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SEÇÃO III

ANO XtXrV - N.° 16

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 19 de janeiro de 1966
Decisões do Ministro
Augusto Gomes - recorrendo do
despacho que indeferiu o termo 369.805 - marca: Café Grão de Ouro - O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: Embora a presença da palavra (Ouro) comum a vários registros que a associaram ao café, não seja suficiente para configurar
a colidência, o acréscimo da palavra
grã,o, de inegável afinidade com moihho, torna a colidência entre grão
de ouro e moinho de ouro um fato
ositiVo. Nego provimento ao recurso.
io, 16 de outubro de 1965. Ass.)
Daniel Faraco, Ministro da Indústria
• Comércio.
CIMAQ - Cia. Paraense de Máquinas - recorrendo do despacho
de deferimento do têrmo 374.081 marca: SIMAQ - do requerente: Sociedade Comercial de Materiais, Má_
quinas e Motores Ltda. - SIMAQ O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: Negá provimento ao recurso.
Rio, 16 de outubro de 1965. Ass.) Daniel Faraco, Ministro da Indústria e
Comércio.
Institut Na tional des Appellations
d'Origine de Vins et Eaux Vie
- recorrendo do despacho que deferiu o têrmo '412.216 --- marca: Cnico - do requsrente: Lourenço, Horacio Monaco is Cia. Ltda. - O Senhor Ministro exarou o seguinte despacho: Em face dos textos claros dos
artigos 101, 102, e 103, do Código da
Propriedade Industrial, dou provimento ao recurso.
EXPEDIENTE DO SECRETÁRIO
DA INDOSTRIA
Despachos em Recursos
Rio, 19 de janeiro de 1966
O Senhor Secretário da Indústria
- Alfredo C. Salomão' - negou acolhimento ao pedido de reconsideração apresentado no processo abaixo,
a fim de manter a decisão anterior:
Têrmo:
N9 157.185 - marca: Diário do
Brasil - requerente: João Duarte
Filio - recorrente: S. A. Publicidade do jornal do Brasil.
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CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Lanifício Leslie S. A. - recorrendo do despacho que deferiu o termo
392.873 - marca: Pérolin - do requerente: Braspérola Indústria e Comércio S. A. - o Senhor Secretário
da Indústria exarou o seguinte: De
acôrdo com o parecer, mantenho o
despacho de fls. 20 v. e aguarde-se
a manifestação do interessado, cuja
revisão sômente poderá ser apreciada
no judiciário.

Expediente do Diretor Gerai
Rio, 19 de janeiro de 1966
.
Exigência
Etablissements Vandenbroeck &
Cie., Le Themogène Stè. A.rl - no
processo de registro 195.490 - marca
em prorrogação: Le Tnermogene Tome conhecimento do parecer da
Seção de Prorrogação, e diga o que
fôr do seu interêsse.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Rio, 19 de janeiro de 1966
Exigência
Jorge Botelho de Souza - no pedido de inscrição como Agente da
Propriedade Industrial - Cumpra a
exigência.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de
1966.
Do Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial
•
Ao Diretor da Divisão de Orcamento do M.I.C.
Renda
Senhor Diretor
Comunico-vos, para os devidos fins,
que a renda deste Departamento relativa ao mês de dezembro p/passado,
foi a seguinte:
Cr$ 63.428.680.
Valho-me do ensejo para apresentar-vos meus protestos de estima e
consideração.
lbsen de Sant'Anna, Diretor Geral.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA
Rio 19 de janeiro d% 1966
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14
da lei 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias para eventuais
juntadas de reconsideraçãt.), e do mesmo não tenha valido nenhum interessado, serão logo expedidos os certificados abaixo:
Marcas Deferidas Termos:
N9 301.639 - Calfosvita - classe 3
- requerente - Laboratório Jaccoud
Ltda.
N9 391.430 - Metalume - classe 11
- requerente - Hugo Grandis.
N9 398.269 - Weco - classe 6 requerente - FMC - Corporation.
Palmital - classe 41
N9 456.050
- requerente - Cirel - Comércio
Importações e Representações Ltda.
N9 456.994 - N. S. do Brasa classe 23 - requerente - Tecelagem
N. S. do Brasil S. A.
N9 457.074 - Tank - classe 17 -requerente - José Zapparolla Júnior
N9 458.590 - Campeão - classe 43
de Avelino F. Rhoden - sem dire1to
de variar em tipo de letra.
N9 458.893 - Kenley - classe 47 de Paranacastro Ltda. - com exclusão de óleo para descarbonização.
N9 461.495 - Ouro dá Brasil classe 8 de A.B.C. - Rádio e Televisão S. A.
N9 461.938 =Minha Vida Daria um
Romance - classe 32 de Rio Gráfica
e Editôra Ltda.
N9 463.043 - Velomax - classe 47
de Manoel Oliveira AssUmpçãO.
N9 463.450 - Sofanete - classe 40
- requerente - Vulcan Artefatos de
Borracha S. A.
N9 467.818 - Cobalfer - classe 3
- requerente - Laboratório Ostam
S. A.
N9 468.567 - Resoluçdo - classe
42 - requrente - Gustavo Pereira
do Valle. .

N9 468.761 - Neutermo - classe 14
- requrente - M. Agostini Comércio
Industrie S. A.
N9 468.851 - Brazão - classe 1 de
Brazão - Tintas e Vernizes Ltda.
N9 468.872 - Cisma - classe 4 de
Cinsa Cia. Industrial de Mica S. A.
N9 468.962 - Província - classe 42
de - G. C. Tavares 84 Cia. Ltda.
N9 469.587 - Cardoso - classe 23
de S. A. Tecidos José Cardoso.
- N9 476.729 - Spanka - classe 32 doa
Editôra e Importadora Musical Cermata do Brasil Ltda.
N9 480.465 - Indaiá de Rio Claro
- classe 8 de Sociedade Rádio Indaiá
de Rio Claro ILtda. - sem Direito a
Expressão Rio Claro
Insígnia Comercial Deferido
N9 457.027 - Emprêsa
cidade - classe 33 - requerente Hugo Pinto da Luz Mosca - artigo
114 do Código.
Títulos de Estabelecimentos Deferidos
N9 453.222 - lerplex Ferrapienagem e Pavimentação - classe 16 a 33
- requrente - Manetta & Santi Ltda
- artigo 117 n. 1 do Código.
N9 464.257 - Homeopatia Adoipho
Vasconcellos - classe 3, 48 - Farmácia Vasconcellos Ltda. - artigo - 117
n. 1 do Código.
N9 460.128 - Edificio Itororo classe 33 - requerente - Simon
BoChner - artigo 117 n. 4 do Código
Marcas Indeferidas
N9 302.179 - Duplomatic - classe
8,de Indústrias Romi S. A.
N9 400.255 - São Vicente - classe
42 de Nicolino Russo.
N9 445.237 - Super - UAIT - classe 38 de Indústria de Papel Leon Feffer S. A.
Lindoyana - classe
N Y 448.669
43 de Lindoiano Hotel Pontes Radioativas Ltda.
N 9 452.441 - Victorcap - classe 21 .
de Victorio de Aquino.
N9 455.377 - rum e Jerry - classe
40 de Wilson Queiroz.
N9 455.574 - Retilinea - Magnética - classe 8 - General Electric
S. A.
, N o 457 000 - Visionfilm - classe
I 32 de Visionfilm-Propaganda Ltda.

•
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- As -Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à ,publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diàriamente, até às
DIRETOR GERAL
15 horaR.
. ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinenCHEFE DA areara aia /cavacara
tes 4 matéria retribuída, nos IENEM• DO isaiwiaer DE PUBLICAÇOSES
FLORIANO GUIMARAES
casos de erros ou -omissões, MURILO FERREIRA ALVES
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
traça° II.
das 13 às 161 horas, no máxilacie
do
g
p
ubdoldadd
dO
•xp•dlant• de Owpartardent•
mo até 72 horas após a saída
Nadlens, de ProprIodade Induatrlat de INInlotdrie
dos órgãos oficiais.
dd Indústria d• Comérak)
- Os originais deverão ser
Impresso nas Oficinas do Departamento da Imprensa Nacconal
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e. emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre REPARTIOES E PARTICULARES
anuais, as assinaturas poderCapital e Interior:
Capital e interior:
se-ão tomar, em qualquer Senestre . . . Cr$ 6.000 Semestre .
Cr$ 4.600
época, por Seis meses ou um Ano
. . . . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
ano.
Exterior:
Exterior:
- As assinaturas vencidas Ano . .6 • . . . Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000
poderão ser slispensas seta
aviso prévio:
vão impressos o número do! dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, 'o mês e
sinantes providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que findará.
•
j pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de 1 cedência mínima de trinta
na parte superior do enderéço continuidade no recebimento (30) dias.

EXPEDIENTE
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- As- Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinalaras
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli:
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mem
mo ano, e de Cr$ 10 por ata*
decorrido.

N9 458.476 --- Enel - Classe 16 de
N9 463.122 - Taperuaba - classe
N 9 477.561 - Brasil Itália - classe
NO 478.284 - Daekirl - É - si
Engenharia, Estradas e Lavouras 41 de Oscar Braga da Cunha.
50
de Cia. Hoteleira Brasil Itália.
com Samba - classe 42 - requerente
S. A.
N9 463.132
-Três Passos - classe
NO 479.505 - Portugal - classe 38 Cinzano Limited.
NO 458.594 - Pato Branco - classe 41 dr Moinho Três Passos Ltda.
de
Fábrica de Sacos de Papel PortuN9 478.285 - Daquiri - So com
42 de Lucas Bes ai Filhos.
NO 463195 - São Paulo -- classe gal Ltda.
Samba - classe 42 de Cinzano Li, N9 459.407 -- Gaucha - classe 43 16 de K. Lopes, Gilio & Irmão Ltda.
NO 480.255 - Brasília - classe 41 mited.
de Farncisco de Paula J. Dias.
de
Solda Carneiro Exportadores cie
N9 478.286 - 'Daquiri - E só com
NO 463.436 - Brasília das ConcorN9 459.621 - Santista - classe 41 rências - classe 32 de Romeu Favila Sal Ltda.
Samba - classe 42 de Cinzano Limide Consignatária - Santista de FruNO 480.578 - Espumate - classe ted.
NO 463.525 - Varginha - classe 41
tas Ltda.
43
de Crizanto Albàn az Cia. Ltda.
N9 478.287 - Daquiri, Só com Samde Bar e Café Varginha Ltda.
N9 460.263 --- Esquina da Tentação
N9
480.864 - Queluz - classe 46 ba - classe 42 de Cinzano Limited.
N9 463.584 - Vitória - classe 4 de
- classe 15 de Magazine Esquina
de A. Medeiros & Cia. Ltda.
N9 478.288 - Dakirl, é só com SamCorticeira Vitória Ltda.
da Tentação Ltda.
NO 481.303 - Guanabara -- classe ba - classe 42 de Cinzano Limited.
NO
464.699
Campestre
classe
NO 460.576
América - classe 28
8 de Guanabara Indústria Ótica Ltda
de Anúncios Plásticos América Ltda. 1 de Cia. Açucareira de Penápolis.
Nome Comercial Indeferido
NO 491.993 - International - clasNO 165.076 -- Axibel - classe 48
NO 461.129 - Guanabara - classe
se 6 de InternatiOnal Staple And MaNO 417.337 - Indústrias Reunidas
2 de Cia. Guanabara de Automóveis de Darcy Pereira da Silva.
chine Company.
São
Francisco S. A. - requerente NO
465.448
Paraná
classe
44
de
N9 461.207 - C B C - classe 8 de
Frase de Propaganda Indeferida
Indústrias Reunidas São Francisco
Cia. Brasileira de Caldeiras e Equipa- Depósito de Madeiras Paraná Ltda.
S.
A.
NO 329.347 - Está à venda em todo
m-Mos Pesados.
NO 466.341
CAT - classe 50 de
o Brasil o primeiro e único dentifrício Titulo de Estabelecimento Indeferidos
N9 461.270
Santa Maria - classe Metalúrgica Wallig S. A.
14 de Cristalaria Santa Maria Ltda
1nT9 467.187 - Café Society - classe com fluor pasta dental S. Pellegrino
N9 4441.269 - Bar Pelotense - classe 48 requerente' - LaboratóN9 461.725 -- Ciasa - classe 41 de 41 de José de Abreu Santos.
classes 41, 42, 43 e 44 de Mattos & Cia.
Comércio. Imóveis e Agricultura SoN9 467.727 - vellame - classe 21 rio Zambeletti S. A.
ciedade Anónima.
NO 464.278 - Roteiro da Semana de Auto Peças Vellame Ltda.
NO 464.313 - Extrato Puro de Toclasse 32 de Gonçalo Coelho dos Sanmates
Etti
sem
Pele
e
sem
Sementes
N9 462.063 - Das Palmas - classe
NO 467.848 - Pif Paf - classe 2
tos.
15 de Cerâmica das Palmas Ltda.
de Cooper, Macdougall Robertson - classe 41 de Cia. Industrial e Mercantil
Paoletti.
Exigências
NO 462.076 - Alisofixo - classe 48 Limited.
N9
464315
Paoletti
a
mais
Moderde Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
N 9 470.389 - Reglex
classe 2 de na Fábrica de Conservas Finas do
Têrmos Aguardando Exigências
N9 02.329 , - Esferoaraf - classe Plant Protection Limited.
Brasil - classe 41 de Cia. Industrial
17 cie Cia. de Canetas Compactor.
N9 436.182 - Ortese Sociedade
N9 470.557 --- Mosteiro - classe 41 e Mercantil Paoletti.
Ltda. - Organização Técnica de Sa" N° 462.379;- Delicia - classe 41 de Bar e Café Mosteiro Ltda.
NO 478.280 - Daikiri, só com Samba ramos Gerais.
de B a r Padaria e Confeitaria Delicia
NO (:74.020 - Gancha - classe 42 - classe 42 - requerente - Cinzano
N 9 441.177 - . Min - classe 41 de
Lta
de José Frederico Viese.
Limited.
Nestlé S. A.
N° 462.909 Paulistano - classe
N9 475.892 - São Paulo - classe
N9 478. 281
- é só com N
40 de Fábrica de Móveis Paulistano 41 de José Teófilo de Carvalho.
9 458.981 - San São Santos São
- classe
42
- Daikiri
requerente Ltda.
Paulo Comercial e Imobiliária S. A.
-„nzano
Lanited.
NO 416.054 -- Brasília - classe 42
N9 463.029 - Café Patrocínio - de José Joaquim' da Silva.
N9 467.700 - Produtos de Beleza
N9 178.282 - Daiquiri - So com
clas-:,e 41 de Indústria de Café PatroSamba - cl a me 42 - requerente - Artebel Ltda.
NO
476.793 - Guaruja - classe 41 -Imano Limited.
cínio Ltda.
NO 468.906 - Altex S. A. Adminisde Balneário Guaruiá Ltda.
N9 463.070 - Guanabara - classe
N9 478 283 •- !) ._v2kin - Só - Com iJadora de Bens.
N9 476.986 - Guananaia 8 - requerente - Comércio, Indústria
- g riba
clas,a 42 - requerente NO 470.469 - Indústria e Comércio
8 de Bijuterias Guanaba:a
e Refrigeração Guanabara ,Ltda.
Gamam Limited.
Cimar Ltda.
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I.R. Geigy S.A. - Oposição ao
N9 468.691 - 468.692 - Benfica. N. 482.957 - CM:as - Cl. 41
N9 473.184 - Mário F. Guimarães
de: José - Laesclo Gonçalves Que- têrnurs 695.137: Titulo - Serviço D.D.T.
Cia. Ltda.
Pneus S. A.
zado.
- Dedetização Desinfeção e TranquiliN9 477.585 - Brasil Representações
N9 468.762 - M. Agostini Comerempreendimentos S. A. Bras
cial Indústria S. A.
Alteração de nome de titular de malva dade - nas classes 33 e 5.
Virgo Publicidade Ltda. - OposiN9 468.764 - Auto Union G.M.
bIVERSOS
Casa Inoxidável S.A. Indústria e ção ao têrmo 697.096 - nome comerB.H.
468.841 - Paul Magy Kunsagi. Comércio - pede para ser anotada da cial: Comercial e Importadora Virgo
Têrmos - Aguardando Anterio- N è
Ltda.
ridades: • N9 468.850 - Frudex Desidrataçã,o, marca: Casa Inox - m..herG: 297.565
Casas Gaio Marti S.A. - Oposieão
N9 387.606 - Organização Imobiliá- Industrialização e Comercialização de - a alt(ração de nome - Ante-se a ao têrmo: 702.900 - Marca - Arroz
alteração de nome.
ia e Comércio Ltda.
Frutas Ltda.
Bandeirante - Cl. 41.
N9 426.331 - Ferragens Magalhães N 9 468.88 - 468.886 - S. A. InExigênc'
Brascol Ltda. - Oposição ao tér.
S. A.
dustrias Reunidas F. Matarazzo.
mo 697.1,48 - Marca Plasticola
N9 436.297 - Cornélio 8/ Cia. Ltda.
Têrmo:
Cl. 28.
N9 483.913 - KeramQa Indústria
N. 483.189 - Multi: Representações
N9 452.767 - Ayrton Fernandes Cerâmica Ltda.
Igasa SÃ. Importação e Comércio
N9 463.922 - W. A. Sheaffer Pen Ltda. - Cumpra a exigi
- Oposição ao têrmo 702.573 - Frase - Sistema e Bom Preparo de suas
N9 453.418 - B. T. Babbitt Indús . Co.
Diversos
Terras - Classes 6, 7, 21. e 32.
tria Química S. A.
N9 469.686 - Consórcio Sul BrasiIrsa S.A. Importação e Comércio N° 455.695 - ublicações Associa- leiro de Calçados S. A. - Indústria
N. 467.316 - Cofib-ls Cia. FinanOposição ao tèrmo 702.579 - Mardas Paulistas Ltda,
e Comércio Consulbrás.
ciadora Brasileira - Aguarde-se.
ca: Imasa.
N9 456.960 - Irmãos Mazzaferro
N9 469.980 - S. A. de Materiais
Oposições Retificadas
Cia. Ltda.
Haim Akar ei Filho Ltda. - OposiElétricos Same.
ção ao têrmo: 691.787: marca Meia.
N9 456.943 - Móveis Jules Ltda.
N9 470.574 - Eletro Santos Ltda.
Luis Amado Tenente - Oposição ao Lua: classe 41.
N9 458.973 - Mecânica Leve Ltda.
N9 472.010 - Agro Moageira S. A. têrmo: 689.990 - marca Higr - na
São Paulo Alpargatas S.A. - Opoclasse 8.
N9 459.937 - Jorge de Campos
sição ao têrmo: 701.535 - Marca:
N9 472.360 - Raimundo Resende
Mello.
Amaro Albino Pimentel - Oposição Plastibamba --- Cl. 28.
Sobrinho.
ao (ermo: 694.730 - Nome comercial
N° 450.122 - Correntes São Caeta.
Olympia Werke A.G. - Oposição
N9 473.178 - Editora e Publicidade Empreendimentos Camaragibe S.A. no S. A.
ao térmo: 694.689 - marca Teclat
Edição Extra Ltda.
Em
Casa.
N 9 460.177 - Vieira, Costa e Cia.
Cl. 17.
N9 477.695 - Comercial e Agrícola
Moinho da Lapa S.A. -- Oposição
Ltda.
Lanifício Sulriograndense S.A.
ao termo 696.243 - Marca 'N.S. da
N9 460.450 - A. Campolina de Sá Iporanga Ltda.
Oposiço ao têrmo 700.639 marca:
478.791 - Rudolf Helmut Krets- Lapa - Classe 41.
9
Ladysport - Cl. 36.
N9
460.715 - Edisio de Holanda N
Ermelindo Sturion - Oposição ao
Marques.
térmo: 13a Vista têrmo: 694.094: clas- •
Exigéncias
N9 460.841 - Capuava S. A. AgáEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
se 40.
cola e Industrial.
Têrmos com exigências' a cumpri:1'
Societc; Rhodiaceta- Oposição ai
N9 461.227 - Raimundo Edilson Republicado por ter saído com incorre- tênno: 696.394 - Marca: Sergal
N.
468.285 - Stora KopparbbergS
Pereira.
ções
Classe 7.
do Brasil S.A.: Indústria Metalúrgica.,
N9 461.877 - Abraham Cracovsky.
Opc tição ao
Societe Rhodiaceta
Rio, 18 de Janeiro de 1966
Belzer do Brasil S.A.
N. 468.699
N9 462.173 - Cia. Nacional decoes
Clastêrmo 696.395 - marca Sergal
N. 484.061 - Torogravura Rosai
Alimenicios.
se 6.
Noxificação:
Ltda. Foi mandado prosseguir na
N 9 462.174 - Cia. Nacional de Doclasse 38: excluindo a expressão imUma vez decorrido _o prazo de reces Aliventícios.
pressos.
N9 462.250 - Abrasivos O'Lustro consideração previsto pelo artigo 14 da
N. 484.103: Salvatore Di Benedetto.
lei 4.048 de 29 de dezembro de 1961,
Ltda.
N. 484.103 - Salvátore Di Bule.
N9 462.251 - Abrasivos O'Lustro e mais DEZ - Dias para eventuais
COLEÇÃO DAS LEIS
Ltda.
juntad. . de reconsideração, e só do mes1965
• N9 462.539 - 462.540 - Etel Em- mo não se tiver valido nenhum interespreendimentos Técnicos de Engenha- sado, serão logo expedido o certificado
ria Ltda.
abaixo.
NOTICIÁRIO

1

VOLUME V

N9 462.588 - Henke] 6 Cie. G.M

Marca Deferida

Z.H.

N9 462.638 - Comércio e Propaganda Especializada S. A.
N9 463.483 - João Jorge.
N9 463.535 - Fazenda Santo Eduardo Ltda.
N9 463.598 - Laticínios Vencedor
Ltda.
N9 463.684 - A. Mazzei Indústria e
.
Comércio.
N9 464.273 - Exibidora Cinebms
Ltda.
N9 464.312 - Cia. Industrial e Mercantil Paoletti.
N9 464.820 - Fábrica de Calçados
Italbrasil Ltda.
N9 465.429 - Lanifício Amparo
S. A.
N9 466.122 - Cia. Nacional de Se
guros Ipiranga.
N9 466.446 - Alceu Santos.
Irmãos Souza Ltda.
N9 466.634
468.550
Maximino
Penna Rey
N9
N9 468.887 - Saturnia S. A.
Acumuladores Elétricos.
N9 468.593 - VEB - Druckmaschinen Werk Victória.

rermo:
N. 464.440 - Soivex - Classe 48.
I
•
Requerente - Cia. PalerMont Indus- •
trial Industria de Perfumes e Artigos de
toucador - Com ex Jlusão de bando
una.
Nome Conierjal Deferido

Tèrnió:
N. 431.059 - Henza S.A. - Adi:uni tração de Bens Comércio e Indüs
triz. - Requerente - Henza S.A. Ad
Tinistração de Bens Comércio e -Indústr.a - Artigo 109 número 2 do Có+go.
Marcas Indefeedas

N. 454.848 - Sojo l a - Classe 41
- Cia. Cestari Indústrias de Oleos Vegetais.
N. 457.042 - , Bri - Cl. 23 de:
British Nylon Spinners Limited.
N. 461.281 - Retan - Classes 11
perad o
- Requerente - Retan - Recu
-radeTmbosLt.

ATOS DO PODER
LEGISLATIVO
Leis de iulho a setembro
Divulgaçar n' 952
Preço: Cr$ 2 200
e
VOLUME VI
ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos de 'ilibo a setembro
Divulgação o' 953
Preço: Cr$ 6 000
A VENDAS

Na Guanabara
Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1 Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em BrAsilla
Na -rde do D 1 N.

Retificações

Têrmo:
N. 116.295 - Privilégio de invenção: Processo para preparar novas vacinze, purif.eaclas - Requer-are: Glaxo
Grots Limited - Pontos publicados
em 11 de janeiro de 1966 -oin incorre'
ções.

IN. 131.23? - Privilégio de uivem-

,o: Aperfeiçoamentos em Teares

Requerente - Louis Fontaine. - Fica
retificado o ponto número "Um - - 1
eia teares apresentam"
do uma lançadeira que liberta os Fios
da trama ao curso do seu movimento
de vai-vem através os fios de urdumeg
lo por serem os fios do ur.
dume dispostos em um mesmo plano 8
se.rem •-eus liços comandados individual"
mente por dispositivos cujo movimentO
é ligado ao movimento de lançadeira, --I
etc, etc. etc. - pontos publicados mi
14 de janeiro de 1966.
N. 126.675 - Privilégio de invend
ção: Aperfeiçoamentos em canetas es.
ferogr icas - Requerente: I.R.C. Lio
mited - local estabelecido - Inglá.
terra - Pontos publicados com incord
reçães em 14 de janz':. 3 de 1966.
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OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
I
Volume

Tomo

Assunto

II

Trabalhos Diversos
Replica
Trabalhos furiciiros
Trabalhos lua-Micos
Trabalhos jurídico*

Preço

Volume

Assunto

Tomo

Preço

i
XIII
XXIX
/ XXXI
XXXII
; XXXIII

e

III
III
II
II

XXXIV
400
XXXV
120
1201XXXIX
XL
1.000
XL
1.001
XLII

Discursos Parlamentares

II

1)

11
111

Trabalhe Jurídicos
Trabalhos lurid:cos
Trabalhos urldicos
Trabalhe uddicus
Limites Interestadual'

260
700
400
403
1.000
1.000

A VENDA:
Na Gunnabara

&riço de Vendas. Avenida Rodrigue: Alves a.• 1
Agéncia I: Ministério da Fazenda
Atende-a. • pedido: pelo Serviço de Reembillso Panai
Em Brasília
Na *em do

ARQUIVOS
IDO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrinas, decisões administrativas.
ydreceres. acórdãos dos tribunais judiciários, elabo.
ração legislativa. legislação. acompanhado de Ilidius
analítico e alfabético. Publicação truuestral,

Preço: Cr$ 300
Números atrasados: O Departamento de Imprensa . Nacional
teu, a venda a coleção de ARQUIVOS desde 1943.
esce.o os números 1 e 16. já esvotados
A VENDA
Na Guanabara

Seção de Vendas. Av Rodrigues Alves. 1
Agéncia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos peio Serviço de Reembililso Postal
Fán Brnsilla
Na .;rde do

D .I.N
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
podara() apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TERMO 87. 104

Data: de julho de 1938
"Aperfeiçoamentos em ou relativos
a sistemas telefônicos automáticos".
British Telecommunications Re- .
search Limited, companhia inglêsa,
estabelecida em pesquisas, Taplow
Court, Taplow Buckingharashiro, Inglaterra.
Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefônicos automáticos tendo uma pluralidade de pontes
de transmissão terminando em elos
Obre que são dispostas as ligações
-para serem efetuadas em bases simétricas com as linhas do chamador
e do chamado sob controle de um
dispositivo de registro do tipo com
tambor magnético, caracterizado pelo
lato 'de que cada ponte de transmissão (e.g. TBI) tem associado unia
área de reserva correspondente no
".ambor para registrar informações
quais as condições de "ocupado" ou
"livre" dos elos que terminam na
ponte, e de que esta informação é
fornecida quando uma ligação está
Rendo efetuada afim de permitir a
seleção de uma ponte de transmis.
.4ão cujos elos estão disponíveis para
completar a ligação entre as linhas
do chamador e do chamado respectivamente.
2. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefônicos automáticos de acôrdo cem a reivindicação
1, empregando pelo menos dois estágios de comutadores de barras cruzadas (P1-P5-S1-S5) caracterado pelo fato de que os circuitos são dispostos de maneira a serem comple.
tados pelos magnetos apropriados
(PSMI-12, SmS1-12) dos comutadores de barras cruzadas sob o controle direto do tambor, sendo que os
particulares comutadores a serem
usados e os particulares magnetos
de ditos comutadores são determinados pelas informações recolhidas
no tambor tão bem como pela disponibilidade dos elos ligados entre os
diferentes estágios dos comutadores.
3. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefônicos automáticos, de acôrdo com as reivindicações
1 e 2 caracterizado pelo fato de que
as identificações particulares dos comutadores aos quais estão ligados os
assinantes chamador e chamado são
efetuadas no equipamento rs °a, lar
( M AS,MBS,ECS,MDS,MES,MFS )
quando foi determinado J des1ino da
chamada.
4. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefônicos automáti.
coe, conforme as reivindicações 1, 2
e 3, caracterizado pelo fato de que o
equipamento registrado (MDS,MES,
lefFS) para o assinante chamado, é
operado de acôrdo com um algarismo particular do número chamado.
5. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefônicos automáticos, de acôrdo com a reivindicação 1,
caracterizado pelo fato de que a informação da condição — livre ou
ocupado — dos elos, é registrada em
grupos de espaços individuais de reserva na ponte de transmissão (pontes de transmissEo reeedrarloras) e
quando uma ligação está para ser

efetuada e transferida para um gru-

po separado de espaços de reserva
(registro somador).
6. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefônicos automáticos, de acôrdo com as reivindicações 1 e 2, caracterizado pelo fato
de que os eletores magnéticos
(PSM1.12) dos comutadores de barras\ cruzadas (P1-P5) estão dispostos
de modo a serem operados em série
com válvulas de descarga com comando a gás do tipo triodo (ST1-110,
Wt1-2) cujos eletrodos de disparo
estão dispostos de molde a serem individual e sucessivamente excitados
com impulsos operativo que alcança ~ente aquela válvula que é então operada pela excitação efetuando assim a seleção de acôrdo com a
posição do impulso operativo, no
tempo.
7. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefônicos autemé,ti.
cos, de acôrdo com a reivindicação 6,
caracterizado pelo fato de que a válvula escolhida (ST1) é disposta de
modo a ser inicialmente excitada em
série com uma resistência individual
alta, tornando-se assim fracamente
ionizada sendo em seguida as diferentes resistências individuais colocadas em paralelo, respectivamente,
por uma pluralidade de dispositivos
magnéticos (PSMI-10) dos quais é
operado sômente o dispositivo (PSMI)
associado com a válvula fracamente
ionizada (ST1) provocando sua total
Ionização.
,
8. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefónicos automáticos, de acôrdo com a reivindicação
1, caracterizado pelo fato de que são
previstos meios de testar a disponibilidade das pontes de transmissão
para efetuar-se uma chamada com
o chamador ligado a um dos seus
terminais.
9. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telefónicos automáticos, de acôrdo com a reivindicação 1,
caracterizado pelo fato de que uma
área de reserva separada, é prevista
no tambor para a linha de cada assinante e a determinação da posição
desta área correspondente a um número discado, é efetuada pela cemparação do número discado com um
sinal (SLAD) que inclue todos os
vários números possíveis o qual está
relacionado, em fase e freqüência de
repetição, ao movimento do tambor.
10. Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas telsenicos automáticos, conforme urna qualquer das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que são previstos arranjos pelos quais se o número do assinante chamado estiver ocupado, o
número discado é retido no tambor
e vários controles são feitos para
verificar quando dito número se torna livre para então estabelecer a ligação entre as linhas do chamador
e do chamado._
11. Aperfeiçoamentos , em ou relativos a sistemas telefônicos automá.
ticos, conforme reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que- são previstos arranjos no sentido de se verificar se o assinante chamador estiver na linha quando é estabelecida
a ligação e em caso contrário tocar
a campainha do seu aparelho para
chamá-lo.
12. Aperfeiçoamento em ou relativos a sistemas telefônicos automáticos, como reivindicados até 111,1

substancialmente como descrito e
ilustrado nos desenhos anexos.
A requerent. reivindica a prioridade de igual pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra, em 11 de julho de 1955, sob o
n.9 20.049/55.

ternacioual e de conformidade eam
o artigo 21 do Código da Propriedtioe
Industrial, a prioridade do corespana
dente pedido depositado na Reparti.
ção de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte em 9 de marçu
de 1059 sob o número 797.855.

TERMO N9 117.671

TERMO N9 120.773

De 9 de março de 1960
„
Depositante — Miles Laboratories,
Inc., uma corporação norteamericana
"Processo para Preparação de Acetil-salicilato de Sódio".
Pontos Característicos
1. — processo, para preparação do
sal de sódio do ácido acetilsalicilico,
caracterizado por compreender as fases de neutralização de uma suspensão aquosa de ácido acetilsalicilico
com uma base; manutenção do pai
da mistura neutralizada dentro dos
limites de 6,0 a 7,0 e remoção, rapidamente, da água da referida mistura,
enquanto se mantém a temperatura
da mistura abaixo de arca de 1090.
2 — Processo, de acôrrio com o ponto 1, caracterizado pelo fato da base
usada ser uma solução de bicarbonato de sódio. 1/4
3 — Processo, de acôrdo co mos
pontos 1 e '2, caracterizado pelo fato
de remover-se a água sob um vácuo
inferior ao de cêrca de .5.000 micra
de mercúrio.
4 — Processo, de acôrdo com os
pontos 1 — 3, caracterizado pelo tato de remover-se a água sob um vácuo inferior ao de cêrca de 600 micra de mercúrio, enquanto se mantém a referida temperatura abaixo
de cêrca de 090., durante a referida
fase de remoção da água.
5. — Processo para preparação do
sal de sódio do ácido acetilsalicilico,
caracterizado por compreender a for/mação de uma suspensão de Ácido
acetiisalicilico am água quente: o
resfriamento da referida suspensão
à temperatura ambiente; a neutralização da referida suspensão resfriada com uma solução de bicarbcnato
de sódio de tal maneira que o NI da
mistura permaneça entre os limites
de 6,0 a 7,0, 6 a remoção da égua.
rapidamente da referida solução neutralizada, numa temperatura abaixo
de cêrca de 0 9C e numa preseão abaixo de cêrca de 500 micra de mercúrio.
6 — Processo, de acôrdo com o
ponto 5, caracterizado por remover-se
a referida água da• referida soluça°
neutra, numa temperatura de cerca
de 1090 a •259C., e numa pressão de
cêrca de 150 a 250 micra de mercúrio
7 — Processo, de acôrdo com o ponto 5, caracterizado pelo fato da referida água ser removida da referida
solução neutra, por liofilização.
8 — Processo para preparação de
uma composição apropriada ao aumento do nível de salicilato no sangue
sem indução i de irritação gástrica.
caracterizado por compreender a fase
posterior de combina: o produto, obtido de acôrdo com o processo de qualquer dos pontos precedentes, com um
par efervescente, como seja um que
contenha ácido cíarico e bicarbonato
de sódio, em proporções quimiramee
-tequivalns.
Finalmente, a depositante acivin.
dica, de acardo com a Convenção In-

De 1 de junho de 1960
"Nôvo Dispositivo para enrolar cabelos",
Edgard Luís Raposo Magalhaes,
brasileiros, industrial, residente na cidade de S. Paulo.
Pontos Característicos
1 — Nôvo dispositivo para enrolar
cabelos, caracterizado por apresentar
a configuração geral de um carretel,
todo feito em material flexível, com a
parte central ou roleta tendo maior
espessura, ou dotada de refôrço interno, nervuras' laterais ou qualquer
outro artificio enrigecedor, roleta éste
que se continua, de ambos os lados,
por delgadas abas tronco-cônicas, todo providas de orificlos de ventila.
ção, bem como podendo ser dotadas
de estrias radiais enriguecedoras, abas
estas a serem reviradas para o centro, justapondo-se uma de encontro
à outra, e cobrindo a mecha de cabelos já naturalmente enrolada em
tôrno do roleta central.
2 — Nôvo dispositivo para enrolar
cabelos, como reivindicado em 1, caracterizado por uma nova modalidade
de realização, formada por um curto
roleta central, provido, de um lado,
de uma delgada aba tronco-cônica,
com furos de ventilação, e do outro,
de um disco ortogonal ao seu eixo,
contra o qual será aplicado a dita
aba, quando revirada para o centro.
3 — Nexo dispositivo para enrolar
cabelos, como reivindicado até 2, substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TÉRO N9 121.335
De 19 de julho de 1960
Requerente — Gordon Noel Miller
— Canadá.
Titulo — "Aparelho para Radiografia do Crânee".
Pontos Característicos
1 — Um aparelho para radiografia
do crâneo, caracterizado por compreender unia placa base tenda um
eixo longitudinal, uma bandeja para
receber o crânio montada por um pivô na dita placa base em tôrno de uru
eixo paralelo ao dito eixo longitudinal,
uma haste de alinhamento por cima
da dita bandeja e ligada a ela pira
mover-se giratõriamente cum ela em
tôrno do referido eixo da bandeja,
a mencionada haste de alinhamento
tendo um eixo longitulnal paralelt•
ao eixo da bandeja, e uma segilnda
haste de alinhamento montada na
dita placa base, em tôrno de um eixo
normal ao giro da bandeja, a segunda
kaiste de alinhamento estendendo-se
transversalmente à bandeja
2 — Um aparelho para radioare fia
do crânio, de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado por incluir um molde
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao'Departamentq Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejedioados.
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de material resiliente colocado amovivelmente na referida bandeja, o refeaido molde tendo uma depressa°
pada receber a Cabeça, a dita depresaa,i termo um cond)rno que se conf. ale a cabeça, „.
3 — Um aparelho para radiogria
COM o ponto 2,
caracterizado porque o referido Matc..al resiliente compreende uma compJsieão de espuma de plástico "feita
nu lugar".
4 — Um aparelho de radiografia
do crânio, de . acôrdo • com qualquer
um dos pontos; procedentes, caracteriaado por incluir dispositivos na dita
placa base que: indicam a posição angiaar de cada uma das referidas hastes de alinhamento.
•
— Um aparelho • para radiografia
do crânio, de acôrdo com qualquer
uni dos pontos iprecedentes, caracterizado por incluir dispositivos que podem prender sada uma das hastes
de- alinhamento em qualquer posição
cio seu movimento de rotação.
a — Um aparelho para radiografia
da crânio, de acordo com qualquer um
des pontos precedente, caracterizado
por incluir uma escala localizadoca
do suporte da chapa radiográfica, que
é paralela ao eixo longitudinal da
p'ca base e montada deslisamentemente saibre ela, para mover-se para
fora, além dá dita placa base.
.7 -- Um aparelho para radiografia
da r! . ' de a cardo com os pontos
precedentes, caracterizado porqüe a
seaunda haste de alinhamento é rt1011t9''fl . Cm MU ' segurador, o qual é montado amoviVelmente em um suporte
sébre a placa base.
flm et-rd-raie para radiografia
do crânio, de acordo com o ponto 7,
caracterizado por incluir uma série
trilhos sôbre a placa de cada lado
da referida' bandeja, o mencionado
saperte em..uma das referidas :asiles
de
9 — Um 'aparelho para radiografia
do crânio de acôrdo com qualquer
um dos pontos preeelentea, ceracterindo p orque a primeira haste de
alinhamento tem uma chave ia conexão mie. pode aberta com a
dita bandeja, permitindo um moviMento g irateirio selativo da primeira
hes...te de alinhamento
.
para sair da
posi c ão de sunerposicão em rt.lacão
à referida br.ndo,ia
10 — Um anarelho para radiografia
dp crânio, de Retardo com queima-ir
dos pontos p recedentes, caracteri7axin
nen- incluir g ramnos para montaaans
rve mese fixos a. referida plena base
1
rara eeeneeeafin
do crânio, substancialmente ramo
ae al de scrito e ilustrado nos desenhos
anexos. •

aJO

+MAIO N" 122.446
De 6 d esetembro de 1960 "Gerador de corrente alternada".
Elektro-Motoren AG„ firma suiça,
industrial, estabelecida em Bahnfofstaasse 23, Zug, Suiça.
" Pontos Característicos
1. Gerador de corrente alternada
com um estator e com pelo menos
um ro -or separado do estator por
uma fenda de ar que percorre radialmente ao eixo do rotor, com pelo
menos urna bobina de campo anelar

disposta no estator concentricamente
ao eixo do ' rotor e que se encontra
em um espaço oco anelar, do qual
paio menos as limitações dispostas
coaxialmente entre si são formadas
por pelo menos uma parte magneticamente ductivel e apresentam pelo
menos uma fileira de trechos de poios dispostos à distâncias, que percorre em sentido cireunterendial do
gp racior, caracterizado pelo fato, considerando-se o corte transversal da
bobina (40). anelar de campo, da delimitação magnêticamente ductivel do
espaço Oco anelar, que é interrompida de Preferência no sentido circunferenciai do gerador por pelo menos
uma fenda, consistir de no máximo
duas partes individuais, de preferência reflexivamente semelhantes, e dos
trechos (45 e 46) dos polos em forma de dentes percorrerem da limitação externa e interna do espaço ôco
anelar, da maneira já conhecida, radialmente para dentro e para fora,
de duas raizes dos dentes dêstes trechos de poios se encontrarem na capa
externa e interna da limitação do
espaço ôco anelar. .
2. Gerador- de corrente alternada
de acôrdo com o ponto característico
1, caracterizado pelo fato da distância das raizes dos dentes dos trechos
de poios, da beirada interna dos' trechos dobrados . dos polos corresponder pelo menos à grossura da chapa
dos trechos dos poios.
3.- Gerador de corrente alternada
de acordo com os pontos característicos 1 e 2, caracterizado pelo fato da
limitação (-41a ou 41b) magneticamente ductivel externa e interna ser
formada' por uma só peça que abrana,e a bobina do campo (40) pelo seu
corte transversal.
4. Gerador de corrente alternada
e acôrdo com os pontos característicos 1 e 2, caracterizado pelo fato da
limitação .magneticamente ductivel
externa e interna consistir de peças
(11 e 72) separadas que estão em- ligação ' magneticamente ductivel entre
si ao longo de sua parte oposta aos
trechos (45 e 46) dos poios (Fig. 53.
5. Gerador de corrente alternada
de acordo Com os pontos característicos 1 e 2, caracterizado pelo fato
da limitação externa e interna comporem-se de vazias partes magneticamente ductiveis dispostas sucessivamente no sentido circunsferencial
do gerador, e de cada uma destas
partes externa e interna ser formada pelos flancos de -um estribo (41,
75 ou 78) que rodeia a bobina de
campo pelo seu corte transversal (Figuras 1, 6 e 7) .
6. Gerador de corrente alternada
de acôrdo com os pontos característicos 1 até 5, caracterizado pelo fato
dos trechos de polas serem passados
por rup turas- de um disco (44) suportador radial ao eixo do rotor de
material magneticamente não ductie el e dobrados encostando do disco
144 1 suparts dor (Fig. 1 e 2, .
7. Gerador de corrente alternada
de acdrdo com os pontos característicos 1 até 6, caracterizado pelo fato
da limitação (80 ou 81) magnetica-

mente ductivel externa e interna
apresentar duas fileiras de trechos
(45a, 46 ou 45b, 36b) de poios que
percorrem no sentido circunferencial
da máquina: estando estas fileiras
dispostas aos pares sôbre a dos frontais opostas de estator no sentido
axial elo eixo do rotor: e dos trechos
de poios percorrendo em áreas radiais de ambos os lados frontais
axiais da bobina de campo (40) oporem-se à dois rotores entre os quais
se encontra o estator (fig. 11) .
8. Gerador de corrente alternada
de acordo com o ponto característico
7, caracterizado pelo fato dos trechos
(45a e 46a) dos poios serem passados
de um lado frontal .do estator por
rupturas de um primeiro disco (44a)
suportador e dobrados encostando
neste disco suportador, e dos trechos
(45b e 46b) dos polos serem passados
do outro lado frontal do estator por
rupturas de uni segundo disco (44b)
suportador e dobrados encostando
neste disco suportador (Fig. 11) .
9. Gerador de corrente alternada,
de acôrdo com os pontos característicos 1 até 8, caracterizado pelo fato
do disco (44, 44a ou 44b) suportador
apresentar meios par aalojamentos do
eixo (51 ou 83) do rotor (Fig. 1 e
11).
10. Gerador de corrente alternada,
de acôrdo com um dos pontos característicos 1 até 9, caracterizado pelo
fato do disco (110) suportador consistir de material eletricamente duotível e apresentar fendas (111) radiais, que conduzem de uma beirada
circunferencial do disco à uma parte das rupturas (112 até 115), através das quais são passados os trechos
(102 até 105) dos polos (Fig. 26).
11. Gerador de corrente alternada,
de acôrdo com o ponto característico
10, caracterizado pelo fato de cada
par de trechos (102 e 103) de poios
consecutivos de uma limitação magneticamente ductível alternar com
uru par de trechos (104 e 105) de
poios consecutivos da outra limitação
magneticamente ductível, e de sempre o primeiro trecho (102 ou 104) do
polo de cada par passar por uma
ruptura (112 ou 114) á qual conduz
uma fenda (111), e do segundo trecho (103 e 105) do polo do mesmo
por passar por uma ruptura (113 ou
115) à qual não conduz uma fenda
(fig. 26).
12. Gerador de corrente alternada,
de acôrdo com os pontos característicos 1 até 11, caracterizado pelo fato
de existirem pelo menos duas bobinas (601 e 6021 de campo concêntricas entre si, cada uma das quais se
encontra em um espaço Oco anelar,
do qual pelo menos as limitações coaxiais entre si são formadas por pelo
menos uma parte magneticamente
ductível e 'apresentam uma fileira
que percorre no sentido circunferencial do gerador de trechos (606 e 607)
de poios dispostos à distâncias entre
si e que se opõem ao rotor, sendo que
os trechos de polos das limitações das
separadas bobinas possuem no sentido circunferencial do gerador uma
sequência regularmente alternada
(fig. 31 até 33).
13. Gerador de corrente alternada
de acôrdo COM os pontos caracteristi-

