armarinhos Ginpi
SiJva.
de. AN, gos Hospitalares Inbahsa S A
de Telefonia Orgaiel I n dústr i a e CoLtda.•
3
N9
51.550
1
Auto
Globo
Ltda.
•:mércio
N9 331.139 - ProrZer S. A. PraN 9 361.647 - Comercia' Importato-c1',.3 e D ceraçã)
Motas.
No 331.551 - Nortebras S. A.
N o 331.722
'ora e Export adora Tatu Ltda.
Ver TlIr Viagens Recio e Indústria.
y"rrsenter5es e no • c c mo Ltda.
No 331.470 - Prodee S. A. ProNO 361.6-19 - Jac nthc, Faria & C:a
519 331.553 - Su p ermercados Coterão e Decoraçãr) de Metais.
1 No 36 1 .7"3
Tida.
Ferpan Comé , c'o e
arcrbrna S. A.
Indústria de. F. amenlas S. A.
3C1 471 - Pioic S. A. Por-:
519
361.650
Antenor Benedini.
e larcoração de Metas.
519 361.555 - Guilon Rapa:sentaNo 30 1 .755 -- Ofic'na Mecânica
NO 361.651 - Antônio Fernandes
çaiss e Ceinc:rcio Ltda.
O'clade ru •
1-`ore;ra Marque s.
Ltda.
N9 331.472 - Prodea S. A.. Pio-•
519 361.556 - Text.; Santa Angclia
tcafia e D-c p rriâo de •Matais.
;
N
T°
261.73.6
- Barreto Tio ismo
NO
361.652
Auto
Põsto
Sena
Mana
_a.
•m'ta dg.
N o 331 473 - Prociec S. A. P1'
dareira Ltda.
te^i:ta e Dr • coracão ia Matais.
i
N9 361.557 - Moinho Comercial A c., N O
519 361.727
361.655 - Afonso de Martino.
Soe rir Represenla,
•ções laI-)reira Cc s'a Llcia,
No 361.474 - Prado(' S. A. Pru-' Paraná S. A. Importação Indústria e
o
N
361.656
Afonso
de
Martin....
te' áa e Drcorrai• áa ;12 ali-tais.
519 331.728
Au'o Viação Oswa'clo
519 361.559 - Escritório Imob háN o 361.657 - Afonso dP
Cruz
N9 35;1.475 - JoãoAv;la Neto.
io
Lauro
H.
Pinheiro.
•
I
I
N 9 361.661 - Theo de Castro Dru- N o 361.729
N 9 331.479 ---. L y .aeatis Produto,,
ImobliáNa Palace LiNo 361.581 - Reaidrive Auto LO- ,:nonci.
ninada.
Ci r nt'f'cos ds2 Toacador Ltda.
cadora Ltda.
NO 361.663 - Bar e Lanches 1.329
N 9 351.420 - . J. Behniro & Cia.
No 361.564 - Bar
N9 361.731 -- Viação Fr ancovig VLanches Mar-- Ltda,
Ltda.
imitada.
rado Nõvo Ltda.
No 331.151 - Imno • tc.-Jcãa e RepreN9 361.670 - The Lig o i;nheilnaí 1 No 33.1.-ti'L.
INN 361.535 - Casa Paiva de Modas
s
P:ral' Ltda.
3,'ompany.
S. A.
Turi smo S. A.- Breia Transportes e
N 9 331.183 -- R:nato. R:nein'
o
N
361.671 - Luiz Pessi.
NO 331.563 - Café e Bar Gloria
Nunrs.
1 N9 361.733 - Territorial Imob liáUniversal Ltda.
No
361.674 - Industrias Marthis ria Viralaa Ltda.
N9 531.
-- COM re'al e ConstruFerreira
S.
A.
519 361.571 No, 361.734 - G. Gupp.
Beniste.
tora Jloiti Ltda.
NO 361.675 - Fargo S. A. In,q1s- i saNnOitá5:6.20;N
9
N o 31".. ,31 361.576 - RU N " de 0Iveira Ma- iria Mobil'aria.
r LCtodinerc.i al d3
Ribem do Nascm' ni o Si'va.
.3e^ Ferragens
tsriais de 'Construção.
a.
NO
361.676
Enunciar
Public•dat'ui
miNta9da3.61.737
N9 361.450
samac Modas laJcla
519 361.523 - Cei & Cai Ltda,
Hotel Macaense IIe Tu.'smo Ltda.
No 361.584 - Aniión 1Antone111.
519 361.738
159 361.677 - Corda:ira Atlantic
r31.492 - Peilro dos Santos
Hotel Gu'zande
Tatoni
Ltda.
No 351.535
Inslostria
e
comérNo 361.739 - Ho s pedagem Uauá
N o 651. 1
za cãO AT.'Cda, , c' o de Colchõ p .R de Molas Canadá
Ltda.
NO 361.678 - Restaurante El a-,
5" i• - = Ltda.
n L'raa.
Ltda.
No 3 3 1.1 `.'1
Auto Ruis S. A.
No 361.740 - Ho sp edagem Sul
1 N9 361.556 -- Siii"or Ltda. IredúsNo 33 1 .679 - José Ionilson Cava Ame r ica, Ltda
551. 1 l',3
roJ'd To•sc F bras
JaNa e Cemé:cin
canti de AndraCe.
ní''•nda.
No 361.741 - Fraiha & Cia.
No 361.52R
n:roa Confecções N9 361.680 - Elvira Magalhã; ;
N9 331.467
P) Russo & Cia. n Ltda
881.'742 -- A Su r bubana de LICastro Moura.
•
quites e Co mestíveis Ltda.

Jánt 2-ts!fita-feira,
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2ti .:' S32.743 - Hospedagem ArLikaa«Dl

IP 380.013 - Indústria 6e Colchões
NO 380.055 .2r4tortaNO 383.382 - Auti Vede Adm1uj.
e Estofados Plovilar Ltda.
dores Ltda.
tração e Comércio Ltda.
• 2ao 361.744 - Hospedagem EspaN9 380.017 - Confecções Elwi-Tex
No 380.054 - Afranio Estêvão Cor-.
andim
NO 380.085 - Visua/dio Centro Co-à
Ltda.
réa.
marcial de Recursos Audios 1/lauda
O 361.74.5 - Hospedagem Lema
Ltda.
NO 380.019 - Confecções SuperN9 380.355
Tropical Agência de
modas Ltda.
Viagens e Turismo Ltda.
N O 380.086 - Cerinica Artísticz
N9
380.026
Serraria
Bandeiran331-743 - Açougue Centenário
No 380.056 - Raimundo Alves de Argibrás Ltda.
tes Ltda.
Souza.
N O 380.033 - :3anco Riograndensa
No 380.058 - Agrooac Comércio e
NO 331.77 - Restaurante Rio MiNO 280.029 - Antônio Di Luzia.
de
rxp5.n1.19 Econainic^.. S. A.
Repr esentações Ltda.,
Mas Ltda.
NO
330.030
Comércio
DistribuiNO
No 531.748
.`.?.asirurante Rodo-- Pensão Candido dora de Equipamentos Nacionais e NO 380.061 - Comercial e Imporviisaao Ltda.
:Rendes.
Estrangeiros Codenebrás Ltda.
tadora Padula Ltda.
NO 323.392 Cnoni
No 361.749 - Antônio Messias Piceéorrcalçobeo
NO 330.031 - Xivelandia Ltda.
Industriais Isolados Lida.
;alenta.
NO 380.082 - Panificadora allor
NO 330.032 Miac Engrenagens e Ja aanã Ltda.
NO sso.2:
n.
ar 231.751 - Auto tétrico PagueAcessórios Indústria e Comércio LiLtda.
?ia Ltda.
•-;
NO 380.033 - Industrial a
mitada.
N9 380.101
Bank.
No 351.752
3eriassi & Cia. Linistradora Ziul Ltda.
NO
380.033
-Panificadora
Chamitada.
360.332 ze.tanald2.18.
rnariz Ltda:
N O 380.034 - 'Fundição ikcaa :
No 321.753
António Allfes da N9 380.034
- Materiais para In- • N9 380.065 - Sebastião Ctar'dai
l0
- Francio Fenoy Ladústria
Ltda.
Campos.
1TÇ 331•757 - Sintcrama S. A.
NO 380.038 - Annibal Crocicchia.
, i 'erramentas e Sinterizados.
No 383.035 - Radioarte S. A.
No 333.103 - Cia. :jaz-leira:1.a Eão
N9 390.038 - Lutcher S. A. CeN O 380.070 - Incosul S. A. Co- Bento.
No 231.758 - Meter Boerszn.
luiose e Papel.
N O 383.157 - 2:2 • D.:cinn-ao.ssa Ltda.
mércio e Armazéns Gerais.
N9 361.'730 - Norcoc Taxei Ltda.
NO 380.039 - Malharia Cheby Li-.
No
380.071
Gráfica a Pena de Ltda.3E0 t:),9 - ;?avirriantadora -Lapa
No 331.763 - Camasil Repiaainta- miada.
•aões Ltda.
NO 330.040 - Ronibar Indústria e Ouro Ltda.
NO 3E1.764 - Olaria Roça Grande Comércio de Fe rros Ltda.
N9 3E0.074 - Indústria de CalçaNO 380.109
2canc ; sco Joaqixtra
da Costa.
NO 300.044 - Comercial e Indus- dos -Americanos Ltda.
NO 331.735 - Satoru Nawa,
trial Lamar Lt da.
Ltda,
NO 383.075 - In ciústr:a e comercie NO 380.110 - Transportes Paranaa,
sul Ltda.
No 361.736
Engenharia Canstru- N O 330.045 - Fernando João Pinto de Carnes e Derivados Cadeva Ltda
Torres.
`alua Coa Ltda.
NO 330.111 - Bar e Confeitaria
N O 380.076 - Paris Magazine Ltda. Avenida Ltda.
N9 361.768 - Moto»- Class Editôra No 330.046 - Colobrás S. A. CoIon zadora Brasfieira.
N O 380.077 - Regina e Sternadt.
Técnica Automotriz.
N9 380.116 - Epaminondas Rufino de Souza e Evaldo Gouveir, de
No 361.770 - Panificadora S. Fran- N9 380.047 - Rubens Dias da Cruz. No 380.078 - Agrice!a Maluan Li- Oliveira.
oisco de Assis Ltda„
NO 380.049 - Elmo Calçados Ltda. rn:tada.
N o 380.119 - Arianu Crisma Maria.
No 331.771 - Armando Martins &
N O 380.080 - Cerealista Ruppi LiNO 380.050 - Gori & Bueno Ltda. mitada.
Cia. Ltda,
N o 380.122 - Miguel Sanches
N o 380.123 - Feres e Feres Ltda.:
N9 361.773 - Lapidação Transvaal
Ltda.
NO 380.124 - Distribuidora Comer-,
dal de Pisos Plást'cos Corvinil Ltda.
No 361.776 - Importação e Exportação Coatamar Ltda.
N O 380.126 - Regina Filmes Ltriaa
N9 361.778 - Bolsas e Luvas Ita
N O 380.128 - Panificadora, Pior do
Ltda.
.
Portugal Ltda.
NO 331.783 - Mario de Melo Gomes,
N9 380.130 - °atam:g o Graça de
Amaral e Paulo Mauro Soldano.
No 361.787 - G. Sodré & Cia. Ltda
NO 380.132 - Auto Mecânica Silo
No 361.785 - Luiz Souza Leal.
Francisco Ltda.
NO 361.786 - Henri Charles Hage,
NO 380.133 - Banco Riogranden93
VOLUME V
N9 361.788 - G. Sdré & Cia. Ltda.
de Expansão Econômica S. A.
NO 361.789 - G. Sod ré & Cia. Ltda.
ATOS DO,PODER LEGISLATIVO
N9 380.136 - Eduardo Celestino
ar; 361.790 - Bar Lacticínios MotiATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTHV
m Ltda.
NO 380.137 - João Raymundo.
NO 361.793 - Fernando Silva.
NO 380.139 - Televisão 2,'xcelSiog
Leis de julho a setembro
S. A.
N O 361.794 - The Lunkenheimer
Divulgação n9 1.064
Zompany.
NO 380.142 - Fornecedora de &Co
de Obra Luzampa Ltda.
NO 361.795 - The Lunkenbeimer
PREÇO NCr$ 3,00
Company.
• No 380.143 - Auto Mecânica Tr5=,
can Ltda.
N O 361.798 - Sergio LO,,,e ,GonVOLUME VI
galves.
380.134
-radas Vasquez.
.
No 361. 79L
Toai/ Paulo Abreu
NO 380.10 - Comercial Sasate,
3. A.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
E.milia Ltda.
No 379.989 - Sementes SelecionaNO 380.18,- Comercial de Calçaa,
Decretos de julho a setembro
tios Sementee Ltda
dos e Confecções Lepano Ltda.
Divulgação n° 1 .065 No 379.991 - Indústria o ComérN9 330,149 - A Samaritana A-rataa
cio 1VIagnik Ltda.
Lanho Ltda.
PREÇO NCr$ 6,00
No 379.992 - Restaurante ColoNO 380.151 - Imobiliária Provincia
Ltda.
nial Ltda.
No 379.998 - Terral S. A. MáNo 330.138 - Ulp i.ano Teixeira
Cia. Ltda.
quinas Agrícolas.
A VENDA:'
N O 390.134 - :r.triães Gasparini
No 380.032 - Indústria de Roupa
Na Guanabara
Ltda.
3. Confebrá,s tda.
1`19 333.135 - Panificadora Pucci
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
No 380.005 - Oficina Moto Líder
Ltcla,
itda:
Agência 1: Ministério da Fazenda .
No 533.1..3 - E3 cor Fulgor Ltda,
1Y? JCÇ.G13 Atomiclarãs R,epreAtende-se a- pedidos pelo Serviço de ..--Zeenct .1351so Postal
senta'aão e Comércio de ;?rodutes
NO 333.13 - Carlos vasrlu:s.
Eiztraracos Ltda.
Em Brasilia
:'L;T :
'3 349 C3.013 - notanific-o Leibe
'Na se d e do I).
'a o
1arbosa, C.. A.
fles
Enntes,
:Yo
(Confaaajáca s2,)auwer,

LELS
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Quinta-feira 21

Swe.

DAR OFICIAL (Seçjão 111)

Novembro de 1943

PAtENTES-RE INVENÇÃO
MISIN•

PONTOS_

PUB

TERMO Ne 144 227 de 26 de oátubro de 1962
Requerente t GENERAL ELECTRIC COMPANY
Priv. de Invençãoi n APERFEIÇOAMENTO EM ATUADOR ROTATI
70 DE INTERRUPTOR
RSPam219.21152.. .
•
2. DM aperfeloamento em atuador rotativo de'interruptor Cat:a‘
thrizado por um meio suporte, meio ntuador'montados em dito meio suporte.
para. rotação de uma posição neutra dm direçães opostas para primeira c.
;egunda posiçães de operação, meio de restabelecimento ancaixável operar
tivamente cém dito meio atuador. paro, dita primeira posição apenas e
h
toltura de dito meio ataudor ..em dita primeira pasição para retornar O seio atuador para a posição neutra e meio detentor inoluindo Partes et
dito meiasuporto e em dito ' meio atUador encalmá+el 'iara 'travar dito meia,
em dita . segunda,posição em resposta asua rotação para dita sagundiposl
co..
'ã
2. Dt aperfeiçoamento conforma definidd no ponto 1 carkaIerin
do polo fato de que dito moio deyestabolecimenWinclue uma molwespi,
Pai enrolada em volta de dito meio atuádor, e moio ligado às Pontas de n
dita mola relativamente rotativos p aramsticar a moia.
et resPosta à TO
'ção ,do meio atuador para dita'prinélra poeiçto, e rotativo como Uma.
Unidade para evitar o esticamento da mola em resposta à rétação do
Meio atuador para dita segunda Pogi9ágo
,3: Uma Paarfeiçoamento atgador rotativo de interruptor co.
racterizado
.por um pelo suporte maio atuador montado em dito meio .
.
suporte parairotação de uta,Posição . neUtra -em direções , opostaa para'
ditas primeira b . segunia posiçães, meio .de restabelecimento Opere -,
tivamente 4ncalgáve1 com 'dito meio atuados e efetivo em respósta 'a'
rotação do meio atua4o0 Para dita primeira posição . apenas e soltura
de dito meioataador em dita primeira poaiçãO para retornar o meio.
atugdor paia a poeiçãO neutra, p peio detentor incluindo partes em
dito eeiP.Ou porte 0.am dito 'meio atuados' encsiadvel para travar di*
to meioatuador.em dita se gunda logliç go em resposta à suarotação
para dita segunde' poelçappjlito meio detentor incluindo uma mola cl n
.dálmina em dito meio Importe, e uma ,extensgo am'dito meio atuados' em
. caixável de modo traxável ' oom dita mola de.1:ming em resposta a 'rotação do dito melo atuador para dita segunda Posição.
4. Um aperfeiçoamento conformo definido ao pagai.° áCiráctí
pisado pelo fato de que dita mola delamina 4 geralmente plana em
. um Plano perpendicular ao eixo de rotaçgo do meioatuader ' e inclue,
uma projeção eacaixável com dita extenso para prover ,a mão de d‘.
tença°.
.5. Um aperreiçoam'ento conforme definido no ponto 3 carac.
terizadapelo fato de que dito meio de restabelecimento inclue uma'
isola espiral enrolada em voltado dito meia atuador, e meio ligado.
aos extremos de dita mola relativamente rotativos pata esticar a mo
la em resposta ;. rotaçãado meio atuador paia dita primeira posição
e rotativo como uma unidade pala evitar a esticamene da mola sem .
resposta I rotação do meio atuador para dita ' segunda POsingo..

com orifício espaçada axialmente da porção camo para a montagem do (31
xo para rotação de uma posiçãO neutra *para primeira o. segunda posição:3

em resposta a rbtação do dito eixo para Sita primeira posição apena:sn celtura do dito eixo em dita p rimeira oosicgo arenas e soltura de

D

S

dito eixo em dita pris-O014-~00 para reto:tro: o eixo Para dito ao.
8100 neutra, e meio detenter imiuj,iø gjtc az dita -plan

tas porçgo Camo no espaço aut:m os mesmos enca!Wvel para 'km/ar o ei
ao em dita seaunda, posiqXo em sposta suai- gaga* Para :Segunda po.
diÇãO45
aperfeiçoamento *informo banido no pauto 6 Caracto.
rizado pelo fato da que dito nçla detontor inclue uma mola du
em dita placa tendo uma projeOio, e um extenso estendida de dita poí
C go pano para encaixar de modo travvel com dita proáe'ç go quando 0,
eixo girado para dita segundaposiçgos
7. trui

e. Um aperfeiçoamento conforme defintlo no ponto 6 caraCto•
rindo pelo fato de que dito meio de restabelecimento inclue uma MOU
espiral enrolada em volta do eixo, um par de ameis presoe noa extra .
Coa opostos de dita mola, e meio para efetuar
uma rotaçgo relativa ali
tre ditos ameis a fim do esticar dita mola em resposta rotaçZo de ,
dito eixo para dita primeira p-eição e para efetuar a rotaçgo dos .
ameis como uma unidade para evitar o osticamente de dita Mola em Nu,
Posta a rota4o do eixo para dita segundo.ppaiço.

•

6. Um aperfeiçoamento em atugdor rotativo de interruptor ca
ractorizado por unia base oca, um 'eixo tendo uma Porção de ramo em 'um
extremo para atuar um interruptor em dita base incluindo una placa -

de operação, moio do restabelcimento circundando dito eixo e efetivo-

L

9. Um aperfeiçoamento em atuador roraavo to iNterruptor
motorizado por um meio suporte, um eixo sendo uma porção em mmextreate
para atuar Um interruptor, meio de montagem sm dito meio suporte para.. .
4 montagem do eixo para rotaçgo, da una posiç g
o neutra em direOcs
postas para primeira e segunda posigo de speraçáo, uma mola Opima,
enrolada em volta do eixe . . um par de ank" )reros em extremos notem!,
de dita mola, meio para efetuar Uto rotação t'elativa antro Vtos (nele
para esticar dita mola em resposta à rotaç go do eixo para lita
ca posição, e para efetuar d rotação dos ínala
evo 00 Unidade Para .
evitar .) esticamento do dita mola em resposta 1; roteção do •ix0 para dl
sia s.gunda posição, e meio detentor incluindo Uma mola de lamina ft dZ
co maio suporta r ..1.1 extensão am dita porção camo encaixívei quando e
sitooixo 6 girado para dita se g unda oceicão cara travar o eixo WS dla
ça segunda posiçgi

5421

'e
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aperfeiçoamento Oortfoome Defiii

at conto o Joracto.

olzado pelo fato de lua dite mole de lamina é eeraimenté piano • lo
Clue ina proieção axial de dito sixo, dite extensão projetando-se le

o 1 i1 )

ripvcr.1:;r )

e-3 de no4embr0 de 1962
!lirEEXO N d 144 631 de 1 .
iP ENTPABR IEEEN el. ROLAI:MÁ
Requerente:
14,V.
MU,
Inv.:
APERFEIÇOAMENTOS
EM
OU RELATIVO S A REMOVE
riv.de
OS DE LAMINAS DE MXQUIRAS DE CORTAR C/Da
,DE
CONJUNT
1;ORES
, OS, ESPECIALMENTE MAQUINAS DE CORTA CABELOS COUBIZADOS
COE BARBEADORES ELETRICOS
,-

REIVINDICANE2

laltó ocIr g ãc eamo Oreeoe ela Projeção

1.

ti,

Um aperfeiçoamento conforem ftefinide na S5- 0

earacter;

oedo polo fato de que dito ceio de montageer-lreliíe soa °lace com /ri.f,
GIO, dita mola espiral o dito oeio detentor estando In ladoo oposto,'
SO

APERFEIÇOAMENTO S EM OU RELATIVOS A REMO

VEDORSS DE ODNJUNTO S DE LAMINAS DE MAQUINAS DE OORTAR
10S, conjuntos-este s que so salientam, com j6go, atrevia da
oio fenda da caixa onvoltdria do cdrtedor do cabelos, parta
culaimente para emprSeo em cortadores do cabelos a serem

dita placa.

combinados com barbeadores elétricos, caracterizados polo
fina/mente, 0 Oequerentó ceivindice so ravoree le Convet'Ição.
014

fato do conjunto de lAminas e uma superficio sua do conta.

Enternacional, visto e presente trovenção ter sido 'depositada as Reparte

to do cortador serem providos de pinos e recessos conjugar

eac )fialal ae Patente!) doe Eetados Unido do emárice do Norte, es d9

dos, que se interpenetram com certa profundidade do entro.
sarnento, perpendicularmente ao pino em que as lâminas clea

to dezembro dO 0961. 400 00
• 163,274.

nome 4) t42.892 le tb is jUlt10 de 062
4DOURRENTE> SUSSUMV CAREE° . eX0 PAULO
OODEIU Ol OTILIVent"NOv0 dODELO OB PRENDEDOR DE ROPAU a

prenaedor

de rougels, e

el.

çZo altura de elevaç -ao do conjunto de laminas na fenda
de maneira que os pinos sejam liberados dee recessos vau
do o conjunto el deslocado do lado da fenda em que d força.

dEIVINDICAOE13

JL)-Movo modelo de

lizam ao longo Uma da outra, o que é determinado em rala..

paN sks

,onstital

a0 Pot looes 400400P ou ases alongedee e (gome loa o.
Lado te Cdre coto o
lado Sposto Nb engulo obtuso
auto aberto nobre A luas extreldadee la ecooloãO 4.
seo.eendo
;artioe lê angulo de amo .; , o0 eeao oa 000e
COrmaO de lunhe • • ,, ertioe le aos oposto dotado dê
eeontrenelo pare.neeixe Ia lunheoe oendo ambas aa

do por uma mola a d' longo da distância de jdeo contra

o

do opo.eto da fenda.
2. Removedor de conjuntos de ldminao, coma
o descrito no ponto 1, caracterizado pelo fato de uma oa
mais molas, das gu'e forçam o conjunto de lAminas contra
rua superficie de ' contocto, ficarem alojadas na fenda au

snao .otadoe 1, assoo° Ooesentea 'a quele do e er tio° doe

ruixa do cortador de cabelos.
.3 . Removedor de conjuntos de lAminas, cocas

angulo', • de rural. ao ~santos ae oart0 Ia Odre 110

o descrito no ponto 2, caracterizado pelo fato de Uma

000 UESUM f ertloee le 'snouloo:.

mais molas da caixa do cortador de cabelos exercerein pro3

.
•
de rOUPDR Reza ~O C41*
w iAd10400 Do ponto s solma.oaroitorlsede por gerem ao
luso aeoce'ee ou ares trtiouledau oot enoallee do ounho
de too doo eortl000 do angulo na eeentronele áo eertlea

p ,novo metal(' de

prendedor

do ongulo dO outra deoeão.aenno .af <locadas. 1M4 4 ootla
pot antermsd10 Ie orna colo dm dro obe r' to,peseante Pe.,

osEo eobre o cOnjunto de molas na direOn da fenda.
e.. Diapositivos removedor de conjuntos 03.
laminas, como os deacritoe nos pontos 2 o 3, caracteriza°
do pelo fato de haver um elemento de mola na caixa do cor.
4.

tador de cabelos, o qual, comum parte salientando-se

loa csogoo antereores doo e ertlooe.Oom eia (sortes oe
oontee lo 4ro peneerante° doe colou 40 ara do frente

fenda e com uma parte estendendo-se em angulo posa alem
da borda trazeiaa do conjunto de lAminas, exerce prospEe
sdbri dote Ultimo, encontrando-se as duas referidas parted .

Ice meemos soes cudo tosto aubstanolelnanto aeooritt
100 e elatorloe,grefloamente mostrado aos leeenhos amo

de mola em una quina basculante que descansa adere a paroo
de da caixa do cortador do cabelos, solado mais distante

ame a releindload0 calote° dela portos oerateeloaidoe

da superfície de contate • do conjunto ‘do laminas.

5. Diapositivo removedor de oonjuntds dg
ldminas, como o descrito no ponto 4, caracterizado pelo fe
to da poro de mola que se estendo ein ' tneulo para alem de,
taram trazeira do conjunto de lamina° ser formado pelas ene
tremidades de uma mola localizada de cada lado do aias, com
e
trai do conjunto de láninas, extremidades setas que mut%
tem, de maneira deslizante; ai superfícies de sustentação
laterais da caixa do cortador de cabelos, que s2n matuomoZO
.
te divergentes.
.6. .Removedor de conjuntos de lam'inae, COMO%
c,

descrito no ponto 5, caracterizado pelo fati do olement0

le mola consistir de uma Unica mola de fio, ca porOn
230 projeta para dentro da abertura em forma do Lenda tom

formato de U e sujas duas pernas do 11 pRo . latoralmente dobradas em seu plano, sendo em seguida dobradas segundoúh
USW. ° para o exterior, em um plano que encerra um angulo
com O primeiro, onde estas Ultimas partes descansam contra
as superfícies laterais de sustentaç'ío de maneira divergen
te.
3'

itte.4641•LiAgrinitCP

7. Removedor de conjuntos de laminan, como
.4 deucretas noa pon:,os 2 a 6, caracterizado pelo fato de

is:õa
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:;eção

cedo Korarin

a porif,o teatral da -lula o0or

hever uma norvUaa temoVivel contra poeira, atravessada na

gotoigau

?atura da fenda, obturando a folga entre a parto da _mola

Oesuida, sCio dobradas pora .0 oxtarior oegunie MB ângulo

nua se projeta na fenda e o Con junt o de lamina%

nitua4 onglens ggo oneorwa'mà angulo com o prisacixo.spicP

8.
OS descritos em qualquer dos pontos de 3 a 7, caracteriza.

&O*

dos pelo fato das bordas latorais da lelmina fixa serem pre.

tencialments constituido contorno a doscrign aqui ecita:00P

Removedor de-conjuntos do láminas,CoMo

vidas da superficios que ficamsimtriCamehte locáizadaa
" em mUtua oPosiça o que se ectondom segundo um angUlo ' cool O
eixo central da diregtio da fenda, suporficioe °atas que ca

125 i(emovoderd0 conjuntos do laminai 5. aubao
referóncia aos desenhos anexou .
A requerontareivindica .de achdo CO2 a toa°

operel coa as superficies laterais de pinos da superficio

vengVo internacional o 0 drt n 21 do Docreto-Lei 118 7903o. do
27 de agOsto do .;1:94.9;qprieridado dm correspondente . »AMO

de contacto do conjunto de laminas da caixa do cortador do

deposáaao nal/opa:W.0s de Patanto0 no Eólanla, oco 16 da na

Cabelos, que sijo corresponÚntemente Obliquas e oxistente0
do cada lado das proximidaden da fenda,,atuondo a pross50

vambro de 1904_80 n'd 271.493e -

da mola no sentido da fenda, dirigindo a lamina fixa entra
Autos Ultimos pinos.
9. Acessdrios de oortodot de cabelos para
barbeadores oldtricos, caracterizado por ser dotado de Usle.
removedor 'da conjuntos de laminais conforme os descritos OO
Um dos pontoe precedentes. .
10e Mola apropriada para utilizagZaeem re.
mov' edor de conjuntos de:molas:como OS decentes em qual'.
quer dos pontos precedentes, caracterizada Pelo Tato de cona

dRo In 141,763 de 2 de en%ato de 1962
ARcluRstaRt SOCit* RHODIACETA YEArtgA
RIVInGIO DE invsnX0: ,, PROCR580 8 DISPOBITIVO PARA A On
YECÇXO DC CASAS DE SOTKO"
REIVIND/CACtES

Prooecco para o corte a'quente de 06030 dd boticle em um tecido 1 bao
mo do fibras termopláotioas, no decorrer mesmo de ..otta confoOçU em mA cialna o
do costura, teanfecç.eo esta durante a gila a %%lha executa primeiro o bordao
do do um futuro látdo da casa, dopoie o bordado do segundo lábio doetS MUJO
'quando de um movimonto de rotórno, caracterizado polo foto de 00 ofotuar O
corte a quente do tecido durante a formael:o do ceaundo bordado, • com uma !roa
co de pooncordanola em 1,1,18971'o aó trabalho da agulha
2. Pr000aso oogundo o aonto 1, caracterizado polo fato de cor o corto

sistir do uma nervura central, usa parte que co proaetadello

Q quente do tecido comandado eutomUicamento polo (dolo do trabalho da mia

perpendicularmente, pelo centro, e . uma parte que Se projeta

quina.
3. Máquina do costura para a realizao do procooeo reivindicado noto
pontos 1 e 2, caracterizada pelo fato do comportar, :ao doai da plaoa da
agulha, um OrgSo de corte, disposto atráo da agulha om rolag50 no movimonto
de roteano, 'e oueectivol do ser aqueoido o do entrar em contato com o t90.5,
'do quando dant° movimento do retórno.

em cada uma das extremidades da nervura, em sentidos %Soa.
"
toa, cujos Ultimas partes aa mola se situam principalmente
em uM planto cate encerra um angulo obtuso com a poro;:o da'
mola que se projeta para o outro . lodci, através do cujo vdr n
tico se ..a.stende . rt'reforida nervura central.
35

-6

24

4. Máquina do 000turn cagando o ponto 3, caracterizado polo fato do
estar o órao de corte fixado sabre tal suporto elástico diepooto sob a plã
ou de agulha, a emergir por uma abertura p ratioada nesta altima.
5. Itáenina de costura segundo o ponto et, caràterizado polo falo do os,
ter o OrgSo do ' oorte ligado a um circuita eldtriao' cujo fechamento 6 asam
rodo por meios que oot"tio tua rela40 com os éria.00 ao'comando eutomático'da mi .
quina de costura.
FINALMENTE, o requeionte reivindioa,de acara* oom O it:rtigo•21 de Cbdiate
da Propriedade Industrial, aprovado polo Docroto-Lei 15 0 7.903, de 27 d e agrab
to do 1ea5,.a prioridade decorrente do correopondente podido depositado na
Prança, sob o no 878.104 em 1) do novemore do 102.
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FIG.5 3?
11. Mola, como

a descrito no ponto 10, cm

racteriznda pol. fio de Consistir de um fio
ee

e.c, moia que,
centro, é dobrado em forma do II, enquanto que as duas

pernas sZo, cada qual,. lateralmente

no plano da

TERMO 109 144.092 de 23 de outubro de 1969
REWERrNTC: THR FORCROVE MAcRINsRY 00MPANt LIMITO a
INGLATERFa
PRIVILIWO DE INetee1aX0:"MECA0ISNe. APURPEIÇOAMO PARA 'A 8 te
DUÇÃO DS PEÇAS DE PAPELIO CORRUGADO 245 à FWIMMÃO
ee
cAIXAG PARA RaALAGRNO" .
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9 • Um mecanismo de eaGrdo.com e ponto 1, carac.

DErifieffee0DRa

1 . Um mecanisno'iara produzir, a partir dc ama .00blna Ce papalaa corrugada ru semelhante, peças demarcadas e cortadas para a fornagão de caixas para embalagens, o mesmo mecanismo
Casado aveugce ae ditas peças ate We poa i ção de descarregamento,
:aracterirado por coMpreender uma:quantidade de pares de correias
:e tração superiores e inferiores que, por efeito detricção coa-

terLzaao por ser substancialcente coniorne a , Precento dascrig509
faaendo-se referãncia ar. • figuras de 1 a 13 dos &manha anexos,
.

10

a Um mecanismo de acerdo com 0 ponto 9, caras

terizado pelas modifidaçdes descritas na prescrito descrição fazendo-se referência a figura 14 dos dese-aa aneeoso
requerente reivindica de acOrdo com a Coava)*

enraeada da dita bobina movimentam-na na direçao de álimcmtaçg'o,

anternacionall e o .Art. 2. 1 do Decreto-Lei ne 7903, de 27 do agaste
de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Re.

aleinas posicionadas para demarcar a dita folha longitudinalmente

partição de Patente da Inglaterra, em 31 de outubro de 1961, sob

ra as superficies superior e inferior de folha de papelao de-

A longo de uma quantidade de linhas paralelas, faces cortadoras
para produzir rasgos na folha referida a . intervalos regulares so-

11° 38.944.

bre cada uma das ditas lirihas de demarcaçrio, um cortador para seccionar folha e,ansversalmente depois de demarcada e com os ditos
rasgos abertos, o dito seccionamente efetuado emtravaa dos referidos
rasgos resultando na produço sucessiva de peça semelhantes a
partir da extremidade de guia da folha em questão, o meios para

29

o

29

"
2
7..

111 71-1;7=

eransferir cada peça individualmante o em sucessão daa carcelas de
acionamento

para

una posição descarregamento'.

i-
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Um mecanismo de. acordo com o ponto 1, caracmc-

07

0

'a li

1

1

Ag P.

rizadojelo fato de. serfprovido, adjacente a cada par de correios
superiores e inferior, com um par de laminas de demarcada folha do
aeaeAo aorrugado, e com uma faca'aimples para a abertura de ras-.
nos

operada por um amo.
3 - Um mecanismo de acordo com o ponto 2, careetert

naao pelo fato de ser provido com treS . conjuntos de correias doa
quais o conjunto central e. estacionaria e os demais ajustaveis
lateralmente, juntamente com os seus perca de laminas ‘ e Sacas as-,

Termo: 171.753

APLICAÇUS.

4 - Um pecaniamo do acardo cem qualquer dos pontoa

REIVINDIGAÇUES

precedentes caracterizado por incluir um anico conjunto de mimos

extensão dos rasgos produzidos na'folha ale material em questão"
P conjunto do camas podendo ainda ser ajustado éémo um todo com r(
laço e um eixo. de acionamento, .para variar as posiçOes do; rasgo,
longitualnalmente.
5 - Um mecanismo de acOrdo com qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fáto de compreender corrcias
de transferencia movimentando-se mais rapidamente do que as ditas
correia de traço e arranjadas para receberem e espaç;rem as peça,
formadas nas .Correiaa de :traço, e • tia batente para fazer parar a
extremidade de guia de cada peça produzida, na posição 'de descerre
gasento.
6 - UM mecanismo &c acOrdo cosi b ponto 5, caracterizadu pelo fato das correias de transferencia serem elasticasa
incluindo-te urs . .joge; da barras dispostas sobre as ditas correias d
transferencia e arranjadas para firmar g extremidade final das P eças produzidas, as encontrarem as mesmas o rafando batente
7 . Um Lecânis:m i urdo com qualquer dos ponte
pracedentea para ser usado com uma fol.: corrugada apresentando-se
com relaçãa Na correias de tração, cem a sua face cOrrugada voltaea
racteriado pelo fito das facas cortadoras dd's rasgos
para b eexo, c ,
nas ditas falhas estarem posicionadas por baixo das 'Macas correios
de tração.
8 um mecânismo ale acôrdo com qualquer dos pentes 1 a 6, pára ser usado com uma folha corrugada apresentando-se
as correias de tração com a sua face corrugado voltad.
Gom reação
Vara alma, caracterizado pelo fato das facas cortadoras da rasco,
402 ditas folhas e do cortador das peças acabada estarem posicio.
eadas sor doa das ditas correias de traeSo.

Gran4e do Sul,

Mad.Induatrial - NOVO TIPO'DD DOBRADIÇA PARA PORTAMANDLAS E °UDU:.

aneladas, com relação ao conjunto de correias central.

para oaarar 'stodas as facas cortadoras dos rasgos as secçaes do conjunto de cacos podendo ser ajustadas metr .. ) s para faiar variar a •

De 2 ge agdato de 1965

.31 ,1, 1e:ente,. ERNESTO OTTO SAUR

1 - Novo tipo ale dobradiça para portee,, Jenalae

e outras aplicaç'dee, caracterizado pelo tato de eerem

me dobradiças dotedaa de fura de fixação raauradoa.
- Novo tipo de dobraeiça para porteadanelaa,
e outras aplicaçdee, tal como acima descrito e reivindiepaa
e ezeencialmente como raproeen'tadO no doo:anho

8A0X0(
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TtRMO R e 144.634 de 13 de novembro ?a 196Z
REQUEREN:y.Ra a CO., INC: . E.U.A.
PRIV-a:MO DE IRVWÇXO:"PROCESSO PARA PREPARAR COMPOSTOS
NAPTALENW,

1M

DuiviuDIcaqpm
1 - um processo para a preporaçSo de um 'ácido
(alfa-alquilideno-scii)-naftiloxi-acetico, derivado de um ácido oro
gania° monocarboxflico, caracterizado por compreender a converso de ud Uido (saturacro-aliriaico) acil-naftiloxi-organico mo.
nocarboxiiico, para um sal de uma base de Mannich que ) por tratamento com uma base fraca, 'ferra o ác1ao (alfa-alquilideno-acil).
-naftiloxi uerivado de um ácido orgânico monocarboxIlico.
2 - Ura processo segundo o ponto 1, caracteriza.
do porque o sal da base de mannich e preparado por reaço do ácid0
(saturado-alifetico) acil-naftiloxi-or g ;nico monocarboxflico, com
um sal de uma omina secundÉria, selecionado de di-alquil-amina
fcrior, ' pipericUna e morfblina, cm presença de formalde/do ou para.

• TERMO R e 144 893 de 23 de novembro de 1962
Requorentos

N.V. PØILIPS '(7LOEIL

o

uotannA

Priv. do Invonerlo:" APERPEIÇOAmENTOS E:a OU RELATIVOS A PRO
CESSOS PARA EARWATURAÇO DE.NACAS DE CORRE, Fl PARTICULM
PARA CORTADORES DE CABELO E AS PLACAS DE CORTE MARUPATURAMA91
DE ACORDO CON OE Duos PROCESSOS' , •
gxXIIPMERSR
1 Um procosso paro manufaturação do uma placa 60

forMald:ticio.
3 - Um Processo segundo os pontos 1 ou 2 $ caraso

tzado porque a base fraca empregada e .bicarbonato do eediO $ 0 e
reação e conduzida com ou sem aquocimento.
4 . Um processo segundo os pontos 4 . 2 ou 39

corto, em particular. para um cortador de cabalo, na qual a dita pii?

caracterizado porque o • ácido (saturado-alifático) acil-naftiloxi.

co p ortadora á formada como uma calha, pa .recpoctivoo Untos optado

.orgenico monocarboxflico, e preparado por rançá° de um estar de

do.formadce nas bordas da calha, caracterizado polo fato do d locloa I

um ácido alfa-ba1o7 or g antco monocarboxflico com um acil-naftil (sa.

longitudinais de uma chapa meteilica plana do ooposoura untrorme

turado-zlifático) e hidrOlize do estar do ácido (saturado-a1ifátic0)

sem cortadoa áo longo do Plano no qual os lados de corte doo dontca

acil-naftiloxi-or g enico assim formado, para dar o ácido deseja-

cortadores estio localizadoa,.pelo fato de uma p erlo de Untos som'

do,

opo

coitada ao longo doo ditas bordos longitudinaio, o polo fato dam

5 - Um processo segundo o pont .° 4, caracterizado

bordas serem dobradaa pira ' cima com rolaçá:o aellPlano principal da
placa cortadora, et á a p:osigÉo na qual os lados longitudinais estira

porquê o ster de Um ácido monocarboxflico oiro-halo-orgânico UM
ácido (alfa-alquilideno-acil)-naftiloxiacetiCo.
.6 - . um proccoso segundo os pontos 4 ou 5, ca.

1ocalizadoa no deciejado plano do corte..
Um lir000eao do e .oOrd .o Ceed o ponto 1, oara6ãiXiado
polo fato doe dentes bwron oortadoa .t! ar oetampagem, a plrtir de usa
chapa plano.
2

raeterizado porque a hidrelise e condui!,5a com um álcali.
7 - um processo segundo os pontos 1, 2 ou 3, ca.
rocierizado porque o ácido (saturado-alifático) acil-naftiloxi-or.
Itânico monocarboxflico l .e preparado por reage‘o de um ácido naftiloxi
orgenico monocarboxflico com um halogeneto de asila (saturado-ali.
fático), segando . a reação de Priedol-Crafts, para formar o ácido
(saturado-alifático) acil-cuirtiloxi-Orgenico monocarboxflico desejado.

a .. um processo segundo o ponto 7, caracterizado

porque o ácido naftiloxi-orgâcnico, monouoboxilico reagente . e usa
ácido naftiloxi-acetico.

g v,
3 4:7Eikk.-.3

, A requerente reivindica de acordo com a COnVengg0

12 11

Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lel. no 7 .503,.de 27 (Ia:agosto

FIG,2

de 1945, a prioridade do.corresiondenti )mmaIdo depositado.u'Re;'
partição de Patentes doe Estadoslinidos da America, em 14 . de noveMo
bro de 1961, soh na 152137.
Ttdmv1E PATENTE N O 171.716 de 30 de julho da 156%
REQuERENTE:-DANTON PERIO - sXo auLo
TITULOI"NOVO . MODUO DE ESTATUETA PARA ADORNO COM
'
?IGUAIS
DE JOGADORES DE FUTEBOL" •
NODFLO INDUSTRIAL
PONTOS CARAOTER7ST/C0S

1 - Nevo modelo de esia:aeta para adórno com fia
ra de jogadores de fulebo4 caucterizado por urna equipe

3 ;uma placa cortadora CU forma de calha provida cem
arte da iciente;i nvt bordai da calhanufaha pado de aoardo oem
o proaaspo apreeehtado nos pontoo 1 o 2, em parbiouMa 113 cottpdor
UM4

de futebol em miniatura, estando os jogadores dippOstOS
cláesica posição de fotografia, ou seja seis em pá 8 cinco.

para uma 4quina de cortar dabo;o, toraoterisada polo fato as mama

agacbadoe, estando o conjunto disposto sobre uma placa re-

da qual co
4.

tangalar que lhe serve de base, tudo conforme substancial-

mente descrito no memorial e ilustrado nos desenhos ancxoa

consistir de uma cholo de p aposs .ura uniformo, se bordas loagitrdAmai4
tn llraf/P.Y pne eis, ao p:aso que a diz-avio langiCudical
dos feees do corte doe denteo cortadorod prOjotnem-ma olem da seops04.4
sura de placa.
•

5428 (1.i:,a-.;:eira 21
ea=-- --------

MAMO OF WAL (Secáo III)

4 Um jogo de lamina tendo uma placa de corte do eco
estima uniforme podendo mover o ae em direçáo longitudinal, no eeriom
Go dentes aa qual cooperam siam co 'Aries do dento da placo de core

Novembro de 163

tetuadaeej ao Uru do Seita fluidised0 0 em temperatura coàp
&recua/doi entre 300 o 7502Ce
-30 Um proCeseo de acdrdo cale o ponto 1, ca"

te g izo Abro a quslupoia -ao com co ontremidadeo dno face@ nas)
gueto oo oeuo rospoetivos dento° g oram cortadone

íeacterizodo porque 'a rodugto 0 efetuada no prdpriophno.da

g the processo para. ranuraturinÉe do uma placa COF.
WdOrap cm partiouler para une mÁ'quina de ° pot:are:abolo, oubstancinlm
semtb conformo dedorito no pronto relattrio, fasendce . so reterenods

Com um gds Age contem polo mando 20% do CO o 4 obtido pw
Combustoo .parOinl do Combustivolo adlldoap levidoe ogcsoo

oolcinaao, tostando ao suopenWo em uma atroefera redutor%

aos, Com Clre

op doeonho anexo.
D, requerente roivindion do aoerdo com a Convongo In,
Oornacionel o o Art. 21 do Decreto-Doi No. 7903 D do 27 do agooto do
' ct Ropartio
n45, o preowldnde do correspondente pedido dopOoitado ¢ A
gg o de Potoneoo do ;lendo, co 27 do novombro de 1e61e cob

processo de a4rdo celtloo pontoe 1 O 20

caracterizado porque o material tostado proveniente do leito,
do 37.:=Io

no.

veemente de outros elementos do terno do tootago, emtos
e
suaoUntroduçao no ferno do reduçtbe

g71.8660

Um processo do sc8rdo . com os pontos 1 o 4c,

egle0 N e 144.040 do 22 de outubro de 1962

Caracterizado porque o material tostado procedente do ciclone

REQUERENTE* SOCIOTA GENERALE PER leINDUSTRIA MINERARIA E
CHIMICAq
111IVILEGI0 DE INVEPÇÃO: N PROCESSO PARA RECUPERAR PERRO,
RANI° E ALUMIEI° DAS LIX/VIAS VERMELHAS DE B4tUXIT4t0

- e dos outros posaiveis separadores, 0 dotado de um. granulome..
'tria mais fina que o material procedendo do leito do terno dO

áinalgaeS
1. -Processo para recuperar ferra-, titenio e
celumineo, das suspeHrZes vermelhas da baulita, que compreen-

toptaçto, d reduzido em um YO:m220 em separado, (b.1eito.nui(3,5
Oado, adequado para materiais finos.
G. Um processo de acOrdo coa o ponte 5 b coroa
terizado porque a temperatura na zena' de redu0o do fdono roo

de o tratamento das lixfvias vermelhas obtidas como resíduo
do tratamento da bauxita, de acdrdo como procedimento ~ore
pata obter (Oxido de ferro de valor para metaluroea, e recupeo
oar dxido do titenio, doido de alumínio 0 . 6xidos de Outros us-

dutor d mentida entro 350 o MN.
7. Um processo ao acerdo Com ospontoe 5 o GD
caracterizado porque o gds redutor requerido d produoido om
Ora ferno de reduçt'o, por introdugto •direto do.combuotevel

tele presenteo nas mesmas lamas vermelhas, caraterizado pe-

las bperteeees sepintes:
e) filtrao preliminar

o

ou oxigdnio, gp &tio rg46
86 Um proceszo de acordo com oa pontos 1 e ?o
Caracterizado porque o gdo redutor d.e. descarga d qgeimado Coa
recuperaçao de coloro.° e utilizado parasocar as suspensUa
ar

possivelmeete evaps-

xaOh natural das leias vermalhee, otd se obter um contido
de Agua inferior a 30 em P401
b) calcinageo dee lamas vaimelhau, empregado .
do um gds aquecido, obtido por cenbust-com ar deoum com-

"Vormelhas de partida.
. de acordo com os pontoo preeão
g. Um procesee

bustível sdlido, líquido ou gasoao;
c) oeduçto d a' eoeuspenooeu. vermelhas calcina'
4104 ainda quentes, com um. gds redutor obtido per combust:o.

dentes, caracterizado porque o gde redutor roweerido d prodep
alio em um queimador separado do terno ó logo esfriado o iMP
troduzido na parte infeeior do dita forno, ondo troca colar
Com o material roduzido e0 o- esfria a Ume tooperaturo infâeo.2

parcial, com ar ou oxiginio, de om combuottvel, em um ferao
de leito fluidezado, de modo oom si transforme adoido Ur-.
rico, Fe 203 , em maemetite, ele00 •
ci) resfriamento das guapo/is:0o vermelhos cal
cinadae eereduzidas (pósáveirente . em oodbinag;le cem um aquecimento proviu do'gds utilizado na rodeie-o) o possível

0, 3000e
10. Um

do-se-o em dgua.
_ 11. Um processe de acho eom os Pontoe ore.

e) eeparaçto magndtica :do material, em mapaadores midos oe secos (de deado como modo de reefri.omeno.

sogdnica .com carbonato do sddio e . careonato de odiei°, lixio
elo¡tod0 áluminato assim formado, hidrdiise do oluminato de
ectSrá com o prOcedimento de Enfeze 'e ataque, por doido, do.
goatduo 1rivia, com.e que se ooe'e‘i/Ooo. o didxido ' de ti4b110;
fe) recuperaçao dos dxidos de venddio, cromo,
s eotsie Contid os no resíduo que sobra dopo
e
outro
40$46
ekUreoaporao do 41 ,6 0 do Ti02.
R.'

lia processo de acd!do 2.om o ponto 1, ca-

eeerte,d 4.• vánge tettage deo suaàeukid vermelhas d e-

processe de adorde com o ponto I, as..

racterizado ponde o meteria produzido d cariado tomparenP

monte moagem;

to), com obtendo de Uma fraçÃo wagadtita Oonstitutda por
o
20304 concentrado, adequado pára a prodoçoo de massas de
grande pureza para a metalurgial
te recuPeraçao -de dxidos de alumínio e de ti
t e.io , da fração . ao'magnética Nor-íintesa pio

d misturado com o procodonto do, um eiclovo o, posai.

o

cedentes, caracterizado porque o material reduzido d oubmeti.
do, depois do resfriamento, 'a moagem, om um moinho a seco;ate
alcanoar o tamanho de 0,20 a -0,05 mm.
126 Um processo de acOrdo com o ponte 1, coo
racterizado porque ó material.reduzido d oUbmetido, depoio
do reafriamento, a moagem em um moinho a dmido, atd aluna
e tamanho- de 0,20 a 0, 05 mm.
. 13. UM processo do aordo dom os pontos 1 O . .
11, caracterizado pà\rque o produto reduzido e resfriado d cubo
metido,. depoiade moagem a seco, a um enriquecimento maandte
CO a aPoO.