cos 1 até 12, caracterizado pelo fato
do estator apresentar pelo menos
duas coroas de trechos (445 a 416)
de poios, estando estas coroas dispostas coaxialmente entre si de tal maneira que os trechos (445 e 446) dos
poios de ambas as coroas se encontrem no mesmo plano do gerador
(fig. 28 até 30).
14. Gerador de corrente alternada
de acordo com os pontos caracteristicos 1 até 13, caracterizado pelo tato
de cada trecho (1.45, 146 ou seja 245,
246) dos poios no sentido circunferencial do gerador uma espessura'
mutável (fig. 17 e 18).
15. Gerador de corrente alternada
de acordo com os pontos caracteris,
ticos 1 até 14, caracterizado pelo fato
de cada trecho (345) do polo possuir
no sentido radial do gerador um corte transversal mutável (fig. 19) .
16. Gerador de corrente alternada
de acordo com um dos pontos carac-,
teristicos 1 até 15, caracterizado pelo
fato do diâmetro do rotor corresponder ao diâmetro da limitação externa do espaço fico anelar.
17. Gerador de corrente alternada
de acordo com os pontos caracteristi-'
cos 1 até 16, caracterizado pelo fato
dos trechos (45, 46a e 45b, 46b) dos
poios rodearem a beirada ou seja interna circunferencial de um disco
(744a ou 744b) anelar do material
magneticamente não ductivel e serem dobrados encostando no disco
anelar (fig. 35).
18. Gerador de corrente alternada
de acordo com os pontos característicos 1 até 17, caracterizado pelo fato
dos trechos (45, 46a) dos poios rodearem de um lado frontal do estator a beirada circunferencial interna
ou seja externa de um primeiro disco (744a) anelar de material magneticamente não ductível a serem dobrados encostando neste disco anelar,
e dos trechos (45b, 46b) dos poios
do outro lado frontal do estator rodearem a beirada circunferencial interna ou seja externa de um segundo
disco (744b) anelar a serem dobrados encostando no mesmo (fig. 35).
19. Gerador de corrente alternada
de acordo com os pontos característicos 1 até 18, caracterizado pelo fato
de se encontrar coaxialmente dentro
da bobina (40) de campo pelo menos
uma bobina (800) de comando que
possa agir magneticamente sobre 9
rotor para deslocá-lo no sentido axial
(fig. 22 e 41), sendo o rotor eventualmente disposto no sentido axial em
relação ao estator de maneira moleJante.
20. Gerador de corrente alternada
com o ponto característico 19, caracterizado pelo fato do rotor (853)'
apresentar zonas (853b) anelares permanentemente magnéticas, opondo-se
os trechos (803 e 804) dos polos
bobina (800) de comando e estando
de tal forma polarisacios que por ocasião da alimentação da bobina (800)
de comando com corrente continua
o rotor será atraído ou seja repelido
segundo a direção da corrente.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado na Repartição de Patentes da Austria, sob
21,', A 6.499-59, em 7 de setembro de
1959.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 dd Código de Propriedade Industrial:
9 29 Da data da publicr e ão de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
do aumento da velocidade do referi- compreender um detetor homódino pressão, caracterizados pelo ato de
para a desmodulação da energia re- compreenderem um recipiente rig ido
do veiculo.
8 — Sistema de acôrdo com qual- cebida.
adaptado para receber dois pluidos,
De 28 de setembro de 1960
17 — Sistema de acôrdo com o pon- um separador composto no dito reciquer dos pontos 4 a 7, caracterizado
The Bendix Corporation — Estados pelo fato de compreender dispositivos to 3 e de acôrdo, ainda, com os pon- piente para tais dois fluidos comprepara a aplicação do sinal de campa- tos 4 a 16, caracterizado pelo fato de endendo em combinação uma divisão
Unidos da América.
Título — "Sistema de radar para ração de fase ao dispositivo de regu- que o comprimento de onda de mo- móvel e uma segunda divisão detorlagem da velocidade do veiculo, para dulação é, pelo menos, o dôbro da
veículos".
a manuteção a um valor predetermi- distância máxima veículo-obstáculo mável de material substancialmente
Pontas Característicos
nado e, substancialmente, constante para a qual deverá operar o sistema. não-elástico e não-permeável, dita di•
visão áecundária tendo um tamanho
I — Sistema de radar para veí- da distância entre o veiculo e o obs18 — Sistema de radar para veículos, compreendendo dispositivos pa- táculo.
substancialmente, de acôrdo e feitio substancialrnentt igual ao vo.
9 Sistema de aceirdo com qual- culos,
ra a transmissão de um sinal .de rãcom
o
que foi aqui descrito e ilus- lume máximo definido pelo movimento
dio-frequ6ncia, num feixe, a partir de quer dos pontos precedentes, caracte- trado nas figuras 1 e 2 dos desenhos da primeira divisão no dito recipiente.
um veiculo e dispositivos para a re- rizado pelo fato de compreender um anexos.
2 — Aperfeiçoamentos. conforme
cepção de energia de onda refletida seletor — por exemplo, uma chave
reivindicação
1. caracterizados pelo
A requerente reivindica de acôrdo
por um obstáculo — por exemplo, um -- permitindo a seleção entre um
divisão
móvel esticável e
a
Lato
de
outro veiculo que precede o primeiro primeiro modo de operação, segundo com a Convenção Internacional e o dita divisão secundária ter um ta— e para' a comparação da energia o qual a distância entre o veiculo e Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de manho e feitio substancialmente igual
recebida com a energia emitida, para o obstáculo é mantida superior a um 27 de agôsão de 1945, as prioridades
o proporcionamento de um sinal de determinado valor de segurança e um dos correspondentes pedidos deposita- ao da primeira divisão quando a messaída indicativo de velocidade rela- segundo modo de operação, segundo dos na Repartição de Paten tes dos ma fica numa condição esticada
tiva entre o veiculo e o obstáculo, o qual a distância entre o veiculo é Estados Unidos da América, em 2 de
3 — Aperfeiçoamentos, conforme
caracterizado pelo fato de compre- o obstáculo é mantida, substancial- outubro de 1959, sob ns. 844.031 e reivindiçações 1 e 2, caracterizados
ender dispositivos para a aplicação mente, igual a um valor predetermi- 844 . 037.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1964. pelo fato de o recipiente rígido ter
do sinal de saida, quando existente, nada.
10 — Sistema de acôrdo com o
um orificio para . gás e um °latimo'
a um dispositivo automático de regupara liquido, a divisão esticável interlagem da aelacidade do veículo, des- ponto 9, e de acôrdo, ainda, com os
TÊRMO N 9 123.180
vindo entre ditos orif icios, dito recitinado a aumentar ou a diminuir a pontos 4, 5 ou 6, caracterizado pelo
velocidade do referido veiculo, na de- fato de que o referido seletor atua,
piente e dita divisão esticável tendo
De 30 de setembro de 1960
pendência do fato de indicar o re- segundo o primeiro referido modo,
características tais que na expansão
rido sinal de saída um aumento ou para por fora de ação o discriminade ditá divisão esticável ela progresRequerente — Regie Nationale des sivamente
uma diminuição da referida veloci- dor de frequência e aplicar o sinal
constatará a parede dato ,.edade relativa de modo a manter a de conaparacão de fas eao referido Usines Renault — França.
um valor, substancialmente, nulo a dispositivo de aviso ou de freiagem Titulo — Aperfeiçoamentos intro- cipiente para expelir substancialmente
velocidade relativa entre o veículo e do veículo e segundo o referido se- duzidos nas esferas de porta, princi- todo o liquido no mesmo peio dito
gundo modo, para pôr em ação o disorifício para liquido, e a divisão seo obstáculo.
". •
criminador de frequência e aplica r o palmente de automóveis.
cunfdára no dito reccipiente também
2 — Sistema de acôrdo coai o pon- sinal de comparação de fase ao dis- 1 — Aperfeiçoamentos introduzidos teivém entre ditos orifícios.
to 1, caracterizado pelo fato de com- positivo de regulagem da velocidade nas esferas de portas, principalmenpreender um discriminador de fre- do veículo.
te, nas de automóveis, carac,erizados
4 — Aperfeiçoamentos couto: me
quência que recebe a energia refle11 — Sistema de acórdo COM os pelo fato de compreender, em subs- reivindicações 1 , a 3, caracterizados
tida, de preferência, após amplificatância, u'a mola de torsão, de dimen- ptio fato de as divisões serem bexigas
ção e que fornece um sinal de uma pontos 9 ou 10 e de acôrdo ainda com sôes
reduzidas, que trabalha sôbre um
de duas naturezas por exemplo, pola- o ponto 7, caracterizado pelo fato de come, um rôlo ou urna pequena biela, tendo cada uma uma bóca dita beridades diferentes, em função da que o referido dispositivo seletor atua de maneira a que a posição do total xiga secundária ticando posicionada
existência ou não na referida energia segundo o referida primeiro modo,1 abertura da porta fique estabilizada por • dentro de dita primeira bex cfa.
de um componente de frequência in- para completar uma conexão propor- 1 e a que a porta só possa ser dela rd- e ficando em comunicação com dito
dicativo de um eventual aumento ou cionando o alaste automático do re- tirada. mediante o exercício de um orifício gás.
diminuição da referida velocidade re- ferido retardamento em função de esfôrço apreciável.
um aumento da velocidade do veilativa.
5 — Aperfeiçoamentos contorme.
culo. •
2 -- Aperfeiçoamentos introduzidos reivindicações 1 a 4, caracterizados•
3 — Sistema de acôrdo com os
12 — Sistema de acôrdo com os nas esferas de portas, principalmente pelo fato de meios fica rem provIdenpontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato
de automóveis, caracterizados ciados para fornecer uma comunicação
de que o referida sinal de amplitude pontos 9, 10 ou 11 e de -acôrdo ainda, nas
fato de que a referida., mola se para o. espaço entre ditas divisões.
modulada é de um sinal uma, única cem o ponto 6, caracterizado pelo pelo
fato de que o referido dispositivo- se- anoja sêbre peças de fixação adptafaixa lateral.
6 — Aperfeiçoamentos con forme
letor atua de maneira a alterar o das ao pé da caixa da porta e tra-4 — Sistema de acôrdo com o pon- ajuste de passagem da faixa do fil- balha sôbre um cano solidário com reivindicações 1 a 5, caracterizados
to 3, caracterizado pelo fato de com- tro por entre dois valores diferentes. a caixa da porta; e-pelo fato de que por uma ligação que fica providenpreender disposaivos para a compa13 — Sistema de acôrdo com qual- o referido carne apresenta um enta- ciada. tendo uma haste estendendo -se
ração da fase da energia, desmodu- quer dos pontos precedwtes, caracte- lhe terninado par uma saliência de através de dito orifício para gáN e
leda recebida com a fase de sinal rizado pelo fato de compreeender um , fim do curso que assegura a situação um flange anular na sua extremidade
retardado de modulação de amplitu- atenuador variável controlado, auto- 1 estável da porta na sua posição de interna, um disco circundando dita
de, para a determinacão da distância máticamente, em função da eventual plena abertura, por fôrça da pene- haste e em justaposição para com dito
entre o Jeiculo e o obstáculo e para presença de qualquer componente de de comparação de fase ao referido flange. a boca de dia divisão setima produção de um sinal resultante . a frequência Doppler na energia rece- entalhe, entalhe êsse do qual a mola
ser aplicado a um dispositivo de avi- bida, instalado de maneira a impri- só poderá ser deslocada mediante o dária ficando posicionada entre ito
so ou de freiagem do veiculo, de modo mir uma atenuação decrescente ao exercício de um esfôrco apreciável, disco e dito flange. unia chapa de
a manter superior a um mínimo de sinal de saída quando êsse compo- 3 — Aperfeiçoamentos introduzidos Prender circundante d,ta haste, a bóca
sea-urancia a distancia que os separa. nente de frequência indicar um au- nas esferas de portas, de acôrdo com de dita divisão esticável tirando tio5 — Sistema de acôrdo com o pon- mento da velocidade relativa entre o qualquer dos pontos precedentes, ca- sicionacla entre dita chapa de prender
to 4, caracterizado pelo fato de com- veículo e o obstáculo.
•
racterizados pelo fato de que o refe- o dito disco, meios para impedir :ito
preender um filtro ajustado para só
14 — Sistema de acôrdo com o rido carne se acha substituído, em flanw, dito disc oe dita -.hapa de
deixar passar as frequências indicati- ponto 13 e de acôrdo, ainda, com o porta, por um rôlo.
prender entre si seguramente para révas de um aumento por parte do veí- ponto 4, caracterizado pelo fato de
ter as bócas das bexigas na posição,
culo, da referida velocidade relativa. que o referido atenuador variável se
dito disco tendo uma passagem atra6 — Sistema de acôrdo com o pon- acha interposta na trejetória do sinal
MAIO N° 124.837
vés do mesmo levando para dentro
to 5 caracterizado pelo fato de com- que ,do dispositivo de comparação de
do espaço entre ditas bexigas, e ita
preender disnositivos para o ajuste fase, vai ter ao dispositivo de aviso
De 9 de dezembro de 1960
automático do limite superior da fai- ou freiagem do veiculo.
haste tendo ama passagem estendendoxa de passagem do filtro em função
se do exterior do recipiente de nres•
15 — Sistema de acôrdo com os
Requerente: Olaer Patent Company sao e em comunicação -.Qin dita passado aumentt, da velocidade do referido pontos 13 ou 14 e de acôrdo ainda,
veículo.
com o ponto.,5, 'caracterizado pela foto — Estados Unidos da América.
gem do disco.
Titulo: Aperfeiçoamentos em divi'7 — Sistema de acôrdo com qual- de que o referido atenuacior é ajus7 -- Aperfeiçoamentos conforme
são
móvel
composta
para
veiculo
de
quer dos pontos 4 a 6, caracterizado tado em função da saída do referido
reivindicações 1 a 3. caracterizados
pressão.
pelo fato de compreender dispositi- filtro.
pelo fato, de dita divisão esticáve l ser
vos para o retardamento; ajustável do 16 — Sistema de acôrdo com o ponuma bexiga que -na condição disten—
Aperte
içoamàtos
em
divisinal de modulação, antes da referi- to 3 e de acôrdo, ainda, com os ponsubstancialmente não estaciso
da etapa de comparação, em função tos 4 a 15, caracterizado pelo fato de sj:0 móvel composta para veículos de dida mas
TERMO

N9

123.088
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publica at. tinta de acordo com o art. 26 db Codigo de Propriedade Imiustrial:
I r° Da data da publicaçáo de que trata o presente arti g o. • começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
pudera() apresentar suas oposica es ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

ser uma bexiga de tamanho e MN(
m-mente. e a segusda divisão é uma substanciahnente içaml no volume má
bexiga com dimensões tais que ela siam definido pelo movimento de dito
encare substancialmente todo o reci- pistão para a sua posição externa no
mente .
dito recipiente.

do • é menor .lo que a • cavidade do re-

II — Aperfeiçoamentos conforme
reivindicação 7 caracterizadas pelo
tato de a segunda bexiga ficar posic:onada por dentro de dita primeira
bexiga e em comunicação com dito
crfhio para gás.

. TERMO N 128.229
"
De 10 de abri' de 1961
R..querente. Stati"er Cheurcal Com.
pany — Estados Ira tios da América.

15 —, Aperteicoamentos conforme
reivindicações 1 e 12 a 14. caracteriT itulo: "Fôrno de facho eletrônico
zados por meios e para permitir a com fonte de facho ti 'o
comunicação para o espaço entre dito
de Invenção.
pistão e dita abexiga
Pont.); eu r.ket ..-t c•icus

por ela. defletidas para cima a partir
do material.
6 — nrito de tacho eletrônico. de
acordo com qualquer doa pontos precedentes. caracterizado pelo fato de
compreender um anteparo entre cada
uma das referidas fontes de facho eletrônico e o material tombeado pelos
eletronios: e pelo fato de que o facho
eletrônico oriundo de cada fonte. é
curvado em tanto dos anteparos das
fontes por intermédio do campo magnético, sendo as referidas fontes pra
tegidas contra danos por parte dos referidos anteparos.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27
de agosto de 1945. a prioridade do
correspondente ped'do. depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América em 21 de junho
de 1960. sob n° 37.615.

16 — A perteicaam Jitas conforme
reivindicações 1 e 12 a 15, caracte- i 1 — Forno de faj a (. 1 atônico zem
rizados por um membro anular que tolde de facho baix ; do lado de um
fica seguro num canto no lado do pis- Idmno evacuado eo qual está previsto
tâo adjacente a dita bexiga e tem uni recipiente ...maca :dor do material
ser -raNalo no re tendo recinto. cao Seu outro canto contatando elasti- I
c'
pelo tato comine-Met
camente a parede do recipiente para
impedir o expelimento da bexiga para minie garota - eletrônica alameda desdentro do espaço entre o pistão e a tinada a projetar um tacho ou feixe
parte de parede associada do reci- i acartam:o de atta en•lino e cai form.,
de fita dentro do referido recinto; e
piente .
is os para a ar. eluçã a de um
Prioridade: ENtartuR tinidos da Améi campo magnético constítuido de lirica. em 9 de dezembro de 1 0 59 sob
, ilhas de forma que s'.• dispõem em
n° 858.349.
arco. transversalmente ao reierido faTERMO N° 124.124
cho eletrônico numa direção tal que
tórças defletoras que influenciam
TERMO N" 125.735
De 12 de maio de 1961
os eletrónicos do mimado facho coa.
viriam para reduzir a largura do reRequerente: Whitin Machme Works,
De 7 de janeiro de 1961
/crida facho ao mesmo tempo que
Massachussetts. Estados
guiam o facho ao longo de uma traRequerente: Isidoro R i volta — Es- jetória curva por sobre o material a Unidos da América do Norte.
Pontos caracter1sticos: "Mecanismo
tado do Paraná.
tratar.
acionador em leito de cardas".
Titulo: Novo tipo de armácão pré2 — Fin-uo de ta, lio cietrime. , de
fabricada para telhados e pontes.
acórdo com o ponto 1. ccaracterizado
Pontos caractertsticos
10 - Aperte içoa mentos :a I tonne
I — Um novo tipo de armação pré- pelo tato de que as linhas magneticas
1 — Mecanisioo acionador em rói°
rt• 1 vindicação 9. caracterizadas pelo tabricad apara telhados e pontes ca- de I Orça que se dispõem pelo menos
de cardas, caracterizado pelo fato de
fato de a dita bexiga ter um diântetro racterizado por ser constituído de duas aprox inuida incute no sentido transver- compreender um rolo motor, meios para
sal
à
parte
sup.rior
do
reterdo
ret1-1
maior perto da blica da mesma do que Pe ças encaixáveis e distintas. dotadas
montarem o rólo ra p tor em movimento
na sua, outra extremidade e falar subs- de longartnas prolongáveis e afixáveis piente e da re férida pistola eletronica de vai e vem, um defunto fixo relase
situam
abaixo
da
parte
superior
do
!
tancialmente cónica a parede de dita entre si por meios comuns e contw 1
tivamente. um membro motor movível
mesmo recipiente.
hes iga a partir da região de seu diã
relativamente ao elemento fixo, um
metro maior iscando espaça to em pacanto e tuna conexão de seguidor de
2
—
Um
novo
tipo
de
annaçao
ore
3
Fôrma
-de
facho
eletránico,
rede do recipiente substancialmente na
canto entre o membro e o elemento
fabricada
para
telhados
e
pontes
coa
•
I
de
acórdo
com
os
pontos
1
ou
2,
cama o, parte do comprimento de dita
para virar o membro sobre o moviforme
o
ponto
1.
caracterizado
ainda
racterizado
pelo
lato
de
que
o
referido
be• .ia
mento
re lativo entre ^1 • . meios para
por ter a peça A formato pentagonal recipiente apresenta uma grrande reI
Aperteiçoatnentos conforme e ser composta de três chapas com 1 lutanca magneticca. de modo a que o montarem o membro motor nos meias
reisiadicaçâo 9. caracterizados pelo éste formato e dupla longarina que se I campo 'magnético assume uma traje- de montagem do rói() motor de modo
fato de a primeira d.visão móvtl ser prolonga de cada um de seus quatro tória convexa por sobre o mesmo re- a compartilhar do referido movimento
perfurações relativamente pequenas na vértices inferiores. ficando apenas , li- cipiente para não siluncitc curvar a de vai e vem. meios destinados 11 gi- •
rarem o rolo motor, e uma caibre:mem
s parerle da mesma para itermitir a pas- vre o vértice superior.
trajetória dos eletronios como também.
de corrediça acapia • do o membro mosavm de gás através da mesma mas
para
focalizar
esses
eletronlos
por
so3 — Um :uivo tipo de armação pré- •
tor com os mel a para airarrri a relo
mo,
Vi' impedir a passagem de óleo atrabre a parte superior do material dentro
labricada para telhados e pontes, conarotor.
u • ta mesma.
do recipiente.
forme os pontos precedentes caracte2 — Mecantse.e• ;e:t rasladei. em • ôlmt
1?
Aperfeiçoamentos conforme rizado ainda por ter a Peça B o forde :ardas de aeArdo com o rum. 1.
ri'
4 — Forno de facho eletrônico. de
"Meação 1. caracterizados pelo mato de um triângulo com seu ântarei terizado pelc h o de trie a co.
faio de a primeira divsão móvel ser gulo mais obtuso truncado emergidd .acordo com qualquer das pontos 1: • 2 aexao do ...Une e 1 segeidal dme
3.
ccaracterizado
pelo
fato
de com
um -nembro de pistão montado desli- de seus dois outros ângulos. dupla
comprem eie. resta r. I vai:tenra um c,”41,....
preender peças polares magnéticas disera a lente dentro de dito rem:Mame l oagarina que pode ser pr.dongada
e
no membro e UM nrlo ele encaixe .le
postas
junto
aos
lados
do
referido
re'r,çtà<1.
de
que vai se fixar e encaixar nas lon-rsgo no Amen, !IN()
cipiente
e
abaixo
da
parte
superior
do
3 — Mecanismo acionador em oito
A pe reiçoamento- conforme garinas da peça A. e como ela ser mesmos, urna carga e unta bobina
se ' 'ti:cações 1 a 12, caracterizados composta de trés chapas e duas lon- Para o estabelecimento de um circuito de cardas, caracterizado pelo fato de
piai tato de dite recip:ente ser cciline guinas. alternadamente
magnético entre as referidas peças po compreender um rido de alimentação.
eira 0. dito pistão ser montado deall4 — Uni nôvo tipo de armação lares e dispostos abaixo do recipiente. meios para montarem o rido de ali4a-cimente no dito recipiente, definia-- pré-fabricada para telhados e pontes. para o estabelecimento de um campo mentação em movimento de vai e vem.
do urna câmara num lado do mesmo conforme os pontos .precedeates. caum elemento fixo relativamente. um
magnético tendo linhas de ¡Orça orieneixo montado deslizantemente no elee. divisão de • atmável 1 .:e* oosicio- racterizado ainda por ser feito com tadas por
entre as peças polares e
nada no dito recipiente entre o outro tftbutsie de 'rnadeira, coladas entre si transversalmente. 1 parte superior do mento fixo, meios de acoplamento entre o elemento fixo e o eixo para gilado do pistão e unia das extremida- com cola especial de alta realsttecia referido recipiente.
•
rarem o eixo. sobre o movimento re.
des do recipiente e definir uma se- à Agua.
5 — Rano de facho eletrônico, de letivo entre o elemento e o eixo, uma
gunda câmara, e • meios para carregar
5 — Um novo tipo de armação pré- acôrdo com qualquer dos pontos 1, 2, combinação de sem- fim e enorenagem
cada uma das ditas câmaras com
fabricada para telhados e pontes, tudo 3 ou 4. caracterizado pelo fato de nos meios de • moatagem de rOlo de
ff uido
como substancialmente 'les:alto no pre- compreender uma segunda fonte de fa- alimentação. cerdo um de VUS mem14 — Aperfeiçoamentos conforme sente relatório, repruen!rdo nes de- cho eletrônico que encaminha eletrô- bros aco-Aado no erVo de alanentaç: o. •
reivindicações 1, 12 e ti. caracterizada; senhos anexos e reivind:cado nestes nios
ao referido campo magnético em e meios acolitando o e'eo ao out •a
pelo fato de dita divsão deformável pontos caractristicos.
oposição para que os eletrónios sejam. membro de combinação de sem-fira e
— Aperteiçoamentos conforme
re vialicações 1 a 3. caracterizados
pelo tato do dito recipiente ser subacilindricco. tendo am orif cio em cada extremidade a divisão
esti, :Wel ser uma bexiga tendo uma
br"tea segurada no recipiente, dita div' a' secundárta também sendo urna
beiram tendo a sua brica . seguraria
n.• dito recpiente .cø-axialmente para
cor, a boca de dita primeira bexiga.
d a ., primeira bexiga estendendo-se
nela:mente no dito recipiente e mima
ci e af'ção distendida nas circunstâncias
namm esticada sendo menor do que a
cavidade do dito recipiente.. as caracterraticas de tamanho. feitio e elásticas
da primeira bexiga sendo tais que na
ex 'masa° da bexiga da sua condição
estia ndida mas nao distandid a ela
constatará progressivamente superfície
interna do recipiente de perto da extrentalad esegurada da bexiga no sentida 11., sua extremidade livre.
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
20 Da data da publicação de que trata o pre~,e artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante, 30 dias
podara() apresentar saas oposicõeF ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados. tercalar, em ângulo reto ao trajeto com o art. 21 do Código da Propriedo diapositivo transversal, a peça dade Industrial, a prioridade do
tubular de guia tendo na periféria correspondente pedido, depositado
e estendendo-se até pelo menos até na Repartição de Patentes dos
uma extremidade, uma ranhura he- Estados Unidos da América do
licoidal, adaptada para conter uma Norte, em 19 de maio de 1960, sob
porção do fio, a direção do sulco o n.° 30.310.
sendo tal que faz o fio avançar,
quando a peça roda, em direção a
TÊRMO N 129.320
uma extremidade, a peça sendo localizada de tal maneira que o traDe 19 de maio de 1961
jato do fio dela para a periféria da
maçaroca é distanciada da peça
Requerente: Leesona Corporation,
transversal, sendo a referida peça
de guia adaptada para receber o fio Cranston, Rhode Isliand, Estados
a ser enrolado na maçaroca enquan- Unidos da América do Norte.
Pontos característicos de "Aperto 'esta está sendo pasta em movimento com velocidade, o referido feiçoamento em máquina dobadoura".
fio conjugando-se com certa parte
Pontos característicos
do sulco para rodar a peça quando
Aperfeiçoamento
em máquina
1.
o fio se move para a maçaroca, a
rotação da peça fazendo com que o dobadoura, caracterizada por uni
fio avance em sentido axial para suporte de novêlos montado de modo
uma extremidade da mesma e caia a rodar em tôrno de um eixo vertino trajeto do dispositivo transversal cal e adaptado a suportar pelo
para ser apanhado por êste e guiado menos dois porta-fios em pontos
para a maçaroca, depois de ter' ela espaçados em circunferência, o sualcançado velocidade no enrolamen- porte compreendendo em cada um
dos referidos pontos urna peça disto.
2. Aperfeiçoamento em dobadoura posta num eixo vertical, fixo em
segundo o ponto 1, caracterizado por relação ao suporte a referida peça
um suporte fixo que se estende da conjugando-se com uma extremidade
tná uina, no qual está montado de do porta-fio, para sustentar o portamodo giratório o referido guia tu- fio verticalmente no suporte e meios
bular. o suporte terminando subs- acionáveis de tempos a tempos, para
tancialmente dentro dos limites do rodar o suporte através de um arco
igual ao espaço circunferencial entre
guia.
os porta-fios, para fazer sucessiva3. Aperfeiçoamento em dobadoura, mente os porta-fios realizarem um
segundo o ponto 1, do tipo automá- movimento de vinda e ida a uma
tico, caracterizado por um atador posição de reserva e de ida e vinda
para unir as extremidades do fio a uma posição ativa de desenrolano caso de raptura, o atador sendo mento. o aperfeiçoamento que comprovido de um la para nêle deposi- preende os meios para efetuar o
"
tar o fio emendado
em um ponto movimento axial relativo entre cada
distanciado da sua extremidade, peça de suporte e o porta-fio a ala
dentro dos limites do trajeto da peça ligado, seguindo o movimento da
transversal.
posição ativa para a posição de re4. Aperfeiçoamento em dobadoura, serva, para desalojar o porta-fio, e
reendendo
um
guia-fio,
para
com
os meios lestinados a prender um
manter temporáriamente um fio que norte-afio desalojado e deslocá-lo â
se move em uma posição afastada fôrça, em sentido lateral, do eixo
do seu trajeto normal e soltando o vertical.
fio do cabo de um espaço de tempo
2 Aperfeiçoamento em máquina
predeterminado, caractreizado Por
conter uma peça tubular montada dobadoura, segundo o ponto i; cade modo a rodar livremente em um racterizado por, compreender o disnonto distanciado do trajeto normal positivo desalojador urna peça ledo fio, com o eixo geométrico subs- vantaaara sendo montada de modo
tancialmente em ângulo reto com o giratório no suporte, para fazer motraieto normal do fio, uma das ex- vimento vertical para desalojar cada
URMo N. 129.318
s da peça sendo essencial- porta-fio da peça de apoio corresmente livre, permitindo que o No pondente, e urna carne conjugada de
De 19 de maio de 1961
no se por ela e volte ao trajeto modo, funcional com as referidas
peças levantadoras, para movê-las
Requer te : Leesona Corporation," normal, a peça tendo em sua su- verticalmente num ponto, no trajeto
Cranston, Rhode Island, Estados erfície periférica uma ranhura es- do suporte em tema de seu eixo
piralada estendendo-se à citada exUnidos da América do Norte.
vertical, intermediário, entre a poPontos característicos de "Aper- tremidade livre, a direção do ân- sição ativa e a de reserva dos portagulo dianteiro da espiral em relafeiçoamento em dobadoura".
cão à direcão de movimento do fio fios, a cama sendo segura contra
1. Aperfeiçoamento em dobradura sendo afastada da extremidade livre rotação.
para enrolar um fio em uma maça- da peca, o fio passando por cima e 3. Aperfeiçoamento em máquina
roca em movimento rotativo, com- NO redor de certa porção da perifé- dobadoura, segundo o ponto 2, capreendendo uma peça transversal ria da eca e deitando na ranhura, racterizado por compreender o disem movimento constante para guiar o movimento do fio rodando a peça, positivo desalojador dos porta-fios
o fio sôbre a maçaroca, sendo a re- para fazer o fio avançar ao longo alavancas montadas de modo giraferida maçaroca trazida do estado da mesma, em direção à extremi- tório no suporte, acima de cada
de descanso à velocidade enquanto a dade livre, o espaço de tempo du- peça de apoio dos porta-fios, as
peça transversal está em movimento, rante o qual o fio permanece na alavancas sendo adaptadas para, em
caracterizada pelo aperfeiçoamento peca sendo determinado pela velo- seu movimento giratório, segurar o
que compreende uma peça de guia cidade com que se move o fio e pelo porta-fio correspondente e impeli-lo
tubular. de rotação livre, montada compriment0 efetivo e ângulo dian- lateralmente do eixo da peça de
na maamina em relação paralela ao teiro do sulco.
apoio e uma segunda carne montada
tro eio an movimento da peça transmodo fixo na máquina, esta
Finalmente, a depositante reivin- de
man/ a i
narado or esnoco mc me tendo uma superfície que
dica
de
acôrdo
com
a
Convencão
o
ao
trajato
o
re
a err /nr, arn ângu
as alavancas,
do fio para a maçaroca e termi- Internacional e de conformidade fo:ana contato com

engrenagem para acionarem a combinação de sem-fim e engrenagem apenas em resposta à rotação do eixo
numa direção pré-determinada.
4 — Mecanismo acionador em rôlo
de cardas, de acôrdo com o ponto 3,
caracterizado pelo fato de que os meios
que proporcionam o acoplamento do
eixo com o outro membro da combinação sem-fim e engrenagem compreendem uma embreagem de corrediça ou
de desligamento automático.
5 — Mecanismo acionador em rôlo
de cardas, de acôrdo com o ponto 3,
caracterizado pelo fato de que os meios
de acoplamento entre o elemento fixo
e o eixo • compreesdem um pino e um
rasgo.
6 — Mecanismo acionador em rôlo
de cardas, caracterizado pelo fato de
compreender um rôlo motor, meios
para montarem o rôlo motor em movimento de vai e evem, um elemento
fixo relativamente, um eixo movível
relativamente ao elemento fixo, meios
para montarem o eixo nos meios de
montagem de rôlo motor para compartilhar do referido movimento de vai
e vem, meios acoplando o referido
elemento fxo para girarem o referido
eixo sôbre o movimento axial rèlativo
entre êles, sendo a rotação efetuada
em um sentido em resposta a uma direção do referido movimento de vai e
vem e sendo efetuada em sentido oposto e mresposta à outra direção do referido movimento de vai e vem, e ainda
meios acoplando o referido eixo com
o referido rôlo motor para girar o
referido rôlo motor apenas em resposta à rotação do referido eixo em
um sentido pré-determnado dos referidos sentidos.
Finalmente a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artgo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a -ioridade do ccorrespondente pedido, depositado na Repartição
de Patentes dos Estados Undos da
América do Norte, em 13 de maio
de 1960, sob o n° 28.896.
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para fazê-las rodar num ponto prédeterminado na referida superfície,
o ponto citado correnpondendo a
um ponto no trajeto do suporte, a0
longo do qual o porta-fio sendo
movido da posição ativa à posição
de reserva, é desalojado de sua
peça de apoio.
4. Aperfeiçoamento em máquinas
dobadora, segundo o ponto3, caracterizado por compreender a citada
alavanca um tubo ôco ao redor de
cada porta-fio, envolvendo-o na
maior parte de seu comprimento e
terminando num nível acima do
limite superior da peça de apoio, o
tubo sendo montado no suporte, de
moto a ter movimento giratório
num plano vertical, um braço de
manivela sendo fixado a cada tubo
e sendo engrenado com a carne
mencionada por último.
5. Aperfeiçoamento em máquina
dobadora, segundo qualquer um dos
pontos precedentes, tendo um suporte de novêlos montado de modo
a rodar em tôrno de um eixo vertical e adaptado a suportar pelo
menos dois porta-fios em pontos
espaçados em circunferência, o suporte compreendendo em cada uni
dos referidos pontos uma peça disposta num eixo vertical,- fixo em relacão ao suporte, a referida conjugando-se com a extremidade do
porta-fio, para sustentá-lo verticalmente no suporte, e meios acionáveis de tem os a tempos, para rodar
oleaunorte através de um arco igual
ao esnoco circunferencial entre as
a as de anoio dos porta-fios, para
tra-a- sucessivamente as peças e os
rm t -flos por elas apoiados de uma
^ ão de reserva para uma posi" el ativa de desenrolamento e da
n ativa para a de reserva, o
a- a ronmento nue compreende os
meios Para efetuar o movimento a
axial relativo entre cada peca de
su orte e o porta-fio a ela ligado,
seauindo _o movimento da posição
ativa para a posicão de reserva,
nora desalojar o norta-fio da peça
de anojo. caracterizado por dis ositivo montado no sunorte, para realizar 'o movimento de uma posieão
inativa para uma posicão atva. exelindo à fôrca o porta-fio lateralmente do eixo da eca de apoio e
nor meios para mover o referido
dis ositivo a uma posicão ativa,
ne(inis de ter sido desalijado O
porta-fio.
Finalmente. a denositante reivindica, de acôrdo com a Convenção
anternacional e de conformidade com
o art. 21 do Códi o da Proviedade
Tnclustrial, a nrioridade do corresnondente nedidn. denosit rlo na Ranoxtleão dr Patentes doa Estados
Validos da m riaa rio No *" ' 19
de maio de
n, sob o n.° 30.221.
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129.32"
TÊrtmo
FM 19 dê maio de 1961
Requerente: Leesona Corporation,
Cranston, Rhode, Tsland. Estados unidos da América do Norte.
Pontos característicos de "Aperfeiçoamento em encarretelacleiras".
• 'Pontos Característicos
1. f_perfeiçoamento em encerreteladeira adaptada para bobinar um volu.
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Pubneziaao ifea.áde acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo. comerara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 diaa
Doderáo apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem piejudicado3.
me de fio quando o volume se encon- me de fio retoma à primeira posição cntre esta e a válvula obturadora, seu braço suporte, em resaosta ao
trar em uma primeira posiçãu, e ten- cuja alavanca passui em urna extre- mediante° que o movimento de vál- meas uaitetor da naterrupçais Cu tio,
do: nielas, auaptacros paia guar o vo- midade sua uns conexa° de desliza- vula, no santido da dezobtuaar o ras- czao una arreato se realiaa atiri
pardnuu da posição operas"
lume no tentai° de desenrolamento cie mento limitado cora a válvula olitu- go, coloca a chapa plrotal de maneira •
tio. quanuo o fio estiver rompia° ou radora, em uma direç:o paralela a arre o seu entalhe fique situado a den- para uma pos:a.3 d,, frcaaa em, dali
esaotado, . e quando o volume ae en- senda de movimento da alavanca: tro da aludida extremidade do volu- ate ama paaaao de coaaadutivaiso,
miamo dai. a posiaão de frenagem
contrar em unia szaunda poalaão: Uni meios de como, para atuar sabre a me de tio.
Finalmente, a depositante reivindi- e finalmente rei-o:usual° à poaiçaa
meio associtalo para atar nas, e adap- alavanca operadora, ao mover-se a
cujo camo possui superfitado para emendar a ponta do fio do mesma em afastamento plvotal, a fim ca. de acordo com a Convenção Inter- operativa,
ativas consecutivas, que corresvolume cana a ponta de tio proceduite de deslocar a mencionada extremida- nacional e de conformidade com o ar- cies
Os dam Posraõea, tendo o
de um manancial de alimentaçáo; um de dobam direção lateral da referida tigo 21 do Código da Propriedade In- Nadem
Ma:o um apalpador para cooperar
bico em montagem plvotal, adaptado senda de movimento, e para mover a dustrial, a prioridade do correspon- com as altitaidae superficies, podenpara Canzferir ao atador de noz, a gundo rasam, a fim de abri-lo para o dente pedido, depositado na Rapara:i- do ser movida pelas mesmas enquanponta de fio cio volume bobeando. e válvula obturadora afastando-a do se- ra° de Patentes dos ratados Unidos to o canso resolve. para moeu o brameios para mover o referido volume recebimento do bico; e meios de como, da amarias do Norte. em 19 do maio ço e o amaine de boOinagem, e inda aludida primeira posição, condu- operaveis quando a válvula obturado- de mo, sob o n9 30.311.
cluindo meios para deter a rotação
zindo-o até uma sesmdaposição e vi- ra fôr movida assim pela alavanca
do carne ao fim do referido ciclo,
operadora.
no
sentido
de
imprimir-lhe
ce-versa, encarretelacreira essa, caraccum uma superficie do mesmo que
uma
componente
TREMO
N9
129.324
de
movimento,
atasterizado pela combinaçao que comcuraesponde á posiçact de frenagern,
numa pu,sicaii abaixo do apalpador,
preende: um comaartanento, afliacan taneo-a do bocal, a fim de abrir anãDe
19
de
maio
de
1961
lar:-mente
o bocal para recebimento
sendo o apairador mantido fora de
te co meio desanrola.dor e dotado de
contate com a aludam superficie peum rasgo aloirado çue forma um bo- daponta de fio do volume durante o
Requerente. Leesona Corporation, la cooperação da tranqueta com o recal de sucçao, premrio mera espirar a de.aenrolamento do mesmo, cujo últiferido
braça: meios, atoados em regponta livre de fio do volame, no ser o mo meio de esmo aaa, sob o movimen- Crarrton, Nnode Island, Estados Uniposta ao nieiu detector as inzerrupmesmo girado no sen tido de (1'a:enro- to da alavanca operadora na dircado dos da Am arica da Ileate.
Ponto. Caracter:sala-os de "Aperfei- çwa, no seatido de disanciar o meio
lamento, hem como de um seaundo do bocal, quando o volume de fio rerasgo, //datado para receber o mcn- torna à primeira posição, no sentido diaxaanta, em máquina encarretela- detentor do canto, e meios, ligando
o ultimo meio mencionado com a
norma lmente fora do samondo radar: de reconchreir e válvula à sua posição deira".
referida tranemeta, mediante, o que
meios para manter continuamente um inoperante.
a atuação désse último meio mencioPontos Característicos
vamo no e nr.innrt irnento, uma
5. Aperfelcoamento em encarretenara) solta imediatamente a banqueIa obturadore., tendo uma poslean ino- ladeira de actirdo com o ponto 4. ca1 — Aperfeiçoamento em maquina ta ou ferriabo para permitir que o
perante, na anal fede* o bocal e o riuderizado por incluir um retentor, enesuaeteiedetra para bobinagem de braço e o volume de bobtnagem por
segundo dos TR Ivnyt meneinnlana Catan- prõnrto para ser contactado pela ala- fio sabre um volume rotatório, cujo ale
suportado se movam até à posido o volume de fio me encontrar ria vanca operadora depois ue esta tiver voitant e peato em rota çã o pelo seu ção de freoagem. com o apalpador
primeira posieão, a fim ae imnedir a sua mencionada extremidade afastada contato por atrito com um redo pro- contactando a superfície do cama
do raS TO neto primeiro dos meios de paasor, e u suportado sõbre um bra- que corresponde a essa posição de
admisea n en ar no etaanaroadadao
um meio. operável no sentado de mo- carne mencionados, sendo nue o movi- ço adaptado a ser movido de e pa- frenagem, mediante o que o esmo asver a v5F1'), 1 1 phh i r" 4.-, • ••, „ mento cont inuado desta alavanca em ra uma posiçã.c. op erativa, Juntamen- sume o contrõle do movimento do
volume de fio se desloca da mineira afastamento do bcal. e depois do seu te com o volume cai questão, esta- braço e do volume de babinagem
posiçÃo à mercancia rayda4o. mode ge contato com o datentor. Inverte a dl- belecendo auntáta com o referido ro- durante o aludido cicio.
postas., 1----a-aasa /I. v /*-11% ...dl e. reaão do movimento da extremidade lo caracter:zadu pelo aperfeiçoa4 — Aperfeiçoamento em amarrequal ela obtura n bocal e o rano, até da alavanca, a fim de mover a válvu- mento eque compreende — meios, teladeira cie acterdo com o ponto 1,
uma poaiaan nnerante.' ni caiai o dito la obturscdom, na direc.00 do rasgo. adaptados para contactar o dito bra- caracterizau( pelo fato de que o
rasgo perm a neae aborto tara ne rmi- obturando-o, enatianto ciaixa aberto o ço móvel. a fim de aferrolhar o mes- meio para detecção do atingimento
tir a eni aa aa e g R1‘ ,11 (1 ,1 hi en e na bastai. nele nua é evitada a perda de mo na posição operativa durante a do tamanha nominal do volume bovácuo abavas do TASWO, nor mastro do bobinagem normal; meios para de- binado compreende uma alavanca
qual 0 boaa l naarameee aaa
rara
rtn
tecção da presença de fio bobina- calibradora, móvel juntamente com
recuperar a nanta lana da fin daraa- bocal funcionar com o fim de recune- do
sibre o Mio propulsor em lugar e volume d. boblnagem durante a
te o desenaraarneeda 14,1 amam*. faroin --- oda . anta da fin durante o de- de sõbre
o volume de boblnageni; progressiva avolumação do mesmo,
o último me i o raaat ainnatin tambam senralam anto do vol ame bobinado.
meios
de detecção de uma interrup- cuja alavanca é ajustável para acooperável no eautien dia retarpar r vii6. Aperfeiçoamento em encarretela- ção na migração do fio ao dito vo- modai diferentes tamanhos dos vovua obturadora h dia nadaaa iyinn•deita de acardo com o ponto 1, carac- ltam; maios para detecção do atinmnW, quando o vo lita, p fin aln F . dag-- terizado pelo fato de que o volume é gimentd do tamanho nominal de vo- lamas baburadcs, e urna alavanca,
cooperando com a alavanca calibraloca novament e e ., raaiinda nanica° suportado por uma extremidade sua. lume bobinada, e raciais. °peiteis em dora
para soltar a tranqueta-férrèpaoa retornar à rira-a.a ./1 no.datia.
reposta a 12:1!.buez dos aludal lho do bre c o-suporte do volume de
ficando
livre
sua
outra
extremidade.
Aperfelena mfamta em .n.„ret„. e incluindo uma chapa, sbrejacente a meios detecto res tu sentido dc
bobinagem quando ésse último tiver
ladeira de acataia f""vo o 'sento 1. ca- uma parte da válvula obturadora e malar o fera:lho ou tranqueta do re- atingido
seu tamanho nominal, tendo
racterizado paio fato d a fo.r 11 votaria do bocal de suado, cuja chapa tem, Zarido aeaço. após '3 qual o taça se a alavanca calibradora uma superfíabturadora fiedat aol de um material formado adjacente a uma de suas ex- i-ove a. itorirdo unia 'posição na qual cie, que é contactada pela alavanca
dextra] a resillanta•.
tremidades, e em. alinhamento geral -3 volun.: bobinado fica ass eada do solta-tranqueta durante o crescipropulaor.
mento do volume bobinado. a fim de
3. Aperfeiçoamento em encarretela- com o bocal, um entalhe Para rece- resto
2 — Aperfeiçoa- ergo em !raiare- manter a mesma inoperante, e um
'leira de aeOrdo com o ponto 1. carac- ber o fio, cuia chapa vai montada pa- teladeira
de artado com o omito 1, meio, num ponto fixo Obre a dita
arlzado pelo fato de que o último ra movi mento pivotal a fim de mover
Por incluir: meias, superficie, para atuar a alavanca
•neto ali mencionado inclui uma ala- o entalhe em uma direção geralmente caracterizado
Jnert% eLs no tepticic de corta.
solta-tranquet* a fim de soltar es-anca operadora, ligada à vali/ala coe- paralela ao beal, entalhe esse, nripal- em sua ut1gta4o
volume le laubl-adora, cuja alavanca pode ser movi- mente assumindo uma posição na ?juai nage% 2-1.0F• tiaando o meia cor- sa tranqueta mediante o que a ajusda alavanca calibradora com
"a em consequência de um movimen- está em seenhamento com a extremi- tador ao dito Iara a fim de ope- tagem
respeito à alavanca solta-tranqueta
o do volunie de ?loa ,geralmente em dade livre do volume de fio, e meios rar o meio cortador quando o braço varia
relação entre o dito meio no
• fastamento e depois em aproxima- operando no sentido de pivotar a cha- se move para a posição na qual o Pontoafixo
e a alavanca em questão,
• Ao do bocal, bem como um meio de pa para fazer o entalha assumir unia volume de bobinagetn é afastada da a
fim de causar a atuação da mes- amo. onerava] cooperativamente atu- posição a dentro da aludida extremi- atilo propulsor e meios para tornar ma, quando o volume bobinado tiver
• ndo sabre a alavanca operadora e a drola do volume, quando o mencina- inoperante e melo canector, em res- atingido seu tamanho nominal.
álvula obturadora, no sentido de des- d bic conduz a ponta do fio ao atador posta ao melo para detecoão de uma
5 — Aperfeiçoamento em encarreascar a válvula de e para a posição de nós, e n" emitido de retornar depois interrupção na migração do fia eui
direção ao volume d.e bobinagern, teladeira de acetrdo com o ponto 4.*
loperante e. vice-versa, de e para a a chapa ft sua potia ão normal.
• osiaão operante.
7. Aperfeiçoamento em encarretela- beediante .t que o melo cor tador é caracterizado pelo fato de que a alaoperado peto movi mento do braço, vanca solta-tranqueta é pivotada no
4. Aperfeiçoamento em encarretela- deira de acordo com o ponto 6. carac- em consequaricia ela bobinaga a ao braço porta-volume, podendo moves'lira de acardo com o ponto 1. carac- terizado por uma lingueta curva, so- fio dobre o rolo propulsor e da atin- se com o mesmo cuia tranqueta intrizacto pelo fato de que o último brejacente ao bocal de succã. e dispsta gitnento do tamanho nominal do vo- clui um detentor fixo, enquanto a
• leio mencicnado inclui: uma alavan- em uma psiaão para cooperar. guian- lume bobinada ma. não quando o alavanca solta-tranqueta possui
i para opera,' a válvula obthuradora, do-o. com um fio que estiver sendo movimento a braça decorre de uma meios para cooperar com o detentor
quando a dita alavanca fôr atuada,
-adendo ser movida ao longo de uma transferido pelo bico de compartimen- interrupção na matraeão do fio.
mda geralmente reta, de e para o to ao atacior de nós
3 — Aperfeiçoamento em encane- cujo detentor • está localizado para
8. Aperfeicoamento em encarretela- telsidelra le acard • com o ponto 1, cooperai. com o aludido meio, quando
seal ou tubeira, quando o volume de
se desloca da primeira à segunda deira de acardo com o cento 6 carac- caraciertaacic neto fato .de que nela, o braço se move, a fim de manter
o nt^in
-ai catai -otatiro controla o movi- ésse braço, e o volume de bobinagem
Podendo depois ser movida terizado pelo fato d a
ortado, nia_a posição fàa direção ao bocal, miando o volu- pivota a chapa, Inclui uma eaae-aa a-0o an onl •gro 4f bobitiagean e do por éle sup

Janeiro de 1966 275

DIARIO OFICIAL: (Se9ÉLe

Tèro-feira 25

PATENTES DE INVENÇÃO
I•••n••••s•nn•n.
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poderáo apresentar suas aposições ao Departatnento Nacional da Propriedade Industrial aqUdies ger M j'úlgé.remPteXittaeachat.
•

Cimente aeessivel, adjacente à mencionada posição operativa, porém com
Nolume de bobinagem dissociado do
rtio propulsor.
6 - Aperfeiçoamento em encaneteladeira de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que o
Meio para detecção da presença de
fio indevidamente bobinado sidere o
rôlo propulsor, inclui um membro
alongado, montado paralelo e espaçado em relação ao eixo geométrico do
referido rôlo, e na estreita proximidade da periferia dêsse último, mediante o que o membro será contactado e movido pelo próprio fio indevidamente bobinado sôbre o rôlo
em questão, estando o membro ligado
tranqueta, de sorte que o movimento do mesmo libera essa última.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
Industrial, a prioridade do corresartigo 21 do Código da Propriedade
pendente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, em 19
de maio de 1960, sob o n o 30.347.
TERMO N 9 129.564
Data: 29 de maio de 1961
, Requerente: David Natanael Ber' pérus e Erik Lennart Johansson Suécia.
"Dispositivo em máquinas de costura".
Reivindicações
1 - Dispositivo em máquinas de

aostura, no qual uma bobina com fio
do fundo fica localizada num ganOh° giratório que fica disposto para
cooperar com uma agulha de costura movendo-se para cima e para baixo a fim de trazer o fio do fundo
através de uma alça de um fio de
cima formada pela agulha de costura, caracterizado pelo fato que no
mesmo dois ou mais ganchos ficam
alternativamente ajustáveis numa
posição'para cooperar com a agulha
posição para cooperação com a agulha (posição dê trabalho), e pela providência de meios para a remoção
das bobinas de gancho e para a inserção de uma bobina reenrolada
com nem° fio dentro do gancho
quando o último toma uma outra
posição de que a posição mencionada primeiru.
2 - Dispositivo de acôrdo com • a
reivindicação 1, caracterizado pelo
fato qu, dois ganchos (67,68) ficam
ligados com um segurador preferivelmente com feitio de disco (91)
girando em volta de um eixo horizontal, em posições simétricas em
volta do dito eixo tais que os ganchos são des l ocados quando o segurador gira em 180 graus, pelo que
um gancho é transferido da posição
de trabalho para a posição de enrolamento simultaneamente quando o
outro ganche é transferido da dita
posição de enrolamento para a posição de trabalho.
3 - Dispositivo de acôrdo com as
reivindicações 1 ou 2, caracterizado
pelo fato que o eixo (93) do segurador 91) fica sob uma influência
giratória constante de uma mola
mecanicamente enrolada (101) e pelo fato que o segurador fica adaptado para ser t ravado em duas posições
diametralmente opostas pôr uma lin-

gueta (111) que é soltá,vel por um
pedal (119) ou similar, sendo que
com isto o segurador (91) pode ser
girado em 180 graus rapidamente e
os ganchos deslocados a vontade.
4 - Dispositivo de acôrdo com a
reivindicação 2 ou reivindicação 3,
caracterizado pelo fato que o acoplamento (143. 145) entre o eixo (87)
do gancho que está na posição de
trabalho e um eixo de acionamento
estacionário (65) é desenhado para
permitir a ligação de ditos eixos penas numa posição de ângulo relativo predeterminada dos mesmos.
5 - Dispositivo de acórdo com a
reivindicação 4, caracterizado pelo
fato que o acoplamento (143, 145) é
desengatável apenas numa posição
de ângulo piedeterminada do eixo de
acionamento, correspondente à agulha de costura retraida para cima.
6 - Dispositivo de acôrdo com as
reivindicações 4 ou 5, caracterizado
pelo fato que uma metade (143) do
acoplamento é formada . com uma
barra estendendo-se diametralinente
i147) e a sue metade (145) com um
ranhura = estendendo-se diametralmente (149) para receber dita barra.
- Dispositivo de acõrdo com as
reivindicações 5 ou 6, caracterizad
o
pelo tate que suporte (94) no qual
o eixo (93) do segurador do gancho
giratório e o eixo estacionário de
acionamento do gancho (65) assentam é feito com uma guia (151), preferivelmente com o feitio de uma
ranhura anular, a metade do acoplamento (143) ligada com o gancho
ficando em contato com dita guia
em tõrlas as outras posições do gancho fora a sua posição de trabalho,
evitando assim o girar do gancho.
- Do-positivo de acôrdo • com
qualquer uma das reivindicações 2 a
7, caracterizado pelo fato que a caixa da bobino (71) do gancho fica
aberta num lado, de maneira que a
sua bobina (79) fica axialmente retraivei da. mesma para o reenrolamento de fio quando o gancho está
na posição de' enrolamento.
9 - Dispositivo de acôrdo com as
reivindicações 1, 2 ou 8, caracterizado pelo fato que os dispositivos para
reenrolar o fio sôbre a bobina de
gancho compreendem uma haste de
enrolar (153) que fica disposta coaxialmente co mo gancho na sua posição de enrolamento, e um mecanism( aeialinente deslocável para remoção da bobina para fora da caixa
da bobina a reinserção da mesma
dentro dela.
10 - Dispositivo de acôrdo com a
reivindicacê 9 caracterizado • pelo
fato que a haste de enrolamento
(153) fia oxialmente deslocável e
que a sua extremidade tem um feitio
para levar co mela a bobina (79) . •
11 • - Diopositivo de acôrdo com a
reivindicação 10, caracterizado pelo
fato que a extremidade da haste de
enrolamento (153) é inserivel dentro do. bobina (79) e disposta para
reter a mesma por contato fricional.
12 - Dispositivo de acôrdo com as
reivindicações 10 e 11, caracterizado
pelo fato que há um casquilho deslocavei (179) posto sôbre a haste de
enrolamento (153) e adaptado para
encostar confia a bobina (79) quando a hasce ol? enroiamento é retraida para foea da mesma.
13 - Dis p ositivo de acordo . com as
reivindicações 9 ou 10 carac t eir ado
pelo fato que um apalpador (253)

Contratando as espiras mais externas
da bobina que estii. sendo reenrolada
fica adaptado para parafino a redação de hate de enrolamento (153)
iniciar a reinserção da bobina dentre)
da caixa da bobina do gancho.
14 - Dispositivo de aebrdo com
qualquer uma das reivindicaMs 1 a
13, caracterizado pelo fato que um
transportador (701, 743) do fio a ser
reenrolado fica disposto para apanhar o fio (2d7) que vai para a bobina (79) inserida na caixa de. bobina (71) e inserir o mesmo dentro
de um dispositivo de prender (747,
755) que fica localizado de tal modo
que o fio pode ser agarrado pela bobina na sua posição retraida.
15 - Dispositivo de acôrdo com. a
reivindicação 14, caracterizado pelo
fato que o transportador do fio (701,
743) fia disposto para tirar uma alça do fio (267 e mover a mesma
num percurso tal que uma parte da
mesma é puxada por trás .de uma
arruela de tencionamento (716) na
caixa da bobina e a outra parte é inserida dentro de um dispositivo de
prender (747, '155)
16 - Dispositivo de acôrdo com as
reivindicações 14 ou 15, caracterizado pelo fato que o transportador do
fio consiste num braço (701) articulável tanto no plano horizontal como
vertical, e pelo fato que a extremidade de dito braço tem o feitio de
um gancho 1145) e adaptado para
apanhar a alça do fio, sendo móvel
num percurso estendendo-se de um
lado do gancho' (68) na posição de
enrolamento até por cima do mesmo
e para baixo no lado oposto de dito
gancho.
17 - Dispositivo de acôrdo com a
reivindicação 16, caracterizado pelo
fato que o transportador do fio fica
articulado acima de um eixo vertical
(729) localizado no mesmo lado da
haste de enrolamento (153) do que o
d ispositivo de prender (747, 755) e
mais longe do gancho (68), do que
dito dispositivo de prender.
18 - Dispositivo de acôrdo com a
roivindicaçáo 15, caracterizado pelo
fato que tesoura (747, 749) pare corte do fio fica disposta rente ao dispositivo de prender (747, 755) e combinada com o mesmo, uma lamina
(717) da Gesoura fazendo parte do
dispositiva de prender.
19 - Dispositivo em máquinas de
costura construido e disposto para
funciona/ oonforme descrito mais em
cima com reforcência aos desenhos
anexos e conforme ilustrado nos
mesmos.
A requerente reivindica as prioridades de idêntico pedido ,depositado
na Repaitição de Patentes suéca, em
28 de mau de 1960, sob o número
5.277 e 3 d e dezembro de 1960, sob
o número 11 735.
TERMO N° 129.907
De 9 de junho de 1961

eorapostos orgãnicos de elevado peso
reola eular, ou de seus sais, conto aejan.

tea esagrNsates para couros e pe1es.
2. - Processo para o engraxan.eato
de couros e peles, caracterizado valo
emprêgo de produtos provenientes da
reação dos produtos de epoxidacão de
compostos insaturados, de elevado peso
molecular coM ácidõs minerais poiibasi.
coa, como o ácido sulfúrico, ácido tos.
báltico ou o ácido bórico e outros, respectivamente de seus sais, de acôrdo *ora
o exemplo 1.
- Processo para o engraxamento
de couros e peles, caracterizado peho
emprego de produtos proven1entes
reação dos produtos de epoxidaçã-) de
compostos insaturados de elevado oéso
molecular, os quais são. simultânea ou
seriadamente tratados com oxigénio, 'vs.
pectivamente com agentes liberadores de
oxigênio, bem como com tais do ádtio
sulfuroso, de acÔrdo com o exemplo 1.
4. - Processo para o engraxar:len:o
de couros e peles, caracterizado veio
emprêgo da produtos de epoxidação act.
dos de compostos insaturados de cevado pêso molecular, ou de lens ;ais,
de acõrdo com os pontos 1 a 3. 2111
combinação com óleos, grax.-o )11 ca,ras
de elevado grau .de epoxidação.
Finalmente, a depositante ceiviapica
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade Com o artioa 21
do Código da Propriedade Iodam-A,
a prioridade do corresponente ,édido,
depositado na Repartição de Patentes
da Alemanha, em 11 de junho de 1960,
sob o ri 9 B 58.206 IVc/28a.

TÉRMO N 9 131.575
De 8 de agôsto de 1961
Requerente: Dering Milliken Researeh
Corporation, próximo de Spartanbui
Condado de Spartanburg, Carolina ..o
Sul, Estados Unidos da América do
Norte.
Pontos caracteristicos de ,rDisposa.vo
Limpa-Fiapos».

•

Pontos Característicos

1. - Em aparelho para -stiranern
têxtil, provido de avental m esteira de
estiragem na turma de corra zonal, a,
e de um rólo-suporte e barra ressalo,
o aperfeiçoamento caracterizado oen cmpreender um membro limpa-tiapo st,nstancialmente estacionário, disoost . ) dato,
tro da esteira e cooperando
superfície periférica do ralo, cujo biezabro
estende-se ao longo de substancminienie
todo o comprimento útil da periferia do
rôlo, e possui uma aresta
raspadora,
cooperando com o dito rôlo, cob uma
relação de cisalhamento com oualcuer
material estranho nêle acumulado, a
de ciselhar e remover os baços l) 1 si-

Requerente: 136hme Fettchemie
milares, depositados sôbre o rôo
G.M.B.1-1., Düsseldorf, Alemanha.
2. - Aperfeiçoamento de acenai° com
: Pontos característicos de «Processo o ponto 1. caracterizado pelo fato de
para o engraxamento de couros e palco. que o membro limpa-fiapos possui uma
superfície geralmente côncava, .adjacente
Pontos Característicos
acs. rôlo, ao qual a mesma se adapta de
1. - Processo para o engraxamento maneira substncialmente contiqua.
de couros e peles, caracterizado pelo
3. - Aparelho de acôrdo tom a non.
einp-égo .de produtos de epoxidação coo,. to 2. caracterizado pelo fato de que
tendo radicais ácidos inorgânicos,
de o membro limpa-fiapos apresenta, era sua
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F'ÀTENTES DE INVENÇÃO Pubncaeao feita cie acõrrio com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o d .-ferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles aue se Julgarem prejudicados.
dita superfície geralmente côncava, unia suportado com a barra-ressalto e com o

deformação inclinada exii forma de arado, destinada a desviar lateralmente para
fora . os fiapos, -Movendo-os na direçEo
de ama extremidade do rolo.
4. — Aparelho de acordo com o ponto 3, caracterizado pelo lato de que
o membro limpa-fiapos,lapresenta. numa
euperlicie sua que • faze contáaa com a
face interna. de esteira, uma deformação inclinada em forma de arado, destinada a. desviar dateralmente para fora
os fiapos, movendo-os na direção de
uma aresta lateral da 'esteira.
5. — Aparelho de acordo cora o ponto 1, caracterizado pelo fato de que
o membrcs limpa-fiapos tem uma superfície angular em forma de arado para
Contactar o rôlo.
6. — Aparelho de acordo com c ponta 1. caracterizado pelo fato de que
o membro limpa-fiapos tem ema superLide . angular em forma de arado para
Contactar a esteira.
7. — Em aparelha para estiragem
têxtil, provido de avental ou esteira de
estiragem na forma de correia continua, e de um rôlo-suporte, o aperfeiçoamento caracterizado por compreender
um Membro limpa-fiapos substancialmente estacionário, disposto dentro da
esteira e cooperando com a superficie
periférica do rôlo, cujo membro estende-se ao longo de substancialmente todo
o comprimento útil da periferia do ró.o
e faz contato com a fase interna siipe2
rior da esteira, sob uma relação de ciatalhamento com qualquer material estranho nela acumulado, a fiai eie cisalhar e remover os fiapos ou similares,
depositados sôbre a esteira, guardo a
mesma prossegue da jzona adjacente à
barra-ressalto.

dito rei/o.
12. — Aparelho de acôrdo com .) porei° 11, caracterizado pelo faio de que
o membro limpa-fiapos ocupa sub.tancialmente todo-o espaço restante, dentro
da esteira e entre o rôlo a . barra_ ressalto, como medida preventiva para impedir a entrada de fiapos na zona confinada dentro da correia-esteira.
Finalmente, a depositante reiVindica,
de acOrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial, a
prioridade dos correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes
do Estados Unidos -da América do Norte. em 8 de agásto de 1960,, sob o número 48.145.
TERMO N.° 131.595
De 9 de aço:isto- de 1961

Requerente: Celanese Corporation Of
America — Estados Unidos da América.
Titulo: Anéis de Torcer.
1. Uma instalação de anel de torcer
para uso em combinação com o trilho do
anel de uni teor de fiar linha, caracterizada par compreender a instalação de
anel, meio de anel, meio de proteção
prêso ao meio de anel e estendido em
volta do mesmo para proteger um cursor
colocado no meio de anel, e meio de
segurança extendiclo do meio de proteção
para fora, por meio do qual o meio de
anel se torna 'rígido e verdadeiro, sendo
o meio de anel, o meio de proteção c o
meio de segurança integralmente formados de plástico rigido, resistente à
abrasão, possuindo um baixo coeficiente
de fricção em relação ao aço.
8. — Aparelho de acOrdo com o pen2. Uma insta/ação de anel de torcer
to 7, caracterizado pelo fato de Me o
membro limpa-fiapos , tem também uma para uso em combinação com o trilho de
aresta raspadora em contato com a su- anel de um teor de fiação de linha,
perfície periférica do ,rôlo, com a qual caracterizada por compreender a . instaguarda uma relação tendente a remo, lação de anel meio de anel, meio de
ver da mesma os materiais ou corpos reforço estendido em tórno do meio de
anel para enrijecê-lo, meio de proteção
estranhos.
circundando o meio de anel e meio de
— Aparelho de acôrdo com o. pon- refôrço, e meio de segurança estendido
to 7, incluindo uma segunda esteira ,n- do meio de proteção para fora, onde o
ferior. disposta abaixo de, e em cora meio do anel se torna rígido e seguro,
tato com, o ramo inferior da primeira sendo meio de anel, o meio de proesteira mencionada, e1caracterizado '.elo teção para fora, ande o meio de anel
se torna rígido e seguro, sendo o meio
co. que ocupa substancialmente n
poço inteiro entre os ramos superior. e de anel, o meio de refôrço, o meio de
Inferior da dita esteira, culo bloco lim- proteção e o meio de segurança integral.
pa-fiapos apresenta um fundo i-orn uma mente feitos de plástico rigido, resiscurvatura convexa, ern contato ama tente à abrasão, tendo um baixo coefiparte preponderante; -do ramo in'erior ciente de fricção em relação ao aço.
da esteira, a fim de impedir a forma3. Uma instalação de anel de torcer
do indev : da de abertura ou ltitersticio para uso em combinação com o trilho do
entre a primeira esteira ea segunda anel de um teor de fiação e fim de susesteira inferior, debaixo datar/ela.
tentar um cursar, caracterizado por com10. — Em aparelho para estiragem preender essa instalação uma parte do
têxtil, provido de avental ou esteira de anel central no formato de um ri redra
estiragem na forma de correia continua, circular, certo, de parede' fina: me flange
de reforço estendido da parte do anel
e de um rói° rotatório, disposto 'entro
da esteira e em contato de limpeza, tanto central para fora, e um flange de s gucom a superfície periférica do rake como rança prCilso ao f'ange de refeeeo e estentanlhém com a face jinterna da esteira. dido dali para fora, numa distânea
.11. — Aparelho de acôrdo • com e abaixo do tope r1e parte do a iri, s-ndo
o flange de relôrço e o flange de s • giiponto 10, caracterizado pelo faro
coormran e a ranca integra'rnente fritos de_ p'áreca
duir uma barra-ressalto,
res'stente à rlira-no, tendo urn
co - estel ra no septido de ui:torta-1r,
i„do a membro inapa_fiapog disreae --xn coeficiente de fricção em r..lação
dentro da correia-esteira, e em -ontáto, ao aço.

4. Unia instalação de anel de torces
para uso em combinação com o trilho do
anel de tear de fiação a fim de sustentar
um cursor caracterizado por compreendei
a istalaçáo uma parte de anel central no
formato de um cilindro circular; certo,
de parede fina, um flange de refôrço
estendido da parte do anel central para
fora e um anel de proteção estendido
do flange de reforço para : baixo até uma
distancia abaixo do tundo da parte do
anel, sendo a parte do anel, do flange
de reforço e o anel de proteção integralmente feitos de plástico rigdio, resistente
à abrasão, tendo um baixo coeficiente
de friação em relação ao aço.
5. Uma instalação de anel de torcer
para uso em combinação com o trilho da
anel de um teor de fiação a fim de
sustentar um cursar caracterizada por
compreender a instalação uma parte de
anel central no formato de um cilindro
circular, certo, de parede fina, um flange
de reforço estendido da parte do anel
central para tora, um anel de proteção
estendido do flange de refôrço para baixo
até uma distância abaixo de base da
parte do anel, e um flange de segurança
estendido do anel para fora, sendo a
parte do anel, Q fiange de reforço, o
anel de proteção e o flange de segurança
integralmente fitos de plástico rigido,
resistente à abrasão, tendo um baixo
co:ficiente de fricção em relação ao aço.
6. Uma instalação de acórdo com o
ponto 5, caracterizada por ser o plástico
selecionado de um grupo que consiste
de nilon e poliacetálicos.
7. Uma intalação de acórdo com o
ponto 5, caracterizada por er o plático,
nilon.
8. 6 Uma instalação de aceirdo, com o
ponto 5, caracterizada por incluir, integralmente moldadas; garras para ligação
com o trilho do anel do tear de fiação.
9. Em combniação, um cursor' de
metal e uma instalação de anel de torcer
adaptada para ser 'montada no trilho do
anel de um teor de fiação, caracterizada
de anel central no formato de um cilindro circular, certo, de parede fina, que
conduz o cursar, e um flange de refôrço
que se estende da parte do anel central
para fora: um anel protetor estendido
no flane de refôrço para baixo até uma
drátância abaixo da base da parte do
anel, e um flange de segurança que se
estende do anel para fora, sendo a parte
do anel, o flange de refôrço, o anel
protetor e o flange de segurança Integralmente fetos de nilon.
10. Um anel de torcer moldado de
uma composição caracterizada por com
preender uni plástico e um lubrificante
11. Um anel de torcer moldado de
urna composição, caracterizado por compreender um terruoplástico tirado do
grupo que consiste de nilon e poliacetáloioe e cérea de 0.25 a 5%, medidos a
eésb, de um lubrificante sólido.
12. Um anel de torcer moldado de
.irna composição, caracterizado por compr-ender um termoplástco tirado do
arme° que comoste de mim e poliacetaiicos e cêrca 0.25 a 5%, medidos a
re>ra, le tira lubrificante sólido selecionada do erupo que consiste do dissulfeto
te oli l-ei ênio e grafite
n Um anel de to-cer mo idado de
urna composição, caracterizado por com-

preender nilon e cérea de 0,25 a 5%
medidas a peso, de dissulfeto de molibdênio.
14. Um anel de torcer integral e
prendedor moldado de uma composição
caracterizada por compreender um piástico e cérea de 0,25 a 5%, medidas a
pêso, de um lubrificante sólido.
15. Um anel de torcer integral, prendedor, e membro de proteção no intermédio do anel e do prendedor, moldado
de urna composição caraztuizaa por
compreender um plástico e cérea de 0,25
a 5%. medidos a péso, de um lubrificante
sólido.
16. Uma instalação de anel de torcer
para uso em combinação com o trilho
do anel de um tear de fiação a fim de
sustentar um cursar, caracterizando-se a
instalação por compreender uma parte de
anel central no formato de um cilindro
circular, certo, de parede fina, um flange
de refôrço estendido da parte do anel
central para Iara, um anel de proteção
estendido do flange de refteço para
baixo até uma distância abaixo da base
da parte do anel, e um flange de segurança estendido do anel para fora, incluindo o flange de segurança garras
integralmente moldadas para ligação ao
trilho do anel de um teor de fiação,
sendo a parte do anel, o flange de
refôrço, o anel de -proteção e o flange de
segu.-ança integralmente moldados de
uma composição caracterizada por compreender um plástico e uni lubrificante
sólido.
- 17. Uma instalação de anel de torcer
de acôrdo com o ponto 16, caracterizando-se o plástico por compreender
nilon e o lubrificante sólido, dissulfeto
de molibdênio.
18. Uma instalação de anel de torcer
de acordo com o ponto 10, ou ponto 16,
caracterizada por compreender cerca de
0,25 a 5%, medidos a pèso, de lubrificente sólido.
A requerente reivindica de actirdo com
a Convenção Internacional e o Art. 21
do Decreto-Lei a.' 7.903. de 27 de
agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da
América em 10 de ag6sto de 1960, sob
n.° 48.642.
TaRMO N.° 131.759
De 18 de agéstode 1961
Requerente: Sobef-Societé de Brevets
de Formeture Coire S. A. — Japão.Titulo: Um prendedor e o processo de
fabricá-lo.
1. Um prendedor. caracterizado por
consistir de duas partes flexíveis ou
rígidas que são respectivamente cobertas
com uma pluralidade de ganchos e voltas
que: quando as duas partes são postas
juntas, ficam inter-ajustadas e enganchadas por essas construções de enganchamento, como descrito em detalhe no
corpo do memorial e ilustrado nos desenhos anexos.
2. Um prendedor, como reivindicado
na reivindicação 1, caracterizado por ter
cada uma das ditas duas partes flexíveis
ou rígidas uma disposição un'forme de
ganchos e voltas.
3. Um prendedor, como relvindicailo
na reivindicação1, caracterizado por ter
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PATENTES C.)E INVENÇÃO
Publicação feita de ateado com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2° Da data da pualicaaão de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 dias
Indere° apresentar suas oposicões ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejud.,cados.
rizados pelo fato de estar • previsto ; se acha disposto na borda externa de positivamente a rotação do dito
uma
;
uri, pinhão dentado .suportado por ; casta última. circular incluindo
. lingueta
um °alanceara com contra pês°, dito 6 — Apoio, de acôrdo com os pon- montada aaticuraciamente adaptada
pinhão cooperando com um calço ' tos 1 a 5, caracterizado pelo fato de para girar entre urna posição desdentado, suportado por urna roda ' que o canto superior para o bas- travada naanal e urna posição de
dentada, o referido balanceiro agin- ; cniamento da bucha de- amortecimen- engate de dente toas ada, meios para
I to é formado por ; um rebórdo da moerem a dita lingueta a partir da
de sedara um- micro-interruptor.
7 — Aperfeiçoamentos de acôrdo mesma. dita posiçãa destravada para a dita
cem os pontos precedentes, caracteri-I 'i — Apoio, de acôrdo com os pon_ posição travaaa incluindo uma alaatidos pelo fato da armação ser mu- tos 1 a 6, caracteriaado pelo fato vanca em cotovelo substancialmente
nide, de urna série .I.e apoios regu-; de que a folga, existente entre o em forma de a que tem uma extracoiáveis, constituídos ria placas muni- i canto de basculamento superior da midade de uma das suas
um supornte apernas
tias de cavilha centrai de guia e de ;bucha de amortecimento e o furo nectiada
articuladame
ta fixado
relativamente para movi; oa cabra do mancai do fuso, é liou- mento entre as pasiçue s 1eantadaS
parafuso de regulação.
O requerente reivindica de acôrdo i tada por um anel cônico.
e abaixada um membro calindrico
e o,
com a Convenção Internacional
unta cata-emula d a em angra19 7.903,
de; 8 — Apoio, de acôrdo com os pon- que taro
areto
t linutroie com a dita ringueAr t. 21 do
7,
caracterizado
pelo
fato
uperantenaente C1
1 °=• 1 a
27
agôsto 'de 1945,
a prioridade
do de
correspondente
pedido
depositado de que, para o canto de báscula- ta, meios jUnxtadu
Ci111.1driC0 à dita alavanItália
,
mento
suparior,
se
acha
previsto,
na
alto
membro
nanumero Ducha de amortecimento, um anel ca êm cotovera pelo qual o dito memRepartição
dede
PateOte
na
em 20
de. agôsto
190, sob
bru cilincladu é movível articulada elástico substitufvel
,
11.588.
mente
em onlascm° com ela e e ca9 — Apoio, de acôrdopelo
comfato
os ponde paa, de destacai com referência a ela
tes 1 a 7. caracterizad o
do seu eixo longitudinal,
TERMO 1•19 131.786
aut.. para o canto de basaulamento seudo
ao lunog dito eixo longitudina l do di=MO N9 132.015
saperion se acha pranto um anel to mamara cdandrico substanciaMae nDia 18 de agôsto de 1951
sêlto. •
De 25 de agôsto de 1961
te perpendicu lar ao eixo de rotação
10 —;Apôio, de acôrdo com os pon- co dito membro circular quando a
ItáRequerente — Ezio Rettoni
Depositante — Württ. Spindelfa- tos,1 a 7, caracterize do pelo fato de ' a ' alavanca e meoLovelo cata na
/Ia.
que, paraseo acha
canto
de basculamento
hrik G.M.B.H., firma alemã (Ale- superior,
previsto,
na bucha sua posição abáriarada; e meros de preTitulo — Aperfeiçoamentos em má- manha).
iço re
d
isp(aaal:si-ando
cediveimente
ao
oeslizante
do dito memquinas de cardar fibras téxteis.
de acontecimento, um anel feito demoa:mente
Pontos característicos de: Apoio material intético
elástico. s
' áru cilindrou . numa direção.
Pontos CaractesisV
de
travamento
móvel para fusos. 'acionados por , 11 — Apô o. de acôrdo cora os panz — O disposi tivo
i
1 — Aperfeiçoamentos em carda- meio de fitas ou cordas e .emprega- toe 1 a 10. coractari a rm pelo fato an acaoria :tom o ponta 1, caracterimeios
deiras para fibras texteis, caracteriza : dos em máquinas de fama° e de ra- (.?," que a búcha de amortecimento ' Lado pelo lato de que temseletiva
dar pelo fato da armaçao da carda- tarção (Privilégio de Invenção).
se encontra sob a p rea s:lo de uma' ajustáveis aziaa variarem o do di.
mente
o
com.primcoto
efetiv
deira compreender
- um par de pl a_
mola.
Pontos aracte-!stic,Is
C
1...11MG11CO.
tas providas de nervuras de apoio
12 — Aparo, denardo com os to 111C11101%,
3 — O cOipositivo de travamento
i aontos 1 a 11. caracterizado pelo fato
spostas
paralelamente,
reunidas
por
1
—
Apoio
móvel
para fusos, seiodi
de
acarai°
crina
o ponto 1, caracteriMeie de travessas e providas,. cada nados por meio de fitas ou cordas,
a
o Óraalo de marterimento
zano pelo rata de que a dita linub
unia, de um 'plano superior, sofre empregados em máquinas de tra ça° e fir Cue
formado
por
tos
maié
cinral
gueta montaria articuladame nte tem
cada um déstes planos estando fi•- • dr retorção e providos com mancais a,n
tIltirnent enastrarias_
eta meneadu numa cias suas
Cada e sustentada uma cruzeta de de pé e de colar, alojadas em unia ; la —acrrie
com os pon- uni rol
ô !maio,
de
's a os dites . meios 911e
ra
al edifatolatam
e aareidadtporte dos eixos dos &gires conven- caixa comum e dispo'-os separada-, h . F 1 a II caracte riaiao •po
ope. aaitemente o dito mernino
clorais da cardadeira a uma dtSl4s mente uni do outro caracterizado ; fle cote órstãn de amortecim rn to Oindrico alavanca em cotovelo incruzetas le su st nla c ão es t ando a s so- Pele fato de que para a bucha de 'moral cona is ta em material sinta aco cluindo meios para limitarem o moa
ciado um painel autónima sátira c amortecimento e de centragem que. mama ajam r , vilades para o óleo. amianto dealizarne do dito membro
gila' São localizados e centralizados, circunda, de maneira aonhecida, 00m; earrio. por era-maio,- era: ; mateaial as- cilíndrico aram referencia à dita alavanca em cotavelo.
em elem-ntos mecânicas de comando Pe q uena folga e manca! de pé. se amaaaa.
la. — Anato. de Emôrdo cem os 4 — O arsoositivo de trava .mento
•. da tranamiaa ão dos re t a-a:loa ar- aaham previstos Cantos de inscritafai
de acarai° cora o ponto 1 2 ou 3 ,
or- ni rios 1 a 13 caracterizado roa°
Oã.os.mento superior e nfaror como
aa,,,„
de sistema
- oro • meios
.
,
mie
a
altura
da
bucha
de
--da
i
- — Aperfeiçoamentos de acôrdo gãos de centragem e
.
; ad(
;'—".eriz
9
arlante
e
amorteda
arraalrnal
que
a
bucha
d
ainda,
pelo
o
arma:Latiu
(l i•a-lavei manuaimente ao.
ortacirn
ara
Coo o ponto 1. cara-aerizados pelo fato de
•
e
à
dita alant
moias
do
oue
o
diarnetro
ha
isnectados
operanteme
de
centragern
se
SC
a
4
vaaaa;
enta
.1
fato de na parte média da cruzeta mento
mover ende sustentarão cat ar • previsto 11711 posta, de maneira conhecida, em ou- da furo da ca i xa • naa nroximidades vanca em aotcaelo para alevantada
'e
tra as dia posições
ressalto sim/19nd° a ced a dos man- tros órgãos de- amortecimento, CO- d , canto d- haarulamento.
abaixada tenda os ditos meios de
Finalmente
a
denositanta
reivinrande
tambor
da
Inc.
•
por
exemplo,
em
uni
anel
de
ca!, do eixo do g
sistema ai • acuiado porções moviveis
•
alies; da ap arar) com a ‘aotiven a.5..o In- cum
'calandro enenanto que ioslados dês- óleo,
reterancia umas às outras durraidada
com
oaa
„oaro
e
do
rorf•-•
2
—
Apoio,
de
acordo
com
o
ponto;
a
te ressalto estão previstos planos de
rante o amime/ato de articulaçao da
oo
raatarp
de
nrooriadade
o
o
t
„
.
caracterizado
pelo
fato
de
que
aprie de eimorta dos draãos convendita alavanca em cotovelo, sendo aicanto de basculamento inferior se; rn.1„0-r1 2 1 q artarojaria . flo carreir- .gumaa
&anatas da cardadaira.
das adae porções que movem
(aria „el as, a ea.„oala na soo
.
faa,„
a(
ha
previsto
em
uma
peça
ernbu-I
— Anerfaiçoamentas de acórdo
relativamente engatáveis umas acm
nataatas
an
alsrannha,
comi
rara-F,r,
tida
que
serve
com
contra-apoio
core o ponto 1, tratarizad
aar os palo
outras para limitarem o movimenIn aa outubro de 19a0 soa o n° as
fato de 5 duas cruaetas cas • sustenta-. saperfície plana para p apillio da bis-; em 7"
to de articulação da dita alavanca
yuan....
0111510
em cotovelo numa direção e para
çãr serem rertnrocamente Pandas Por cata de amortecimento eu se
a m e taavessas rôncavaa para o ex- a esta peça embutida, respectivaestabelece r assim a dita posição
abaixada da dita alavanca em coto rtor mie protestem e circundam •par mente.
TadaMO N 9 132.336
cia lrrente o cilindro introdo tor con- 3 — Apoio de acôrdo com os pontos
tovelo.
vanrional r n eilindao descarrega- 1 e 2, caracterizado pelo fato de
á — O dispositivo de travamento
Data. 5 de setembra de 1961
que a peça embutida firmemente insdo/ convencionai
de acôrdo com o ponto 4, caracteri— anarfelaoarnentos de acôrdo talada na caixa se acha. provida, pazado pelo fato de que tem cediveis
erraum ou traia doa pontos ante'- ra o canto de baeculamen to inferior Internatienal Harvester Company para manterem eliisticame nte as dirkres.rarartertandos orlo fato de na caixa, com uma superfície de — Fstado Unidos da América.
porções movíveis
Titulo: "Diapositivo de travamento tas determinadas
grande tambor e aliou; cônica, nue repousa Ware um
entre Ia armas
relativamen te dos dites meios de sisculo
motor".
de
veí
ombro
cônico
do
furo
da
caixa.
ar
estar
prerilinciro deacarrea,aal
tema articulado, em engatamento
4 — Apôio, e acardn coro os convista urna tilara daslocaacl e regoumas com ás outras.
Pontos Característicos
pelo
fato
de
a
fio
1
a
R
caracterizad
laval.
— O dispositivo de travamento de
imaso
que
o
canto
inferior
Para
1
—
Um
dispositivo
de
travsmenaeôrdo
5 - Anarfo l anamentos
acôrdo com o ponto 1 ou 3, caractetratamento
da
bucha
de
amortecimene
motor
livrável
tendo
.:
cio-aderi!
to de veic
e o* os nnnt ns anteriatas
rizado pelo fato de que a dita linn rrnn- t o sr acha disposta nas proximiaa.das um membn cirrWar girável quando
r de nor onjiço
rs d n s n nln fan
gueta montada articuladamente tem
rb,s
q nrn roviia 11 , YI R !Malha do centro da caixa de rnanral do e veicula :-.r> t * em movimento, tendo
um roleta montado numa das suas
dito
meurhlr
uma
pluralidade
de
'nofuso.
• Ép cn t nt
,.0T1ta(11 da
extremidades, sendo a dita lingueta
pons'Ans
circunferencialmen5
—
nolo
daar"vtain
com
as
,
dentes
espa
d rana
al da um hraao
éf nc ^° . `”fe
adaptada p ara se articular entre uma
exterriandn
pelo
fato
ela
periferia
ferrnades
na
sua
tas
1
a
3.
caracta
t
e
raatra nfiso. •
brat aal a
posição destravada normal em que o
arterianda
nelo
fato
de
que
o
r
na
ca
- -- A ,-,n,,fn;nr
° ilnafalia
() Pante i ° f* "°"
aata imna- dito roleta está afastado radialmende
travara
tvc,
mento
da
bucha
de
amortecimento
lia
dismoot
C)171 os pontos preaedentes, caracte-