14. Um processo de acera° com os pontos 1
.12, caracterizado perque o produto reduzido e resfriado Of
submetido, opds a moagem' a tímido, a enriquecimento magnétiet
a dmido.
. 15. UM processo de acerdo com os pcàtos 1 a
12, caracterizado pOrque a fragZo n.o magnética e tostada
em preoeoça de Carboneto de eddlo e carbonato de celcio, O
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&doia do Smafriamonte 8 adbmtidaíkbUiviag; de dide@
Ç+,-e
3.60 1i2 proceagu de acdrde Com e pente pra%
ciente, Caracterizado porque a fração não magnOtica tftrata
a, dopeis de eliminação do . 'altbutalO b OOU doido culgdriGO,
para recuperação do titãnioe
'IN Um procoose e acorde com ed pontoi les

R. MD= DE MASTIZIandlen2 VOLTAGEM,
~vindicado ea 2; veridvel aa temarno,manual,auto.
inatico e. sami automítle0,8abatano galments onm6 deu.
°tida ta acanhe juntos

Oodented, euractorizado .porquo a impo não impetica ti trai
°toda, dopois da recuperação do alumiai() o do titãnio @ pare
Deparar .9 l'ODIEIM giliço gO dO8Garrogado @ dos elementos nedal
a•gler
age Yenei para we gaimW

(402

zi02tt08 secodegoes o

(100xd4
tal somo doecritc o álootro400

imane:mate reibindIca

O proceese de

e

mede

eu

a con

a o Art. 21 do Doczdto - tel na 7903,
R7 do agçisto de 1945, a prioridade do corospowlen.to pedi&
'CongVo 7.ntornaclone1

na Repartição de l'ateadda 'Xt4.11a, em 24 de oat
%gero da 1261e knb 4 19,2„Ve
dopo s it ado

raRMO Nta 142.744 de 6 de oetembro de 1962
REQUERENTE : R.M.RESISTESCIAS BRASILEIRAS S/A . S.Paulb
DRIVIIECIO DE INVENÇXO: "APERFEIÇOAMENTO NO PROCESSO DE
APLICAÇÃO DE TERMINAIS EU CALOTAS DE RESISTENOXAS no T&
CO QUIMIÇO E MEIOS MEC1NICOS RESPECTIVOS"
REIVINDICACEIES

1. * Apifiei.çoamenito'no proup eee de ap1icaça0
do terminais eu calotas de racista:miai:1,10 tipo químioopoc2
raoterizado pelas seguintes operap-48 eu sucesoão contínua:,

d8rmo.: 171.816 .
De 4 de AgdatO do 1965 .
doggerente JOSE'DARLOS'PICOIRILLO PINTO DIAS,JOSS CARLOS POMARNO
25DRON, INDUSTRIA COMERCIO LTDA. (Sio Paula,.

Eadde ;ESNOtrINI eb MOMO DR BSTABILIZADOR la VOLTAGEM
REIVINDICAÇXO

a. %MULO D2 ESTÀBILISADOR DE V0T412214
06te4I f eato2Atioo em gemi autom4tioo, Jaraoterimadoe
So mita:doia pele formato oirouler do erla dors* oxt/k
dor (1),dispooto edbra uma base (2) o encimado por
ama tanlia (3) abaulada, e feohado em volta do seu
corpo por uma malha aotalea, de parede rígida (6),
tendo aa parte superior aa tampa dm are oiroular (4)
oom voltímetro (5),epreeentando alu Qtr.V.,4 partas
cação em Oda N aircuitterõneia-

. a) . a calota, com furo central o rompootivas rebarbam
(voltadas para o interior, recebe uma impuleão dm ajuatemeso
to no interior da matriz conformadom, ao momo tempo quo a
ponta do terminal, aí práviamente inetalado, ponotra no dg.
to furo da calota; b) - um impacto de punção conformadora,
oom extremidado reontrante a exemplo do cavidade anicapproo
dez o emagamento da ponta do terminal, ao acamo tempo :lua
lhe transmito a configuração abica do molde-punção, vorifi.
cando -se, em saião da pressão provocada pelo impaoton e dors:
tramento.eóbre si meemao das rebarbam do furo da calota,conp
Vertendo-as eu viras dO referço do orifício circular; . o) 0
Cm razão do mesmo impacto, a parte do torminal externa d. aso
*lota e adjacente ao furo central, sofro igual ação de esmoia
gamento expandindo -oe regularmente ou volta do momo furo@
formando, em volta date, uma corda de rofdrgo oolnoldente
90m a do interior da calota, entre aa valo D ormano oet grmno
mente presa a calota; d) . eu razão do mesmo impaoto,
fundo antes plano da calota é projetado Contra o fundo da
matriz con-d0rmad.. reoebendo Noa forma definitiva; . eD
prftiamonte ao impacto em queatno, por agào da guilhotina,*
terminal é aeopionado no •comprimento pré-dato:minada @ gare
dar lugar a novo terminal, a tia de eepetir-aa a operannee
acm solução de oontinuidade.
2, O aperfeiçoeáente.no prooeaao de aplise
4o - de termirlaie em oalotas de reeieteneicie do tipo quíalo
qo, relvá.ndioade m1,18 e gelos aeodatoea reasedtáxcee O.

WS© Ouinta-feira.
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aC211211)2/9atess . por um corpo do autrizes formado -de
duae partes, uma como amara receptora das calotas prove,.
alentes de um alimentador contínuo, e outra como niatri,.
conformadora, cujo fundo cOnloo, dotado . de um rebaixo troa
08nio^ se conztitue por sua vez de ' dire,a partes, lima inferior fixa e outra superior mável que serve ao mesmo tempo
de morsa para fixar o terminal ne . ato de se operar o impacto por ação de puno conformador; - por umaguia-termi.
mal disposta posteriormente à matriz-morsa o uma guilhoti..
ma de corte, prendedora, ao mesmo ten.,po, da extremidade do
terminal,. disposta posteriormente à dita guia; - por um pt.
ao de impuls'áo que empurra a calota para o interior da ma.
triz e a localiza no fundo desta, momento em que a extremi.o
ota; mor um pune,
dado do terminal penetra no furo da

gERMU N o i42.714 ao 5 de ootombro do 1962,
REQUERENTE, THE NATIONAD CASE REGISTER COMPART, Mos.
-ffirriuão DE .INVENÇXOR 0 8I8TERG ÈAWS a ammOsupigONNA

RENTE DE MANS0,

interno, coaxial a Use pino impulsor, por meio do qual ao
ofetáa o esmagamento da ponta do terminal no interior da ca.
lota acarretando a fixaça definitiva desta, sendo que Osta
pino 6 sdispo o to, em sua extremidade de contáto com uma, roer'
trÊncia de formato tronchico, formato este que se tronemi.,
mesmo •
tO à ponta do terminal'ao sofrer o esmagamento, ao

ROWRogOARACTEX8TIW:
A o Um aletema para a toprodu0E0 @OCO/Mento do 01.

g ale paralelos, earacteriaado Per &maio do °Mole àaralolos, inoluino
do naipe capazes de ' recebery °inale paraleloe desalinhado, cada
um doe ditos canain de ainal incluindo oiroultoe do Mordo, meioe
capazea de produzir um perlado do ,tompo ajubtaVol do retardo para ai»

tampo que, do lado oposto da calota, em razSo do mesmo im.
pacto, o sm-razg o da conformaoSo da matrir, o mesmo termi
aal sofro igual ossagemeento expandis.ao-se em corda em volta
do furo da calota; -.Por um depásito alimentador.de calotas,

maio toe

reepeotivoe. Saneia do oináin o oárouÚoe do controlo ligados

aos referidos canais paralelos do einaie o caàazeo de prOduzir, em
respoeía a mim Oinaie para10100 dOeállnhadoe, (Annie individuais

oonatituido por um tambor giratOrio solidário a um corpo a.
mimado de movimento pendular com o qual 4 comunicanto a a.
troa is+ o gula. o tambor recebe em sem taterior ao calotas,
dotado de pasaagene de va gão através um canal condutor quo

de ajustagem para cada um dos referldoe @anele do °Maio, do acordo ao.

Om despeja, uma e uma, na matriz já referida.
3. Aperfoiçcamento no processo de aplicao5o.
do terminai° em calotao do reeisttncias do tipo químico e
moios medmicoo roopootivoo, reivindicado em 1 e 2,substan.
olalmente como deoorito o repr000ntado noa desenhos juntos,

sais de ajustagem, para retardar ia olmeiro moo reopectivoo canais

o tewmpo relativo de deslocamento doe sinais paralelos deealinbadoe
o de aplicar ditoe sinale de ajuetatem a dita oircultoe de retardo
àjuataveico ditos circuitoe,do atardo sendo conjugados com ditok cide sinal, para permitir uma salda concorrente doe ditos sinais para8010Mo
2.0 Um alotem do acordo com o ponto 1, earactori»

moo pelo Pato do existir um canal de ainais paralelos para cada trio
lha de.dadoe paralelos de um bloco ' de reilatp muwa Pita magnotica,

alhos de I a 50

ditos Unia paialelce sendo Registrados na° Referidas trilhas, de da"
doe em"forma binaria, ditos 01rOUltoe de'dOatrolo condo conjugado Cop

9 *

o tempo relativo de deslocamento 'dolgimeito einal binario reproduzido
19

dfrf,

de cada trilla do dados, de forma 'quo ditos einaie do ajuetagem paba
caca canal, ano yroduzidoe do acordo com o referido tempo de desloca..
mentoó
5 o Ma Dietema do aCOrdo Com o ponto k, caractoriza-

22

iwru--;;--1422ffr
•
r 4 Ar

do yelo fato do referido @Imito de retardo sjuatavol, para cada ramal de ninai, incluir uma pluraidade t de circuitos de retardos individual° ligado° om °ano o combinados para proves re;tatdos por ?enodoo de tempo moo Quaie maio do um anal binarío a roproduzido de qual'

1
WEWO ME PATENTE NO, 174.842 de 16 de novembro de 1965
VENERENTErNAT ERIAIS PLASTEX LTDA. u ESTADO MO RIO DE JANEIRO
aTULOo "NOVO EDDRIO DE,,ENPEITES PARA )ÇRVGRES DE NATAL, VITU.
NES E.SERELHANTES"
MEIO INDUSTRIAL
PONTOS OARAOTERtSTICOS

N8vo Modho do anfedi.o ?Ara ornamentar . Err1
voros de Natal, vitrines e semelhantes, caracterizado, pelo
fato de compreender um carpo esfUIPO do superfície comPle*:
temente revestida por meio de fios, filamentos ou semelhar>
tes,.disPostos à guisado uma Pluraid e?a . d e gerat.riada
quo passam pelo mesmo eixo , yertical do ce.p0, de todo a
emprestar ao enfeite o aspecto de um novelo, t-›- substanl
elalmente conforme deito o ilustrado no de- ,,,exo.-;

stle C usa doo trilhem do dadoo paralelos do dito bloco da..rogiatro,
. devido ao teipo rolatiVO 'do elOOlaaatentn doe ainaiki repr,luzidos p.a°
Ea cada caraatere
4 z, 9S1 Obet.Oda, (10. acordo com o posto.3 0 earaoteri.
Gado pelo fato de anuro dos ea gegao Oiroditoo do gotardo ligado')
em ;eido cor igual de auroro maio de Ungia ropemusidoe . dh qualo
quer uáa daeo.trilbao do dadoo . paraloloo,darantwo ipotiode do tempo
de retardn quo.d provido cm face do tempo rolative do aelocamente
doa sisaie: reproduzidos para Cada colmatara
5 .Um alotem% de acordo soa qualquer doo pontos 2
ao 4, caracterizado pelo fato de que.* referido circuito do. controls
.4 tal que oe einaie de ajustagem por ele produzidos varias os tompO
de derego, de acordo com o deealiabamento do primeiro sinal binaris
,

de,oinaig.
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6 - Um aia-teu:de acorde com e ponto 5, caracteriza-

4'ormato triangular tendo os cantos arredondados, sondo

4. e pelo gato de um einal regiatrado na rofarida fita maanetica, dietre

provido, na sua parto superior, de uma serio do furos pd.

co blocou de dados, aer reproduzido antes dos sineta binarias doe blo-

va sarda do talco ou outro qualquer produto em p4, como

cos de dada° aeguintes, e ligado ao oircuito de retardo ajuotavel pa-

por exemplo, pj de arroz, sendo 'finalmente provido do ums.

ra limpar o ratardo ' de Circuito de returdo antea da ajustagem do pe'rica° do tompadó retardo para o referido bloco dee dadoe eoguinte.

tampa da mesma forma triangalar, que provida do uma aba
vertical para permitir a sua fizaçao a parte superior do

'

7 - Um eiotema do acordo com qualquer dos pontos da
2 a 6, caracterizada pelo fato doa caneta de Binai:1 incluirea weioe
nenolvole magnaticca, diepoetoo sobro ao referidao trilhao da dadoo•

recipiente, provida do fUros, do forma a táàpar o roei..
plante por melo do simples pressrio da sua aba sii)re
.

borda do recipiente.

_ "NOVA FORMA OU CONFIGUR420 DE RECIPIEgrE PARA TALCO OCT

pacalalaa para repreduzir ditos atonia binaxica nelao regiaeradoa

OUTROS PRODUTOS E% PdP,

ponte:eido mei g a de modulaçáo 4e pulcaçUes acorladbc cal ditos ealoa

sub' stancialmenta descrita e representada ao desenho ane-

seasivoe.a maanoticaa. e capzee de produzir saidaa de niveia da poten-

xo, para os tina em vista,

como roivindicado em l d ,

como .

cial logicou faleos e vordadeiros, em reeacata aos referidos renais
banarios reproduzidos, dieou circuitm de retarda (tendo acoplado:, com
ditou diemetivoo moduladorea das puleaçUes e acada capazee de produmme altoraçUes de retardamento ajuotaveie nas baidaa de nivel de leo-.
tencial verdadeiro o falso, para provar a reproauatio codcoorente dca.
dltao caldas foimando cada caracter, cada um doa ditwo circuitos de
.rolando incluindo maicái vaviavele para a ajuotagem do seus periodca
da tampo do retardamento, do acordo com o porioao de tempo de ejnal
de ajustagem, referido moio variavol pausa:indo cum entrada de
tec em acoplada com ou ditoo

meia]

0u3-

da modulaçao de palsaeDea, para

'reeaondar a primeira alteraçâo do nivel de potencial dco referidos
mico moduladorea de puloaçDoe, roeultanta doe referidos sinais bi-aariou raproduzidoa para produzir um tinal de ajuatagem que se
cia com a referida mudança de potencial ditos circuitou do centrole •
pooeuindo uma entrada; acopladrr com ao eaidar, doo raferidos meava modeladorce de pdleaçUes, pura reapondoc a primeira elteraçâo de nivel •
logico de patercial d tcdos ôe ra g oridoz

ccdcladorea de u1-

lanas°, para produCir, ua einal de.eaida para 'bloquear dita metraaa de
ajaetaaom &releio do que os einaie de ajnotagem para cada um doe re.
toridoe circuitai de retardo eâo termineace e os circuitos de retardo
ajuotavela em cada um doe canaie de sinal retardam as alteraeaoe de
nivel logico ae potencial para cada caracter, do acordo com o variodo da tampo doa respectivos einaio de ajuatagem, paa, produzir ama tal.
.produçâo concorrente de oinaia . binarios raranloe . para acide carac- •

TERMO R R 142.3/1 de 22 de ogOeto de 1962
REQUERENTS:THEODORU g RUBERTUS AQUARIUS, JOHAXIM
KofflAnnis e JORABBER VAR DER UNDER - HOLANDA
PilIVILUGTO Ia INVERÇUs"MAQUIRA DE EMPACOTAR"

YRAOCISM3

REIVINDICAORC

ter,

1.- MÁquina de omplicatár, prOpria para confocionar,
noivindicaaeo, de acordo aom a Convença° Internacio-

nal e o Art. 21 do Dar:Uso da Yropriedads endaetriad, a prioridade do

por 11B10 de uma fita de material de embalagem ooldável, saquinhoa tubulares cheios do reepsotivo produto, máquina os*

pedido correspondente deposiâado na Ropartiçâo de . ratentes doe seda-

cla provida com um ralo de reserva de material de embalavam,

dos Unido, da Am4rica, em 23 de ouaubro de . 1951 eob na 145.827. .

um 6mbro de modelação que coloca a fita de material um fora
ma de tubo rie4vG1 em tárno do um tubo do modelação e do o2
chimento, com uma maxila do soldagom longitudinal, que, em
,aeleboração com o tubo de modelação e onchimento, reune os
Can t os longitudinais da fita de material do mabalagom, coei
um dispositivo para dosar o produto a ser aoondicionalo, com
maxilas de soldagem tranovorsal, mávoio perpondieularánto
' direção do empacotamento para retirar o tubo do mataria/ do
embalagem do tubo de moaolaç.áo e para executar uma costura
'transversal superior de um saquinho cheio e uma costura.trane
veroal inferior rara o saquinho subsequente, bom como com •

TERMO N O 171.848 de 5 da agasto de 1555
_REQUERENTE: BOZZANO S/A, COMERCIAL, INDUSTRIAL E IMPORTALORA
•
- SÃO PAULO •
7lTULO: "NOVA FORMA OU CON PIOURAUX0 DE RECIPIENTE PARA TALCO O(
OUTROS PRODUTOS LY. PO".
UODRLO reDUSTRIAL
RE IVINDI,CAÇZSES
10) "NOVA FOReee ou comnRAção DN Rzei p iE:; .21..; PAPA TAJC.0 017

RQj EnDUTC,5 Z,N 7CP , caràotozÁzacia pelo :dep de soa

uma faca para cortes o tubo flexível de material de embala..
gem entre ah duas costuro:3 transversalo, caracterizada por
um sistema de cilindro e embolo hidráullomaente acionado para preduzir o subida s descida das maxilas de soldagem trans
versei, podendo o comprimente do sou CUP30 sor alteralo, noz
mo com a maquina em funcionaaento, a par do um constante ron
to morto superior dar maxilas lu aallasem tranavoreal, media

•
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Bete MOdificaçáo do comprimento dkr cure° de um ;mboro
.,
de ele
%inana regulada%

20 . Máquina de acorda com O poeto 1, el;racterizade
pelo fato de que o sibtema de cilindro e embolo consiste em
CM cilindro Vertioalmente deslocável claque se acham tixadalb
OD maxilas de soldagem transversal, e, ainda, polo teto de
que neste oilindro está dispoeto um . embolo estaelonário 000
Curo longitudinal no sou.oentro, o, ainda, pelo feto do que
o interior do cilindro se acha em comunioaçao, atraváS do MeN
Gionado furo, com um pegundo cilindro, e, ainda, que este 01.
lindro, á oscileve/ em terno de um eixo, e que o eixo de otsc
aaçáo forma UMR tangente no círculo de giraçao de uma ~IVO.
la que forma, juntamente com o eixo acionado, uma peça Unica,
0, finalmente, polo fato do ve Is ligaçáo entre a manivela C
o edholo do segundo cilindro 4 estabelecida . por tolo do ume
Garra, provida em anbos on lados com artioulaçOee esfericaa,
de modo que, por meio de uma oscilaçáo, no grau desejado, do
Cegundo cilindro am terno do respectivo eixo, a subida e dee
Olda do embolo no segundo cilindx..o, produzidas pela giraçáO
do eixo, terá.° o seu comprimento alterado g era escalas, e, par
um ponto morto inferior do embolo inalterado.
3.- Máquina, de acerdo com os pontos 1 e 2, caraO=
cerieada por uma bomba de embolo, que, no fim da eubida do
Cilindro, injeta líquido no interior do cilindro, sendo que)
este cilindro abre, ao atingir o seu ponto morto superior,
eme válvula, atreves da qual . ; removido o excesso do Ilquído
de

berliade embalagem, pode ser regul a' do tanto eom ariáguina am
funcionamento, como com a mÉquina parada, com relaç g o ao ritme
de trabalho de máquina intelía-,.de moda que o enchimento de
produto a g er acondicionado poder' ll realizar-se R qual quer Ma°
=mento desejado durante e conteq g o da embalagem em forma da
•
oaq uinho tubular4
6.- pl'áquina, do ao grao 00121 o ponto 5, caracterizada por UM eixo acoplado 092 o dispositivo do movimentaçáo da
• máquina de empacotar,. eixo (looe, sôbre o qual está giravel
Mente disposta uma roda helicoidal que provoca a aduçeo
produto, e, ainda,' por Uma placa, rigidamente ligada com o
'eixo e eGbre a que], etá girevelmente montado um eixo com ume
hálice, que colabora com a roda helicoidal, o, ainda, earote
rizada por mala Wila roda helicoidal exiatente sobre o eixo,
que colabore coe tuna/1411°e, ajustada abre o eixo de 1st motor eletrico montado a, dita placa, e, finalmente, Pelo fato
de que o motor eletrieo pode ser solto girar tanto para , a di
reita oomo.para a esquerda.
7.- Equina de empacotar, de acerdo cm a doncríção
e segundo as figures e 7 dos desenhos enczne.
8.- Mequina do empacotar, de ecOrdo com a daserie4o
e segundo as figuras 8 e 9 dos desenhos anexos.
De 30 de Julho de 1965
Termo: 171.690
(S.Paulo)
Requerente - ABEL DA SILVA REI
TIPO DE MARTELOmACHADO PARA ABRIR BAr -11
Mod.Industrial NOVO
=

eduzido.

CARNSS
REIVINDIOAÇOES

m resumo, reivindica para o preaunte pet.'luo o.

ac

guintea pontoe caracterfoticos: .

I - NOVO TIPO DE ALARTELo_mA gg eDo pAe4 ABRIR E
formado de um martelo comum, por6m caracterizado por
ter, a base do'cabo (1), feita de material resietente, forsen,..
do um plano prdprio para esmagar oe condimento° em geral.
II - :AVO TIPO DE MARTELO-LAOHADO PARA.AB2IR E BATEI(
CARIE, formado de um martelo comui, caracterigado aj.csciu par.
ter, no lado oposto ao martelo, uma lâmina 14) de oco osi.ccial,
r6pria para bater e cortar grande variedadc dcgiirros Llinen
ticioe, carnes inclusive.
CAR=S,

III - Tudo como descrito cvredtute 1. - mo ,n.el c iluJ
trado noe ui:senhos e clic g s en

Fig.4

nt,
4 . " Diapositivo, de ooOrao com os pontoo a o 3.
eaoterisado Por ene mola de tragÀO, fixada, do um lado, cut
egromidade superior de ollindro e, de entro lado, co amam.
dgo Lte.akulas 4e tal madre, que * na. prosure pau e 8143

Mn eira 00.10,

,e Odo lirGhg Cm ()apontoo a es 4, gamem
*4rizale peio rato de que .o instante do fornecimento Go prow

„Ma UR 42$1044421141 84FÇMOR 49 $09 ag allea

ORN

2'n
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rumo R L4J.d2, te tuim, fS4 0.960
REQUERIUTEMMOP OARBIDD CORPORMOD
PRIVIIMIO SN laVERONO,"APARÉLRO O PROCESSO Mr5 oramgo
COO ARCO vOLUICO"

ditou

Nevembro de 1968 5433
oca-tato:2 estando normulwanto g oohadoo o os rounnooccuo

Oca doia á pso.a do ditoe contatou notando normalmento abortoo ) oondo G2,0
Oco contatos g odhadOo io r walmonte(sonoctodoe ' om :ciroditoo inc1uind0

AnIVINni,ocA0n5,
Os alotem !I p erco-eoldasoo coagindo diforontoo
JondtoSoo ooli - os opoco uloluinau 40, oiroaato ao ouve/souto do garço
cloral:um. 40 J1.01. W3 produgGo 40 ou,a0 po ro coloogloca o arco 003
ina olucoliodUo 14 4004k1000 (olt,auparo ore-aelooluladae, da
circuite tnteccuptol do C010 onco oporao oolotionounto ditk Jaroutto
lê íupeimen"Or do coroo um:gizado 40,para,pecèdol, walqueo sun do
cale Jundagree, tnoauandc dath arouito do Ouprdbornu ao torga um
400itM 06106a1Z000 AU condo Umo Ou ocao dorivogGoo pXO Ouetar tala

(ondigNoo, • ceio raro (*lotas c:talude:adento talo-Seravagtoo oot)
40opoito o dita cabina. ourecterioado cot solo ouro djuotat ditab do*
(ameba aaruostenoononto aos reo p cato o 0110 *nino aos ogotao oeh

mico para'ousteplar a.Voltncom q.G.OrrcritelnicaniN':Oondo,dito0
contato° norusImonto aborthe conobtadoo ou circuitou que inoluom.
Jaoloo para oontrolar uus voltagemA corrente ...pau GoldaGeta, coradoo.
torirado pelo Lato do que dito woÇo . 00mproonde wla bobina p400id3
com uma 1;lu4alidado d derivuOka ajuetvole do tai g orua quo (460.
um intervalo de tampo prodotoruineaus ,o dirouito pÀra dito rold do
trahoíerencia ' d tachado o ce coutstoo C000diuâço Site.f4 moeuiroporm
paru abrir ots oirouitod pare Ou:U.04d' dioltdebm 0"-OorrOnto
paro ) cumiwraltorar d ' eol-Cadowo dorraniO:inioádio p04'1.0,Vol3g0a
derrento.de aO14acomó
OloteLa do ooldnidou oosustlo oC InuS d000rio
to o 'uoetrauo nau gLgucE0 onorno.
-

...200S0W0Dt0 601útà.06 0041 COOpOlt. .1140

00 QUIMO,

• Uo aparolho pra arco .00ldagoa soando 4 notara
1.8unde moinando do omito G snolistodo en daopoottive

le

arØo-coldp

doa condo notar do alicoatagie do olnrodo. doo aram Ma 4la10on0
coeoo olutcodo 00 oraOP ia dirego o uz aro)) puma ° entro 1.1=tremo
sauo ao dito eletrodo

0

cracalhe 0 cor toldado, 0060 gtlO dm Oontro4.

(mor ao atudecoa e oporativaannto amolado 404 • (anelam do 41t2
otos de s4amonta0e do aromo, santola:Ido-o tombou ama tonta 40 Soro
(o (no oduada (50 quO &Molda an oarca&to da . oaida so suprimento ao Cogo
4G de arco (Oltaaoo ou rolem> go sircuate ob . 00n0 Oca dito Oraba0
lho •

uctrésidado ao Oito eletrodo) 010ra00043.004e.polo tas o 00 deo

5

motoR0 Ara utiliaar 0:01otota do avos+ volo

'talco Oogundo . ntd cqui'deeorito
Roivindioa:-oe,.do aoordo'oo a @Onvongffo Sat.ornac
mional o d Art..,21 doOddaso,da:ftropriodado InduOtrial d, prioridae0
de.do podido correoporuldaid . dopdoitado D'a.figpart100 dd2atentoo de0.
Se tad ca;Gaidoo.(14:Andrioa,o9 .19N do'ául!içdo2,90 GGV aP 19M5P 0.

@ramo m.15 9. .683, DIS 17 DR MAIO DE 1965.
REQUERENTE. ALDE020 DINIR COI41AM5S.. GX0 PAULO
MODUO.INDUS,TRIA/b NOVA E ORIGINAL 00012GURA9n 03114TIWAR) ~CM
A =SAS
REIVINDIOAc5É9

.10) . Drova E ORIGINAL CONFIOU/MO(0 ORUA1WTALÉP45.

.eat-oupore ( 0 (atacou aplacada a dato 4400, do (mordo oco • loa°,

CADA A MESAS") coaatituidas por con3uat0s de' gloo E3 .1).82.aoocl Ge2f
diÊmetro .apropriado) caracterizado polo fo g0 do .çon 1302.c%0p (02,
gorMam, inicialmente; 0400 sUporpoetoa qua Má goa aa
tampo oirouiar do' moyel) por exemplo uonatituSdp poay eo do eg

u4s1 ao situo Serivagtoe•

(Iro de MU:1g fOrma d sendo te4e aros coliggos yo2,00 on4sa10lêeQoc

O

*ato conto de torça onargazoda 40 22ap400ndo ton oobino

or0VLOG

cuo c3

Oaurals.daue do dorivagtee djuotavOlo oura oontrolar o oaruoterlotámo

o
pi-4t,e;

2
çal?;/141Ca0 f,
ça.rn.• JeltD

Um uotodo ao 000D-401006041 040 664449
nO eonto t.

• a •• • a<S>

Ovi4Cuon4um. an. a04o Obo In •-4"

.r•tb Julucte.d0b 014 ao otrott•co 4fl .nciu1. UM 60.10 Sn, MIM.

CevOnelu condo 4ustro

onee

Uh oort01.44 doow00.Od04 Oco • alua% 003,0

&breado do rolos que •orminam em OVO

O40QE741% CW-e
EZPC
~Ata polo parto ominou° do tain roloo Ooooao We c:›

W OO Woo ç que ao g im pl0rall40do do

40 CZr:á

6
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neirep sendo que no interior das seli gndias do corpo do fechadura .

•

â2a 0 52 AoSiGg 00 ge ONUROW$ Oneorondo 020 00 a0Pla DaPc.2°
8£019 tE gridd=e68C5 Oft Paha 2220R voltado para o oito ca corroo.

podem se deslocar para o exterior pinos em correspond gnclo n,oe cri.
fícioe tonelonedoe.

jondeMO coR 020Q MCgon0s o o moa correspOnSiendo tosa do m8
v4 EOggo,A002 522o
RP)"ROVA E ' ORICRAL. CONEXCURAÇÃO ORMUTAL APLI
2SAS°J. cOugorme rei4ádloa00
eS6t ta2:7hgtoncia2
, GOute e0Mo di geâtO AO fdloag iO O ilusti. ado nos úGseuhos epenaoá
Do FOCZtO ndsaioão

2 5 ) 0NOVO, MODELO DE TRIEW DE PECHADURA", confor.
me relad,ndicaç g o anterior $
tudo rsubstoncialmento como doscrito no,
relot g rio e ' ilustredo nos deoenhos apensos co presente memorial.

'ARMO Zle â42, 09,39

430 19 do .julho Jo J.9620

URORATORIna ZMOD
3'.21 snwro3 Ppm= PARA !REPARAR !.:OVAGyEa rnowMOPX&Armusdo

nnWARARAgslios
• "OM W6uZi:J0 IãUka prçoswçr 54:-Wgeni10/010y200,1).30

.pirroliclone-2-carboxamide1 cersolorlacdo por Do:propidor o Rompo.
áa 2-toni2Álolopiopi2omins cm sues Loa ou &um D-2-fonilo
•
oiclopropilsminue %-2-ren11-ciolópropilamine pare ont;o gaser.roi.
3ir o D-2-tenilcielopropi/amina comp o ;eido 5-pirrolidono-2-cerboo
Álico poro formar a D-2-fenilcioloprop11-5-pirrolidono-Z-carboxs.
mido.
2 .Um praceou para preparar 0 tfr.tséans-2-genildelos~
pilsmina, caracterizado por compreender e prapwaçã CO PSD tici5~0
0;0 do ;mo r, 5-Pira1i d onee2- csrbo4li co maio O cal ZieR-4£=-Zwzao.
=2-fon11clolopropllamino no otenola gezendo-ao asa 00gUidcs o gfitro.
40 pare separar ô;eido L-5-pirrolideMA-2-Grboxilio0 BOM , O oa/
do L-trens-2-feniloiclopropilemins do Saldo Z-3plUrcllacaeo.2-carba.
allico meia 0 ala do D-trats-2-fanileiclapropilemino 0o Moo db.
aolvide no illtrodo$ sepaUrido ,,sa o Soldo 19,-5-pUídi2Ww=.3,,Ur.
bOxIlico mais O nel de D-trsns-2-feralcioloproplls r 3o Go co'Llonto
Otenol o tratando-0o o sol com ama bee0 agia Ro Utt:;*wa o &tranDo8D
..fen11olclopropllemlna.
3 - Um processo cole descrito wopaato,2 0 D'J;rcatagl0960 pot
ao feto de trana-2-Nnilciolopropliemine o o Aéltlo 30-plrrolidone?
2-corboxilico sarem usedoo psra torásr MWN.(aerg"t0U001.04.
iropli)-1,-5-pirrolidons-2-cerbononidos
4 - Um proseaeo'coco Rascrifso no paatO la aarecterizedo
pelo feto de cesproendor o roço de 2-2-2anilcialapropilomine com:'
O ;eido, t-5-pirro/idona .'2-Carboxi1ico pau ps'cRuz.E r o Ni.`°(2-£01:111°

IP

sio1oprc.pill-1.-5-pIrrolidono-2corbonomida.

5 - Um proossco mo do crio no pe:to la pare prepare
OI-trons-2-fanilo!.clopropilcaita 9 oarectorlE-Ão polo feto do
Oo mPree nd b r o prep p rogik e.0 US3 aiep08,0;o do ()eido Lr5-pirrolidcabo
.2-cerboxilloo umis o sol do »,t,-trens-2-feniloiclopropi/ociina nm
0tea01 o filtrando poro J.eporer o ;eido I-5-pirrolidons-2-oorho.,
Uflico mais o sel la L-tvsn2-forilloitlopropiloninD do óoido k,,,,

.5-pirro1idons-2-carboíi1ioo Mala o tal de D-trena-R-foniloicloe
propilmine que fico diseolvide no filtrado.
. 6 - raprocc000 como deaerito no pt-c2ko cá, oprocterbee
(lo moio feto do g tenol conter 5% de mctonol.

)

7 - Um processo c:ar.° descrito no ponto 5 Ou 69 oorootnlo
Sado pelo feto do ácido Lm5-pireolidona-Z-aorboxillo0 MUS o Gol @O
amtrans-2-fenilololopropilzmins eor trotado Dom ume base pere libero

Oer e L-treina42-Peni1cielopr0pila4ne.

o

TERMO V 169.041, Dn 19 w ArsitS ga 1965.
REQUERENTE. ,S.LFREDO DE EMITAS JUNIOR.- $M POLO.
/MULO INDUSTRIAL. NOVO Y.ODSLO DE TaINO0 DE PECEADURA.
cAg15..X,§
1Q) .NOVO MODELO DM Mine) DE FECHADURA", carac.
fecha1ura, pela lateral .
foto de se dotsr o corpo da
JI EIVT ?4D1

pelo
',,ex-!::cdo
:'
corresponden te ;a. pastagem utucl do trinco ou lingueta, de sali:m018$
aos quais Serasparidea recua.
com espaços 11vres entre as mesmas,

Mamo 119 140.250 ao 22 de junho de 1962.
QUEREM& OUSEM BROLLO. --. ITALIA.
.WIVILEOIO DE IrVERÇAO: MÁQUINA DE LAVAR LOUga 2 %UBERES

OtOVIDA DE ou Bago 0Scium PRODUAS DE Esounsog /mouro
. @IDEAOLJcAuENTE00

„mge.smssfflusol.
1 -Mequina de lavar louças o talheres provida
420 braço oacilente, produtor de e
nuighoe, acionado

bldr;.uSicamente, caracterizada pelo fdto de c omp
reander, no luta
pior de um enyolt jriA externo 0e rev e e timento,
-uma de' rie de

ocguicho.s de 4ua aituadoz na cE:mara de lavagem,e ao
lonEo
de um , ou vá' rios . braços tubulares, elie oecilaÃ
anguinrmentc,
entre Os quais as louças e/ou oe talhores, cônven1err%tment(
diapoetoc sm cestos de arame, eeo eu/metidos a uma lavem eneralca pela egua.dos esguichOe a qual, se dirige a uma
Cuba inferior de onde :a mesma e as p ireda . por uma bomba, g
giltrada G mitra vem encaminhada aos eeguicims para
ser de
gihitivamante descarregado, co terminar a
oporageode. lava.
ACia; atra ge de um conduto provido na partC inferior da mmi-

',guingo
2-Mft•guina'de lavar louçaiVe telheres'do.agrdo
DOM O orito 1, csracterizadu pelo fato de 010
os braços tu..
Pulares tr.:o ecianadoo, direta oUIndlretatentr,
por.ua
Polo i,:mmr1jco de duplo.oreita cujo rcice.nto ea arl.ce ca
Gent1493 4. p rovacesdo,ung c',gua Ra'xedo
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Noverrihrn c'c 1

*mo,
-

uno éCie auxí110 de Gide O áteregablo constituid0O. paS,
Vtivulas élgtricao de tipo comercia/ convenientemente mia)
eadas por'uts comutador elOtricae do maneira que as moedas
abruta o rachem alternativamente e ou os condutos de entrada
e ' ealda da ggua.a0nectadOe a0 cilindra que Cantem O ;mbolod
9 -MgqUina de lavar louças e talheres de acGr.,

do COR Os pontoo 1 e 2,, caracterizada pelo fato do que e
comutador olgtrito g Comandado pelos pgpri0e bragou oseto
tentes vos) no final 40 meti .W80 em um mentido Cana outra
provocam por efeito de esbarrO O acionamento do comutador,
o adelo o movimento deus vâlvulse eletricas, para próvoca
alternativamente os moviment08 do valsá do gmbol0 durante
todo o tempo de lavagem°

O'rtZ! P*ente reivindica de acárdo com a COáVEA n
çâo Internacional e o Art. 21 do Dodreto :Lei n a 7.903, do
27 de ejeto de 1945, ;aprioridade do correspondente pedido
depositado na Repartiç;o'de patentee . da Itália, ám 20 de
4bri1 de 1962, csob O n a 7774'6.2.
22RMO H g 138.937 de 9 de maio de 1962'
REQUERENTE: ARMOU AND convart
PRIVILIGIO DE YNVENOX0:"PROGEGGO,PARA IMPERMEABILIZAR E COA
MICIONAR MATERIAIS DE OCORRENCIA NATURAL E MATERIAIS piloro
ZIDOS SINTETICAMENTE, PARA CONTROLE DE INFILTRO B/OU 00,

nosHon

REIVINDICAÇal

1. .Um processo- Pára imeriéabi zoa consolic
dar materiais de ocorrenoia natural e mo:teriais produzidos duo
Uticamenfe, contra infiltração e erosao, caractorizado por cO2
&)reender.a introdug2o 0 em Um sistema feito dó tais material.%
Contendo liquido, da ox2a emula* de um aslutinarÀo betuminos00
tendo uma fase de asfalto dispersa, ume fase aquoso, o uma mo.

4-Mâquino de laVar 1ougae e talheres de acerda
COM Os pontoe 1 a 311 caracterizada por estar a haete do ggj
Colo articuladamente vinculadei D direta ou tadirotementepsO
ou aos tragos oecilantealerodutores dOm.00guichons
5 -Mâquina de lavov 10u9o0 O tolhOroo do ac&lo
40 COM Os pontoo 1 a 40 Caracterizado polo gata 40 q ue o
ou .oa bragoo Oocilantee, produbareo do ooguichosp tambge
terminam euporiormenta em fOrme de garfo a fia de Onvolvdo.
Cers amplamente O 04 Oe . Cest00 de arame qUO encoirae me 809
640 e/OU co telhereSe
*gquin4 doifflar /019aa O telhoreo 46*ilqer°

3$34 30

3s,

Aor proPor9t'o de urecomposto escolhido do grupo qtio consfeta
de compostos de. andnio quaterndrio o saio doidos de It-Olquil.
plimetileno-diaminas, IT-alquil-polimetileno:mono- e di-aminae
Omido-aminaS e ominas beterociclican.
?. Ira processo para . impermeabilizar e consoli..
dar materiais de.ocorrincia natural e -materiais sintdticos,con.
taa infiltrase..o e ' erosp caracterizado pà compreender a.intr2
dustop'em:Um 4stema feito de tais . nsteriais, contendoliquidoo
de uma emulao da um aglutinante ' betuminoso tendo Uma fuso de

asfalto dispersa, uma propergZo menor, perda eficaz,. do um dolo
do; uma fase aquosa, o vaia proporgh menor do um composto asco.
lbidO do grupo de ominas Twoonalato do N-olquil-polimeti.
aeno - diaminab, lif- alquit-polimetilena -Mono. o di -:aainan polio
Undkadaep amido-amimam e aminadheterociclicas do dito Aci.,
110a ao dito compoztd.
3. Um processa pari impermeabilizar e consoe
lidar materiais de' Ocorp;ncia natural e Materiais-sintéticos,
Contra infiltrag'á e eroao,.Caracterizado por compreender a
Introdusro, em Uni sistema feito de tais materiais, contendo
liquido, de uma 'emuls^an. df um aglútitrato betuminoso tendo
Uma faze de asfalto . dispera, uma fase aguoia, uma próporçao
menor, Pordneficaz, de um doido, e uma proporçZo menor de
Um composto escolhido do . grupd de . aminxis que, consiste de N.
aggi1-po1imeti1eno-diamin4n, N.-al q uil-polimetilono-pono- e
6j-amimas polictoxiladas, amido-aminas o aminaa betorocieliOas, o emulsionanteda dita emulsao sendo o produto ' de reação°
aoldvel em dgua,' do dito acido o do dito composto.
4. -Um processo para impermOabilicar e consolular materiais. de ocor4ncia natural e materiais sintOticoáo
contra infiltrago e eroao, caracterizado Por compreender a
introdugZo,.em um sistema feito de tais materiais, contendo

40 !AM qualquer doa pontos preCedentea, caracterizada pelo
Coto do que ou esguichos ou tubeitas ejetoras da âgua de 1,2,

pagem det;o dispoetos ame •xtrewidadea do ou doe braços oso
silantes, voltados un e encontro sou outros na direeâo o
das louças a derem lavulaO.
7 -Máquina de lavar lonas e talheres provido
de braço oscilante, oodutor de deguichoe, acionado hidrkt,
4/comente,

caracterizada por dor substancialmente g e

t¡Asi A àeoer1V;e

1 com roforgnCia e9 depanhO AnQn,

OG$00

liquido, de uma eaulsao de um aglutinante betuminoso tendo
Una fás de asfalto diopv2,:a f; uma fõ aquosa, o uma pr(porOo.menor,; mas eficaz, de um composto de
quatorMixio, Cuja porqZo alquilica contom poio menos um niadia3
kocarboneto alifdtico que tem de 8 . a 22 dtemOe de caZaano.
5. Um pZINnsso para'impermaabilizer o consoil.i
dar, PatezWa de ocorrânciauatural e . materiala sintdticoslcog
Ca Jon/traje:a e' erosIo, caracterizado , por'ãmpreender.a ino
'trodUg7S, eis um sistema, contendo liquido agbienie, Telt; do
tola materiaid, de uma emulsao do um. aglutinanto betuminoso
tendo una fase de aefalto dispersa, uma fatie aquosa, uma prol.
por0o menorrpordn eficaz, de nu acido, e uma menor propor.

513:3
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j 'aW., de Um campoeto escolhida dOgLIpo da amincP que COnsiata
de Y-alquil-polimetileno-disminaa, Éaelquil-polimetilanoMono. e di-amimas polietoziladas, aaido-aminas e amimas hetem
í rociclicas, o emulsionarte da dita emasso sendo o produto
ale reageo, aoldvel em dilua, do do ácido e do dito composta.
6. Ihs preme* para impermeabilizar C consoll
Idar materiais de ocorr;naiainatu ral a msterlais sinta-ticos,
.., .
Contra infiltraaL • ()rosco, carazterizedo por compreendera
•.
antrodupo, cana sistema contenao liquido estdtico, feito di
tais materiais, do uma emulâ'a de um'aglntinante betuminotra
tendo uma faso . de asfalto dispersa, uma fase aquosa, Uma pra,
poro menor, porem eficaz, de um ácido, una menor,proporçâO
composto escolhido do grupo das aminas que consiste de
U-alquil-polimetileno-diartinas, lir.-alquil-aolimetileno- mono-

CR UM

e di-eminas polietaailadas, amido-aminas e aainas beterociclicas, o emalsiOnante da dita emul4o sendo o produto de ream
0"o, Eoldvel, em água, do dito &cid° e do dito composto..
7. UM processo pava impermea'allizar o consolidai:. materiais de ocorr;ncia natural e materiais sintético:"
Contra infiltraato-e eroso, caracterizado por compreender a
introdução, eei um sistema ' contendo liquido ambiente, feito de
tais materiai s' , de uma emula:E:o de um aglutinante betuminost
tendo uma fase dó asfalto di jpersa, uma fase aquosa, e uma
proporjo menor, pordm eficaz, de um composto do alquil-amdnit
atartenário, cuja poro alvilicacontd m pelo menos um radi,
cal bidro-carbo ne to. alifdtico tendo de 8 a 22 &tomos de carba.
mo.
8. Um proceaso para impermeabilizar e censo'
lidar materiais de ocorr;ncia natural e materiais sintsticoa,
contra infiltragto e eros .a.c., caracterizado por compreender
introduco, em um sistema contena$ liquido estetico, feito
de tais materiais, de uma emula° de usa aglutinante betuminoa
to tendo uma fase dispersa do asfalto, uma fase aquosa, 0 uma
a
proporçan menor, mas eficaz, de um composto de alquil-amdnin
quaternário caja'porcL alquZiea contam pelo menos um realcal bidrocerbonoto alifatico tendo de 8 a 22 atamos do carboa
9. Um proceeso para impermeabilizar o consolía
dar materiais de ocorrencia natural e materiais sintdticoa,
contra infiltraçZi e *roa, careaterizadopor.compreender a
introdnçte, em . nm sistema contendo ltquido aMbiente, feito de
tais materiais, de uma emulao de um aglutinante betuminoso
tendo uma fase de asfalto dispersa, =afama aquosa, e uma
menor, pordm oficaz, &tini composto delusdnia quaa
propor
tamaris, polietoxilado.
10. Processo para impermeabilizar e consolidas
materiais de ocorgncia natural e materiais sintotices, coup
tra infiltraç•Jo e drosZo, careptesizado por compreender a inp
trodn0o, em um sistema Contendo liquido estdtico, feito de
tais Materiais, de uma emulso de ua aglutinante betuminosa
tendo uma fase de asfalto dispersa, uma fase azos,S uma
proporçto menor, porém afies% de,Ma compozto,da ondulo quap
ternário polictozilado.
11. thaprócesso para impermeabilizara consoai/
tarmaterials de 0Corrincia.aattrcal e materlais-sinteticos,
Centra infiltrag:n C °roa% caracterizado por compreender 1
• ntrodupao, em= Disteaa cOntehã itquido, tato do tais mat
diais, de uma emulou da um aglutinante betuminoso tendo uma
tias ~Mb UMA DrOPara mam
4GOO do OfrO3t0 diaderlas envi

uma menor proporçte de UMIS
dor, parda eficaz, de ac.daido, e
zoai° alquilica d um ram
mija
2-810.1-polimetilen0-diamina
dica bidrocarboneto alitdtico tendo de •8 a 22 &tomos do coa
bono.
12, Um processO Iara impermeabilizar e conca
lidar materiais de ocor4icia natural e materlaia sintiticos,
contra infiltranto e eroao, caracterizado por compreender a •
introda&, em um Sistema contendo 11q,Lido, feito de tais me
teriam, dó uma emulará) de um aglutinante betuminoso tendo
uma fase de asfalto dispersa, uma fase . avose, e uma propor.
ato menor, pordm efiCaz, de ua sal doido de uma N-alquil-PolA
metileno- diamina cUjapore 'S...o alquilica d ' um radical bidrocap
bonoto alifaUco tendo de 8 e. 22 dtomos da carbono.
ibe processo para impermeabilizar e coas
Solidar materiais de Ocorrtuibia natural e materiaia sintdti:
tos, contra 4nfi1traaZe e eros 'aO, caracterizado por compreenm
Ow
_der. a introdue 'à, em tia sistema contendo liquido, feito
tais materiais; de uma emuliã de um aglutinante betuminos:0
tendo uma fase do asfalto dispersa, uma fase aqgoaa,.umapro:a
porg .6 menor, Porem: eficaz, de uft doido, e uma menor propor,

pto de uma 11:,alquil-polimatilen0-diaminamonoetotilada cuja
porçZo alquilica d um radical biarocarbonoto alifdtic0 tende
de ai à2 átomos de Carbono.
14. Iha processo para impermeabilizar • coi:MOC
lidar materiais Wocorrencia natural e materiais sintáticos,
Contra infiltraiZo e eroso, caracterizado pop ompreender
introduali),..ea um sistema contendo ltvido,feito de. tais mate
de um aglutinante betuminoso tendo uma
' riais, de Uma emuii;C •
face de ariano dispersa, amanse aquosa,* milipropprgZo
Menor, pado:eficaz, de um sal ácido de uma N-alquil-iolimetl
lano diaminapolieto zilad'a cuja pera .6 alquilica E um radiai&
22 dtomoa de carbono.
tidrocarbo nato alifático tendo de h a
15. va isrOcesso para impermeabilizar e Contes
aidar materiais de ocorr:ncia natural e Materiais sintdsicoaa
caracterizado por compreender a
Contra infiltregZo ere0Z,
introdactO, amua Distaria contenda liquido, feito de talamateriais, de uma emulsao de U21 aglutinante betuminoso tendo
fase CO asfalto dispersa, UMIL fase aquosa, uma Propora7o

Una

menor, portam eficaz, de Unl doido, e usa menor proporqZo 1111
Ima N-alquil-polimetileno-diaminapolietoril'ada, cuja porq:43
a
alga/Uca 6 um .radical bidrocarboneto alifatieo tendo de 8
22 dtomos de carbono.
.16. lia processo. para impermeabilizar C cens*.

lidar materiais de Ocorrenciallaturaz a materiais sintéticos.
Contra infiltract'o • eroZo, caracterizado; por compreender w,
introdupZ4 szl 'um cisterna contendo liquido, feito de tais me
feriais, de uma °anisa* de um aglutinante betuminoso tendo
ema falia sie asfalt0 dispersa, Uma fase aquosa, e o sal doida
de uma N-alqpilmpolimatilemodediamtna polietoxilada,. cuja por
alquilica E um radical bidrocarboneto alifatico'tenao
8 .a. 22 atoaria de carbono.
17. 1,111 processo para impermeabilizar e conat

lidar materiais de ocoriiincia natural . e. materiais eintaticoaa.
Contra infiltraaZO 0 .eroSZo, caracteriza do por compreender a
Introdus -op, omina sistema cortando liquido, feito de.taismam
seriais, de uma emulas da um aglutinante betuminoso tendo ui
tase-de asfalto ais¡eraa, uma'proponWo menor, mas eficaz,
in de uma amido-ama, o eq
dm mal dado . e Uma menor propore'
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muleionanto ao alto emulas.% mondo

o proautt ao fecj!
OO.
&aveâ Os dgua, do dite dcidt e do ditc composto.
18. Um proceaso para Impermeabilizai o cone°,
41dar materiais do ocorrUc•e natural o materialo sintétIcoo.
outra infjltrdss O er026, caracterizado pios compreender

introduçaa, os tall sistema contendo liquido, foitc de toie 08
teriala, do uma cmuls .ao de ta 881W:imanta betuminoso tenda
ema fase de asfalto dispersa,

Uma fase

lidar materiais do ocoriencle natural ó material5 sintetic00,
doutra infi1traço m erosio, caracterizado poi compreendor o
introdu0o, az um sistema Contendo Liquido, fel co do cale el•
berlaie, de uma omulsaa do Um aglutinante botuminoso, tena0
Orna fase de asfalto dispersa, osso fase aquosa, uma proporga
menor, mas eficaz, de um Acido, o uma proporá osnor do Mb'
gminu otorooZc1ica o OMUlZiOnenter cla dita aselsác derdo o
produtt do rena°, moldval ez agua, ft dát0 doido 000 0 01t0
omina reterociclica.
20. Cá processo paro Imponneabilizar o 40218o.
iidei materiais da ocorracio satura.1 O materiais sintdticoo,
outra infiltr4 o erosâ, saracterizacs, por compreender o
lntrodugao, eu cm siStema dontondô LiqUiclo, teiCt 10 Calo MO
Cariais, dt Web omuIsm ao ali, egLutinarto Detum1noao, Cond.*
amo xaSe ao asfaitt dispersa, QW3 ViAb ognoam, o Na propo:,
04 mano: ao UB composto odC01/110.5 d4 grupo dgb aculeaste do
oompostoo cl5 amOnio quaterneriom o suo acidoa do d-aiguib
pdlin;rliono-dimainas, fi-olquiJ p poilmoniloão-momo 0 gioemince
ponetemiladat, aoide-eminao. nalnao toterodZolicam b o adw
Oinaçaoo nabos,
@St . 1.0,:sternaolona2i 0 v ert.

do

acedo oom o OMmelam

Cocreco-Zeb us 2903. Ao d,
agioto do 194y, o prioridado
aorresponserto'pealclo ceposscp
C14 nu Rep&rtigá do Patenteo doo g
oteie° Queda Co dmesiob ça
e do mai% do 19U, aob do 100.28?,
a ao

2E1/1% fi b .1.6b.024, DL 2k PB MAn6 DD i965,
dEqUERENTE, ORLADDG.RODRIGUES.. Sn PAULO,
dOPSU INPUSWRIA&, MOVA D I.IBXGXHAIS C011PUM/104 OM P_IgNM 09.5Van:og
• os InDWBRUm DD 001.50.
a a 05 2, 2) nàt,&faet“113ã
n IZOVA o 02IDIZIA1 4011FIR.0) AMORA& APBICAuka
t ÇANTRRN A a DO AOlf,W, g aroatormada 00a0 (amo 50 ~orneadas gm,

GO
,l/luarIA:‘, • lu,p. tupa et cuuqUe.ces b4.16&ffik
ta. tsiGace3

to tlib • tatoggA, otlrallab

tY32

de astriao . losnitudinaipe enquanto que a0 kopo oposto do_corr4 NI.
3£0drico_ce encontra adaptado bocal tronco-cOnico, com. base maior.
posquiteda 00-mosmo
2) "UOVA. Tft ORIGINAL CONgOURAP) ORNANENTAL APLICADA,
A IANTBRNAS DE. EOLSO"p conforme.reiyindicác g o.antoriors tudo pubs.
tancialmente comordoscrito no.relatOrio o ilustrado som desenhoa'a,
pensos ao prosaste momorialp

aquosa, e UM propor

-fr:o menor, %az eficaz, do nal doido de uma amido-amina,
19, Vá processo para impermeabliizei o Congr.

a requerente coxv2aaioo

(:J '1 .2+'"1

Int,

campa, sapa Q1%

ak 0304:1 lArcanoacla
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225M0 N el 147.096 lin 19 DB PEVERBIRO DU 1963.
REQUERENTE. E.11..PRILIPW'GLOBILALIPSNPABRIRKPRoliOLAUDA.
PRIVILIpIO DE . IDVÊEÇXO. APERFEIÇ0AMER703 nh 013 RELATIVOS A A115A009
PARA A REFRoDugõ 2525arop0NICA
'PoNTOS touacTERIsTIcos'

l'e Em arranjo para roproduqÉo esteroofOnice do ninai"
.
os quais no forma do sinal reaultcato A 4- II dos cingis osteroce
kaicos componontoo â o 5 o 49.8inal do diforenqo â 0 deateg
fumos sinala ontoroofânicoss 4ujo sinta do diforonqa modulo
lum'frequenolopub -portadora os amplitude com . oupr000 go do 'portg.
«oro, junteMento com um sinal pilOto comei ratado de froquencip
portadora, só. ° fornocidon mo arranjo, que contÉm um dupi.ioedox.
da frequenoia para prOduzir l000lmonto 8 odollocio de sob-portam
«oro, duplicando o frequcnolo poro roonneror ou sinoia odteroofao
nuoi : A o Is . qUoaplicados,
i5o
o dolo. osnolp do reproOn go ào9a0.0°
doa, .oade.qual contando um dispoaitivo do reprodiguloo coraoterto
.906o Pelo foto do queominal ronuitantoA4P Beocinol.do dio
E que.modula . a froqucnole aub-portodoros .juntdmento
.ferenca
oom o Caollagao da oub ,-pc2to6eom Produzido por dupliooço5o do.frO0
guenolop so splloodos à ' jun050 do dolo eilapoaltivos para demoo
dulaçU de omplitude ligodà com polnridadoc opootos i ()atando
@oda um doo circuitos do Goitis' dimsoo dispooitivoo pare domoo
dulagOo do amplitude ligado outro& do um doo Gomis separao
dos, enquanto que oci doio dispositivo° para domoduloq;o do aso
vlitudo atio /igadoe em parolai; cem ret:tioailoroa atuando'co.
Umi Uma aboco eletrOnioo que, em presença do sinal plltto sa gs ooro
g ados amo ausencia do sinal pilo tornam-se oandutoreo -Por ume
voltagem de controle,
2 Um orrdnjo conforme dosorito no ponto 1, car p etarizado pelo fato do que a chore eletrimiee inclui dols retiri
°adores oujoveletrodoo de natureza semelhante oat g o ligados ano
tre sia enquanto que Um oombinaçOo de duna rosiatónolas ligado°
.cm aário eatÊ ligsda'ontro co outros dolo olotrodoa de noturezo
flomelbonte D estando e fio paro a poltogom do controlo ligado a.
gtincio doe dolo retificadores e â junc go doa duo .o r'esiatÊnoio
0M aOrieo
3 c= 75. 2 Or1, 01250 conformo d000ritd soe pontuo 1 . os gt;
@eratterizado
pelo rato da'que 0 fio do-voltagem do controle
,
Ootâ ligado o uma Wleul j de descargo de gá'e que econdo quondO
OStiver presente une sinal pilStoo
4,. Dto arranjo conforme deverito eM;qualqUoV deMi NOP
tos precodentea, caracterizado polo:foto de que e nina% pil;t0
8 aplicado a !Ima eraleula omplIfIrodoro qua'o p e ligada como UM
duplicador do froquoneio. e provida do =fio para °Imito do
padeo. oetondo o 81. 0 do voltagem de oontrole doo 20tifi0adOreOp
que atuam conufo obsys eletrCnices ligados ont.ra 03 CireaPa00
t20 on0d0 Q. do.ostodo de valva® plificadorco
5- 0 tu ornai° acatam@ dasoci%onas yomtem 3 A 40
oarseterisau pele 2(40 de que e WitIa3á da ag Nowsgffi de:sga
usada em serio no fie de veleesee de olonewelea
6 ... Vm arranje pa gã a PêpeodUtte (istewepenliaia de
alrusto, anbat900ielmento 0600 sqd Osaideers aRgeicke.gfaegfl
a ao enho que a o cmperkba r

1.
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requerente reivindico de ecOr.:(' e ...1 a ConvenqiU !step.,
inacional e . o Art. 21 do Decreto-lei na 7903 de 27 de Agasto de
a945, o prioridade do correspondente . Pedido depositado no Repoiti
ggo de Potentes do Conade, em 22 de Fevereiro do 1962vob n2
842.906.

Seção III)

Novembro de 1968

da caixa, :armação esta solidária, anum de seus laterais, ao paineS.
com botes, constituintes do teclado de baixos e aeordeso
' 2 -APerfeiçoamentos em harm gnicas e d i mares, come
reivindicado em 1, caracterizados pelo fato de, atras do referido
painel com botes, e a certa distancia do mesmo, ser prevista uno •
pl alidade de delgadas laminas

alongadas, empilhadas cm duas ar2e0
superior, respeCtivamente correspondente
aos totges de baixos e acordes, e cada lamina sendo dotada de um
alinhamento longitudinal de . aWrturas retangulares alongadas, o,.
apenas de pequenas dimensges, conveniente e rigorosamente posicio
nada entre aquelas; e ainda, cada lamina sendo dotada de uma ou
maih orelhas em ambos os seus laterais longitudinais, também em
disposição convenientemente pré-determinada.
3 -Aperfeiçoamentos em harmônicas e similares, COme
reivindicado ató 2, caracterizados por compreenderem dois tipos do
dispositivos de transmissão do acionamento, por compresaão, doou
,
te o do painel referido em 1, em deslocamentos longitudinais para
as lâminas referidas em 2, o primeiro ou anterior compreendendo
pequeno braço em L, articulado intermediáriamente sabre a arma*
suporte, entre o painel e . a pilha dd laminas, trago este provido,
numa das extremidades, de uma pequena orelha, voltada para uma da0
orelhas do lateral anterior da lâmina correspondente, e tendo a ou
tra articulada . a uma curta haste; solidária ao respectivo boto; e
por sua vez, o segundo tipo ou posterior compreendendo tamhám . wtà
pequeno braço em L, articulado intermediáriamente sabre a armação°
porém atraz da pilha de laminas, braço gste dotada, numa das extra
midades, de uma pequena orelha voltada para uma dez orelhas do late
ral posterior da. lânina respectiva, e tendo a outra extremidade ar.
ticulada a una longa haste, passante sabre a pilha. de laminas, e so
lidória ao correspondente botão,.
4 -Aperfeiçoamentos em harmgnicas e similares, Come
reivindicado até 3, caracterizados por compreenderem finalmente os
lispositivos de transmissão dos deslocamentos longitudinais das lã.
pinas descritas em 2, em abertura das sapatilhas de som, dispositi.
?os gstes-fermadoes s para cada laminap . por um traço emlWarticulado
(nterMediériamente sabre a armação Suporte, atraz da pilha de l'ami.$
las, e tendo uma. das extremidedea introduzida sob una das séries de
amimas empilhadas, e provida de um pino extremo ortogonal, pino as.
te encaixado coincidentemente através dos rasgos alongados de.todas
distintas, I* nferior e
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ROVA E CRIGINA7, C0N7IC5R420 ORNAMENTAL 4PLICADA.
A SERRA MANUAL.
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3. 12 ) "A:A E ORIGINAI, CoricuanZ o oal ,mE TAL APLIGPL:A
c-.recterisada pelo fato do ser dotada do corpo apro.

.e.VR.CA
àrlsai,av:ntc ciln,S , ico, disposto verticalmente, com janelas latera.,
o diepesta g ;;tinto eo topo e na parte mediana,: sendo que lateralmeni
'(tei se encontra cabo munido do gatilho stiperior e interno, enquanto

G

que infericmente a extremidade do cabo ao apresenta ligada por has:

'

CO Cáp

o

Principel, o qual, pela lateral oposta ao' cabo se apre-

seguida do' placa
Denta GOM legião aproximadamente trapezoidal, '
angular que superiormente . e preximo à rdgia0 SWorior apresenta bo.'
inferior .
* 2a0 de apoio; aproximadamente globular, estando na parte

hori-on'al da placa triangular disposta serra retillnea.
2p) "NOVA E ORIGINAI CONFIGU;AÇXO ORNAMENTAL APLICADA
tudo substancialmen.
SNARA_MAWAL"‘ conforme reivindicaç;o antorinr )
e como descrito no reláciào o ilustrada nos desenhos apensos a0
wesentc memorial,

. 2
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PONTOS CARAGTERtSTICOS

•

1 - AperfeiÇoamento a em barmônicaá e similares, e com..
acorde's,ca
SWeendendo um novo mecanismo de contando para os baixos e
. de o dito mecanismo constituir

Waeterizados inicialmente pelo fato
destacável da caixa do instrumento, e for..
Vma unidade inteirpmente
a partir de uma armação suporte, aplicó:vel e fixáveljor dois
osição adequada no interior
. Achos laterais do engate róp ido, na p

_

@íe-ave
01111-1151s a

as laminas da pilha, e no pequeno rasgo de apenas tusa . delas, que
lhe e correspondente; e em sua outra extremidade, o'masmo br4o em
L;sendo.solidério a uma longa haste, com um pontalete extremo, acio'
nador de apenas uma sapatilha de um alixhismento provisto na caixa,
ou então do perde
pertencentes aos dois alinhamentos
Usuais, conforme se trate de baixo QU acorde.

Ra.iinta-feira 2.
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5 o szpsr20içossenton watmSminicao . e similares, como
go.3
Ceivindicodo atO 4s 003101olmon1O çow- dosçsltooO.
desenhos onamoffie
TUIM° Ne 167.679s DR 9 /In MARÇO D2 1969 , •
REQUERENT,S. MILTON SILVA.. 3X0- PAULO.
PODUO ZNDUSTRM NOVA .31 MIGINAL COSPMSUIÇA0 DLNIDA. A tiAROPLL
É121.1n,111/1-Zz.ic.t.zi.

1s) 807A C orlO/RAL CONFLGURAç60 ApDICADA A MalloPIA
caractorianda polo fato do apresentar lasça.tubular, preforivelment‘
metálica, a qual é dotada ate' c:sprivrftMadasmeta a cotada do sua (ate0.
cio, frisos paralolos, lomlitu44n46, enquanto qms 0 restante da pe.
ça se apresenta lira, cem rowto laMsit:Cnal nt no proximidadal •
da regi;o frisada.
g s) ..EOVA D mutua, CONPIounAçlo API.IcAoA S.MADOPLa
conforme reivindicaçSo anterior, tudo substanciebaonto como doscrito
co re1stOrl0 e ilustrado nos dosarão° apenso° ao proodnto momorial.
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o;rdo oom c Ponto 2; . coractsrizede pele fato doa ditos dlopoaltives
Pare variar o somprimont0 do peeweam et9pftenderam um primeiro
membro . tendo roncas do tipo interno no momo, um aoggndorombr,
tendo rodou da tipo entorno abre o 111000 poro oreoPorerom.ao
aó ditou rosoog do tipo , interno, os dites rosam do tipo externo
é de tipo interno definindo o pto Ales e peseogds dá Vag a do
fluido, e pelo menos um dos ditos membros oendo girgvel em relso':
I
si7o ao outro membro
para variar o comprimento do psesogome
í
4 ir Um interruptor do circuita elatromagnetico, do ej
0721' Weem 0 ponto á, c.g .UPtorlZedo. polo feto do monbro atava./ 309
um membro de parafuso epe.!efueedo no outro membro, o comprimento )
da passagem sendo ajustedo pelo girar-se o dito membré de pero.0;
,
Luso.
.‘
5 - taiinterruptor de circuito eletromogratico, do 000l
do com qualgaer pente, pra:seduz:4h, ogrect ,gedo p elo reto d o preso
860 de fluido desenvolvida no soldo:da dite passagem do vesg o eor
•
.
aplizede.; porte'truelra da dita pende máVel. •
6. - Um interruptor do circuito elotromagnetice, de 00
Orá° com o ponto 5, ocrsatas, Rzào pelo foto do dite vendo mso
ver ser provida de um orifício definindo uma a;do de vâlvuleá o 1
no qual os ditos dispositivos .de armadura compreendem LIMO armada.
ra, um Srg6o de velvulo o dispositivos de liscç go <nitre e armado.o
ia. e o. ;rug e dd VávUle.'c dito 8rego de válvula sondo apropria . (
do poro o p eenterroo o'h2e 0 dito velvulo peia uma oparogNo de WQ0
tardamento doo diepósitivos de armadura e poro deixar o dith acido
de vOlvulo:snro oporeç6Oneo-retardadd dos diapositivos do ~em
Ta.

1
CERMO cuà 147443, DE 21 DE FEvERSiR0 DE 1963.
REquERENTE. aSSTINGEOUSS SLECTRIC CORPORATION. E.U.A. DA AMSRICA.
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g o Um intorruptor do circuito eletromageStico earaço
tornou° pov scoproonder diapositivo do opOio tendo dispoeltivoe
.

do oobina, de ormedurs a de deterdmaento montados sZbre o mesmo.
A g ditos dispositivos reterdadoren retardem° e eg6o controlador°
dos diapositivos de armadura Jom o sou acione 10U Pel00 ditos
sisposítivos ao oobina. no. quane do ditos disposit ivos retardado.
dispositivos do demoro do fluido and° um fluido
AoconPr o aolvel a ame parede mOvel ligado com os ditos dispositivo&
40 Orxodurs . o dispositivos de poase g gn de vaaío 4e fluido heliooto
r e peesagem do fluido forçado etroo
lel opropriedos para reatrin gi
ves 0 mesma polm dita parede m6vol epOs o atuag go dos ditos dio.

eco ;Ompreetdsts

oositivos de °madure.
d• Um interrupto r de direta° elotrom,gnét i co, de. 0,,
oOM pente l b caracterizad o pelo foto doo ditos diepositio
foo de possogem Jompreenderem recursos poro orle e extens6o dp
Oa MesMOS d980
posseze m de 7oo g o de Cluldo helicoidal etrsúa
é IntrOduzi49.
retgl!,merlm
.!ut.
soda eere urL3Z linosimente o
UatorruptOr do oiroUlto eletrompe4/c20 d e d.
• q4

7 Um interruptor do circuito elotvemognOti80 0 de 001
oSrdo oco o ponte 6, caraCariggà0 polo.fato doo &Sten dispositio
voo do calmn de . fluido enoorwarom dispositiVao ao golo 0 0 3 ° (
rendo dUce . c;serea:do fluido em camunicog50 fluido oan o entredp
o'à 00140 dn imaso fícm 1iolE (À2d0/ ,. roopoctivament5 5 o no que/ e (
dita pa're'40n5,./O1 oo:notibui . p paea0 extVeMa. doo atos diapoa14,
tiv'oc de tolo.
.
8 - Um interruptor de Ciroulto eletromagnOticos do co'
cardo com o ponto om ' i, caracterizado pólo fato doo ditos diapoeltivos de úmero de fluldc obsendArem dispositivos proponeo0
res contrapostos e dieptsitIvos demole OSSOCiad03 ODM eOrai. ° do
val .iule e e parede ruivelp respoctivemente, 0 oPrOrg au por s forço'
rem o Or8,70 as velvula shro nus sádo no peredep os ditos dispositivos pr.peneares nonns)iento predcmiwndo oUr0 co ditos aluna.°
tivos de moia, caraCter1,50d0 rolo Lato de arM'odureá vendo oolonedi
nume direg;o, sor apropriada pard. empurrar OU puxar, o . Orgg o á0
v;ivule, farniào. os ditoo . dispositivoo ' do Umegoo. w.:Crendo-o do
ecoplamento oom sua s;do o c6tido do Ume pOolga do rootaboloci.
M on to enquento.oerrogsndó tia áltc. Cisr221tivoo propenaoreop Por*
mit indo o deelócemento da. paradeno songdo de. dite r0052 g 0 de rostebelecimento sob e oçÊ0 doo ditos 4iapoottiv00 dOiactiao o Ob.roa°
terlzado pelo foto do o9madura 0 quando acionado na dirog go oitormoo
tive ser apropriada poro rinOur indonAlontsmente do (SrE50 do WS.V,
vula por uma distancio predeterminado do . dfio posig80 do costaDo°
lecimonto, pelo que o parede e o Orggó do válvula onclonta cm 1703q
ç g o berm6tioe entre og â g Q dOn0Cader b 000 s ' açáo doo 4iedeltiV00'
propenuores e outro o fluido ro longe db usn'peelçáo de 0~3
se sitUanci0 dentro do dita dirjtnof.e ao lotso de rost3b35,73R-.
mentO ntzu intorlelo de tempo determinsio polo dLto P 33 9 0 8 42 dl t.''
ogo de fluido tol2eoidao
.
.. 9 o UM interruptor do oioulto
a:
cardo e= o poiit ø beroptcz.!yvle rei fe ,:s Jza ditea'dispoeitg5;0do epSio comproanderoa
6.037e.Ot3J,2°
',aso neledos dits2 dispo'ritivos
oneo—o di3°,
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~Uivo° de 0Ontet0 001rele epropriados pare atoM 002009400 ela

A

de

193?

requerente reivindica de ecOrdo com o Convenço In.

posiçZo do cooplemontc, 011 do dosecoplamento, com.roopotto Bog alAd

tánceiónal 0 . 0 Art. 21 do Decreto-Lei n o 7.903 de 27 do dgato

0opitivoc do Contato fixo° spéia um Intervalo do tampo &tinido P010
racvimento retardador da parede' ra:Wel do dito 0o3i4Wd° i.estebR0

40. 1945; e prioriddde do eorreapondente podido deponitndo nROportWo de ' Votentos doaEateane Unidos da America., em 21'dc

toducnto pare o dita posiqáo de comando,

Pevoroly0 do 1962, sob. nf 174.818.

10 . Um interruptor de circuito eletrorognático, do
dardo OoM n:ponto 9, earket:erizasta polo fato .do ditos disposi..
%Avoo do opZio encerrarem outro:jeira Um meonismó de trevemento paro

WtSMO 0 0 145.089 do 30 de novembro de 1962
REQUERENTE: MARCOS GUIMARIES SCHWARTEMANN SM PAULO
MODELO DE UTILIDADE: "NOVO SISTEMA PARÁ REUSTIR PIANOS'

travar 00 ditOs dia positivos de contato máveis mantendo-os Sfsee

PONTOS,CARACTERISTICOS

UhdoS dO•dit0 Posi0i0 de acoplamento, ou de iesecoplemento, corso,
Sevizado polo feto dos ditos dispositivo° de contato máveis se0
Uontodoo paro deslocamento recíproco com respeito 000 dItOd
00:Ativos de ligegOo, dispositivos elásticos sendo proporolonadda
Dera caApelir os diapositivos de contato máve't. no sentido de 'lie
to éosiqe'o 88 acoplemento, ou. de desecoplamento, e caracteriza.

1 - Wire tiotemo para reveetir pian00,.C‘racterivado por nerem
as tábuas que entrem na conetrução dosoplanoe, revontidae àe uivo:
película pláetica, por meio de colagem, podendo 0 plantio° variesem cOree.
2 . nv0 cisterna para revestir pianoe, de aetrdo com u puntodl
tenor e tudo op oo_oubstAnciulmonte oqui descrito.

Qo pelo Peto dos ditos dispositivos de lig:lo j a compreenderem De
eursoa pare colocar os ditos dispositivos de contato mávele no
OOSIÇÁ. 0 travado durante o restabelecimento e dispositivos poro
g ootreverem o dito mecanismo do travemento na dita posiqáo de 44.
Rendo,,
11 . Um interruptor de oircuito eletromagpático, de 80
°Ordo'CoM O ponto 10, carecjapizado pelo feto dos ditos dispositi.
Nas de ligaao serem rigidamente ligados com o ato Orgo de válo
vnle o corem montados' para livre acoplamento com a armadura durou.
Go o reatebeleeimento

do

Orgo de válvula.

TERMO 14 0. 167. 67 6 , DE 5 DE UÁRÇO DE,1965.
REQUERESTE, DrNis JEAN.LACABANUE.- 03.0 PAULO. •
IMMO INDUSTÈIAL. NOve E ORIGINAL CONFIGURAÇU APLICADA A FLZROs
LMANTAD02.
_
IIRIA
1 0) "NOVA E ORIGINAL CONFIOUAA00 . APLICADA A
parle
114ANTÁBosM ; cracterizado pelo feto de sc . aprosentór corpo
lepiPdico cujas laterais se apresentam com prolonganantos ou
éom cantos superiores truncados O unidas inferiormente por rzato
dotada de aberturas traniversals, sendo 00 lateralmente o corpo .
principal se apresenta com duas aberturas loogitudinain 0ar=slelt.s,-

12 0 Dm interruptor de circuito eletronagnático, co
heOrd0 02 e ponto 10, caraterizado pelo fa , 0 doe ditos disposi*

pelas s olais parcialmente Se projetem duas placas Metálicas encerra-

tIvo de ligag g o corem rigidamente ligados com a armedüre e serem

das no reforido corpo,
.2) "NOVA E ORIGINAL CONFICURMO APLICADA A 1,:tROS •

Ilantedos para livre acoplamento COM O Orgáo de válvula durcat'e O

IMANTADOS', .conforme reiVindicaqZo anterior, tudo substancia...cate.

es. otabelecímento do x‘gán de válvula. .

como descrito no reletOrio 0 ilustrado nos desenhos opodson no pre-

•

IS . Um interruptor de circuito eletromagnáticó, 00

sente memorial

Idárdo QOW O ponto 12, caracterizado palO fito doa dispoeitivos de
Llgeq0 sores constituidos por uma baste de ecionamentO ligada com
D

Oito Prg g O de válvula por une .lonexii. o de lOgo morto pelo Itle

PDete i0 PolonementO Ocioso o Orgo de válvula no sentido ao post-

fQ 20 od o t dbó l edgelltd e VOCOffit Ihrsment% é poDWo dd C0MOr
auflopuientaente do 6rgeo de direto

g 4s interruptor de dIrdUid0 61stromsen4íice
Weldlente ~forma precedentemente descrito ocni Vetexinole is •
eafea Alustrsdo

sm,

noe deddmhdo ipeno.oe,

.TERMO Ne 147.653 de l& de março de 1963
MEQUERENTE: INCE DAVIDSON SUCIA
PRIVILtGIO DE INVENÇXO: "NOVO DISPOSITIVO AGARRADOR DE PARDeS
PEÇAS ESPECIALMENTE PARDOS E PEÇAS DE TECIDOS'
REI VIRDICAOES

2"1 "NOVO DISPOSITIVO AOAMIWOD DE PARDOS . ); PEÇAS, ESPSCIÁUCTZ,
FAIID03_ X MAS XX_TICID_OG", o

aract4rloado

pelo Oto da .rota-
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roverribro c IC:53
,

preohdGr uma 400ilinao .41 de; Sio mtnimO,

Se) "NOVO DISPOSITrVO AÇARRADOR

sl01nent00 pogadoreÉ3

TE DE FARDOS r WAS DP TRCIDOS", de acárdo com os poLtos pr(

adap;:oCoa do monaira deslocUel um em relace ao entro, sendo

cG:Z.ntoe e tudo comfcr-e aubstanoialmcnto dçLorito,

'que caua um Otsees elementos pcgadoroe 4 cor,porto de . uns plura,

caio o nelos deacnboe anexoo.

lidado do agulhas ojuçadna, oujas extromidadoE livroa possue
uma inallnc4o

'

AM rOlAÇ llA

c dircao

do

DE FARDOS E MAS, ESPECIALIVEN.

doslocur;ento dos ditos

sleuoitss pagadores o caia ar dos segundos d'estes posarem a8.
poates de suaa agulhas com uma inclinaç' go de menoe de 10 2 em
re1aç7to a aua dlraçlio do deslocamento enrjuanto que co °lamentos
pegadores romano3ca1ta possuen es pont4e co snes agulham com
uma inclinaçno de menos de 90l ei rela) -áo a en..71 d o desloca'
Mento,
'

211) "NDVO DISP0:;121V0 ACARDADSn DE ?AMOS E PEr.PS ESITCIA=1.
TE FARDOS E Puxs DE TECIDOS", oónforme reivindicado no item
•Acima o caracterizado por compreender moa co.2;a:raç7io dn, no ml,
MIMO, doi d elemento° pogodoros adaptados do r•msirs det.105-J81

Om rolaçllo um ao ou:..ze em et:11UB e num m.uJct:!ransportadoz,
por intormtdio Co braçoe paraloloo lidador eriiculadamento
ditou elemento° pczadoros o dito mombro t...:wasrortedor,

- 59; -"NOVO DISPOSITIVO AGMRADOR DE- PARDCS E PRÇA::; -ESPRUfAWEN,i.
TN FARDOS E PEIAS DE .TECIOOS", como reivimlinado roa itenc 19,

• ,5111 10 Na 167.654, DR 8 DE MARÇO D2 1965.
REQUrRBUTE; ALBERTO DINIZ GUIRARERS.- SKO PAulU,
MODELO INDUSTRIAL. OU LOW E ORIGINAL UODELO DE l'OLTRObA.

o 29, o caracterizado Tolo Peto co quo cada ut., dos.ditoo
mentos posadoren ó prtno E una travesso. .no por m 0.0 de delir
lreçoo so ligedoe articuladam:nte a

um

memkv transportador 0

earaotoricado cinda polo fato do pomonlv molan sopirap3 eopa~
sUA

lleAdAS AO

braço de cada olomonto poLulor atuando n3 Sra..

tido dc movimentar ca ditos olGmontos poge , loros para PciX3 MCM

AsxvI No x c A c_le/3.._$,

1°) "UM NOVO á 'ORIGINAI', MODELO

10

POLTRONA", coros

terizoda pelo fato' do ser formada por, concha imitada por °retoca

do ao paredes formadas por trançado de bastos met;l1coe quo coo,.
' formam los;fflgos, estando e dita Concha com ' ad bordou ou piou° In.
'clindo, a rega(' mais' baixo prestando -so de p a gante e a mio ola
veda do * encosto, sendo ;is Resmas aplicado almofadd ;alce ) tprorie
fluidamente com a ¡Orme de duplo trupisio ligado poios baru; mono.o

em diroaeo opoass ató que co c4u1haa penetra: no tentdo

res, almofada esca provido, tombc:m, de suleos que conformou locam

rando-0 a tal ponto que o moemo pesco cor vrau p parto.da, dopem-

gos, estando a concha apoiada em suporia ou p; formado por pluro:
lidado de Nstes conformando superfície tronc0-cUicos COM loodo,6

durado no dlopouitivo aguswadar.
4 e ) "NOVO:DISPOSITIVO AGARRalln bE IARDO: 1 r1v2 rsprrTnL.F14

CoiOr inferior delimitada por aro.

IS DR PARDOS N Prw DS rsmos", oamo reivinLioado tuitcm

me reivindicaciío anterior, tudo substancialmente como descrito no
relatário e ilustrado nos Ousonhoa apoogois ce.proaento'momorlol,

Em o

ack

earactorirodo polo tato de semelhantes braços do dedo eeo

. mentes pegadoroa edjacontes

serem

ligadoc

o

9) 'UM MOVO E ORIGINAL MODELO D8 POLTRONA" ) confot

.5.

1u3 trtrvaidades

t4o3 de ACUO respootived trilhos que arS, dirígidwa pura 0.a„
'Dando que o 12.40 de ou °lamento pegador á ligado a uma turesÉo ao
pret,n
trObOIV de IMM ailindre operado eco preGOII:o 416dio,p0M

;lutem/Mie do um cabo e oaraoterimadO iinãt yolO tato de que o
12%0 de Um elemontO pegador adjdoenta ror ligado kuna traves
Sa . tmultu . por intermtdie de am calo que desliza odbre um rolt5,:

•.

to e fita do que doia eleaentoe pegadono; aducentes desloaaw.,

arruo 14732/ dr/

*e amlowybra baixo ffl!te diroOp! quota% Vende 0 010 blm

SEQUEBENTEt CUMILLIN0/9 GIASS COMPANt ws,A
rarmaino DR unr0o1 "APARELHO CALIBRADOR"

ioTeI967

pmvxmatchigs

1010 t'iovidi),jei uma directo

Aparelho'ealibrader de re g iulenteo, eoraoierieu-
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do por oomr000ndor, em combinaç go.; um suporte obre o'qual
•

roolpionto ao doutina a ser oolcoado para fina de inspeçaol

Seção III)

com a posiç'éo do 'referido membro Contaator, tondo o dito auporo
to Uma plawalldade de abortaras em sua face sap,,'1or um nele

uoioo para motor o suporto; um par de . braçosr meios para alo

. do vcro Cs ditas abortaras, com o flm do men
para oplicaçãotira

portos oa braços de forma pi y otável em tOrno de eixoo parale-

tor o rceiplaiate obre o dito sapert0 5 0 002atituido . por Um tubo

los, a um lio do dita ./porte, do maneira ele os braços se es

o- qual, afixado ao aaporte, dali co r7DjOfin paro bcirio, sendo

tendam eobrejacentes co dito euporte; um meio em. cada braço.
cobrojoconto ao suporte, e 7adaptsào para contaotar o "acaba-

quo o Anto1.1or Capta taba aavealea CCM em alaier,a obtotrrot
' no ouporto,'e condo o tubo ciaptado pnra cotar juntamente 002

m.frito'' ou carzalo de. um recipiente oolocado nó . auporte, e um

c . suporto) num juntouraj moio° para aplicar um vÉcuo a juntou
tene„.5.0 tubo uma abortara no 1:01n:0 pelaÇre'..1. canun9=1

•

aoacolOdo a no amimo um de'sses br -aços, para produzir um

elnol do acOrdo ODn a posiçá'a do referido membro montador.
2.. a oombinaçáo de aogrdo. com o ponto 1, oaraoteriza
da polo foto de que cale um dos maios contactores aonsiste em

com a juntoura quando um recipAerto cotim na 90345 do coll.
brazom oontra os aludidos braços, mediante o que o oãeuo 5 my.24.,.
g ado no intoricr do tubo em quentão.

um ralo cujo oloo geonStrico situa-se em um plano radial do di
to oupoote.

10.-.4parolho oalibrador do rociplentoo, earastorizao
8o por compreender, oM combinação': uma p/itnfor=ej meios pa,,

3.- A oombinagSe do acOrdo com o ponto 1, caracteriza
. do pelo fato do roao o el.:porto pala ser deslocado verticalmente

ra 'roter a plataforma o com ala VI3 recipiente ocl 'es•l.a Q'
mo ymal um par de braços; meios para montar tasca braços para

pnrn cima e poro baixo, a fim de mover o roolpiento de e para

movimento oacilatOrio - cm tOrno do um 'eixo congvolmanOe

sua posiç'áo de calibraoem.

contai cm Um ido do plataromoo, da =oiro:oito eoos co 'àrr.ço0

4.- A combinaçO.0 de acOodo com o ponto 1, - caracteriza
do por incluir meios do váouo, para aplicar um vámuo ao supor-

da braço, adaptado a contactar o sarou/o-do um recipiente cela

to, a fim de manter o recipiente sObro o dito suporte.

orlo abro a plataforma, cujOs aleis tÊn co nous einon parco.

5.- Aparelho calibrador do recipientes, caracterizado.
par compreender, em ouobinogSos UMR plataforma; meios para ro

los entro si e om alinhamento com um diimetro da plataforma;

too a plataZorra e com ela um rooipionte colocado s gbro a mes-

um ninai el&trioo de aoãrdo com a posição de um doo braços C4

ma; um par de braços; M3100 para montar 'assoo braços para movl

questão, tendo.* dito suporto uma pluraliclodo do abortaram CO

mento ozoilat&rio ,mn tSrno do um olmo aonsivelmonte horizontal

sua face superior; um Mio para aplicaçáo 40 um vácuo Os diteD

fiquom'sobrojementoo a una porto da plittaforma: um ralo ou ca;o

um moio, operatioamonto liomio a um doo traços, oumt prodooloo

em um lodo da platafoor a, do manoirn que ambos os braços fiquem

aberturaa, mm o fim do mmator o . roolpOonto oésboo o dito r..;j?'"?

sobrojecontes a lua parto da plataforma; um membro oontaotor

te o consOOtgdO por um tubo o çom2., ofiondo no sun.-,te Ui:A •

em cada braço, adaptado a contactar o garzalo do um recipiente

ao Projcia para baixo, sendo que o intorlor do dito tolos orooum

i.tatalforma; e um moio, onorativameno ligado'

mica coe ao aludida° aborturao no suporto, o sondo o tubo adol

tr.:locado coSbro

n- dou braços, para prounT/r. um sina OlStrica do acOrdo com

tad() para ratar juntamonto com o . omportol uma jumtou2a1 meiol

poro aplcor um vSouo a juntoura, tendo o tubo ora nbortroa no

a poolq:o da um dos tra000 -um quoct50.
6.- A combinação de acãrdo com o ponto 5, caraoteriza

1339230 polo qual comunIcar& com a juntoura quando um rooipionto

da por inaluir maios para limitas em e movimento csoilatOrio

oativor na pooição do calibrau.n contra ou Cri:e:2 t72.1o0D

dncondentoCri onda um dos braços.

&tanto o que o V;AU0 aplicado ao Anterior do tubo em quostão.

70 o A oombinução do acerdo , Dm ' ponto 5, caractooiza
Q1 ralo fato da incluir meios, destinados a forçar 03 braços

11.- dparolho. Calibrador do rocipleates, caracteriza..
do por controander, en oemeirzvos cm cupwio cEbre o quc,X

raalliontcmente a ceaparem sua posição extrema-inferior.
8.- Aparelho calibrador do reelpientos, caracterizado
por compraendor, em combinrção: uma plataforma; meios para ro
tom R plataforma e com ela um rocipiente' colocado sóbre a n39
Ma; Uhl par de braços; maios para montar esses braços para movi-

monto orcilatOrto em ttroo de um eimq canolvolmente horizontal.
co um lado da plataforma, de maneira que ambos os braços fiquem
zobrojacontos a uma p.'mte da plataf000.o4 um r8lo em cada braço,
a.lap. Zado a contactar a gargalo de um . ocipierred colocado cabra'

a plataforma, cujos rOlos Mn: 03 seus cl.za •d pa -A aloa entro si
sl•

Novembro de 1958

e em alinhamento com too dia.:tra da plotalm omo; a
ratava:lente ligada a

Lra:Oa,

mole, °pl..

rer'. !Mo u.O :azo'. o;

t:,.1.0 ,a de acordo com a posiçãa da um dos brocs em qaezt7o.

9.- Í.paralira c al 1 br a ,lor ln reolpJaat,a, czracterinado
mor c000000ndor, em oombInnoo: um , aporte, sãbra o qual um
ra :talante ao destino a sor colocado pnra fins de inipegão;
Moioo pnol rotar o supooto; um par Oo cr..ÇOS; MC:1 US Pira capam Moo oa braçoo de forma pivotAvol em t5rno do ei:zas paraleica,
G um lado do dito suporta, On maneira que os bonçoo no os'.ondam
Oobrejocentes co dito euporte; um m_lo 'em cada trago, sabroja
g ente ao suporte, e ad,pta,N para .
o ca,r,Rla
.ri reOlpionte coloard,) 'no su.A;.na; ! . :11

, oo o ,oloo

EM (OSssoo braços, para produ.ir um atual ol. ":.rlo o de

recipionto co dealtina cs . ser colocado pare fins *de inopeçi10.
maios para motor o suporto; um por do breços; meios para sup02,
tar co braçoc do forma plvatávol ma târmo do CiZsa poroOmO-,o0
a um ledo do dito suporte, do maneiro que 03 braços no eaten.
dam sobrojacenteo ao dito suporto; e um meio em caia braço,
sabrojacont-a ao suporte, e aa p tir Para cont . ortar e unc9,
r,,n52 " ou Zax ; t1O da un rosi:„Ianto orlocal„o Po oupoo
12.- A combíançâo do ac,;rdo com o ponto 11, caroctoo.
rlzala pelo foto de que cala um doa mnioe coatnatorou oonalztta
en um rós'ke anjo cimo GoomCtrico oituarco cm lan . p1;no rr'dia1
dito suporto.
13.- Aparelho oe/ibrolor de rocipieNteo, caracteriza.
da p:, r

ora oombinzãr..: ura pint-for.w rOiao maMM

rac.ar a • ,.7.tzrorma e com ela Lm recipiente colocado Dobro a
memna; um par de braços; meios para montar ;ases traços pora
mevi,onto osci1at,:rio ca . tãr:to Wa W3 eixo Ce n4V 4,03,1t0 borio
'zonool em um lado da plataforoo, de maneira guo abou os bre.
çcs fiquem sobra:acentes a UAR pnrtel da platufoomoo um membro
cootacm.or CA ceda braço, adaptado a'contactar e ooromlo do um
rocmoYcoOo colocado cObre a pleo aforam., e voo rido, omoretO,a.
az rio 1:oodo a mm das bzsca, para produzir um etnol. olotroco
da a:S. -ia cari a pazir:;o da M2 doa braços em queatSo.
1)o.- A eombnoo lio do coS. r.1.0 com o porra 13, carctor
tia talo :o-to da .lhaluir meloa para limitar e moVimod0 0309,
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a mesma; um por de braços; meios para montar Ondeia braçoS pele 1

latárioencendente_do cada. um dos ditos braços.
15e s A Oombinaçáo de acara° com o ponto 14, eardetem

Da moviMento .00 'cilatário em tárno de um eixo àennIvOlmente

rizada pelo fato de incluir meios, destinados á torço os bra";

rizontal, em um lado da plataforma, de maneira que ambos os

40:10 reollientemente a'eoUparem sua ponisao extrema-inferior

ÇOS

• le s Aparelho calibrador do recipientes, Caraoteriza"

br,

fiquem , sobrojecentes a uma parte da platerorm 'asure ralo eia

cada braço, adaptado para contactar o gargalo do um recipleái

ao por Compreender, em.combinagRol uma plat jorMaizelzs p0.0

colocado oábre a Plataforma; cujos ralos ta:: OS seus iaxes

ra rotar a plataforma e com ela um recipiente colocado nabra

raicion . entro ei e em alinhamento 'com um diametro da platafor:4

ri mesma; um par de brinco; meios para montar assoe braços porA

'ma, tendo o dito suporte uma pluralidade de aberturas om nua,

Otovimento oscilatario em trio de um

OiNa

face superior ; um melo para aplicaçáo de um vácuo' án ditas tee

nonàlvelmento borla

borturon, com o fim . de manter o :recipients sabre o ' dito dupOr

Untai em um lodo da platafonna, do maneira que ambos os braÇO0
.81quera Dobrejacentes a tuna parte da plataforma, e um ralo 'mi'
cada braço, adaptado a contacar o gargalo de tua recipiente no
acendo sabre a plataforma, cujos ralos tem os seus eixos paras
.elos entre ni em alinhamento com um diametro da plataforma.
17.s Aparelho calibrador do recipientes, caractoriás
"
de por comproender, en Combinação: um suporte sabro.b qual uni
recipiente se destina a sor colocado para

fim

de iheipeÇãO;

100103 para ratar o suporto; um per de braços; meios para supoz

e I

pa D

2

to, o conStituldo por .am . tObo o qual, afixada

ao

Suporte, dalS,.

ao projeta para baixa, sendo que o interior do dito tubo comum
'nica com as alUdidas aberturas no suporte, asando

O

tubo aia,

. todo para.rotar juntamontJ com o . ouPort.o; Uma juntoura; =ice
'para aplicar um váctio à . juntoura, tendo o tubo urna abertura no'
mesmo pela qual comunicará cem a juntoura quando um recipiente
' cativar no:posição de calibragem contra ou aludidos. braços, mpi
diante o que d vácuo á aplicado ao interior do tubo em queutáoi

ter os braços de formdpivotávol em tárno de eixos paralelos,

Pinalmehte, a depositante reivindica, de acárdo com .

a UM lado do dite suporto, de maneira que os braços se estens

Convenço Internacional - e de conforMidade como artigo 21 ao

dam nobrejacentes ao dito suporte; um moio em cada braço, nos

Cádigo da Propriedade Industrial, a prioridade da correspondam

brojacente ao suporte, e adaptado para contactar o gargalo de
Um recipiente 'colocado no suporte, 'tendo, o dito suporto uma

te pedido depositado na Ropartiçao do Patentes 'dou Estado° Unt

pluralidade de aberturas em nua face superiorrum meio para a'
plicação dei um váOido às ditas aberturas, com o fim de manter
O recipiente abre o dito suporte, o oonotituldo por inc tubi
o qual, afixada ao oupore, dali se projeta para baixo, sendo
SUO o interior do dito tubo oomunioa com as aludidas aberturas

' doo da Amclrioa do Norto, em 2 de sargo de 962, ocb o n&moro
176.997
TERN N o 167.608, DE 5 DE MARÇO .DE 1965.
REQUERENTE. IOSE SPREGACINERE & FILHOS LTDi.r DXO ?Atuá.
MODELO INDUSTRIAL. MODELO DE MAÇANETA-PAHA PORTAS R2 VE2CULOS.,
REIVINDICA00

1, MODELO DE MAÇANETA PARA PORTAS DE VEt.
caraotcrizada,am ena gacia,par um pegador alou..
' gado (1) fixo,recurvado nas roopàctivas extromidadeo
(2.3) paratrodu;to da alo,livre na extremidade' pow.
-.tf:dá' (á o Eixo na :arteanterior (2) a um espelho
(4) de fámato . retángUar cem ea cantos arredondadao,..
ezUdo que essa extremldadS) anterior (2) do pogador,esa,
vista latera1,6 aMpla's o t8po 6 inclinado tara tora
nrm Engdle aproximado te 45 9 ,sendo a ela juxtapopto O. .
,guiado, de t8popama Pe,a m6vel (5),cempeneada por moiN
'interna . .(6):Cuja

gça

Uvel,eob. açáo digital,movimonta.

o pino (7 acionader•do trinco.
.2. MODELO DE .MAÇAMETA PARA VO1TA2
CUIOS,reivindicada
ami,.oubatanOialmente . cemo devicrL* .
._
e
roproaentado.n6,doeenho.anexo.
.te .

no auporte, e nendo o tubo adaptado para rotee juntamente

JOE)

O suporte; uma juntoura; :nelos para aplicar um vácuo 'à juntou.
ra, tendo o tubo uma abertura no mesmo pela qual comunicar&
com a juntura quando um ' recipiente estiver na pooiao de cali
bragem contra os aludidos braços, mediante

Q

que o vácuo á as

pilando ao interior do tubo em questáo.
18. Aparelho.oalibrador do recipientes, caraOterinav
do por comprcondor, em comblnaçeo g uma plataforma; meios pas
rarotar a plataforma

e cem ela van Zocipiento

colocado çabrO •

ERMO N z 147.029 de ..15 de fevereiro de 1963
REQUERENTE: GENERAL ELECTRIC cOMPANY E.U.A.
PRIVILMIO DE INVENÇXO: "SISTEMA PROTETOR pnvEL APALRAS
DE ENERGIA
DE LIGAÇXO A TERRA PARA APARRLHOS DISTRIBUUG
.
ELtTRICA.DE CORRENTES ALTERNADAS"
•
REIVINDIcAÇOES

L. tify . a2Orfe9OUU9nt, 0 319 taUteM g. kr • JtOr oongWV

54,4 01,s:11a-feira 21

r)IÃRO-OFICIAL (Seção Hl)

2a1has do tigocao M serre Niro . Belhoe QZ0tribUidore0 de ollord
erice de corrente alternada., laractetisad0 201% tato do compreendero
u primeiro interruptor do oiroulto de polo máltiplo adaptado pare
• .aor ligado ca ume tonto poligásion de g oros eletricap Sondo o dita o
g onto mo terminal neutro; lusalidade do tntarruptoreo do circuê
Go do polo matip10 adicionais ligadós ao dito primoiro interruptor..
, Q0 circuitos MB astruturia %metal ligada aturo para alojamento 0
de odos OS ditos interruptores do oi.roult0 0 mas interligepOcatume
oluralidado do airduitoe elimentadores do tios máltipoloo os:amantes*
Os eito estruturas' ()ligados ali aos ditoo interruptores do circuito
respectivamente ° Meios condutores em motel lig ados teS
à
gr

Mobas ligando o'dito dispooltiWroiadresoondvik,gorn , e2oidagSO Sx@AN.,;
"óPrrento q0 . oiroUla optro . 0 dita dhjamento x-áNA'Proaoto0
'minado nos ditos primeiros meios do drotatO.
4.1M aper2eigoamento 02 mu .sisUma prototor Contra gal
.:lhas coa liceo el 'terra para nrelhos do diadribuicSo olátrica'loca 00
lizadeci num alojamento do'matal:ligado :a-torro. sendo aparelho ale 0,
ranjado para excitaplio a partir do um fonte polig iwica do g orpci. quc4.

ter um -terminal predeterminado adaptado para..scr ligado :?,:sorra
p ando equipado paia controlar o prot3gor Una . plurelidado . do 0iresito0;
. plimentadores que emanam do alojamonto em elebsJutoJ do meto2.'2.lgado5
turz,„, caracterizado pelo ' fato do a vombinaelo comProonder8 prinolo
àros nelde d:l . ciroulto para ligarem o terminao.:eredetorminado . da ditco'
' eios do circuito, para ligarem o dito nojo
.:fonte terra§ . segundos M
' mento Sun primeiro segmento dós ditos .primoirokmeloS do circuito; o
tercoiroa . meies do circuito para ligaram os_di . Os olotroduta3 0, 14 oa

circundando. respectivamente. Oo ditos circuit o s alimontadorso
ao exterior de dita eutrutura; primdiros meios condutores adaptadoev
Oaro aerem Ligados entre co ditos meios do eletroduto o e terminal
QD

doutro do dito fontep ;condo Qs ditem primeiros meios condutores coma,
cadoo entro e lite eetrututs o os ditos primeirda meioo oondutorao o
neio y oletrosonalvels acopladOS aos ditos Gogh/Idos meioo condutoroo
part., Enoiciarem G aperagSo 10 interruppRO iS ¡ g ranito do dito pri 0

gundo segmento doe ditos primeiros moio0.do circuito looa2.l0ade ontr*O'
o dito-primoiro segMan 'sat o o:dito te gninolpredetorminadop . npiow SCp

eoiro tnterru p tor de dircuito co reepoota sabotaacie,lmente inata% 0
Oemoa á norreato noa clegundoO•meios aondudereo obtondo polo menos o

ra impedirem o contata elátric04kra afiltd . :nlajamalita O.O0ftitos-:0

0_-Ms ma/atitude predeterminada.
20 UM aperg eigoomento am uu 05.0%0Ma protetor contra r2
dhaJ do ligado â terra para equipamento do distribuigão olátricap Oto
oacterizado pelo fato da compreendera Sm coletor do g oros alÊtriee.
&olor) do comutagao paro Ligagáo do Orna Conto do eletricidade ao (Uso

`411P.