Cada uma das duas ditas partes flexíveis
ou rígidas uma disposição diferente de
ganchos e voltas.
4. larn processo para preparar um
prendedor conforme reivindicações 1 a 3,
Caracterizado pelo fato de que uma plu'alidade de ganchos e voltas, numa disposição apropriada, são dispostos e fixados nas respectivas superfícies de duas
partes flexíveis ou rígidas, de modo; que,
quando as ditas duas partes são postas
Juntas nas ditas superfícies, os respectivos ganchos de cada parte podem livremente se ajustar, e após ajustamento,
livremente se desprender das voltas da
outra parte.
O requerente reivindica a prioridade
de igual p^dido depositado na Repartição de Patentes do Japão, aos 23 de
argento de 1960, sob n.° 35.862-60.
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Publico.çao feita de acterdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
te para fora de um circulo que con- riarem o espaçamento ao longo do de de água à mistura, e deixar a mas- segundos até cerca de 10 minutos a
temperaturas iniciais até 309 C, aditém as superfícies eadialmente mais eixo deslieante do dito membro ci- sa toda expandir-se.
cionar uma pequena quantidade de
para o exterior dos ditos dentes e líndrico entre a superficie extrema
29)
Processo
de
acôrdo
com
o
ponuma posição de engate de dente, tra- do dito membro cilíndrico que enes- to 1, em que o dito ácido é o adipico, água à mistura e deixar a massa Oda
expandir-se.
vada, e meios de mola pura impeli- ta a dita lingueta e a dita placa
rem cedivelmente a dita lingueta no quando os ditos meios de batente es- e dito glicol é glicol dietilenico e o
dito
di-isocianato
é
tolueno-di-lsocia119) Processo de acôrdo com o ponsentido da sua posição destravada.
tão em engatamento com a dita planato-2,4.
to 10, em que o dito alcoll-polibtdroca.
, um dispositivo de travamento
39) Processo de :lotado com o pon- xi-composto é pentaoritritol.
de acendo com o ponto 4, caracteA requerente reivindica de acerdo to 1, em que o dito ácido é o adipico
129) Processo de ac3rdo com o ponrizado pelo fato de que os ditos meios com a Convenção Internacional e o e dito glicol é gileol chetilenico e o to 11, em que o dito di-isocianato é
de sistema ai ticulado operáveis ma- Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.£03, de
di-isocianato é metafenileno-di- 2,4-tolueno-do-lsocianato.
nualmente incluem uma alavanca 27 de eget° de 19.15, a prioridade do dito
isocianato.
139) Processo de acôrdo com o pon(tile tem uma extremidade cbnectada correspondente pedido depositado na
to Processo de produzir material to 11, em que o dito Jalsocianato
articuiadawente ao dito suporte fha- Repartição de Patentes dos Estados espumoso, elástico, de células abertas, difennmetano de p,p•-dl-isocianato.
di meios de biela ten- Unidos da América. em 6 de setem- de resina de poliester, caracterizado aea Processo de ac5rdo com o pondo uma extremidade conectada arti- bro de 196e sob n9 54.280.
pelo fato de se misturar doia resina to 11, em que o dito di-Lsocianato é
culadamente a dita alavanca em code poliester que é o produto da reação dl-iencianato de hexemetileno.
nstelo na junção das suas pernas, e
de um :Oco' escolhido da classe con150 ) Processo de acôrdo com o ponmeios de conexão por articulação liTERMO NO 134.160
sistindo de glicols di, tri e poll-eti- to 11, em que o dito di-isocianato é
gando à extremidade oposta dos dilénicos, e um ácido bile:laico enfático di-lsocianato de diemisidina.
tos meios de biela e uma porção da
Data: le de novembro de 1981
contendo mais de 'eterno de carbono
16s) Processo de acôrdo com o poncD a &manca que intermeia as suas
entre os grupos cais . -elicos, tendo a to 11, em que o dito di-isocianato é
extremidade:, uma porção de borda
Nome:
Hennogenio
Rodrigues
Peidita resina um índice cie acidez até di-isocianato de 1,5-naftaleno.
da dita alavanca adjacente aos di- São Paulo.
20 e um índice de iddroxilo de cerca
179) Processo de acôrdo com o pontos meios ee conexão por artieu:ação xoto
Lndereço:
Rua
Earão
de
Repetisenda engatáveis com urna parção ninga n9 83. lfe andar - Capital. de 20 até 100, em conjunto cem um to 11, em que o dito d[-tsocianato é
di-isocianato aromático e uma :mi- dl-Lsocianato de tache-.
des ditos meios de sistema articulaInvento: Neve tipo de farol para na terciária como catalisador, deixar
189) Processo de (ter.' n com o ponda sustentado* pela dita alavanca em auto-veiculus'
.
a mistura em reação durante 20 se- to 10, em que o dito nolibldroxi comcotovelo durante o movimento de argundos até cerca de 10 minutos a posto é trimetdol-prorano.
ticulação da dita alavanca em cotoPontos Característicos
199) Processo de acórdo com o pontemperaturas iniciais até cerca de 309
%elo para limitar o movimento de
C; depois, adicionar uma pequena to 10, em ene o dito polihidrosi comarticulação da dita alavanca numa
1
New'',
tipo
de
farol
para
autoquantidade de água á mistura, e dei- posto é glicerol.
direção pare estabelecer assim a dita
Rio de Janeiro
posição abeirada da dita alavanca veículos. fui mudo de dois faróis so- xar a reação continuar, de •modo a
brepostos.
porém,
caracterizado
por
formar-se uni produto espumoso.
em cotovelo.
serem os meemos reunidos em uni
59) Processo de acôrdo com o ponto
h - O dispositivo de travamento só envólucre e terem independentes
4, em que a dita resina e o dito diTERMO N9 112.300
de acôrdo com o ponto 4, caracter'. a fonte de luz e o espelho que são isocianato
estão presentes na dita
Sado pelo fato de que os ditos meios próprios de cada farol parcial, o pri- mistura na proporção
de 3e% cie reDe 4 de eget° de 1959
de sistema articulado incluem unia meiro pai . produzir um feixe de luz
para cerca de 6-11% de di-lsoalavanca que tem uma extremidade horizontal e o segundo para emitir sina
cianato.
Requerente: Roussel-Uclaf, sociedaconectada articuladamente ao dito luz e ralos divergentes.
6er Processo de produzir material de anónima francesa, in iustrial e cosuporte flua& relativamente para
2 - Nove tipo de farol para auto- espumoso de resina de poliéster. ca- mercial.
Incremente ele articulação em torno
Pontos caracteristicos dc: "Procesde um eixo espaçado e paralelo ao veículos, caracterizado por ter no fa- racterizado pelo fato de se misturar
eixo de articulação da dita alavan- rol inferiu, de luz de ralos divergen- 30% de uma resma preparada peia co de preparação de uma etil-resercondeneaçâo
de
Oco'
distiltnico
CC111 pine".
ca em cotovelo. meios de biela, pri- tes um segundo Mc° luminoso de
Pontos CaracterzstIcos
Menos meios de conexão por arti- preferência cie luz roxa e exposto de ácido adipico, tendo a dita resina o
indice
de
acidez
1,5
e
o
índice
de
nrculadamente unia extremidade dos tal forma que seus raios interferem
1
Processo
de preparação de
droxilo
45,
em
conjunto
C211
7,5
cc
culação sustentados pela dita ala- com a luz de afico principal, sob counia etil - reserpina, a 0 - etil vanca em cotovelo conectado arti- mando mecánico ou automático acio- de tolueno-dnizocianato-2e4 e 0,7 cc iseerpina,
caracterizado pelo tato de
ditos meios de biela ao ponto de jun- nado por célula foto-elétrica, para de adipato rei- lse condensar
dimetilformanncin a
ção das pernas, da dita alavanca em assim abrandar a intensidade daque- :ter a mistura em reação durante cer- 1216' - ~toeiem
•- indolli 1 - bucotovelo, segundos meios de conexão le e evitar qualquer perturbação na ca de um minuto e me! e depois, i tilainina com a3'lbeta
- carboximetil
Ipot articulação conectando articula- visão dos motoristas de veículos que misturar 0,5 cc de agua com • a mis- teta - incioxicarbonil 3 alfa
tura parciabnente reagida, e deixai a
damente a extremidade oposta dos avançam em sentido contrário.
tôda continuar, a reagir e ex- metoxi 4beta - scetoxi 6beta - forditos meios de biela a unia porção
- Tudo como descrito e ilustra- mistura
me ciclohexana cie:arena (pirldina),
pandirlse.
da dita alavanca intermediária às do nos desenhos em anexo.
79) Processo de neônio com o ponto se tratar com um borohidreto alcalisuas extremidades, panando os ditos
6, em que a mistura é creixada em re- no em dimetilformemida aquosa, ob/segundos meios de conexão por arpouso durante cerca de 4 minutos tendo o acido 6 - etil Meta - aceticulação através de um . plano que
~MO N9 83.505
toxi 11,17 alia --- drmetoxi 16beta antes de adicionar-se a dita água.
contém o eixo de articulação da dita alavanca e o eixo longitudinal doe
89 Processo de actrrdo com o ponto metoxicarbonil 23 - diteco 2ealfa De 7 de dezembro de 1955
ditos primeiros meios de onexão por
6, em que o dito tolueno-di-lsocianato- e:embarro 3 - °leo.
2 - Prce,esso, de acanto com o pon2,4 é substituido por 9,5% de metafearticulaçãe quando a dita alavanca
Requerente:
Rodson
Poam Plastics nlieno-di-isocianato, e a mistura é to 1, caracterizado pelo fato de se
orn cotovelo se move entre as suas
levantada e abaixada, unia porção Corporation, firma norte-americana, deixada em repouso durente cerce de eiclisar o ácido 6 - etil 18 beta de borda da dita alavanca adjacen- induetrial.
4 minutos, antes de adicionar-se a acetoxi 11,17 rufa - dimetoxi Meta
- metoxicarbonil 2,3 - diseco 20alla
te aos ditos segundos meios de oo- Pontos caracteristicoe de: "Proces- dita água.
so
para
produzir
materiais
espumosos
- loimbano 3 - oico por aquermennexáo por articulação engatando os
99)
Processo
de
ac5rdo
com
o
ponto
de
resinas
poliésteres".
to em 6 - etil - 11,17 p ifa dimeditos primeiros meios de conexão por
6, em que se inclue na mistura em toxi 16beta - metoxlearbon11 18beee
articulação para limitarem o movireação
unia
pequena
quantidade
de
Reivindicações
- acetoxi - 2 -- seco - oito - 20
Inento de articulação da dita alamono-laurato de pollovietileno.
vanca numa direção para estabelecer
alfa - roimbano. se cromatografar
assim a dita posição abaixada da di- 19) Processo de produzir material 109) Processo de produzir material este último e isolar o isernero a.
ta alavanca em cotovelo.
de poliéster elástico, de células aber- espumoso, elástico, de células abertas,
3 - Processo, de acordo com os
- O dispositivo de travamente tas, caracterizado pelo fato de se mis- de resina de poliéster, caracterizado pontos 1 e 2, caracterizado pelo tato
acôrdo com o ponto 1, earacteri- turar uma resina de poliéster que é pelo fato de se misturar uma resina de se saponificar o egemero e com
Sado pelo fato de que tem unia pla- o produto da reação de um glicol es- de poliéster que e eduto cia rea- soda tnetanólica, Isolar o 6 - etil
ca substancialmente lisa conectada colhido da classes consistindo de gli- ção com ácido bibesico contendo 2 a
- dimetoro 16beta - carrigidamente ta dita alavanca em coto- cols dl, Ir) e poll-etilenicos e um áci- 8 átomos de carbono e 0 a 2 átomos 11.17alla
boxi 18 beta - hidroxi 2 - seco 3 selo, meios de batente sustentados do bibesico alifatico contendo mais de oxigênio-eter não vicinais na ca- oxo Naifa - roimbano e lacto:mar
Delo dito membro cilindrico e enga- de um átomo de carbono entre os deia - entre os grupos carboxilicos, em em dicioretana por tratamento cem
táveis com a dita placa para movi- grupas carboxilicos, em conjunto com conjunto com u melicol escolhido ca acetato de sódio - anidrido acético.
inento deslirente limitador do dito um di-isocianato e uma &mina ter- classe consistindo& de glicoi: e • tn e 4 - Processo, cie acôrdo com os
membro cilíndrico para fora da di- ciária como catalisador, deixar a mis- eoll-etilenicos, e urna aleoil-polihi- pontas
1-3, caracteriz,ado pelo fato de
ta placa, meios elásticos impelindo tura em repouso durante uru perimi° aroxi-comi ...to contendo mais de 2 se ciclisar
a lactona obtida por aeão
sedivelmente os ditos meios de ba- de 30 segundos até cerca de 10 mi- grupos hidroxilo, di-isocianato e uma de
oxicloreto de fósforo, reduzir n batente para etagatamento com a dita nutos a temperaturas iniciai. ate 309 tonina terciária 'mo catalisador, dei- se quaternária
da lactona de G - etil
Disca. e meios ajustáveis para vi- C. adicionar uma pequene quantlda- xar a mistura em repouso durante 30 11.1"alfa - dimetoxi
lebeta - caia
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PATENTES DE INVENÇÃO
r--Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Induserial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
tém, em adição, pequena quantidade
wird 18beta - hi d roxi delta 3, 20alfa, ção do referido butadieno a fim de fato de se efetuar a reação a uma de
um homopolimero ou copolimero
- ioimbano, assim obtida, pela ação obter um solvente de pré-lavagem ri- temperatura de 120 a 1809C.
de um borohidreto elealino, isomeri- co, e no qual o referido solvente de 3 -a Processo, conforme especifica- termoplástico de um hidrocarboneto
zar por tratamento com ácida fermi- pré-lavagem rico é desabsorvido de do nos pon:os 1 e 2, caracterizado pelo monovinil aromático da série benco, metanolisar com o metanol meti- butadieno, o aperfeiçoamento careca fato de se executar a reação, na pre- zônica.
- Processo de acôrdo com o emilato de sódio e esterificar o 6 - etil terizado, pelo fato de pôr-se o refe- sença de um solvente inerte.
reserpato de metfia em 6 - etil - rido solvente de pré-lavagem rico em 4 - Processo, conforme especifica- to 1, caracterizado pelo fato de que o
polímero de hidrocarboneto monovia
contata com um jato de hidrocarbo- do nos pontes 1 a e, caracterizado nil
reserpina.
aromático é um homo-ou copoli.
pelo lato de se empregar o ácido ni5 - Processo, de acerdo com o neta contendo baixa concentração de cotinico,
como o material de partida. mero de estireno, e, de preferencia,
ponto ' 1, caracterizado pelo fata do butadierue para absorver uma propor- 5 - Processo,
especifica- uni copolimero com pelo menos 71)
borohidreto alcalino ser o borohidre- çâo, substancial de butadieno no re- do nos pontos conforme
1 a 3, caracterizado por cento, por pêso, de estireno,
ferido
jato
de
hicirocarboneto,
conto de potássio.
não mais de 3 por cento. por peso,
6 - Processo, de acôrdo com os juntamente com pequenas proporções pelo fato de se eneprega ácido iso- de acrilonitrila.
pontos precedentes, caracterizado pelo de acetilen.os, e separar r. resultante nicotinico, como o material de par3 - Processo de a,côrdo com os
fato .de se efetuar a esterificação fie Jato de hidrocarboneto que contém tida.
6 - Processo, conforme especifica- pontos 1 e /ou 2, caracterizado pele
nal com o cloreto de 3,4,5 - trimeto- butadieno do referido solvente rico
fato de que o polímero de hidrocar.
de pré-lavagem à base de acetado de do nos pontos 1 e 5, caracterizado boneto monovinil aromático- é einpree
xi benzoila.
pelo fato de se fazer reagir um áci- Processo, de acôrda com os ;amônia cuproso, o qual contém os ace- do
piridino-carbonilico com sulfama- gado numa proporção de 0.1 a 3 por
pontos 1 - 5, caracterizada peio fato tileno& e uma. proporção reduzida de
cento, por peso, baseado no peso do
to de amónio.
de se efetuar a esterificação final butadieno.
7 -- Processo, conforme especifica- polietileno.
2
Processo
de
adir&
com
o
poncom e anidrido 3,4,5 - trimetoxiben4 - Processo de acôrdo com qualnos pontos 1 a 6, caracterizado
zolco, em presença de uma base piri-_, to 1, em que o referido ¡ato de hi- da
pelo fato de se fazer reagir 1 moi de quer uma das combinações ou qual.
drocarboneto
tenda
uni
baixo
teor
de
clinica e trietilanaina.
ácido piridino - carboxIlico cer- quer combinação, dos pontos 1 a 3,
8 - Processo ',para a preparação &' buta,dieno ê misturado com o referido ca de 3 mola de sulfarnato de amô- caracterizado peio fato de que o gel
6 - etil rserpina, bem como dos solvente de pré-lavagem rico a tem- nio,
na presença de uma pequena circulante é expel ido a 'urna tempera.. .
seus correspondentes intermediários peraturas entre 0 9 e 13(leF (-17,789 porção
tara entre 90, e 2009C.
de um solvente inerte.
e
como
nt
.
s,
substancialme
e +54,449C)
reackma i
8 - Processo, conforme especifica- 5 - Processo de acôrdo com qual..
3
Processo
de
acôrdo
cem
o
ponacima descrito e especificado.
do nos pontos 1 a 4, caracterizado quer das combinações dos pontos 1
Finalietente, a depositante reivindi- to 1, ceracterizado pelo fato de pôr- pelo fato de se fazer reagir 1 moi de a 4, caracterizado pelo fato de que o
se
o
referido
solvente
de
pré-lavagem
ca, de acôrdo com a Convenção Inácido niconnice com cerca de 1,5 mole agente espumante orgânico, volátil,
ternacional e de conformidade com o rico eu contato com um hidrocarbo- de sulfamato de amônio, a 160 a é diclorotetrefluoroetano.
neto
C4
contendo
um
dezabsorvente
artigo 21 do Código da Propriedade
6 - Processo de acôrdo com qual1709C., num solvente inerte, enquanIndustrial, a prioridade do correspon- que possua urna concentração de bu- to introduzindo amônia.
quer das combinações dos -pontos 1
'
tadieno
inferior
a
1%
em
peso
num
dente pedido, depoeitado . na. Repar9 - Proc,eso, conforme especifica- a 5, ceracterizado pelo fato de que
tição de Pateetes da França, era 8 razão de 0,1 a 1,9 volume. de jato do nos pontos 1 a 8, caracterizado o aponte eepumente orrenico, %miei%
contendo
C4
por
volume
do
solvente
é _empregado numa quantidade vade agôsto de 1958, sob o n 9 772.125.
de pré-lavagem rica a temperaturas pelo fato de se empregar o orto-di- riando de 0.05 a 0.5 eram, proporclorobenzeno,
como
o
solvente
inerte.
a
+54,449C),
(-17,739
9,09F
de 09" a 1
'.s molecular por 100 g. do noite..
10 - Processo, conforme especifiextraindo-se em fase liquida ao metilem
TISRMO N 9 116..620
nos uma mor parte do butadieno do cado nos -pontos 1 a 4, caracterizado, 7 - Processo de acôrdo com qual..
referido solvente de pré-lavagem ri- pelo fato de se fazer reagir o ácido euer das combinacees dos pontos / a
1 de fevereiro de 1960
cora dietfiamina
co. na referido jato de C4, e recupe- isonicoteeico
11 - Processo, conforme especifi- 6, caracterizado pelo tato de que o
rando-se e desabsoevente que contém
cado nas pontos 1 a 4 e 10, caracteri- vel circulante é produzi do no incor•
Merck E Co., Inc. --- Estados Uai- •buiadieno.
sob pressão, o polietleno plas•
lenotietramina, num meio ácido aquoso, 4 - Processo de acôrdo com .o pon- zado pelo fato de se fazer reagir 1 ro.ar.
redn a (Mente e o polímero ou co. •
2 Processo, caracterizado por rea- to 3, caracterizado pelo fato de que moi de ácido nicotinico com cerca de efi
reetrnero cie hidrocaeboneto monomeio ácido aquoiio, cotn aquecimento, o dezaesorvente empregado emitem 2 mola de dietilamina, na presença de vinil
respectivamente,
aromático,
cerca de 1 moi de ácida sulfemico ou
doo!-taquoso, contando cêrca- de 5% de butadieno.
dentro do agente espumante orgânium
sal
de
metal
alcalino
ou
amônio
5
Processo
de
acôrdo
com
os
,
ccr
maqurcimento,_
para,
ácido ctoti .ar.co
co,
do mesmo.
A Requri. cnie reivindica de acôrdo pontos 3 e 4, em. que o referido jato
8 - Processo de acôrdo .com qual- Processo, conforme especificlesaeservente
contendo
butadieno
ciedade AnC).: ma, Fri:n...esa, Industrial e- de
cada no ponto 11, caracterizado pelo euer des cemMnecões tos pontos 1 a
separada,
é
reciclado
ao
estágio
de
coam o ioilcto de alcoila era questão.
cereetereeeen pelo fato de que o
fato de se efetuar a reação a cerca
pró-lavagem.
eet cerco/ente cent 4m, em ntlieão. rede 130eC.
6
Processo
de
acerdo
com
os
Po ra`,.)s característicos
13 - Processo, conforme especifi- m/ are onentieeen jø estearatn
•ecntos 3 e 4, em que o butadiena con- cado nos pontos 15 a 12, caracterizado e7n ce
sel ieeto de cálcio finarnente
tida no referido desebeorvente é seeUvidido. cede um. de Preferência,
1 ,e 2 caraeter:ziado pelo fato de se -Mn...5.10 do mesmo e o denesorvente é pelo fato de se empregar o monoclo- ti.rrna
tr,arttlesde variando de 0.1 a
dimetiliortnam -da. o todeto de metla_
eneceedo nem ser nesta em contato rabenzeno, como o solvente.
TM' cento. eer peso. baseada nO fazer agir sobre z*nco co seio de- evo o soleente rico à base de acetato .Finaemente„ a depositante
rept) do nelletfieno.
ativação da rea1. sobre - o ziaco, no,
em'nio cuproso do esta eia de ree- dica de aceedo com a Convenção nA rerll e eni- e reivireli ce de aceirdo
ternacional e de conformidade com o ror('
a pr,or,dadç da cortesperaciente pedido. i:renome
(".-rrgtges.. .5,o Internecimeel e o
artigo
21
do
Código
da
Propiredade
O
roces,sa
substancialmente
&-atentes
depositado na Repartai.ção, de ,
"tf. . !?1 rio Ivteretc-lei no 7.9(11, de
Teeduetriat,
a
prioridade
do
correspont^tli
como
descrito
cora
referencia
ao
da França, cm 5 de junho de 19590, sob
seeefo de We a nrioridade do
dente podido depositado na Repartideserdeo ¡unta.
dannsitnrin na
O número 756.685.
çãe de Patentes da Suíça, em 17 de "rnrrasnes”-rionte
1,eterten doe Estades
l' eeeereee o
'julho de 1959, sob o ne 75.860.
rnleos de Aneerice em 9 de novemTeReel0 N9 121.2e5
"1-2}r.:0 N 9 129.737
bro de l o Se, sob n o 851.586.
De 15 de julho 'de 1960
=MO N9 124.075
Teeeeere 1e9 124./le
De ae- de ¡unha de 1930,
De 11 de novembro de 1960 -"-!
De 8 de novembro de 1980
Soclete Anoneme.
Essce 11',,,,.;Jco And Eneine.eringi, Piecitiexente:
ficsa intilutstrial e- comercial suíça.
Rnados Unid,e
Company
Alurninium Laboratories Limited
The Dow Cherateal Company "Peace co- pra a fabricação- de
rica,
Canadá.
emalas' de ác i de pirfelino-cee's-seelicoe. Penteos Unidos da América.
Aperfelcoamentos em ou re..eitulo: Processa para preparar esPtej2..-jEC) de, reenoçao de
pumas de polletileno e num nóvo ob- lativos ao processo de destileção do
Poncs Ccrac eristicos
acetileno Cs nidro c e 'ocreet.os.
subhalo n.eneto para o alumfnio.
jeto de polietileno espumoso.
1 - Processo para a fabricação de
Po.
Carist i titztros
Pontos característicos
Pontos caracterfsticos
2.r-t idas de ácido pirid:no - carboxi1.
Um
proceso para a recuperação
Processo
para
a
produção
de
1
oirictáto
car1 - Num piso cie pré-lavagem ier
de alumínio por meio da destilação
de uta jato i. nuaa ano que tembena Hen:medas, por reaeao ee tem acedo' espumas de pofietileno, expelindo um do
sub-halogeneto, caracterizado porC,."111 emenme gol circulante, contendo um po/imecontém ue.: •al'm o aí Q referido. eiridino que os halogenetos dissociáveis dos
já careeeeo utacee p e é peste em 'etee• Plrill2t ou em een sai, caraetert- ro de polietileno e um agente espu- metais
impurificantes são removidos
contate, reei e- tem de prialavaeem.. zedo pelo fat e - de se efetuar a reação mante orgânico, volátil, que é um do vapor
de sub-halogeneto de alu•
para o polietileno, a
com urr eoeeene eaee de aceeeto 'na presenea de ácido sulfático ati um não-solvente
orna temperatnra elevada dentro de mini° nela introdução dP uma corde ar:len i ° ceennso, e.quoee, para eb- 72 t' do meeina,
zona de pressão inferior. carac- rente de vanor de, subliologen eto de
sorver ume eor e ea subetoncial doa re- , 2. --. Proceeee. ceeeorme einecifica- uma
com os refeterizado
pelo fato de que o gol con- alumínio contaminada
-caracterizado
pelo
•
feridos acre:feios e um pequena por- ' do no ponto 1,

Z. 80 Terça-feira
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicemacf feita cie acôrdo com o art. 26. do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
ridos halogenetos dissociáveis em uma
TÊRMO N° 124.764
luminoso transversalmente movimen- •Finalmente, a depositante reivin
coluna retificadora, essa corrente sotado seja conduzido, no seu trajeto dica, de acôrdo com a Convenção inbe pela coluna, é introduzida uma
De 7 de dezembro de 1960
para a superfície de material a ser ternacional e de conformidade com
corrente de alumínio metálico líquido
controlada, através de uni corpo diáe um nível mais elevado da coluna Requerente: Peldmühle Aktienge- fano, e, ainda, pelo tato de que a o art: 21 do Código .da Propriedade
retificadora, de modo que o alumí- sellschaft, sociedade alemã inawtrial parte do raio, refletida ,)ela superfí- Industrial, a prioridade do corresponnio metálico se desloca em contra- e comercial.
cie deste corpo, é feita atuar si:313re den pedido, depositado na Repartiem 2
corrente em relação ao ;vapor de subadicionais instalações sensíveis à luz, ção de Patentes da Alemanha,número
halogeneto contaminado ascendenae e Processo para o contrôle conanuo dispostas em um lugar tal que pro- de dezembro' de 1950, sob o
absorve o metal impurificante con- de papel, papelão, folhas ou demais voquem os impulsos necessários para F 30.155 IX/42 h.
densado, o sub-halogeneto de. alumí- ftias ou produtos em forma de fo- comandar o sistema de apèrto nos
nio purificado é retirado pelo topo lha, quanto a diferenças opticamente momentos em que deverá ser manobrad oêste sistema de .apêrto.
da coluna e é descomposto, para for- perceptíveis (lugares defeituosos).
TERMO N 9 126.119
mar alumínio metálico, em um con3 — Processo, de acôrdo min os
,Pontos
característicos
densados de decomposição separado,
25 de janeiro de 1961
poatos 1 e 2. caracterizado pelo fato
e o alumínio metálico enriquecido em
de que os impu l sos usados para o eoimpureza é retirado de ,uma zona In- 1. Processo para o contrôle conti- mand odo sistema
Requerente: Siemens Halske
de apêrto, são
nuo de produtos em forma de fitas aproevitados ao mesmo tempo para Aktiengesellschaft, firma industrial e
/ator da coluna.
ou folhas, quanto a diferenças óptica- apagar no estágio de cip v te Os sinais comercial aldeia.
• 2. Um processo de acôrdo com o mente
de acôrdo com o produzidos no período de funciona
ponto 1, caracterizado; porque uma pedidoperceptíveis,
de
patente
termo
103.861 mento do sistema de aperto de modo "CondensadCar er--getrico regenera.parte do alumínio formado no con- que a claridade, produzida, n9
de uma
sôbre a li- quetes sinais não exercerão qual- processo para a fabricação
densador volta ao- topo i da coluna re- nha de apalpamento, por um raio quer influência sobre os sinais re- vel, revestimento para n mesmo e
fôiha
para
o
citado
revestimento".
tificadora, para formar a corrente luminoso conduzido transversalmente transmitidos pelo estági o de corte.
descendente de alumínio metálico.
ao avanço da ' fita de material a ser
Pontos Característicos
4 — Processo de aciirdc com os
3. Um processo de .acôrdo com o controlada, produz em uma instalação pontos
1 a 3. cara r terizado pelo fato
uma corrente elétrica, que
ponto 1 ou 2, caracterizado pela in- fotoelétrica
de que, para produzir os imixilsos, 1 — Condensador dielétrico regenetrodução de uma corrente principal é levada a uma instalação de inter- existem,
nas proximidades das duas ' ravel, caracterizado por consistir pelo
pretação
(apreciação)
onde
a,
dita
de sub-halnenete de' alumínio em corrente é transformada — com o au- margens da superfície
menos aplapada
um dos reves mentos
de duas
duas
uma zona intermediária da coluna xílio de um estágio de corte uu se- adicionais instalações sansiveis à luz. tinas camadas metálicas condutivas,
retificadora e de uma corrente su- ja, de um amplificador, cuja carac- urna das quais provoca a lia;ação do regeneráveis, entre as quais se enconplernentar de subhalogeneto de alu- terística apresenta uma curva acoto- sistema de aoêrto e, no momento tra uma alma de uma substância que
mínio em uma zona inferior da co- velada e que trabalha na região de oportuno, também o seu desagamento contém pelo menos 10% do agente de
tiara
luna retificadora.
• um cotovelo (angulo) desta natunza ao passo que o ipulso 'produzido na ' oxidação na colécula necessária
PM prooutra
instalação
sensívei
à
!UI,
ciada!
—
em
uma
série
de
impulsos,
que
4. Um proceso de 'acôrdo cam
rã, simultaneamente com o impulso dutos de oxidação estáveis.
ponto 3, caracterizado tproque a cor- correspondem aos diversos defeitos previsto
para o comando do sistema sua2completa
transformação
— Revestimento
para um condene
serão
aproveitados
para
interprerente suplementar de sub-halogeneto
de alumínio é obtida tratando o alu- tar o resultado do contrôle: caracte- de apérto para que , os sinais trans- sador regenerável segundo o ponto 1,
pelo fato de que, de um lado, mitidos pelo estágio de corte perma- caracterizado por consistir de uma
mínio metálico enriquecido com im- rizado
mediante alta concentração da luz neçam apagados (isto é, interrompi- faixa metalizada dos dois lados.
pureza, retirado do fundo da r olu n a , sôbre
a pequena área da mancha lu- dos) durante o perinclo situado en- 3 — Revestimento para um condencom uma corrente de, vapor de clo- minosa
a ser apalpada, se providen- tre os dois momentos em que o raio sador reganefrivel segundo o ponto 1,.
Tet ode alumínio, fornecendo-se si- cia
para que seja obtida uma distân- apalpador (no fim de apsIpamento) m
riezatricaporapsleicr adaa prsifbcriela uca;
Inultaneamerite calor suplementar pa- cia p ossivelmente grande do "nível ainda não tiver atingido a margem caarda actem
ra manter a temperatura ele alumí- de defeitos", ou seja, entre a cur- da superfície de matula' e em que dielétrico sôbre o qual acnam-se disnio metálico, enriquecido com impu- va de corrente elétrica fornecida por o raio apalpador (no ameaço do anal- postas a a ima' e,por cima, a segunreza, substancialmen(e ; constante. •
umn produto normal isento de defei- pamento) não tocar mais na margeai cio camada metálica, podendo mais uma camada dielétrica estar disposta
5. Um processo des acôrdo cem o tos e a linha zero, e de que, de ou- da dita superfície.
Ponto 4, caracterizado porque o ca- tro lado, esta distância seja mantida 5 — Dispositivo, próprio para cxe- sôbre a segunda camada metálica.
lor suplementar é fornecido introdu- amplamente constante pela duração cutar o processo de acôrco com o pon- 4 — Processo para a fabricação de •
zindo com o cloreto de alumínio ama de todo o processo de epalpamento e, to 4, caracterizado pelo fato de que uma Valha de revestimento para uni
certa proporção de cloro, para rea- ainda, para que, para obter-se aste a adicional instalação seneiael à .uz condensador eretrico reaenerável segir exotérmicamente C.0/71 o alumínio p ropósito, no espaço de tempo situa- e destinada a comandar e sistema de gundo o ponto 3, caracterizado por
enriquecido em impureza e assim for- do entre dois sucessivos movimentos apêrto, se acha disposta em lugar fi- ser aplicada em alínea:alia de base
fenecer o calor necessário à reação transversais da mancha luminosa a- xo, e que a outra instalação
de tal maneira
que adequada uma fina camada Zle versensível
endotérmica entre o ;cloreto de alu- palpadora por sôbre a superfície a à luz é deslocável
niz. por ser esta camada de verniz •
ser
examinada,
esta
mancha
lumimínio e o alumínio ' metálico, pela
possa ser ajustada lica
deregenerável
acôrdo
com
aa
qual é p roduzido o subcloreto de alu- nosa sçja conduzida através de uma largura
porcamada
ser
aplicada
da fita ou das fôlhas a se- provida
uma fina
metap equena, tira de material sem defeimínio.
camadademetálica
uma camada
de
rem
controladas.
tos, fixada em uma das margens da
uma substância que contém pelo me•
6. Um processo da acôrdo com o superfície
movimentada a ser exaProcesso, de acôrdo com o pon- nos 10% do agente de oxidação na
ponto 4, caracterizado porque a cor- minada, tira essa que, sob reflexão •tos64,—caracterizado
r e tran speil
m fato e que m
p olécula necessário para sua comrente de cloreto de alumínio é reti- difusa, apresenta pelo menos a mes- oleta
transforma_çâo
em produtos esImpulsos
ti
d
t°
pelo
d
l
o
rada do vapor de cloreto de alumí- ma claridade como aquela do ma- tágio de corte e corerspondentes aos táveré de oxidaM, e nos ser apitem%
nio proveniente do condensador de terial a ser selecionado, sendo que a tágio de corte e correspondentes aos Obre ela uma segunda fina camada
decomposição.
claridade produzida pela mancha lu- diversos defeitos ,são
metálicaconduzidos
regenerável.
a
7. Um proceso de ;acardo com os minosa atua igualmente sôbre a ins- u uni condensadqr convenientemente
pontos p recedentes, caracterizado por- talação sensível à luz, que serve pa- de capacidade variável, que é cerre-caracterizado
5 — Processo
segundo
o
ponto
4,
por ser aplicada sôbré
que 'o metal im p urificante é o manga- ra a observação da superfície a ser gado gradativamente pelos impulsos a segunda camada de metal mais
controlada, acontecendo, ainda, que de defeitos recebidos e que faz tini- camada de verniz da mesma espurct
Ws.
por impulsos produzidos pelo movi- cionar
as demais instalações de ma- que_a primeira.
8. Um processo para recurar ala- mento transversal
da mancha lumiMínio purificado pela destilação elo nosa e durante o apalpamento da ti- nobra para selecionlir os produtos
6 — Processo
segundo os pontos 1
quando
dentro•
isubhalogeneto, substancialmente C.,3- ra sem defeitos, é comandado um sis- defeituosos, somente
de
carga
prea 3, caracterizado
por ser o coridende
determinado
período
de
tempo
fôr
)no . descrito acima.
sador, no caso de se empregarem taltema de apêrto — esencialmente co- ultrapassada
a
tendo
xas distendidas, para pelo menos unia
9. Alumínio metálico purificado, nhecido na técnica de televisão —
das camadas ou almas dielétricas,
fempre qu eproduzido por um proces- situado na entrada do estágio de vlarnente estabelecido,.
so de acôrdo com qualquer um dos corte e que impõe ao nível de sinais 7 — 'Processo de acordo com (, poli- submetido a um tratamento térmico
levado ao estágio de cÔrte, durante to 6, Próprio para controlar folhas cara a contração dessas faixas.
pontos 1 e 8 precedentes.
o , tempo de apalpamento da superfí- indegduals, caracterizado pelo fato Finalmente, a depositante reiviridi‘ A requerente reivindica de acôrdo cie a ser controlada, de maneira cons- de que
condensador previsto para ca, de acendo com a convenção interleoa] .a Convenção Internacional e o tante àtensão própria para a região integraro defeitos
inclivlduals, é des- nacional e de oonformidade com a
art. :21 do Decreto-lei n 9 7.903, de do trabalho do está gio de corte. •
carregado em cada paaagem de ha- art. 21 do Código da Propriedade In*7 de" agôsto de 1945a a prioridade do 2 — Processo. de actirdo com o tervalo entre as fôlhae
pela linha de dustrial, a prioridade do corrasponcorreepondente pedido depositado na p onto 1, caracterizado pelo fato de apalpamento, de medo que a integra- dente pedido, depositado na Repar- .
Repartição de Patentes nos EE.UU. que os int/alisas destinados o e co- cão se limitará somente a folliai Sn- 1/40 de Patentes da Alemanha, em
Ajnérica, em 12 de novembro de mandei do sistema de epSrto são nro- (IivItivais, sendo, pois, cada talha a- 22 de abril de 1960, sob o nibnero
059, sob ne 852.4034
r 68.188 V117c/21g..
azidoli de tal maneira que o . raio p eci ada separadamente.
•
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1-'ATENTES DE INVENÇÃO
l e ublicaçao feita de aicórdo com o art. 26 do Ccaligo de Propriedade Industrial:
§ 2 9 Da data da publicação de que taatta o presente artigo, começará a correr o prazo In:— o deierlinento do pedido, durante 30 diaa
poierão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propiledede Industrial aqueles que se julgarera peejudicados.
TERMO N 9 126.329
De 2 de fevereiro de 1961
Requerente: Société D'Etudes
de Recherches Techniques et Commerciales S.E.R.T.E.C., firma industrial e comercial francêsa.
Pontos característicos de: "Isqueiro a gás com reservatório removível
de combustível".
Pontos Característicos
1 — Isqueiro a gás com um reservatório chato, constituído sob a forma de um cartucho removível de rzcarregamento, cuja abertura de saída é comandada por uma válvula, a
baste da qual sobressai de dentro do
reservatório, passando de preferência
através da dita abertura, a cuja válvula abre quando esta haste fôr mergulhada dentro do reservatório, caracterizado pelo fato de que um elemento conector, coprmeeednndo -um
beiço anelar em material elástico, tal
como borracha, vai montado de tal
maneira dentro de um conjunto que
reune um bico de chama, meios de
Ignição e de comando da saída do
gás, um alojamento para o 'reservatório removível e um canal que comunector, que êste último é aplicado,
nica o bico com o dito elemento coe omseu beiço anelar, contra o reservatório, de sorte a tapar o orifício de saída do gás e a haste da válvula, sendo os %seios de comando da
que exercem, quando acionados pelo
saída do gás atuados de tal maneira
sôbre a haste da váivula, para abriutilizador do isqueiro, uma pressão
la, enquanto o fechamento da válvula tem lugar com auxilio de uma
mola.
--- Isqueiro de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que
o reservatório reamovivel apresenta a
forma de uma caixa chata que compreende, montados no' centro de uma
das suas duas paredes de grande superfície, a caixa de válvula, a haste
de válvula e o orifício de saída do
gás, de preferência concêntrico com
essa válvula.
3 — Isqueiro de acôrdo com os pontos 1 e 2, caracterizado Delo fato de
que o elemento conector, a p resentando a forma de uma campânula, está
ligado ao fundo de um copo raso,
destinado a receber o reservatório
reamovivel de gás, por intermédio de
uma lâmina de mola que tende para
aplicá-lo contra êsse fundo, e que
uma cunha, ligada por urna barra
Weide do copo, é guiada longitudicom um pressionador montado na penalmente entre o fundo do copo e a
lâmina da mola. de maneira que.
sob o efeito da depressao do pressioe
nador na direçáo do copo, êle afaste
do fundo dêste último o elemento coflector. empurrando-2 comia o reservatório de gás.
4 — Isqueiro de acIdo com os
pontos 1-3, carac-lerizeiTo pelo faeo
que o pressionador, ligado pela barra à cunha corrediça, acha-se articulado, numa de suas extremidades,
Um eixo que é fixo em relação ao
dito conjunto, e paralelo ao eixo .do
copo, sendo ligado, em sua outra extremidade, de tal maneira a um roiête dentado de ignição, q ue, um pivotamento de pressionador na dire-

çáo do copo raso, tanto assegura a
abertura da válvula para a saída do
gás do reservatório como também imprime uma rotação no rolête de ignição.
5 — Isqueiro de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que
o iese,vatório reamovível é constituído por dois copos rasos, unidos por
encaixe mútuo de suas paredes laterais cilíndricas, tendo, êsses copos,
fundos cujas dimensões são superiores, em tôdas as direções, à profundidade dos copos, entre os quais um
deles suporta uma caixa de válvula.
6 — Isqueiro de acôrdo com o ponto 5, caracterizado pelo fato de que
os dois copos do reservatório são de
do que, pelo menos em sua maior
se seção circular e possuem um fuuparte, é côncavo na direção do interior e abaulado na direção do exterior, cujos copos são vantajosamente
obtidos por repuxamento da chapa
metálica.
• — Isqueiro de acôrdo com o ponto 5, caracterizado pelo fato de que
a caixa de válvula contém um expansor e uma válvula, coa s a caixa,
cujo eixo é perpendicular ao plano
geral do reservatório, estende-se den,
tro dêsse último entre os dois fimdos do mesmo.
8 — Isqueiro de acórdo com os
pontos 5-7, caracterizado pelo fato
de que o copo interno forma, em sua
periferia, com a borda do copo externo, uma primeira ranhura, e, em
seu centro, uma segunda ranhura
com a caixa de válvula, cujas duas
ranhuras servem para receber o material para montagem estanque, tal
como solda, cimento ou cola, a fim
de reunir hermeticamente entre si, de
um lado, os dois copos e, de outro
lado, um dos copos e a caixa de válvula.
9 — Isqueiro de acôrdo com os
pontos 5, 6 ou .7, caracterizado pelo
fato de que a caixa de válvula é fixada. dentro do fundo de uma depressão disposta no fundo do copo
que suporta esta caixa, e que a haste, que serve para abrir a válvula
mediante seu mergulhamento, faz
saliência dentro da aludida depressão.
10 — Isqueiro de acôrdo com o
ponto 6, caracterizado pelo tato de
que uma depressão, que forma um
corredor retilíneo, atravessa d:ametralmente a parte abaulada de pelo
menos aquêle dos copos que suporte
a caixa de válvula.
11 — Isqueiro de acôrdo com o
t onto 5, caracterizado pelo fato de
que um dos copos e obtido, fazendo
corpo com a caixa de válvula, mediante moldagem, preferentemente
de matéria plástica.
12 — Isqueiro de acôrdo com o
ponto 7, caracterizado pelo fato de
que o fundo do reservatório, que se
encontra defronte da extremidade livre da caixa de válvula, epresenta,
à direita desta extremidade, uma
ranhura, mais comprida do que o
diametro , da cita caixa, de maneira
a manter, entre o aludido fundo e
a caias . uma passagem .tive que permita 1 gás do reservatório penetrar
pela es . emidade da caixa.
13 — Isqueiro de acôrdo com O
ponto 1, caracterizado peio fato de
que a pedra de pederneira e o rolête
dentado de ignição, vão dispostos no
interior do estôjo do isqueiro, sob
uma abertura disposta nesse uúltimo,

e sob o orifício de saida do bico do
• TERMO N 9 126. 379
gás que vai disposto, êle próprio, sob
a referida abertura, e o qual diriess
De 3 de fevereiro d el.961
o veio gasoso através da abertura em
questão, com os eixos do rolete de
Requerente: Gebrildee Junghans
ignição e da pedra de pederneira se A.C., firma industrial e comercial
estendendo dentro de um plano, que alemã.
é pe l o menos aproximadamente pa"Espoleta de percussão nara • próralelo ao plano de abertura disposto jéteis não raiado'".
no estedo, e perpendicular à direção
do veio gasoso que sai do bico.
Pontos Cin acteristicos

TERMO N9 126.378
De 3 'de fevereiro de 1961
Requerente: Hans Ingold, suíço,
engenheiro.
"Dispositivo spara guardar objetos".
Pontos Característicos
1 — Dispositivo para guardar objetos, provido com uma pluralidade
de recipientes que podem ser juntados de tal maneira que, entre cada
dois recipientes, possa ser aberto um
corredor de serviço, caracterizado pelo
fato de que, por cima dos recifientes, acha-se disposta unia ponte rolante, deslocável na direção de movimento dos recipientes e que possui
uma plataforma de içamento, provida com órgãos de sustentação, destinados a atacarem por baixo dos objetos guardados nos recipientes ou a
serem retirados dêstes últimos
2 — Dispositi vt , de acôrdo essin o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que os recipientes apresentam a forma de armações e consistem em suportes verticais e em barras de sustentação, Montados nestes suportes.
3 — Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 1 e • 2, caracterizado pelo fato
de que as armações apresentam ces-:
tos com seção transversal . ens forma
de U, destinados a abrigarem os obtensão por um ferrolho que vai, por
meio de dois narizes elásticos, um
jetos.
4 — Dispositivo, de acôtelo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de.
que a plataforma de iça merlio achase suspensa na ponte rolante através
de cabos de tração.
•
5 — Dispositivo de acôrdo com os
pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato
de que a plataforma de içamento
acha-se ligada com a ponte rolante
através de apoios articulados.
e — Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 1, 4 e 5, caracterizado pelo
fato de que a platalorma de içamento consiste em uma viga longitudina;
clongarinas , na qual acham-se fixados os cabos de tração e os apoios
aelieulados.
-7 — Dispositivo, de- acta de com os
pontos 1, 4 e 6, caracte.izado pelo
fato de que os Orgaos de sustentação
apresentam a forma de apoios, dispostos transversalmente à direção
longitudinal da viga longitudinal, e,
ainda, pelo fato de que os ditos órgãos sobressaem em ambos os lados
da viga longitudinal.