Novembro cie 196ê)

.eletrodutos oxoepto atravOs doeum trajeto que lnelut os ditos primoÀ.
roo e czr7coires meios de circuito; um dispositivo olatrosens£val pap
aos m g otuar uma guneSo protetora prodeterminada . em resposta 2a excita.°
gan por corrente maior que. o valor 'predeterminado e meiem ligando 'O
dito dispositivo eletrosenstvel para excitaeNo pelo oiroulagao de 009
rente nos ditos primeiroe Meios de circuito entro os soco àtos pri0

Ge coletor; pelo menos tua diapositivo untrolador de ciroultO para,
Qigar pelo menos um circuito olimentador ao dito oolatorg urna eetr2
aura de metal ligada torra pare aledémento do dito coletar, loo

moiro o .oegundo . tiosmeutoib

ditos noios de comutaçao o do dito 118pda/tive aontrolddor de dr o
cultop amado e dita estrutura adaptada gielcamento para terminar

em ligaoSo âtorra Pra aparelhos distribuidores do g orga adrica 12,
calizados citam alojamento de metal ligadoà:torrap ciendb o aparelho o
arranjado para exditagZo a partir de uma fonte poliká p ica do força

5.

•

co reiagRo amolada com ále polo menos em condutor do motal ligad00
ó tersa associado com mm circuito elimeatadow controlada polo dite
dispositivo controlador de circuitos primeiroo meios condutores adag
aados olátricamentapars daterligarem o dito sondutor o m dita 4onp
ao tndependomento doe ditos melo g do cumutac g o. g ema co litie @ri 0
omiros caiu londutorea eupOrtadoo pela dita utrutura em relask o
eaolade allatticamento com alas eegundoo Eolds sondutoro para inter4
aarem o dita otrutura o TD ditos orimo£1, i3 talos condutoras o me100
.letrosensivoio acoplados 400 USW) 0asandas u lioa condutores para c
eniciarem o oberturs aos ditou moiro do acnutagEd Gompro que a cor c
Cento circulando aos aogundoa caiou oundutoroa coneeáuom colo men000
oca aognitudo oredeterminado.

SM 4perfeigoamento me em oistema protetor contra te.
e0 Wtrisoo UND
U-mW ao tigapa0 g orra pato aparei/OS (150tribg dor
licaoma asco alojamento de dotal tigado fa Serene asado e coono amuo
cedo paro . neoltao gO o partir QG 'ma gooto do gaga olátsbooquO eOn
co garmanal predotorminado adaptado cavas lageoSo e. terra e vendo equ6
6r,do caro controlar • proteger ama plurdLidado de eirowit00 dlimanteA
coroa tom manta to t2.0J000nto ms elotrodutos ao metal LigadM Is tevffi
co

oaressorlaado poio cato do compreendem primairos meios do obrmaito
Ger,cm cavo 40/002 Ligados antra o Mo &Momento e os dermirml ardido
2crminado 00 titia Conteis iegundos assoa de 31Ssmito adaptadoo pana ag
oo ticndoo entro va ditos lbetrodutos e • dito terminal predetersdn.
melou para tmptairom o Jontacto clarioo entre dito alojamento.
, ou ditos çlotrodutos excepto ctravoo de um Grajotu que inolut co dl,
eletroseng
'05 (WLMOLVV2 segundos anca Is tirouitol or . lispositivo
coe

protcrors. preceterMinado 951) ces!.+0s5t0
cc . ,CU'ren1:0 •rs; 00.3.03 maior me Ima areUtaaa

;f.red oara actuar

018 gunvão

Uma qporfeiçosmento em um sistema protetor uontrag,alhaS

tom um terminal neutro e â equipado para controlar o proteger pelo o
menos um circuito alimentados que sal do alojamento num eletroduto a
de metal ligado a terra, caracterizado pelei' g ato do a oombinaçãO 0
compreendera primeiroS meios condutores adaptados para interligarem
O di,to eletrodixto e o terminal neutro da dita Sante; eegundos meios
donautores adaptados para interligarem 0 dito alojamento o 00 ditos
primeiros meios condutoree§ meios isolares para impodtnem e contate
elátrico entre o.dit • Jotroduto e o dito alojamento excepto atroarás)
•de um trajeto proporcionado.poloo ditos primeiro e segundo meios 0
condutores; um diapositivo eletro p ens£Vol para a g othar uma tunoRo 0
protetora predeterminada em resposta :à excitgrto por corronto do-pg.
lomenoa um valorpredeterminádo e meios ligando o dito dispositivo
cletrosens£vel para exoltag g o pala oorrento ON5.0 cir cula a208.011300
SagundOp moles Condutora].
de UM aporg oigoneuwostn oiàema protetor @onixe, gg
/boa co li g eo go ?1, torra para aparelhos do distribuigRo •do, g org a olá
trica° caracterizado pelo g oto do comproondor8 cao primeivO intorrupteC()
de circuito adaptado pua ser ligado o uma ibnto do sorgo elátriosp
que dm .= terminal.prodetermbnado adaptado para 14gagEo a torra 0
agnalp p dotp ântarSápOsoquipop_co m um digpoolt1W dispaVO ffim
dello/acra* parCe g etuar p quando oxoltadop - umn oporagão do wiertura de
circuito do interruptor; uma plureidade do interrupt ores de oirouite adicionais adaptados para serem ligadoop reapostivamonto p a ma pitao
validade de eirduitos alimentadores§ meios intexaigando o dito IML o
moiro interruptor e os ditos interruptores adicionais§ Ma estrutura
tsrra para alojar todos os ditos interruptores e o
n -

•-?V:r.;a'çk beA(5.0 a tl,ta OatXtatwM aaaptadaglo
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ADment0 porq tOrmlialafe 02 relega° 5.001ada clatricononto com aleo,umto
foluralidade do aletrodutos do motel ligados 'ts terra quo circundem, .
Toepectivsmont0'00 circuitos alimentadcres no exterior da estruturam n
grimeiros mcioe Condutores adoptados olUricamento para ligarem um
eorminal predeterminado da dita fonte aos Sletrodutoo, ando oo dl tos primeiros meios condutoren suportados pela 'dita estrutura em re8450 isolada elatrioaments com ela segitedoo Meioscondutoree tideptotIOS oletrioamonto para ligaram ou ditce primoiros moioo condutwres
teXrd O Dei re14 oletromagr115ticd sondmel a corrente aceplado indutivementy aos ditos segundos meios condutores e operavois goteado ama
@Orronte circula Aos segundoo meies condut 'o2co obtém un v6r prado
tormiiialto para lápr o alto dioPocitiv0 de disparo em Uri:mão 'a fon

talai-os horizontais internie 0 una gaveta doelioanto:ditoo
compartimentos sendo-fAchadom anteriormente por duas portas
articuladas ao nivel do soun,lateraitti inferioree,a menor cot
reopenfendo ao compartimento com prat 4lp israo, o a maior curte&
doado - se Felá dois outroro esta última sendo dotada de um irl.,
no ou nervura* externa, figurativa de sua pseudo-subdivicao ore
Sean; tudo sabotancialmotte como descrito e ilustrado noa de.
F. :1J';00 anexos.

te de'etrça olétrica para onsitG500
Pinnlemite, a requerento reivinOloa OD famerca da doo RçáO Internmcionnli visto a proscrito inversão ter oLCo o .anitads,
eu Repartição de Patentes dos Estados Unidoe da Ar..ricto do .
gortO em 12 do março do 1962, sob o'he 178.947o

UM

No 145.994 de 9 de janeiro de 1963.
REQUERENTE, B.V. PHILIPS GLOEILAMPERFABRIEKAE. !IOLANDA.
PRIVILEGIO DE INVENÇA01 "APEEPEIÇOAKENTOS EM oU RELATIVOS
PROCESSOS DE PAMNICACIO DE TEIAS DE IMAGEM EIDOS DE RAIC-.

MIO RO 165,986, DX i FIE P23.12BRO DE 3554.
mames. tnpusTalk DE NeVE181 PAU RADIO E ri 505-PLAY ITDA.-CPAULO
Mor.° IXDUSTRIAEo wolio MODELO DE mdlin connóm PARA RÁDIO 3 TRII.IN

CATODICOS",

22122.2"15.2119,2R.

MEIOS CARACTEE/STICos
e •

Novo (união de móvel conjugaho pz .. ra rádio o te

*vido, ~motorizado por oompreender inioiniments uma cai* Interior, ai formato prior:cético retangular, tendo a maior
daande ditoposta horizontalmente, e com faces laterais liffie e reete.e vivac e retilineee, caixa esta em . ctoáto faoo
Xontal é previota Ama estreita moldura eetanblar reentramo, soatornante de érea central reveetida com tecido grosso,
rompendo amam a. omita acustion, dita caixa estandó apoiada
8~ quatro pée inforiores, do pequena altura o dispostos
iróximos aos cantos, cada pé sendo formado per picos plana
rertioal, com o oontOrno inferior composto em duas pontas an
;Coroe, de alturas eimetricamente decrescentes para o cemrro; o da face superior da referida ceixa acustioa, ealientan
to-se quatro curtas colunas tubulares verticaie,dispostas pró
rimas aos cantos, o euntentadoras de uma outra caixa prismática maior,que avança igualmente para alem do mboa os laterais daquela,tondo se faceei anterior o posterior levemente
trapezoidaiepe subdividida internamente eia trés compartimSn.
tos verticais:AOC oui O antre408 tim reamectiramante ura.

o

1 Al-,ifelsoam:-)tos em ou relativos a pro.
cessas de fabricagéo de telas de imagem 'Poro tubos de ratos catA
dicos, compreendendo pelo menos dois materiais aplicados em superfi
cies distintas, iaoladas ou independeOieS a um suporte iranspnren
te e lumineseendo em cOres diferentes eu.diante excitação 'por ele.
troes, sendo os álios ' materiais aderidos em sucessão ao suportes
e sendo empregado, para' aplicar o Ultimo Moterinl'iuminescentes
uma substancia aglutinante foto-sensfvel misturado com asse ma.;
tonal luminescente, aglutinante Osso que
espalhado em forma
de sJluçéo sabre o suporte . sébrt ó, 'isuperficies independentee
anteriormente aplicadas dos outros materiais luminescentes, ap$81
o quo a solução postn.a setor e °triste á influencia do uma n;
diaçéo endurecedora e, removido subsequentemente o aglutinante
nact exposto, Caracterizedot /pio Iate d . aglutinam* xoto-send,
vel ser exposto a partir do lado mais afastado do suporte
fluéncia.de uma radiaçéo endurecedora naquelas Éreas em que Os
superficies isoladas do Ultimo material luminescente'devem fies,
o ser exposto, atravUs do suporte, ; inxiancia 'do uma radiagãO
endmrecedora, do tal maneira que nao naja praticamente endureel°
mente do aglutinante seto-sensfvei nas superffele8.8DtOrlOrMOnte
•
aplicados dos outros materiais luMinescente8e
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2 . Processo, -ciso o descrito no PontO 10taracterizado pelo fato de, tanido

radiag go endurecedora aplicâ

fia atravCa do suporte, o 'aglutinante foto-sensivel ser endurecida
pr:Iticament e em sa4a o superfície de contacto nem o suporte.
3 - Processo, como o descrito nos Pontos 1

• COOpera, para Sina de comido, Oom a onáraMidade do referld0
cem° de acionamento do niveladore
3 . Dispositivo de actrel0 com co ponteio 1 e 20 cdc,
rooterizado pelo fato de que os diapositivos que intoreeptaá o
o comunicag g o entre a válvula de admise g o e as auspens&D pneuP

e.kitinante fotz-iensivel ser ex-.
a 2, ce12.512rIzaclo pelo fato
posta à influncia da radiageo endurecedora ao w.smo tempo reit. .

Máticas e go ' constituidos por furos previstos em PoeigKo adequad3
no referido 'embolo e que cooperamp:comutativamente, com Cid pare?

lado mais afastado do suporte e atreves do suporte.
4 - Processo, como . 0 descrito nos Pontos 1

dos do cilindro do referido embolo,' quando °dispositivo se adtiq
Inativo e °CM uma cemarri apular provista . nas referidas pared00 s

2 ou 3, cup,5151142510 pel4 fato 0 1 .:..terial luminescente aplicado
Ultimo-lugar ser um :aifeto de zinco e cOdmict ativado por pratao
em
•
duninescente em vermelho.
5 - Tubo de raios catedicos para apresente-.

• 0 que servo de termino es suspeneaes pneun g ticass e pelo 81:140 de
que os referidos furos desembocam em uma cámara previsto no Atv.,
tenor do referido 'embolo e que se liga como válvula do intercepo
ggo e com o pontalee atuante abra a referlda válvuloo

S5b em ceres" , dotada de tela de imagens fabricada pelo processo
reivindicado nos rontos 1,

ou 4, caracterizado pelo fato do

luminescente aplicado por áltimo preencher . teda a Super-. .

•

geie do suporte para a tela de imagens, entre as superfícies

4 Dispositivo de ' acOrdo com os pbntos 1 o

ou.'

racterizado polo fato de que . o referido embolo e perfurado5a2112o
. Mente e apresenta, substanoialment .e, na- 'sua parte media, uma

3jdas anteriormente aplicadas dos outros materiais luminescentes

• mera anular delimitada Polo pontalete o poln válvula de admiao
ag o e que, por intermedio de furos radiais .. e quando o roferis%

• ter uma espessura de cemeda maior nas superfícies isoladas.
6 - Tubo de raies catOdicos, como o descri.

Gmbolo se acha submetido 2 açXo do fluido sob prese go provonleam

1.0

no Ponto 5, caracterizado pelo fato de se encontrar presente

lima fina camada metâtiCa refletora permeâvel a eletrons no lado'
da tela mais afastado do cuporte.„
7 - rrocesso de fabricag50 de telas de ima,'

te dC poça de ligag go de alimontag go .. D eo ectainiee com e ouso
penekto pneumÉtles atreves de uma ca./tiara anular delimitado so20
pelo monos duas guarniçOes de vcdag go para o referido &abolei)
convenientemente, distanciadas entro sI e alojadas na camar2

gano para tubos de raios catedicos, substancialmente organizado

anular prevista no 'referido cilindre,
5 . Dispositivo de acordo com Os poncoa 2. o 40 ed.

pela forma aqui descrita.
8 - Tubos de rojos cntedicos dotados de te.

ractericedo pelo fato de que o referido pontalete ' apresente, nO

los de imagem como a reivindicado É° Ponto 7, subttanciblmente
Constituido pela forma aqui descrita.
A Requerente reivindica de acerdo com a Con
venço Internacional e o Art.: 21 do Decreto Lei n o 7.903 de 27 de
agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositade
na Rapartiçáo de Patentes na HolAndo ., em 12 de Janeiro de 1962,
uoh n' 273.492.*
TERMO R o 145 911 de 4 de janeiro de 1963
Requerantot PABRICA ITALIANA MAGNETI MANEM

Sriv. de Inv.t .

DE CONTROLE DAS

S.p.A..I.ITALIA
DISPOSITIVO PARA NIVELADORES-SERVO-ATIVAVEIS

SUSPENSUES PNEUMMICAS DE.VEIC0105

EM GERAL',

REIVINDICAÇOES

1 D ispositivo para niveladores servo-ativávela
do controlo das auspensaa pneumáticas de velculos em geral,
s i iioável • niveladores providos de Um como acionado pelo dealo..
Monto relativo que se •,orifica en:re o dna e a armag go do veia
culo, como esse que age, por IntermOdio da um pontalete' perfurado sObro uma válvula de admiss g o que controla a amunicag go entre
e fonte de ar comprimido e as auspeneSes pneumátioaa, caracterim
aedo pelo feto de c'empro,nder ta grupo de cilindro e Êmbolo

oujp

elemento movei austonta e referida válvula do admisag o e o com.
potente pontalete perfurado; O dispositivos para a comunicaçgo
entre . .referlda válvulo de admiesg o e AO auspenaâea pneuMetices8
e pelo fato de que a al3mentag g o do referido grupo ; cOntrolada
por diapositivos que ' eontrolem e sliment.;g go do nii-elador, do
modo R que, Com a elimenag go do referido . n .ivelador, oe efetuo,
concomitantemente, a alimentaeg o do referido grupo de cilindro
e *Smbolo, grupo esc° cuja part.e.mevel à deslocado Ora ' fazer ao,
oporsr n pontalete ,1,-;f,..rado com t referido cemo

do

acionamento

suo 5httr.L13ad j- superioi'. ,

um

opus perfurado que --por interme-

do ni.eládor.

dio da nrjon de retula . . coopera oom a capara do comando? que

2 - Dispositivo de scOrdo'com o perito 1, can:tete.
rIzado pelo reto de que o Ombolo . do grupo de cilindro e embo-

el.resentt, alem disso, um flange de suatontag g o para u o o mola

lo É mUvel no copo do nlvoladv e apreaenta uma sede para

A Tta.

*Tu', a, auuda0; o polo fato de que o pontaleto . do nivelador,

kta. ,:oreauda s reforida wilvola, faz parte do referido embolo

cuja viçiio mentem

A

catromi.dado do pontalete afastada da válvula

' de ad,,lená.o..
6 - Dispositivo de acordo Ce.

d3

pontos 1 a 5,

ract:rlzedo polo fato de que a Parte . mOvel do grupo de dlindro
•

Ouirrta-foira 21

DIARIO OFICIAL (Seção II)

5mbo10 5 influenciada por di 's;acitivon atisticos Cuja aço
co wanifoeto no ecntido do manter a ortromidade r do pOntaleto

Novembro de 1968 5447 .

URRO se 148.875, Zn 3 DB oill0 do, 19$30
ItECIUERnirno ata0 etàAR LISBOA nrCARTna 0 2(9 ORADD2 DO Stri.7
tODP£0 DEr UMIDADE, VASSOURA-n000 7301111411k ÇOIMPCISPO90

a.Uotoda do CW710 do nivolador.

z_o

7 . Dispositivo de ocrdo com o ponto 6, carocterl.
culo . pelo fato do que o ' roferido mbolo apresenta, na parte Info
ror, um segmonto elá' otico que onstenta a extremidade de u l a Nola'om espiral, mola essa cuja aço afasta, do como de acionamento, o referido pontaloto.
-8 - Dispositivo de acOrdo Com os pontos 1 a 5, oa.

-lremeou/s-r8do de borrai:11a 5 cotijugaw

dos, caractoriSada por uma pe4 ântoirlça provida de ume
projeça C2 &ao dalUina recortadu Ca granja 0 ao ou.
tra em gOrma de lânina contlnua, una Du Outro, podendo oó
tocar c solo alternadamente, por inclinaçao, vacum la.
do ou outr0 da vcrical, da dita peça intoirigao
2)-Va-uourA-rtdo0 conforme reivir8lon o
Q5o 1, carceteuiccda por ter o, peça inteiriça= tcmcoi
ra projegao, 0111:larica, para encaixo por »remoa, g('

racterlzado pelo fato de que a porto mOvel do referido grupo de
cilindro é 5mbo10 apresento euperficlos ativas abro as quais
age preeo go reinante na ouspenoão pnein g tica e . cuja

tiqKo

se

monifeota no sentido do monter a extremidade do referido ponta,..
loto em cooporeqiio com o referido como do ocio'nemontoo

9 - .Diapositivo para onr:ono5o o. pnoumticaa do Totd

9) -Vaecoura -Ado de borrata, conjuga 0
dos,,caracterizada por p or ageencialmente COMO descrito,
reivindicada e ilustrada moa doconhoo anilmom,

enlos, caractoriFado pelo rato do compreender o dispositivo rel.
vindicado cm um ou mais doe pontos earacted.s:; . lcos preeedentee
A requerente reivindica de acOrdo com a Convenço
Internacional o o A rt. 21 do Decreto-Lei No. 7903, de 27 de
agosto de 1945, a prioridado do correspondente podidodoposital O
na R epartieo do' P atentes da I t g lia, em 25 de Janeiro de 1962,
RO N A, 19852._
T2R1O He 148.8V3. de 6 do maio de 1963.
REQUERENTE: WALTER HAZARETH DE CAMPOS. SAO PAULO.
MODELO DE UTILIDADE. NOVAS DISPO Ç053 EM BOLSAS OU
ESTOJOS D2 COURO, PLASTIC° OU OUTRO MATERIAL.
•
. ssuiapicAc5s.s.
l g i "NOVAS DISPOSIOES Od BOLSAS OU ESTOJO DE COURO, PLASTIC°
or

OUTRO MATERIAL", constituem-se de uma bolsa ou eetojo confee

oionado em couro, pllstico ou outro material com formato para-k
leiopipodal, caracterizada . easoheialftente pelo fato de diefdir
em nua face anterior (1), central e verticalmente, de uma a1mcr4.
tUra dotada do fecho tipo colair (2), e por dispOr em sua super

fiei ° do moo oi ç a (3) 6fl sentido transversal.
ia) . mov4S DISPOSICUES_EM.ROLSAS_OU , EST010,DE COURO, PLASTIC°
OU OUTRO

MATERIAL", como no ponto precedente, o tudo como cuia

WP.Tuo Uh 14-i.29t

at i CO smrço do 1963.
AHOEIA. BISELLI e ACHILLE BISLLIa, 8Z0 2LOLO.
TITU.1,03 "AIPPEIÇOAMENTA EM VEICU108 BASCUlaNTES PARA O TRANSPORTE :.)2
GAROAS*, PRIVILEGIO DE,IRVENGEO.
EEISSPIOACX2
1. Aperfeiçoamsnto em veiculo° baeoulan,
REQUEREM&

tancialmonte docorito, reivindicado o polo desenho enato.

tea

para o traneporto do cargas, oaraoterizado pela

adaptagão na traseira do veículo, (fabro a qual no
pr000sea 0 movimento basoular, de am ou mais emorto.
cederes . petinadoe a impedir o apoio diroto do cor-

po basculante ehre 4 base do euetontagRo e ouavi
par, GO rOcM0 tempo, o 01'00.0 decorrente doe* COM.
t5to.
2. O aporfeiçoarw.to 4212 cole-ales b000n
Untes wra o trenoperte de canso, esizlndica4 em
1, oarecterloado por um amart000dor txmaâo tle
agrupamento vertical do melais ligadan cm cadeia Cs
uma comute) central formada por 'óleo 12.8o1anzonte
afeatez.:_p um do outro.
3 .5 O nPer;e190Pne7,to . om vaLemloo /moou.!
•
1.-aztze pra o tursporto dc carcaz, raviatUado cso.
/ o 2, em gme e Ura de'smorteccdor, aoOr60 Com o
ponto 2. não á 29ailtattee nom rootritivo dg taco* ta

1

qão, substanoialmento zoá docorito

reDr024Attat

40C deconDco juntos, tol2a0 69 3, CM,
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pionoxl mercuri) betueoo, consistindo o restante da comroJig5o 03 .
sencialmont e de mono-(propionoxi mercUri) benzeria, caracterOzglo
2.o. fato de se ref l.uxer 1 parto, por Os°, de Grid° mercárico com do
3. a 7 partes, por -Aso, do cada um de banzeno e de áddo proparRoO
e .,..ranto om lapso de tempo tal, que, quando do fracionamento ou pOrá
ficaç'áo do produto sob vácuo, Se obtenho um &ao pasado 0 0.0 s]
meter o material ,liquido, - dáo reagido, a fracionamento sob v6cno,,d0
c.dRMO N g 124,770, DE 7 DE DEZEMBRO DE 196n.
REQUERENTE ° THE GLACIER METAL COMPANY LIMITEI). .INGLATERRA°
PRIVILEGIO DE INVENÇXMAPERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO DE FABRI
CAÇO 'DE MATERIAL PARA USO EM MANCAIS ASSIM OBTIDOBo
REIVINDICACUES

1 ., Um manóal simples, ou material de sustentaqao, tono
do uma camada de suatentaçâo adjacente à copar/Iole de suatentaçlc
Caracterizado em que a camada referida compreende ^uma resina de

acatai ou uma mistura aproximadamente homogânoa de resina de.acetal
umg ou mala de uma outras substâncias saldas,

co esfriar o blep pesadog e de se rocuparor o produto s6lido ton,t
do formado.)
Processo para a prepora9Co'de uma conpu.
sigo de propionato fenil mercárico, contendo de 3 a 15; de di-(In
, p4onoxi mercuri) benzei°, consistindo o restants da composigito
soncialmente de mono . (propionoxi mercuri) benzeno, caracterizado pg
io fato de se reagir

25 partes, por yes% de xido morcurico com
o rca de 150 partes, por peso, de Cada um, de benzem° a de âcido pr,9

piOnico, durante Um lapso de tempo tal que quando do fracionament3,
çào produto sob vácuo, se Obtenha um bleo pesado, de na ã'acionar

2. UM mancai Simples, ou material de sustentação, da .
acârdo com o ponto I, caracterizado pelo fato da ou das aubstâncla0.

material líquido, lio reagido, sob . vácuo, de se asfriar o N.eo poln

oOlidas formarem ate 60%, por volume, do material inteiro que cone,

do, e de se recuperar o produto. sblido totel assim formado°

titúl a camada adjacente a superfície do manca]..
3- UM mancai, simples oumaterial de sustentação, do
acârdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato da mistura incluir

o Processe de acUdo Com o ponto 1 9 cavao
te rlzado pelo fato de an conduzir a rea4o sob refluo durante 0:5,,)

en de 14 n 16 horas°

material ou materiais, endo propriedades de 'conta clivagem-tal
como grafito

dissulfeto de molibdânio, di-iodeto de chumbo, nitrao

to de bOro.

40 Processo de adOrdo com o ponto 2. 0 elarae
tWizado pelo fato de se Os griar o resíduo oleoso ooh 3gitng% atg
que* solidifique nuns ma ss a granular.

4- Um mancal simples, ou material de sustentação, de
Ordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato da mistura inclUir
ma proporção de material inerte

e

comparativamente inativo, tal

amo quaisquer fibra de asbesto, fibra de vidro, ou similar.
5- Aperfeiçoamentos no processo de fabricação de mato.
oin para uso em mancais de ac8rdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato do pó. do moldagem de resina de acetal ser misturado com
OU outro ingrediente ou intredientos, e de se formar um mancai
OU material de sustentação a partir da mistura, por moldagem com
Injeção', ou extrusão ou por compressão, .8 cura.
6. Aperfeiçoamentos no processo de fabricação de material
para uso em mancais, de ac8rdo com o ponto 1, ca r acterizados pelo
fato de se tratar o ref8rço de metal para prover uma 5-perfídia' ás.
ceras porosa provida de covas pequenas, antes da aplicação mesma
da composição de resina de acatei,
7- Ap erfeiçoamentos no processo do fabricação de material
para uso em mancais, de acOrdo com o ponto 1, no qual o ref8rço db
Retal seja de aluidnio ou liga do alumfnio, carrcterizados pelo fato
do se ¡ornar a superfície/ do alumínio ou liga de alumínio, porosa
Ulmo por eletrolise, ou anodizeção antes de lhe ser aplicada a comi
90ZiORO de resina.
T21MO Na 130.563, DE 3 DE JULHO DE 1961,
REQUERENTE, METALSALTS CORPORATION.-W“,
PRIVILEGIO DE INVENÇX0."PROCESs0 PARA PREPARAÇâO

E APLICAÇXO
DE NOVAS COMPOSIÇOES FUNGICIDAS E BACTERICIDAS BEM COMO
AS

comPosIçess FUNGCIDAS E BACTERICIDAS ASSIM OBTIDAS.
RRIVINDICAÇOES

/a Processo para a praearaçZo de uma compo.
cqe de propionato fenil morcárico 9 contendo de 3 a 15% de di-(PIS

5. Procosso-do scOrdo com o ponto 1, oeractorisáã
'polo fato de áo despojar o roafduo oleoso ora tim pern efotuar O
'Oclidificaqâo.
6. Processo para tornar uma tinta, O ba s e OS 42000
• Orava do mÊios, caracterizado polo fato dó QG minturor a MOMO
00m urna eoluçâo do uma oomposigâo de propionato tonl3. moroUrloo,
obtida do aciirdo com o processo do ponto 10 tondo de .5 o l5 g de
di . (propionoxi morouri) bonzeno, consistindo O roetanto da oompào
elçâo essoncialmonto do mono (propionoxi morouri, honaeno 0 num
colvente de hidrooarborffito arometioo miscível com Oloos aeget-dn,
o oontondo, pelo monos, 10% por poso da ocmpooiçgoe
7. Processo para tornar unia tinta, d bocas de 41600
• a prova de mgros, de aoCirdo oom o ponto 6, ceraoterizodo pelo 80t3
do dó misturar a tinte com, polo monos, uma soluçâo em alieno. o
20%, de ama oomposIçâo de oropionato fonil moroUric0, tendo do 5 o
15› de di-(prOplonoxl morouri) bonzono, consistindo o rostante 03
OomposieU essencialmente le mono - (propionoxt morourl) bonzono.
6. Prooesao para tornar tintas o provo do Mcifo, de
acordo com o ponto 6. earactorizado polo Coto de SC MiGtUrPrOM 00
oKeloo com oro quantidade do uma soluço ' em "Co11000lvon 0 o, polo
monoe„ 20% do ama compoSiçâO do propionoto fonil morc6rloo 0 tende
de j o 15% do d1-(pro p ionoximerouri) benzem, consistindo 0 roao
tente do oomposiçá'o, esaanoiolmento, do mono-(propionoxl morourlD
conzeno.
9. Processo para proteger materiblo orgeinicoe
nujoitos e aço baoteriene o do fungos, oaracteriaado polo foto
10 se mioturor 0021, ou do ao aplicar a tais motorinis orwinicoso
uma ccmpo' clçíio do propionato fonil moreloica,.obtido do ocOrdo
oom o processo do ponto L, contendo de °Oras do 3
(propionoici adocorOl benzano.

o

15% do dl.
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10. Prodect * Peri PrOto ger mottrie!CW-Pipeil
AO PolPe contre açOo bacteriano o do fungo*, do ocerdo oom o pomo
to 9, caracterizado pelo fot.:, do Se m1áturer como@ moamos, Ou dt
00 opliOar 805 momos, tuce compoeigeo de propicnsto metil mOro(a.
Ylch Contende do 3 e 15% de 41 . (propiononi morcar!) bonzono.
11 c Rrocosso poro protoge r' metoriele oloaginod00
contro efig;o . becterione 8 de fungos, de scOrdo com o ponto 9,oao
W.octorizedo pelo foto do co mi:aturar somos =anoso cU do ele aPli'
ove soe moemos, ume compooiçá.o do propionoto tonil morodrloo @Me
tendo ft 3 g 15% do di-(propionomi morouri) bonzono.
320 Proceeso poro protogor somontoo contra o 190i9
bote:gen@ e de rongoo, do acOrdo com o ponto 9, caracterizado ice
lo foto do se aplicar as mesmos uma composigeo,do propionato tont
~cariso contendo do 3 o 15% do di-(propionozi morouri) bonzono.
13. Uma composiçeo fungicida o bootoricide obtido
A0 •erdo COMO ponto coracteristico I, sob formo do eoluçá. o do uffl

4 . Novo bico pulverizador, conforme roisaudica.
cao h(' caraoterizado por uma ceçZo ollíndrioa roscada do coo
po $ de menor diametro que o deetee
5$ Novo bico pulverizador 4uuterisador por c.
oer0 no seu . conjunto, como de p orito $ weivindioadc o irado noa d000nboo anozoo.

propioneto fon/1 moroárico, caracterizada por contar ainda do 3 g
15% do di-(propionoxi morourl) bonzono, consistindo C rostonto d5k
OomposiçOo essencialmente do mono.(propionoxi morouri) bonzono, nUN
!solvente org;nico, bidro-miscvol, obntondo pelo monos cOreo do
do compoolgOo em dissoluoio.
14, Urna composiç go tungioide o bactorloidà do ocra
46 com o ponto 13, sob forma do soluçá .° de um propionato fonil mora
otlrico, caracterizado por conto', ainda do 3 o 15% de di-tpropionomi
morouri) bonzeno, consistindo o restanto do oomposiçeo casco:tolae
mente do mono-(propionozi morouril bonzono, num aolvonto orjnico,
biOromiaavol, contendo, , polo menos, c;roo do 20% da compooligo em
disooluçJo.
15. Novo compoeiçá'o funicide o brcte. ricido do.scO.1.9
OU è0M o ponto 13 sob formo do co1uoi7O do oproximodomonte 20% do
um propionato ronil morcilrico em etllono glicol, coroctorlzodo
conter vinda do 3 o 15% do di-(propionoxi mercuri) bonzono, consta.
Undo o restante da composiçiio osoonoiolmento de mono-(propionomJ
mrrearl) bonzono.
16 - Novo oomposiç go fungicida e boctoricido, do

Tínmo No 122.568, DE 12 DE SETEMBRO DE 15600
fiEQUERENTS. ACLA-WERKE ARTIENGESELLSCHAFT.-ALEMANHAs
PRIVILEGIO DE INVENÇO."APERFSIÇOAMSNTO NM .WATA DE GUIA
PARA CABINE DE ELEVADORES,
REIV.4P.DICACriES

1. - Aperfeiçoamento em sapata de guia , para °abluo ílW
elevo:aores, compreendendo um dispositivo para conduzir peou 03
mevimento de vai-vem sUre trilhoo, ols que a teça embutido,' uoni
tttuida por material sintetleo elastico $ possui uma neçUo trama
versai em forma de 11; caracterizado pelo fato de que a poça emo
butida de material ela'stico, preferontemente a base de uma como
binaçlo de paiester com isecianato, enha-se asseGuradae em tac

cerdo com o ponto 13, soh fsrme do soluço do eprox1med3mente

lados da sua circunferesncia l por meio de salie'noiase preferent2

06 um propionoto
mercárico, oeroctorizede por conter cinda
de 3 o 15% do di-(proplonoxi morr,uri. ) borzeuno
otanol, conoiao

mente pinos, em correcpondenteS reentrancias do suporto not'allv

tindo o roatonto do oompooiçio oasonoielmonto 46 more-(propionomi
mcrouri) bencono.

2$ . Aperfeiçomento $ de aCC7do oon o ponto ãe @araen

co, de maneira substitui'vel e sem chapas de fixaçgo,
Urizado pelo fato de que os furos destinados a abranGerem 00
pinos da peça embutida nos meemos engrenados $ co schen »revise

T.:ftm0 NQ 132.567, l 15 DE SEWEMB30 DE 1961,
hEQUERENTE. KAPPEL WEILER 4 CIA. LTDA.-R.G.D0 SUL,
Lm aID Dei UTILIDADE."NOVO BICO PULVERIZADOR
REIVionmA0Adl.

/ sovo bico pulverizador caracterizado por uW
tubo cOnico rochedo em uma extremidade 0 com crifioich na pilo
vede lateral, junto à extremidade fechada, dito tubo tendoo
adjacente a àle, um oegundo tubo aberto noa duae eztromidade4
oma dela* catando de fronte do orifício do primeiro tubo,
2 . Novo bico pulverizador, aonforme
9 a0 1, caracterizado por serem os dois tubom montado* ululo
mente no interior de tua corpo ollindrioo provido de uma Ou
eUra na parede lateral, fronteira ao orifício aterei de um
doe tuboo.
3 - Novo bico pulverizador, conforme
çaeo, 1 a 2, caracterizado por uma projoção arredondada do tu'
bo fechado na ponta, dita projeçào •ztendendo-we alem da uma)
das bases do gorro cilíndrico que contem 00 doa

tubo.%

too tanto na travessa central como nno paredes laterais do suo
porte em forma de lje
3

1

cumta-reara

li

DIARK) 0-FICiAL ( Se ç ão Hl,

I' j a ve r2 br o

cís

o
TÊRMO N o

124.144 )

DE 11 DE NOVEMBRO DE

REQUERENTE. COLUMBIA RIBBON AND

1960e

CARBON MANUFACTURING CO.INC...

S.U0A.

PRIVILEGIO D3 INVENÇO."Un MEIO DE TRANSFORENCIA HECTOGRtFI
CA PARA XIS() NOS PROCESSOS DE DtiPLICAUG COM ALCOOL 'M FROCO;
SO DE PREPARAR O DYTO MEIO.

Wv41291104
I . tron moio do tronsferencia hootogrefloo, oeponjos% P. Dr080, poro , noo noa proceesos do dup1i0eç5o com 1coo1,
@ompreendondo una base flexível tendo sobro a mesma o rovostimonto
001/d/ficado, cerpotorizodo por ter um oglutinento resinoso colu.
5.Osioo que á ao monos porotoloonto ooliivol moo Fluidos do duplico

gEo com álcool convonolonoico un componente no volátil o no comgotívolo o uno certo quantidade do metorial Poro imogoon hOoto5rátíco0 compreendendo O inorodion:o . p rinolpakom p)so do dito rarostimanto oolidificadoo
2 . UM

moio do tronsforOrolo too:too-raiem [segundo

@ponto 1, oarootorizado porque 0 oglutinonto reolnoco colnlásio
otil oolnl000s
3 o Um moio do enfloro:o:indo hootogrtifico oogundo
o ponto 10 cereotorizado porque o eglutinonto reoin000 eolu/ánied
5 motil ooluloso ou carbexi-motil celulose.
4 - Um moiO do tronsforoncio bootooráfloo oogundo
2uoloquor doo pontoo 1 o 3 0 caracterizado porque o componente lago
901ti011 o no compatível 4 Um Oloo.
V L?
5 . - um moio do tronsfo gnoia hootooráfioo coguneo
@O pordoo 1 ou 2,. ocroctorizado porque o &medo osponj000 porco°
Oomoroondo o rooíSuo de ume ooluç g o comproonclendo otll oo1n1oco, un
di go no volÉt11 o nEo conpatírol, wa quontidado ' do material paris
'_-."':0000° o om rotoriol orgEnic. o volátil, condo dito moído° forModo
coo 0-:Dr0r2 .o5o do dito oolvcoto orgnico vo1411.
6 - Um moio do tronofer g ncio hoctoorífico 000undo
Wi 2ogioo doo pontoo . l . o 5, coroctorizado porque o moio do tronarei
S';'Oolo ti torno-oetávelo
-7 - Um moio do tronsfor g nolo hootográfico sogundo
eiwitiquor , dos pontua 1 . 9 . 6, oarootorizodo porque o rovootimento 000
W; a C.& 43, tomporotuvaa do ordm- 43 65 o. 232 o c, =locando c co
pogojczo para aeotronofosoiro4 som oplicoçee de poosoogo,
C;o
r dito
de tanperetuoaco
cAd: pormOnc0000 1151
•
tioo ncsuno
8 Vtmle d
penOpc 1 o 7, eerectorllodo porque tento o base Mexi
5 pormoávoic o rodiaç go infro.
q'"'t o M. tort sul poro /ro jara co

oro soja ao monos porotol:onto oolirrol.noo fluidos do dupliooçU
com álcool convenolonaio, sou oomponzntc nio
e nEc compatível, o teso certo quantldado do matoriel poro !_ringe22 boctograisoo
compreendendo o principal ingrodionto em poo,. da Me . compoolgEo
e soliditionq5o da dito tomposiq go poro formar uno can:2,On 4o trono-for:nalo.
13 - Um procooso °sound° o ponto 1, coroctorioodo
poromo o oomposg q5o g aplicada sob o formo do urro colagEo diosolvide om um aolvento or000l o o volátil, o o compoolç g o oolldifloodo
por ovoporaç5o do solvonUo.
1N. - Um proas:moo , segundo o ponto 1 9 corotorinado
.porquo o eglutinonto rozinoao . eolulásico 4 util coliges°.
_15
• - um processo segundo o ponto 1, ocroctoriorseo
porque o'componento nEo volátil e figo oompotIvol . ci um.4loo.
16 - s processo sogundo . quoioquor dos pontoo 11
o 74, coroctorizolo . porque o moio da tronoFortirola bootooraloo
coponàcoo poreco g•toom0000távol.
17 - Um proccood do propaocoEo de tr2 zot de
trow2er;noig lootogoáfio3 porcoe coponjoco 0 corcatcriscOo por aos
cobetonoicioano Escoro:o-o oolma d000ritoo '
18 - Um moio do tronoierãocie imo'ocorárico copem,
doso por000p.00racterizodo por 022 Gebe;rnoiclnorfx c=222:7x2
fflocwrEto".

A requ000nto roivindioc do aeOrdo mo o COPN2RQÉO
Intorozoionol c o Art. 21 do Poorotoonal No. 7903 do R? do Asooto
do 1945, a prioridade do corroopondento podido dopoolOode no Reparo
tiç g o do Potentes doe Zotodoo Moldou do tmorico am 13 do Nov.:rubro
do 1955 sob No. 852.612,,
TUMO N o 124.568, DE 1 DE DEZEMBRO DE 19600
REQUERENTE, ARMANDO AsSIOÇU.-S40
PRIVZOGIO DE INVENÇRMAPERFEIÇOAMENTOS EM ENCF:OADOSo
REIVINDICAQUSS,

1 . Aperfeiçoamentos) em encerados, caracterizados
por compreenderem duas f g ihas de lona ou materià oimilar, prato,

rentemento do cores diferentes, entre as quota 5 disposta una caiu
da fina inteocodiAria do borracha ou equivalente, e com adorÊnoia
pootorior provida por tratamento de aquooimonto odoqundo.
2 - AperfoOçoamentos em encorados, como rolvindico
do em 1, oubotencialmento como d000ritoo o iluatradoo noa doesaaboo
aTIOX00 o .

ee'rr0Ihn e •
9 o 1?ks moio do tronofo gneie hootográfloo oogundo

ÇUOisqUo9 dos pontoo 1 o 90 corootericedo pOyqUo o rovootimento aod
gA a c40 do color gorado polo rodieq g o ingro-vormollut absorvida
p0103. imngon0 &aro uma foSic orl$11101 onporpooto Oom im000no o de.
0.o . a quA 00 torne pogoáoon 0 transfoo£Vel On . srolt000 go do proa.
Q goo RIO 5oraenoo0

mO tluldn pelo color c-1,2p

10 . Um meio de 0renBFOrlde1e r hOotooráfi00 oognn.

taeá gâcsur doo pont00 1 O ?o careOtortOeCO porque 0 rovootimonto
l000lmonto o tronofora poro UWa folho mo tria• P or oPlios"

G EFAN
qRS e

prouão,

_

11 . Was mie do tronbfrenln boctogrOfloo inundo
T315quaX, 608 pffito0 1 o 14 soraoter18 .440, po'vo' o meio do tronoUGWE MOOtográgOo OU UNM Folho natrioo ri g a oupor-rovostidee oom
UW43$8910nt0 ~CO donterale toa noto*/ p.53,5odo O troco,
a2
endoado de n promar U3 maio do troa:gerou.
9,3,7300t004110 geoe loyeDjan peca m no..7 pr000sson do dup1iO80
oOM Gi0001 0 oordetor1o08o polo reveetimonto do uru bobo f1exivol
1-?n en904 6:0 comproondondo um oglutinente rosin000 colulhico

áttmo N o 130.945, DE 18, de julho de 1961.
REQUERENTE. CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANT.-E.U.a,
PRIVILEGIO DE INVENÇRO."FUNDAÇZO ISOLANTE PARA TANQUES DE AR
MAZEM - DE CRI6G2NOS.
ilivouipAcqu

1

Fora, eo ..;J1.4nt-3

t9J,A.nd

t-,q,-,kr:t.a 21

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Qe cridgenoe, tanque° Eete8 de dg Plas parede° para a armazene.
Gera de ar/Ocenos liquido% compreendendo um recipiente interior
de armazenagem de fundo eseenolelmente chato e uma porgZo Gamo
encerrado» . 0 un recipiente exterior, de fundo eseencial.

Conte chato 0 uma perÉe euperior enoorrada .eepoçada do dito re
eipiente interno de a-aloira O formar um eepaqo anular ou coroa,
sendo a fundag5 parco referido recipiente interno colocado nO
Pando do dito reeipiente externo» sendo essa fundaq 170 aarace4°
azada polo tato de compreender uma laje de concreto de pOço
sove o maneada° provida de uma ano de concavidades ou vazio0
atravessando a'oopeesura da dita laje, Bondo as cavidades ou
' vazioe enchidos comum enobiment0 frouxo de material leolente
ea'oos
2o' Fundeei.* dO aeOrd0 coma reivindicado no ponto
caracterizada pelo fato da referida lege do concreto apresene
ea uma fina capa de concreto entre etapa da dita laje e o Uno
Ui,

do do referido reeipiente interno 0
30 belamente para tanque de armazenagem da criâgec
Dos, caracterizado Per nompreender uma fundae go onde ee encon.
Ora mergulhado um slatema de transferância termica para suprir
Color ao meteria/ da fundagíro g um recipiente eterno, compreeno
(lendo um fundo chato que descansa abre a referide:fandago e.,
ama pene() superior Cerrada, Uma laje leve e meiga de eoncrec
to, colocada eSbrO O Cobrindo Oubateneialmente o referido Suno
to chato, p endo a referida laje provida de uma Serie de conca»
cidades ou vazioe atravessando a espessura da dita laje; e um
tan
que interno de emaná:adente, Compreendendo uni idndo chatO
pepoup ando eUre a dita laje e uma pereço superior cerrada; es'.