1 — Espoleta de percussão para
projéteis não raiados. provida C0131
percussor de cabeça, caracterizada
pelo fato de que o dito nercursor
acha-se recuado, na posição travada,
com a sua cabeca de percessao dentro
da ogiva da espoleta• sendo deslocado por meio de uma mola impuleora,
a fim de destrava-lo.
2 — Espoleta de acôrdu com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que a mola impulsora é manácia sob
tensão por um ferrolho que cai, por
meio de dois narizes elásticos, em
uma ranhura anular existente na
parte traseira da haste do percussor,
e abrange com a sua extremidade
curvada em semicírculo elasticamente a cabeça do pino de inércia que
segura outro pino de inércia paralelo aa
de 'travação de tempo ao passo que
a outra extremidade acha-se ancorada no corpo da espoleta
3 — Espoleta, de acôrdo com os
pontos 1 e 2, caracterizode pelo tato
de que a agulha do percussor passa,
através de um ccate de eubide, para
a haste do percuseor.
4 — Espoleta, de acôrdo com os
pontos 1 a. 3, caracterizada pelo fato
de que o percussor de cabeça èonsiste
ern uma haste de material sintético,
em cuja parte traseira acha-se. instalada, a jato, a sgulha 'de inflamação, e cuja extremidade dianteira
termina em um pote, no qual achase embutida, sob pressão, a cabeça
de percussão. e no qual repousa
transversalmente uma mola ondulaforma de alças, é mantida sob presda de segurança.
5 — Espoleta, de acôrdo com os
pontos 1 a 4, caracterizada pelo fato
de que a mola de segurança com as
ruas duas extremidades cerrada s em
forma de alças, é mantide sob tensão. ajustando-se à parede interna
do furo médio da ogiva de espoleta,
por meio de fendes transversais preeadas na parede do pote, introdezine
cio-se, quando do avanço d percussor, com as suas extremidades em
forma, de elos, no furo dianteiro
mais largo da ogiva da espoleta e s"
impedindo assim um recuo do percussor.
6 — Espoleta, de acôrdo com os
pontos 1 a 5, caracterizada pelo fato
de que a parede lateral da cabena de
percussão leva uma marcação em
cor, e que a chapa de cobertura da
ogiva de espoleta ou a membrana de
percussão, respectivamente. não trans
parentes.
7 — Espoleta. de acôrdo com os
pontos 1 a 6, caracterizada pelo fato
de que. na posição travada da espoleta, à cabeça do pino de inércia posposto se ajusta lateralmente um braço elástico que constitui um prolongamento da chapa de cobertura do
canal para a esfera do bloqueio do
pino de inércia, que, apóos o uca°
do pino, se coloca à sua frente, 11xando-o .
.
-Finalmente, os depositantes reivinacôrdo com a Convenção
dicam,..
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PATENTES DE INVENÇÃO

1

Publicaçáo feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artlgo, começará a correr o prazo
o deferimento do pedido, durante 30 diste
poderao apreeentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se 3ulgarem prejudicados.
-

AME II

friternacional e de conformidade com
o art. 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na
Repartiçáo de Patentes da Alemanha, em 11 de fevereiro de 1960, sob
es números J 17.692 XI/72 e
• 17.693 XI/721 e 21 de junho de
1900, sob o número J 18.310 XII/721.

empregar como metei-tal de enchi- ia dita tubulação de • mansão e o 5 — Aparelho de fiação de fusão
mento contendo ácido silício, um ma- dito curso arqueado e adaptado pa- para uso na produção de filamentos
terial com pelo menos 50 me/g de ra coletar e impedir o percurso des- de um polímero formador de filasuperfície especifica de acbrdo com r cendente doe ditos filamentos, quan- mento termoplástico, caracterizada
Brunnauer, Ernmett e Telier.
do ocorre variação de denier na sua pelo fato de compreender uma fieira
Finalmente, a depositante reivindi- partem entre o dito acumulador e para extrusar o dito polimero,
ca, de acenei° com a Convenção In- produção, pelo que os filamentos se uma condição fundida, em correntes,
ternacional e de conformidade com o os ditos meios de coleta e ajuntam em um curei estendendo-se para baiart. 21 do Código de Propriedade In- em um monte interjacente aos ditos xo, ao longo de uma tubulação de
ie--see"
dustrial, a prioridade dos correspon- meios de extrusão e o dito acumula- exteusão vertical, em uma velocidadentes pedidos, depositados na Re- dor. quando ocorre redução do de- de de extrusão predeterminada,
• ~10 N9 128.785
partição de Patentes da Alemanha, nter.
para coletar os filamentos reem 18 de fevereiro de 1980 e 30 de 3 — Aparelho de fiação de fusão meios
sultantes
uma forma de embalaDe 17 de fevereiro de 1981
Junho de 1960, sob os números para
uso na produção d eftlainentos gem, em em
uma média de coleta pree
F 30.571 IVa/22f e F 31.512 IVa/22f, de um polímero formador de filamen- determinadaa,
colocados abaixo da di- Requerente: Farbenfabriken Bayer reepectivamente.
to ternsopreatico, caracterizado pelo fieira, uma câmara de fiação, tenAktniengesellschaft. Leverkusen-Bayfato de compreender uma fieira para ta
do um painel superior pelo qual a
erteerke República Federal Alemã.
extrusar o dito. Pelinierte em •111132 dita fieira se projeta e adaptada paeocesso para a produção de um
'MIMO N9 128.920 •
condição fundida, em correntes, em ra receber as correntes de pollmero
material de enchimento".
um curso estendendo-se para baixo, imediatamente à extruealo do mesDe 22 de fevereiro de 1961
ao longo de uma tubulação de ex- mo, meios para dirigir um gás refriPontos Característicos
truão vertical em uma velocidade gerante lateralmente contra as ditas
Requerente: Monsanto Corapany, de extrusio predeterminada, meios correntes de pra:mo, de modo a res1 — 'Processo para a produção de firma indaetrial e comercial norte- para coletar us filamentos resultan- friar o anesmo e com !teça suficienum material de enchimento contendo americana.
tes em unas média de coleta prede- te para MIOU' o MOMO a adquiricarbonato de cálcio, caracterizado Aparelho para fiação por fusão. terminada. uma câmara de fiação 'um
curso arqueado, curvando-se na
pelo fato de se elaborar carbonato de
entre a dita fieira e os ditos meios alva, montada giratóriamente, tendo
cálcio, caracterizado pelo fato de se
de coleta adaptada para receber as dita tubulaeão cie extrusão, uma esPontos Característicos
elaborar carbona:o de cálcio recém-.
correntes de potunero imediatamente cerdas projetando-se dai e adaptada
precipitado com uni matevial de en- 1. — Aparelho • para fiação de fu- à extrusão do mesmo, meios para para
levar e reter os filamentos, enchimento contendo ácido silictco.
dirigir um gás refrigerante lateral- trando em contato com a mesma, .
são
para
uso
na
produção
de
fila2 — Processo de adirei° ?ora o poncontra as dita,s correntes de estando a alta esedva colocada na
de une polimero formador de mente
.suspender carbonato de cálcio Tina- mentos
poemeto.
de modo a resfriar os enesfilamento
termoplástico,
Caracteriza.
definida pela dita tubulação de
''te 1, caracterizado pelo fato de se do pelo faio de compreender meios :nes e com terça suficiente para cau- área
extrusao e o dito curso arqueado e
mente partimuado no selo de pelo me- para enfornem o dito polímero, em , so arqueado curvando na dita tu- estando
adaptada para coletar os dlnos uma das soluções mütuamente ume condiçae fundida, em correntes, sar as mesmas a adquirirem um cur- toe filamentos
uma velocidade
reagidas para a precipitação de um em
dor de filamento colocado na kelt menor do QUE a em
um
curso
estendendo-se
para
baivelocidade de extrulidlueilicato pouco is:Ativei. de se efetuar xo, ao lonee de uma tubulação de bulágão de eztrusão, um acumulae em 1:ma velocidade menor do
a precipitarto co silicato ra presença extrusão vertical, em uma velocida- definida pela dita tubulação de ex- são
que a velocidade de coleta, quando
do carbonato de cálcio e de se elaeo- de de extruslc predeterminada, meles tru.sâo e o dite curso arqueado e ocorre
de denier e na sua prorar o produto obtido na precipitação para coletar US filamentos resultan- adaptado a coletar e impedir o per- dução. reductâe
pelo Que os filamentos se parde modo usual a fim de constituir tes em uma media de coleta prede- curso descendente dos ditos filamen- tem catre
dita escova e os ditos
um material de enchimento.
tos, quando ocorre variação de de- um monte atreerjacente
terminada, unia ~ara de fiação nica'
à dita fieira
na
sue
produção,
pelo
que
os
3 — Preeesso de acteelo com o pon- entre os deus meios .de modelação e Memento: se partem
meio;
de
eoleta
e
se
ajuntam
em
entre o dito e esava. quando ocorre redução do
to 2. caracterizado peio fato de se os ditos mslee de coleta, para rece- aeumuladow e os ditos meles
de
co• suspender carbonato de cálcio fina- ber as correntes de pot:mero imedia- leta e se ajuntam em UM monte in- denier.
mente particteado no seio de uma tamente à extrusão do mesmo, meios t .ijacente à, dita fieira e ao dito ts — Aparelho de fiaeão de fusão
&cerne° de slecato de sódio e cie se para cerigir m gás refrigerante Ia- acumulador
para uso ilã orodweic de filamentos
reagir essta ssupensáo cum uma so- ter a:mente centra as ditas correntes do denier. quando ocorre redução de
un. poerrea. formador de filaluça.° de cloreZo de cálcio, na qual de poleneru. de modo a resfriar as
mento terr'uplástico, caracterizado
pode estar suem= carbonato de mesmas e exilo fôrça suficiente para 4 — Aparelho de fiação de fusão pelo
de ce.mpreeudes uma fieira
cálcio finamente partieulatio. de modo citusar as mesmas adquirirem um para uso ua produção de filamentos para fato
.extrusse o dito polanero. em
cesse arquem, curvado na dita tu- cie um pu lemeru formador de fJaa produzir silleato de cálcio.
condi4ac fundida, em correntes,
4 — lep eesso de ac5rdo com o pon- buação de extrusão, urh acumula- mentu tennomástico, carac.erizado tuna
em tur eu ec estendendo-se mexa
to 2. CarZ.Cte.indo peto tato de se dto do filamento colocado próximo pelo fato ae compreender RIT2123 pa- ta:xo.
ao ruiu de urna tubulação de
suspender ca-bonato de cálcio fina. ao dito cu re. arqueado e adaptaeo na extrusar o dito poienero, em uma exciuseo
verem!, em uma velocidade
solução de clere:o de cedem e de se a unpedIr o percurso descendente doe cendiçâo fuoctida, cru correntes, em de extremeo
predeteiminada. meros
mente particuiado ro seio de uma ditos filamentos, quando ocorre va- I um curse, estendendo-se para baixo. tes em forma de
embelezem em uma
reagir esta solução com uma solução riação de (temer na sua produção, ao tono de uma tutbulação de extru- roera ceiem , os filamentos
reeuttantar suse.enso carbonato de cálcio ri- pelo que es filamentos se partem •são vertica.. em uma velocidade de meeis de ante: predeterminada
de silicato de setdlo. no qual node es- entre o dito acumulador e os ditos extrusâo p redeterminada. meios pa- cada:. abais, da dita fieira, umacotonamente partieu:ado, de modo a for- meios de coleta quando ocorre • va- ra coletaa os os resultantes mará de fi:.,citt tendo um pa:nel castrriação de derJer.
mar SiliC2t0 de cálcio.
em uma média de coleta predetermipe lo qual a dita fieira ao pio5 — Processo de acôrdo com o pon- •2 — Aparelho de fiação d efusão nada. uma câmara de fiação entre petior
e adaptada para receber as cor• to 2, camcterizedo pelo fato de se para uso,, na produção de filamentos a dita fieira e os ditos meios de co- jeta
extruseo do mesmo. meios para &suspender carbonato de cálcio tina- de um polimero formador de fila- leta adaptada para receber as cor- rentes
do cee mero imediatamente à
')'-ente particu l ado no seio de uma mento termoplástico, caracterizado rentes de polimero imediatamente a rieir uni
refrigerante lateralmensolueoã de silicato de sódio e de se pelo fato de compreender meios pa- extrusão do mesmo, meios para te contr"rets
a,, ditas correntes de polireagir esta suspenso com uma se- ra extrisar o dito polimero até uma dirigir uni gás refrigerante lateral- mero, de reco
a resfriar as mesmas
lucilo de sulfato de elundnio de modo condição fundida, em correntes, em mente cuzicr e as ditas correntes de e com fór:" suficiente
para causar
a proporcionar atuninio-silicato de um curso estendendo-se para baixo, polimero, de modo a resfriar as mes- as me.sma.i adquirirem tini
curso arsódio.
ao longo de uma tubulação de ex- mas e com fdrça suficiente para cau- queado cravardo-se na dita tublla6 — Processo de aceeod com os trusão vertlea em uma velocidade de sar RS mesmes adquirirem um curso
pontos 2 a 5, caracterieado uelo fato eetrusão preleterminada, meios para aro:meado curvando na dita tubuia- cito de extrusát, tema escôva mon-de se tratar o produto de precipitação coletar os Desmentes resultantes em Ou, de extusão. um acumulador de tada' giratariamente, tendo cerdas
com ácido em faixa fracamente alca- unia média as coleta predeterminada. filamento eoareado na área definida projetando-se dai, e adaptada para
levar e reze : os filamentos, entranlina.
urna calmara de fiação entre os ditos pele dita tutulaçào de extrusão e o do
em conth:o Com a mesma. es:an7 — Processo de acOrdo com o i.on- meios
de
e.xtrusão
e
os
cinca
meios
dito
curso
arqueado
e
adaptado
para
to 1, caracterizado pelo fato de se de coleta adaptada para receber as coleta. o •ciitos filamentos em uma de 'a dita esteva colocada. na área
misturar carbonato de raleio fina- correntes de polimero imediatamen- velocidade menor do que a velocidade definida ne •ri dita tutitt lireão de esmente particulado, o qual ainda se R à extrusio ito mesmo, meios para de extrtzsão e em uma velocidade me- trarão e o da; cu rso areueado e esacha úmido da precipitaçáo, com um diriir um ;ás refrigerante latera men- nor do que- a velocidade de coleta. tando ada.u.sda cara coletar os dl- •
tos fl'amen•!. em tims velidade
material de . enchimento e.ontende te contra as -l i tas correntes de lpolíocorre redução de denier na enor dt aue o velocidade de exácido silicieci e de se elaborar ulte- mero, de •nedo a* resfriar as mes- (manter,
sua
p
rodut
g
ue
pelo
q
ue
os
filamentos
riormente o produto da mistura, de sar as ~MIMA adquirirem um curso i se partem entre o dito acumulador trusão e em uma ve locidade menor
do sue a ç eli..idede de col et a crtetn-•
modo usual, a fim de constituir um mas e com terça suficiente para cau- e os dite,meto. de ce'eta e se ajun- do ocorre tedur:o de den ler int io'a
material de enchimento.
arqueado,
turvado
na
dita
tubelaeão
ote monte h-Itere:mente an: troriurno ore nint,.:r 11.-adu oneml8 — Processo de acôrdo com o pon- de extrusãe um acumulador de fila- tare ern
RIMOS de extnisão, quando ocor- vemente cose a dlia
to 1, caracterizado pelo fato de se mento
mt-a
colocado na área definida pe- re redução dr.
denler•
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão a presentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que
se "julgarem prejudicados.
.1:

os filamentos sé partem entre a dita contato com a mesma, estendendo e to termoplastmo, caracterisado pelo
TERMO N 9 127.291
escôva e os ditos meios de coleta e se a dita escôva - axialmente
fato de compreender umahorifieira pa
se ajuntam em um monte interja- zontalmente na área definida pel a ra extrusar o dito polimero, em urna
De 1 9 dIe marçc de 1961
cente à dite fieira e à dita escôva, dita tubulação de extrusão e o dit o uma concliçao fundida, e descarregar
curso arqueado e estando adaptad a o dito polunere em correntes, em um
emantes ocorre redução do denier.
— Aparelho de fiação de fusão para coletai os ditos filamentos em curso estendendo-se ao longo de
Requerente: Société Anonyme, Des
para uso na produção de filamentos uma velocidade menor do que a ve- uma tubulação de extrusão vertical, Usines Chausson, fir amindustrial e code um polímero formador de fila- locidade de extrusão e em uma ve- em urna velocidade .de extrusão pre- mercial francesa.
mento termoplástico, caracterizado locidade menor do que a velocidade determinada meios para coletar os
«Processo de fabricação de objetos
peio fato de compreender uma fieira de coleta, quando ocorre redução do filamentos resultantes em forma de d.r resina sintética terzno-endurecivel».
para extrusar o dito polímero, em denier na sua produção, um motor embalagem em uma média de coleta
uma condição fundida, em correntes, elétrico ligado operativamente com a predeterminada, colocados abaixo da
Pontos Característicos )(
me um Curso estendendo-se para bai- dita escova por melo de uma haste dita fieira, uma câmara de liaça° de
xo, ao longo de uma tubulação de ou pino de direção para comunicar frente aberta definida por um pai1. Processo de fabricação de objetos
extrusão vertical, em uma velocida- rotação ao mesmo, estando o dito nel de fundo ou inferior - tendo uma
de de extrusão predeterminada, meios motor montado em um fundo e folha mel superior, peio qual a dita fieira de resinas termo-endureciveis, cáractcpara coletar os filamentos resultan- pivotal de uma dobradiça de fõlha se projeta, um painel de fundo ou rizado pelo fato de se misturar os poliéstes em forma de embalagem em uma dupla, cuja tolha superior está presa inferior termo uma abertura alinha- teres com monômeros aliticos, para,obter
média de coleta predeterminada, co- a uma parede lateral da dita cama da axialmente com a dita fieira, duas urna massa, na qual se adiciona um
locados abaixo da dita fieira, uma ra, mas montada para ser ajusta paredes latereis em correlação espa- catalisador, depois, um composto acelecâmara de fiação, tendo um painel vel horizontalmente em relação à di- çada vertical e uma parede traseira rador com ação limitada, compreendensuperior, pelo qual a dita fieira se ta parede lateral, pelo que os fila ligando às ditar paredes laterais e do um mercaptan e uni sal metálico
projeta e adaptada para receber as mentos se parte mentre a dita escô- sendo vermes:esc: ao gás e . se esten- redutor Visto em solução num solvente,
correntes do pelimero imediatamente va e os ditos- meios de coleta e se dendo entre os ditos paliseià, estan- modificando a ação aceleradora !;dêste
à extrusão do mesmo, meios para ajuitam em um ' monte interjacente do a ditá câmara colocada entre a
dirigir um gás refrigerante lateral- à dita fieira e à dita escôva, quando dita fieira e os ditos meios de coleta sal metálico.
mente contra as ditas correntes de ocorre reduçãe do denier.
e adaptada para receber ai as cor2. Processo, segundo o 'ponto 1, capolímero, de modo a resfriar as mesrentes do otaimero imediatamente à racterizado pelo fato dos poliésteres se9
—
Apatesho
de
fiação
de
fusão
mas e com forca suficiente para causua extrusáo meios para dirigir um
sar as mesinae adquirirem um curso paia uso mit , produção de filamentos gás refrigerante através à dita pare- rem pohésteres não saturados.
do
polimerc,
formador
do
filamento
3. Processo, segundo os pontos 1 e
arqueado, eurvando-se na dita tubude traseira e lateralmente contra as
lação de extrusão, uma escôva mon- teemoplastiem caracterizado pelo fato ditas correntes de polímero, de modo 2, caracterizado pelo fato do .monômero
tada gi i.tatriamente, tendo cerdas de compreendei . uma fieira para ex- a resfria • ae mesmas e com fôrça alilico ser um produto de condensação
projetando-se dai e adaptada para trusar a dito .polímero, em uma con- suficiente para causar as mesmas a do álcool alilico com os diácidos, tais
levar e reter os filamentos, entran- dição fundida em correntes, em um adquirirem um curso arqueado, cur- como os ácidos maleico, sucinico ou
do em contaio com a mesma, estando curso estendendM-se para baixo; ao vando-se na dita tubulação de ex- Itálico e, mais particularmente, o adipto
a dita escôva colocada na área defi- 10110 de uma tubulação de extrusão trusão, uma escova montada girato- e o ftalato de dialila.
nida peai ame tubulaçãO de extrusão vertical, em uma velocidade de ex- riamente de secção cruzada circular,
4. Processo, segundo os pontos 1
e o dito curso arqueado e estando trusão predeterminada, meios pare tendo ceadas projetando-se dai e
adaptads para coletar os ditos fila- coletar os 'filamentos resultantes em adaptada par a levar e reter os fila- a 3, caraterizado pelo fato do cataliforma
de
embalagem
em
uma
média
mentos em uma veloidade . menor do
mentos, entrando em -contato com a ,,sador srr o peróxido de benzoila..
que a velocidsde de extrusão e em de coleta predeterminada, colocados mesma, estendendo-se a dita esctiva
5. 'Processo, segundo os pontos 1 a
abaixo
da
dita
fieira,
uma
Câmara
de
uma velocidade menor do que a veaxial e horizontalmente ' na área de- 4, caracterizado pelo fato do grupo de
locidade de coleta, quando ocorre re- fiação de frente aberta, tendo um finida pele dite tubulação de extru- produtos aceleradores com ação limitada
dução de denier na sua produção, painel superior pelo qual a dita fiei- são e o dito curso arqueado e estanum motor ligado operativamente com ia se projeta e adaptado para receber cie adaptada para coletar os ditos fi- compreender lauril-mercaptan ou alilção à mesma estando o dito motor á correntes de polímero imediata- lamentos era uma velocidade menor mercaptan e uma solução de cloreto esa dita escova para comunicar rota- mente à extruSão do mesmo, meios do_ que a velocidade de extrusão e lanoso SnC12 na dimetil-formamida.
mentado oieotalmente em uma pare- para dirigir um gás relrigerante la- em unia vmocidade menos do que a
6. .ProreLso, segundo os pontos 1
de lateral de dita câmara de fiação, teralmente contra as ditas correntes velocidade ai coleta, quando ocorre a 4,
carncterizado pelo Jato do grupo
de modo a permitir retirada conve- de polímero, de modo a resfriar as redução de denier na sua produção,
niente da dt'e eletiva da dita câma- mesmas e com fôrça suficiente para um moto elétrico ligado operativa- de produtos aceleradores com ação h,*
ra, enquantc a dita escôva está liga- causar as mesmas adquirirem um mente com a dita escôva por meio mitada compreendei lauril-inercaptan ou
da com o dia . motor, pelo que os fi- curso arqueade na dita tubulação de de um pino ou haste de direção, pa- alil-me,-captan e uma solução de clorelamentos s, partem entre a dita es- extrusão, fzurvanclo-se na dita tubu- ra comunicai rotação à mesma, es- to estanoso SnC1 2 numa solução de tediva e os ditos meios de coleta e se lação de extrusão uma escôva mon- talido o dita- motor montado em um tra—hiciroturfur-ana.
ajuitam em um monte interjacente à tada giratoriamente de secção trans- fundo e fôlha pivotal de uma dobra7. Processo, segundo os pontos 1
dita fieira e à dita escôva, quando versal circular, tendo cerdas proje- diça de fôlha dupla, cuja tôlha supetandoese dai e adaptada para levar rior está prosa a uma parede lateral a 4, caracterizado pelo fato do grupo
ocorre reduçec do denier.
e reter os filamentos, entrando em
de produtos acelerados com ação limi8 — Aparelho de fiação de fusão contato com a mesma, estendendo- da dita câmara, mas montada para
pala uso na produção de filamentos se a dita escôva axial e horizontal- ser ajustável horizontalmente em tada compreender lauril-mercaptan ou
de um poemerc ofrmador de fila- mente na área definida pela dita tu- relação a uma das ditas paredes la- ali] mercaptan e urna solução de cloremento termoplástico, caracterizado bulação de extrusão e o dito curso terais, pelo que os filamentos se par- to estanoso SnCl, numa solução de glipelo fato de compreender uma fieira arqueado e estando adaptada para tem entre a dita escôva e os ditos col.
para extrusaa o dito polímero, em coletar os ditos filamentoS em uma meios de coteta e se ajuntam em um
Processo, segundo os pontos 1 a
uma condiçao fundida, em correntes, velocidade menor do que a velocida- monte interjacente à dita fieira e a 4,8.
caractorizado pelo fato do grupo de
em um curso estendendo-se para de de extrusãe e em uma velocidade dita escôva quando ocorre redução
produtos aceleradores com ação limitabaixo, ao lona de uma tubulação de menor do que a velocidade de cole- do demer
da compreencli'r mercantan ou ali].
extrusão vertical em ama velocidade ta, quando ocorre redução do denier
11 — Aparelho, de acôrdo com o mercaptan e uma solução de cloreto
- de extrusât, predeterminada, meios na sua produção, um motor elétri- ponto 10 caracterizado pelo fato dos
estanoso SeCl, numa solução de diopaia coletar os filamentos resultanligado operativamente com a dita meios de coleta incluírem uma bobi- xana.
tes em forma de embalagem em uma co
na de direções de espetos. como subsescôva
por
meio
de
um
pino
ou
haste
média de cateto predeterminada, co- de direção, para comunicar rotação à na de direção e um guia transversal
9. Processo, segundo os pontos 1 a
locados abaixo da dita fieira, uma mesma, estando o dito motor mon- associado
8, caracterizado pelo fato de se aquecer
câmara de fiação tendo um painel tado em um fundo e fôlha pivotal
12 — Cada um e cada aspeto nôvo a massa resinosa a uma temperatura
superior pel o qual a dita fieira se cuja fôlha superior está prêsa a uma
projeta e adaptada para receber as parede lateral da dita câmara, -mas e/ou novas combinações de espetos, compreendida entre 70 e 80'C, até
correntes do polímero imediatamente
obtenção da viscosidade procurada.
à extrusão do mesmo, meios para di- de uma dobradiça de fôlha dupla, como substencialmente descritos ou
montada
para
ser
horizontalmente
especificado"
acima.
10. ' Processo, segundo os pontos 1
rigir um gás refrigerante lateralmen- ajustada em relação à dita parede
te contra a, ditas correntes do po- lateral, pelo que os filamentos se
Finalmente a depositante reivindi- a 9, caracterizado pelo tato da massa
servir para impregnar um sulímero, de modo a resfriar as mesentre a dita escôva e os di- ca. de acôrdo com a Convenção Inter- r esinosa
mas e com feeça suficiente para cau- partem
rte, antes que êste último seja aquenacional e de conformidade poro o do
tos
meios
de
coleta
e
se
ajuntam
em
sar as meemae adquirirem um curso um monte interjacente à dita fieira. artigo 21 do Código da Proariedade c o
arqueado, curvando-se na dita tubu- e à dita escava, quando ocorre re- Industrial, a prioridade do corres11. Processo, segundo os pontos 1
lacão de extrusão, uma escôva mon- dução
pondent pedido, depositado na Redo denier.
tada giratemiamente de secção transpartição de Patentes dos Estados a 9, caracterizado pelo fato de se emversal circular, tendo cerdas proje- para uso na produção dé filamentos Unidos da América do Norte, em 23 pregar o grupo de produtos aceleradotando-se dai, e adaptada para levar
10 — Aparelho de fiação de fusão de fevereiro de 1960, sob o número res com ação limitada, para pré-enduree reter os filamentos, entrando em de lun polímero formador de /Mamem- 10.293.
cer um suporte, que, em seguida é re-

41ir
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teboacenuo teita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ '29 Da data da pub l iceçã de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 dias
Is ode:ao *presente: suas oposieera ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
vese-10 de resela c, finalmente, aqueci- 1% por peso do dito polímero de
TleB,M0 Ne 123.479
lo fato de compreender a formação
do.
as, te tu viuilico. de uma laminafeta. aberta e tri-d1mensional com fibras orgtusicas sinDe 8 de abril de 1961 •
1,)
Finalmente, a depositante reivindica.!
A composição de acetato com
tetlea. durai e flexivels. mediante o
de acere° 'com a Convenção Internacio- o ponto caracter:suco 1, caracterizada
Company, uma assentamentu de uma pluralidade de
nal e de cbnformidade com o artigo 21 pdo tato do polimero de acetato vini- Requerente: Norton
•
relativamente, curtas desdo Geego da Propriedade Industrial, rico ser parcialmente ludrolisado até a companhia organizada sob as leis do extensões,
s tudo de Massachusetta, estabelecida sas fibras, de maneira errática e em
a prior reide do correspondente pedido extensa° de uni conteúdo de hairoxila la
em Worcester Estado de Massachus- superposição; a aplicação, às referial-0511keasitado na Repartição de Patentes desde cerca de 2% ate ene.
setts. Estados Unidosda América do das, fibras, de um adesivo de ligação
da França. em 3 de março de 1960, sob
elastomérico, tendendo o referido
11 - Uma pelicula formada quando Norte.
nV 820.2D.
a se concentrar, substancialda secagem de uma emtesào aquosa "Produto abrasivo e processo para adesivo
mente, nos pontos de intersecçto das
compreendendo o produto de intaração a sua fabricação,
referidas fibras. para unir entre si
TERMO N 9 128.343
entre um polímero de acetato vindico
e.ssas fibras; a secagem do referido
Pontos
Característicos
e um dialdeldo polissacárida.
adesivo de ligação elastomérico ata
De' 13 de abril de 1961
1 - Apericiçoamentos em processo uni estado de não pegajosidade; e a
12 - Um processo para a preparade fabricaçao de um material de po- subseqüente aplicação, por sabre o
rkequerep-te: Mies Labo-atories, Inc. ção de uma composição polimérica hiadesivo, de ligação elastoméuro-insensivel,
caracterizado
pelo
tato
limam°, não tecido, caracterizado referido
rico seco - e sem substancial amounia comrfanhia norte-americana.
ão
de
uma
peio
fato
de
compreender
a
formaç
..
.
eComposições de dialdeido polissacá- de compreender a combina
i
aberta e lecimento do mesmo - de um ade- •
de unia w mina fofa,
emulsão de um polunero de acetato vi- ção
nsional, com librai orgInicas alvo mais dure e resisiente, adesivo
ride-acetató polivinilicos.
tridime:
Mac° tom uma dispersão aquosa de sim:cucas duras e riextve,, mediante último lime que se estende ao longo
. .
um diaideido poliisacárido com uma o assentamento de uma pluralidade dos comprimentos das fibras, ao mesPontos Característicos
concentração de loa hidrogénio desde de extensões relativamente, curtas mo tempo que recobre o referido ade1 - Unia composição caracterizada cerca de pH 4 até pH O. e a recupe- dessas fibras de maneies errática e sivo de ligação elastomérico nos refepelo fato de compreender o produto de raçâo do resultante produto polimerico. em superposição; e aplicação a essas lane
r-- pontos de intersecção das fibras.
Interação entre um polimero de acetafibras. de um adesivo de ligaçáo 5 - Aperfeiçoamentos em processo
13 - O processo de aceirdo com o elastomérica, tendendo o referido de fabricação de um material de poto vindico e um dialdeido pollssaeãponto caracteristico 12. caracterizado adesivo a w concentrar, substancial- umento, não tecido, caracterizados
ride.
pelo fato de se preparar a dispersão mente, nos pontos de intersecção das pelo fato de compreender a forma2 - Uma composição caracterizada, do dialdeido passacáride mediante reteridas fibras, para unir . entre si ção de uma lamina fera, aberta e W- deuensionat, com fibras orgânicas
pelo fato de compreender o produto de; aquecimento de uma suspensão com- essas fib ra e a aplicação, por s5
h:iteração entre um oolimero de aceta-tposta do dito dialdeido polissacáride e fibras. de um adesivo de ligação sintéticas duras e flexíveis, mediante
to vinifico e diadeido amido.
uma zolução 0,1 N a 1,0 N de um sal eleslumêeieen e sem . substancial amo- o assentamento de uma pluralidade .
vo
lecimento
dc mesmo de um adesi
de extensões, relativamente, curtas
3 - Uma composição caracterizada tampão a uma temperatura acode cér- mais duro e mais resistente.
ca
de
40
9
C
até
50"C.
r
dessas fibras, de maneira e rática e
19
¥10
fato
de
compreender
o
produto
de
•
.
2 - Ao ,rieiçorunentos em processo em superposição; a aplicação, às reaçâo
de uni polimero bidro-sensIvel
14 - O processo de acõrdo- com o de fabricação de u
.de po- 1 andas Mais, de um adesivo
m
de 11de acetato vinifico e um diaideido po- ponto • caractenslco 12, caracterizado lanento, não teciao,material
co
caracterizado
eão elastornérico, tendendo o refelissacáride, sendo dto produto de rea- pelo tato do (baldeai() polissacáride ser pelo fato ie compreender a forma- rido adesive a se concentrar, subsçâo menos ladro-sensivel . do que dito dialdeldo
ção de uma :turtina f Ma. aberta e til- tancialmente. nos pontos de intersecpolimero 'de acetato vinifico.
com fibras orgánicas ção das referidas fibras, para unir enIS - Um processo para a prepara- denensional,
sintética... curas e flexíveis, mediante tre si essas fibras; e a aplicação,
4 - Uma composição . caracterizade ção de una composição poliméricatato
hi- assentamemo de uma pluralidade por sôbre o referido adesivo de lipelo fato de compreender o produto dro-insensivel, caracterizado pelo rato de extensões, relativamente, curtas gação elastomérico - e um substanui de uni polímero de acetato de compreender o aquecimento de uma dessas fibras de maneira errática e ciai amolecimento do mesmo -. de
de rção
vinílico com um dialdeído polissacár:de, suspensão que compreende dialdeiod , em superposição, a aplicação, as re- um adesivo mais d Iro e resistente,
em que dito produto
de reação éem
N de 'feridas fibras,
de uni adesivoêsse
de 11- contendo uma
for- amido
nação
cruz
entre
adesivo
último
e uma solução
0,1 N a 1,0
de abrasivo
:
medo mediante ',
um sal tampão a uma temperatura dez- gação e:aetemérico tendendo o refe- pluralidade de gaitoda
a
se
concentrar,
subs- e estendendo-se essa mistura de
rido
adesive
moléculas do dito polimero de acetato
vinifico e dito dirddeído . pobssacário, de cerca de 40°C até 509 C para imo- tancialmente nos juntos de intersec- adesivo nua duro e resistente 'e de
duzir uma dispersar) do dito dialdeido çáo das referidas fibras, para unir gránulos de abrasivo ao longo dos
5 - A composiçáo de acerdo com amido, e a combinação da dita disper- entre si esses fibras; e a aplicação comprimentos das fibras, ao mamilo
o ponto característico 1, caracterizada ateie de dialdcido araido com uma emul-, por sabre o referido adesivo de liga- tempo que recobre o referido ade-ivo
pelo fato do diaideido polissaceride ser oM de un i polímero de acetato vindicoção elastoneérico - e sem substan- de li gação elastomérico nos referidos
um polissaceride oxidado em que o com uma concentração de loa h idrogé- I elas arnoleeenente do mesmo. de um pontos de ntersecçáo das fibras.
nivel. de oxidação é cérea de pelo me- aio desde de cérea de pH 4 ate pH 6' adesivo mais duro, e resistente. ade- 6 - Aperfeiçoamentos em processo
nos 90%.
e a recuperação do resultante produto . sivis esse que se estende ao longo dos de fabricação de um muterial de poli,comprimentos das, libras, ao mesmo mento não tecido caracterizado pelo
6 - A composição de acerdo com o polanerico.
I ampo que recobre o referido adesivo f irei de compreender a formar-ao de
•
ponto característico I. caracterizada
16 - Um produto para a prepara- de li g ação elasturnexico nos referidos uma lamino teta, aberta e tri-dimenpelo fato do dialdeido pol i ssacáride es- ção de uma composição polimérica . hi -,eontos
' sienal. com fibras orgánicas sintétide intersecção das fibras.
tar presente numa proporção desde cer- dro-insensivel, caracterizado pelo tatoi 3 - Aperfeiçoamentos em processo:c.a:s. derae e ti:uiveis, mediante o asca de 0.05% até cerca de 2% por de compreende: o aquecimento de uma . de fabricação de uni material de po- sentammto de uma pluralidade de
pelo do dito polimero de acetato viril- euspensão composta de dialdeido amido', hmento, não tecidu, caracterizado pe- Ottrlig'e.s, reartieraneate, curtas descom uma concentração desde cerca de , lo fato de compreender a formação 1 sies libras, de maneira errática e em
uma lamina
e lei-superposição. a uplicaçÃo. às referiditr.easiuma
cemfiefa,
fibrasaberta
orge.nicas
7 - A composição de aceirdo com a% até 25% numa solução 0,1N a" de
das fibras de um adesivo de ligação
o ,ponto característico - 1, caracterizado 1,0 N de um sal tampão a uma tempe- stética.s
m
tiras e flex Ireis. mediante i elasi eme; teu
tendendo o referido
ratura
desde
cerca
de
409C
até
509C
pelo feto do dialdeldo polissacáride eso azsentamenk de lana pluralidade adeshai e se concentrar substancialpara
produzir
uma
caspersão
do
dito
tar presente numa proporção desde cerde
extensões,
curtas
duns
fibras derelativamente,
maneira errática
e mente. nos emites de Intersecção das
eG de 0.5% até cerca de I% por dialdeido amido, e a combinação da
refwidar fibras. para unir entre si
dita
disperso
de
dialdeido
amido,
com
em supupouortu; a ao Ç0.àS re. I essas fibras; a seeageni do referido
pés° do dito polímero de acetato viniuma emulsão de um pol
í mero de acata- feridas !$b.-.- de um edeeiro de "1 adesivo de lira çãe elastemérico até
Eco.
to vinflico com uma concenfraçâo de gação elastomérico, tendendo o refe- um estado ris fluo te-aio-idade* e a
• 8 - A composição de actirdo com o lar. hidrogénio desde cerca de ph 4 rido anesiv. sr sulisate.- suuseqüente aplicação. por sebre o
ponto caracterlstíco 1, caracterizada até pH 6, e a recuperação do resul- cialmente nce• pontos de intersecção referido adesivc de ligação elastomédas teferidas fibras, para unir entre rica seco - e sere substancial amoPelo fato do dialdeldo polissacerlde tante produto pollmérico.
si essas fibras; a secarem do referido let ¡mento ai mesmo -. de um odeser diadeldo amido - e estar presente
Finalmente, a depositante reivindica, adesiva ie ligação elastumérico até sivo mais dure e resiste:ar adeeivo
numa proporção desde cérea de 0,05°/0
até cérea de 2% por peso do dito polí- de aceodo com a Convenção Internado- um estado de não pegatraidade; e a eitimo . esse eent enio uma oluntlidanal e de conformidade com o artigo subse qüente aplicação por aebre o de de eránulo e teerasivoe e eetendenmero de acetato vinifico.
21 do Cõdigo da propriedade Indris- referido adesivc de ligação elastomé- do se ernt mie'tra de a ftri-o mais
9 - A composição de 3C6re0 com trial,
e se m substancial amo- duro e resisrente e de erenutos abraprioridade do correspond:nte rico sêc°
o ponto earacterlstico 1, caracterizada pedido, depositado na Repartição de lecimento do mesmo -, de um ade- sim; ao Ion e( dos enmerim entns das
pelo lato do .dialdeldo polissaceride ser Patentes dos Estados Unidos da Amé- she mate duro e mais re.ststente.
fibras, ree mesmo tempo une eeriobre
- Ape eferoamentos eia processo o referido pd-sirn de iteeeee easrodialdealo amido e estar presente numa rica do Norte. em 13 de abril de 1960. de4tabricaeão
de um material de po- merieo nos Oe f."09s pontos de Interproporção desde cérea • de 0,5% até sob o n° 21.895.
limento, Mu, tecido, caracterizado pe- senão das fibras.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pubecaçáo feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade inaustrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposiçaas ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial , aqueles que se julgarem prejudicados.
7 — Aperfeiçoamentos em processo
de fabricação de um material de polimento, não tecido, caracterizado
pelo fato de compreender a formação de uma lâmina feda, aberta e tridimensional, com fibras orgânicas
sintéticas duras e flexíveis, mediante
▪ assentamento de uma pluralidade
de extensões, relativamente, curtas
dessas fibras de maneira errática .e
em superposição a aspersão das fibras da referida lâmina com um adesivo de ligação elastomérico, tendendo o referido adesivo a se concentrar,
Substancialmente nos pontos de intersecção das referidas fibras, de modo a ficarem essas fibras tinidas entre si, com a manutenção da fofice
da referida lâmina, a secagem do referido adesivo ,de ligação elastoraérioo até um estado de substancial não
pegajosidade; e a subseqüente aplicação de um adesivo mais duro e resistente, contendo uma pluralidade de
grânulos abrasivos à -referida lâmina,
sem substancial amolecimento do referido adesivo elastomérico; e pelo
fato de que a referida mistura de
adesivo e abrasivo recobre o referido
adesivo de ligação ao longo dos comprimentos das referidas fibras.
8 — Aperfeiçoamentos em processo
de fabricaçao ae um material de polimento, não tecido, caracteritados
pelo fato de compreender a formação de umu lâmina fafa, aberta e tridimensional, com fibras orgânicas
sintéticas duras e flexíveis, mediahte
o assentamento de uma pluralidade
de extensões relativamente curtas
dessas fibras de maneira errática e
em superposição; a aspersão das fibras da referida lâmina com um adesivo de ligação elastomérico tendendo o referitre adesivo a se concentrar,
substancialmente, nos pontos de intersecção das referidas fibras, de
modo a ficarem essas fibras unidas
entre si, com a manutenção de fofice da referia' lâmina; a secagem do
referido adesivo de ligação elastomérico até Mn estado de substancial não
pegajosidade e a subseqüente aplicação, à rereiide lamina — a partir de
um sistema solvente que tenha um,
relativamente pequeno efeito sabre o
referi& aaemvo de ligação elastomarico —. de uru adesivo mais duro e
resistente contendo uma pluralidade
de grânulos abrasivos; e pelo, fato de
que a referida mistura de adesivo - e
abrasivo se estende ao longo dos comprimentos das referidas fibras, ao
mesmo tempo que recobre o referida
adesivo de ligação elastornérico.
— Aperleiçoamentos em processo
de fabricação de um material de polimento, não tecido, caracterizado peio fato de compreender a formação
de uma lâmina feda, aberta e tridimensiona com fibras orgânicas
sintéticas, duras e flexíveis, mediante o assentamento de uma pluralidade de extensão relativamente, curtas
dessas fibras de maneira errática e
em superposição; a aspersão das fibras da referida lâmina com um adesi va de ligaçãe elastomérico. tendendo o referidi adesivo a se concentrar
substancialmente. nos pontos de inter:ma( das referidas fibras, de
medo a ficarem essas fibras unidas
entre si, com a manutenção da fofice da referi& lâmina; a secagem do
reteridc adesivc de ligarão elastomérico até lim estado de substancial ralo
Peea Vad e ai. e a siraserai enta Rri.14r- o. a referida le rn ina
Medln.". T.1,,•!.."71,,,,tn
ema,
ie ata aa rara
mais duro e resistente contendo uma

pluralidade de grânulos abrasivos
sem substancial amolecimento do referido adesivo erastomerico; e pelo
fato de que a referida mistura de
adesivo e de abrasivo recobre o referido adesivo de ligação • elastomérico
e se estende mais além do que o referido adesivo de ligação -ao longo
eos comprimentos das referidas fiaras.,
10 — Aperfeiçoamentos em processo
de fabricação de um material de polimento, não tecido, aaracterizados
peio fato de compreender a foemação de uma lâmina faia, aberta e tridimensional, com fibras orgia-ricas
sintéticas duras e flexíveis, mediante
o assentamento de uma pitu-alidade
de extensee.s relativamente, curtas
dessas fibras de maneira errática e
em superpueição; a aspersão das fibras da referida lâmina com um
adesivo ,e ligação elastomérico, tendendo o referido adesivo a se condensar, substancialmente, nos pontos
de intersecçãc das referidas fio: as,
de modo a ficarem essas fibras unidas entre sie cem a manutenção da
fauce da referida lamina; a secagem
do referido adesivo de ligação elastemérico ate um estado de substancial nãG peg,ajosidade; e a subsequente apue:Iça°, a referida lamina e
mediante um revestimento a ralo —
a partir de um sistema solvente que
tenha um, relativamente, pequeno
efeito de amolecimentos sôbre o referido adesive de ligação elastomérico
— de um adesivo mais duro e resistente contendo uma pluralidade de
grânulos abrasivos; e pelo fato de
que a referira, mistura de 'adesivo e
abrasivo se estende ao longo dos comprimentos dare referidas fibras, ao
mesmo temia que recobre o referido
adesivo de ligação elastornérico.
11 — Apeneiçoamentos em um
produto evasivo caracterizados pelo
Lato •de compreender uma lâmina não
tecida, eraerta e tri-dimensional tendo
uma fofice apreciável e uma elevada
proporção de vasics internos, formada
pelo assentamento, de maneira errática e em superposição, de uma pluralidade de fibras orgânicas sintéticas duras, flexíveis e, relativamente,
curtas; um adesivo de ligação elasto
mérico aderente, às referidas fibras,
substancialmente, nos pontos de intersecção recíproca das fibras, unindo esse adesivo de ligação as fibras
umas às outras de modo a, formar
uma lâmina elástica; e, por sôbre o
referido ades:..vo de ligação elastomérico — estenaendo-se mais do que o
referidt adesivo de ligação ao longo
dos comprimentos das referidas fibras —, uns adesivo, mais duro e mais
rígido.
12 — Aperfeiçoamentos em um
produto abrasivo, caracterizados pelo
fato de compreender uma lâmina não
tecida, aberta e tri-dimensional tendo uma fofice apreciável e uma elevada proporção de vasios internos,
formada pelo assentamento de maneira errática e em superposição, de
uma pluralidade de fibras orgânicas
sintéticas, duras flexíveis e, relativamente, curtascurtas' um adesivo de ligação elastamérico 'aderente às referidas fibras, substancialmente nos pontos de intersecção reciproca das fibras, uninde êsse adesivo de ligaeão
Re fitaa e lanai 011t= de mear, s
formar uma lâmina elástica; e, por
s'bre o referido ade-ivo d lieerão
elastom ene
. de/tendendo- re. rir e is
dó que e referido adesivo de ligação