Novembro c;o 19.52 5451

destinado ao armazenamento de criOgenos

11,1~08 a temperaturas
aproximando-se do ponto de ebuligio atmosferico dos referidos

criegenos, compreendendo um tanque externo constituido por um
envoltOrio cilíndrico fechado por um fundo eget() e por uà teto
o por um tan q ue interno de armazenamento, compreendendo um eno
001terio cilíndrico fechado por um fundo chato e por um teto,
oendo o tanque externo e o interno separados; uma fundae;e par,
O referido tanque interno caracterizado por , Jntar eituado sabre
e cobrindo substancialmented fundo do referldo tan que externo»
que compreende uma laje de concreto provida de dd conjunto de
dita laje, sendo os ditos
onatildop bom perlite expat
dida granulada e uma Sina capa de concreto c obrindo dita laje
7. Todos os detalhes da inovageo, descritos ou
ilustrados, considerados isoladamente Ou em suas vélrias poesí.
vela combinegOes.

-

A requerente reivindica de ardo com a Conven9Z0
Xnternacionel e o Art. 21 do D3crato . lizi Ifg 7.903 do 27 do ÁgGeo
'o de 1945 ., a prioridade do corMei+cnacntO psdido dopocitedo no
Repartioeo de p atentoe nos ES.UU. da America. em 26 do
do 1960, sob No. 58524.

paqada,d4 porgâo ouperior do referido recipiente externo a fim
de prover um eepag0 anular entre as referidas poz;ees superiora
• 40 EM combinaqló Com um* tanque de paredes duplas

destinado a armazenagem de OriOgenoS líquidos, compreendendo ue
tanque de armazenagem Interno, dotado de !ando chato e uma pore
go superior cerrada e um recipiente externo, dotado de fundo
Chato e uma porei° euperior cerrada a afectado do dito tanque
entorno com o tina de proporcionar um eapag0 inalar, uma funda.
Geo para o dito recipiente ou tanque interno, colocada no %mi(
-co dito recipiente ou tanque externo, •endo a fundageb caractee
(Pisada por compfficender uma laje de concreto =oleada de p;ocp
Leve, dotada de UNA eârie de concavidades ou vazios atreves/sane
do a espessura da dita laje, sendo as concavidades ou vazioe
preenchidos com um enchimento frouxo de materialisolante 9;008
dendo as cavidades da dita laje de Concreto furos ollindriooe

lámo N0 131.085, DE 24 DE JULHO DE 1961,
REQUERENTE. CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DE LA FONDERIS..
FRANÇA.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO."PROCESSO DE DES-SULFURAÇÃO DE UM BANHO
1lETXI1CCè
REIVINDICACOES

5. Eruoombinag4 ema um tanque de paredes duplas,
dc-tinado e. armazenagem 41? criegenos liquido') compreendendo um
tanq ue interno de armazenamento, dotado de fundo chato e uma
porgeo superior cerrada, e um tan que externo, dotado de fundo
chato e de uma porgeo superior cerrada, afastada do referido
tanque interno 4onstituindo um espaço anular, uma fundageo para
referido:tanque interno colocada no fundo do referido rocie
pente externo, A dita fundaçeo caracterizada polo fato de com
preender.uma laje nuoleada de concreto de peso levo, igualmente
provida de uma cárie de cavidades ou vazioe que atravessam a es'
possura da dita laje, sendo as - cavXdades ou vazios enchidos com
um enchimento frouxo de material isolante , sUo, sendo a dita
laje de concreto construido com concreto aerado.
4. EiM compinesZe cem um tanque de lwrodçe duplas,

Prooesso de des-sairurec go de um banho motdlloo eareote0
rite do por dzpositer carboneto de oÉloio pulverulento na superfloil
do banho, sendo a granulag go, de prefer;noia, compreendida entre
0,5 e 1 mm, e insuflar !sie, regulado de sd e provocar uma tU'rb....
.2:kcia desordenada do metal liquido, afim de envolver nos remoinhe
do mete/ liquido, o carboneto de o‘loio inioialmente depoeited0 es
sua superfioie.
Reivindicaae, de acOrde.- eco 0 ,y-ble170 Interncoional
o Art. 21,do O gáigo da Propriedade Industiel, a prioridade dO
pedido correspondente depositado na Reparticiío'de Batentes dl
Franga, om 18 do ceaste do 1960 sob 14 836.083.
'31.650, DE 11 DE AOSTO va 19el.
REQURENTE. COMPAGNIE DE PONT.A-MOUSSON.-FRANÇA,
PRIVILEGIO DE INVENÇA0."INSTALAÇÃO PARA A FABRICAÇÃO DE
CAS ONDULADAS DE . AMIANTO-CIMENTO É MATERIAIS ANÁLOGOS,
REIVINUIS.J2/5
Tilàmz

7

OsARIO0 COMAS. (~1.9 0115k

3452 Ctsá7M2-{10•15-41

a0. a3tatcs2o pria 3SabrReocSo do Plaaaa Omdt1ada0
10 amianto-cimento o materialo anâoaoo 9 caracterizada pelo fs
to da mesma ooaproander oncombinocEas un modelo inferSor for.
iodo por uma placa , fixa coa supere- Sio surarier ondulata 90 por
Alos paralelos 9 montados do Em mcdo rotat grio ao redor de sara
oixos respoctivOs 9 zebro cata pica% o eonstituindo ao Saiân2
cias ou cristas do onda% aia modelo superior constituido por
an chassi transportÉzel ao qual ostèi sa8ponsa 9 por hastes quw
deslizam vorticalmanto o que ta comprimentos decroscentes em
ambos os lados da parto mediou%
..,.:ontados

de um modo

aos 9 para moldar os

rrn

s;rio do relos paralelos

rotatãrio nó redor do seus eixos respectic

vales, do

ondas do modelo inferior, meios

Fixados ao chassi para comunicar oimulteneamente aos

ditos A.

de translagào vertical som relaqeo ao chassÉ9
comestes Alo% amo o grio do'vontosas fixadas

los um movimento
o l alternando

Chassi o com curvatura - amovo conjugado a dos relve do móc

Alo inferior 9 para transportar's placa ondaladC 9 -obtida - d poe
ala go de formag go 9 ao posto do deposiggo.
2.- Instalaçóo do ocórdo com o ponto 1 9 caracterizad0
polo rato das haste% as quais . sustentam os rloo do modólo suc
parior 9 estarem montadas, de um modo deslizante 9 em e descangar
por meto de anela cu flamas do batento abre alavancas,, pente@

99 elementos

similares 9 dispeatoo.em dolo poros em ambos os loc

úos das facea laterais do

chossf9

NovenV)To de 12a
4

eSdigo da Propriedade Xnduetrial, o jsrioridado do earroepaude8
to pedido ° dopoaitado no Repartia g o do ?atentos do Franga. ou

88 do agósto do 1960 9 aob na 6360555a
22HEO no '131 937 do 24 do aaósto do 1961
Ruim rentos INDUSTRIAS NEOANIOAS DIAMANT LTDA. -4,4411MM

Udo. do Utilidades 0 NOVA PINÇA PORTA-'3gTRODO8
nivingages

1.- Nova pinga porta-eletrodos, zar:soarine .sin po9
compreender inióialmente duas 1T,Jinas ceport0 D gen3a emaço ou pica°
1ar, a inferior ratilican e co superior forurda pos=

eRtre

mos retilinecs, interligados por trecho central cm alça waocrvada,

too Wainao em oujae estramidadeo noterioreop e diwotalw,to voltado2
nevara o outro, soo fixados

os-mordentee

superior

0

inferior gbitoo

eu l3t2o eu equivalente, o . o nordente intentos' conde provido, canoa

tato váltada para o ocppriow 0 da amo pluralidads do WarXrs'32 on can3
2.etao 0 diopootao am enraia°
2.° nova pinça porta ,olotrodas. 6920 voivindiaads
ema° aaráne,rizadz ainda pelo tato do o =dento inferior oer provido
de W3wolonsgainto ratilicao posterior, avançado par toda a 022onsag
en lâmina suporte inferior, intermalandomse antro cota<Doto oz9
tremo da onporio? som 25RaVo.por pora gtooa do preono0 o ninfa 2Or-4R
do tm tgasinalpeaterior 0 Goimm2r..ento ollindriso W3W,C(9 o guteru30
Cp ote oanino,

o p tando ceda um dates (alem%

tos articulado Abro o chassR âáua extremidado adjaconto a.V00
des faces longitudinais verticais dote chassis ao passoque •
por soa outra extremidade o nosso ost g ligado o

um dispositIV@

ião comando quo pormite fazer o morno oscilare

30 .

InotalogNo Co ocCr80 cem a ponto 2 9 caracterizado

pelo tato do dispositivo do

seriando

G3R un mosco de efeito duo

plo.

f ."1

kváttEr '" -1521x
ri„ruivive",,gro
2-nàalegEo do oetrdo som ris pontoo 8 o 6 9 carocU
e8s2d0 polo gato do co aromr dolo enoe000 do o golto duplo> ome
cangao besto do &bolo Co ceio cá 41810o g iggdO C90 doia olemq-5
Q23 0Co29entos.de esmoeu poro
9 . gent4ege do eo@rdo cem ~per em doó pontoo 5
o 0 0 @or0otor2so50 pio Coto do chassf aUperior
aoQproçgder calOO
co mogno&O Sri wartRbD do clopandos, qulo permita o desloca.

FIR,4
Ríosa Netps powta çallotmãe90 0929 50kinutoad2.,
Cê 20 earaotoriands polo gato do o nato °Indutor Oco Cãoolnide 0 as
trecho estremo ° por uma capa tubular en 6.5553 wtadea bmitedina900
Lnternamenté o glindãooa o outornanzoto .ceztoza0 ecmHum degrau one.
Lar 'Nitrem°, e o conjunto senda introduzido no alojamoto canino ig

C52% (20 cOC=1) pOt3t0€08OKI2,00oo VIOsaci 99~d0 paro
gz^uo azastegee
gem &ze-ezeo ge psa ÉD699.Co a_usacco ~Iodas
b 0M2MO.oRmant0 O material-8 emliegoo
es OUbsancia como das.
WS% O mreec4cde nO denten
Rualmentooe devo-atonto reivindin. de aArcie •6m

terno do tenn!re.1 referido em 2, ai sendo retido por apPrto de ama

b '&3~ Zutunnounen d

(Incha :111.u,IWA taner~urieTOBaUeadal e Mat6 g5da 09E9 o

a

ad~:l

coa o artime do

oeomo.teR

euenta-Mra 21

MOng,

4 MAL (eniSo Ni)

01R22, kuck5 acta tosSo ainda wa Dha goo22, 022t7=2 O ânter-. , C3 c'à
Omito pmra o Oneram 62 copa anice tubu3ir r CS parto plEter8Or
junto oondo onvolvida por unp2 isolante.
4 0 -, Povo, pinça porta-olotroden, Ocao 2ateindie03 7gOR comproender temb4o una oiavanoa do ecoando 93
oaeacterivas
ot& 9,
pa a abertura Ca.pioçaponvolvida ontromemente por capa-isolante,

Urdo a outra mtromSdado êohrad coU D aplicad2 abro o paolonsracantffi
do mo.,dauto ânforloro ao oopaq2onoto formndopoka alqa

Le, OullaiMe

g% .0 WOU Dia)0540

ggin Ea zsz.274,3

8 FE aUni0 3fl 19610
YINK0-8X0 PAULO,'
PLIVERROZO DE aolffingoonovo TIPO DE mama =uno F73

URUBU SiVIRA

CEMYRO 1 AQURE1;
E 11E9

MICOS 113 W'rs VaDVIDOS DE SESXSTENCIAl21 =TATO COM A

ACU

o

oavegtoldoada por a (imbua notaiican loor2e olnunieo ou
atuocoe.or toe a oua ar@ern@ go oangotontO âGeZaga Doe na()
do uma cauda do Boreeicau
22. ) °NOVA DISTOSICX0 MI CARCASSA PARA elFOMMO SACO

og, sondo articulada por ponto ou bragadeira.

Ilovapinqaporta-eletrodo9, Omuroivindicade Og Oubstanoielannta momo d000rita o Sluatred non esmo= aosmo30

Nevoribro do MO t3453

CO DO TIPO PROVIDOS DE RESISTENCIA EM CONTATO COM A AOS o

tudo conformo oubotandalmouto g000rlto t O eolviaaleade te yeutio
Droco6onto0

COGERUale. RUBENS OILBERT

GVNUID-ND30
wno

'simulam sragme0

wizezásne

URMO No 1330688 5, DE 29 DE OUTUBRO DE 19610

aseUERENTS0 SOCISTA GUMES PaR rimusraxit anulam 2
CRImicA. ITÁLIA.
PRIVILEGIO DE INVENÇK00 0APMRFEIÇOAMBNTO RA PREPARAgRO
co p ormaRos OLEFINIOOS,
3.RTSINDIPACORS

edeaCterisadopOR tor, Dolidrio ao ano Go sa gke, Un rotos, run&
to do palhotea tivoâclo conatruâtio dm tel forca cipo cervo 13.4:nulta
goento.do coreaga para olocontos hamboadoros do fluido°

ao Ilperiniçocuento me properaçâo ao sopolimoros 02.ofg.n2ro

Bom o roto o palhotes árS rolvindlocdas sob ID forma spoicmolbon
o o carg o= a ropi n^zom qpn lho aplicada, um matar agrran1i.5
ema,
(30 (10 capacidcio variSvol nn ma afeio do camarab «evoluas

dos, especialmente um procosso pare proparar copolimoros amorfos, 12o
negares d do piso molecular olovado de otileno o al2a-o1o ginao ou pro.
Gença do um catalisador gormafie solo contrato readona1 do um halogo.
neto de al - alqull- aludn10 com tri-acet i l-acdt o noto do %unia % Gootik
p acetonato de va gido ou 1751 acetil-acotonato halogenado do vai:1gal0
earacterisark, pelo fato do quo tanto a properaçâo do catalisador, coo

4ea.to quo bloquolem a salda do fluido dos olomontos bamboado:coar

mo a polimerizaçâo, no realizadas a uma temporatura na (Moela do

ÃriBtudo a solidarácdado do novimento outro etos o coa reppoo*

doo a .80oC0

4âv g Ceca

2- Aperfeiçoamento do oc8rdo com o ponto 2, ãAux,12Eb
geão pelo fato do que a temporatura "6 do 400 a .900c9
9. Aperfeiçoamento de ac8rdo com o ponto 2, ou 2 0 2/2,~

zx r&ro xxpo Dn vamo anafiuraco Dn MCCSDA•r.z
' g_ earaotcris'ado pec. tor um ostatur roaulÈvol que, ámntaconto'o

o como d000rito ao proaoato tomoalol Ilustra40
JEW dowahos ~Ws

pelo fato dos componentes do Catalisador Berna coltIoadoS OI3
sotato na presença aos montnerou que vao 10-ar co-polimerisadoso •

azedo

/

O 0

00

0

0

,Aperfeiçoamento de aoOrdo cosi qualquer dos ponto0
crecedentes, Aannearuigg pelo fato da polimerizaçâo cor realizada
012 ausramo do dissolventos inorl)es, onqutato OU DânOmoroO co oneogm
cram no estado Liquido.

5. Aperfeiçoamento de aardo com qualquor dos ponto6
orecedentes, caracterig.do pelo fato da polimerisaçâo p or realisadO
do maneira continua, enquanto os 'omponon o do tutalleador dtio ine
Croduzidos de maneira continua mi perddica o a rolagto doo mamona
8 aaotide constante°
G. Aperfeiçoamento de acordo com qualquer doo pontoo prem
oodentes, gagaglçalgágga pelo fato de se emNregar um cloroto do di-elg,
«t..-aluminio como um dos componentes do catalisador, ao posso qgo e
cataçâo molar entre o cloreto do di-alquil-slumialo o o composto do

Afã
F 1 G. 1 4
+Uno N o 132.972, ao 28 DE caTENBRO DE 1963.
eSANCIsCO CANNOS.-SIO PAULO.
OISPOSIÇO EM CARCASSA PARA
S
PRIVILEGIO
OS IN IENça."NOVA

CHUVEIRO a

ELETRICOS 00 TIPO PROVIDOS DE REsi2
n ZGUA.

tQUECSDORSS

tEKOIo Q1 :ONTATO um

saelaWS-U11
54

sanildio 8 do 2 a WO
7. Aperfeiçoamento do geOrd0 @OB O TpUtO 69 aRY~ace
ga pelo fato de itiaçã Jr
b do h a 20e

8- Aperfeiçoamento de notado com qualquer aos pontoo
orecedentos, gageatzags, polo fato da alfs- ol o fina 80W (g ProP1160
do re 0310en0
o
-1.
4 roquorente reivindica de acare° com a Convonglio Intuo
nacional o o Art, 21 do Decreto-Lei ne 7903 de E7 de ae 88 t0 do 194g5
0 prioridade do correspondente pedido deposttado na Repartiçâo do
Patentes na Itãlia, em 26 de outubro do 196.0 9 Der) AO 18496,
TERNO
136.290
ee d de foveroiro
Requerente: YONSARTO =sim - U.S.A.

do /8620
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1.. Processo pára puriaaação de monemerOs, Isto

TCRMO Na 136.412, DE 14 DE FEVEREIRO DS 1962.
REQUERENTE. THS ATLANTIC REFINING COMPANY.-E.U.A.
PRIVILEGIO Da INVENÇRMPROCESSO PARA AUMENTAR O RENDIESN
TO DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS MONOCICLICOS RECUPERAVEI1
EM PROCESSOS DE HIDRO-DE -ALCOILAÇO IMSRMICA,

gs

• controlar a proporção de acetaldeido e acetona nos rioneMeros
recuperados de uma reação de copolimerização terminada de moa
tâmaras de vinila de um sistema de catalisador redox, no qual
O ativador compreende um sul:Meai-composto, oxidável, hidroj,ae

EEIVIMDIQN

•

1 Um processo para hidrc-dealaolaar aldrocarbo-

lUvel, em que a valencia de um átomo de enx5fre não excede 14
caracterizado
_ . pelo fato de se submeter o riltrato da reação do
copolimerização terminada a duas destilaçOes e duas decanta.

netos arunmticos mono-ciclicos Cavilados no qual os citados hidrocar.

çães.

nana temperatura de ordem de 510°C a 788°C nuba preeerio de ovdam de

Proessoi% de acOrdo com o ponto 1, aaracterizaa
do polo fato dos monâmeros da vinila saram acrilonitrila e

28 a 700 ka/cm 2 por um tempo de ordem de 1 ocgundo a 600 aesundoa, 00119

bonetos eCo submetidos a conversão teraica, na proeença de hidroaania0

do a quantidade de hidrogenia de 1,0 a 20;0 sola por moi de cara dQ

aatboxilata de. vinila.
3.. Processo, de acordo tom o ponto 1, caracteriza.
do pelo fato dos monómercs àe vialla . seram acrilonitrila e acA
tato de vinila.
4, Processo, de acárdo como ponto 1 0 caracteriza.,
do pelo tato dos morâmeros serem de, pelo menos, 30% de acrila

catando oa
de

1 moi

a 15 W01.3 55 oca Uca° no n2 da mala total da carta do aldrocarbonota0
norralmsato liacadoe, /Corna:lida a mana do usação, o recuperam ou
hidrocaabractos aroma-ticos mono-ciclicce.
2 - Um procasoo, do acordo com o ponto 1, caraca
Urinado por estarem os hidrocarbanatoe aroraticoa mono-oiclicas
coilaáoe numa fraçUo de hidrocarbonetoa que contam aromaticoa mona-cl.
Cimos alcoiladoe, normalmente, liquido,
3 Um processo, de acotau oca qualquer doe ponto8
1 e 2, caracterizado pelo hidrccarbona to aromatico mono-ciclico orle O
toluena.
4 - Um proceseo, de acordo com o ponto 3, sarasterizado por submeter o tulueno ou fração de hidrocarbonetoe que contem
tulueao a convereao teruaca na presença de hidrogenio, numa tempera-.
tura de ordem de 510°C a 788°C, nuns pressUo de ordem de 28 a 56 kg/
2
CAI por um tempo de ordem de 20 segundos a 30 segundo% estando o ri..

drogenio na proporção de 2,5 a 6 mole de hidrogenia por mal de Carga
de hidrocarboneto normalmente liquido, estando os hidrocarbonetoe
fenilicos nunca proporçffo de ordem de 2 mola 5; a 7 mole 51 em relação
ao n2 total descole de carda da hiarocarbonetos, normalmente liquido%
e recuperar benzono e tolueno.
5 - um processo paca hidro -. dealcollar hialrocarbone•
tos aromaticos mono-ciclicos alcoiladce, do acordo com o ponto 1, eu.

7

eqg d8 ecrilonitrila e 202; de acetato de vinila.
9,m Siaaeassa; de acera° Com .0 ponto 9, caracterizado peio fato dos montimeroa de vinila serem 9 1. % de acrilonitr4
UI e su de acetato de viarila.
10,a Processo para.a purificação de WOnOmcrOa Canal.
lida aUbsta aa aalmente, califa-ame des(-aito no exemplo, contido Dg
Olat4ria, e especificado aos pontos caracteristicos acima.
Finalmente, a depositante reivindica de acórdo coro a
o
Internacional
6 de conformidade com o artigo 21 dO
g
4411venç
&kis* da Propriedade Industrial. a prioridade do ParrasPon
tente cedido aaaasltadv ab Repartição de Patentes dos Estados
talar.) áa ouáriaa ao Nfarts dor 8 te fevereiro de 1961 0, sob O'
-

introdução da hidrocarbsnetoe di-fenilicos na zona e3 C3r.ja0 junto coso
citadoe hadrocaxbenetos dia2aaili000 numa ,aropoaga ao aramo

ção de copolimerização terminada em uma coluna de destilação,
condensai e Jestilato e passar o mesma por alma em um decanta dor, onde o condensato é deixado separar em uma fase de mané'.n

a) 17.76a,

rendimento da hidrocarbenetca eaommticoa monoacaclacoa aavercivals
, os hidrocarboactoo aromaticoa bnno-ciclaccal

altrila e ate 20% de acetato- Co)
5.- Processo para controlar a proporcZo áe acetaldba
do 0 acetona nos monameros recuperados de um sistema de recta.
()araça() de monómero de 'uma reação de copolimerização termina
da de modularas de vinha de um sistema catalisador redox, no
qual o ativador compreende um sulfoxl-composto, oxidável, h1.
dro-solUvel, em que a valencla de um•átomo de enxófre não exa
sede 4, caracterizada, pelo fato de se aquecer o filtrato da rei)

mero c uma fase aquosa, retornar a fase ao monâmero ac sistema do reação ae copolimerlzação, sendo a fase aquasa
da em duas partes, uma parte sendc ievolvida à coluna de de;
tilaçãc como irefluxa, sendo a segunda parte Cimentada am UMC
00gUrlda coluna de destilação, senda . dita segunda parte aqua
Cida a aestilada, condensada e passaaa era um decantador, Onde
ó deixada separar e- m uma rase de monOmerc a ama fase aquosa,
donde a dita rase de mon5nier0 recirculada paru a aiimentaçU
da primeira coluna do destilação, sendo a fase aquosa dividia
da em duas partes, uma parte maior aendo devolvida a coluna,
daM0 refluxo, o sendo uma pequena parte purgada para refugo.
6.a•Processo, de acórdo com o ponto 5, caracteriza,
da pelo fato dos moa/soros de vinila, serem acrilonitrila e um
oarboxUato de vini1a. •
7.- Processo, de acudo com o ponto 5, aaracteriza
do puxo fato dos =mineras de vinila serem acrilonitrilwe
8Oatata de vinila.
8.. Processe, de acOrdo com o ponto 5, caracterizafato
dos monâmeros de vinila serem, pelo Manos, de
4a peia

hidrocarbonetos normalmente liqdidoe; caracterisado por aumonter o

betancialmante como aqui descrito nos exemploe.
Reivindica-se, de acOrdo com a Convenção Interna.
cional e o Art. 21 do Cedigo da 2rsPriadado Indust r ial , a prioridade
'do pedias correspondente depositado na Repartição de Batontee doa Erm
tecles Unidos da Amaria)), em 10 de março de 1961 sob n2 94.675.

TRRMO N o 137.362, DE 22 DE MARÇO DE 1962.
REQUERENTE. ARTUR FISCHSR.-ALEMANHA.
PRIVILEGIO DE INVENÇZO."ELEmENTO DE FIxAÇÃO PARA MONTAGEM
PS CHAPAS ONDULADAS DE AMIANTO.
RETYINDICaalâ
1. - Elemento de fixação para montaaem 'de chapa.) onduladas de
amianto em partes estruturais portentos, particularmente em telhados, consiatindo em um pino rosqueado atarraxado a um tarugo, caracterizado pelo fato de que uma das extremidades do menino, provia
9a de maneira conhecida de um rosqueamento 4tr1co (4a), serve paca arrochar um capacete vedante (5) por meio de porca (G), ao paano que a respectiva outra extremidade apresenta um rdsqueamento ao.
te:Lo (4b)

• 2.

ra aterrar...emento om um tarugo expandirei (9) . .
fixe';i0 le . eC2o com o ponto 1, caracteriza

eamirAM.-faDird 21
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do pCo .fatO te que as perfcragess (!a) CA dhapa enduledO dc
to (3) e para o terno (2) mprescatm e mesmo Alemotro.'
3. . Elemonto do ' gtxai'ao do soerdo Cem @o-pontos a 0.02
%rimado polo gato do coneisttr o tem.%) erpanalvel (9) GE una siS4P
tincia mintStica dura o tonam.
Yinalmente, O roquerents reivindica, de soeram com a OonVOn.
t Internacional o o 06digo da Propriedade Industrial em Tle0r, al
co
prioridade do correspondente podado Carsten% Ispopitado_nal/opaa
tioto de Tatentea da Al nmanhA cm 23 do Cão() do 1961 0 3ob Q V
13 491 V/37 b

v,ego

do 11

5459

cawatlnte:AB
Lf2 attodUro G i otzes2sta, tn prZWtga
do
metalO
eco
Cuye
0.Wh,
223D Sn&s,
do do grupo que moubto
WZIE9 arte.* Co tax&f:.6
SUBI IVA, IMD, VA, Up VIIR 9
da W:b0: Pceledica, cetro, t610 oartalog C celo$ kÕdi
dr‘sidoat o miwtmran de.steEe
9.0 Prensa> pra a prq-iatU, Wele222L2tX2fâice29
rotulado pc2 conalotl y em aquecer tis Vamo Co rspW, alag
tenporatwa na ccala do Cetka do 4250 (t€ Orco Go 750Fei
hadrecarUnoto, contendo 4 a 6 tcra Co CAT:ono, @em exictal0
num proporção color de otiroa do CA atâ cavea do 2.,75rcas CO
4migenie para 1 nel do niducarbonoto, ta holOgenIe escolhido
do grupo que camalote de lado, rfd30 o cLoro, numa pr4orça
molar de CeT04 dm 0,005 ateamos do que ()Atol do ha1ogen10
para l ' mol de hidrcourbonoto, Mondo a preee'Éo parcial do dito h,
trocarboneto equivalente Amenos do quo 381= do norcircio 0.3
atnosfcira, um presença do um material eséolhido do grupo qUO
consiste de notais dos Grupos IA, !IAD IIB, IIIA, IIIB 0 IVAp
XVB, VA, VB, Via, VIIN VIII, o certa do lanttnic da Teboa.Pam
ricidica,eobre, gelo o urtnio; e pais, exidas e hidrexidoep 19

misturas destose
400 Processo para properar tutccuanc-2. 9 3 isopronop
caracterizado por consistir em aquecer Ra fase do vapor, Soas
temperatura na escala demarca do 4490PC ate' cerca do 790°C, Ime
towcaleatil botem com exigOnio numa proporgeomolarte cáree
de 0,4 ate cerca de 1,29 mela de owlgenio para 1 tel 40 Atte ta
-temo, um balogtnio~ proporoão reler 'do cerca de 03005 stÁ
momos do que Cerca de 0,1 mol de halogenlo para 1 moi do dite
buten°, mantendo-se ,dito buten° a uma pnesão parcial ecitiva
lente a monos do que cerca -de 254=20 zere4rie a latmostir*,
,
em presença de um mutcrigmoOlhieO do grupo qut tetisto
IVO, VA,N138
matai° dos Grupos IA,:1121, In, MA, 1113,
TERMO N2 139.156, Da 18 DE MAIO DE 1962.
1MqUERENTRJETRO.TEX CHEMICAL CORPORATION,E.U.A.
'PRIVILEGIO DE INVEnto."PROCESSO DE DESIDROGENAOCO.
fflIYIHOICACUS
.. ,Procasso para dosidrogonar empestas ergamlooe, earacterizado por -consistir em aquecer na fase dalenportlftenpo.
rotura elevada, um composto tr3ânicdesídregenáve1,4011 axi:ge.aio mama propor¡lo mdlar de mais do :que aãrea de :1/4 de moi
de oxigenio para 1 moi de composto wgânico, e usrmaterlal
libera halogeniomuma quántidado para-groyer mais 2o que 0,001
moi de balogànio 'por mol de eompost- urgenico, sendo a proeza°
do dito 'composto orgânico equivalente a mon,n do que 212-atinas..
fera a 1 atmosl'era, em presenqa,de um zatzriai a.scolbido do grupo que monsiste,de 'metais dos - Grupos IA, !IA,
IIIA,
IVA, IVB, VA, WB, VIO, V4IB, VIII, 11,4-Ala do lautas.% da Táboa
Periálca,
urazio; e sais., &idos e bidrUidos,
a mista= dastec.
E. Processo para ,dosidrogonar'tidrozarbonotos para for.
mar dorivados inzaturados destes,.caractoritado por comeistir 0c1
aquooer ria azo de 'vapor, a uma tempóratàra má. escala de cerca
de 400°C .at'; (Arca dó 200PC, Um hidrocarbonoto com oxlgenie na.
ma proporolo molar de mais do 14.4 de mol ate cerca do 2 mola 20
omivInto para 1 moi de hidrocarboneto, um material qte.libwa
halogUlo numa quantidade para 'prove..' do ,que MC/ ,ot4 oo.
3103 do que 0,2 i de hautderdo ;pai, moi de marocartana to, aen.
do a pressão do dito hicirocarbopeto equivalente a menos do que

VI8,,ri1B, VIII, a serie do:landa:do da,T4bcaPericiciOt,mobrep
tÉció o ariniO, e Sais, Oxidas o hidrâxid0s, a misturac &teor
5. Processo de acOrdo nen rionto .119 arteterda80,
polo fato do helogenioMor ledo.
6. PkOCOSSO do acerdo tient put4o A, 4C-tattg~
polo fato do halogenio met bromo,
7. Processo de acendo com 0 poutO.4,tArtcto4tA40.
pólo fato do'halogenio cor olor°.
8. Processo ft acerdó oca o ponto 4, c0rottcriztá0
polo, fato do material sor wa Sxido dem:state dos Grupos IA,
II23 0 IIIA,IIIB, IVA, Ilf13,'VA,VB,VIBMIC,VIII, a serio do :111114S
mio da Teli.ja Porigdica, eObre, trio e u4nioo.
Processo do aCerdo come ponto 4, carcutor/CACO
pelo fato do material ser um sal do metale do Grupos IA,

VB,N/23n1IY,V741,ft.sádo do 1,1Mg
cobre,
t6rao
o orRoao.
Aio da T44a Peri gai:0a,
lo. Processo para desidrogenar hidrocarbonotot, Uru.
terizado por consistir em aquecer na fase do vapor, ai= tampee
Zn, izzA0 1113, IN

rotura na escala de cerca do 425 120 ate cerca dó . 750°C, um Ws°.
'earbsnato. contendo 4 a 6 átomos de carbono, bela ar numa atulatin
dada paru prover osigenio numa pl.:porção molar de mais de 3./4
as ,01 ate 2 mola do oxigenio para 1 moi do hidrocarbonetO,
halogSnio escolhido do grupo que consiste de 122o, bromo O olce

ro, mamaProporoo molas' de mais do 0,001 at g monos ao qui) Os%
má de nalogenio para 1 moi de hic,ecorboneto, o vapor d'tgua
em quantidades 6:) modo que a pressão parcial do dito hiarocar.
.boneto seja equivaleató a menos do que 254 mm do ~Uri() A 1 .

‘.1
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aaa0atera, cm traannça'de UB aaterlal ozaOlh2d0 d0PjRuy0 que
ZIBXII ZIIB, *VA,
IA,
0ons2,sto .de metais dos Grupai XXÂ
aBaV113, 111ID, Mn, a seria de lanenio da TÉbea WOratdi0a0

@obro, teria, a urá2.00 0 Mas, Oaidoo 0 hidróxidoo, O 2aptne
aaa dostoo.
110 Procoaao para daaidrogonar bidrocarbon3t00 0 earaeo
a

teaizado por' consistir om aquocor na %coo do vmPor o a ullo tzn‘o
aaratura na escala do cerca do 425°C ató cerca da 750PC, ará
addrocarboaoto olednico„ contando 4 . a 6 átomo° do carbono, Oaa.
ar nana quantidaaa para provar magana° nana proporção molo?
do cerca do 0 9 4 att cerca de 1,75 mola de oxisenio para 1 mol.
do idrocarboneto um haloaenio scolhido do grupo que condo n
to do iodo, bromo o cloro, numa proporção molar da cerca do
0,005 ate 0,1 moa do halogenio para 1 moi de hidrooarbonoto, w'
vapor d'água em quantidades de modo quo a prossão . parcial do
dito hidrocarboneto seja equivalente a monos do que 254 mm dO
=roeria a 1 atmosfera, em presença de um mátorial oscolhado
do arupo que consiste do metais dos Grupos laas IIA, IIB,IIIA,
IVB, VA,VaaraW;VI23,VIII, a seale do lantanio da Te.
boa Poriodica, cobre, teria, e urânio; o sais, óxidos e hidatazia
aos, o mictaras destoa°
12. Paocosao para desidrogonar hidroaarbanotoo,-ea
motorizado por couslatir em açamem na fazo do VrzW 9 a uma
tcaperatuaa na escala do cerce do 450°C ate eN'3C do 750°C, uai
hiaaocarbonoto oloffnaco, contendo 4 q 6 citaaa da caaaona, coa
ar numa quaatidade pnva provai ozagOnio.nlana prepaação•nolar de
cerça 0,4 atS cerca do 1,25 moas de oxiganio para 1 moi de hldro
caabonotopum halogenio escolhido do grupo que consiete do lado,
bromo e cloro, numa proporá° molar do cerca do 0,005 ate, 0,1
mal do haiogOnio para 1 moi do hadrocarboneto, favapor d'água
em quantidades do medo que a prossão parcial do dito hidracara
bisneto soja equivalento amenos do que 254 mm de mercário a 1
atmosfera, em presença de um sal de metais dos Graaaaa IA, IIA,
112, IIXA, IIIB, IVA, IV, VA, VB,VIB, VI1B, VIII, a sâsie a,
lantana° do TaSboa Poriedica, cobre, thio e urnao.
13. Prumo para dosidrogenar hidrocarbonotos,
torizado por consistir em aquecer na face de vapor, a uratcm.
paratura na escala de cerca de 425 00 ate cará do 75000, um hl.
drocarbonoto oleflnico, contendo 4 a 6 &tomos de carbçno, coa
ar numa quantidade para ;moer oxigena° numa proporção molar de
cerca do 0,4 ata carca do 1,25 mola de oxigánio para 1 moa
de hidrocarboneto, um halogenio escolhido do grupo que coma
eiste de saado, bromo e cloro, mama propor4o molar do &Orca de
0,005 atí0. moi de balegenio para 1 moi de hidrocarboneto, e
vapor ds laua em quantidades de modo que a presto parcial do
dito hidroaarboneto boja equivalente a menos do que 254 mm de
morcário a 1 atmosfera, em presença de um &ido de metais doe
'Oram IA, IIA, 113, IIIA, IIIB, IVA, 1VB, VA, VB, Via, VIIB,
VIII, -a eerie do lantanio da reboa Periedica, cobre, trio e

areado.
14. Processo para preparar butadieno-1,3 e isopren0
aaradarisa40 por consistir em aquecer na fase de vapor, a una
temperatura na (Mala da Cerca de 450°C ate atroa de 75000,01:ma
tono, ou metia butono, oca ar em quantidades de ,iodoquo cai a
aenlo esteja presente amima proporção molar de cerca do 04 ate
dm de 1,75 mola de oxagánio para 1 moi do dito buteno, um
halogenlo, numa proporgiío molar de cerca da a,005 ate 0,1 moi,
de um halogenio, e halogenetos de hidrogenia do mesmo, escolha
ala do grupo qUe 90BiBte de lOao, bromo e cloro, para l. moi do.
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ato buten% a Vapor d'água, mantendo-se dito buaeno a tra araal
OãO parcial equivalente a menos do que 1/5 de atmosfera a3.
atmosfera, em presença de um material escolhido do Tono que
Consiste de matais dos Grupos IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB,
VA, VII, VIB, VIIB, VIII, a serio do lantanio da Teboa Peritala
Ca, cobre, trio e urânio; e sais, exidoa o hidrózidos, o miaaa
alas dOstes.
15. Processo para preparar butadieno-1,3 o isopaoaa,
caracterizado por consistir em aquecer na fase do vapor, a 223
temperatura na escala de cerca de 45000 ate cerca de 750 00, bu.
tono, ou metal buten°, com ar em quantidades de modo quo anigaa
tio esteja presente numa proporção molar de cerca de 0,4 ate ceS
ca do 1,25 mais de oxigena° para 1 moi do dito buten°, um halo.
gania, numa proporção molar de cerca de 0,005 ate 0,1 mola do
um haloganio, e halogenetos de hidrogenia do mesmo, ()acolhido
do grupo que consiste de Vedo, bromo e cloro, para 1 moi do dia
to buteno, e vapor d'água suficiente para manter dito autono a
uma Pressa() parcial equivalente a monos do que cerca do 1/5
de atmosfera a 1 attiosfera, em presença do um material escolhi.
do do grupo que consiste do metais dos Grupos IA, JIA, IIB, alia
IIIB, IVA, IVB, VA, VB, V1B, VIIB, VII, a serie do lantana° da
Teboa Periódica, cabra, teria e urZnio; e sais, Oxidas e hiclia5.
xados, " e misturas destona
16. Processo para proaarar butadieno-1,3 e isopreno,
caracterizado por consistir em aquecer na fase de vapor, a uma
. temperatura na escala de cerca de 450 00 atá cerca de 750°C,bua
tono, ou matil buten°, com ar em quantidades de modo que oxiga.
tio esteja presente numa proporção molar de cerca de 0,4 atg
cerca de 1,25 mols,de oxiganio para 1 moi do dito buten°, um
naloganio, numa proporçao de cerca de 0,005 ate 0,1 moi, de um
balogenio, e halogenetos de hidrogenia do mesmo, escolhido do
grupo que consiste de 18do, bromo e cloro, para 1 moi do dito
tutano, e vapor d'água suficiente para manter dito buteno a una
pressa° parcial equivalente a menos do que cerca de 1/5 de atmosfera a 1 atmosfera, em presença de um sal de metais dos Cru-'
pos TA, IIA, UB, IIIA, IIIB, IVA, IVB,VAaaaVaBa VIIB, VIII, a
serie do lantenio da Teboa Periedica, cobre, t6rl0 e uranlo.
17. Processo para preparar butadieno-1,3- e isoprono,
V L{ a
caractaaizado por consistir em aquecer na fase de vapor, a uma
temperatura na escala de °Orca de 450°C ate c grca de 750 0C, tau.
tono, ou metil butenO, com ar em quantidades de modo que oxigâ.
aio esteja presente numa proporção molar de carca de 0,4 ate
cerca de 1,25 mola de oxagenio para 1 mol do dito butano, um
nalogenio, numa proporção molar de cerca de 0,005 ate 0,1 mal,
de um halogenio, e nalogenetos de hidrogenia do mesmo, escolhi.
do do grupo que oonsIxte de iOdo, bromo e . cloro, para 1 mo], do
. dito buteno, e vapor d'água suficiente para manter dito butano
a uma pressão parcial equivalente a menos do que cerca do 1/5
de,atmosfera a 1 atmosfera, em presença de um Oxido do metais
dos Grupos IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB, VA, VB,VIB,Valla VIa/
a serie do lantana° da Táboa Periedica, cobre, 'atra° e urânio.
18. Processo para preparar tutad1eno-1,3 e isopreno,
.•
Naiacterizado por consistir em aquecer na fase de vapor, a ama
temperatura na escala do cerca do 450°C atS orca de 750 00, bua
Sono, ou motil buteno, com ar em quantidades de modo que oxlgO.
aio estojo prosanto numa proporgao molar-do cern do 0 0 4 ate
cerce. J.,3 1,25 =is do oxig;nlo para 1 moi do dito buteno, um
halogealo, nana proporaão mula: do cerca de 0,005 ate 0,1 mela
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caiação do meio de acionamento fora dos cilindros, quando da
pistões se a p.iim am ou chegam ao final dos seus cursos de fam.
cionauento, isto 4, aOs seus pontos mortos exteriores, com a
finalidade de obter igualdade de pressão nos vSrios espaços ci. .
11-dricos no interior dos pistaes, no final dos cursos de fun,
alienamento dos respectivoa pistaes.
8.
Um dispositivo, de acará ccm quaisquer dos Pcn.
tor. 41de 3 a 7, caractarizado pelo fato da pressão de salda do
ccaduto de escpamento do motor ser adaptada para amortecer a .
ação da pressão sabre a peça acionadora da vavula.
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(Seçáo III)
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17,. fla droVesitivor de acSrdo ode eldeQUBP 00 Pau
too Pre ~ente a, caracterizado pelo tato do dispositivo de ceei
trOie constituir uma unidWe independente do MOtOr $ cOMUnicamb
40.. 93 C liela por . ccodutO a do reibrido motor por aietc,6a ocwoose
Reivindica-se ) de acOrdo cem 0 4MWOXIM Zsitenme
cional e o Art. 21 dó C6.11.-o da Propriedade Industrial, a prim.
ridade do pedido cOrrespondente depositado na Meparti40 40 PA*
tente; da sug cla, em 4-" de abril 'de 19 -X2, sob Na3840iÉ,2.

Fig .1.

Um dispositivo, de acardo com o Ponto 3, - caracte:izado pelo at do amortecedor de gSs comunicar-se, atrav4s
de um °riflai() de redução, com o ar ambiente ou com outro esp.
9.

ço adjacente, a fim de suortecar os movimentos de contraia.
10.
Um dispositivo, de acOrdo com quaisquer dos Pal.

N

tos de 3 a 9, caracterizado pelo fato da peça acionadora da
,41-4 u1s de admissão consistir de um diafragma ou pistão, um
lado do qual 4 atuado pela pressão de descarga do meio de acio.
n-mento, sendo o outro lado do referido diafragma ou pistão
atuado por uma faTça contrSria.
11.
. Um dispositivo, de acoirdo com os Pontos de 1 a

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

3, oaractefizado peio fato da fana caatrSria ser controrÁvol,
a fim de tornar poasíval a ajustagem da velocidade de 2'0:Cação
livre desejada e pelo' fato de haver uma peça de redução, uva.
setalado uma Srea de reduCão constante, na . salda do motor.
12.
Um dispositivo, de acardo com . o Ponto 11, carao.
torizado pelo fato da farça contrSria cantrolSvel ser estabalea,
tida por uma cosunicação entre o amortecedor de dls e um condtito derivado, que, em uma extremidade, e anmentadO atravlça
uma peça de redução, com uma Pequena quantidade de ar,por unidade de tempo, vindo da entrada do motor ou de uma outra falte
de ar comprimido, e na stia outra extremidade, pesS1/1 urna vil'fula de contr ‘ala para a ajustagem da velocidade de rotação li-

vro do motor.
13.

Um diapositivo, de acOrdo com quaisquer dos P ontos de 4 a 12, caracterizado pelo fato da, tendo em vista o

contrOla remoto, a válanlla reguladora existente no conduto de,
escapamento do motor ser ajustável contra a ação de uma mola,
ou dispositivo semelhante, e sob a ação de um meio de pressão
om um conduto do contraio ligado ao conduto de escapamento.
da acOrdo com quaisquer dos Pal.
tos de 3 a 13, cazactorizado pelo fato da válvula de admissão
ecn:d.:Jtir de Um Cursor tubular provido em um espigão, compreen..

14.

Uw dispositivo,

dando um conduto de admissão para o meio de acionamento, a pe lo fato de, para o escapamento
'
do meio que ser perde do conde..
to de adW.asão, axistir uma ranhura, que se comunica com a at.
moafera, e que - 4 provida em uma das superfícies conjugadas do
cursor e do eapigão.
15.

Om dispositivo, de acardo tom

torj.z,.:4Q nalo:rato,

b Ponto 14, como.
da r anhura comunicar-se com um eapaTo exjs-

1,--nte antrt das diafragmas que, nos seus lados contrSrios 40
1 . 2erido espaço, são atuados pela preso existente no condu- .. te de ewci4,,elAt do motor ó, nos. outras ladós, por ume faalça
coaKaat.
;a, .
Um diapositivo de acardo com quaisquer d'as Pois.
' tom c/C 3 ea 15, caract , rJaala a;lo fato da válvula de admissão
apresentar uma auperflode dese quilibrada atuada pela pressão
,elo de avdasnam..nt, --.,,aa anntr..-areanão rlesOada,

i
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TáRMO N e 149:458, DE 30 DE MI(/' DE 1963.
REQUERR NTE.FICHTELdc SACHS A.O.-ALEMANHA.
PRI V ILSGIO DE 1NVENÇK
O."APERFEIÇOAMENTOS EM 1aa.aa2
ça DE A CIONAMENTO PARA EMBREaGENO."
gpiunicAcOms
1 - Aperfeiçoamentos em instalação de acionamento pa
ra ' embreagens de veículos motorizados, cuja instalação se acha
alojada em uma caixa estacionária,- oaracterizada pelo fato de
que com uma parte da parede da caixa ee acha conjugada uma oo.
,ria d• superfícies . ascencionals, bem como uma
°ondeei° anular
para a montagem de um elemento girável para manobrar a embrea.
gem, elemento ;ene que no introduz, por meio de superfícies as
caucionais complementarea, nas superfícies •scancionaie da di.
ta parte da parede, e, ainda, pelo fato do que o elemento de
manobra da embreagem transmite, por meio de um pino que ataca
no seu centro, uma fOrça axial de acionamento para a embreagem.
2 - Aperfeiçoamentos em instalação de acionamento,de
acórdo com o ponto 1, oaracterizada a instalação pelo rata do
que as Ouperflciee aecenoionais da mencionada parte da parede
se acham construídas dentro de uma depressão, cuja superfício
Oiroenlerenoiel serve para conduzir o Orgio de acionamento.
3 - Ap erfeiçoamentos em instalação de aoionamento,4
4
acOrdo com oe pontos 1 e/ou 2, caracterizada 'a inatalaçio pelo
tato dg que a parta da parede que leva al
superfiqtea meenols.
meie. ít a tuna da caixa da embreegm
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Aporfoiçoamentos em lnata/açao do acionamento,dty
•
,
! A
scCret cor co pontoo 1 a 3, caraaterizada a instalmgeo polo ft
-

to do cus o OrGeo de acionc=to ao acha levado, polo tonna°
Pto tn
tiCiol de ttr_a mola, à posi4Co do aPr oMnçao. ..mi,x1r a iar
pereSs que lova os delates accencionala.
5 - Aperfoiçoamslatos em lastalaçí.o do acionemento,de
1,.ceirdo com os pontoo 1 e 4, caracterizada a instelosee pelo
to de que o iirgão do acionmmento áprenonta um braço em çne ete
,-cs um dispositivo de tração.
6 - Aperfeiçoamentoe em instalação de acionamento,de
ccOrdo com o ponto 5, caracterizada a instalação pelo feto des
çxl&, entre o braço do acionamento e um contra-apoio da teimai,
se acha engasta

uma mola espiral de pressão.

Finalmente, a depositante reivindica, do aaórdo cosi,

a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 40
COdigo da Propriedade Industrial a prioridade do corrospondaWea
te pedido depositado na i3partição de Patenteei da Alemanha,
1 12 da junho de 1962, sob o

La
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da pelo feto de que o revestimento d e , drido±polido na par.tel
em que Ole engsta o lado inferior de, tela.
Ume míquina de scórdo com, oe , pontos 1 ou 2, Josran
terizsda polo feto de que o revestimento de óxido é formado do
3.-

, óxido de cromo.
.L. - Uma máquina de acOrdo com qualquer un dos pontoe
1 a .3, carceterizada pelo fato de que cada um COn meios de supoS
rície engstadore de tela 6 provido de uo revestimento metálico
intermediário para melhorar a aderOncia do revestimento de óxido
O Cada um dos meios de superfície.
5.
uma máquina de acôrdo Com o pcnt4 4, curnctorizn-,
da pelo fato de que o rovcotimcnto metálico interncWrio é Cox

modo de niquel-cromo por espalhamento de ehnmns.
6. - uma máquina de acerdo com Os P on to e 4 ou 53 coroe
terizada pelo fato de (Joe o revestimento metálico MormedlóriC
é de 0,0508 a 6,1524 de milímetro de espessura, eneunnto o 7n.
vestimento de óxido varia entre 0,2514 e 1, 778 milimetros de g,„
pessura.

7. . uma máquina de acôrdo cota-qualquer um dos pontOn

, i a 6, caracterizada pelo fato de que o revestimento de óxido
tem uma porosidade de , 2;:, por volume de poros abertos e

interlic

gados e uma porosidade Mal de 4% por volume.