ao longo dos comprimentos das referidas fibras, um adesivo mais duro,
resistente e resinoso.
13 — aperfeiçoamentos em um
produto abrasivo caracterizados pelo
fato de compreender uma lâmina não
tecida, aberta e tri-dimensional tendo uma foice apreciável e uma elevada proporção de vasios internos
formada pelo assentamento de maneira errática e em superposição de
uma pluraildade de fibras orgranicas
vamente curtas; um adesivo de ligasintéticas, duras e flexíveis e relatação elastomérico aderente às referidas fibras substancialmente, nos
pontos de intersecção reciproca das
fibras, unindo êsse adesivo de ligacão as fibras umas às outras de modo a formar uma lâmina elástica; e,
por- sabre e referido adesivo de ligação elastomers co — estendendo-se
mais do que o referido adesivo de
ligação ao amem dos comprimentos
das fibras — um adesivo mais duro
e mais rigido, adesivo ultimo esse
aalicado a partir de um sistema solvente que tenha um, relativamente
pequeno efeito de amolecimento sabre o referido adesivo de ligação
elastoméricu.
14 — Aperfeiçoamentos em um
produto abrasivo caracterizados pelo
fato de compreender uma lâmina
nau tecida, aberta e tri-dimensional
tendo uma fofice apreciável e -uma
elevada proporção de vasios internos,
formada pele assentamento, de maneira errática e em superposição, de
uma pluralidade de fibras orgânicas,
sintéticas, duras flexíveis e, relativamente. curtas um adesivo de ligação
elastomérieo aderente, às referidas fibras, substancialmente,- nos Pontos
de interseceãe reciproca das fibras,
unindo aese adesivo de ligação' as fibras umas às outras de modo a formar uma lâmina elástica; e, por sabre o referido adesivo de ligação
elastomérice — estendendo-se mais
do que o reciproco adesivo de ligação
ao longo dos comprimentos das referidas fibras —, uns adesivo duro,
rígido e resinoso, adesivo último êsse aplicado a partir de um sistema
zolvente que tenha um, relativamente, pequeno efeito de amolecimento sabre o referido adesivo de
ligação elastomérico.
15 — Aperfeiçoamentos -em um produto abrasivo caracterizados pelo fato de compreender uma lâmina não
tecida, aberta e tri-dimçnsional tendo uma fofiçe apreciável e uma elevada proporção de vasios internos,
formada pele assentamento, de maneira errátie p e, em superposição, de
uma pluralidade de fibras ore-ardas
seetéticas duras flexíveis e, relativamente, curtas, um adesivo de ligação elastomérico aderente, às referidas fibras substancialmente, nos
pontos de intersecção recíproca das
fibras, unindo êsse adesivo de liga
ção as fibras umas às outras de modo a formar uma lâmina elástica;
por sôbre o referido adesivo de ligação elastomérico — estendendo-se
mais do que o referido adesivo de
ligação ao iongo dos comprimentos
,as referida- fibras —. um adesivo
mais duro e mais rígido; e uma pluralidade de grânulos abrasivos dietribuído: ao longo das referidas fibras
a &as. unidos. anicamente, peló
referido adesivo mais duro e mais

fato de compreender uma lâmina não
te.cida, aberta e tri-dimensierrai, tendo uma fofice apreciável e umet elevada proporçao ele vasios internos,
formada pelo assentamento, .de maeira errática
errática e em superposiçâo, de
uma pluralidade de fibras organicas,
sintéticas duras, flexíveis e, relativamente, curtas; um adesivo de ligação elastornérico aderente às: refericas fibras substancialmente, nos
pontos de intersecção reciproca das
libras, unindo esse adesivo de ligatiao
as fibras umas as outras de modo a'
formar uma lâmina elástica; por sóbre o referido adesivo de ligaçao
elastomérico — estendendo-se mais
do que o referido adesivo de ligaçao
ao longo dos comprimentos das referidas fibras —, um adesivo duro, regido e resinam; e uma pluralidade
de grânulos abrasivos distribuirlos ao
longo das referidas fibras e, a elas
unidos, únicamente, pelo referido.
adesivo dure rígido e resinoso,
17 — Aperfeiçoamentos em um
produto abrasivo, caracterizados pelo
fato de compreender uma lâmina não
tecida, aberta e tri-dimensional tendo
uma tolice apreciável e uma elevada
proporção de vasios internos, formada pelo assentamento, de maneira erratice e em superposição, de uma
pluralidade de fibras orgânicas, sinteascas duras flexíveis e relativamente, curtas; um adesivo de ligação
elastomérico aderente às referidas fibras, substancialmente, nos pontos de
intersecção recíproca das fibras,
unindo ésse adesivo de ligação as fibras umas às outras de modo a formar ume lâmina elástica; por sabre
J referido adesivo de ligação elastomérico — estendendo-se mais do caie
o referido adesivo de ligação ao longo
dos comprimentos das referidas fibras —, um adesivo Mais -duro e
mais regalo adesivo último esse aplicada a partir de um sistema solvente que teima um, relativamente, pequeno efeito de emolecimento sabre
o referido adesivo de ligação elastomérico; e uma pluralidade de grânulos abrasivos distribuídos ao longo
das referidas fibras e, a elas, unidos
únieamente pelo referido adesivo
mais duro e mais rígido.
18 — Aperfeiçoamentos em um
p roduto abrasivo, caracterizados pelo
fato de compreender uma lamina não
tecida, aberta e tri-dimensional, tendo uma fofice apreciável e uma elevada proporção de vazios internos,
formada pelo assentamento, de maneira errática ,e em superposição, cieuma pluralidade de fibras orgânicas
sintéticas duras, flexíveis e relativamente, curtas; um adesivo de ligação elastomérico aderente às referidas fibras, substancialmente. 'nos
p ontos de intersecção reciproca das
fibras, uninao êsse adesivo de ligação as fibras umas às outras de modo a formai uma Limam elástica;
por sabre e referido adesivo de ligação etastomérico — estendend a-se.
mais do sue o referido adesivo de
ligação ao l ongo dos comprimentos
das referidas libras —. uni adesivo
clero. rígidor e resinoso, adesivo duro
rígido e resinoso esse aplicado a parta ele um sistema solvenv'e que tenha
um relativamente, p eia:erro efeito de
anaieciment sabre d refeeado adesivo elastormaire: e uma plurelidade
de g rânuloe abrasivos di s tribuidor/. ao
lenge das referidas fibras e. a &as
— Aperfeiecamentos em um /nados únIcarernte. pelo referido adeproduto aorasivo caracterizados pelo sivo, duro, rígido e resinoso.

lha
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DIÁRIO OFICIAL

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
i 2? Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prezo para o deferimento do pedido, &cante $0 dias
peiderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem presdnados.
19 — Aperfeiçoamentos em um
produto abrasivo, earacterizado pelo
fato ue cea.precnder uma 'emitia reto
tecida. abe ia e tri-ciimensional tendo unia fufiee apreciavel e uma elevada prepeeção de vasios internos,
formada peio assentamento, de maneira ei rática, e em superposição, de
uma ptinalleade de filmas orgânicas,
sinteticae, delas, flexiveis e, relativamente. curtas; um adesivo de iigaçao elastemérico aderente às referiem libras surestancialmente, nos
pontos de intersecçeo reciproca das
fibias. unindo esse adesivo de Nação as filam.: umas às outras de modo a fumai uma itunma elastica;
stbre e referido adesivo de ligação eiastornerico — estendendo-se
mais do que e referido adesivo de ligaçãu.ao longo dos comprimentos das
referidas fibras —, um adesivo mais
duro e mais rigida, adesivo mais duro e mais medo esse aplicado a partir de uni sistema solvente eue te.
flui um. • vatuenie, pequeno eleito de amolecimento stibre o referido
adesivo de ligação elastomérico: e
unia pluralidade de gránulos abrasivos distribuídos ao longo das referidas fibras e. a elas unidos, únicamente, pelo referido adesivo mais
duro e mais rigido, e pelo fato de
que a referida lâmina não tecida e,
apertadamente. enrolada sôbre si
mesma, em forma convoluta, en-7-0 quanto o referido adesivo mais duro
e mais rígido se apresenta. ainda, pegajoso. para a formação de um cilindro auto-sustentante.
20 — Aperfeiçoamentos em um
produto aerasho de meado com u
pontt• 9. caracterizados pelo fato de
que o referiac cilindro é cortado,
transversal e normalmente, ao respetivo e longo eixo central, para a
formação de‘ um chumaço circular de
material nito tecido, contenedor dó
abrasivo.
Finalmente, a depositante reivindica, de acórdo com a convençeo Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados
Vnidos *da América .do Norte, em 18
de abril de 1960, sob o número ....

32.047.

TERMO N. 123.930
De 4 de Inalo de 1961
Broycurs Gondard — 'França.
Titulo: Triturador Industrial de usos
múltiplos.
Pontos característicos
1. Um triturador industrial de usos
múltiplos, compreendendo uma cuba paralelipepédica na qual gira um tambor
de martelos tendo seu eixo horizontal e
circundado concentricamente, em sua
parte inferior, por uma grelha ou por
uma parede perfurada semi-clindrica,
uma trentonha de carregamento localizada acima deste tambor e uma câmara
para recolher os materiais não tritureveis, os produtos triturados sendo recolhidos na parte inferior do aparelho.
caracterizado pelo fato de compreender
uma chaminé vertical superpondo-se à
euab do triturador, em uma parede da

qual desemboca a tremonha de carregamento e ligada em sua extremidade
super;or, por meio de uma capota de
forma apropriada, a um estõjo vertical
disposta contra Uma face da chaminé ou
nas visinhanças da mesma, dito estõjo
sendo munido, em sua parte inferior, de
um alçapão de evacuação dos materiais
não trituráveis.
2. Um triturador de acórdo com o
pomo I. caract., izado pelo tato de
comportar um 'obturador na capota,
catre a chaminé e o estõjo. bem como
pelo fato do alçapão de evacuação e o
obeurador estarem, pelo menos na posição de fechamento, em planos paralelos
e serrin interconectados de modo gut
guando o alçapão se abre, o obturador se
fecha c reciprocam.nte.
3. Um tr:turador de acôrdo com
qua.quer aos pontos precedente, caracterzaao pe.() fato de alçapão e/ou obturador ser do tipo deslisante.
4. Uru triturador de 'aceirdo com
qualqu:r dos pontos precedentes, caracterizado peio tato do alçapão c/ou .obtu.
radar ser do tipo pivotante.
5. Um tirturador de aceirdo com
gua:quer um Jus Natos precedentes,
caracteraado pelo tato do estõjo ser
dividido em duas calhas de transporte
por uni tabique vertical paralelo ao
tabique que separa o estõjo da chaminé.
bem como pelo tato do a.çapão de
vacc .ção ser prevista na calha de
transporte mais afastada da clima:ire,
enquanto que o tabique que separa o
estõjo da chaminé ser dotado de uma
ab:rtura cbturável para reciclagem dos
produtos trituráveis.
6. Tr:turador de acôrdo com qualquer um dos pontos precedentes. caracterizado pelo fato da abertura da tremonha de carregamento na parede da
chaminé ser obturável, em parte, por
meio de um postigo deslisante. tendo em
vista permier uma regulagem da alim:ntação e da turbuiencia, na chaminé, dos
produtos a triturar.
A requerente reivindica de acôrdo corn
a Convenção Internacional e o Art. 21
do Decreto-Lei n.° 7.903, de 27 de
agõsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na França. em 4 de
maio de 1960, sob n.• 826.201.

2. Material de revestimento para
papel carbono e de cópia. à base de
matedal sintético, de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de que a
fração de material sintético da massa de
revestimento contém poli-estireno.
3. Material de revestimento para
papel carbono e de cópia, à base de
material sintético, de aceirdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de que
a fração do material sintético da massa
de revestimento contém resina aerifica.
4. Material de revestimento para
papel carbono e de cõpia, à base de
material sintético, de acórdo com os
pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato de
se empregar como plastificador ião
gelatinizadores
5. Material de revestimento para
papel carbono e de cópia, à base de
niaterial sintético, de aceedo com os
pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato
de se empregarem plastificadores gelatiffizadoree juntamente com o álcool
oleico ou outros plastificadores não gelatinizadores.
6. Papel carbono e de cópia. à base
de material sintético, com um material
de revestimento de aebrdo coai o ponto
1, caracterizado pelo fato de se aplicar,
como camada intermediária entre o substrato e a massa pigmentar com material
rintético, uma camada intermediária
capaz de se combinar rapidamente com
a camada tintérea, de preferencia acetato de porvinila.
7. Papel carbono e de cópia, à base
de material sintético, dotado de um material de revestimento de aceirdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de se
empregar um papel de substrato dotado
de superficie áspera, a qual é capaz de
ancorar firmemente a camada pigmentar
contendo material sintético.

rior ao do perfil da espire de uma outra
aleta helicoidal do mesmo isolador.
2— Processo para produzir um isolador de acbrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de se dar a ferramenta
que corta a hélice no elmo um movi.
mento de avanço radial combinado coei
o movimento de deslocamento axial.

1 — Isolador para alta tensão, de
aleta ou aletas helicoidais em que o
comprimento do perfil de pelo menos
Requerente: Gibither Wagner, firma uma espire é inferior ao comprimento do
perfil da espire situada imediatamente
Industrial e comercial alemã.
por baixo, caracterizado pelo fato de
rMaterial de revestimento para papel, poder compreender ainda. Isoladamente
carbono e de cópia).
ou eia combinação, as seguintes disposições: o fuste do isolador, em volta do
qual está enrolada a ou estão enrolados
Pontos característicos
as aletas helicoidais, tem um diâmetro
1. Material * de revestimento para variável; esse diámetro decresce a partir
papel carbono e de cópia, à base de da parte superior de encontro à parte
material sintético, caracterizado pelo fato inferior; esse diãmetro varia a partir da
de conter, a fração de material sitético. parte superior de encontro à parte infeacetado de polivinila ou copolimeros de rior de maneira perlódica:• o fuste do
cloreto de polivinila acetato de polivi 'sol ador, em vo:ta do qual está enrolada
nula comtendo pelo menos 20 0/a de ace- a ou esno enro l adas as Metas helico-clais,
tato de polivinila. bem como resina sia- é cr lindrico: tuna a leta helicoidal tem um
tética em Tecedora.
1 perfil de esp'ra cujo comprimento é bife-

4. Aperfeiçoamentos em moldes de
acórdo com o ponto 1, caracterizados pelo fato de ter o excêntrico a
forma de uma chapa fendida, montada substancialmente centrada em
relação às arestas laterais do
molde.
5. Aperfeiçoamentos em moldes
para curvar ou flexionar vidro. substancialmente conforme descrito no
relatório apenso sob referência aos
eeeenhos anexos.
Finalmente, a depositante reivindi.
ca, de acenei° com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade cio correenonciente ee e ido. depositado na Reeerti-Se de rate ef en do Canadá. em
2 de itilho de 1935, sob o número
688.827.

TERMO N. 129.122

De 12 de maio de 1961

TÉRD10 N9 85.742
De 5 de abril de 1956
Requerente: Pittsburgh Plate Glass
Companp„ uma corporação organizada de acórdo com as leis de Pensilvania, estabelecida em Plttsburgh.
"Aperfeiçoamentos em molda para
encurvamento de vidro?.
Pontos oaracteristicos

1. Aperfeiçoamentos em moldei
para curvar ou flexionar vidro, ca.
racterizados por compreender o
molde uma porção principal • Ulla
porção extrema, podendo pivotar eia
relação à porção principal entre
uma posição "plana" e uma posição
"curva", com a dita porção extrema
própriamente dita comportando uma
primeira secção, montada de forma
pivotável à porção principal do molde, bem como uma segunda secção,
pivotàvelmente montada à primeira
secção, e partes mutuamente cooperantes, compreendendo um ecêntrico
e um apalpador de ecêntrico, com
uma das ditas partes cooperantes
adaptada à porção principal do molde, enquanto a outra das partes cooperantes vai adaptada à mencionada segunda secção da porção extrema do molde, mediante cujo arranjo, por ocasião de um movimento
pivotal da primeira secção relativa.
mente à Porção principal do molde,
as mencionadas partes cooperantes
promovem um movimento predeterminado e simultâneo da segunda secção relativamente à primeira secção.
2. Aperfeiçoamentos em moldes de
acórdo com o ponto 1. caracteriados
TERMO N. 131.002
pelo fato de ser o excêntrico afixado
à porção principal do molde, enDe 19 de julho de 1961
quanto o apalpador de excêntrico cal
afixado à mencionada segunda
CompagnIe Générale D'Electro-Céra- stcção.
migue — França.
3. Aperfeiçoamentos em moldes de
Titulo: Aperfeiçoammto em Isoladores acórdo com o ponto 1. caracterizados
pelo fato de ser o excêntrico afixado
de aleta helicoidal.
à mencionada segunda secção, enquanto o apalpador de excêntrico vai
Pontos característicos
afixado à porção principal do molde.
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Dl, RIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1966 *57

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2? Da data da publicação de que, trata o, presente artigo, começara a correr o prezo para o deferimento do pedido, durante 30. pias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
do dito composto alif ático e dito ca- uário da aneamO, caracterizado peio seio de um dissolvente hidro-rnliciyel,
no qual o heparisato de aniCnio
rato de se isolar e paralisar a
talisaaor.
quaternário é solúvel.
8 — 'Um processo Ce acordo com oarina por
De 4 de Junho de 1957
quaisquer dos pontos caracteristicos amo quaternario inCoo-erasoiovei
12. Processo, de acôrdo com o
Webber Miguel Nogueira — São 1 a 7, caracterizado pelo fato de que a solta-e-1 era nutanol, pasar creste ponto 11, caracterizado peai rato do
primeiro
dos
dois
componentes
de
sal
paia
o
deparmato
cie
potaseio
o
Paulo — Capital.
dissolvente elapregado ser o etanol, o
"Aparelho para uso em odonto- catalisador e um tetralsaloeciscto cie ciestaileado por dupla clecornooeiçao metanol, o propanol, a acelona ou a idell
sum
metal
escolhido
do
grupo
IVA.
com
um
sal
de
potassio
e
tia:asa:a
logia".
gioxana.
9 — Um processo de acordo com inar este último em heparinato
Pontos característicos
13. Processo, de acôrdo com os
quaisquer dos pontos caractens',,icos sódio, fazendo passar sua . solução
Em resumo, reivindica para o pre- . 1 a 8, caracterizado pelo fato de que aquosa sabre uma coluna de resma pontos 10 e 11, caracterizado ' pelo
sente pedido os seguintes pontos ca- o alummio alquila é uma alumínio peralta-a:lora de cationios, neutrali- fato do sal de potássio empaegado
trialquila. •
.ar o fatiado com a soda e efetuar ser o acetato de potássio.
racterísticos:
1 — Aparelho para uso em odon- • 10 — Um processo de acordo com a precipitação do heparinato de só14. Processo, de aclirdo cora cs
tologia, caracteriado por ser tonsti- quaisquer dos pontos caracteristácos dio, segundo os processos conhecidos, pontos precedentes, caracterido
1
a
9,
caracterizado
pelo
fato
de
que
por
adição
de
um
dissolvente
hidratuldo de uma peça de material elas_
pelo fato de se passar diretamente
miscível, no qual o heparinato de do
tico, de formato aproximadamente o dito composto atirático e
hcparinato de amônio queaernalefina
conjugado
insubstituida,
insolúvel.
sódio
-é
tronco-cônico, dotado em-uma de
rio para o heparinato de sódib por
11
—
Um
catalisador
tensio
ativo
duas extremidades de um aparelho
2. Processo, de acédo com o ponto dup:a decomposição com um Sal de
que proporciona a visibilidade do in- heterogêneo, para uso na polimeri- 1, canacteriacio pelo fato do sal ue sódio, como o acetado de sódio.
zação
de
una
composto
enfático
terior da boca do ser humano.
amaino quaternário ser o cloreto de
15. Processo, de acerdo com os
II — Aparêlho para uso em odon- turado. contendo um grupo Cal2=-C,
- te3_/2 tologia, caracterizado, de acôrdo com caracterizado por compreender uma deametilbutilfenoxi) etoxi/etil anzónio. pontos preceaentes, caracterizado
pelo fato de se transformar o sol de
o item I, ainda pelo fato do tronco mistura de um composto de um mecónico. formar um tubo, que além de tal do grupo VIII dos Subgrupos A 3. Processo, de acôreo com o pon- potássio em sal de sódio, por desmiflexível, formará curvas em forma de IV a VIII da Tábua Periódica to 1, caracterizado pelo fato do amo- neralização de sua solução aquosa
de anéis, retirando paulatinamente a é um composto de adição de uma no quaternário ser um cloreto de com uma resina permutadora de ca..
tiónios e neutraliaação com a .soda.
alceai toail metil trimetil-amónio.
saliva do interior da boca do pa- alumínio alauila com um éter.
12 — Um catalisador de acárdo 4. Pnocesoso, de acordo com o poiociente.
18. Processo, de acôrdo com os
Tudo como descrito no presente com o ponto característico 11, co,rac- to -1, carcte,reeano pelo fato do amo- pontos 1 e 2, caracterizado por se
terizado
pelo
fato
de
que
o
eter
.
e
ilustrado
nos
desenhos
momorial
tio quaternário s•er o cloreto . de dia preparar o heparinato de benzil-dium éter alifático.
em anexo.
medi 2-/2-(p-1,1.2,3 - tetrametil bu. 13 — Um catalisador de acOrdo lauril dimetil-amônio.
com o ponto característico 12, coroe- 5. Processo, de acôrdo com o ponto til fenoxi) etoxi/-etil amônio, solúterizado pelo fato de que o éter ali- 1, caracterizado pelo fato do amônio vel no butanol e insolúvel n'água,
TERMO N9 103.945
fatio° é um éter contendo quaternário ser o cloreto de alcoa por reaçãc de dupla decomposição
entre a heparina ou um heparinato
até oito átomos d- carbono na mo- dimetli benzil_anaônio.
25 de julho de 1958
•
alcalino, e um sal solúvel, como seja
éter.
lécula
14 Um catalisador de acôrdo 6. Processo, de acôrdo com o posto
halogeneto de benzildimetil
Dunlop flubber Company Limited cora o ponto característico 13, carito- 1, caracterizado pelo fato do amô- um
2-/2-p-1,1,3 3, tetrametilbutil fenoxi)
— Inglaterra. .
etoxi-etil-amônio, de preferencia,
Título: Polimerização de Compos- terizado pelo fato de que os grupos aio quaternário ser o "Cequartyl em
meio fortemente ácido.
'•
aquilina do dito ater são idênticos. BE", particularmente o brometo de
tos Alifáticos Não Saturados.
15 — Um catalisador de acôrdo alcoil diznetil (metileno carbozd-etil)
17. Processo, de acôrdo com Os
com o ponto característico 11, coroe- amacio.
pontos 1 e 3, earacteriado por se
Pontos Característicos
terizado pelo fato .de que -o éter é 7. Processo, de acôrdo com os preparas o heparinato
de alcoiltoliium
Cem'
aromático.
pontos 1-6, caracterizado pelo fato metil trimetil _ amônio, solúvel no
1 — Um processo para a polime16
—
Um
catalizador
de
actirdo
de
amôbutauol e insolúvel n'água, por rearização de um composto enfático, oom o ponto característico 15, coe- de se formar o hepar' Peto
m nio quaternário em meio ácido.
não saturado, contendo um grupo terizado pelo fato de que o ater aroçoa de dupla decennposição entre a
CH2=C1, caracterizado por se formar tu-ático é um éter aril alquilico.
8. Processo, de acôrdo -com o pon- heparina ou um heparinato alcalino
um estalisador tensio ativo hetero- 17 — UM catalizador de acôrdo to 2, caracterizado pelo fato de se e um sal solúvel, como seja um ha-„
gêneo, mediante znisturação, em conquaisquer dos pontos, cometeria-. empregar por grama de hepasinato logeneto de alcoil tolilmetil-trimejunto de um composto de um metal com
ticos 11' a 16, caracterizado pelo fato de sódio ou por 100.000 unidades in- til-amônio, ele preferência em meio
do grupo VIII ou dos subgrupos A de
que o primeiro componente é ternacionais de heparina 2,83 g a 4,3g fortemente ácido.
de IV e VII da Tábua Periódica, com tetrahelogeneto de um metal escp- de amônio quaternário, mem tosado
78. Processo de acôrdo com os ,1
um composto de adição de um alu- •hido do grupo IVA.no ponto 2.
pontos 1 e 4, casacteriado por se
mínio alquila tom um éter, e de se 18 — Um catalisador de ackdo
de acôrdo com c, pon- preparar o heparinato de dilaurildiefetuar o contato reacional do dito com quaisquer dos pontos caracterís- to9.7,Processo,
caracterizado pelo fato de se metil-amônio, solúvel no butanol e
composto alifático com o dito estali- ticos J1 a caracterizado pelo fato efetuar
formação do heparinato de insolúvel n'ág,ua, por reacão de duador na ausência substancial de um de que a alumínio aquilina é uma alu- potássoacristalizado
por dupla de- pla decomposição entre a heparina,
polímero preformado.
trialquila.
composição do heparinato de amó_ ou um heparinato alcalino e um sal
5 — Um processo de acôrde com o mínio
19 — Um processo para a polimeri- aio quaternário. cliasolvido em buta- solúvel, como seja um halogeneto de
ponto característico 1, caracterizado zação
um composto enfático Mas- nol, levando-se esta solução com tlilauril dimetil-amônio, de preferênpelo fato de que o éter é um éter turado,decontendo
um grupo C112=C,
alifático.
acôrdo com o ponto característico' .uma solução aquosa de um sal alca- cia em meio fortemente ácido.
3 — Um processo de acõrdo com de
lino de um ácido orgânico ou mine- • 19. Processo de acôrdo com os
1, substancialmente como desci'
ral e se fazer cristalizar o epari- pontos característicos 1 e 5, caracteo ponto característico 2, caracterizado exemplos procedentes.
pelo fato de ' que o éter alif ático é
A requerente reivindica de aceirdo nato de potássio por edição de ace- rizado por se preparar o heparinatO
um éter dialquilico contendo até oito com a Convenção Internacional e o tato de potássio, para obter um teôr de alcoildimetilbenzil-amônio, solúátomos de carbono na molécula de Art. 21 do Decreto-lei ri 9 '7.903, de neste sal de a.0 a L0%.
vel no butano: e insolúvel n'água, por
éter.
27 de tgôsto de 1945, a prioridade'
10. Processo; de acardo com o reação de dupla decomposição entre
4 — Um processo de acôrdo com do
correspondente pedido depositado ponto 7, caracterizado pelo fato de a heparina, ou um heparinato alcao ponto característico 3, caracterizado na Repartição de Patentes da Ingla- .se
efetuar a formação do •heparina- lino, e um sal solúvel, como seja um
pelo fato de que os grupos alquila terra em 26 de julho de 1957, 'kkb,
to' de potássio cristalizado por dupla halogeneto de alcoildime-tilbenzildo dito • éter são idênticos.
-decomposição do heparinato de amO- amônio, de preferencia em meio for5 — Um preces() de acôrdo com o o número 23.695.
nio quaternário, dissolvido em buta- temente ácido.
ponto característico 1, caracterizado
nol, •lavando-se esta solução cora
20. Processo de acôrdo com os
pelo fato de que o éter é um éter
Taale.M0 N9 106.'745
uma solução aquosa de • um sal de pontos 1 e 6, caracterizado por se
;aromático.
potássio de um ácido orgânico ou preparar o heparinato de alcoildimeDe 17 de novembro de 1958
6 — Um processo de acõrdo com
mineral e precipitar o heparinato de
o ponto caracteristico 5, caracterizado Requerente: UCLAP, firma indus- potássio cristal izado por adição de til (raetileno carboxi-etil) amônio,
solúvel no butanol. e insolúvel n'ápelo fato de que o éter aromático é trial e comercial francesa.
um d'e.solvente, hideo-seltivel como o • gua,
por reação de dupla decompoum éter aril alquilico.
"Processo de preparação da tiepa- -tal.
'
sição entre a /leporino, ou um he•
7 — Um processo de acõrdo com nina e sais de amônio quaternário
II. Procesao, de atOrdo eorn os parinato alcalino, e um sal solúvel,
quaisquer dos pontos característicos da mesma".
pontos precedentes, caracterizado pelo como seja u mhalogeneto, de alooil1 a 6, caracterizado pelo fato de que
Pontos característicos
fato da ,dupla aeoomposição, -em vir- dimetil ((metileno cafboxi-etil) amei_
o dito composto de adição está preheparinato •de silo, de preferência em ineo fortesente numa quantidade de 0,5 a 8 1. Processo , de preparação de he_ tude, cs forralo do
por cento, baseado sôbre o pêso total pariria e de sais de am5nio qoater- nota io cra"-e l a-ral o, ser efetuada no mente ácido.
TERMO N9 95.221

iltt2.-11éC.":á • lá

1.11/1R,
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industriai:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a

correr o prazo para o deferimento do pedido, dto ame 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles Itie se julgarem Priffildinados.
TERMO N.9 107.826
De 7 de janeiro de 1059
Requerente: Les Laboratoires Français de Chimiotherapie, firma industrial e comercial francésa.
Processo de preparação de nova
base indólica substituída.

Pontos Caractiristicos

1.9 — Processo de cbtençáo de nova
base indólica substituída, particularmenie da 2-(6'-inetoid 3'-indoIll) 1-

proptianuna, caracterizado pelo fato
de se lazer trabalhar o intrometeu°

sôbre o 6-metoxi 3-fornul indo) em
solvente apropriado e na presença de
uma base orgânica isolar o 2 (6'-metoei 3'-indolil) 1-nitro dem, condensit-lo com um haiogeneto de inetilmagnético.
2.9 — Processo, de acôrdo com o
ponto 1.Q, caracterizado peio fato de
se reouzir o 2-(8 1 -metoid *d*-indo111)
1-nitro propano formado em 2-16*MeLOXI 3'-indolill 1-propliamina, se
transformar esta amina em picrato
cristalizado e se obter a 2-(6'-metogi
3'-indolil) 1-propilamina, segundo os
processos habituais de decomposição,
com auxilio de um hidróxido alcalino.
3.9 — Processo, de acôrdo com o
ponto 1.9, caracterizado pelo fato do
solvente apropriado da reação com
o nitrometano ser o benzeno e a base
orgânica, a piperidina.
4.9 — Processo, de acôrdo com o
ponto 1.9, caracterizado pelo fato do
halogeneto empregado ser o iodeto
de metil magnésio.
5.9 — Processo, de. actirdo com os
pontos 1.9 e 2.9 , caracter izado pelo
fato da redução em amina ser efetuada, por meio de hidreto de alumínio-1Mo em solução na tetratadroiurena.
6.9 — Processo para a obtenção dos
produtos da invenção, substancialmente, como acima descrito e especificado.
Finalmente, a depositante reivindica, de • acôrdo com a ronvençâo
Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da França,
em 8 de ianeiro de 1958, sob o número 755.396.
•

TERMO N.9 107.827
De 7 de janeiro de 1950
Requerente: Les Làboratoires Français de Chimiotherapie, firma industrial e comercial francêsa.
Processo de preparação de uma
lactona biciclica.
Pontos Característicos
—
Processo de preparação de
1.9
uma lactona biciclica, por transformação das águas-mãe de cristalização da 1,8-lactona • do ácido Sailabromo 7beta, 8beta-dihidroxi 204a:betava 3beta, 5beta-epoxi 4a, alfa-8a,
tlfa-desabldro naftaleno ibeta-carbonifico em lactona do ácido 8betaAddroxi 2alfa-metoxi 3beta, 5betaepoxi 1, 2, 3, 4, 4a, alta, 5, 8, 8a,
bla-octaindro naftaleno lbeta-carbo,

zinco, caracterizado pelo • fato das de equilibrio, quando a concentração referida uréia mais completamente
de água no fundido é inferior a desidratada conter de 0,15 a 0,20

águas-mãe purificadas por retomada
em solvente orgânico serem transformadas e mtosilatoa por ação do
cloreto de tosila, na presença de uma
base terciária e a mistura de tosilatos obtida ser subniátida à ação prolongada do zinco e de uma ácido militado° inferior, na presença de um
terceiro ,solvente.
2.9 — Processo, de acôrdo com o
ponto 1.9, caracterizado pelo fato da
base terciária ser unia base pirldlnica.
3.9 — Processo, de acórdo com o
ponto 1.9, caracterizado pelo fato do
ácido enfático ser o ácido acético.
4.9 — Processo, de acôrdo com o
ponto 1.9, caracterizado pelo fato do
terceiro solvente ser a acetona.
5.9 — Processo de preparação de
uma lactona biciclica, conduzido substancialmente, conforme descrito •
especificado acima.
i'inalmente, a depositante rejvindica, de acbrdo com a Convenção
Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da França,
em 9 de janeiro de 1958, sob o mlmero 755.489.
TERMO NO 110.661
DE 25 DE MAIO DE 1959

de 10 por cento em peso; diminuido
desta, maneira, a formação de biureto
no fundido de uréia assim evaporado,
enquanto evitando ao mesmo tempo,
a formação de cristais de uréia durante a evaporação.
2 — Processo, de acórdo com o
ponto 1, caracterizado /xir submeter-se o fundido de uréia a um primeiro estágio de evaporação, em ma
pressão de 199 a 220mm de mercúrio,
para provar uma uréia parcialmente
desidratada contendo de •2 a 4 por
cento por peso de água e tendo uma
temperatura dentro dos limites de
1299C a 1439C; por submeter-se, em
seguida, a uréia parcialmente desidratada a uma segunda fase de evaporação, em uma pressão absoluta
de 52 a 90,5 milímetros de mercúrio,
para provar uma uréia mais completamente desidratada contendo não
mais do que 1,5 por cento por péso
de água e tendo uma temperatura
de 13290 a 14090.
3 — Processo, de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado pelo fato da
referida uréia mata completamente
desidratada conter de 0,25 a 0,75 por
cento por peso de água.
4 — Processo, de acordo com o
ponto 1, caracterizado por submeterse o fundido de uréia a um primeiro
estágio de evaporação, em unia pressão de 199 a 220 milimetros de mercúrio, para prover uma uréia parcialmente desidratada contendo de

4 a 6 por cento por pês° cie agua
e tendo uma temperatura entre to
Couunercial Solvente Corporation limites de 118 9C e 1279C; por sub— Estados Unidos da América.
meter-se, em seguida, a uréia paiProcesso de Obtenção de Suple- ciaimente desidratada a uma segunda
mento. de Ração para Animais e o fase de evaporação, em uma pressão
respectivo Produto.
de 200 a 1020mm de mercúrio, en(Ponto. único) — Processo para a quanto ruindo em contracorrente
uma corrente de ga.s inerte, paia
produção de um suplemento de ração com
para animais, caracterizado por cul- prover uma uréia mais completamante
tivar um cepa do organismo Gibbe- desidratada contendo não mais do
1.5 por cento por pêso de água.
relia fugikuroi produtora de ácido quetendo
uma temperatura de 132"C
giberelico, em um meio de cultura e
liquida, remover por infiltração o a 140°C.
giberelico produzido e secar o real- 5 — Processo, de acordo com o
duo de fermentação.
potto 4, caracterizado pelo fato dó
'MAMO N 111.264
DE 22 DE JUNHO DE 1959
Requerente: Vuican-Cincinnati, Incorporation, firma industrial e comercial norte-americana.
"Processo para Desidratação de um
Fundido de Uréia".

referida uréia mais completamente
desidratada conter de 0,25 a O Ia

por cento por peso de água.
6 — Processo, de acórdo com o
ponto 1, caracterizado por subrneterse o fundido de uréia à evaporaçtto

em uma pressão de 200 a 1.020
metros de mercúrio, enquanto .ut:do
em contracorrente, com uma corrente
de gás inerte, para prover uma .treia
parcialmente desidratada coutunro
não mais do que 1,5 por cento por
pêso de água, e tendo uma te.tapuPontos Caracteristteos
ratura entre os limites de 1329 e
1 — Processo para desidratação de a 1409 C.
um fundido

de uréia, contendo caros
de dez por cento a 30 por cento por
peso de água, sendo o restante, essencialmente, uréia, e tendo uma
temperatura de arca de 95°C a
14 ? C, para prover um fundido de
uréia contendo não mais do que 1,5
por cento por peso de água, caracterizado por evaporar-se de tal naaneira o fundido de uréia que a pressão de vapor da água sôbre o fundido de uréia seja maior do que a
pressão do vapor da água que estaria em equilíbrio com o fundido de
uréia na sua temperatura de cristalização. à Medida que progride a
evaporação, mas nao mais tio que

7 — Processo, de acordo com o
ponto 6, caracterizado pelo fato da
referida uréia parcialinente desidratada conter de 0,25 a 0,5 por cento
por peso de água.
8 — Processo, de acordo com o
ponto 6 ou 7, caracterizado por submeter-se a uréia parcialmente desidratada a uma segunda fase de evaporação, em uma pressão de 5 a
milímetros de mercúrio, absoluta,
para prover uma uréia mais completamente desidratada contendo ato
mais do que 0,2 por cento por peso
de água e tendo uma temperatura

de 133°C a 1409C.
20mm de inereurlo motor rio -III
- Pá:cesso, de acórdo com o
a referida pressào de vapor e —g a r.onto 8, caracterizado pelo fato da

por cento, por peso de água.
10 — Processo, de adirdo com qualquer um dos pontos de 4 a 0, caracterizado pelo fato do referido ato
inerte ser o ar.
11 — Processo, para o fabrico de
pais de uréia, no qual o fundido de
uréia é desidratado e então suprido
a uma terra de prilagem, onde se
formam pria *de uréia, caracterizado
pela desidratação de fundido de uréia,
de acOrdo com qualquer um dos pontos precedentes.
TERMO N° 111.376
De 26 de junho de 1959
Requerente: Pichtel 6 Sacha Aktiengeselischaft, Alemanha.
"Processo e disposição para ajustar
°dispositivo de mudança nu engrenagens de mudança, principalmente nas
engrenagens de cubo de bicicleta.
Pontos earactertstteos

1 — Processo para ajustar o dispositivo de mudança em engrenagens
de mudança, especialmente de engrenagens de ecubo de bicicleta, acionados de um mecanismo de mudança de
marcha, através de cabos de tração.
caracterizado pelo fato dg ser, mediante ajuste do mecanismo de mudança de marcha era qualquer posição desejada, esticado o cabo de tração. sendo em seguida. por meio de
um dispositivo de ajuste adaptado convenientemente à mudança de marcha
e mantendo-se a tensão no cabo de
tração, o mecanismo de mudança de
marcha levado a uma pos:ção de prefcréacia assinalada por marcas, correspondente á Posição primitiva dos
eimientos de mudança no cubo de engrenagem.
2 -- Processo de acórdo com o ponto 1. caracterizado pelo fato de ser
a traletória do cabo de tração tantas
vézes mudada até que o mecanismo
de mudança de marcha ocupe a posição
independente.
3 — Mecanismo de mudança de
marcha para execução do processo de
aeórdo com os pontos I .e 2 com um
mancai de escora de cabo de tração
alustável, caracterizado pelo fato de
atuarem no mancai de escora do cabo
de tração a fórça retroativa de uma
mola c/ou uma fórça de atrito no
sentido de tuna tenção do cabo de
tração sendo a soma dessas tórças
menor do que a barça retroativa de
uma mola de recuo que também
atua sabre o cabo de tração — dos
elementos de mudança do cabo de engrenagem e de ser provido um dispositivo de ajustamento que permite um
ajuste do mancal de escora do cabo
de tração na posição primitiva vencendo-se a farça de retrocesso da mola
antagônica e da fOrça de atrito.
4 — Mecanismo de mudança de
marcha. de acórdo com o ponto 3.
caracterizado . pelo taro dc titilar
mola antagónica -s'multint•pmente torno"
mola r:tentora de uma lingueta de
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PATENTES DEINVENÇ ÂO
pubile,,,a. 'cita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:

§ 20 Da data 0. ougieglo de Ve trata o presente artigo, começara a correr o prazo xisira o deferi4mto do pedédo, durante 30 dias
Poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles (Ne st julgarem prejudleitdoe.
11. — Elemento de acôrdo com o
3. — Válvula telescópica, de acordo
o ponto 1, ccaracterizado porque a fração de óleo mineral tem um ponto de com o ponto 1 ou 2, caracterizada pelo ponto 10, caracterizado pelo fato de
foto de mie os ditos membros compre. gue, no mesmo, dois membros anelares
corte inferior de cêrca de 90°C.
4 — Um processo de acôrdo com endem corpos tubulares, um dos quais rígidos são axialmente espaçados, e desqualquer um dos pontos procedentes, possui um assento, enquanto o outro tinados a ficarem dispostos concentricacaracterizado porque a fração de óleo tem uni inebro d evedação podendo coo- mente em relação a um suporte, ficanmineral tem um ponto de corte supe- perar cora o referido assento, a fim de do o corpo de material resiliente ligado
rior de cerca de 130°C.
confinar a vazão do fluido, obrigando-o entre os dois membros anelares.
MIN
5 — Um processo de acordo com a passar através de um corpo tubular ao
12. — Válvula telescópica, incluindo
interior
do
outro
corpo
tubular,
por
ocaqualquer um dos pontos precedenrtss
um par de corpos tubulares, telescopisião do aludido movimento telescópico,
6 — Mecanismo de Mudança de caracterizado porque as propriedades sendo que os corpos tubulares possuem camente dispostos, tendo um dispositivo*
marcha. de acórdo com os pontos 3-5, ácidas do catalizador resultam da pre- passagens para o fluido, que permitem de válvula para restringir seletivamente
caracterizado pelo fato de ser o cabo sença de pelo menos 41% em peso sua vazão entre o interior dos corpos a vazão a uma senda passando pelos
corpos tubulares, quando fechada e perde tração pelo menos em um trecho de um halogênio.
6 — Um processo de acôrdo com o tubulares e o seu exterior, por ocasião mitindo a vazão de centro dos corpos'
de seu comprimento um cabo revestido
do movieeento telescópico dos carros tu- tubulares ao exterior doo mesmos, por
bowden e por ser variável o compri- Pon to 5, caracterizado porque as pro- bulares na outra direção.
priedades
ácidas
são
mantidos
pela
tn
ocasião do movimento ielçpico oposmento do nvéducro do cabo bowden.
4. — Válvula telescópica, de acôrdo to dos mencionados crpos, caracterizada
7 — Mecanismo de mudança de jeção de dicloreto de etileno com a
com o ponto 3, caracterizada pelo fato por um dispositivo de colar elástico, sumarcha, de acordo com os pontos 1,6 alimentação.
7 — Um processo de acôrdo com de que tan dos corpos tubulares pbssui portado por um dos corpos tubulares,
caracterizado pelo fato de ser provido
em pelo menos urna extremidade do qualquer um dos pontos precedentes uma seção cilíndrica que pode deslisar tendo o outro corpo tubular um salienInvólucro do cabo bowden um bocal, caracterizado porque o hidrogênio ou dentro de outro corpo tubular, cuja se- te que pode cooperar com o colar elásajustável por rosqueamento no respec- um pás contendo hidrogêno está pre- ;ão cilíndrica tem uma área terminal, tico, a fim de resistir ao movimento dos,
mento do invólucro do cabo bowden. sente numa razão molar de pelo me- enquanto o oUtrõ corpo tubular tem tkrii corpos tubulares e tnuma direção.
13. — Válvula telesvópica, de acôrmarcha, de acôrdo com os pontos 1-7, nos 8:1, baseada na quantidade de ombro-ressalto oponente, sujeito às fôrças hidrjulicas que tendem para efetuar do com o ponto 12, caracterizada pelo
8 — Mecanismo de mudança de óleo mineral de alimentaão.
8 — Um processo de ,acôrdo coin o o movimento telescópico na direção de fato de que o dispositivo de colar elásmarcha, de acôrd occom os pontos 1-7,
caracterizado Pelo fato de ser um su- ponto 1, substancialmente como ame abertura da válvula.
tico compreende unia pluralidade de moporte terminal de cabo bowden parte antes descrito, com particular releralas de lâminas arqueadas. circunferea5.
—
Válvula
telescópica,
de
acordo
cia ao exemplo dado.
da caixa de mudança de marcha.
cialmente espaçadas.
com
o
ponto
1,
carazterizada
pelo
fato
A requerent erevindica de aLôrdo
Finalmente, o depositante reivindica,
9 — Mecanismo de mudanea de com a Convenção Internacional e o de que o meio, ali mencionado, commarcha, de acôrdo com os pontos 3-8. art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de preende uma mola, suportada por um de acôrdo com a .Convenção Internadocaracterizado pelo fato de ser o mesmo 27 de agôsto de 1945, a prioridade dose-membros e cooperando com o ou- nal e de conformidade com o artigo 2!
do Código da Propriedade Industrial, a
afixado no guidão da bcicleta.
do correspondente pedido, depositado tro membro.
Finalmente, a depostante reivindica. na Repartiçã ode Patentes da Inala- 6. — Shlvula telescópica, de acordo prioridade o correspondente pedido, dede acórdo com a Convenção Interna. terra. em 8 de julho de 1958. sob nú- com os pontos anteriores, caracterizada positado na Repartição de Patentes dos
pelo fato de cí-,1 o dito outro memoro Estados Unidos da Amériça do Norte.
donal e o artigo 21 do Código da mero 21.858. *
•
possui salientes radiais oponentes, po- em 17 de novembro de 1958, sob o n."
Propriedade ledustrial a prioridade do
denclo cooperar com a mola no sentido 774. 483 .
cormnondente pedido, depositado na
de flexioná-la por ocasião do moviReme tio ,de Patentes da Alemanha.
TERMO N.° 113.274
em 5 d? julho de. 1958. sob o número
mento tel.esc lmico dos membros em quesTidi MO N." 113 . 7122
26.053 11-63k.
tão.
De 15 de setembro de M9
De 2 de outubro de 19,19
7. — Válvula telescópica, de -aceirdo
TERMO N° 111.516
Requerente: Martin Barcley Conrad com os pontos anteriores, caracterizaRequerente — Miles Lahoratoda pelo fato de que uni dos corpOs tunorte-americano, técnico.
De 6 de julho de 1959
"Válvula telescópica e el_mento d e bulares apresenta um assento alongado ries, file, unia corporação nona
"Shell - Ress . orch Limite(' — Ingla- vedação para a mesma".
que se eerende ao redor do mesmo, e americana.
Processo de preparação de deterra .
•
que e dita mola arqueada encaixa com
Titulo: Processo para o reforma casuas extremidades opostas nesse assento. rivados de amido do uréia dial'Pontos Característicos
tontice) de frações de óleo mineral:'.
8. — Válvula telescópica, de acordo doido.
1. — Válvula telescópica, do tipo que
com o ponto 7 caracterizada pelo fato
compreende um par de membros teles- de que duas dessas molas encaixam com
Pontos earacteristzeos
Pontos característicos
cõpicamente entreligados. destinados a suas extremidades opostas no referido
0
1 — Um processo para a .reforma moverem-se, sobre --nina distância limi1. Processo para a preparação
catalítica d efrações de óleo mineral tada, entre urna posição fechada e uma assento, sendo cada mola semi-circular de om composto de adição de
e
tendo
uma
parte
que
se
projeta
raem temperatura de pelo menos 4:10°C posição aberta, caracterizado por um
uréia oxiamido, caracterizado
e pressões de pelo menos •20 atmos- meio que normalmente impede os ditos dialmente do referido assento.
pelo fato de se fazer reagir, a
feras absolutas, em presença de uni membros resilientemente de efetuarem
9. -- Válvula telescópica, de acor- urna temperatura de 20-70°C, ducatalizador compreendendo platina sô- o dito movimento telescópico.
do com os pontos 2 e 3, caracterizada rante 1 a 24 . horas, uréia com
bre um veiculo de propriedades ácidas
pelo fato de que o assento cilíndrico amido de 2,3 dialdeido, na pree em presença de hidrogênio ou de 2. — Válvula telescópica, compreen- é provido sôbre um dos corpos tubula- sença . de uni meio escolhido do
um gás contendo hidrogênio caraJte- dencio um membro cilíndrico de veda- res, sendo o elemento vedatório suporta- grupo, que consiste de água, acerizado porque a fração de óleo mi- ção. deslocável para dentro de um mem- do pelo outro corpo tubular.
tona, um álcool inferior e suas
neral que contém não mais do que 25% bro-assento com uma superfície cilíndrimisturas,
ser a uréia dissolvida
10. — Elemento de - vedação para
em peso de hidrocarbonetos nalltênicos ca de assento, caracterizada pelo fato
e ser o amido de 2,3 dialdeidó
e que tem um ponto de corte inferior de que o dito elemento de vedação pos- válvula telescápicY caracterizado por susfienso no dito • meio e recupenão maior do que 105°C e um ponto sui uma seção radialmente saliente cujo cornpreem>r uni suporte anelas rígido ror o produto desejado por fil*
de corte superior entre 128°C e I40°C, diânetro inicial, relaxado, é tal, .que com superfícies longitudinais periférica- itil-ação
a i..
direta da -mistura releioé reformado em presença de um ca.; a mencionada seção radialmente salien- Mente espaçadas e com uma câmara intalizador compreendendo entre 0.5% te se projeta além da superfície cilín- terna alargada, e uni corpo anelar de
'e 1.5%, em pêso, de platina sôlere um drica de assento, por ocasião da monta- material resiliente nessa câmara, cujo
2.° Processo para a preparação
nem. Para ser cisalhada pelo merlill) corpo anelar possui uma protuberância de um composto de adição de mo-.
veiculo ou substrato de alumna
de um material tendo proprie ledes aci- le assento por ocasião do seu movi- radia) que se projeta Substancialtniinte nonréia oxiamido, caracterizado
dicas, como seja a sílica.
nento inicial para contato vedatório com além das _mencionadas superfícies peri- pelo -fato de se fazer reagir a mna
2 — Uni processo de acôrda cflein s superfície de assentamento inicial pa- férieás, constituindo assim uma parte temperatura de 20-7°C, durante 1
o ponto 1, caracterzado porque a Ira ra contato vedatório com a superfície ou seção que pode ser calibrada por a 24 horas, uréia com amido de
ça ode óleo mineral tem um ponto de á assento, ficando assim seu diâmetro isalhamento, por ocasião do mov:rnen- 2,3 dialdeido na proporção de um,
corte inferior de pelo menos
eduzido até ser complementar ao diâ- o inicial de passagem peta mesma, de moi de uréia por mol de unida-3 -- Um processo de acórdo com metro da aludida superfície de assento. um elemento cilíndrico de assento.
travamento, que se acha em ação reciprocca com o quadrante de inversão
de marcha do mancai de escora do
cabo de tração.
5 — Mecanismo de mudança de
marcha, de acôrdo com os pontos 3 e
4, caracterizado pelo fato de ser o
cabo de tração seguro no mancal de
escora por meio de um fêcho rápido.