8. - Uma máquina de acOrdo com q u alq uer 'ao dom Poot000
de que O revestimento de óxido
Impregnado com resina fenólica, epoxt OU de silleone.
9. Uma máquina do papel com tola POUrdrtacr piov9.Q1
de elementos do suporto cuJaa ouparileied cuporioree co2ltaotc7J
O lado inferior da tela, coracterloade polo fet0 ao cnic a cupcz
Sicie de contentamento de tela fi provida do uma enloda árPerflo
Fada livre de fricono, roolatente co docente, Po material cot
laico -denso áto.aclutinante O de que polo menor os contoYn00
das bordas avia do oloment0 0120 arredondedoo,
10. - Uma mÁquina de papel com tola g ouNdrinie g y de
cerdo com a ponto si t caracterizada pelo fato de ¡Mo e Mte0.0
certwoo à um óxido retratório, por exempló, &ido de orno ou
6xido de alumínio.

a

a 7,

caracterizada pelo fato

Cise dqufine g o gqd 8;f3 'oaçJ 96-220M22,020 Go
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comunicação uva a sucção, sendo as referidas aberturas prOvidas

Novembro de 1968 5463
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4. • APERFE/ÇOA1CNTOS EM OU RELATIVOS A MECA

de borías- períféricas arredondadas.

'NISED DETERMINADOR DE LARGURA DE BORDADO EM MAQU/SAS DE COSTURA.,

14. - Uma máquina'de papel coi,i tela Fodrdrinier, de'

conforme reivindicaçoSes 29 e 3 9 , caracterizados, flnalmanta, pelos

acardo com qualquer uni dos pontos 9 a 1.2, caracerizada pele, fa

fatos de que os dois carnes especiais descritos se conjugam entre sf

to de que o elemento é uma falha ou um painel de formaçâo.

atreves do ranaures que apresentam junto ; pasaagem central do ei-

Finalmente, a depositante reivindica, de acardo com a

xo suporte, determinando pluralidade de combinaçaes reciprocas.

Convençâo Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Cá

5. "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MECA

digo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente

MIMO DETERMINADOR DE LARGURA DE BORDADO EM MÁQUINAS DE COSTURA",
conforme reivindicaçaes de 1 0 a B9 . )aio substancialmente como (lel

pedido, depositado na aepartiçao de Patentes dos 11.<atados Unidos
da América do Norte, em 18 de Junho de 1962, sob o no 203.086.

crito no relataaJO e iluetrado nos desenhos apensos ao presente m2
TÉR•O N o 150.791, DE 15 DE JULHO DE 1963.
aNQUERENTE. LUCIANO GALBARINI.-SKO PAULO.
PRIalLEGIO DE INVSNÇA0..APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
MECANISMO DETERMINADOR DE LARGURA DE BORDADO KM MLQUINAS D3
COSTURA..
REIVINDICAÇOES
1. .APERFEIÇOAaMNTOS EM OU RELATIVOS A MECA-

moria,
B-1

NISMO DETERMINADOR DE LARGURA DE BORDADP EM MÁQUINAS DE COSTURA", e.
presentando chapa corrediça, dotada de movimento transversal carregando, simultaneamente o tecido em dito sentido, de garraa ( 91u impelente) de avanço longitudinal do mesmo, sendo chapa e 'apelante comandados por carnes de diferentes perfis, Intercambi g veis, data3.minan
tos de Desenhos executados em ciclos correspondentes a uma volta caa
plata do grupo de cumes, sendo que o :minero de pontoa , em cada cicio varis de acordo com e amplitude de cada Impulso determinante de
movimento intermitente, tornando possível a obtenção de bordados ma
to desenvolvidos no comprimento, ape,ar de se apresentarem com pontos bastante densos, caracterizados pelo feta de compreender áecan:
mo que compreende comando externo ligado a um eixo tubular que aclo
na, no sehtido dos ponteiros de reléglos, catraca que atua. sabre pa.
ça condutora que através . de roleta atua contra extremidade de ala-

v q nca, com fulcro mediano e cujo outra extremidade apresenta roleta apoiado contra perfil de come montado no eixo horizontal primei
pai da máquina, sendo que pela posição da peça condutora'," contato do roleta superior com o case do eixo principal poderá ser nulo.
parcial, ou total, ao longo de todo o perfil.
FlG .1

2. "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MECA
SISMO DETERMINADOR DE LARGURA DE BORDADO EM MÁQUINAS DE COSTURA"," TERMO N2 150.889

conforme reivindlcaçJo anterior, caracterizados, mais, pelo fato
de que o grupo de camas se apresente com um de

seus

elementos dota

dos de canal numa das faces, com curso irregular percorrido por pa
no coligado a uma alavanca vertical terminada em patim que opera

de 18 de julhoaie 1963.
a
Requerentes PIERRE GUMBACH - SIO PAULO.
Privilégio de Invenção: "UM CORTADOR DE MASSAS, CARNE.
LEGUMES E FRUTAS",
REIVINDICACOES

em

garfo disposto em haste horizontal fixa a um suporte corrediço em
eixo, transformando-se o movimento oscilatOrio da alavanca aí: movia
mento alternada transmitido, então, a suporte de chapa atravessada
pelas garras ou impelentes, que se desloca transversalmente, estan-

do a chapa corrediça apoiada contra uma outra chapa fixa atravessa
dn por pinos guias do movimento da chapa movei.
3. "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MECA
NISMO DETERMINADOR DE LARGURA DE BORDADO 'EM MÁQUINAS DE COSTURA.,

-

1 - Um cortador de massas, carne, legumes e frutas,caratterizado por uma pluralidade de diecos cortantee mantidos
espaçados equidistantemente sabre um eixo montado nas abas
lateraas . de uma capa, oae cobrindo o conjunto de discou, eataide-se para traz e se destina a Bar tomada na mio paia a
operação.
2 - O cortador acorde com o ponto la, caracterezado pelo fato doa discos cortantes serem mantidos espaçadoe por dias
cas eapaçadleas manca:It. e tolos montados ()Obre um tubo axial
com o qual constituem um conjunto.

conforme reivindicaç ges l o e a o , caracterizados, também, pelo fato
de a presentar o grupo de comes elementos com sali gnclas periaricaá
em que atua bico de alavanca fulcreda por uma das extremidades e com unha disposta na axtremidade livre, a qual opera em pino soliciá,
rio

COM

a alavanca reguladora do ponto, sendo que o fulcro.da ala-

vanca se encontra disposto em placa ligada, em posiç go diversa da .
do fulcro, a eixo solidério com botg o de comando externo, o qual adomado determina a variaç go da posiç g o da alavanca com va rs ia4o de
empliaude e direç g o do movimento do tecido, podendo, ainda, a alavanca se afastar completamente do comando regulador do ponto, sendo
entro o transporte do tecido manual.

3 - O cortador acorde com os pontos l o e 2 o , caracte +.
riaado . por uma chapa que, estendendo-se do lado anterior da
capa contra o qual pe apoia, acompanha, a curvatura das abae
ca,Ç a, passanao poa oaaxo 50 nixa dos discon que lcam em rasgos praticados na chapa cuja parte posterior se apoia no Ia,
do posterior da capa, sendo a chapa dotada de duas orelhas
laterais viradas para cima e perfumadas para a passagem do
eixo doa discos, orelhas estas, que penetram em encaixes for
mados nas faces internas das abas da capa.
4 - O cortador acorde com os pontos l o a 3 9 , caracteri
zado pelo fato de ser o eixo, introduzido atraves dao perfUraçães das abas da capa das perfuraç'Oes das orelha e da chapa

1
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,49 ac ttbtaainl dos diccoujoor vIrado et sOcuSo ret0 Moa
e., coretituindo an'braço com oxtreMidado voltada para'aentro:
a para baiano e introduSida no rorificio de ana ealatneaa 06 e
. ternoc unn doo aben da capa.
5 - O cortador acorde com o ponto 19 e, seguado una eap
aa conetrutavo repreeent e. dnnoo deneèaon o roivaadaeaaa usa
.prntea 20 o 4 9 0, em cubotkOia, GOW accorAto mm Manorlal.
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reuna N o 151.414, DE 5 DE AGOseu àS 1963.
hEQUERENTE. SOCIETE D'UTILISATION SCIENTIFIQUS ET INDUSTRIELLg,
DO FROID USIFROID.-FRANÇA.
PRIVILEGIO DE INVENÇO."PROUSSO E DISPOSITIVO PARA A CONGE%
çlro DE PRODUTOS, PARA LIOFILUAR E OUTROS.
REIVIapeaUglaa
1.- Processo de congelação de produtos destinadoe a
aiofilização ou outros, do tipo no geai o 1,fitr59 ou outro rate
cipiente, contendo o produto para congelar, á animado de nal
movimento de rota.ção ao redor de nau eixo vortical, caracter
zado pelo fato de coneiatir em arrastar em rotacSo um fOrrs00
camisa, envolvendo o °atrás, que seaerta e ao qual ; cosucing,
concentrico e com o qual assegura um espaço anular, regular {;)
cm utilizar a rotação dente arra ou canina para provocas
tomáticamento uma corrente ancendento do um llquedo rofriao
rente no dito espaço ao redor do matráa.
Dispositivo de congelação, deatinado à execuç5g
ao processo, segundo o ponto 1, caracterizado pelo fato de oog,
portar, cm combinação com o matrás ou outro recipiente ei3.lta.
arico,-contendo o produto para congolor, um ferro ouatamiett
lindrica de um diametro•interno superior sa diemetro erten:10
do matrás, este Arro, destinado a mergulhar parcialmente 03
1£quido refrigerante, sendo provido: em sua oxtrnmidad 'o /AMA&
de um meio para arraotaalo em rotaçeo ao redor de dou ein-treR,
tical, em um ponto intermediário de aua altura, mei oa intOrad$
de suporto para suportar Omaxialmento o dito matrãe aotó (IbtDpã

4.. Dispositiva, aegunde o aont0 2, caracterizaa0
Po foto dos meios de suporte consistirem de Uoo haste diamearek
5.- Dispositivo, segundo o ponto 2, caracterizado e
lo fato ao dispositivo de bombeamento consistir de uma rOde
COM pás.
6.- Dispositivo, segundo o ponto 2, caracterizado Kb
2o fato do forro. ou camisa comportar,em um nível destinado
ter imergido no banho de liquido refrigerante, uma aba oxt0:29
estabilizadora.
Diapositivo, pegando o aa a a 0 2 , r.artelwron
10 fato do forro ou carniça coaporter um Clapczaaiaa dc ccaaaaaa
gem do aatrás.
8.- Dispositivo, segundo o ponto 7, caracterizado Vt.)
.10 fato do dispositavo de centragem do maere(te consistir de t103
lâmina elástica conformadaem forma em anel poligonal, destina)
Ao a ficar alojado entre o matrás e o forro no espaço anular,,
Finalmente, a depositante reivindica, de acerdo eaa)
ti Convenção Interaacional e de conformidade com o artigo 21 oge
Cádigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corrospondeg
te pedido, depositado na Reparáção de Patente da França, CD
23 de outubro de 1962, sob n 9 913.18a.

Ttmo N o 151.728, DE 9 DE JULHO DE 1963.
REQUERENTE. H.W. GCLDM G.M.B.H. e. CO. E.0.-ALEMANna.
Ppavi6ual0 03 INTaçÃo. n DirronITIVP
40ICNerIETO WTRICO
PARA JANE148 COMEDIÇa8
VBIGDIOs aOTORIZAPOSe
AISIM/NPICIUEa
1. Dispositivo de acionamento para 'janelas corrediço)

hm veculos motorizados, provido com um cabo, ácialmente
por meio de uma roda dentada e transmitindo !Orças de traçãO
de pressão, ' cabo asse ligado com o canto inferior da janela Ca0
rediça, CARACTZRIZADO pelo fato de que, como dispositivo
acionamento, e empregado um agregado de motor e transmicsão

(2,3

submultiolicaçâo, cujo eixo de sada esta ligado, atas dC
embreagem corrediça que transmite um preeetermina d o momento ag
torção limitado, sabre a roda que movimenta o cabo.
2. Dispositi v o de acionamento, de acerdo com O 1:07t,%0
la caracterizado pelo fato de que a embreagem corrediça eva43
te en uma bucha de acoplamento, firmemente ligada com O eiX0
salda, e em, pelo menos, uma bucha metálica, eubutida na peâalGt
Xe, disposta sabre o eixo da janela e /zunida com nervuras 04

o espaço anulor =gulas assegurado entre O matgeó e o forro @\;1
camisa e arrastar tate matrás em'rotação e, em sua base, UAI
aispOsitivo de bombeament0 para provocar, como consequanda aA
NotaçWo ao Uto torro, ama oíroulaçUo ao 12qui40 refrigerante
sete espaço anular.
Dispositiyo, segundo e ponto 2, earacteriz440

ticas.

arlà úffitó at mio affl asnotanffi g opputiq

P1 pernas desta forquilha abranEem um (iistancit,dor flre~

maa J UBta "Mrênte,

,3. Dispositi v o de acioneaento, de acCado com oe
tos 1 ou 2, caracteXisado pelo fato de que a roda acionante CA
pousa livremente sabre o eixo da janela o possui reentre/lett:1e
parelelas sua ci.PCIPsfoincia, nas qucis se introduzec CO
nas de uma forquilha preferentemente em f orma da 13 , ,",")

Quinta-feira
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841t840 Abre o ei g 0 da janela, e adentetendo, ainda,

que

1968 §4430)
•„.

53, caracterizada pelo fato de que a mola apresenta a forma de

ten t a roda acionante seja 018Gticanente arrastada na respeCtiVfl
Mreção de rotação.

Usa bucha fendida.

bisOoSitiVO de aCionanentO, de acOrdo CoM,Os pontOt

a a 3, caracterizado pelo fato de que, na extremidade livre de
Cixe da janela, ofúst(da da embreagem corrediça, se acha previ

.Fimalmenta, a 'depositrnte ¥.vic0,^a, de to;rde cem
Convenção
Internacional e do Conformidade com o artigo 21 do
te
O 'odigo ' da Propriedade Industrial a prioridade doa corraspondeA
t e s Pe d i d o s depositados na Repartição de Pentes de Alemanha,
em 10 de agasto de 1962 e 20 de novembro de 1962 cubos nos.

tC un prolongamento para o asnentamentb de uma manícula.

tos 1

rskt,:inb. ro de

por
43, enracteriz a d ra pelo tato de que a mola ; representado
UMR mola helicoidal.
15. Embrerem corrediça, dc accirdo co, os pontOS 7 a

~O

M IGtO dietanciador e uma Caixa se acha disposto um coUncra:Idefzy,d0
00 mola arrastada de tal maneira (pie,. quando da reversão CO m2

140

Soco

5. Dispositivo de acionanentox de acOrdo com os pOn
a 14, Caracterizado por uma instalação tal na porta do vai

G 35 691 V/68b e O 36 450 XII/47c respectivamente.

eu)°, que o eixo'da janela aponte com a sua extremidade livre
Na direção do lado inferior de porto.
6. Dispositivo de acionamento, de acOrdo com os pontoS

D. a 5, caracterizado pal (. ) fato de que, para proteger o motor cou
fra sobrecarga, se acha previsto, de maneira conhecida, um lota,
raptor társico.
7. Embreagem corrediça, prOpria para transmitir um' m2
Unto de torção limitado entre as extremidades de dois eixos,pa2
t icularmente para um.dispositivo de acionamento de acOrdo-com oa
pontos 1 a 6, caracterizada pelo fato de que a embreagem apresenta uma mola que se ajusta sob tensão inicial a uma das duas'
extremidades de eixos a serem acopladas, e, ainda,pelo fato de

fig. 2

que, na outra extremidade do eixo, se acha diSposto, pelo menos,
mia 'batente de tal maneira que, em . Casp de una glração relativa
das nutrenidades dps dois eixos, este batente ataque em uma

5U..

perfície de Árontat.P da mola no sentido de um aumento da tensão
inicial da mesma, aacople, atravás desta mole, as extromidadea
doa dois eixos, enquanto o morento de torção ativo não exceder
• fiirea do atrito que atuo entre a nela-e a superfície cilindri-

eu.

o

8. Zmbreager. corrediço, de atOrdo com o ponto 7, care2

teriranda pelo foto de rue as duns extremidadeo da mola possuem
Uma cuuerfício de contato, o que

COM

cada superfície de contato

se. atha conjugado um batente existente na outra extremidade
Co tal modo que, em depondOncia do sentido da giração,

ou e outro batente engrene com a . mola.

'Amo NP 19M2E, DE 17 D SETER3R0 DP 1963.
NEWERENTE, GENERAL ELEGTRIC WmPANY.-E.U.A.
PRIVILEGIO, DE INVENÇXO.UPERFEIÇOAMENTO EM INTERRUPTOR DR Dl§
CUITO EitTRIG0 PO TIPO VÁCUO.

um

.0.3r0

.

9. Embreagem corrediça, dc acoklo com os pontos 7 OU
caracterizada
pelo fato de que a extremidade de um ?os e£Nee'.
8,
apresenta a forma de um cilindro Oco, a cuja parede interna Ge
ajunta a mole com tensão inicial, c, ainda, pelo fato de qUe , C
extrcidado do outro eixo te introduz na parto do cilindro ao:
abrangida pela mola.
10. Embreagem corrediça, de acOrdo com os perdoa 7 Pb
N'caracterizada pelo fato de que uma zuportfcie orientada CM
sentido radial na mola serve como supordoie de contato.
11. Embreagem corrediça, de acOrdOCOm os.pontos 7 a
10, caracterizada pelo fato de que os batentes se acham conlg
gados com um elemento radial a ser embutido na extremidade de
um dot eixos.

vys°

X l2. Embreagem corrediça, de: acGrdecom os pontos 7

n

21, caracterizada pelo tato de que a mole consisto em:mataria
et: forma de fita.
.

13. EmbreageMcoriediço, Ce aCãrd0 COM os pontos 7 a

)2, craeterizada pelo fato de (ire em batentes se acham previa

t u:, na extremidade do eixo aciOnado, ao passo que a Mola

09

m)usta, sob tensão inicia/, entres...idade de eixo de ofda.
.14. Embreagem corrediça, de , acardo com os pentes 7 4

R4VIPOICAC1c.1
le UM apetAiOnmeete em rnterx . uptor'de circuito ele' triCO Wtit4
v:cuo, caracterizado por compreendera a) um par de eletrodos da rozZlate
ma copo, cada um compreendendo uma parte do corpo e uma saia tubular givii
jatando da dita parte do corpo e terminando em uma extremidade externi de
oonzigurao go anulari 10 meios pZur .monta ditos eletrodos em relaçg o es))49/A
ta afastada com dito Oleg geralmente alinhadas e ditai extromidades'axn
ZAD espaçadas umas dan putrao, c) cada Um dós ditos eietrodoe do tormato.eg
capo compreende ainda uma parte tubular de passagem de arco localizada ra

Calmante para dentro da dita saia e meloa interligando el;tricament0 ditt
tala e aita parte tbttllar de passagem de arco da tal maneira que a cagrosi
gaio, 1141
te, escoando entre dita parto tubular de passagem de arco e dita
.0da a escoar atr:vea dita extremidade externa, d) um eletrodo internada O
tio tendo duas partes tUbUlares, e ) meio para isolar eletricamonte'ditO
letrodo intermedario dos ditos eletrodos de formato em copo quando dito
terrotor ; aberto e para montar dito eletrodo intermedi grio em uma puis"
tal que

QUAS

parteS tubulares se7.o localizadas respectivamente radial:Nate .

,are dentro dao partes tubulares de passagem de arco dos dital eletgodo
Rwxxte em copo, cem espaços anelares entre oa meSmos constituindO maçamp
voe
toe de arco relacionados em p erlo, t) R0104 de contato operívaia em
algo fechada para

C91/44242 R

torrente entre . dito eletrodo A4 teffita IRD
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" eitaboloter um par de Nt
copo e " vfveis ° m dir °9 5:0 a uma POsi -ç go aberta * ¡úcl
CO3 relacionados em-s;rie et:: uma região de ' eash/açã4 de arco adjaoenta as em-.
trsmidadea externas das ditas saias, g) e meios para dirigir ditos arcos ea
uma (tração radialment e para dentro da dita regi g o de iniclaç g o de arco para

. . . . .

aberta para estabelecer arcos relacionadoa em u;ria, uà arco entro mm do's

•

ditde eletrodos de formato em Copo e dito contate'mil •"o outro arco em
tre'o outro dos ditos eletrodos de formato em copo e dito contato mOvel,

de-ttro ccs ditos espaçamentos de arco relacionados em.oerle,'

9. Um aperfeiçoamento em interruptor de circuito el;trico do

tipo

8 em
la 'Acuo, caracterizado por compreender o interruptor da reivindicaç;0

Z. Um aperfeiçoament o em interruptor de circuito ele4ico do ti,:!ro
Coo, caracterizado por compreender o interruptor da reivindicação 1 em oombi
naç g o ccm meios para prolongar os arcos om uma direçeo Cirounterãncial entOr
arcos tenham al.
no das partes tubulares do eletrodo intermodierio quando
03

CançLd o ditas partes tubulares.

a) um eletrodo intermedalo disposto entre ditos dois eletr0

dos de formato em copo e definindo com ditos eletrodos de formato em copo
espaçamentos de arco relacionados em e;ria localizados radialmeete para dell
tro das ditas saias tubulares, e meios para forçar ditos arcos para dentro dos ditos espaçamentos de arc,..

3. Umtmorfeiço a men to em interruptor de circuito eletrico do tipo à mí
eun, caracterizado per compreender o interuptor da reiviáicação 1 em que t2
dos caminhos substancialmente em linha De,— st ,..'.,ndendo entro ditos oletr2
dos de ferroto em copo quando dito interruptor este aborto são intercepta. dos por dito eletrodo intermedierie

h.

eambimaçie eere

10. Um aperfeiçoamento em interruptor de circuito eletrioo do tipo 1
cuo,
conforme descrito e ilustrado na reivindicação 8, caracterizado pol
vi'
compreender a) um envelucro evacuado cercando ditos eletrodos o Contatos,

4

b) varetas condutoras para operação dos ditos contatos e se estendendo atrí
vos dito env;lacro evacuado para fornecer caminhos de baixa Lmpecanda tár.

Um aperfeiçoamento em interruptor de circuito eletrico do tipo

Coo, caracterizado por compreender o interruptor da roivinidcação 1 em que

mica para transferir o caltir dos ditos contatos para o exterior do dito

voflucro.

dito eletrodo intermedierio compreende ainda una parte anular que eo Beton o
dando radialemnte pare fora das ditas aortas tubulares alam da periferia
do dito eletrodo de formato em copo afim de • interceptar os caminhos em
torna do
reta se estendendo entre,ditos elb%s6.i

jormato em copo em suas aí

tromidaden externas.

em.

11. UM aperfeiçoamento em interruptor de circuito eletrico do tipo 1
vícuo, conforme descrito e ilustrado na reivindicação 8, caracterizado por
compreendem um par de conta .
compreender: a) ditos meios de contato g
il

V01.0

tos de ponte movíveis em uma direção radial relativamente aos ditos eletro.
dos de formato em copo para abrir e fechar dito interruptor, b) ditos conts

5. Um aperfeiçoamento em interruptor de circuito eleErico do tipo 1
:Vadat), caracterizad o por compreender o interruptor da reivindicação 4 em que
dito eletrodo intermedi;rio compreende uma barreira substancialmente imperf2

to' de ponte sendo ' Localizados em pontos geralmente opostos diametrloalffion.
te nos ditos eletrodos, c) as- forçds de fechamento nos ditos aontatos de pcq
te agindo em direção substancialmente

opostas afim

de CO balancearem muttià.

mente,

rads se estendendo atreves o espaço cercado pelas partes tubulares do dito a
letrodo intermodittrio afim de interceptar Os caminhos em linha reta se estou

12. Um aperfeiçoamento em interruptor de circuito el4trico do tipo à

dando entre 'dito eletrodo de formato em copo internamente das ditas portão-

v;cuo, caracterizado por compreendart a) um eletrodo de formato em copo com

tebulares.,

preeendendo uma parte do corpo e uma saia tubular se projetando da dita paz

6. tia aperfeiçoamento em interruptor de circuito el;tricO do tipo à
Nnicco, caracterizado por compreender o interruptor da reivindicação 1 em com
bina;ão com meios de divisão de arco paea o arco formado em cada um

te do Corpo e terminando em uma extremidade externa de oonriguraç go agular,
b) dito eletrodo de formato em copo compreendendo ainda

uma parto

de passagem de arco radialmente para dentro da dita sala e

MIOS

tubular

interliga4

do eletricamente dita saia dita parte tubular de paaaagcm de arco de uma
maneira tal que a corrente epcoando entre dita passagem tubular do passagem
e

doa ditos espaçamentos de arco

el:11

dois

arcos relacionados

em srie.'

7. Um aperfeiçoament o em interruptor de circuito eletric0 do tipo
.1 '74w, caracterizadd po, compreender o interruptor da reivindicação 1 em
combinação com meios de divisão de arco para dividir o arco formado calcada
um dos ditos espaçamentos de arco em dois arcos relacionados em sÉrie, dl
tos meios de divisão de arco, para um dos ditos espaçamentos de arco, com .
preendendo um anel anular dentro de um dos eletrodos de ' formato em copo e
amicto de isolamento para suportar dito :uril . m;a21... no dito eletrodo de for%
to de copo.

mente dito segundo eletrodo do dito eletrodo do formato em copo quando dito
interruptor eat; aberto e para montar dito segundo eletrodo em uma posiçgO
tal que sua parte tubular ; localizada radialmente para dentro da parte tubla

, e passagem de arco do dito eletrodo de formato em copo com um espaço-ao
nular entre os mesmos definindo um espaçamento do arco, e) meios de contato
mg veis tendo uma poskção fechada encaixando dita saia o movIvele com respei-

ao dito eletrodo de rormato em copo para estabelecer um ar po om uma Nas
de iniciaç go de arco adjacente a extremidade externa da dita sela, o f)molOD
te

8. Um aperfeiçoament o

em

interruptor de circuito 01.. etriOto dO tio

pO I vícuo, caracterizadm sor compiendert
a) um par de eletrodos de D0 nato em copo, cada um compreendendo
uma parte e una sala tubular se projetando da dita parto do corpo It tergl
nardo em uma extremidade externa de cOnfiguração anulara
b) meios para montar ditos eletrodos em relação espaçada ataatada
com datas saias geralmente alinhadas e ditas 4sw.,emidadas externas espaça e

das uma das outras,
c) meios de contato mg veia, tendo uma poalç go Pechada encaixando

ditas calas

de arco e dita saia .; forçada a . eacoar atr aves dita extremidade externa,O)
um segundo eletrodo tendo uma parte tubular, a) meios para isolar eletrica.,

e

transpondo o espaço entre As extremidades externas dos ciótoó

401a oletrodos,
d) ditos meios de contato moveis

çiu £ 90 2 Q1W Witg 4 1 tg a

WattS800 09

sendo

movfveio radialmente para

Noto ca copo wa ume posIggr

para dirigir dito arco em uma direção radialmente para dentro da 'eito ragiS •

de lniciaçgo de arco pare dentro do dito espaçamento de arco.
13. Um aperfeiçoamento em iaterruptor de circuito ole!trico do tipo a
40u0, earac tOri zad0 p o r Oomiiee nd ert a) um par de eletxdos principale,cada
UM compreendendo uta-part .0 do corpo e uma sua tubular se projetando da dita
parte do corpo 0 terminando eM unia extremidade externa de oonfiguraggo anu14W, b) meios para montar eletrodos principais em relaç go espaçada afastada
das ditas saiaa geralmente alinhadas e:ditas extremidades' externas espaçada.
UM

das outras, o) cada

um

dos ditos eletrodos principais compreehdendo al2

da uma parte tubular de passagem de arco localizada radialmente para dentro
de dia. sala e meios Intarligoode e tricisiet dita sAe o dita parte tub

,

,
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coíAnIA OU vtnies 1Nrnwunbs.,

ao' as

duas,partes se proJetando,da, dl,ta parto p On t r erl el° clire ç Ses lOnitta*
Canal/conte opostas das ditas saias tubulares, e) meios para isolar 014htin
manta dito eletrodo intermediírlo do, dito& eletrodo& principal* quando ti.
te Interruptor estí aberto • para montar dito eletrodo locermestirlo em UM

c. carcteri%ado fre1 tato'que'oediepon

'e ioÓrdo coa e '

•itivoe da . pkrte , inferior da Ola v o poosuem um cilindre com hm+

Wel o

pcelqk:o tal que suaa partes se *atendendo longitudinalmente estgO localidade
das respectiva me nte radialmento para dentro, das partes tubulares de padas o
Gera de arco doe .ditome oletrodoa principal, com espaço& anulares entre Ma l%
tas constituindo *apagamento* de arco relacionado*

em

guiri., e) melo. ao coe

nente e a outra ouperficie, ao abrir e respoctivamonte co fechei

y elrulaa da abava, •etark sob preeeio ou será arejado rad,*

das

pectivamente,
39)

'CHAVE A Els DE PRESS7.0 COM UMA OU VARIAS INTÉtRUPOES",

tato °per:vala em uma poalqio rachada para conduzir correntio entra dito& as

conforma reivindicado no item 2 9 , caracterizado pelo fato que

ãetrad o s principais • mo;ivels em direqío a uma posig go aberta para estat.*
lecer usa par de arcos relacionado* em &iria Alom uma rega° de lido/agi° a0

o referida %tabelo Bera um bmbolo diferencial, cuja superficia

eXco adjacente aa extremidades externa& das ditae sala*, g) e meios para
-

bolo, no qual uma auperficie do &abolo esta sob prenso perma.

ol

rigir ditos arcos em uma direg g o radialmente para dentro da dita rega° de
P10./.

menor estoja ea.are sob presseo.
42)

"CHAVE A GÁS DE PRESSX0 COM UMA OU VARIAR

mrsrurdpOss.,

conforme reivindicado no item 1 2 , • caracterizado pelo fato
que os diapositivos colocados na Yarte inferior da chave coratenham um cilindro com bmbolo, ouso &abolo está sob a força da
uma mola e a eua superficle ao abrir, e respectivamente ao (echar as válvulas da chave, estará sob prese .tío do Oto • ressootiramento : estará arai aula.

5 2 ) "CRAVE

A

CAS DS

masa° com

IRIA OU VARIAS INTIIRMWES",

conforme ' reivin.-...cado no item 1 9 , e caracterizado por os limpo¡.
sitivoa na parte inferior da chave possuir uma trave, na qual
ao abrir as válvulas da chave seri previsto um disparador 016.

trico comum para destravar a para (achar as válvulas do chuva.
62)

"CRAVE A GÁS DE PRESSX0 COM UMA OU VARIAS INTERRUPOES"

.conforme reivindicado no item 1 2 , e caracterizado por os dispot
sitivaa possuírem na parte inferior da chave uma
que ao abrir e respectivamente ao fechar na válvulas do chave,
desimanta • imanta

re8p0u£IVN0100t0 a

79) "cmvs A GÁS DE PasisXo coe.s

sTamo: 152.553 "Da 5 de Raterbro de 1965.
PEQUERENTE: AKTIENORSEIISCHAZT BROWN ROVERI SUIÇA
PRIVII£GIO DE INVENÇÃO; CHAVE A GÁS- DE FRESSWO CO intA St)
Umas INTERRUPÇUS.

castro-ia

ob

VARIAS INTERRUBOES",

Conforme reivindicado no item 1 2 , o caracterizado polo fato Tufe
as varotas isoladas ae encontram dentro de um 62w -dador óco aole.

acIvINDIcgers
2. e ) ^clays A GÁS DE PRESSZO CJM UMA OU vAnzAs ImsnmPOns-,
•

qual no valvu1ac do chnvos, quo oe rv e:7, rara acionar Vov-3N-,

tioamento as câmaras do oátino0 ao cnaontram na porto da cha-,
No, que conduz a tons'án o co comandadas por v aretas imoladas,
que Co encontram na parto inferior dn chave e ligada a terra,
Ottracterizada por poasuir pelo menos una 'válvula do ligo o,
/pç se abro,e-A

'

diVGÇ ÁO

da corrente, acierr.“ pelo Raz a

(Abe a preanZta.

ae) -criAvs A cm ún PRES0,0 com UMA OU VARIAS IhTIWUPCIIPs"
Conforme reivindicado no item 1 2 , a caracterizado polo fato
quo os pratos d. válvulas daa ,Alvulaa dn lJgag .0
na, se ancontram loco abalso, e pelo rato de

an preto dm

válvula estará ligado a um ómbolo de gás a prosalUt qu e B e Mil.+
Contra 15ado A parto terra ifa coluna do ,thuve, po..varotan
soladas, e por ponnuir polo mcnoó roa vElvula do ligroa coe
troa

:Votas isoladas sob teriâilo ellSetica, cor dit p ositivoa na.parts
à0ferior da chave, de tal maneira que os dispositius ocasiorta0
c fechar das valvulan do liga¡no.

una oolna

rreUt9

O soado esta válvula em porde; frelnda licdn por ncio de va-

O Abrix

qUe

mg

base em forma de totbolo anelar, O qual na posi4o roohada

do v Nl vuia

ligaçZg predq z a tona de veaac70 ca u sas() pela

peettiíe te dg,

O ARI() OFICAL (Se- - i II!)

frir.p

cnm UMA OU VARIAS nnueurçãEs',

1- 1 ) ' CHAVE A C.15 DS PRSSSX0

cw.forme reivindicado :o item 8 2 ,

El

caraat'rtzado pelo fato

Novernt-)ro da 1963

TLIMO N o 153.032, DE 24 DE SETEMBRO D3 1963.
REQUERENTE. J.R. OSIGY S.A.- SUIÇA.
PRIVILEGIO IS INVENÇAMSISTEMA CONSISTINDO D3 UM RECIPIENTE
DE PRESS.10 E UMA MISTURA AqUO-ORGUICA ASPERGIVEL SOB PRES
SiO, ESPECIALEMENTE PARA O COMBATE AOS INSETOS vokoORES.

aszeinoicAcdAs

, da çue as varetas isolarias se encontrem n. n 'terna 40 um isola-

1. Sistema consistindo do um recipiente do pressão e, contido no 2*

dor áco sob pressZo a gás permanente.

interior, de uma mistura . acuo-orgânica, aspergivel e que esta sob
10 1 ) " CRAVE

A

com UMA ou VARIdb' INTERRUPOES",

CAS DS PRESSO

de Ecárdo com os pontos precedentes e tudo confor%e suLstanci-i

pressão, tendo por base uma emulsão do tipo água-em-610o contendo a
substónóia ativa, sólida ou liquida, a ser aspergida e cuja fash oon
tinos externa consiste de uma miatura de solventes orgânicos o de um

c.
. ."(.nte descrito, r(i:indicado acima e pelos desenhos anoxoe.

teri,zado pelo feto da fase continua extorna da mistura conter dime.

/7.-

toxi-metano como solvente rapidamente evaporável e limitadamente mis.
..f, e ,i ..,

18,2

nível com água.

. ...2.. t n ;1 , _-,-- /0.2
72 . i 1-------13.2
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2. Sistema de acórdo com o ponto 1 contendo no recipiento do pressão
uma mistura aspergivel sob pressão e adequada para o combate aos in.

15.'21 gr
___

1 " 21

.

1
1
1

I.-32 2

setos voadores, caracterizado pelo fato da mistura conter, (calcule.
do em relação ao phso total da mesma), ao lado de água, 0,05 até 10

1 -172
1
I

por cento em phso de um inseticida, 10 até 60 por oculto em phso de

11.1
dimetoxi-metano, 0,5 até 5 Por cento em . /Aso de uM material superri,

t.....----...,•/

cialàonte ativo que promove a formaço de ume emulaão Agua-em-61e%

',----rr--...-. )---10.1

s\

...À...2.,
71'77.11--,i-J-.71 ;,7
' 4,--...31 I
,.....„._

agente propulsor liquefeito na pressão reinante no recipiente, carad

-

_.........-5,

-.- 1 7

f ---- .

bem como um egonte de propulsão liquefeito.

13.1

u
Sistema
de acOrdo com o ponto 2, caracterizado . pelo fato da mis.

;'.

ura que se encontra no recipiente de pressão conter ainda, adicto.

i

r

____ Jy5i ; , -- V

, nalmente, sinergistas e/Ou estabilizadores de emulsão e/ou inibido.

11;

.1

„....)

res de corrosão O/ou substâncias perfumadas. .

.L.-1.-I

%

.

-1--

r
3

k1
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Finalmento a requerente reivindica, de acórdo com a legislação apli.
32.1

"

a prioridade do correspondente P edido de patente depositado

Rart1980 de Patentes da Suíça em 25 de setembro de 1962, sob

â s-----'9.7

39 .33
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a--3323
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fig. 2

Fig. 3

1l,300/UTiamo ne 13.531, DO 9 DE OUTUBRO DE 1963.

n.f.;

REQUERENTE. ROGER GUY ESPINET.-ARGENTINA.
PRIVILEGIO DE ilies240. m um PROCESSO PARA PRODUZIR UM COMEU
XO ANTI.IXODID A3 OU ANTI-CARRAPATO, AFIM DE PREVENIR, BLOQU
AR OU VENDER A INPESTAÇU DOS ANIMAIS DOMESTfCOS UOM PARASITAS
DA FAMILIA IXODIDAR, VULGARMENTE DENCUINADOS CARRAPATOS.

kerl-

dee

ixouiDIE 01.1 ANTi-CAA.
' 1 1 - 'hW PROCESSO PARA 212:71: LEXO
BLOQUEAR OU VENCER a INUSTACÁD DOS A .

ume mim afamem.

RIMAIS DOMESTIUS COM PARASITAS DA PAMILIA 1XODIDAE. VUIPARMEN
I§ RINOMPUDOS CARRAPATOS ce mi g a diversas G
N

Q 153.031, DE 214 DE SETEMBRO DE 1963.
J.R. GSIGY 5.5:. - SUIÇA..

P,.71LEGIO DE INVENÇZO.'SISTEMA CONSISTINDO DE Da
DE }FLESSZO E DE UMA 11T1 .:CURA ASPERGfVEL SOB PRESSIO CONTENDO
DIÓXIDO DE CARBONO E/old 15XIDO DE DINITROG2N10, COMO AGENTE
PROPULSO."
REIVIND~
1.

Sistemas consistindo de um recipiente de pressão e, contido nO

mesmo, sob pressão, de uma mistUra aspergível que consiste de umg.
fase liquida contendo a ..ubstância ativa a ser aspergida e, coo:,
agente de propulsão, carbono e/OU óxido de dinitrOghnio, perelalffigle
te dissolvido sob pressão e parcialmente soh a forma gasosa, carãoa
terized o pelo Lato da fase a ser aspergida' conter diMetoxi-metanO
como solvente para hsteP gases de propuleao.

gapáeiwo.

mk• Gateei. dag ispaatm. bovina, a gia., leaprtaa,,poralpa.
a •ima; •are•tertaado pela •tapa de tornar G* ~plexo, peada.
to da nua •blui* do. pratiotaaa g etrateaa deo aeldled do * todIddi
de •irgge de. Ixedtdaea paraaitou moa meus dt ****** *atado. e..
letivo..e •n aoabiaap "Éco com o. mieulatell prado-tese un
dee, gn gel da hidroxide da alumiai*, se gol da iaphioa.
. 'em PROCESSO PARA PRODUZIR UM COMPLEXO ANFI.UODIDAE OU ANTI-C4..
BLOQUEAR OU VENCER A INPOTACIO DOS A
HAPATO AFIM

RA muna.

NIDAIS DOMÉSTICOS COM PARASITAS DA FAMILIA IXODIDIE. VULGAILSO4
-TE OENOMINADOk CARRAPATO, de &tarda ena • pente - I - •

rttads pela teta toul • eliasetdoo de canplax. ; ~al g a ou dl.
gitoolos.
E) "UM PROCESSO _PARA PRODUZIR UM COMPLEXO ANTI-IXODIDAE OU ANTI-CA0
fflAPATO AFIM DO PREVENIR. BLOQUEAR Ou VENCER A INPESTAClo DOS A.
MINAIS DOMÉSTICOS COM PARASITAS DA FAMILIA IXosIDAE. VULGARREN

2.

Sistema de acbrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato da miai

/g DENOMINADOS CAFWATOrp d, ioOrdo voe e ponto -2- varie-ter',

tura à ser aspergida. conter de 25 atd 95 Por cento em vaso (de pree

MO pelo fito do -SZte ' e beleplexe *et: oonstitoido por orm oolu

fertncia 60 até 75% em pas0) de diMetai.metano e f gt6 36 P or Oda,

ç. de protoissi oxtreidio Aso geleia. doo ~dos da o17., do].

to em ptso (de prereranol á 8 até 10, por cento es MO) de diénido
carbono e/ou óxido de dinitroganio.
3.

ruma

Sistema de acordo COM o ponto 1 3 carnoterIzado polo ftte,da

a ser aspergida contar ainda entrá oolvontes ~ecos,.
Finalnente a requerente reivindica, de acbrdo com a 1 egiBIB9A0 OU*
cavei, a prioridade do correspondente pedido de patente depoSitab
na Repartição de Patentes da Su1Q4 e
n. 9 11.299/67...

!Valida*: parasitam am acua divobroolo •atado. nwolut~, • sn'
(12000td/le, pratiorantomeate *apontoo Os digitolguA.

d§ 44 40444n 44 194,g 4 44,41

UM COMPLEXO ANTI-IXOD)AE OU ANTI-CAR,
44 • n um PROCESSO PARA
'AUTO AVIM DE PREVENIR. BLOQUEAR OU VENCER A IN 0ESTAUD DOS A.:
MIMAIS DOMÉSTICOS COM PARASITOS DA FAMILIA IXODIDAE, VELGAR,IN.

IV DENOMINADOS CARRAPATOS', de ooOrdo com o ponta -3- garaotari.
sada pir1 .0 Tato de ...toé oom.tituldo por uma .oloqio do protolo.,
+atiladai da. g;lala. do. tecidoe do cOrpo do. Inodtdae. paro.).
is. 110. SOU. diéor.o. "'Lidou oéolutltoe, a an gol dó
Is *I gualaia ou d. taçoi;CO,

•,
4
I
g,
DIÃRIU t•WIVAL: ' . (Seção 111) —

z

fita-fera

21

•

Cot.,..nl.ro de 19'68 546,9
• 'I

t22Nt~-trra cd
.111APAWP„Mhy l

T

110 Ia ' 1%4_473 •
oc

- a. romAxs "úgk.I 18-CY.r4PCUPWILUVLIt WP TTur,...V"=.20
E_PRNOMZNADOS 01111)e dp gr b 45t etieft be'r, 0 ponte .e. etueterh
ah polo fato do cotetrAanotitniae por umó bologao do prateietli3
testraidao do canino doo too do eSsego dos Medidora peratd48
fies Ca-a atveitecs ettecs GWICMPC3 e tt gtweeEdoe datteatheC'
eo2 et gel de hidróxido de diniftiO co do tapiheo et Cs É.W0 o
denjuntaxOnte.

o 122~2~2." oe~tg.À.g0x-PÇODIoARAMOXrP.R9
RAPATO Avxm_DU PREVENIR. noevest_ouvuern AyNrEsbio7o_pos Ajo
7104/113 DOMUTICOS COM PÀflASliA. DA PAMIL IXODIEUE Vt114
DONWNADOS DADWATOD% de cePiedo oon e ponto
~atado
creio polo fato quo o gluostrldeo
Mo oapentna co digitenigte.'
oco
o o ocloido 'tua gol do bidroxido do amsloia ot do ¡opaca. ou
temb8m una asoociapto do tu an ÊNIO t1u0001400d Ovo US ed.tetiO
doem, eoloido.

e‘w•gjól,-,0:;3eopftm ,moeumn U commo Awr-ixop_pita eu Atirx-eARA
ois vetzecao Dos a4
ars 2,"x,w1_cm.Lpt.rt,nit-u-•, rfitnrxikyropint2.
CAR1245Aj4,',
acOrdo com o posto .8. earactericte.
do polo fato tittó o condeno en forca a tesoaratars eabiente, tO
nieturer uma seteza0 abelha de protelem extraiam) doo toei ot
dom do arpo doa 1:odiasse parasites, coa oca solugao aquosa 40
um glucoeidoo, proforeutenente seponinn ou digito/dna o ' on umb
colação eoloidel de bidroxecte atuante, ou do tapioca ou coe
uno ft0000loglo do do ou saio ouceeidsee com um eu ouse doou@
(lotem,
DRNOMNADO:l

alátRO, N Q l 41.974, 10 10 DE "MOTO DE 1964e
@BUMBUM 'JÁTIC-2Lj Ta0 MECANIOA INDUS2RIA 11 COMERCIO R/A,..
8E0 PAULO.
Wats DS UTItioáuls.MOVas DisPosiçOss Rh FIVELA PARA CINTAS.

.AKIÉgP#A061
17Novas DIs p osnazs EM FIVELA PARA CINRASoarag
terizadao polo tato do co apresentarem p ela dompoeiciío de UM
%asa o tampa
uaa
ortioniDvale entre oi Dando íue a priMeiTtlp.
talem 40 Por dotada de UMA oanaleta ou gancho continue; 40 1114
ao onooixa o diepoeitivç de regulagem do perimotro oroutor
da cinta, 6 provido de ante_Paroa laterais que podem fim y4P
presa° a Ci2a tampa e limitadora° do in :tróduçÃo da oxtreaL0
dado da ointa eer fixada na fivela.

• WOVASINIONSIgõt$,EM ?IVMAIPAR4 OINUMOntoZ,

ne rol9inditaçie anterior e oaraotorleadn ror cor a dita‘.Utzpa . artiottlavoiL boC3 0 e 'provada' tvoiO3ciletc•L• r: do dea0D
{disposíoo ortegonaletento ao gano da •tE_Unt Erz-zaiddo
e:3 eztronidado dooin •
%eretotio ou fl./tegão oexttrot por pro.
sta intro. oda na. g.ivelat,
3-1l0VAS láPOSIÇES Etil'IVI•In PARA oiNTAR, 00833
gto reittindicaoleot E o 2 t tádo oubctineicinrrte err..c ac g orito •
no relatorie, rolvÁdieMo ro-ts pontoo çgc.e;oriati.000 prece'.
• dentoe ilnetrado MS !acerto(' enoxos 00pweccato zonoriole
dato Na 1404714 0 DE 28 DE Juno

DE 196go

PEWERENTEe ItEROQUIC C0RP0RATION...gol/4a
PRIVILEGIO DE INVENg0.00$ PROCESSO PARÁ YAnuci;Ji E Vws'OONDI
CIONAR UNA MANGUMMA ilxriutsor, A,"--.20:--4JA0A VI U:1 WWI0Ç400
ARAMS0

Ma!~

1 Um p0000000 pai'a ZabrSon:2 o praundicionar xua mangU0.1
hidraulioa roforçada comina trançado do cre:-:0, (1 ,-reckt por
000Prsendor a colocaçãO 0i that..7n de bOL"raohn sintética em we mano
8111 que tem um membro inflado, oolossçao do um trançado tubular do
colocaçãO dO
traço, aitna
arme de aço, do Dita realet(IncLa . tN
um trançado de tórtil tubular do ilzação:cóbro o dite trançado de.
arame tubular, e a colcsacao do tn rcvantinanto tUbalar da borracha
dintética oôbro o dito trançado tExtil de fixaçao, cujoaoas do cOno
junto resultante a aquecimento, para vulcanizar o borracha Untais
00, remoço da . mangueirn vulcanizada para fora do rcndrilt 110040 dp
extremidades da mangueira a uma tonto do precao do ar o, ir2tant2o
nuamente, introdução do proseei° de ar na dita manguoira, eob una
pressão igual a aproximadamente 90% da prona .ão mínima de ar.robontac
&auto aacmeuoira, o Conitennento dc mcnGuoira da tonto da p,rocsãe
'de ar.
2 - Prococco psrn preccadloion.:nonto de v_!.-a nencuoira de
contrOlo hireolico, de c:,..Crdd con O rontcw1) , wroccuida h fabrica,.
çao da mc .ca, nrTz21051f_512 ror conproneor Oliaação das cotramide›
deu da mcnguoira aUma tonto do preosão de fluido, introduzir D':.Sr0.5
OaO do tluido doutra da Ú.ta motme;jra, inotontanonmento, cavala pren
8710-nonor que a'preesão de arretrrittc.::ento da dita mengueiret ClLeti)
dnetcstanoo da dito procoao a dosligemonto da maoguoira da fonte 40
prescas do fluido.
3 - Proceeeo de acOrdo com oa pontoa 1 O 2, caracterizadn'
prque . a cv..t...maf.raten un oot nele trançadoe tubularea de COCM0 do
eço de alto reoSotència tgasCo.