•
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Dl RIO OFICIAL (Seção III).

Janeis o de 1966

PATENTES DE liniVENÇÂO
Publicação feita de acórdo com o art. 28 do Código de Propriedade InauitrIal:•
29 Da data as publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 20 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados.
de de ¡polímero de oxiamido e na presença de um meio metanólico Código da Propriedade Indus- partição de Patentes da Suécia,
presença de um meto escolhido aquoso, consistindo de uma parte trial, a prioridade do correspon- em 22 de junho de 1939, sob o
do grupo, que consiste de aceto- de água para três partes de me- dente pedido, depositado na Re. n.° 5.871-59.
..ed.•n••n•n
na e , alcoois inferiores e suas tanol e na presença ulterior de partição de Patentes da França.
misturas, ser a uréia dissolvida e uma proporção em excesso de em 21 de novembro de 1958, sob
TERMO
N° 121.863
ser o amido de 2,3 diaideldo sus- uréia, caracterizada pela razão n.• 779.780.
:penso no dito meio e recuperar molar de amido de dialdeide
Requerente: Siemens-Bauunion Gesellso produto desejado por filtração uréia de 1:2 e 4,5 ps. % de ácichaft Mis Beschrankter Haftung, firma
TERMO
N.°
120.458
direta da mistura reacionai.
do sulfúrico por péso de oxiaindustrial e comercial alemã.
(Dispositivo de içamento para andaiDe 22 de junho de 1960
3.° Processo, de adirdo com o mido sèco e recuperar o produto
mes deslizantes e processo para sua utiponto 2, caracterizado pelo fato desejado por filtração direta do
Requerente — "narina Svens- lização,.
de se efetuar a dita reação h tem- mistura reacional.
ka
Elektriska Atiebolaget, firma
peratura ambiente, em 18 a 24
Finalmente, a depositante reiPonro4 Caracteristicos •
horas.
vindica, de actirdo com a Con- industrial e comercial suéca.
—
Dispos:tivo
de içamento para an•I
Verniz
para
evitar
o
efeito
de
4.° Processo, de acórdo cum o venção Internacional e de condaimes dmlizantes° preleemtemente em
Vont° ' 2, caracterizado pelo fato formidade com o artigo 21 do Có- corona.
combinação com fôrmas deslizantes ou
de se "efetuar a reação a 50-70°C, digo da Propriedade Industrial,
Pontos característicos
trepadoras
para construções em concrea prioridade dos correspondentes
durante 1 a 2 horas.
to, para levantar os andaimes que ¡sus1.°
Verniz
de
preferência
des5.6 Processo para apreparação pedidos, depositados na Repartentam as plataformas de trabalho, az
de um composto de adição de tição de Patentes dos Estados tinado a aplicação sôbre a super- paredes das fôrmas e elementos semefície
de
um
isolamento
elétrico,
monouréia oxiamido, caracteriza- Unidos da América do Norte, em
lhantes, caracterizado pe:o tato de que
do pelo fato de se fazer reagir, O de outubro de • 1958.e 3- de no- e em especial sabre asuperficie se acham previstos tubos trepadores com
h temperatura ambiente, .em Orca vembro de 1958, sob os núme- do condutores elétricos isolados, diárnetro que garante a necessária rede 10 horas, uréia com amido de ros 765.274 e 771.190, respectiva. tais como, por exemplo, dos con- sisténcia ao cambamento, e, pelo menos,
dutores que constituem as bobi- dois anéis de apérto, livremente deslo2,3 .dialdeido na proporção de mente.
nas de extremidade livre em 'má- cáveis sóbre os primeiros e nos qua.s
um moi de uréia por moi de uni.
quinas elétricas, entradas de alta atacam elementos de sustentação, prete.
11. dado do polimero de axiamido,
TÊRMO N.° 115.002
tensao ou terminais de cabos, ver- rentemente reguláveis por processo hinapresença de um meio metanóniz èsNe, caracterizado pelo fato dráulico, para os andaimes deslizantea,
lico, onde é dissolvida a dita
De 23 de novembro de 1959
de conter um aglutinante o qual. juntamente com as platatormas de seruréia e suspenso o dito amido
Requerente — Jean Grussen, por ocasião da solidificação. viço. paredes das tõrmas e órgãos se*do 2,3 dialdeldo e recuperar o
acusa unia contração em volume. ar:filantes, de tal maneira que ésses
produto desejado por filtração francês, engenheiro.
Aperfeiçoamentos em cápsulas compreendida entre 0.5 e 5.0%. elementos de sustentação prendam ,0
direta damistura reaclonal.
de aperto cai tuncionamento me.
e um carbureto de silicio com anel
6.° Processo para a preparação tnvioláveis de matéria plástica.
diante, carga excéritnca, sendo que o
elevada
resistividade
por
volume.
de um ~posto de adição de
dispositivo regu la d o r alternailamente
Pontos característicos
diuréia, caracterizado pelo fato
2.* Verniz de actiedo com o puxa para cima o elemento de sustentade se fazer reagir, a temperaturas
()Orlai no anel de aperto super ot
1.° Cápsula inviolável. de ma• Ponto 1, caracterizado pelo . rato eção
de 30-70°C, em 1 a 3 horas, uréia
de que o carbureto de silício en- impele para cima o elemento de sus.
teria
plástica.
moldada
muna
só
com amido de 2,3 dialdeido na
tra em unia proporç ão de 15 .35' - tentaçrio superior no anel de apèrto in.
proporção de dois mola deuréin yeça, caracterizada pelo fato de e prererenlemente 01
uma propor ferior.
por moi de unidade de polímero compreender, em comb1nação, eão" 41 20 $11'4 (I() 'ultime total
uma
parte
externa
que
apresenta
2 — Dispositivo de içamento, de adirde oxiamido e na presença de um
• dos demais componentes do vermeio nietanólico aquoso, onde é zonas de menor resistência e uma niz. depois de eliminados os pos- do com o ponto I. cardctenzado pelo
Parte central mais rigida que pefato de que eula &emento de sustendissolvida a uréia e suspenso
siveis solventes.
tação consiste em um cilindro 6co, que
amido de 2;3 dialdeído . e na pre- neira no gargalo do recipiente
3." Verniz de acôrdo com qual- abrange exicéntricamente o tubo tresença ulterior de uma properção p ara assegurar-lhe a estanqueida
era excesso de uréia o. uma pro- de; e pelo fato de que essas duas Çtwr pOlitOS 1 e 2, caracteri- pador. em combinação com molas que
porção catalitica de Acido solfú- partes se acham ligadas entre • si zado pelo tato deque o carbu- atuam sôbre o anel ou os anéis de
reto de silicio consiste em fra- ap.Irto e com saliéneias que se introrico e recuperar o produto dese- demaneira flex I vel.
interior do dl miro. de modo
jado por filtração direta da mis2.* Cápsula inviolável de maté- ções de partleula, estando o ta- duzem.0• no
(tad ou os anéis de apérto setura reacional.
ria plástica, de neônio com o manho médio das particulas com- que
7.° Processo, de acôrdo com o tonto I, caracterizada pelo falo prectulitht etilre os limites de rão atravancados mesmo sem carga de
tal manei-a • que tique preestabelecida
ponto 6, caracterizado pelo fato (leque a referida parte externa é 0,037 e 0,150 milh»etros.
a direção em que os mesmos se deslodo dito meio aquoso metanólico constituída por umal..equena gola
4.* Dispositivo de alta voltitgem. cam ou se prendem, respectivamente.
consistir de uma parte de água que apresenta unia série de lin- compreendendo um condutor Mé,77,para duas a três de metano].
guetas ligadas umas hs outras por trico e 11111 istilamenlo elétrico
3 — Dispositivo de içamento. de
" 8.° Processo, de acôrdo com o uma, lâmina que .dá a volta a cáp- aplicado em tõrno do condutor, aceirdo com os pontos 1 e 2. caracteponto 6, caracterizado pelo fato sula; e pelo falo de que eSNIIS bem como, aplicado e sitperficie rizado por uma ou várias prensas eida dita proporção em excesso de linguetas deixam entre si espaços dêsse isolamento, mim revestimen. lindricas, hidáulicas ou pneumáticaa,
uréia se caracterizar pela razão vazios que se estendem ate as lo pelieular com resisti v idade d . spodas ao indo do tubo trepador e
molar de amido de dialdeído proximidades do fundo ila
acentuadamente dependente da atuando Paralelamente ao eixo do tubo
uréia de 1:1,5 a 3.
sula.
vollavin, destinado o- nivelar o trepador, prensas essas oue, em cima e
em baixo montadas através de articula9.° Processo de neôrdo com o
3.° Cápsula inviol:M• 1 de mante- gradiente ib b . potencial ao longo ções. atacam nos elementos de sustentasuoerricie, dispositivo Asw ção coe atuam sõbce os anéis de apérto.
pnoto 6, caracterizado pelo falo ria plástica. de acordo roto
da dita proporção catalitica de ponto 1, caracterizada peio rido earuclerizado pelei fato de nue o 4 "— Diapositivo de içamento. de
Acido sulfúrico ser 3-8 ps. % Por de (111e ti rvr:-rii! . i parle externa reve%tinten1i, ytmi prevni I .. em es ar6rdo tom o ponto 3. caracterizado por
peso de oxiamido sèco.
é consliloada Pior ma saia rim lado solidificado, um verniz de duas urensas cibndricas. id3nticas e dit.
10. Processo para a preparação Urina de fraea e . n tessa: a que se neórdo moi qualquer dos pontos onstas si metricamente para com o eixo
de uni composto de i adiçaio de estende ao longa 11-. :tida per:féria anteriores.
do tubo tremular, a cuias hastes de
diuréia oxiamido, caracterizado da cápsula e ii!ires!inia saliências
Finalmente, o deousitante rei éribole atacam em um dos elementos
pelo fato de se fazer reagir a urna que se apoiam 110 g • cla ou rebor- vindica, de acôrdo com a Cota de sustentação, por exemp'o. no eletemfferatura de 40-50%, em duas do exlreno do ga: atilo ‘19 ttn-rnfa. venção Internacional e de con- in • ein d.- setswnt1-iit, stvr nr e cubos
horas, uréia com amido de 2.3 . Finalmente, o •l beo rei• formidade com o artigo 21 do dl thlroa de trabelho atac nu na outro
elemento de sustentaeo
ex-rerlo.
dialdefilo na proporção de dois :Indica, de 3:!. (ido rolls •1
da Propriedade Inibis no elemento infers or, em nor
noni . r( c'e ar.
inols • de uréia por moi de unida- vença()
. ..11 1 . d/- con- trial, a p rioridade do correspon& de polímero de oxiamido, na formidade com o artigo. 21 do 1 dente pedido, .depositado • 11 Re- ticiiinean nue recaiam os vértices de uai
ouadrilnoulo.
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DI RIO OFICIAL (Seção Ill)'

MI10'0 do 1966 1.9IC

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:

2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30
poderão anresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.'à!
5 — Dispositivo de içament o, de do na extremidade dianteira de uma
TERMO N° 124.729
paralelas sôbre as linhas da dita mas'
acôrdo com os pontos 2 a 4, caracteri- vaga (4), que se estende na direção
cara; arranjos deslocadores para destazado pelo fato de que, -- por meio de longitudinal da superestrutura e cuja
De 6 de dezembro de 1960
car a dita imagem Com relação a dita
pinos de desengate, uniformemente, dis- extremidade trazeira . e apoiada de mamarcara em urna primeira direção pertribuídos em tôrno dos elementos de sus- neira oscilante no chossis do veiculo
Paul J. Salgin — (Estados Unidos pendicular a - pelo menos alguma das ditentação, enviezados na sua extremidade (1), sendo a dita viga equiparada en- da América).
tas linhas por uma distância eme é
atuante e radialmente reguláveis, —
Titulo: Dispositivo para a identifi- igual a largura de 'uma pluralidade rixa\
tre - o dito dispositivo de apoio (6, 7)
anéis de apêrto podem ser oscilados e o mancai giratório (5) com um ou cação de documentos gravados.
ditas linhas para produzir uma variçOif.
para ,dentro de um plano perpendicular eventualmente vários orgãos (8, 9) reno efeito ótico comb:nado a ama freao eixo do tubo trepador, resultando guláveis para pegar e suspender a suPontos característicos
quência. particular determinada pela disdai o desengate entre o anel de -apêrto perestrutura.
tância entre as linhas e a válocidade
e o tubo trepador.
I. Dispositivo para a identificação
2. Aparelho de acôrdo com a reivin- de documentos gravados constituidos do dito deslocamento, arranjos transdátoras fotoelétricos posicionadc% adja6 — Dispositivo de içament o, de dicação 1 ,caracterizado pelo lato que
acôrdo com os pontos I a 5, caracteri- o mancai giratório (5) da viga (4), de uma superricie contendo uma plura- centes a dita marcara e respondarites
lidade
de
linhas
separadas,
aproxdnadazado pelo fato de que os dispositivos que convém prever variável longitudivariações de iluminação para. prarjaz;a
reguladores e, eventualmente, também nalmente, é móvel na sua distância da meate paralelas, de contiguraeao parti- sinais elétricos na dita fragua/Ia:ta paros elementos de sustentação que atacam extremidade dianteira livre, que leva o cular única e largura substancial, sepa- ticular de ocorrência; comnonentes de
radas por espaços de reflexão diferente circuito respondentes aos ditos sinais
nos primeiros, acham-se compostos de dispositivo de apoio (6, 7) .
das •duas linhas, caracterizado pelo lato elétricos e ajustados para ressonância
vários elementos construtivos, facilmente
3. Aparelho de acôrdo com as rei- de compreender unia superfície complemanejáveis por uma só pessoa, por meio
na dita frequência . para produzir um
de pisos de articulação de maneira elás- vindicaçães 1 a 3, caracterizado, pelo mentar tendo linhas correspondendo em sinal de controle a uma amplitude detica e facilmente desmontável, bem corno fato que é previsto na parte do último configuração • aos espaços da claa pri- terminada; urn arran j o elétrico para
dos orgãos (9) que pegam a superes- meira superficie mas de maOr iargara,
substituidel.
sentir a amplitude e frequénca dos di7 — Processo, próprio para puxar trutura, um dispeadtivo (10) para so- arranjo para superpor oticamente as tos sinais de controle.
para cima andaimes que levam as plata- car , o leito embaixo da superestrutura ditas duas superficies para produzir um
5. Dispositivo para a identifica,dio
formas de serviço, as paredes das fôr- na sua posição suspensa prédetermina- efeito otico uniforme sôbre as superfícies combinadas quando os dois con- de documentos gravados, como 'andana
mas e elementos semelhantes, em combia da.
ciado no ponto 4. caracterizado pelo
nação com fôrmas deslizantes ou trepaA requerente reivindica a prioridade juntos de linhas são complamntares e
doras em diversos tubos trepadores entre de idêntico pedido, depositado na - Re- posic.onalmente Casados, arranjos des- fato de as ditas linhas paralelas sercraw
si paralelos, com o auxilio de disposi- partição de Patentes Austriáca em,. 20 locadores para deslocar as ditas super- retas.
tivos de içamento de acôrdo com os de outubro de 1959 sob nó A 7.606-59. fícies com relação uma a outra em tinia
6. Dispositivo para a ident.ficarão
pontos 1 a 6. caracterizado pelo fato
prime i ra direção substancialmente per- de documentos . gravados, 7orno evidende que, para levantar o andaime, as
penclicglar a pelo menos alguma das di- ciado no ponto 5. caracterizado peN111.
tas linhas para produzir uma variação fato de o dito arranjo deslocador indiversas prensas cilíndricas são acionadas por uma fonte de agente de pressão
no efeito ótico combinado em uma fre- cluir dm espelho oscilante como parte
TERMO N° 123.597
centralmente comandada, até atingirem
quência part.cular determinada pcla
do dito sistema ótico, a dita +/dr-ao
as suas posições extremas.
distancia _entre as ditas linhas e a veDe 19 de outubro de 1960
de ormilaçao sendo subst,..ncialmerte em
8 — Processo, de acôrdo com o ponlocidade do dito deslocamento, airanjo
anqulos retos com as ditas linhas reto 7. caracterizado pelo fato de que,
Requerente: Rolf Arboll, domiciliado fotoelétrico para responder as ditas va- tas.
nos diversos dispositivos de içamento, a em Grorud. Noruega.
"ções em eleito otico para produzir
altura do curso pode ser ajustada por
Rio de Janeiro, 10 de novembro de
sinais elétricos na d.ta frequência par«Aperfeiçoamentos em Fechaduras». ticular de ocorrência, correspondendo a 1964.
meio de uma porca, deslocava] sôbre a
haste do êmbolo e batendo no cilindro
ditas variações, arranja do circuito corReívindicações
de trabalho.
respondendo aos ditoàs mais, e sintoni9 — Processo, de acôrdo com os pon1. Aperfeioamento numa fechadura zado para a dita frequência para protos 7 ou 8, caracterizado pelo fato de tendo uma lingueta giratória, sendo a duzir um sinal de controle a . uma amTERMO N° 124.819
que os tubos trepadores (servindo-lhes lingueta girável livremente num senti- plitude predeterminada da dita frequênDe 9 de dezembro de 1960
e fundamento do contra-apôío) são do mas impedida de girar no outro sen- cia do sinal.
apoiados contra cambamento lateral por tido, por exemplo, por meio de um dis2. Dispositivo para a iedntilicaçáo
baixo do andaime deslizante, em caso positivo de travamento manualmente
Requerente: Roussell-Ilelaf, sociedade
de fôrma deslizante mediante colocação soltável, caracterizado pelo fato que a de documentos gravados, de acõrdo anônima francésa, industrial e comercial.,
com
o
ponto!,
caracterizado
pelo
fato
na região da parede de concreto a ser ligueta é sustentada para rotação num
«Processo de preparação de nôvo dede o deslocador compreender arranjo
erigida, por esta última, e, em caso de eixo vertical.
para oscilar as d.tas superfícies com re- rivado da Testosterona».
fôrma trepadora em que as tábuas da
fôrma para construções superiormente
2. Peço de extremidade para uma lação unia a outra em uma primeira
Pontos Característicos
cônicas, como, por exemplo, chaminés fechadura com lingueta giratória do frequência.
e torres, quando da mudança são deslo- tipo reivindicado na reivindicação 1,
3. Dispositivo para a identificação
— Processo de preparação de rdóve
cadas para dentro do diâmetro mais
de documentos- gravados, de acôrdo
estreito da construção, mediante estafa- caracterizada pelo fato que a peça de com o ponto 2, o dito deslocador carac- derivado da testostarona, a saber o éster
mento por meio de barras a modo de extremidade é elástica.
terizado por compreender outros arran- de 2alfa-fluor testosterona, caracteriasealSk
pelo fato de se estirificar, segundo
treliça. compostas de elementos de tubos
Peça de extremidade conforme jos para deslocar as ditas superfícies métodos conhecidos
3.
conhecidos a 2alfa-flúor restos.
e peças de apêrto de de andaimes.
superpostas
em
uma
segunda
direção
de
reivindicada na reivindicação 2, caracterona como o ácido hexahidrobenzoico
um
modo
oscilatório
em
uma
frequênterizada pelo fato que o seu membro
que a dita primeira ou seus derivados funcionais,
projetante que fica adaptado para coo- cia mais lenta do
TERMO N° 123.453
frequência.
2 — Processo, de acôrdo com o ponperar com a lingueta giratória é totalto
1. caracterizado, após a esterilicação,
4. Dispositivo para a identificação
mente ou parcialmente coberto por uma
De 13 de outubro de 1960
isolar o hexahidrobenzoato de 2alfase
tampa elástica quando dito membro de documentos gravados . tendo uma
flúor testosterona.
papluralidade
de
linhas
igualmente
es
Requerente: Franz . Plasser Bahnbau- está numa posição inoperante.
3 — Processo de preparação de nCwo
çadas e aproximadamente paralelas de
maschinen, estabelecida em Viena, Ans4. Aperfeiçoamento conforme reivin- uma . configuração particular única e de derivado de testosterona substancialmeneia.
Aparelho Móvel para sus pender a dicado na reivindicaão 1, caracteriza- largura substancial separad apor espa- te como acima descrito e especificado.
do pelo fato que o dispositivo de tra- ços de reflexão diferente das ditas lisuperestrutura de Vias Férreas»,
Finalmente, a depositante reivind ca de
vamento para um sentido de rotação da nhas, caracteriz -ado por - compreender
Reivindicações
lingueta é um freio de tambor atuando uma mascara incluindo unia superfície aceirdo com a Convenção Internacional e
comprementar tendo apenas uma phara. de conformidade com o artigo 21 . do
1. Aparelho móvel para suspender continuadamente.
linhas igualmente espaçadas Código da Propriedade Industrial, a
superestruturas de vias férreas por meio
O requerente reivindica a prioridade lidade de
prioridade do correspondent: pecrdo dede um dispositivo de suspender a su- de idêntico pedido depositado na Re- correspondendo a configuração dos di- positado
na Repartição de Patentes da
ditos
tos
espaços
entre
as
tinhas
dos
perestrutura, que se apoia na superfí. 10 de dezcmb:-o de 1959,
França
em
partição
de
Patentes
norueguesa
em
23
documentos:
arranjo
par
asuperpor
oticie do leito, caracterizado pelo fato que
sob o n° 812.673.
o dispositivo de escora (6,7) é monta- .de outubro de 1959, sob n° 133.515. camente uma imagem das ditas linhas
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PATENTES DE INVENÇÃO
Puta:caça° feita de actirdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industriai:
- 29 Da data da publicação de que trate o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante a0
podirão apresentar suas oposições ao Dapartariento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Miarem prejudicados.