4 o rroeoiee do acOrdo coa ratalouor doo pontoo prooeiontoth
Re_tro_tr:",.^4.R . roreno a prev. ao do enroltentcrento Cci rttleiro ('')11.%
@reedéo predotewiedne
9 o Moem para preoe4ioloher Iraa raorSoira hiarPzJa
1oa o,ue tem retarçe do arme o à& no anoont g a NUCOAittlanD do
seatdo com o ponto 2, caraõtorizado 'por unir tut extreme do moa*
2100 E tuia fonte do procela de tinido, ineerir'preeetto do gluide
inetont84ee000te 119. Esaug_,%3_72.;tI Proco go rendo amor (go e prego
elo de arrebonteaoato dci tiesigeeLRO, liberar inotcAtUccEcnto.
proa°, e deolicar e genteteira,
6 rgoaccco de dardes Op O Domo 9, nr,v^,.';',xtrofkDoY.
que et p.reee'do do errob-mtcacato da ncosoira é tico prodoUt oettkâ•
olde.
70 pre g ar:ao do eeardo coa valven Aço Pontoo prcoode2eb
tent earacte rizreo porque a mangueira teM na et Meia tr0nça400
de alta reciatincia ee. traço e 08b7o
'tubularea de arma de de
Cada ue há um , trançoslo de UaarN tubular do ratorial taxtil.
A,r9quorente yoivindiga do eckdo com a Oonvençao IntOr.
nacional e o Art. 21 * do Decreto-Lei no 7903, de 27 de NgOeto

de

1945. a prioridade do corroopoodente pedido depooltado as Minero

2.

5470 (21.gn rita4e•iire,,

Novembro de 1968
--.;zszÀ

j

- • -

tizZe de Patentee doe 3ebadca Unidos da:Am gron, am 24 de abril
de 2.962, sob n4 1094311.-

ORMO

NO 106 721 da 14

le ~bre de 1930

Requerentat OLHA SOCIEWE ARONYN3 =lo MOA

e2

Criv. de

invançãot " PROCESSO

PARA ?ARMAM

Wa NOUS MONOAZO-CORANTES HETALIPBRUS 0

REIIINDX2.45%
Processo para 'a fabricação do aso-corantes Mulo.
s:Nefes, caracterizado pelo feto da se fazer, megundO um mSt*.
io la si con:ecido, um composto complexo de oramo ou cobalto.
do um monoazo-corante da rársralae

FI G.

,-2I

20 19
(

2

na ausã R representa um radical do benzes° ligado à ligaçSo
azo, na postção-orto, em relação ao grupo hidroxila l ni roM.
senta um radical anila, n representa um amimem inteiro poalti.
Vo não maior do que 4 e Y representa um radical da 11343-tria...
tina halogenada e onde, pelo menos, um dos radicais R e R i oda
tem um grupo do ácido, comunicando-hldro-solubilidada.
2.- Processo, conforme especificado no ponto 1, ca,
rachérisado pelo fato de se condensar uma trihalOgand-1:3:5-triazina, especialmente a 2t4:6,tric1oro-1,3:5-triazina, com

?///';';‘'Ava,23

__

1

21 ( 20

F G. 3
•
/19
(19
2

i,

3

um
P\\\F

monoazo-corante metalífero, o qual contem duas moláculas de

monoazO-corante por átomo de cromo ou CoUlto to cuja monoaza-

F I G.

-cortante tem a fárMulat

4

HO
r. 114.o68,

• : ,_2:;2¡;„

19 OS OUTUBRO OS 195',

OS ITeSNÇX0."AP6I0 OS BORRACHAPRA PO12S5,
p_WDICACOF22
1 - . Apaio de borracha para pontes, caracterizado pelo fato

i

de s',7 cznatituido per uma pilha de placas de borracha, de formato

pelr mtrcs grosseiramente retangular em pàrata, entra as quais es.
:as:ercale.das chapas orstáltigns de forma análoga, eatampadas de
•
e. Apresentar aUre uma das faces pelo menos um canal encaixas.
ào
UMa correscomdente nervura da adjacente placa de borracha4
e
s a face oposta uma nervura enmaixada rnm oorresposflenee 0044
en: na placa adjacente a esta face oposta.
2 -Apato para pontes conforme reivindicação 1. CaraOtertdaa
reto que a face exposta das placas terminais 4 liara e no 0041
zo .z.ralada.
3 - ApSio para pontes Conforma reiniiiiaações jünsandOnteeka
3azado pelo fato que os canais o respectivas elareurdhn o pOte
doia, dispostos em cruz.
krequerante reivindica a prioridade de igual nedldo dieNnWkiso
tad ,: ma Reparti* de ?atentes da Itália, sob .0 102,4 am g de 124a
Ce 1958.

5-1g2n-1

-N-R

SOCISTX APPLICAZIONI OOMMA ANTI4IBRANTI

ia qual 2 reoresenta um radical do benzeno ligado á ligação
is0, na posição-orto,, em relacio ao grupo hidroila, a répra.

santa um námsro inteire positivo não maior do que 4 o R 1 re.
preSente um radical anis e onde, pelo menos, Um doe radicais
e RI contem mm grupo sulfonamida ou um ' ácido carboxflico
fou grupo de ácido sulanico, de maneira tal a ne.obter um co.
rente da dihalOgono-iriaslna 11, se desejado, o atiro produto
ser condensado com amOnia, um composto hidrox(lico ou marcapts
orgInico ou, no máximo, ume amina secundária, nSo tendo natarl
na corante, para formar um produto de condenaaçao do manolialii.:
gasto-, especialmente um monocloro-0
3.- Processo, conforme eepaCificado no ponto 1, ta.
recterleado pelo fato de ao condensar um composto complexo 14
*aromo ou cobalto-la2 de um moneazo-sorants da fármulat
go
OH
ReN-R-N=41E033aa qual R representa um radical do bonzono ligado

•••,

••• , • • •

• 47"....."".";""'

400, na poaição-orto, em relação ai, grupo hidroxila, n ; um
mero inteiro no maior do que 4 e R I representa um radical ur4
Is a onde, pelo manos, um doa radicais R e RI contem um jrupo
eulfonamida, um grupo de ácido oarboxLico olou ácjdo sulfGat.
os,

som uma

20-dihalegeno-11315-trlatina, luipeulalmente

244.dieloro-triazina, da fármulas
14"1-Halogãnio
lalosánt

Oa qual Y representa um grupo alcoila ou anis, um grupo xeL-..
$04o OU bidronila •terificado, ou um grupo amimo 1irr3 ou a

2:

NhAidet de U44 *mina orglnica, no lulxino,.locuNlilria 1ig4-,
/
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K',nt,.; VP r.nr0 nldoni cut acotia:da baixo 4no
CD2Agplak, D rn É.1.42.2n a3 claror gm aruip nitrar um grupa n o n aem% Dm t5upo do Lioldo sulraoloo ou um éitomo do bAdronnio 0/
AU e radicrA Ft:z. tem e fi;rmulca

Ir, Grupo. orada do cido r.ulnliee, • um
CRIO at, 1.;orÁk. c..ilg'iu;,c..eno o oat1,-. 0 Z ra.
:2O cooit enpaeificaetre o pe:.to 14, el.

ccatIo.:;F...: do cunz.z.s
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, cc. ZncragEo de base as et:New mnuintoGg UNQAWO,
em,po..1,..;10 do eo: ; .o
cint u ,-'a st , -, p-fl a et ,orcentkaulo
bobo 01 vidro
tendo
d, colo,
trhn
Y!"-sto rc ,mtrnnte 11c- váxI Nu colado it4
pdio

(*.ia cor 11 7

"

sua az;;I:cmídado ww2rior ao dito colo do bulbo o fechado na ova eutromida•
do infez. tor
filawrto no ' dito biikto t um pge
dito r.f :L.r-on; o o

do dito teb-.' cor um

irclarto :?inamcOta divP,Mite, Stitrrr3.5
(xtv:rld:m- ritz-rtr. de (r.n. 1-!: co de in--Caucro easr, ou oe.ol de pu,`.;i.

vtc,:notez
airdo

tC4rr,4ne.:,risito doScit,mulat

ementa cenct,nd.no ?In roep,acV.crss PutromAdadas do
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c--
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reivird icacdu 1, ci.,...z.c;.orido pols.

de noc cent'azt , reí. eX
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dRHO ti§ 142.124, DE

o foltro entro Co auan faces para roconstitui. a dita camada crapooda

14 DE AGOSTO 02. 1962

em uma fOlha continua com foce: opostas plana% e com an Migo fibras
onaurtadas no aontido longitudinal entro no dttna . fneen adaptada° paras

E ERENTE , BELOIT CbaPORATION.-E.U.A.
PRIVILEGIO DE INVENg0."PROCESSO E dquIruk PARA EABR/CAR UU
PAI. OSPEADO EMONSTITUIDO,
R QU

distondorem-co comunicando flezibilidado à folha continua, a dita nr1,..
moira aocção socadora aquocoado o socando a dita folha continua roconw

FDWINDICACES

3.. Proceloso para fabricar wn papo' cropoado raccns,

tituida om combinação com aglutinadoroo proprioa o reduzindo a unidado
contida na monmn, o dito conjunto do r610a do acabamento comprimindo

Muno apresontando ouporricioo liana apropriados para improinão
tloadobramontO daadObraa do croPO Para produzir a dita

e folha continua para olmsntar ao fibras roconstituidaa, a dita °aguo.
do ° acção nocadcra focando rt folha atá um ponho apropriado para liso coo

dado, óeractorizadO polo fato do comproorzler a formação do uma

morcizà.

O poccUindo um ()levado Grau do floxibilidado aom,quo doponda do

muda

fibrllosa molhada socada na proporção do 15 a 25 por conto

4 - Máquina para falricar sum papel cropoado roconotituido,
ca:actorisada por uma ontrada do matorial, por maio para moviman-

razoado pasnar a dita camada atravào do uma primeira prema° contra
4

um ralo cropoador o lovantando o mosma camada da auperficio do ditei
kalo crOpeador para formar una camada cropeada socada ra proporçaa
'oc, 25 a 30 por conto, paaaando a dita camada cropoada oaquanto

tar o formar o dito matorial dinpando-o em uma camada fibrilapa a partir da dita entrada, uma primeira 'aroma do feltro que rocobo a dita

nodma conserva a dita proporção do rodução do umidadO do 25 a 30 .

camada dos ditos moion formadora°, uma pronau 0:op0odora quo recebo
o foltro e a canada juntamonto atraváa dan amam, £000 pronsadoras,

Dor *anta atravOo do um p osando ponto do proiaão para romovor enlice
quantidado do umidado da mosmn o para reoriontar ao sua° fibra° ao

dita pronaa incluindo ma rólo cropeador que rocobo a camada cm asa

noomo tampo que dá um acabamonto na roapoctivaa auparficio3 praia,

da dita superfície do r6lo °repondo:, uma Lx.laja esteira do foltre

auporfiele o uma lamina orepOadora Para ranPar azia camada cropala

zindo W1U camada achatada socada na proporção do 30 a 40 Por conto,

rocabondo a camada cre p oszla levantada pela dita lámina, uma aosuaJa
seção pro nsadora tendo UM ponto do pronsão atravón do qual a nounia

aquocondo n camada °ainda do dito aogundo ponto de praaaiin a Mima.c
táneamonto romovondo inata umidade da moama para formar ama camada
accada na p-oporção de 50 a

oataira do goltro o a camada creponda ° ao passada:3, uma primsira
oOo ção socadora qUo roccbo a dita camada da aocunda prensa tan con-

conto, submotondo 0330 canada
aquacida a uma alta pronsão para simontar ao ditan fibran no soa
60 par

junto do rôlos do acabanonto quo rocebo a camada da princira soc1;:o

int,rior alloondo poatoriormonto an roopoctivaa faceei o riscando
ainda mala a folha do papol continua ronultante ate o sráu normal.

oonjuntO do rdloo acabadaroa, e um carrotol que receba a camada uai

do papel convoncianal comorcial.

da da noEunda oocção aocadora.

2 - Pracona° pura fabricar um papol cropoado roconsti.
tuido Com ()lavada rosintôncia do rupturâ ospocialmonte apropriado

5 _ máquina para fabrica. un c:npondo rocon,a:itui
do, coractorisada por - coup:coo:1er uma 3ocção formadora adaptada Pa-

Para 300O3 o onvolucroa aomolhantos, caracterizado por compreender

ra formar uma camada fibrilosa molhada, uma aoçáo do pronsascropoa

a formação do papel tipo Kraft ou uma camada molhada socada na oro.

dora tunda uma estoira do falira inferias' cuja faca auporior racol»

porção do 18 a 20 par conto que 6 posada atraván do um ponto do
prossão an uma pronsa cropoadora contra um rôlo cropoador aquocidO,
a dita camada oOnd0 levantada o a superflcio do dito rólo produzin-

a camada saída da °acção formadora pura conduzi- 0 atraváa do ponto
de prosaria da dita pronaa cropoodora o contra um rôlo crepoador da
morsa, uma lamina ' para mapar a camada cropoada da auporflale do dl

do-3o uma comada oropoada socada na proporção do 25 a 28 par conto,
0 qual 6 panando ainda com Onao Ultimo grau do umidade atroviia da
ma socando ponto do prosaão para afoito do remoção do uma maior
quantidado do umidado da coaria, O para OOnpránir no dobras do ditO
%rapo ariontando na roapoctivaa fibras entro faces auparior o lares
'icr aubatancialmento paralola3 para formar uma camada roconatrulda
ia qual a dita proporção roí aumontada p ara 33 a 35 por cont o,
aque,i
, 0ndo-s0 a c amada roc jinatruida a uma tomporatura.suficiontomonto
ata pnra torna; pláaticon os aclutinadoran naturala contidosod

,rápria camada o para remover malar quantidado do umidado, reaultgl
to na obtenção do uma camada aquecida socada na proP orça de 90 4,
,0 por conto, aubmotondo-30 a camada a p oin aquocida . a elovadea ovni
8 ,503 an teca terceira p rennagoo para olmontação doe ronoaCtivao
'roa, realizando ainda o allzamento da° facas de Camada. 9 rodtaIdc
10 1ina3panto o oco gráu do umidado ao onConteido noa papóds (In the
po comorcial.
3 - Máquina Para fabricar um papal oropoado 3'oconotadb10/,
caracterizada por compoondor . uma socçãO formadora, uma primeloa eedo
çáo cropoadora por pra:não, Una 00GUnd0 OOOÇa pronsadora, dMa pría0g
r, ,,aação socadora, um conjunto do r6los de aoabanonto, eM4 eeeMnaa
aoc.;ão socadora, a dita sOCçáo . crOpeadOra tona0 Uma estoira do' toxtea
quo conduz uma camada molhada provonionto da ~geio £ormodora perzWia
do um ponto do pronaão na pronoa cropeadora, o g t O . 00 0 ÃO eireP004041
toado um rói° cropoador do natureza dura, que roubo a dita
ownada.Go
nua auparficio e um raapador para romocor,a oemoda oropoade 0.44,3
a dita suporficio, a dita socunda aecção pronsadora tendo 11110 estoioa
do fo2tvo quo rore''n a c,nnOu cropeada lo van tada polo ranPador 0.00/1.
pauto do pr. OUoão. do aucaão :poador que recue')a
e eeed. tlaUfatatO

acendam, una aeganda 3ocç6o socadora que rocoea a camada &lindo do

to ralo cropoador, uma aogunda °ateira do feltro cuja corrida aupo•

rio: r000bo a camada cropoada raapada pala dita lâmina, moloo para
acionar a oogunda Gateira do feltro coa uma velocidade manar do que
e da primeira estoira, uma prema° do aucção comproonlando una nocçã

que recebo o feltro o a camada juntamente atraváa da mesma, o moio
nocadoros que rocobom a camada da aogunda pronna.
6 - Máquina para fabrica,' um papal ot.voado roconatitui.
do, c akactor4ada por uMe 000qg0 f ormadora da camada de matária Pri
Ma, por Uma. prensa cropoadora incluindo uma
oatoira do Antro somfim cuja corrida auporior recobo o dita camada, wa rólo do Prosaão
O de aucãO junto à dita estoira, mn rOlo °rep.:4,1°r simples, agindo
em conjunto com o rôlo do proacão o i suCçãO, fa rm anda Uni
a passas"om
¡ai) p r030a0, Uffla laina
raapadora crepoadora agindo ama o rOlo oro.
Peador para remover a camada cropoada do dito rólo oropoador o usa
Calo dlroolcnador junCo . a dita inteira para po
alcionor a santeira em
sondlçaen de recobOr a camada diretamente da 000, 40
formadora sem
mabmete-).0 a tenaõe° prejudicial° a sua estrutura.
7 9.. Uágulna Para fabricar um papel ()repondo roconstitui
oc,trac terizatiA per tinia .30040.. formadora tendo uma a
rm ação d e ara
09 . tormadara com uma cuporsjoio euporior
formadora. , um rOlo de °pot
id aluna° recobondo a dita armagac a sua volta, um rólo
Cador por baixo do dito ralo . de apoio do nuogão agindo om oonjun
tO com o moamo para dofinir uma corrida inclinada .da arm
ação de
bramo :Ornadora, uma 30Q60 pronsadora oropoadara tendo uma
eatel
'A de feltro cuja faca auporior rocobo a °amado
. oaida da dita cor
.ida inalinada cio arm
ação do aramo o tin conjunto do pronaa oroPa
Ora

a

trIclwIndo wo r6lo do sucção na Y0j.ta do dita osteira dO rol-
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emetAgtxdal dofilo',10
CNP totrUo co;:lesylor,o4nrite
•
e
•
-••
ponto
dn
Tronam%
ao,
mai
'aconkla
roconatIt
• , e +. /SUAM'ia falwiw
taft1,0;wac .0)r i oaa'a .15, V4= dma-aaagtlawailgdora tOrit unfa rejt.
DOcOo.d0 grama X0D7 ,0.0e;ii tend0 Uma 0Orrida Uni:nada ~A balM3
Partir da t614 do ap .010 do dita arnm,40e utía outoir g do folt

ooAada melhada saare o dito r6i4 a
. t fçI eOntació 110 wierenola
• 2 : .
moono, raopani0 a camada molhada de nObro o. cupOrisicio do
tc réao o que reaulta . na cropog
ção d4 „lesme; o no onourtaaonto .5,143

',00,ro rocoboo una cagada de mat.:iria PeiMa doida da dita Cdrrid4
do Armn40:fOrd gdora,. uMa pronaa oropoadorg tondo. wa ponto.
Sot'auaó . atrocis do qual pana a dita OatOir.a . d0 folt2.0 . ft qual idno

to ci mewa encoutra-ae ainda com ouficiento umidade corroopOndand0
no ruo tOU0 a um gráti de nOcagom da ordem do 25 a 40 por cento
Atra
y en do um ponto do prosaão om uma pronJa oxorcondo :Aficlont0 ¡roa.

olui um tti7:o eropoador j attpOrt, IciC OrAtteftid4 nOhea O elttal a'dt
lha camada 4 doranitada dirctamonto.
. 9 . YAquina para £4brioar V5 papel °rapem?* reconstls
tuido, Caractorizada por incluir uma oecçãO fOrmadorat , Uma eet0Wie
:Ca aupOrior dO £04,40éConda unia pronsak Mnieôle de anCÇãO
tl'anefOrOnCia na volta da dita .03t01ret para tranotOrirUdà 11O04cIgb
43 0 ma t Or i a l: deado a eecÇã'.0 fOrmadora atOi corrida Werlo* dti4(32
zc eatOlfa, nigy a lo de a11eá0 da pronaãO D.4 volta d4 .10gma Oatfaie
uM rOlo crepoador inferior. a5indo Oeo. Grelo do prenecia d aRp
0.'0 O dOfinind0 um ¡mie UO prassãoatr gvOa do qual . pasagm . 0 ta,
tro aGiade aeu c) 010 crePeador para :remover a folha Oropoadd 110
dite rOlo cro poadOrr, .
10 - Wáquina para fabricar um papel crispando roccootke
tuidO, coractorizeda poi;"uma a000O formadora, um conjunto de px"OL
ou cropoadora adjacente à dita oocçcto formadora..o.dito conjunt0
jincluindo . una esteira de feltro que recebe a camada da mater44
Da da aocção fonuadora, medeia para , tranafarir a dita canada oa Anot
5. 270 formadora para g eateira do feltro por meio ao um jato
rOlo do preaaão do sucção na volta da cate,ra, dafinindo
;roa do aucçãorocobondo o feltro o a camada ao MO3m0 teMpO,
3'610 cropeador saindo com o r610 do proasão do sucção o definia,

de um ponto do proaaão O recohendo a dita oari gda dirotamonto soo.
Iro a sua auPerficio, o um diapositivo crOPoador
eçnuida ao dito, ponto do presaão o agindo com o dito rálo crop0g,
cor poro remover a camada cropoada da sua rospectiva superfície,'
11 - Procosso para fabridar um Pa pel cropeado.rocorlatiy
toldo can flexibilidade Nuaontada., caractorizvio por comproondat",
4:1 dopooição do fibraa contendo aglutinadoroo Om UM m010 ao.U000
tWO Um a ouporficio formadoraf, craminosa dronando liquido das fio
Una oebro a dita . auporflcio, formando acta camada molhada fiterIe.:leoa aObrO a dita aupogicio tormadora, , transforindo a camada me.;
Uada da superf420 f',..órgvlora para ura primeira eatoira do foWtVe,
proaolonando 4 . 00madaMOihada aebro . o feltro contra orla auportiad
dura aqUOcidd! tVan0fOrina0 A camada molhada para osaa me ama Oura4
raapando a s ewnada molhada da dita auporfloio co meg o tOMo.
Primindo
barco:1c.10 00 oua g .fibroa formando dobrao cropOadajo
00 com
dePositando . a camada rolhada cropoada saro wna oogUndo °ateira tia
a'cat,r0 movondo-sopais 1ontamente pagaando a camada montada oi'apb4
ça 3020 . a:dita ,00gunda oatoira Atra láa un ponto do prouo0 on,VOML
00440a .t n94011 9,11ant o a camada conaarva ainda auricionto unidad.
jPar.a ..o Au auao i?Draundior?ootaa doo nedo . rocriontando-aa fi()
cat. s+ ponto do proaati.ca. para aup—rigir ao dobraa:cropeadas embora
INwIdoÃo. tibral oricurtadao em umu condiciic Quinado O rloxivo/ k gia
latogotO O oannda gaala roconotituido . para tornar plàaticos 03 410
tlUtinadarós cont44oa ta meama e presaionando a camada x,econatkNii
Ça aquocida pax, o.1r
upoctivga fana tA boa 0oAd1 940 oAdea,
_ •
Za flaxivol:
ia • Proomo . para fabricar uipopol armado roccattio
%ido com nexibludaaa &domada, pet2a6tórUadó por, ouproondOr 4
grarmaciía do uma caraada nolhada ,do, utimatoriol . ribriloao contOUdg
"lutina "r" nat'."1 Ç °E1 . 42 c imoPropÀaapbrao dlopoata4
tIrOgo niettaaltal da dita Muda, a Inn onaaron da coaria tiala)

•
t.
•
•
ia contra 04 r6lo do orapo a r ;do . nstbfia'ra d r i, S !
ava,i,,at

q.

cem e

nuao fibras, fa z Ondo passar e camada molhada s
autilms oro peada engtiaa

são sabre a camada rolhada para ofotuur a redispoolção da
u alegai%
brna aC4 ulatondor o encurtamento das moomao p• .
roviwonto OX0OUte310
o, olonit ano unont0,.aChatando a4 faces da

afta OgÁttda, aucaond0

culan ao: 1 1 a3hatad0 a una tomraratura g urioiontomnto alta vera
ta'hur. plá0t1c00 : co acluti1a4or”9 na prévia

camada, Pra/I nana° a op.
moda achatada e aquecida atravOt do an
ponto 00 Pre nn ãO toAdO
wez, prosaão vuriclontomontn alta para aliOaf
foroc da oir , Q CAÍ,
macia o para forçar co aglatinadores a val:r:n-oo com
omop
tando-ao outro ai, socando r ea tO rion:.0.1L3 a ro1ba rc:.
'ataatc apidt
do dito aoeundo , ponto dc pre2ra'o.
• 13 - ProOoaco para rotrIcur uru rpreo ovn
i,
roconetá>
tuido ou fibriloao com ao ot.i.crffolo ,; noas
forr:, conidnu,,,
aumontada, p rincipahionto na diroçá'o de processaw.a.

to na roa/motiva máquina, caracterizado par oomprO011UOr a
cropeaw
ao do uma camada molhada fibrilosa con
tencb aclutinadorea, 00ZN
todo não catando :leoa ou maior proporção do que 30 por
conto,
pronsasom da camada asOim cropeada onquanto a morna

a

encontra-O uin
da co.l ouficionto unidado . para que ao r oopoctivao fibra, p0000n
re.
chupar-uno, calcando ao p aro crOm.,daa da camada durunto a
dita
p r o n sa6om Para alisar as focara
da moama reduzindo ainda a oxtonsR4
longitudinal das fibras da canada, aquecendo . a camada pronaed4
g
tomporaturac 3uticiontomonto aitaa para tornar
piá:ativas 00 ag2U.
tinadoros contidos na mesma, submotondo o camada aquoolda
a oleVeM
proz.uãos para cimontor ao roa p
activas fibra° na ata condição
oncuri, L da o para allaar ao facOo da camada
o, pootoriormonte,
socar a folha pr0 11aada r03altant0.
14 - Proc0000 paru fabricai, um papa

crereiado.re.
ecnatituido com olovada rO ulot6ncia do rup tura 00J
fru.,ro
asa c a propriadaa para 1.mpOOUSa.0, C ar a c
tOrlZad0 per cuanroT.
dor ao oporaçOag do a limentação do uma
camada fibriloaa molha
da c orroapondendo no sou todo ci uma pro p
orção de aocggem da
crdon do 15 a 25 por cento a urra pronaa cropoalorb
Alde a.di.
ta canada ri pro pOada, a pre nsaGem da cam
ada . cropondo onquant0
mooma ame/tira - ao ainda molhada c

orre3pondOnd0 ti ama aroInor.

do 0C0aGOM ontro 25 a 40

por conto., para 'anhatav . an dobraa
do trepa formado na =ama camada, calcando o raOrientando tia
ronpoullvao fibrao para p
roduzir uma camada recenotituida a.ti
nai.omto °coar a camada e:xauim roc
onotituida produz,ndo.ro ibna
;ra lha acabada do popol.
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rÁamo N O 147.828, DE 14 DE DEZEM BRO DE 1962
REQUERENTE. INDUSTRIA DE PLASTIC° PLASSOL LTDA,-RAu PAULO;,
MODILO. DE UTILIDADE.9JATEDEIRA MANUAL.
REIVINDICAÇOES

I - .BATEDEIRA MANUAL". conntituida por reciplento
, preferivelmente plantio° com feitio variarei • conveniente. dotado
de cabo fechado por tampa também plástica que ee encaixa fechando.,
hermeticamente o recipiente caracterizada por ter internamente um
rebaixo circular centrado, dotado de dentes na borda interna. robai
Xo tese coberto por disco plástico dotado de projeçio superior que
ultrapassa a tampa paeaando por furo central conjugando-se á manias
la externa; pelo fato do disco. suportar atravée de furos passantestrás eixos que inter/emente se abrem em aspas que configuram ow
laminas batedoras, é, euperiormente se conjugam à engrenagem* dis
poetas duas delas •ngrenadan aos dentes do rebaixo da taapa o 4
tercoira ongrenada numa delas; pelo fato da tampa ter na fac e Impe+
ror, junto è borda uma depreesão que configura o deposito do azai-.
t o, dotada de pingadeira para o interior do recipiontol, partelaimon+
t i; fechada por pino removivel, ligeiramente tronco cônico.
2 - "BATEDEIRA MANUAL", acorde com o ponto anterior e
tudo como eubetanoialmente reivindicado, deecrito • ilustrado soe
dop eonboe anexos.

da linha e vizinha do outra marca semelhante situada ao longo da li
nha mediana longitudine7.: AO campo; pelo fato de se situarem na outrametade do campo sele ca ,pas C4jas b8cas ficam ao rés do tampo, duasdelas ao lado da linha mediana transversal, pr6ximo ke bordas da me.
Ca a terceira no centro do meio campo e as três restantee situadas ao
longo da linha paralela ao lado oposto da zona neutra, ficando duas
unto ás bordae laterale de maior comprimento • a terceira no maio doi
linha ideal que ligaria ao d'uoe extremas; pelo fato da mesa diapôr do
lebataculos removiveie cono feitio de Cogumelos; pelo fato das caça +
passe interligarem no interior da mesa, indo desembocar por melo do
Conduto apropriado em bolea ou prateleira de saída para as bolas si
tuada no lateral da mas.- 1 do lado da zona neutra.
2 "NOVO MODELA DE MESA PARA J000 DE BILHAR", acorde
COM o ponto anterior, tudo como eubstaricialmente reivindicado lea'tirito e ilustrado nos desentoe anexos.

147.825, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1962.
REQUERENTE, ATANAZIO JESUS TENORIO..S.X0 PAULA.
VOULO DE UTILIDADB."NOVO MODUO DE GAVETA CAIXA PARA DINHEIRO.
Ttsmo No

uurmucAcns 1 — VNO°B MnaI0 DE GAvETA‘ CAIXA PARA DINHEIRO", formada por caixa substancialmente p aralelepipedal Com a metade da re-

1g

1

P1 G. 3
COR

TE

"A A"

s. •

rhmo,No 147.826, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1962
REQUERENTE, JOSí CORONATO.-SX0 PAULO.
4OO2L0 DE UTILIDADE."NOVO muno DE MECA pArtA JOGO'DE BILHAR.
REIVINDICAÇOEU

_
- .NOVO MODELO DE MESA PARA JOGO DE . BILHAR", const1

tuido por mesa de madeira, dotada de quatro pés, de tamanho variava]..
e conveniente, possuidora de tampo rebaixado coberto do tecido adequs
do • apropriado, com tabela elástica circundante, caracterizado polo

feto do tampo retangular ter una faixa ou zona neutra, que ocu p a uma
de suas extremidades de menor largura, com comprimento aproximadamente d, um d6cimo do comprimento total do campo e, centralmente Ui arco
de circulo. que invade o campo e dei:Imita a linhs de saída, inscreves.
do-se nu centro Cessa linha uma marca circular, que secciona a raforl,

fig. 3
cs'euperlor ligeira-ti:Cita obliqua, enoimadá por outra caixa soms1ii.4
lep eama44 cem 9 trogal 01,1%go s que se lneereve na parte. Plana,* ,“„
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Ign pciaa.ip.terier • (lu, tem, pot etaa.Velt a. ne~ P lana Droimtada**4
drogma de beni:-Oi lindrp;,, ambas pospiindo ngav,etas . nas faces rirontailla
,aharacterizedo pelo fato da gaveta. da caixa infpeiot c oMPri4r ,*(414
• ,
•
*Sibalicoldal alteada no funde da caixa assado mantida atoaria posioihn
- • t
•
r
+
Wer meio de alavanca do primeiro gênero apoiada em fuloro eituale
fundr do této da caixa com a realetenoir- eenligurade por dente ee.
agua se projeta nS intorior du beirada. da parede posterior da gaveta
a a potenoia por mola helicoidal que traciona a extremidade da aier4
Nmmoa contra o -Ato da caixa, e 's rd o ecaa p art e d e netw, aciona- dia Si
7ra beixo por ao de excentrior que 4 oeman4Rde por manivela •xteire,
Juin; pelo fatt de haver ro funeo de gaveta e.. hsetc hori:wat7a3. gala
AMO projee Tertloolueote pafe cima por meio de mela sus :creia* N4'
losilnlo que perc.zte, vaaCo mev...mentade a gaveta pura fora,
oentra.
ecen:',Rinnaçtrmbén
!Anne da galeto, derys.s d e Peecar por
ZrOtfin g itUál,d0 ao Par.de 05,1 CYJX/e.
iv- yr IaY.0 DTO:teci, em44£
2 - 'TUND dIal4
.
da com o pente %nIerter, r:cés ou,o eubstone:.e.Lne..te relvirdtcado
Aeestite e ilus'.wa.loe Aos deeenhoa maa2pe.
OLSO

TURO . R O 147,52k DS 13 DS DEEMBRO DE 1962.
AChUTO LTDA.-2 r0 PAULO.
SODU,O DE UTILIDADE. "CINZEIRD It'ANtADC ;ARA AU;r0..VIdGui3Og.
Viii
C1

1 . "CINEEIRO IMAN'IDO PARA AUTCOVEIS", constituide e
' Comttetizado pof uma bano em forma de dieóó, tendo no 8011 int#D(Or kite='
jx.n ;laqueta im- ;,s.da de 'sitio gt,metrico protr.-..ida na iii00
/lhe contateis com objeto metálico on ;,, se prende, por camada de mate
Xdal macio e, conjugal° ao referido dite° no lado opeeto ha um
èro de pequena altura, fechado no topo pot plaqueta metálica ou pléiorl
,re dotada de decorosa° conveniente e centralffiente de escudo deserde"
a. variado; pelo
de :.ateralmente em to.,Uu convenienta o latefla
ide cilindro apresentar um recorte oblongo que configura II bôca de taça

te ter aspecto de um circulo extremamente gareeta(,Cv teedo NuDattato
mente um gancho usual de cer4dgaao de Cabide • dafaoterinadd tal&
bém por ter doi* oortee parotale oteap¡yah
que não chegam a atinçir 0 ofatro'ltda• Pnn, cenfigurendo doia rasgol
oongitudinale de encoixe doo bniobe tendo próximo e onda uma das *M.a
tremJeadee um pequeno entalhe na parte auperior do referido meg() fp
ladesndo, itferiorments oe ent.ltec, de cada um dos laterais longit5...
herdo
dee bragoa
diluis do O0PP6 oent'jnI, dta pn>$600
,tUP prie444
renoviteio soltem felYades pr pe 'çao pItc.sticat cc Q
isáoe)es subote.ncialmeote alto e eletgaf . .o, CfnWr r,a iaca maior umt,
aerio do riquanae proáa.Ães pendseul.er:.a ter.rit..e , eu ou16raa • qlg
c . .T:te e2.Le do Itte.,
cou/ic as Os GUOM' y e Para te e4.e
1.01435‘,4,
ao e?to, lata é, ao ledo fio. 'reee fiV- 11O2',
u
mage
no.
tue''.anI do oemprimonto e IareJ.ra
f.
f=4.rd.
si+.zadale 6rit
carrespoc:eft-o cl4 corpo ocntr.'..., fleando so
penalmente, ser.00 que as p>redes do tmcd, sep •...:e C8IC TIICZO cen
trai ao intO211r.odaa per psquenaa t7a0aesas

diSt&NO14

corxeniettee para perwit i r o darlccatente do refcrdc tnayc ae lane
'asgo 4o aoopo central, ÇOr me!..0 de ennain• Ca cr:.31 QWv,
veeees no eti4elhow supeuler.
2. "IMO UW.W. DZ CADID2 UCA, EfIk. , ap ores opa p
po,,te anterior, tudo como oubstencialmente reitingira2v, Asserto . *
ilss.:esdo noa deoemtoe

WatlYt.O.

tia 1

I e 2

2 - "CINZEIRO InA;;TADO PARA AUTOMOUIS", acorde 001S
.rrito anterior, tudo como aubstentdalMeate releindicado, descrite £1.#S5
jinctrndo nos decenboo aw..coo.

f i g. 1

o
de 26 de março 411963.
TERMO C G 147.950
Requerente t PINANCIERA DE FERFUMENIA 5/4..- R. DO PANAn.
Privilégi o de Inveneão:ICAIXA PARA COUV2100 EE PO".
REIVINDICOOES

2

2g I gn No /47,822, D2 1 7,;
LE1B2.O D2 5,ÇCRo
IIEWRFRTE;) INCOPIAR IT1A0.8E0 PAUL00
NODP.L0 DE UTILIDAD50 1SOVC ttOCLO D2 CA rXIkEts
CAn'fiN
RDIV/NDIME/

-

novo EDU° DE CA23ID2 â)AllA gAVA DE, 061.5-Cti~

00 cor...)e centra atiodgadd Oon2 Goolonad0 ser! RateriSIVRanVointel
W5taco r42r CniM
- .0 0 coreVtorisdo I
W04190%05~

ne

Caixa para cosmetico em p, do tipo que Corieenito um
Suad o ao qual se erguem paredes latecto dirtcnoledas dad
bordas perimetrais do fundo em uma crrta medida consormso
tive de 14 cordão exterior anular; é estes paredes latee
reis, juntamente com o fundo, constituem um recipientes d
qual, sendo &condicionador 40 ccometI.co cu p compleMatÁ
te-se com uma tampa, que cobre tanto a boca da dita enin0
. como suas paredes laters:Is; acretterfnced vnJ",ao juet452
n paredes laterais ao p otra um aro exterior., que, soa%
Ja altura maior que U destas, por um lado CM.!.Ç41 em uni]
~uru prodUsida pelo soreão exterior da base, onquart0
pe/At parte fabular forma um ressalto caviar sue ., age
soatc,rft Obre'ss bere.se das rcr.'edes 2rtorc'i- Cu E.:Sef, e
Oaisap p onstitui o ajetc de retcnç go de uma polfcule
parla r,I1M
CernercUe atj6S bCS(.7.t
tr:.:16gç,
quç
cJ.
cei.nc
VA0 5 áUtspentseí de LLCL.ciia
Uutc, 402inin40 tt fechamento expositor ao p cooLdiMic
'4:0(8 na caixa, delimita ao Mesmo tempo ur espaço que,
ompreeadido junto da face interna da tampa, capas dO
4condicionar um 'cisne".
00.2z4 para cormâico em IX, co uru todo de rer,rem roo O
POiVindleaç gd 2 çuo antecede, f,

:-Pte tel cee
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'Mo se descreveu, ilustrou ao; de-senho -P r anÁxos, p5ra-04

riibdo pelo fato de vier

fins em vista.

;ma

aparilho portítil lautgnomo,qua

mite manter fOlhae ,de 'texto' a copiar .da'direçâo 110 i"Mal. •
da ,asio do datildgrafo, nuMa Miatancia p e l;manentemán‘te a
dequacia ao gt:au ' da vis g o, perimaneoendo oaíti linha eqUadr.a
da num retângulo: iluminado, el e 'sogurando ao ' datildgrafo oon
diodee perfeitas de oonfôrtO e ' maior eegurana.a contra erros.
de leitura. .
2 - DISPOSITIVO FIXADOR DE TEXTO PARA COPIA, de acatito
do com o item 1, tudo como oltado . neese Item o na doscrição das oaracterieticae.

/

TERMO N o 147.889, DE 25 DE MARÇO DE 1963.
REJJERENTE, ARTUR PISUEER.-ALEANHA.
PRIVILEGIO DE IN V ENÇXO..DISPOSITIVO PARA PIXAÇÃO, A PROVA Da
ROTAÇXO E EXTRAÇÃO, DE BROCAS EM PORTA-FERRAMENTAS.
WvINDICACORQ
1.- Dispositivo para £1xagün, a prova de rotaçio o extraçeo,

' dia brocas em porta-ferramqntas, brocas essas destinadas a abrir xu4
roa para tarugos em concreto, alvenaria e semelhantes, particular.
mente brocas em forma de form g eo de chapa° planas,
caracterizado pelo fato de compreender, na porç g o da extremidade
traesira da broca, um meio de arrasto e, correapondentea a g ato, ca
Vidadee, no porta-ferramentas, capazes de receberem os referidos
meios de arrasto, e um meio de bloqueio para g .vt:s provido no cite,.

TERMO N o 147.918, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1962,
REQUERENTB. RODOVALBO NEVES.-SÃO PAULO.
MODELO DE . UTILID4DE. HN O VO MODELO DE selam

RRIviRia(acORa

' i) -

do porta-ferramentas.

"NOVO MODELO DR SALEIRO", oaraoterizado por tpr a /or.'
ma de um gato, Oco, em duas partes, onidaa na região.
do percebo°, onde ambas tare rdscaa para se atarraoharattt
antro ai, potoeuindo a oabaca, pa regro dos olhOssaber
turae para saída do sal.

•
2.- Dispositivo de ac g rdo com o ponto 1, caraotorizado pelo pte
10 fato de que o citado meio de arrasto consiste em um prolongamene,'
to provido na poro da extremidade traseira da broca, e de que 0

memeo
rI) - "NOVO MOMO DE SALEIRO", subetancialmeate ooM0 o &SEI
órito, relvindioad0 ao ponto preoedento o apreaentadó
no ~anho anexo.
•

c

inaertado em uma fenda long11,00ll,s1 do porta-ferramentas,
3.- Dispositivo de acOrdo com os pontos 1 e 2, oarac:torizads

por ser o referido prolongamento de arrasto formado pela aba rocore.
tada de uma chapa estampada com perfil em L, cuja segunda aba dobra
da constitui a broca própriamente dita.

4.- Dispositivo de acórdo com os pontos 1 a 3, caracterizado
por ser o referido meio de bloqueio da broca no porta-ferramentas
Constituído por uma luva. disposta •bre uma oxtremidede do porta-fe2
ramentae, apresentando a mesma une perfuraçZo correspondente em

per..

411 ao de br,•: ,t Com soa prolongamento de arrasto.
5.- Dispositivo de acOrdo com os pontoe 1 e 3, caracterizadO

por ser o referido meio de bloqueio da broca no porte-lerramentaa
00netituido por um pino insertavel om correspondentoo furoo do 200
ta-Perramentao 8 do prolongamento de arrasto da troca.

~10 N e 147 895 do 29 de mond de 19 '63 •
Requerente: Nilo LOPES 0Aibot ANIMA 910.0We~
Mito. de Utilidade
DISPOSITIVO FIXADOR DU .ZONTO

00Puto
.5,EIVIuDIUO252

0 ,DIONWITMO g a8142â Vat Sal ginle

Dio pooitivo de oc5rdo com Os pontos 1 a 3, caracterizado
oer o raferido meio de bloqueio da broca no porto-ferramenta
*OONetituido por um parafuso, apresentando isso porta-ferramentas
IODO roaqueado, para atavraxament> do oitad. 74,so, eituado NU
MM ponto aldm da bordo dianteira dO .. r919ageva000 EO , aramto
da br.
0.14 Woutailág

pakr:Luimulame.

rwc
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7.. Diapooitiva de soara° com os pontoe 1 ou 2, carecterlf
fewa ser o referido prolonmento de araato do uma hroce nac19612(4
(5 1iido Por uLa salienola Oe material aohstedo de referLda brOORA

BI)

Ne.vembro de 1904

os Toais se eneoixem catre fte peredee de

ff"IX

•11¥

çZo

mouko m otan. tlissu4rnan

EUL.W1,.1.4

ffe

5:k9 E OURAR rmr:43wsk,v 5 ecmo rax:Zcs.. c cá. 'A ggiomt
somo substancialmscatc desorlto e reprocoE'tafe rOB

•

noelmente o requerente reivindica, de so ara ° 00in c
oonvenb
2ateraçoiona1 e o C6digo de Proprieda40 I28ustria1 em vicor, a0
'Dzioridedee do á 4,A;reepondent
podidox: de petentee de p ositados et

ebon PIWZ>0 para os fiae eek vâste0

Z'Áeparti4e de patentes de Alemanha em 16 de Abril de 1962 o 28 â.
'AO T O dO 1262, reapectivasente sob o b a P 36 569 Ib/80d a F 36 9Q3

707'

f

YV804.

dagkel

Fig. 4

"Ir-km0 Me 147.840, DR 22 DR NASÇO DR /263,
RceouRSETS. URIRAJARA URU& ORTRGA,-20 PAUID0
mona.° 83 MILIDALSo"rovo niw . DR EVRCONORW
RRlyIER4P6Cla

Fig.

4?12.W-ter 147.d66, DE 22 DR mAnço DX 193.
WQ~NTS.r.La I3IN IWOS • 0£A..SZO PaDi0o
klpr510 LW EXXLIDALE,"nevo RODUO DR CAIXA Enad.FORn
glaA0kg DR FRUTAS X OUTRAS WaRCADORI48.
fil,IVIumAcNO

9 "novo MMI1'4
RmaoANOIO, Careeterisade.
por ec ,..Ltituir-oo de use valias felioa kria0 soaste sem oavdteer
PARA RN

. NOVO %MU DE CAIXA rAULI-VORkE PARA ERIRAIATEM tR PRM

•

TAS S OUTRAS MERCADORIAS, caracterisado pelo Tato de
Sor provida de uma armaçRo eu calço bi-oeln1ar artiog
lado por um vinco nc sentido tranuffleal que.dIvâde a

ware ec. Solo compart4-utes dietirtos, sendo que net
partee laterais essa armae0 tem paredes Pa ro leio do -

n servea
Uradae por vinco longitudinal, vincos ;seu co
para encaixe noo flangee transversais lateraid da prg
teloirá que serve de segundo fundo 01 caixa o de em.
falada parede vertical nas faces' doe texteirceD
sue tanto a areavilo bi-celular como áso tabo1e7o
'providos de vitícioe de ventilaao, ato coinoldeatos
u 0 tebaida% 10 6a abaixo do cada flange, %etc-salmo:h
te, 2eov1au deu et.A0 de 8u4a :414o qae eme de e
a:Lça ou enoaz pura Lua retirada ou 46010eata da Cem
2n) . wou0 xop21,0 1C OAIXAUTRWOR52 PAR4ZNWILffide nw
TO V CURkE NUCADOR14,8, omeo relviddleado as le,
weotard elo fato Re sep proCdo ainda de ges eqw ".
gra C4W dele vime no otatido lonaltuding de Dada 2,2,
do formando proionsoaentoo ou oboo ViiadC0 PeÊ8 bano

0 ~desola. e Oe (=tolhe' *o~o1onadoe de aelkeW
j • 19 801/ Wear. to MAÃO "Madre abjetos Ot &CAUSO 11 taft
1
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C.t/inta-tei r a 2 1

61tamt0 dos mala varia d e s sConteeimeatoS,
2 "NOVO "XIV' DE EmERGENUVI ecoo setP,IlodloB,
, meie, Por peeeuir, era UM aCendiciOngx,
do em 1 # caracterizado
s
monto, tozoures alicate , tolherem e afins; em ut.:2 catre, modim
oOree.pell
Oementoo , de urg8ncia e desinfeatentee; em um outro,
mimai:4000
de
materia
Niaxentee anti-ofidicoN e estojo com
3 %MO "KIT". DE MIERGENOLV, 0000 roi:windicfi
doem 1 o 2 I. attraOtcrizado,.mais, por possuir mantiM0Atea aa
anzdie, literatura e8bre eocorree
conse rve , awm enlatada,
ia:cucando.
caergéncio, o •utroe maio que a prótica for
4 "ES,:4 ,,En n pr prRot g o140 ,

00%0 reivindiej
reim
do cm 1 ,003 ,etudo como suipatopoialmopte dosorité,
zem4
vindicado g ilustra do polop edoeah oe eP en e cc c C Pr e sente
/nal.
TERmo fi g 147434,. OS 22 DE MARÇO DE 1963.
BEWERg ras. dap4.gilo IAM SAR:US S/A. ROUPAS tePonlvAe.SAo ano.
FRIOngoio Dr INvENç10."APERFEIÇOÁKENTOS z CALÇOU D g BaNE!

E OUTRAS PEÇAS DO, VESTUÁRIO.
LW-24-21565a2

1 - Aperfeiçoamen tOs em calções de ' banbc e outras peças
ventuário, caracterizado§ pelo fato de o calção propriamente eito ,O
ent ã. o. i JaciPet ek a s ePel de (Ainva Ou outra, de tipo e meai aet§ágIb
ser provido, preferentemente em ruo parte dianteira, de um bolso em,.
trUtide x cOM 04.me nr5 Q9 24Selramente melor@s que aa usuala, 0 tende C
iço,, com cursor de feebeeSaa a equ.s,
bier.da livre provida do O dbe eOrr ed
»Ude com duaa alças ou correi-1'0a de acionementon uma de Cada 4tOopbo2
revirado pelo avesoo, tranaforme-re 17,,,x7) ÇsOinlid
em este que, umu vez
de embalage m para a guarda da poça, devidamente dobradep e ma INN110,,,

Togo N ci Wr..E53k DR 2.)3 DR ~DP,
Osionlismo ~RI Ronco P. nano TONITAb. g0 11010e
CRIVILROI0 PE INVENOÃO0 P PROWS0 DE PA13RIchg0 DE WSRTIRUND

,pummako,
,,,

mnIcApo Dn2nRWILIZANUS 4t oaxaoter6

s mo
zado por as eso6riae básiese do aoldelas Sores socada
sol ou ou estufa por espaço de tempo aufloionte pare a o
perda-da umidade recebendo depole tratomente Co Doc(sen 12).
pulvorizoolo atO ranu1açe de 4 a 10 meeb # mete CDdrc

%emes hera6Ueemente.
X) oRR ,IME 5319 DO PAPRIONW DE PERTILIZANTW, oubetaGo
cialMeatO COMO o deedrito e reivindicad o O P*nto
22Rgo ER. 147.8z9 t UR 237 PR P4M8do DE 1962,
ASQ5BRENTd. 40 JURADO YERNANDS0.-$70 PAU140
g V2U22~,
Alop2t0 DE p11, 14DADg f ,4 NOVA DISPOSIÇXO.CONSTRUMA D
PHIVINDICACOXQ

NOVA. DISPOSIOÇO CONSTRUTIV A SM FRUTEIRAS, careo
tericada por ele eix0 Vertical alon5. £0ot detedo de li5ei0
ra conicidede do forma e. permitir o encaixe em Pontoo . MI
meeis da acamo de pratos de elavet coe diteçoe.tee detad0
de sentrais também con diamearJa decf,suaia pare e()
encaixarem a distancia um doe outroa,firando c.conjunt0
fixedo por . me4o eonveniente k um euporta inferior dote40
de três ou quatro Pés.
2 - NOVA DISPO5IOX0 CONSTRUTIVA Fy, rNUTEINAS, de -.

acordo coma o ponto anterior,. Odo cem .° substancialmente'
•doecrito, ' reiwineioado a ilustrada nos 4480ehe'e'enexee,

~to pelo mesmo nono corrediço.
2 - Aperfeiço ame n tos om calçõe s de 4anho e outras pecas d5
descritos
veptuÉrio, como reivindica do em 1 subatanoialment e cem*
1.11=tradce noa

easxdse

fiva
-7%

2Rm.," Ne 147.999 do 4 Uo joneire . 4e 190.
Reoerentol PAULO AAMO$ SX013Au10.

Pnivi g ala do Inve g erles NATERPEIçoAMENT0'4M
RAWCONTINUA WWIAR03I2Ivos DE PROPAOANDA

gmunionns,

MONO

tas p osinvo
g SIRIDAREsok,

4 o 00112m0AnTRTO.gn Dwo7T7vo,g0g04è
YANA A/P2OENTAÇXO CONTINUA DE piaosinvos .DE pRomaeing,

gffig...4ngo o, gormeeo.rgYrWom Rgej.rego~ : ;ffirpenedee aze,
ReN os OS Iaterejaoe getlivMee Per Sew,ç .~Penntee+
treg dmame0 09,140zfs. 1'14~1,
o

ne~

P,PM1,4ç
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talelaMente de paredes da caixa_por mei* de iolos ou eixoe •
verticais eituados nos seus veres internos de forma qa4
pelo menos três dos laterais apresentam os dí.apositivoe'pro•
Jatados por fOrça 'da . fonte' cle luz interna, Ot;.racterizadO e.
to fato dag diapoeitivoa em material ; * tamanho conveniedta
estarem interligados pelas bordas superior e.inferior ad 103
8* 4C fitas que se distribuem elnuosamente no Interior da •
caixa descrevendo zig-zag ou equivalente, passando por rolo.'
os eixos verticais que fadem Os diapoaitivos permanecerem em
movimento contínuo ou intermitente paralelamente une aos ou.•
trop a no interior do trecho compreendido entre os que Se dia
piem parilelamente aoalateraie da caixa, ou seja em proje
çio; pelo fato doa rolos se interligarem por M610 de rodas +
denteadua que engrenam em corrente continua dotada de estica
dor em ponto conveniente; pelo fato de haver um sistema me
ter que liga e desliga e movimento dos rolos * como também
fent, interna da luz, num ou mais laterais da caixa.
2 - "APERFEIÇOAMENTO EM DISPOSITIVO mEc1rac0 PARA APREsECT410 CONTINUA DE DIAPOSITIVOS DE PROPAGANDA 3
SIMILARES*, ncerda com o ponto anterior, tudo como aubátan
cialmente reivindicado, deeorite e iluetrade noa deeenBoa a.
G8208,

Novernwo de 1.:;(63

tt

Hg 3
0-5

2-**

in

•

4

:;fa

5

TRMO N 2

, t7.993, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1962.
as~.„ eIDEUM PRODUÇOES LTDA.-SX0 PAULO.
PRIVIL gd10 DE INYENOMORIGINAL PROGRAMA PARA f.ADIO

E TELEVI
-

48IvIADIcscOzs

1 - "ORIGINAL PROGRAMA PARA RADIO E TELEVISIO'

caracterizado per apresentar uma sério de oitenta chovia o 091
um delea apresentando um determinado pais ou regias, dando
ma taleepootador eu radio ouvinte • impreaoão da uma viagem ma
termo de mondo, polo fato da ter um personagem central, um tu •
nata, **a trajas tipicee • acompanhado de um indefoctivil ea
*nimbe e de um criado, •cadiensdor de grande. oonfusEas e trepe
*a cada Mios, iate é, an cada pais; pelo fato de ma cada
pala eu região ser eneentrada sempre um personagem que °antigamarí ma aonader ou cicerone criador de malfiras confusOeme; pala
d, serem explenedee ia cada abes, os elementos artistica*,
G408 8 *costumes de cada regia* que • abem reprecoati.
G0 i4

fig

2 - 'ORIGINAL PROGRAMA PARA RADIO E Tti8C1slo*

(Èc{,

acordo *nu o ponto anterior, tudo p ealo aubstanoialmente reivin•
dicado o deoerito.
TERMO N° 147.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1962.
REqUERENTE. ELEUTÉRIO GunnamE GREME..SIO PAULO.
MODELO DE UTILIDADE."NOW MODELO DE AFIADOR PARA LLEINAS D3

BARBEAR.

REIVINDIGACOES

oeguint2e:
caracter/
zado essencialmente por compreender dois braços suportes unidoa
0 articulados pelas suas extremidades, sendo o terço médio in •
terno destes braços substancialmente estreitados; pelo fato aia
'NOVO MODELO DE AFIADOR PARA LAMINAS DE BARBEAR', on

fi g 3
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da dêstee braços terem Exacção transversal tronoo eanica, cuquem
te. que suas superficies internas contrapostas nprosentam-oe pla
nas para o perfeito apoio da lâmina, rendo um destoe prolonga -
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°APERFEIÇOADO SUPORTE PARA PITAS ADESIVAS*

nenetituide A. roldana suporta para fitas adesivas, de
$1411 • largura v ariava/AN formado por aro que corvo de apoie na
ra enrolamento da fita, dotado fc. _:ojeg
íSon laterais que osaft
viras batentes flua impedem a fita do se afunilar, caracterisa
n
do Polo fato do are sor dotado do miolo ou placa central
* dota
do ao fure cantrado onde Do aplica um eixo removivel do tona
abo *standar em que **afigura o suporte do conjunto, faseado
~aso girar.
2 a *APERFEIÇOADO SUPORTE PAR& YITSS AD8srvm" 0
gaérdo eia * ponte anterior, tudo como
oubatano lalaoata taerka
atoada,. descrita ilustrai, nes deeirabes anomess

mentos, o inferior, dotado de ealienoiae (pinos), e o outro, ou
perior, de reentrâncias (encaixes) correspondentes, variando a
raimere, forma, e posiçao destoe, de acardo com o tipo de lâmina
pele.; fato ainda do corpo restante destes braços 'configurarem (5
cabo áfiador, de forma ligeiramente afilada do fora para dentro
e portador no limite com os braços estreitados do aalienciae
redondadas; pelo fato ainda das superficial; externas desteci
gea serem abauladas no sentido transversal, enquanto que suas
--Atas; pelo fato ainda,
superfiole° internas apresentam-se r
das extremidades externas doatea bra, ‘eabe) serem providos cada Auai, e fora do plano, de uma sallacia de altura aproxime
daaonte igual a altura doa braços quando unidos, saliência 3 elema encairávele, por .ereee4o, em regiiiee rebaixadas de perfil •
c=vilinev.
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um diepoeitl .id ;01 motores soionadoa pOr na
m ele gaa(20.

comprimido e compreendendo um e spigo Centralmente diepoeto qqe
la
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age como rdlvula, um rotor montado to •ep4g go e prorldo emespaços

de cilindro, cada um dos clMala teskuo oritide qgé 000nera
com o espigão . e, dureete A roteM . 1° do rotoi no esp1ggo, s 61,40e6 !Premente conectada a e desconectado de um dueto de entrada e de
um dueto de saXdo no . espigge a UM anel Moutea lin'a caixa do motor
excentricamente ao esp100,.. , anel esq, que oircunda o roaor e cega.

ta Os pistões qqe aio móveie noa espaços de ollindros durante a
fotaç go do rotor este° impubionando o onel ' e ao mesmo terépo ego

por ele reciprocado, 'entre oa pontos mOrtoe externm e interno, Go..
factorizado em gize o' eepig go é guiado relativamente . co anel por

Oelo que torne possível o deelocamentq tfifffla ol onal do espigo
embora mantendo um certo deslocamento angular do espigão - angulo
de detalhe relativamente th. posioao angular do motor em que o
pistão muda sue direoio de movimento, Oça Qg Uca eudença de dito
engulo de detalhe durante o deelocomento.

z.

ugato H E 147z990, Ps 27 Da MU" DO, 1.962e
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Um dispositivo de toOrdo com o Ponto 1, caracterizado

00 que dito angulo de detalhe 6 selecionado de modo que seja ob,
tida, ume pre-compreasçv, O preaeãO de pre-oompresaio no aspe.
po do cilindro, PO 1$4Q4 dente* 4e pietao, 4 igual ou substancie]:
Re nte lauta t P rea e an que prevalece no ducto de entrada do espigiio
*Pando o origici0 autã brin4o em dito aPeng 44 o41ndru.
um dispositivo de eéOrdo com o ponto 1, ceraotorizádo

3.
els

que o copignío é retilineor e-transversalmente dee,ocdvel rela

tteamente ao anel rotativo ptra inverter a direção do rotec go do

t

Reto, Gerado o dueto de entrada e e dueto da ea 14$ 09
Radót CO tal mtheix ;ei na hoperriole do espigão que contete os ori.

"* •

ç

glOWEÓ0fidlindros do rotor, que o angulo de def rghe é de igual
taleiphO perwiscie evroae CO Oet j o em sobes go dirséO. ae de rota..
Ogea
din011itiVe

Co 00 órde ee e qual quer um dos pontos pra..

tante°, carsotenizadeNem prt o dooto de' entrada e, o dueto de
rds.ets'e na torso do recesso -0 preferencia limitados por roces

es.

pe.

Wlcatutp1anas mos lodos opostos de es p ie j o$ een en4O-S9 e Tece
orererlvelmentepdanSdo dueto de entrada l000lisade a' uma maior
asteuelado *logrado eepigU Tio R PO: preÉeriv . Imente plana do

CM* do solde,
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ta dispoeitive do seerdo cor o

p ente 1, enrneteriulao
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•

de uma poCição de

e20CdtPiolda4e . tax1ma poeitiva . para ume posição de excentiricidode'
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ZSIesegW

feroO Tottlineamente desiOtavel'da poeiO3. 0 blt4memente mencionada

usais:uca

gomai tormegao, de .toie,de eopliegeo m reduoRte
¡a ,espeoidede da peetaidotedosoes alto; doa qual3S4

suurniOes rigida, 00014000 g 0000l000 d io dt
le o do entro lado,noe extremos,pouos abnixo Os Onla
ltdoe bde

u.orpoano 4.9 tinálit o BCOMOD_CO Una

kali= iosigIó de excentricidade inéxime negativa.

diapositivo de &cerdo com o ponto 1, cormoterizndo
4,to O ees18r,0
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deelooftel ao longo de unl linha curva.
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147.557, em 26 DE !uno 03

22-yn :22V1Z. JO31g CARMIRO BANTIA-00.-"i0 PAULO.
.Non g to um UTI1IDADB."NOVA BARRACA Da PRAIA EP3SCA.
MIVIMPICAO3Q
I- NOVA BARRACA DE ?RAIA

E

PESCA, owraoterlzal: -

st': 39 forma.:. • de uma lona omcerado, Com furos naa bordas, oorC,,/
pro, • oor melo de ganohoa com sCatioo, o . quatro madxr
-514 u':e=kdos.
Tudo como desà/d..4o no p.cAoam,.

•

1.14

3J4 desenboe anexoe.

rg RM0 a le 147..3151, DE 26 DB
MARÇO DE 1963.
RSQUJIRRNT3. VIU-0A IUCIO DA 8ILVA.-a0 PAULO.
WALO ONQUEIMADOR
UT ILIDADB.*CACHIMBO
COM BLATRODO O& IG*1
go PUA rasess zet =AL.

atinAlaian
- uciampo QUIEMADO2 COM ELETRODO DE IGN-nk PARA
CÊS EM GSRAL, formPlo de um cachimbo comum, por.;a1 caracterizado
1,or extarnanante um eltrodo em forma de fio metàlico reaist?n n:,, , isolado, e cuja ponta t:Irmine prOximo da boa do quoim dor per p. 8S3iM produzir ao 'faNces eletricas que ato inic4o
cozbust"áo do jos.
TUC/J co, o descrito no r:. -Aente minorial e ilustrado
re6 dee,nhos ai anexo.
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Inddstrje Brattelta

Requerente: Indústria Vinoival
Sociedade Anónima
Local: Santa Catarina
Classes: 32 e 38
Classe: 32
Artigos: jornais, revistas e publica4ões em geral. A1b1111,S e programas
radiofónicos. Peças teatrais e
cinematográficas
Classe: 38
4ixtigos: papel e seus artefatos, livras U. °impressos etc., não incluí.
doa nas classes 16. 44 e 49
aa, 863 196 — ---

•-•
d
kív 8433 . 209-21::
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g
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dos Ptiíiài?.,

O MUI

CARCARA
n. dds trj 4 Brasi letra

ciwatio

atequercute: Mauchester S. A.
Corretora de Cambio e TitulbS
Local: Santa Catarina
Classe: 50
pallgos: financiamento. credito, investime ntos, distribuição de táttiro,
Raquerente: Eavérto Moretti
câmbio (serviços de)
hatabelecida em Fão
—
Artigos: Sal i or, solas e soladoa de
No 563.200

Plásticos
chame: 35

Affitigos: Solas, saltúa e adiados de

couros
Classe: 36
Magos: Agruialhos, aba lCos de Peles,
aventais, alpercatas, a:Usava:a binas',
botas, botinas, blusões, banas, baba.ladúàtria Brasileira
doures, bonés, capacete, cartolas,
Requerente: Indústrias Martins
carapuças, casacos, caaacilo, coletes,
Ferreira S. A.
capas, chales, fubecas, calçados,
Local: São Paulo
ehaPeus, cintos, Cintas, combinações,
Classe: 8
corpinhos, calças de SC4111041* e de
Artigos: balanças e caixas de descar- crianças, calções, camisas, calças, camisolas, camisetas, Stketitte, ceroulas,
ga para instalações sanitárias
colarinhos, cueiros, CaitaCOS, ohinelos,
dominós, echarpes, fantasias, fardas
N9 863.201
para miltans e cOlaglailit fraldas, galochas, gravatas, garros, PÇ% de Un-

Metroptan

tf

chieinat.nráfico.s
tard .213

rui
I

joriv/WO

A

Requerente: Ia-afilia Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Arnaos: filmes :inenattogruP.C.05
reveiados
Classe: 32
Artigos: desíailavao de tUnirs

Requerente: 141arailies1er S. A.
4.torretora de Cambio e Titti/os
Local: Santa Catarina
Classe: 50
inAaftlasas: financiamento,
Veatanentos, distribuição de titulai.
eamajo iserviço.s de)

[P; rmn, ,

K tV.I

Requerente: Atiriiinir..lec0011,
Xevikran Ltda.
"
oc . São
Requts e nte: Rio (trafica o &MIT)
Clasze:
50
Requerente: Distilatiu. Nia gar 8. A. Artiaos: adminiatraçao çie bens, coaSociedade Anónima
Local: São remi()
Local: Guanabara
pra e venda de imóveis. lotear/lentos,
Classe: 41
Classe': 32
Invest auentos, incorporações
Artigua: Revista e Publicações et
Artigos: vinagre, condimentos, moe com t nagiies
Geral
lhas, tempêros, plekles, xaropes ali_
No 803.206
• ....Mi
mentícios, sacos de trutas para fins
- -N° 963.211
alimentares e ferveeantes
Classe: 42
CARANDAZAI .
Artigos: aguardentes. aperitivos, bitter, brandy, conhaque. cervejas, es- indjstrt4 Brostleira
TERrIA0
sências para bebid-is alcoólicas, Lernet, gim, licores nectar, Puneh, rum,
Requerente: Helio 1.te3relli
inclizst ria Brasileira
Local: Mato (irosso
suco de frutas com álcool, vinhos,
Classe 16
vinhos quinados, vinhos espumantes,
riancialtleibe
vermutes, vodca e uisqae. kummel Artigos: argamassa cal hidvatado, aequeN.entè: P l aitema,
to feonómR:e) e Engenharia do
Classe: 43
cimento e massas de rerestinientoã
Projetos
Ltda.
Artigos: aguas giLiosas
Local: São raulo
Na. 863.28)7-208
bebidas' espumantes sem álcool, gueChis-o: 4
rana, gasosa, essências para refrigeArtigo.>: E.spurna de inagaesita, afã
rantes, refrescos, refrigerantes. soda,

suco de frutas, Sifbln e xaropes, água
de mesa e pós para refrescos

n

1(n

fir4.210

• N9 863.205.

OCCIONTA3
&g o- raulo-Capital
Ft .,Çlti P rete:
n Dhrli Ccnierc.,,a1 e
Inasiailiaria S. a.
Estabelecido cai São Paulo
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
N° 853.3j4

N" 883.2111

TERMA1C
Ind4stria Brasileira
Reque rente: 1:na-R-mia - • Planejaineriss
to Económico e Enganharia, de

Pimictos Ltd
1..j: Sito Paulo -Clnq-:e: 4
ArtNos: E.:-puina de magnesita,
placas , revestidas de aluininio

-

N at,3 219

METALÚRGICA DOUAT.§4
yuc . reii : e iutalnralca Douat
8.Ar
LOcai: Santa Catarina
x+T! ,,,,te de Etnpr,..".:a,
N" t463 220-22'

Rio Gráfica
Ed3ts5ra S. 4,
Treqw•Pente: Rio Gráfica e lildtaara
$neledade Anônima
Local: Guanabara
Nome Comerciei!
tio 8S3

gem, jaquetas, luvas, ligas, lenços,

mantõs, meias, ina", mantas, mandrião, maninhas, palatióia p alas, Pe.-

peugas, pulôver, pelerinas, pon-

ches, polainas, palmam, anarda -põ,
punhos, perneiras, quimano& regales,
indústria Brasileira
robe de ohainbre, rounao, sobretudos,
salas, sua.pantsarloa, saídas de banho,
nêt!ueren te : Metroplan — Projetes
e a. sungas,
sie Engenharia Consultoria Jurídica sandálias, ~atter. ~trt
stolas. soutiens, alacks„ toucas,
e Planejamento Sie
turnantes,
ternos,
isaitoraites
e vestidos
tocai: São Paulo
clame: 30
Classe: 50
Serviços: praietos de engeniuula »hos: *alas, saltai e .:44kdos de
boaraebii
ro. nsulteria jurtdica e planejamento

picas, revestidos de alutninlo

:Rio kg rau•., r
ledade »senil:na
ai: Onansbasa
~se: 32

tosioa

.inddstria Bradei,
Roqueren :
ica Douat 8. A,
Local: Canta Catarina
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes tia
tegrantes, a saber: Alavancas meato,
nicas, alavancas partes de nláquinas,
anela do aagmeuto, anais partes da
máquinas, rra,nques de motores. aras
de maquilam., bases de máquinas, bar.
ras do '111átliliiias, bielas, blOctla partas
de máquinas bombas a pistão, bu.
cilas de mar : nas, bronzi wts, camisas

para raaaniu s caniblos,, canos par+
tes de isn'tqwnes, c arburadores. ear.
dans, "cartel-4", cilindrai de maqut.•
nos, colares para máquinas. comprei.
:sor" dizima:
de indQuilla
eng renagens de, eixos
máquinas, aság
em:opresso:Abs, maquinas ventilador"
warteietes ipecán,crxi, mecanismos de
~manos, /nolo§ da mÁquin" alo%

▪

5486 Quinta-Salm kl

:Ores de eXplOSãO e de ~atéo

pexatusos pase. maquia" pia-

803.2e8-53.1

Oes para máquinas, placas parbea de
fflaqUínalb, ple,tinadeiS de ix D4Ore8,
rolamentas de Motores, Mores,
segmentos, tambores partes de má- s
quinas, turbinas, válvulas partes. de
máquinas ventiladores partes de máquinas . sirabrequins e voissOtes partes .
de maquiam
Classe: 8
Artigos.: Aquecedores, bombas para •
WOUSTRA BRASitene
gas, bules elétricos, chapas de aparelhe elétricos,
elétricos. chassis, "humetros aloésocai: Santa ~as.
rxicos, combustores de gás, o:OpresClasse: 6
sores, fenos elétricss para soldeffogferMáquinas e suas partos inITts para passar e engomar,
ões, Artigos:
tegrantes, a. saber: alavancas mecâfornos e fogareiros
nicas, alavanclas partes de máquinas,
Classe: 11
anéis de segmente, anéis partes de
artigos: Meigos de ferro e"*I alintdo máquinas,
arranques de motores, aros
ou pito, s saber: Banheiras, bacias, de máquinas,
baixe de máquinas, barmusas tsseas, baldís, buisS, • barde• os. cit.:si:ires. compadses. caçarolas, ras de máquinas, bielas, blocos partes
de máquinas, bombas e pistão, buchas
calosirõss, caunidos. castiçais, chalei- de
máquinas, bronzinas, amibas para
stosedeiras. escumarlsgras, gra- máquinas,
clunbios, canos partas de
desirias-saores, jarras, jatros, lavacarburadores, cardatis,
Stsças, mseanetas. mictórios máquinas,
"carters",
cilindros
de mato/Usas, courinóis, selas, piss de cozieha, co- lares para máquinas,
.compressores,
muns e dr. tipo americano. pratos. dínamos, eixos de
máquinas, engrena
jeasas s ixadores. polenteirss, tabu-gensdmáquia, copresleiros e tacho,:
soras, máquinas ventiladoras, marteClasse:
g : ;,ulejos. calhas de telhado, letes mecânicos, mecanismos de mámolas de máquinas, motores
ela p.a, pssa construções. colunas para quinas,
et Mi', t•rti c s s. esquadrias. estacas, estru- de explosão e de combustão Interna,
para máquinas, pistões
me p.e.s. construções, siilehés, gra-- parafusos
máquinas, placas partes de má0es. js.ne:as ladrilhos, lajes lixeiras para
platinados de motores, polias,
para esse:ruis:to, pises, surtas. pos- quinas,
rolamentos de motores, rotores, segtres. tus, de ventilação e venezianas mentos,
tambores partes de máquinas,
turbinas, válvulas partes de máquinas
venuiladores partes de máquinas,
NP 863.224-107
virabreemins e volantes partes de
sisas,
ivessiasgica Dosa.- S.A.
más:minas
s es; bel Peiçlü: rias' it
es t 4E111 à
Classe: 6
Classe 8
Ai' eo,: M.-quinas e suas pastes intesaber: s.la va asas In scan i- Artigos" Aquecedores. bombas para
ií itss
e
s.s1
partes de máquinas, gás, bules elétricos, chapas de apa.•
es- segmento. aseis partes de relhos elétricos, chassis, chuveiros elém.. sas . arranques d,• motores, aros tricos, combustores de gás, compresde
bases de maquinas, bar- sores, ferros elétricos para solda, 'ferrs.
Inssuinas. bielas, blocos partes ros para passar e engomar, fogões,
oe 111 t
.s, esm as e èkSi,o, buchas
fornos e fogareires
ar inssusess, brcnsitiss, camisas para
Classe 11
cãmlScs,. canos partes de
ir:i411.1wv,. -carburadores, cardans, Artigos: Artigos de ferro esmaltado
s s --ass" . cilindros de máquinas, co- ou não, a saber: Banheiras, bacias,
turcas, baldes, bules, bandela. •
máquinas. compressores, bacias
jas, comadres, compadres, caçarolas,
ce • is .,. ,Ixos de máquinas, engrena- caldeirões,
canudos, castiçais, chaleiquin ase IntiqUhat.; com press-e 4
so
iLitquinits ventiladoras, marte- ras, cuspideiras, escumadeiras, grades, irregadores, jarras( jarros, lales.. mesenicos, niscantsmos de tua- vatórios,
louças, maçanetas, mictórios,
•
eas de máquinas, motores usinais, panelas,
pias de coeintla, co&is C:1.)1...:ãO a de combustao interna,
pa:aTuNto, para máquinas, pistões muns e de tipo americano, pratos,
paia asoonnas. piscas partes de má- plaõae, puxadores, polenteites. tabuleiros e tachos.
elUMSS, platinado? de intsoras, polias,
rosimee soí de motores, iotoras. segClasse 16
ni s slas ;suiliores partes de raaquinas,
itiessae (Stivulas partes de máqui- Artigos: Azulejos, calhas de telhado,
n,.
dores partes de máquinas, chapas para construções, colunas para
construção, esquadrias, ~em estrusirs
uins e volantes partes de
rra;
turas para construções, Otilchâtije
máquinas
das, janelas, ladrilhos, lajes,
Cesse: 3
oensirs00, Pklee, Portee,
• i_ss: Aquscedul.es. uombas para para
tubos de ventilai:1M e vette=
g
,
Me
gtt •. sue, elétricos, chapas, (Fie aparenas.
s's•-:isos, chassis. ,Sativeiros elé..mbustores de gás, compressores ler: os elétricos para solda, ferros
Para pses.r e engomar, fogões, fornos
e fogareiros
Classe: 11
Artigos de ferro gensitado
ou asS, s saber: banheiras, bacias,
bat iss tortas. baldes, bules, bandeja, csinsdres, compadres, caçarolas,
cuarn Rk canudos, castiçais, chaleira , . cuspideiras, escumadeiras, g:11.0e,, 1: 'adoras, ssrrits
tá! 'os. louças, triacanetes, xndotórios,
urinoms. panelas, pias de costeais, comuns s• de tipo ainerioesee pratos,
piscas. puxadores, polenteires, tabuleiros e taches
Classe: 16
Ariaios. Azulejos, calhas de telhado,
cismas Rara con.steucões, colunas para
Requerente: Dance Comerqin e Táncs .szru • ao, esquadslas, estacas, estrud filitgge, de Perniunbuoo S. A.
as as para construções gttichés, graLocal . Cluanabeza•
des. janelas, ladrilhos, lajes, lixeiras
Classe 33
pirs construção piso., portas, por-.
Arterosí Indento
tõss. stitxs de ventilaçáo e venezianas
Cl

•

.

1
m
2~
otaptuilL=1.

_

N" 863.2e3

I

Rassaussee: Basco
dltilittse. de Pernanaa
(trolégr
Local: Guanabara
Classe 1
Artigos: Na elesse
Classe 2
Astigos: Na olasse
Clame 3
Artigos: Na classe
Classe 4
Artigos: Na alasse
Classe 5
Artigos: Na alasse
Classe 6
Artigos: Na desse
Classe?
Artigos: Na classe
Cimas 8
Artigos: Na classe
Classe 9
Artigos: Na classe
Classe 10
Artigos: Na classe
Classe 11
Artigos: Na dessa
Classe 1-2
Artigos: Na classe
Classe 13
Artigos: Na classe
Classe 14
Artigos: Na classe
Classe 15
Artigos: Na classe
Classe 16
Artigos: Na classe
Classe 17
Artigos: Na classe
Classe 18
Artigos: Na classe
Classe 19
Artigos: Na classe
Classe 20
Artigos: Na classe
Clame 21
Avisos: Na clama
Classe 22
Artigos: Na classe
Classe 23
Artigos: Na classe
Classe 24
Artigos: Na classe
Classe 26
Artigos: Na classe
Classe 26
Ateses: Na cisara
Classe 27
Ai tios: Na cisme
Classe 26
Artigos: Na classe
Classe 29
Asnos: Na clames
Mau, 30
: fis, cisais
As
31

t: a, eleethe
Artituso 32
Aeng814:1 classe
Aseiggase Moas
34
Amigas: 14_36oleai.
_

Artispdt
•Glisl1
at,ac asse
36
Artigo: Ne classe
Glasse '37
Actigge:moNea classe
38
Artigos: Na classe
Classe 39
Artigos: Na classe
Classe 40
Artigos: Na classe
Classe 41
Artigos: Na classe
Classe 42
Artigos: Na classt
Classe 45

Aelinliadia400
Arbigoet Na Mole
C14oee 46
arbigm Na Medo
(114464 44
*Mem:: Na duas

Claes, 47
Meigos: Na dam*
014ess 48
A44.upe: Na clame
Ciem* 40
Meigas.: •Vst eines*
eleass 50
Adelgo& Na ohms

•••n•n••n11.....-

N' C48.24

MANOL
Inddietorts Braldteira
: hidastria e Consers42 de

Peodstos kiimeaticios 3/isnot Liais
Local: R. O. S
Classe 8
Artigos: Na elas**
N- 8613 135

Plasdecor
indústria Brasileira
Requerente:
Plastispuma Cliktiete
A. — Indlittlatria e Conirielo
Espumas Sintéticas
Local, St. G. S.
Classe '26
Ari 408: Assentos de esponja, aspa-th• e plástico,' encostos de esti/Infa
e plástico , colchões • de espon4a, aponta e plástico, travesseiros de sopapos
espoais e plástico, borraalmi.
cial op sintética, matéria plastios op
eintétir.a, pluma para estofo espumas sintétioas
aU, 863. aeg

Veiocor
Indústria Brasileira

Pias' isptima Gatigh41
n ,ftecilierente:
.(S. A. — Lashistria e Comércio tio
Espumas Sintéticas
i
Local. R, G. S.
Clame 28
Artigos: Assentos de esponja, - ,
ma e plástico, encoaos de espsz • e
plást ico. colch Oes de esponja, ,es sins
plástico, tiasesseives de espuma,
esponja e plástico, borracha artificiai
.1.2o.v sintética matéria plástica OU Mn +Mica, pluma paro ti:, , titito, espumas
sintéticas
------------- . --- --Na. 3(13.2*-:?-238
"AllAIÉN*
E3RAS.

'Requerente: Me la,
Airs:en Lida
Pa
Loss]:
(essa Ss
Aálisos: Fasestis.s em psç ;a: t i l 11
linhagem: moem: ara- : 21in-: arseu de pano-couro' pr -r. un peca ptisN
qualquer fim: r.e.-sa:.
lhas de tecido:
riintst, valetas: tecalos para susiesur Pus eut
peças; tecidos em ds al(stiSs,
alnaca am ssnts ca rb.s. sCtithints:
caroá, eissmita, eclulsss c . nt, cisas. cretone f.l.is';.•1,u, f1pli

eoPS.10 Qt1WAL, (Q Ui)

Quiift. a-leira. 21

•

./14r1gatg-orão,
,3i1 .ktItnito,
J, matéria pianipa„ pYr, °PP>,
ê
papel, Tarai, 1-4.Y0P'; ---'41. 4,: 171
:ase, setim,"¡• ta1t.nlãeçaeadas da
oorracha, Li;itgald0 impregnados deqiii.flmitr írriaterial.,; veludo.
;abo.rdinti g

• 0¥4,

•

glag4 A -

•

•

Artigoa: Batahcelros • de -máquinas,
ypiraçacleiras de máquinas, caixas partas de ITI4.(11.11;52§, calandras, corredi&ao pora ro gicithaall facas partes de
ntecildne,s, ¡naumári tliP as , filtroV
fiadores ar gora 17aáqu1i tas3 lapgafileiras para na4u}r1 alisadoraSlimáquinas tiatedelrak UMA/m.5 be efiejaderFW,J .Ill,ãql,4141 ,t
quinas ide
nas 4:le bobingr, 'itáquluas de hop,.
uadorgê, máquinas
dar, 4,quines dabt
de calar, MÁA~ çr4, 1.0-•
quinas Ele clarear, niaquinas de coser; inaídrias 4e debitiar, máquinas
de dor, 114gliguaa: Cte•
nas de Eior.. Apoguinwi estgeipa,dorgs,
máquinati p'sg.q.ezforas, aiáquinas u,r(iidoras, 14409111U ker,20els, PaPikadoree

nicos, -da televlsão,-. peças- teatrais-e
el neMa t el gráXiCasS.
Ega MO W '1'

L4 5 3"

3

•

'

•

til! AL,

4

A

,4

'‘I--ili IX- ,Ã S -i/-/

TO; i:INMelikke,11
•

;

I

44'

'IMASTRIA BRASILEIRA

INVESTIMEMS
;

po T

Requorente: Sagibras s 4.
dito, riitanel.amerito, e Inyestimen• tos.
. •*
Nome fiernercial.

,Itaqberenie: Dlairar

Local. .._ão Pauio
Classe; .50
Artigos'. Na classe
Nç 863.25/
•Á

Pronto Socorra

Artigos: Alinanaqueg ; albums impyea=
sos: talepidd,rios; eatá19,59A Cr011,1eM

Distribuidora,

de Maios Valfo .ei Mobiliados 8.

a_-p .o a

cieátrrações de
velas dit televisão e Peu,s,- Watre,is;
n te.:.
Piinere
Sokarr4 ' Çaneas
divaabs impressos, ~,ês
_'
;_
g
,
ii-naa
impree_as,
i
goriask
10,11.1414s,
Citu-se
;53
t.
A
ao 144,. .?vrçai musicas impiessas, peças C11143Litequerenfei
Ma,lharia
.Al]
,
..4 1~1: 0,2 pe / 9.. ,. •
e._
teatrais,.
de tei a-104k
Cilosse. 23 • ,.....- . , •": P lait9gOlicas;."
regralnas - de. rádio . e : de televisão,
Artigos; Fazendas ea 0,e,.44.;- ,..fular; Pporpakande.
,. impressa ezerita,- publilinhagem; morim; 'musSeline; oigan- CaçõW,-Im pi.eszgs, reViatas e roman,
di;ipano-couro; panos em peca Para
r el' cir Pa i IPPr essfis da
*1.- 14;;Presse
qualquer fim; pardal; i e ,:pêgcsilirka; cç.,_
qu
a
ovelai de •wlevisão e peçs
i irits, novelas
isatjfiollar,',
f
•
r
t
retalhos de tecidqa; sar
rillt,s " . de cinema; teatro
Tafetas; tecidos para ‘.4 4quer' final teati'fnA, :"se
- e televiso
em _peças; tecidos chi geral; de algo-:.
x ClaSiar.
- 104.155tri p: 13resi1etra'
.
,
dão: alpaca-, amianto4 -eambrale,. cá- I Artigosf Agendas, álbuns", bloéos para
ce- auetações,; cálculos,. cerrespondência Requereu -tê: ' E;c1r4p 4ng4Q '• maldn:
nhania,• car pe, "ettesinira, celulose,alw,,
m, crepe,- crafnno, claSticw ps
ti
,
_ Locai nio cirsudit g"o
ei escrita, ' 'arleriletas -em
laa,. -fusta, gabardine. gallgÀ, 8a,se desenho•
r •, .
çlas,ç: 3(i- '•« ' ...., ...r,- cartões.- de visitas,. • chcqtr2s, i
a.
branc
1110,
gordorão, : giita-pei,ehe. .:re-racY,
envelopes,
etiquetas,
faArtigõs
"ile- yeettikio; roup4s; tet.a4, a
idégkee,
•
daplicatas,„,"
"
lá; liiihdF_ in_allia, -matéria
ss ,a, li.kr es fonleroa is, de semi-confeWoriadas ou sob inedid•:, 1.'
turas"».. in-grea
nylon,, opAla; papel,. puni, i'ayon, se4
contabilidade
e (Weals„,),Ivras • lão,-ini para honkans,. senhoras e crlaWns, á
...,
l
da, setim, vidro e vis.ces,e; tecidos er
a t a- b nrr4P; 44041$ ,tlwals. saber: Aga.sos feitos-de pele.:4 paki,
7
esse
,
-ta;
K
;
fts
•e
borrcha;
ouro
pra
treeado d .a
-Papel papel para turatt ou a,Lifidais: puakuad,-averk.
me- r i at ak Premio:irias,
tecidos é.inpregeacIps de -qualquer
ele•ZrifM as e" radiogw- lati; batasi'liiitadc.res, blusas, blus6
.
•.
.---,_-1-enNkrP~,
t
terial:-velude
-me; 1:Ç.O.J202.,./f0 i4410.; tgiões.... t. boinas, bon&J,.-1,ulerosr'eonibinaÇões;
•, ClãUe r30 ,_
,
-•: 50, ._ .;. calçados' cachatóis, ealniaoIna, capa-• ,--..„".-- Çie.454marca
ArtigoS; :Agasalhos; aQ4#4;4,;- aven-. _lioa
de serviço, cetes, ca p as, casacos,. canções. capo.
eta. O.:` qorrko
blusas, AP distMair
tais; r .•`liaby-Liol l '; , batas; ".
atividades de/ qg _Te,' teu, -calças., çalça-saies, chinelos'em:
blussas; blusões; cache-cols; calçados; Pa ranedas- Orn cljffitrik! IN4 0 da lfil-, 4(15, 0-intas;:, Catulsas, earuisetas, - cal''' Oilçties; caroisas; ..1W•cakirinait;
calças;
ções, cartolas coletes Co ~os, cc.
carriisetas;
ba'rerr4..~- sa; capotes; PressOS de qaálquer natureza;
pa~ . .cuécas,colarinhos, eue4ros,
--ta9.0ea ePI sena. •
casacds; citales-klgatieps;
chapeus; dolman -s; echarpes, eldolas;
tos; colariluip;'
ri ,e.cadrrinaçO•es;
fardatnentos; _gorros: . galochas, graespã•tgaaa;
`'.111rnorQs
8#3.24•%••2,4a
nhos; citécita; n
yeta,s, guarda:pó; impermeáveis; ia-.estolas; fardasr: ',gratalite; lacunas;
lenços, lançaria, ligas, libr"
Jaquetas; lenços; Alugarias: -luvas; ingerias; _toai/tas, 'meias; pala.s, pais.
aS'
de
uso
.PessoaO;
.
macacões; mán
bit, p autii.fa,a, plia lfl aS, noirs, pli-.
manteaux; maptilipsts; malhas;_; melas;
nhos, P.01/PA e p&41-1 110,9 ilfa çaillitilL
paletós; pegnoirs; - pijamas; 02tiche5:
p elerine,s, pMeaaaa, ppn,e. RPlOYen;
pulo veres;- quirncrics; robes de çhaincgl i mOrlês C quetata;. xegaros robo rto
bre; roupas de baixa; MIADO feitas;
chambre, roupas çie b4.1RA Rua o, trai,
roupas para esporte; roupoes; saias,
balb g. rotkpaa fei4Wi, pa,roi•grum"
sapatos; chorts, slaks; cribretudLis;
rou p ões de 04440; ag ia, SaP at i¥: Ma*
fólitiens; suéteres; trUlleurs; tquicas;
dálias, solichins. sbiglis, sitteks, sun.
uniformes; vestidos; visons.
gas,--suateres,4 Silkpelle0Aik aP,11Uço,
sobretudom lerajatt, ternos, toucas,
Ns. 881.241,242
tailleurs, turbantes; • uniformes, uniformes Wrif, eni preg adRE. treSticf.03;
-' xales. , .
Dente de Leite
' R
lodustri,3 0;54i1eiça
Pe. BRAS.
x
2 R 't
Requei-ente; Indústria Nacional de
•"11.0.
=.
Artigos -Esportivos Ltda.
.
.1,ridastrJ.•
Lacei; Rio de ,Janeit :e .
341,r4 ,
—
Re querente: Proviex
promotoÁ,
. CR ac a : 32 .
SeViierelitè: Rutniia , CCráércio a In:
, Artigos: Jorna!, reviStas, e publica- cm 'gerida.% ipipqrt,egfiol e croortecão
dustrig i ' '•,•'-,
t.irnitatla
n cOes - em acra). .PrOa t aM as. radiofôLocal: fio 112a ulo
V...".

1.

OTTINIA

sol PP N slAs creN.

Requerente: Podátert, Prokuoções Grá,
poas e, Edittna Ltda.
Lpeal: São Paulo
g_laase:
•

14 I.

". ,.2 +ti".3131,4
a$ I

N t$ 863.2t.0

a

'.144 .444j5! ,;'

j.ndástriã_ pti.44,),etra."
Requerente: Sagil;rti à. A. Crédito,
s Pi nianc ialnen to e Investimentos
R„equerente:
_
Loal: Eign Paulo
pica de Inst-,:tunantoe Medidores' para
_
Classva; 50
Auto-Voiculus Ltda,
ATOL:ação: Para dtstinguir atinàda• Classe: 8.
des de/ou relacionadas com uma
Artigos: Na classe
Companhia' de frecitp, financlapiento
•
Oasse:. 5,0
• e - Uive> Usa en vas
Artigos: Na classe •
, •
-1‘,19 ' 00:247
N: 80.246

si to, BiztAS

1 .

*São litilo
lasse.' 50-

tividarie; Processos e siaterom de..
rédit9, iins.neiwnento e •utediário. • r í, 4ss:y,Ditrài s. .1,(1,.;
t a .;
r
'INT 1,43. et
,A
4
•. tett

Artigos; Agas,a, as; ,t 'anagttaa; aventais ba,by-citi44; Wittás,;•,~; blusões;
:ache-cols; _calçados; calças; caieinhas calchei: c4M0,1à- 44; aaasets.s.; no:1401as; capas; capopas, pastaças; chatas; chapéuS; ciDtia; °Antas; colarinhos; comblna440.11; corpinhos; macas;
charpes; asputilhos; estoWs l. fardas;
gravatas; japones; jaquetas";_ lenços;
lingeries; luvas; macacoas; mantas de
U se P asse ai ; Irlanteatix; mantilhas;
inalls; meias; Ita_le teg. / PeaPoIn
jamas; rponcho-s; putoveres; qiumo- de teares. Çeares. tes,ouras anença.
ventiladores Partes de alínVin".
nos; robes de chambre-,roupas de bai• ,
plaSnv. 0
xo, roupas feitas; ToUpas para esporte;• • rou2des; t,s,al*s; atipatas,i *ar- -4411)11040.9 Rçge-PPÇõe6 e PArt10-tes; sobretudos; sig-X2i; ntAtens; sUe- ciP a eões, liryPort açães e- ei‘P94açõh
em geral
teres; , tailleurs; ttlnica,s;, uniformes;
ralidea' ifiaNta.
;
Númerás '883,243445
.•
. )4- 40344-444
'

•
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•
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IlsTRIL BRASILEIRA

,

Regue ente: Litzeilte Comercio
Indildria S. A.
Local: São Paulo
Classe: 50 , •
Artigos: Na classe

5

-t

,

,CALFABRK:,
_ • " •P"

INDÚSIvIÁA, 114R-A 5,ILEIRA

-

• k-

Refl u kieu te: l'actil .0abylel_

• -",„,r;_41X01-1; Si* 'PeSiló
ArtigJa: Na ,eisoe
.. ` Chts.se: 50
,
„Artigos: N48fia„?.60-261

'

.

•

BRASILEIRA

Re q uerente: Teattl Gabeteá
Calfat S. A. ,
Ldtál: São Paulo.
Classes. 90
• Artl iNis = Na 04350

.

•4-14-4•44~
N° 863, ?•14

CALFAT
,INDOSTRIA: , BRAjILEIRA , •

•Requerente: l'eXtil eta44-10.1
Calfat ca, A. •
Local: Sãq FRUI°
Classe 50
• -.Artigos: Na cliaMe •

,44t4t4/n4'•

,

•

faUÁrIGO OFEVIAL (Seção IiI111)

.47-temr
853.263-264

No

"i3 R E LT LE: X
EIRAMENN
: Textil Galari31

Calfat S. A.
',e,acal: São Paulo
lasse: 40
'tip,os: Na classe
Jksse: 60
.ê
Na classe;

833.2nn

N

3
í3.28.t

- A ALTA QUIi-LIDAD.B
CARRODYNIIAS réE rMLICAS Requerente: Striuli & Cia. Ltda
Local: São Paulo
Classe: 21
Frase de propaganda

'dnèlüctwh

Requeránte ; Construtor. , .);;e:;-,;3,
Requerente:
.:),Eitadouro FTigorU. leo
Ltda.
Lagoense S.A.
Local: Rio de Janela
N 9 863.276
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 16
Classe: 41
Artigos da classe
Artigos; Carnes frigorificadas, secas,
zrescas e em conserva; salames, salN o 863.283
sicha, mortadela, linguiça, paio, banha, toucinho, peixes enlatados,
frescos, em conserva e ao natural,
carnes salgadas, chouriços, chispes,
lIndú3t pra arasákirca
DIÁRIO I) T2
camarões, extratos de carne, fiamRequerente : Amilar Vieira — In- bre,
lombo,
lagostas,
línguas
frescas
Indústria,.,a Comércio Ltda.
MATOGROSSO
dinhas, carnes em geral e seus deri..
Local: Rio de Janeiro
e defumadas, -,7,resuntos, costras,
Requerente:
Augusto Camba.
Classe: 46
*vades, aves
sagas abatidas, rações
Local: iVlato Grosso
Artigos: Detergentes em pó; deter"..ril?,nceadas
Classe: 32
gentes líquidos; sabão em pó; sabão
Artigos; Agenda ál:aun-s, jornas, aiem barra; sabão gelatinoso; sabão
N 382.282
manaques, catálogos, figurinos,
líquido; e cêra líquida
vros, revistas boletins, programe-s.
radiofônicos, programas televisados,
N . 862.276
peças teatrais e enernatográficas

2;Me

N ç's 863.265-256

CAL L'AMEN
(1C)!JSTRIA GRASPLERA
erenie: Textil G' abriel
Cal,:at S. A.
Lua': São Paulo
Classe: 40
. 4..rtigos: Na classe :
Classe: 40
Na classe
r.ns 863.267-268

-1.9 853.287

r; »1,M FA E X
LHA BRA111_Rok

I--:
t:

R e querente Industria Gaúcha de
óleos 'Vegetais S. A.
Local: Ria Grande do Sul
Classe; 41
Requerente: Amilar Vieira Artigos : Óleos comestíveis em geral,
Indústria e Comércio Ltda.
azeites, gordnie.:. banha, manteiga,
Local: Rio de Janeiro
margarina, Molhes preparados, conClasse: 46
Artigos: Detergentes em pó; deter. dimentos, farir.has, fécula e massas
gentes líquidos; sabat) 2,in pó; sabão alimentícias, azeitonas, café, essênem :lana; sabão gelatinoso; sabão cias aliment,das, extratos de tomate, de frutas e de carne, Mo cas em
líquido; e cêra liquida
gerei cereais , Liicínios, carnes, vinagra ',:ol.r.cird/o e temperos
N a 862.277/2'18
_ — * - — —
N 363.283

Textil
,:k .e I
Calfat S. A.
São Paulo
n asse :
sl=isse
c_lssse: '51,1
,*- jj.• : Na c:asse:
_

Requerente: Sem a'. Comércio e
Industrio. Ltda..
Local. São Paulo
: -I
Ch
A'-tigos ; Urna especia'Adade /*arma cêutica indicada, no tratamento
da Pele

51t.tA

I

:111 , ri
São Robero
Sã.° Pou:0
:2
, ti g cs: Na ilass,r.
Classe: 38
* . tieos: Na classe
Classe: 50
Na classe

DiARIo

7?),ra3ne:Irrg

?;ei e

Artigos: Um- creme para limpes:1
cl e pele
•N v 863.279

Requerente: Rer re.sentações melo
Ltda .
Local: Guanabari
Classe: 41 Artigos: Cereais
N° ,Ã3.280

N'" 833.272

•

MATOGROSseNSE,
Requerente: Augusto Garnba
Local: Mato Grosso
Classe: 32
Artigos; Agenda álbuns , jornaL-,
manaques, catàlo
g os, figurinos,
-,, ros, revistas boletins, prsg,raina-a
radiofônicos progranias televisados.
peças tea6ais e cinema tográficu
N° 863.21i3

C°, A IP R C E
BATEI iM
Requerente: Air erican Usabail Pra.
duto ";ie !micos Ltda
Loca ,: Guanabara
as,e : 48
tigos : Lei c e.s pdra banhos, cosm.:r ou g e,con, crayon, * cremes
paro maquilag2. pomadas e líquidos
pai a l impez.:i e embelezamento do
rosto. mãos /Jas unhas; cremes
para massagem . desodorantes, perfumes, loções pa-re os cabelos, pó faol al, sabonetes perfumados, sais para
banhos, tinturas para os cabelos e
cílios, máscaras j.3 beleza., esmaltes,
acetonas e crena,: para limpeza, clarearnento e unaciamento das mãos I
n363.284

'Ul4 DE PAPEL E PAPÉLÃO
SAO RORO S.

e

Requerente : Soina r L lin it.]
Imobiliãriu
Local : Mato Grom-_, a
Aplicação: C'ornercCo cT "frativsis
N o 833.269

SOMAR LLMITADA
IMOR1.1,5211A
Requerente: Somar Limites:
Imobiliãria
Local: Mato Grc.-s
Nome comerciei
863.200

iNIATO'" '

SE.

Req ue re nte: Errare.0 Matunvos,iein,e:

•

rãeque , _ Indústria, :le Papel e
ttc São Roberto S. ,
'1,3cal: São Paulo
Name comercial

Constugowa
Mega Ltda.

Ltda.
Local: Mato Grosso
Classe: 50
Aplicação: Tr.insport:'s Redcw dos
de Ce gr
N° 863.291

N° 863,278
in.,,LJAte,

//k.
DIALI AP — Disttibui,
da:, de Títulos
YbiIiárlos S.a.
local: São Paulo
Name comei. c

Requerente: Companh i a de Cigarros
Sinimbu
LOcal: Rio Grande do Sul
Classe: 44
Artigos: Cigarros

E..-r.rr ..0

Requerente : Cci,strutora Mega
Ltea.

IATC.C953EISE 12;k

Local : 0119.113 baia

,

Non - c+-,

Regue; ent

PRECO DO NÚMERO DE Ru E ,\C 3 . 5s d

-nr

• `...11

t,til

L
Nome de ealo:e,a