dias

po assim moldado, com o alojamento in-I 12.— Aparelho de &ceado com o pon- quatro colunas, cada vez duas pertencia.
1 to 8, caracterizado pelo fato de que a tes a um forno, sendo as respectiva*
tegral no mesmo.
possui, fora do molde, duas colunas da mesma 'alienei& ligaDe 27 de janeiro de 1961
2 — Processa de acórdo com o ponto protuberáncia
uma extensão para transmisalo do calor, das entre si, na sua extremidade suped
pel
f
g
provida
de no mínimo uma chapa desti- rior por uma viga longitudinal, e coloRequerente: Rebela Company, Inc., . •
tèrraicamente moldaval é um nada
a captar
tar o calor, para ser exposta cada sabre estas vigas longitudinais.
Berkeleye Heights, Nova Jersey, Estados material
plastisol de cloreto polivinilico.
ao calor externo que é aplicado ao moi- nas sua extremidades, uma viga transUnidos da América do Norte.
versal que descansa livremente desit‘,„‘Proceeso para a . fabricação de •um 3 — Processo de acordo com o pon- de.
to 1 ou 2, caracterizado pelo fato de 13 .._ Aparelho de arkrdo roia o pret. zante pelo menos sare uma viga longitudinal e suporta o porta-anodo.
ser
o moldedearado
tórno
de uma to 8, caracterizado pelo fato de que a
Pontos Característicos
pluralidade
eixos,em
para
dietribuição
possui uma extensão para 3. Instalação de aceado com os posdo material termicamente moldável sã. protuberância
transmissão
do
calor, provida de uma tos 1 e 2, caracterizada pelo fato de
1 — Processo para a fabricação de bre Moda a superfide do molde,
pluralidade de elementos espaçados, des. que as colunas são dispostas entre as
Cm antiácido, caracterizado pelo fato de 4 — Artigo enfunavel ou suscetivel a tinados
captarem o calor, para serem linhas de fuga formada pelos lados loa.
se misturar intimamente uma proteina tonna°. caracterizado por compreender: expostosa ao
kidro-disperstvel em uma dispersa() li- um corpo Oco sem costura, de material do ao molde.calor .externo que é apl:ca- gitudinais dos anodos.
4. Instalação de acórdo com os posquida de uma geléia de sal básico de elástico com paredes delgadas, provido
tos 1 e 2, caracterizada pelo fato de
aluminio aescolhida do grupo, que con- de
Aparêlho
de
aceado
com
o
pon14
—
una a:ojamento de válvulainternaNate de ,carbonato de hidroxiaduinueo, mente protuberante. integral com a pa- to 8, caracterizado pelo fato de que a que os consolos para o apoio das tinas
carbonato de hidroxi-magnésio-aluminio rede do corpo, cujo alojamento tens uma protuberância é dotada de um isola- de forno são dispostos subterraneamene fosfato de hidroxi-aluminio e secando passage rano mesmo, para um meio des. mento térmico entre ela e a parede de te e de modo que as tinas, providas
de suportes lateralmente proletantes.
incompletamente a massa fluida resul- tinado a vedar a pressão da inflação, molde.
tante até forma sólida contendo 5% — sendo de espessura eubstancial, a parede 15 — Aparelho de aceado com o pon- possam ser descidas para o espaço subterrâneo e transportadas para bera.
25% de umidade residual.
do alojamento que define essa passa- to 8, caracterizado pelo fato de que a
protuberância possui, fora do molde. 5. Instalação de acórdo com o pon2 — Processo, de aceirdo com o pon- gen.
5 — Artigo enfunava' de aceado com uma extensão para transmissão do calor, to 1, caracterizada pelo fato de que
to 1, caracterizado pelo fato da dita
geléia de sal basic° de aliuninio ser o o ponto 4, caracterizado pelo fato de provida de no mínimo uma chapa, dei- as armações entre as colunas feitas de
carbonato de hidroxi-aluminio represen. que o material elástico é cloreto de tinada a captar o calor, para ser expos. concreto e as salténeias são isoladas
ta ao calor externo que é aplicado ao elètricamente urna da mitra.
tado empiricamente pela fórmula .... polivinilo.
molde, sendo dotadas, a protuberância e 6. Instalação de acordo com o pon.111112 (011)y(CO3,)z* na qual z é um mimem na escala de 0,2 — 1.2 e a soma o 6 — Artigo enhmável de acórdo com sua %extensão, de um isolamento térmico to 1, caracterizada pelo fato de que o
ponto 4 ou 5, caracterizado por ter entre elas e a parede do molde.
de 22 e y é 6.
chão da sala consiste de ilhotas sepauma unidade de válvula de repercussão
•
me.,3 — Processo. de acórdo com o pon- para inflaça.o, inscrita na passagem do Finalmente, a depositante reivindica, radas uma da outra, concretadaa no
de adiado com a Convenção Internado- premeio local com as saneadas, e elewrv
caracterizado pelo fato da dita alojamento de válvula.
mil
e de conformidade com o artigo 21 mentos prefabricados colocados entre etproteína ser proteina de leite.
7 — Artigo enfunável de acórd o com do Código
da Propriedade Industrial, tas.
4 — Processo para a fabricação de o ponto 4 ou 5, caracterizado por ter a prioridade do correspondente pedido,
um antiácido conduzido substancialmen- um bujão de vedação. Inserido na pas- depositado na Repartição de Patentes Finalmente, a depositante reivindica,
de aceedo com a Convenção Internaciote, conforme descrito ,cm qualquer uni sagem do alojamento de válvula.
da Inglaterra, em 15 de março de 1960, nal e de conformidade com o artigo 21
dos exemplos acima.
8 -- Aparelho para formar artigos sob o n° 9.086/60.
do Código da Propriedade Industrial,
Ocos enfundáveis, por processos de
a prioridade do correspondente pedido.
deposição de algum material plástico na
depositado na Repartição de Patentes da
TERMO ,1•1° 127.671
presença de calor, caracterizado por
Sido, em 29 de março de 1960, sob
TERMO N9 127.793
compreender: um molde de cavidade bio 119 3.545/60.
De 15 de março de 1961
partido, tendo uma parede que define
. De 21 de março de 1961
Requerente: The Mcttoy Company uma cavidade para moldagem dos artiTERMO N • 128.007
Linuted, firma industrial e comercial in- gos, e tendo uma protuberância que se Requerente: Schweizerische Alumlnium
projeta para dentro desde a parede do
glesa.
meios para prover na A.G. (Aluminium Suisse S.A.), (AlluDe 29 de março de 1961
eProcesso para fabricar um artigo molde, bem como
uma transmissão de calor minto Svizzero S.A.), (Swiss Alam].
Oco suscet;vel de inflação, os artigos protuberância
Ocos •produzidos e aparelho para reali- mais intensiva do que na parede do mol- /dum Ltd.), sociedade SUka, industrial Tire Singer Manufacturing Company
— Estados Unidos da América.
zar dito processo produzindo ditos arta de, mediante o que, ao ser o molde e comercial.
usado para os mencionados processos de
Título* Mecanismo de contr.* de fio
cosa
moldagem de um artigo, é iormada sa- (Instalação para receber f6rnos ele- para máquinas de costura.
bre a dite protuberância uma capa de troliticos destinados à produção de Ou- •
Pontos Caractrristicos
Pontos Caracteraticos
material plástico integral, com espessura
mlnios.
1. Mecanismo de contraia de fio
1 — Processo para fabricar um arti- relativamente grande, comensurável com
para máquinas de costura, do tipo que
go ceco, euscetivel à inflação, com um a maior concentração de calor na mesPontos
Caracteristicos
compreende um mecanismo de formação
alajamento de válvula no mesmo, ca- ma.
Aparelho de acendo com o pon- 1. Instalação para receber temos de pontos abrangendo uma agulha de
e,:nrizado por compreender os seguin- 9
tes estágios ou fases: prover um molde to 8, caracterizado pelo fato de que a eletrollticos destinados ti produção de movimento alternativo longitudinal, um
de cavidade, com uma protubertincia de protuberância possui, externa em sela- alumínio, onde as tinas de Rano situa- toroador de laçada e uni mecanismo de
uma contiguraçâo predeterminada na su- çâo ao molde, uma extensão para trans- das no nivel do chão da sala com os manipulação do fio da agulha abranperfície da sua cavidade destinada à missão de calor, destinada a ficar ex- seus eixos longitudinais em filas retilí- gendo um dispositivo tensor de fio domoldagem do artigo; carregar o molde posta a unia fonte de calor externo nea: se apoiam eóbre consoles dispostos tado de um tambor rotativo: dispositivos
subterraneamente, caracterizada pelo fato para o alojamento do fio de agulha entom um material flaido, tènnicamente aplicado ao molde.
de que para a suspensão da parte ano- rolado no referido tambor: um disposimoldava): aquecer o molde para que 10—
Aparelho de acórdo com o pot!. dica. dos Mimo, entre os tantos e entre tivo de recolhimento de fio de agulha,
io material 'ela moldado na fama de
um corpo Oco com predeterminada es- to 9, caracterizado pelo fato de que a as duas linhas de fuga formadas pelos compreendendo tuna primeira e uma sapessura de parede, e aquecer simulta- extensão pontal um meio para captar ledos longitudinais dos fornos, são dis- puda guia de fio dispostas, fixamente
imamente a pratuberancia, as» coefi- calor, incluindo porções de superfície postas pelo menos duas colunas que de modo a cooperar com o fio da agulha, em série, entre o referido dispo.
ciente de termo-transmissão é mais alto
320 montadas Obre saneadas do chão
altivo tensor de fio e a referida agulha:
que o da parede do molde, a fim de com tuna área substancial.
da sala que ficam em balanço, são sepaformar, integral core, as paredes do cor- 11 — Aparelho de actirdo com o radas uma da outra e se projetam a um membro amovivel de recolhimento
po, o necessário alojamento de válvula, ponto 10, caracterizado pelo fato de que partir dos corredores longitudinais da de fio, ligado. operativamente, com a
la çada de fio de agulha definida entre
e com uma espessura substancialmente o meio para captação do calor
inclui sala de fórnos por entre os %mos.
as referidas gulas de fio: dispositivos
maior. eomensuravel ao correspondente
uma chapa relativamente 2. Instalação de acierdo com o pon- para a movimentação do referido memaumento, na temperatura da probiberki- no mini=
tila, acima da temperatura da parede do delgada de um material termo-conduti- to 1. caracterizada pelo fato de que bro de cooperação com o fio, para a
als-..orcio da refir:da laçada, o estabelemolde, e remover do molde o dito cor- vo.
entre dois fornos numa fila são dispostas cimento dos pontos na peça de obre,..
TERMO In19 • 126.170
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.Publicação feita de acõrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo irara o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 128.280
em seguida, o afrouxamento da referida
compreenderem uma câmara de vá- dicador, o qual é oxidado na presença
cuo, ligada a uma bomba de laia- de peróxido e da dita substância para
laçada, em conformidade com a necesração e aquecimento por eleineatus efetuar a reação e oxidação-s e modifiDE 11 DE ABRIL DE 1961
sidade da referida agulha e do referido
de aquecimento, servindo esta ca- cação' de cõr e um material [aleiras para
tomador de laçada, na formação dos
pontos, e, dispositivos, afetados pelo Requerente: Hans J A ske, alemão, inara para receber o material, já estabilizar a composição.
reduzido, no seu perfil, mas ainda
.
referido membro de recolhimento, no industrial.
2. Composição para revelar alicosie
revestido, para o tratamento finai.
decorrer do estabelecimento de cada pon- "Processo e Dispositivo para ProFinalmente, o depositante wvin- num flúido, caracterizada pelo fato dr.,
to, destinados a puxar, através do refe- duzir Perfis Metálicos Estirados, Muito dica, de acôrdo com a Convençao compreender um material esponjoso, sou.
rido dispositivo tensor de fio, um incre- Finos".
Internacional e de conformidade com tendo uma mistura impregnada' no mesmento de fio destinado a substituir o
o artigo 21 do Código da ,Proprieuscie mo, a qual compreenue. sistema de
Pontos Característicos
Industrial, a prioridade do correspon- enzima, tendo atividade de oxidase de
que foi utilizado em cada ponto precedente pedido, depositado na Repar- glicose, uma substância eficaz para efedente, caracterizado pelo fato de que,
para a utilização do referido membro 1 — Processo para produiz rperfis tição de Patentes da Alemanha, em tuar uma ia csrlo de oxidação, um mae
estirados muito fino, como 27 de junho de 1960, sob o numa°
de recolhimento em ocasião outra que metálicos
terial indicador, o qual é . oxidado na'
tiras, fitas muito finas e ana- I. 26.437 lb/7b.
não a do estabelecimento dos. pontos fios,
presença de peróxido e da dita 'substãnlogos, por estiragem ou laminação,
e para o puxamento, através do refe- com um revestuneró _para facilitar o
eia, pala efetuar a reação e oxidação
TÉRMO N9 128.290
rido tensor de fio, de uma porção do processo de reduç= dimensional e
e modificação de ceme um material ale
Incremento de fio utilizado no ponto pre- • que, é removido depois da fase de
11 DE ABRIL DE 1961
gino para estabilizar a composição.
cedente variável, diretamente, na pro- redução, caracterizadõ pelo fato de
3. 'Composição para revelar glicose,
porção da velocidade de operação do a temperatura de vaporização cio
Stouffer Chem cal
i Company —
conforme definido no ponto 2; carm
referido mecanismo de formação dos material de revestimento do material cados Unidos da América.
se'.terizadáplofscmnet
Pontos, se acha prevista um dispositivo a tratar ser inferior a temperatura Titulo: Metais Refratários.
ren, aderentes a um material de suporte.
dest inado a aplicar uma resistência de . de fusão e de o material de revestisólido, inerte.
Pontos Caractensticos
atrito ao tambor de tensão • rotativo, , mento ser removido, depois da fase
4. Composição para revelar , glicose,
de
redução,
por
vaporização.
resistência essa suficiente para corres- • 2 — Processo de acôrdo com o
conforme definido no ponto 2, caracte.
1
—
Um
processo
para
recatar
as
ponder 'apenas a uma pequena fração ponto 1, caracterizado pelo fato de,
rizada pelo fato dos componentes serem
da tensão de estabelecimento dos pon- antes da fase de redução, ser apli- dimensõe dos graus de niolibilemo impregnados em tiras de papel espora.
ou
tungsteruo,
caraterizado
por
cemtos: e pelo fato de compreender dispo- cado um revestimento por exemplo precncier a adiçai) de 0,01 a 0,3 em joso.
,a
sitivos. austentedores das referidas guias de zinco ou cadmio,
5. Composição diagnóstico para resuperfície do peso de boro ao metal e a rasuf.
de fio em relação ao referido membro material a ratar.
da mistura em tvaculo, permitinuo-se velar glicose, caracterizada pelo fato de
de recolfemento, destinados a orientar 3 — Proces.aacôrdo com és que a mesma se solidificasse depois. compreender oxidase de glicose, ema
a trajetória de movimento do referido pontos 1 e 2, caracterizado pelo faro 2
•ti"ni pro e esso para reduzo ars e da d:ta substância para efetuar a resteer
membro de recolhimento de fio, substan- de a vaporização ser realizada em dimensões dos graos 'de molibietuo ção de oxidação escolhida do grupo, que
urna
câmara
de
vácuo
a
temperatura
ci almente, na direção do fio que vai
ttunstemo, caaacaerizano por compreencier a adição de 0.08 a U.2% consiste de peroxidase de rábano silves.
da referida primeira guia de fio para o relativamente baixa. ,
4
—
Processo
de
acordo
.
cora os em peso de boro ao metal e a osso tre, metaloprofirina, urohemina, um sal
referidorecolhimento, no pontos 1
a 3, em especial' para pro- da mistura em vacuo, permitindo-se misto de iodeto-rnolibdato, um sal de moe
decurso de recolhimento inicial da refe- auzir fios finos de resistência, monlibdato, sangue, células de sangue lio.
rida laçada de fio em cada ciclo de tados dentro de ampôlas ou recipi- que a mesma se solidificasse depois. Read°, misturas de sangue liofilizado
3 --- Um processo para reduzir 42
formação de pontos.
entes analoaos, caracterizado pelo fato dimensões dos gráos de molibdenui e plasma liofilizado, uma substância for-,
2. Mecanismo de controle de fio de os perfis metálicos reduzidos no ou tungstenio. caracterizado por com- madora de cõr na presença de peróxido
seu perfil e ainda revestidos, serem preender a adição de 0,1% m pêso e dadita substância para efetuar a rea.
para máquinas de costura, de acôrdo montados
dentro de amoedas e serem
com o ponto 1, caracterizado pelo fato ligados, dentro das mesmas, a eletro- de boro sie metal e a fusao eia mistura ção de oxidação, escolhida do grupo,
de que o referido membro de recolhi-. dios para vaporizar o material de em um vácuo, permitindo-se n Le a que consiste de 2,7-diarninofluoreno,o-to.
mento e cooaeracão com o fio compreen- revestimento, por passagem de uma mesma se solidificasse depois
— Um refratário de grátis finos lidina, o-dianisidina e leucoindofenol e
de um único elemento rotativo de reco- corrente de aquecimento através dos e 4fabricavea
caracterizado aor ter uni material algino escolhido do grupo,
lhimento d e fio. posto em rotação ao referidos perfis.
sido preparado de acordo iom o consistindo de alginato de sódio, musgo
longo de uma revolução a uma velo- 5 — Processo de acôrcio com es processo do ponto 1..
irlandês (carageenin) e goma (girar».
cidade angular constante, du rante cada pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato
6. Composição diagnostica para ree
5
—
Um
refratário
le
grãos
finos
movimento alternativo da referida agu- de a corrente de aquecimento sei e fabricável, — .acterizado por ter velar glicose, caracterizada pelo fato de
Induzida por meio de um transfor- sido prepara& ue acórdo ar= pro- compreender oxidase de glicose, urohe,
lha.
mador.
•
de ponto 2.
mina, 2,7-diaminofluoreno . e alginato
3. Mecanismo de controle de fio
6 — Processo de acõrdo com os cesso
— Um refratam° de graus nos de sódio.
para máquinas de costura de acordo pontos 4 e 5, caracterizado pelo fato e 6fabricável,
caracterizado aur ter
7. Composição diagnostica para secom o ponto 2, caracterizado pelo fato de a condensação do material de .e- sido preparado de acôrdo com
velar glicose, caracterizada pelo fato
de que o eixo do referido elemento vestimento vaporizado, em especial rrocesso do ponto 3.
rotativo único de recolhimento de fio quando foram utilizados revestimetaus
A requerente reivindica cieacordo de compreender oxida a de glicose,
é paralelo ao eixo do tambor de tensão metálicos, ser limitada a zonas pre- com a Convenção Internacional e o detca de potássio, molibdato de sódio.
determinadas da parede da empam,
de fio, e pelo fato de que o referido por meio de um aquecimento ou Art. 21 do Decreto-lei n 7.903, ae 2,7 — diaminofluoreno e alginato de
elemento de recolhimento de fio se mo- arrefecimento diferente de partes ca 27 de agosto de 1915, a prioridade do sódio.
correspondente pedido depositado ,,a
vimenta numa trajetória situada. elubs- parede. •
8. Composição diagnostica . para ree
Repartição de Patentes dos Estados
pule' almente. no mesmo plano que o
velar
glicose, caracterizada pelo faro de
abril'
— Processo de acOrdo com o Unido da América, em 11' de
referido tambor de tensão de fio.
compreender oxidase de glicose, peroxi•
ponto 6, caracterizado pelo fato cie de 1960, sob n9 21.142.
dase da rábano silvestre, o-tolidina e
4. Mecanismo de controle de fio a ampôla ser aquecida, durante a
alginato de sódio.
TERMO N9 128.372
para máquinas de costura, de acordo f ase de vaporização, na zona aos
9. Composição diagnostica para revelar
com o ponto 2, caracterizado pelo fato dlos de ligação ou elttródios, por leio
bobinas
de
aquecimento
de
indue
glicose,
caracterizada pelo fato de comDe
14
de
abril
de
1961
de que o referido tambor de tensão de ç ao, de preferência por alta frequenpreender oxidase de glicose, peroxidase
fio, o elemento rotativo único de reco- eta, que se enfiam sôbre a referida Requerente: Miles Laboratories, Inc., de rábano silvestre, o-tolldina e (carreie
Ihimento do fio e o tomador de laçada tona de amptaa.
uma companhia norte-americana.
, geenin) ruusoo irlandês.
são suscetíveis de girar em tórno
8 — Processo de acôrdo com os Composição para diagnosticar glicose.
10. Composição diagee-tica ara re7.
caracterizado
pelo
fato
pontos
6
e
eixos paralelos e. durante a operação
velar glicose, caracterizada pelo fato
da máquina de costura, se movimentam de, a parte central da ampôla ouPontos Característicos
de compreender oxidase de glicosc,
todos num mesmo sentido de rotação. rante a fase de vaporização, ser tr1. Composição para revelar glicose róxidase de rábano silevsire, o-tolidina
refecida a fim de favorecer a condeA requerente reivindica de acordo nação nesta zona.
num fluido, caracterizada pelo fato de e goma aguar».
com a Convenção Internacional, e o 9 — Processo de acordo com os compreender um sistema de enzima, ten11. Composição da natureza descrita,
a rtigo 21 do Decreto_lei n° 7.903, de
ntos 1 a 8. caracterizado 'pelo .a-o do ati vidade de oxidase de glicose, uma e aracterizada pelo fato de repreerder,
m
27 de amesto de 1945 a prioridade de 130
a
vaporização
do
material
do
e
;ubstância eficaz para efetuar a reação e m solução aquosa, um meteria] agi,
ser
efetuada
dentro
de
2vestimento
correspondente pedido depositado na
le oxelafe- o. um material indicador, o a O, um agente umectante, uma protejuma atmosfera protetora.
Repa rtirão de Petentes dos FF.
qual é oxidado na presença de peróxido ia solúvel, um incl'cador. o fual .nire
ara
realizar
o
p
DispositOses
10
da A' o s'-a, em 1° de abril de 1960. sob ,p recesso de acõrdo com os panos e d d'te substencia eficaz para efetuar me reação- da côr na presence de pen° 19.345.
11 a 9, caracterizados pelo tato de a reação de oxidação, um material in- r óxido de hidrogênio e peroxidase, oxie
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-Publicação feita de affirdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data de Nblicação de que trata o presente artigo, começará, a curse o prazo para o deferimento do podido, durante 30 diaa
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Júlgarem prejudicados.
Finalmente, a depositante reivindica.
dase de glicose, peroxidase, em aszazzol proporção molar de halogeneto ti, me- forma de sal de amônio quaternário, de
in.Lrio: e um tampão para manter a so- tal de transição para composto organo- longa cadela, com um agente de esteei- de acórdo ceia a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo
lução nua p1-1 de cérea de 4,8 a 5,0. metálico é de 0,1 a 03.
ficação correspondente.
12. Gompo...lção da natureza descraa,
5 . — Um processo de acórdo com os
3. .Processo, segundo os pontos e e 21 do Código de Propriedade Industricart.e.crizada pelo tato de compreeader pontos 1 a 4, caracterizado porque a 2, caracterizado pelo fato de, como agen- al, a prioridade do correspondente petz gramas de algmaio de sódio, 120 proporção molar de halogeneto de me- te de esterificaçao, Se empregar a dia- dido, epositao da Repartição de Patentes
da França. em 22 de junho de 1960,
.ama. de gelatinn, 2.5 gramas de o-to- tal de transição para composição organo- zometana.
2 fiel, 300 ml de água conten- metálico é de 0.1 a 0,3.
4. Processo segundo o ponto 1, sob o número 830.760.
6 — Um processo de actirdo com caracterizado pelo fato de, como derivado 22,2 gramas de ácido cicie° e )1,8
gramas de citrato • de sodlo, 13,2 gra- os pontos 1 a 5: caracterizado porque do funcional, se preparar um anidrido
TERMO N° 130.212
mas de oxidase de glicose, 380,0 min- o halogeneto' de metal ce transição é misto de heparina e do ácido fórmico,
g:amas de peroxidase de rábano silves- tricolores° de titanio, a base é pirldina, fazendo reagir a heparina, sob forma
Requerente
—• Produtos Quimicos
tre, 125,0 mi de etanol a 95% e uma a proporção motar de piridina para tri- de sal de um amônio quaternário de gal Ltda. Est. nesta capital.
cloreto
de
Manjo
é
de
0,5,
a
percentapequena proporção de um agente zeusiolonga cadeúm, com claroformiato de
gem molar de água, em relação à p!ri- alcoila inferior.
Fecho inviolável para sacos feitos de
ativo.
papel, plástico, tecido ou material si13. Indicador de ensaio para -avelar dir.a, é. de 50%. e a proporção %alar
Processo,
segundo
os
pontos
5.
de triclorcto de titanio para composto
milar.
glicose, caracterizado pelo iato
e e 4, caracterizado pelo fato de se
Frender um veiculo de suporte oróprio organo-metálico é de 0,1 a 0,3.
empregar
como
cloroformiato,
o
claro.
Raèvindicações
7 — Processo para polimerizar alfacontendo o residuo seco resul t a:1 . e do
contato de dito veiculo cOm uma com- &afinas, transformando-se em polímeros formiato de etila.
I — Fèlho inviolável para saco de
posição. compreendendo oxidase de gli- 'constituídos, pelo menos em grande par6. -- Processo, .segundo os pontos I
cose, peroxidase e um et 1, idt.1 o qual te, de macromoléculas isotáticas. CM e 4, caracterizado pelo fato de uma anil- papel, plástico, tecido ou material similar, caracterizado por uma lamina meé oxidado na presença de pe..óxulo tIc presença de um catalizador ti base de na empregada ser a metilamina.
hidrógê.n. .o e peroxidase e sofre una um composto organo-metálico de ata me- 7. —• Processo segundo os pontos 1 tálica, dobrado ao meio ao longo da
reação de côr durante essa oxidaçaa. tal do grupo I, II ou III do Sistema e 4, caracterizado pelo fato da reação maior dimensão, sendo os bordos do
alginato de .sod:o. um agente umectair.e. Periódico de Mcndzleiev; e pelo ornes do anidrido misto de heparina com a saco colocados entre as duas partes do(*nina, um tampão, para manter nH um halogencto de metal de transição em metilamina ser conduzida da tetrahidrofu- bradas da lániina, as quais sio fortemen• a dita composição entre aérea de Lb que o metal tem valência inferior à sua rana. em presença de uma reduzida te prensadas e onduladas.
máxima, e de um complexo formado tra- quantidade de água.
•
5,0 e etanol.
2 -- Fécho inviolável, conforme reiFinalmente, a depositante -eivinilica. tando uma base orgânica que contém
8. Processo de preparação dos vindicação 1, caracterizado por ser a
nitrogênio,
com
10
a
100
moles
por
de acôrdo com a CouveiNão internadolamina prensada e ondulada por duas
cento de água, em relação à base orga- derivados N-metilados das heparinamidas rodas dentadas acopladas e providas de
.ai e de conror azdade com o •rtigo
simples
segundo
o
ponto
1,
caracteritõ Código da Propriedade Industrial a nica.
zado pelo fato de se fazer reagir a inovirnentos convergentes.
— Um processo para polimerizar diazotnetana
prioridade do correspondente pedido, decom as ditas heparinarni3 — Fecho inviolável para sacos de
po-itado na Repartição de Patentes c'os a ge.-alefinas. transformando-is em po- das simples, sob forma de sais de amôpapel, plástico. tecido ou material silimeros
constituidos,
pelo
menos
em
granEstados Unidos da América do Norte.
nio
quaternário
de
longa
cadela.
milar, caracterizado por ser, no seu conem 18 de abril de 1960, sob o número de parte, por macromoléculas ilOtátienS,
Finalmente, a depositante reivindica junto, como descrito, reivindicado a
tal como descrito com referêucia qual22.682.
de acórdo com a Convenção Internacio- Ilustrado nos desenhos anexos.
quer dos . exemplos.
nal de conformidade com o artigo 21 do
9
—
Um
catalisador
para
promover
TERMO N 9 128.764
polimerização das alfa-olefinas, trans- Código da Propriedade Industrial, a
27 de abril de 1961
formando-as em polizneros constituidos, prioridade dos correspondentes pedidos
• TERMO N• 130.738
pelo menos em grande parte, de macro- depositados na Repartição de Patente.
Montecatini. Società Generale Per moléculas, tal como foi descrito com m- da França, em 21 de junho de 1960 e
11 de Julho de 1961
1:Indústria Mineraria e . Chimica —
10 de outubro de 1960, sob os númefer;ncia a. qualquer dos exemplos.
a.
A requerente reivindica de acórdo c..tn ros 830.651 e 840.757, respectivamente.
Iiunter Douglas International (Que.
Titulo — Processo para polimerizar a Convenção Internacional e o Art. 21
Canadá.
bec) Limited
11~
alfa-olefinas e catalisadores para esse do Decreto-Lei ri' 7.903 de 27 de •0:AAperfeiçoamentos
em pra.
Título
processo.
to de 1945, a prioridade do correspoaTERMO 14* 130.176
Manas.
dant • nedido depositado na Repartição de
Pontos Característicos
Patentes da Itália, em 28 de abril de
De 21 de junho de 1961
Pontos característicos
W60, sob n' 7.555.
1 — larn practssu para a preparação
Requerente
Société
Industrie&
Du
dis uni catalisador caleuuado oaat proTERMO N° 130.143
1. Uma persiana tendo uma haste ia.
Csoutchouc Regenere, sociedade Industrimover a polimerizaçâo de alfa.men
&fiadora giratória c aracterizada pelo
al
francesa.
.
transtormaado-ae cal
meros -un riDe 20 de junho de 1961
fato da referida haste inclinadora ser
Calçado de segurança em borracha girável entre posições aberta e fechada.
tuidos. pelo menos em grande „tarte, por
macromuleculas is.- • ' as, caracterizado ..Requerente Roussel-Uclaf, sociedade ou matéria plástica moldada.
uma ou mais molas sendo conectadas
• p:lo fato de que um composto urcsaao- anónima francesa, Industrial e comera referida haste inclinadora para forçar
Pontoe característicos
inezálico de um metal i.o grupo t
cial.
esta haste para uma das citadas posiou III do Sistema Periodico de NlenileProcesso de preparação de nocos deções e órgãos ativadores sendo conectaI. Calçado de segurança em bor- dos tf mencionada haste inclinadora e
leiev, é pósto em contato com um na- rivados da lieparina.
racha
ou
matéria
plástica
moldada,
caraclogeneto de metal de trila: lição, 'elo u.esendo operáveis para puxar a mesma em
terizado pelo fato de seu cano ser pro- direção à outra das mencionadas posi1 Pontos característicos
nos. em que • metal tem vancia intetegido contra choques por meio de sa- ções.
rior
máxima. e um .axmassto eomProcesso de preparação de de- liências paralelas de matéria elástica,
1.
torznado tratando-se .ma :3ase cr2. Uma persiana de acórdo com a
a rivados de heparina. chamados hepari- do tipo elamelars, provindas diretamenganiea quecontem nitrogSlio
ponto
1, dita persiana coinpreendenda
te
da
moldagem
ou
injeção,
e
pelo
fato
namidas,
comportando
particularmente
reta
10C moles por .:ento
igua.
uma proporção de 60 a 95% dos gru- de que uma casca rigida formando uma um trilho superior no qual a baste inchção à base.
giravelmente suportada, carac2 -7- Um processo de ' ,tini° ..crn a pos carbox.las amidificados, caracteriza- biqueira de proteção para o artelho, é nadora é
por to 1. caracterizado • ioraie 3 Per- do pelo fato cie se preparar, primeira- inteiramente imersaa na matéria do cal- terizada pelo fato do referido órgiloi
atuador ser operável para pirar a meneio.
centagem azoiccular de -mail em re'a- mente uni derivado funcional da hepa- çado no decurso da moldagem ou da
nada haste inclinadora em direção as
Micção
do
mesmo.
ção ui base.
de 25 a 100%.
rifa. depois. fazei reagir este derivado,
suas outras posições contra a feirça de
3 — Um processo de acôrdo cem sela com amoniaco para obter uma he2. Calçado de acõrdo com o pon- referida mola. um &gins sendo provido
os pontos 1 ou 2. caracterizado -.zoitzue pariria simp l es. sela com uma mina pri- to I. caracterizado pelo fato de as salinienc'onado trilho superior e sendo
o halogeneto de metal ht tarnsiçao é mária para obter o derivado N-alcoi- anelas píralelas, servindo de proteção no
engajava, com o citado órgãos a'uador
tricolretorle Mania°, a base
amima lado correspondente.
em diversos locais do cano de bota.
2. — Processo, segundo o ponto 1. s a rem d • saastas transversalmente para para prender dita haste Inclinadora em
e a proporção molar de piridina -ara
tricolores° de Marli° é de 0,125 a 1.0. caracterizado pelo fato de. como derivado favarecer a Ilex'So do calçado, principal- uma posição pre-determinada.
4 — Um processo de • acórdo san os funcional. se preparar um étei d? alcoila m-nte animei° o portador 0.'"to r em
3. Uma persiaoa de acórdo com os
pontos 1 ou 2, caracterizada pelo fato
pontos 1 a 3, caracterizado porque a inferior, fazendo reagir a heparina sob ¡posição atoalhada.
,11n1 dum&
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1
Piiblicaeac.) feita de acerdo com o art. 26 dó Código de Propriedade Industrial:
§ 29 ria data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 Aia!
p oderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial
aqueles que se. julgarem prejudicados.
.da mola ou cada mola empurar a menTÊRMO N9 130.795
TERMO Ng 130.865
para a seleção de um •plano de ,trafego
cionada haste inclinadora para a poside descolagem média, um seguido disDe
13
de
julho
de
1961
ção fechada, bem como pelo fato do
De 30 de junho de 196i
positivo teaulador e outro elisposiavo
citado órgàos atuador ser operável paassociado de salda que atenue a: um, ou
Requerente: K a 1 i-Chemie Akt:engera puxar dita haste em direção à posi- sellschaft, firma alemã.
Requerente: Vladimir Vale de Car- a ambas OS citados prime.ros dispositição aberta, contra a pressão da mola
Processo de produção de bicarbona- valho, Estado de Minas Gerais, Belo vos ue atendanento, çai cLuibinação co:
. ou de cada mola.
Horizonte.
a resposta de um dos citados acgunaos
tos Alcalinos».
dz)rotetor de calças».
dispositivos de atendimento, para propor4. Uma persiana de acôrdo com qualPontos Característicos
cionar outra saída regulada representanquer um dos pontos precedentes, caracReivindicapSes
'do que uma, ou ambas as caracm'isticas
1. Processo de produção de bicarterizada pelo -fato de uma polia ser opede tráfego são iguais ou maior ea que o
rativamente conectada à haste inclina- bonato de sódio ou de bicarbonato de
1 — Protetor de calças caracterizado valor elétrico pré-selecionado para a cidom, uma corda ser enrolada em tôr- potássio a partir de seus cloretos por
no da citada polia, uma extremidade da tratamento com dióxido de carbono n a por um par de capas impermeáveis que tada caracteristica de tráfego respectireferida corda ser presa à mencionada presença de uma mina,. canIcterizad o envolvem a parte inferior das calças até va e que uma citada saída elétrica está
polia, dita corda sendo enrolada em For- pelo fato de adicionar trieniamina a os sapatos e que são fixadas, amovivel- a urna quantidade pré-determinada, ou
maia que esta, acima da outra saida
no da referida polia em uma direção uma solução , aquosa de cloreto alcal.n o mente, à parte inferior de uma capa
tal que um puxão na outra extremidade introduzir nesta mistura &óxido de car _ chuva ou fazem parte integrante desta. dê' rica para a seleção de um piano
da corda obriga a referida haste inch- bono sob revolvimento intenso e sapa _ 2 — Protetor de calças, conforme de tráfego de descalagem preferencial de
nadora a girar em direção a outra das rar da lixivia mãe o bicarbonato for reivindicação 1, caracterizado por serem volta, um terceiro dispositivo re,gulador
as capas envolventes das calças provi- e uns terceiro dispositivo as:,ociado de
mencionadas posições; e pelo fato de mado.
órgão existente no trilho superior ser 2. Processo, segundo o ponto 1, das de fêcho-eclair ao longo de tâcla a salda que atendem a um, ou a, ambos
altura, vincos dianteiros e Vazeiros, os citados pr:Lneiros dispositivos de atenengajável com a referida corda, em um caracterizado pelo fato de adicionar cal
ou mais pontos fixos da mesma, a fim à'lixivia mãe para o preparo do clori- barras de refôrço inferior e superior e dMento, em combinação cora a resposta
casas para fixação, por meio de botões do citado outro dos citados segundos
de prender a mesma, contra a ação da drato de trietilamina formado pela rea- à capa de chuva.
dispositivos de atendimento, para . produmola ou de cada mola, em uma posi ção e de separar da camada aquosa,
3 — Protetor de- calças. conforme zir urna terceira saída regulada repreção angular predeterminada entre a po- sem adução de calor, a tr:stilamina que
que uma ou ambas as citadas
sição aberta e a posição fechada da se libertou.
reivindicação 1, caracterizado por uma sentando
, características de tráfego são iguais, ou.74
persiana.
fita
de
esticarnento
que,
tendo
as
extre3. Processo de produção de bicarmaiores que o valor pré-selecionado pa5. Uma persiana de acôrdo com qual_ bonato de sódio a partir de cloreto de midades fixáveis à parte inferior do pr»- ra a citada característica de tráfego
quer um dos pontos precedentes, carac- sódio e de dióxido .de carbono, na pre- tetor, passam sob o calçado.
4 — Protetor de calças caracterizado respectiva e que a outra citada- saída
terizada pelo fato da mola ou de cada eença de uma amina. caracterizado pelo
elétrica está a uma quantidade pré-de-14W
mola ser uma mola de torção circun- fato de empregar por moi de clorêto de por ser essencialmente como descrito, terminada, ou mais que eata, acima da
ilustrado
nos
desenhos
reivindicado
e
dando a referida haste inclinadora, uma sódio 1,1 a 1,5 moi, de preferência
citada uma saída elétrica para . a seleextremidade da citada mola de torção 1,2 moi, de trietilamina e 1 mol de anexos.
ção de um plano de tráfego de descalajn•••
sendo prêsa a referida polia e a outra C09.
gem preferencial de ida.
extremidade da mola sendo presa ao tilTERMO N° 132.408
4. Processo parà a 'precipitação se2 — Um sistema de contrôle 'de trálho superior,
parada de bicarbonato de sódio e de
fego, um dispositivo determinante, meDe 11 de setembro de 1961
potásio a partir de seus cloretos. medidor e comparador da característica de
6• Uma veneziana de acôrdo com diante CO.; e uma amina como transtráfego e um dispositivo associado,' acioLaboratory For Electronics Inc.
qualquer um dos pontos precedentes, missor de ácido carbônico, caracterizado Estados Unidos da América.
nado pelo tráfego, para cada uma das
caracterizada pelo fato da corda de atua- pelo fato de que, na proporção predeTitulo — Sistema de contrôle de trá- duas direções de tráfego em uma via,
ção ser provida com um ou mais baten- terminada de KC1: NaCI, o conteúdo
tes limladores que cooperam com o ór- de água da solução é regulado segundo fego e aparêlho de atendimento ao de caracterizado por incluir um dispositivo
medidro da característica de tráfego pacontrôle de tráfego.
gão provido no trilho superior .
ra p roporcionar uma saída elétrica cujo
o valor indicado pela réta NK no dia7. Uma persiana de acôrclo com qual- grama triangular anexo e que corresvalor é proporcional à medida da citada.
Pontos característicos
quer um dos pontos precedentes, caracte- ponde à proporção predeterminada de
característica de tráfego respectiva, um
rizada pelo fato de cada um dos ba- NaCI: KC1, e pelo fato de precipitar
1 — Em um sistema de contrôle de circuito determinante individualmente
tentes limitadores consistir de um bo- desta solução, pela adição de 1 a 1,2 tráfego para a seleção de vários planes ajustável, para proporcionar uma resleado ou porção de diâmetro maior do moi, de preferência 1,2 moi, de trietila- de tráfego, de acôrdo com as condições posta, quando a citada saída elétrica
que o diâmetro da corda; bem como mina e de CO,, por moi de NaCI, relativas de tráfego em uma via, um associada atinge um valor pré-seleciopeo fato do órgão do trilho superior primeiramente bicarbonato de sódio e, d.spositivo medidor da característica de nado e um dispositivo para manter a
que coopera com a referida corda ser depois da separação deste, tratar a tráfego e um dispositivo associado, acio- citada resposta acima cio citado valor
uma peça em forma de garfo que é lixívia mãe para a separação do bicar- nado pelos veículos, para cada uma das p ré-selecionado e abaixo do citado valor
duas direções de tráfego em uma via, p ré-selecionado para outro valor préadaptada para receber a referida corda, bonato de potássio.
dita peça em forma de garfo, engajan5. Processo segundo o ponto 4, ca- respectivamente, para proporcionar uma selecionado mais baixo e incluindo um
do o boleado que forma o bastante limi- racterizado pelo fato de que à lixívia saída elétrica, respectivamente, cujo va- circuito ajustável de diferença que intador de modo a impedir dita corda mãe a ser trabalhada para a separação lor é proporcional ao nível da caracte- clui, particularmente, um dispositivo da<
de ser puxada através do garfo.
do bicarbonato de potássio é adicionada rística de tráfego medida em cada dire- abertura, controlad opala citada saída
çãO, respectivamente, caracterizado por elétrica do cotado dispositivo medidor
8 Uma persiana de acôrdo com trietilamina, sendo introduzfda na mistu- incluir um primeiro dispositivo de aten- associado em combinação co ma citada
ra
dióxido
de
carbono
sob
precipitação
qualquer una dos pontos 1 -- 4, 6 e 7,
dimento individual á cada um aos cita- saída elétrica do outro citado dispositiprovida com um fim e pinhão para adi- de bicarbonato de potássio.
6. Processo segundo os pontos 5 e dos dispositivos medidores, para por- vo medidos do outro citado dispositivo
cionamento da haste inclinadora, caracteporcionr uma resposta individual a determinante, medior e comparador, parizada pelo fato de uma polia ser mon- 6, caracterizado pelo fato de empregar um valor pre-selecionado da citada saí- ra acionar o citado dispositivo
de abertada no eixo do pinhão, uma corda ser uma solução de silvinita como solução da elétrica associada, um segundo dis- tura, quando a sitada saída elétrica do
enrolada- em tôrno da dita polia, uma dos clorêtos.
7. Processo segundo os pontos 1 a positivo de atendimento indvidual a ca- citado dispositivo medidor associado é
extremidade da citada corda pendendo
6,
caracterizado pelo fato de adicionar da um dos citados dispositivos medido- igual, ou maior que o nível pré-selecioda trava da corda e a outra extremires e acoplado a ambas as citadas saídade sendo prêsa a uma extremidade de bicarbonato de trietilamina à solução das elétrica é maior que o valor da nado, confo-rme pré-selecionou a ajusuma mola de tensão, e outra extremi- de clorêto alcalino e fazer esta reagir outra citada saída elétrica do outro ci- tagem do citad °circuito de diferença
dade da referida mola sendo engancha- sob revolvimento com o cloreto alcalino. tado dispositivo medidor, um dispositivo com o qual o citado dispositivo de abertura está .associado, sendo a citada salFinalmente, a depositante reivindica,
da através de uma abertura do trilho
de. acôrdo com a Convenção Internacio- regulador e um dipsositivo associado de da elétrica do citado dispositivo medisuperior.
nal e de conformidade com o artigo 21 saída que atende a um, ou a ambos os dor associado também • igual, ou maior
A - requerente reivindica de acôrdo com do Código da Propriedade Industrial, a citados primeiros dispositivos de atendi- que tua calor pré-determinado da cia Convenção Internacional e o Artigo prioridade dos correspondentes pedidos, mento, para proporcionar uma saída re- tada saída elétrica do outro citado dis..
21 do -Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de depositados na Repartição de Patentes gulada representando que. uma ou am- positivo medidor, e outro
dispostivo
agósto de 1945, a prioridade do corres- da Alemanha em 13 de julho de 1960, bas as c'tadas características de tráfego ajustável, dentro do citado circuito
pondente pedido depositado na Reparti- 13 de fevereiro de 1961, sob os núme- ão iguais ou maiores que o valor pré- ajustável de diferença, para sustentar
ção de Patentes nos Estados Unidos da ros K 41 185 IVa/12 1 e K 42 8911 dseler'onado para o citada característica a citada resposta do citado dispositiva
e tráfego reSpectiva, respectivamente, de abertura, enquanto a citada saida
América, em 11 de julho de 1960.
IVa/12 1, respectivameno.
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Pulatioasiao telim de acordo com o art. io; do Códiao de Propriedade Industrial:
Da date da publicação de que trata o kiyente artigo, começará a cortar o presa pata o ritie
f
poderá° apresentar suas oposições ao Departamenin Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se ~rent
elétrica do citado dispositivo medidor
de tráfego associado permanecer acima
do citado • valor pré-selecionado e. também, abaixo do citado valor pré-selec:O.
nado para um segundo valor pré-selecionado mais baixo, de modo que a rei
,posta e manutenção da resposta pelo
citado dispositivo de abertura do citado
circuito ajustável de diferença respectivo pode ser individualmente anutável
em diferentes valores da citada salda
elétrica respectiva.
3 Em um sistema de contrôle d:
tráfego, um dispositivo medidor e comparador da caracteristica de tráfego, e
um disposiltvo associado, acionado pelo
tráfego, para cada uma das duas direções de tráfego, caracterizado por medir e comparar uma caracteristica de
tráfego de fluxo de tráfego em cada
uma das duas direções de tráfego respectivamente e citado dispositivo medidor e comparado: incluindo dispositivos para proporcionar uma salda, ind.vidual a cada um dos citados dispositivos medidores e comparadores, quando
a caracterlstica de tráfego do fluxo de
" tráfego associado está abaixo de um
"nível mínimo pré-determinado, individualmente pré-determinado por cada diapositivo medidor e comparador, e dispositivos para proporcionar uma segun2111tela salda individual a cada citado dispositivo medidor e comparador, quando a
caracteristica e tráfego do fluxo de tráfego associado está acima do citado nivel mínimo pré-deter:abitado individual
e dispositivos para proporcionar uma
terceira salda, individual ao citado dispositivo medidor e comparador
associado com a mais alta das duas
citadas caracteristicas de tráfego medidas, quando a citada mais alta caracteristica de tráfego medida está acima
do citado nivel mintas° pré-determinado
do último citado dispositivo medidor
e comparador associado e, também, acima do nivel da mais baixa das duas
citadas características de tráfego medidas, por pelo menos •-ma quantidade
pre-determinada ajustavelmente pelos
últimos dos citados dispostivos medidores e comparadores da característica de
tráfego individual, respectivamente. .a
cuja quantidade permanece substancialmente constante conforme pre-detarmina.
da, quando os silveis das citadas características de trafego variam por uma lar.1 faixa de valores com variação no
ega.
4 — Um sistema de contrôle de tráfego para atender aos vários uiveis de
características de tráfege de do ie fluxos de tráfego diferentes respectivamente, caracterizado por incluir um dispositivo medidor
caracteristicas da tráfego e um dispositivo associado acionado pelo tráfego, para cada
fluxo de tráfego para proporciona .: urna
salda que representa o citado uivei de
característica de tráfego respectivo, um
dispositivo determinante de característica
de tráfego para cada citado dispositivo
medidor de característica de tráfego para proporcionar uma resposta aos níveis
pré-selecionados. respectivamente. e um
circuito de diferença de nivel das características de tráfego para cada citado dispositivo medidos da cornetarIsHca de tráfego para porporcionar outra resposta as diferenças pré-seleciona-

.4f

das individualmente selecionáveis entre
os respectisos nives de caracteristica de
tráfego. um dispositivo de saida e de
regulagem comum a ambos os citados
dispositivos determinan.es do nivel e
os citados circuitos de dierença de nivel associados mim ambos os citadosi
dispositivos medidores das caraeterist
-casdetráfgo,inlucadspositivo de salda e de regulagem jogos
dispositivo de sairia ossociando individualmente selecionáveis, em dispositivos de
combinação para selecionar um logo de
dispositivos de regulagem e dispositivos
de salda pela resposta de um ou ambos
os citados dispositivos determinantes do
nivel e dispositivos para selecionar outro citado jõgo pela resposta de um ou
de ambos os citados dispositivos determinantes do nivel e pela resposta de
um ou ambos os citados dispositivos
determinantes do uivei em combinação
Coei a resposta de um dos citados diapositivos de circuitos de diferença de
nivel e dispositivos para selecionar um
terceiro citado jogo pela resposta de um
ou de ambos os citados dispositivos determinantes do nivel, em combinação
com a resposta de outro dos citados
circuitos de diferença de uivei.
•
5 — Um aparelho de atendimento do
tráfego. caracterizado por incluir um
dispositivo para medir o tráfego em
unia direção e proporcionar uma salda
eletr.ca que varia de valor, de acordo
com e tráfego medido. um dispositivo
para medir o tráfego em unia segunda
directa) e proporcionar uma salda elétrica que. varia de valor, de acordo com
o trafego medido nessa segunda direção, um dispositivo de salda e, um disposidvo . para controlar o citado dispositivo de salda para que o mesmo funcione em resposta a uma diferença .prédeterinfnada de um dos citados valores
elétricos sõbre o outro dos citados valores elétricos cern uma larga faixa de
valores, incluindo o citado dispositivo
de contrõle um dispositivo para comprar. substancialmente, continuamente, os
citados dois valores elétricos e qin dispositivo para fazer funcionar o citado
dispositivo de salda. quando o citado
um valor elétrico exceder o citado outro
valor elétrico, como uma referencia, de
pelo menos unia quantidade pré-determinada, que permanece substancialmente
constante enquanto os citados valores
variem por uma larga faixa.
6 Um aparelho de atendimento
ao tráfego, de acordo com o ponto 5,
caracterizado pelo fato de que o citado
dispositivo de comparação inclui um
dispositivo elétrico variavelmente &indutor, que tem dois circuitos de entrada,
adaptado cada um para ser controlado
por esses valores elétricos, sendo um
dos citados circuitos de entrada acoplado ao citado outro valor elétrico, como referência, e senclõ o outro dos citados circuitos elétricos acolpado ao citado valor elétrico
7 Um aparelho de atendimento ao
tráfego, de acordo com o ponto 6. caracterindo por incluir um dispositivo
para pré-determinar, aIustavelmente, a
diferença em valor elétrico para a resposta do citado dispostivo de contrõle
para Use funci onamento do ro---bs
positivo de salda.

Janeiro de
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a — Um aparelho de. atendimento ao dispositivo de contróle e de comparação
ui um dispositivo elétrico varieveln
tráfego, de acordo com o ponto 5. GILá
racterizado por incluir um segundo dis- mente condutor, eme tem duas entradas
positivo de salda e um segundo disposi- para o contretle de sua condução e um
tivo de contrõle para controlar o citado dispositivo para adopar o citado pri,
dispositivo de saída, para que este ti. melro valor elétrico a uma entrada •
timo funcione em resposta ao citado se- um diapostivo para acolpar o citado segundo valor elétrico que exceda o ci- guindo valor elétrico à outra entrada
tado primeiro valor elétrico de pelo me- do citado diapositivo variavelmente coa,
nos unia quantidade pré-determinada. clutor.
14 — Um aparelho de contrate de
9 — Um aparelho de atendimento ao
tráfego, de acordo com e ponto 5, ca- tráfego, de ac6rdo com o ponto 13. Ga"
racterizado pelo fato de que o citado rade. ido pelo MIO de que o disposidispositivo de concede incluir um dispo- tivo ..me acopla o citado primeiro vapositivo 'eletremico de descarga que tem lor e átrico à citada uma entrada lar
um anodo e um catodo e unta grade ciai um circuito divisar elétrico variáde concede, sendo o diodo primeiro va- 3 1 para aplicar uma parte ajustava do
lor elétrico acolpado à citada grade de citado valor detrito 11 citada uma encontrole e sendo o citado segundo valor trada.
15 Um aparelho da contada de
elétrico acolpado ao citado catado, em
conaeqüencia do que o citado dispositivo tráfego, de asOrdo coai o ponto 13,
eletrônico de descarga será comutado en- caracterizado pelo fato de que Goda
tre condições substancialmente não-con- dIspostivo condutor elétrico variável
dutoras e substancialmente condutoras, compreende uma válvula que tem una
depedendo do citado primélro valor elé- asado, um eatodo e uma grade de coatrico exceder o citado segundo valor arête e a citada primeira salda elétrica
elétrico de menos ou mala, respectiva. à acoplado à citada grade de contrate
mente, 'que unia quantidade pré-deter. e o citado segundo valor elétrico é /iP
minada.
gado ao citado catodo para controlar.
10 Um aparelho de atendimento valor elétrico que deve ser ligado ao
ao tráfego, de acendo com o ponto 5. circuito da grade, para tomar condutor
caracterizado por incluir um dispositivo o citado dispositivo elétrico e o dispo.
para ajustar a citada quantidade pré- altivo elétrico condutor correspondentedeterminada de diferença.
menti variável para a citada segundo
11 — Um aparêlho de atendimento salda para o contrede do citado segundo
ao tráfego, de acordo can o ponto 9, dispositivo de salda tem os circuitos da
e que inclue dispoitivos para ajustar a sua grade e do seu catodo acoplados
citada quantidade pré-determinada de em oposição aos citados primeiro e sediferença e caracterizado pelo fato de gundo valores elétricos.
que o citado dispositivo de ajustagem
16 Em um sistema de contrõle de
Inclui uma ajustagem para transferir de tráfego do tipo de mestre local, um ou
nã o-condução para condução e uma se- mais controladores locais de tráfego e
gunda ajustagem para transferir de um controlador mestre, caracterizado por
condução para não-condução.
Incluir um dispositivo medidor da arac.
12 — Um aparelho de controle de teristica do tráfego para cada urna das
tráfego, c
aracterizado por incluir uns dual% pistas de tráfego, atendendo cada
dispositivo para medir uma caracte- um ao acionamento d otráfego na resrística de
fluxo de
tráfego
que pectiva pista, proporcionando cada cise p
rocesse ao longo de uma pista de tado dispositivo medidor uma salda elétráfego e prop
orcionar um primeiro va- trica em uma larga faixa, cujo valor
lor elétrico de saída substancialmente, é proporcional ao nivel da respectiva
cont inuamente que varia em
uma fai- caracteristica do tráfego medida, um cirxa
de valores, de acordo com a ci- cuito determinante do valor elétrico Intada medida do tráfego, dispositivo pa- dividual e um dispositivo de atendimenra medir uma ca
do fluxo to associado com cada citado disposide tráfego que seracterística
processa ao longo tivo medidor respectivamente para por»
de urna segunda pista de tráfego e pocionar uma resposta do citado dispop roporcionar um segundo valor elétrico sitivo de atendimento respectivo em um
de salda substancialmente, c o ntinuamen- valor individualmente selecionar o citado
le que varia em uma faixa de valores. segundo dispositivo regulador e o citade acordo com a medida do tráfego na do terceiro dispositivo de salda, para
citada segunda pista, ium p rimeiro dis- que proporcionem um funcionamento
positivo de controle de salda, um se- em descolagem preferencial doa citados
gundo dispositivo de controle e de com- controladores locais, através da saída do
paraçãb para fazer funcionà o citado citado terceiro dispositivo de salda, e
primeiro dispositivo de saída, em respos- um terceiro dispositivo regulador múlta no citado primeiro dispositivo de tiplo e um quarto dispositivo de salda
salda em resposta o citado p rimeiro va- do citado dispositivo de salda da final,
lor elétrico que excede o citado segun- selecionáveis em resposta ao outro cl'
do valor elétrico de uma quantidade tado valor elétrico, quando é igual ou
pré-determinada a um segundo dispositi- maior qup o respectivo valor pré-seleciova de controle de comparação para fa- nado associado e, também, igual ou
zer funcionar o citado segundo dispo maior que a outra citada relação pré.
zer funcionar o citado segundo disposi- determinada entre os dois citados valo.
tivo de salda. em resposta ao citado res elétricos, para selecionar o citado
segundo segundo valor elétrico que ex- terceiro dispositivo regulador e o ci.
cede o citado primeiro valor elétrico de tado quarto dispositivo de salda, para
d que proporcione a outra condição dde
uma quantidade pré-determ:nada..
preferencial dos cita os
13 — Um aparêlho de controle e descalarrni
a Isdaal.da do
avédse dsa
ls..datitvro
isno
rtsoldoca
tráf-go, de acordo com o ponto 12,
olariciu°are
caracterizado pelo fato de que o citado iccrtnadir°
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferiméWo do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejtkocados.

17 Um sistema de contrôle de tráfego do tipo mestre local, de acôrdo
com o ponto 16, caracterizado pelo fato
de que cada dispositivo regulador respectivo do citado regulador múltiplo regula um período de tempo de duração
individualmente selecionável para proporcionar, apenas, a saída associada e manter a citada saida associada, apenas
durante êssa período regulado.
18 Um sistema de contrôle de tráfego, caracterizado por estar substancialmente de acôrdo co mo que aqui se
descreveu, com referência aos desenhos
anexos.
Prioridade: EE. UU. da América, em
12 de setembro de 1960, n° 55.823,
n

TËRMO N° 103.066
(Patente 63.840)
E. I. Du Pont de Nemours And
Company, Estados Unidos da América.
Titulo: Estruturas configuradas e processo para sua produção.
Pontos Característicos
1 — Uma estrutura enformado, extrusado ou fiada continua, de polímero
Sintético, cristalino, compreendendo um
plano integral, tri-dimensional, caracterizado pelo fato do dito plexo ser composto de uma pluralidade de elementos
semelhantes e películas e/ou semelhantes e fitas, molecularmente orientados,
com uma espessura menor do que 2
microns, os quais se unam e se separam em intervalos ao acaso, ao longo
e através do plexo.
2 — Estrutura de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato da estrutura enformado, extrusada ou fiada, estar substancialmente isenta de túneis e
cavidades.
3 — Estrutura de acôrdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato dos elementos semelhantes a fitas serem orientados pred'ominantemente no sentido de
seu eixo longitudinal.
4 — Estrutura de acôrdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato da «estrutura fina» se assemelhar a uma colméia ou esponja muito fina.
5 — Estrutura de acôrdo com quaisquer dos pontos precedentes, caracterizada pelo fato de estar substancialmente
isenta de extremidade soltas.
6 — Estrutura de acôrdo com quaisquer dos pontos precedentes, caracterizada por ter a superfície externa de um
fio monofilamentar liso.
7 — Estrutura de acôrdo com quaisquer dos pontoe precedentes, caracterizado pelo fato de ser torcida.
8 — Estrutura de acôrdo com quaisquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de ter sido submetida a
uma operação adicional de estiramento
ou estiramento, à temperatura ambiente,
ou a uma temperatura elevada.
9 — Estrutura de acôrdo com quaisquer dos pontos precedentes, caracterizada Pelo fato do polímero sintético ser
po'inx m e tileno (poliformaldeido) .
10 -- Estrutura de acôrdo co mos
ponto, 1 a 8, - caracterizada pelo fato
do nolimero ser um polietileno ou outro
polihidrocarbonefo linear.

11 — Estrutura de acôrdo com quaisquer dos pontos 1 a 8, caracterizada
pelo fato do polímero sintético ser tereftaleto polietilênico, ou um outro polímero de condensação.
12 — Estrutura de acôrdo com o ponto 10, caracterizada pelo fato de ter
uma tenacidade de 13 a 20 gramas por
danier ou mais.
13 — Estrutura enformada de acôrdo com o ponto 1, substancialmente
como descrita em qualquer um dos exemplos precedentes.
14 — Processo para produzir uma estrutura como reivindicado )em qualquer
um dos pontos 1 a 13, caracterizada
pelo fato de se extrusar uma solução
de um polímero sintético, cristalizável,
a qual está a uma temperatura mais
elevada do que o ponto de ebulição
normal do solvente, e bastante elevada
para provocar uma nucleação substancial de bôlhas quando a pressão fôr
reduzida à atmosférica, e a qual está
sob pressão autogénea ou niais elevada,
através de um orifício para dentro de
uma área de pressão mais baixa.
15 — Processo de acôrdo com o ponto 14, caracterizado pelo fato do solvente ser substancialmente removido sem
a anlicação de calor .externo.
16 — Processo de acôrdo com o ponto 14, ou 15, caracterizado pelo fato
de se extrusar a solução a uma temperatura que está pela menos, 40° acima
do ponto de ebuliçilo normal do solvente.
17 — Processo de acôrdo com quaisquer dos pontos 14 e 16, caracterizado
pelo fato da solução ser extrusada no
ar, à pressão atmosférica normal.
18 — Processo de acôrdo com quaisquer dos pontos 14 a 17, caracterizado
pelo fato de se deixar a solução expandir de uma maneira controlada antes
de deixar o orifício.
19 — Processo de acôrdo com quaisquer dos pontos 14 a 18, caracterizado
pelo fato de taxa de gerarão da estrutura enformado ser mais do que 4.572
metros por . minuto, e preferivelmente.
até 9.144 ou 13.716 metros por minuto.
20 — Processo de acárdo com quaisquer dos pontos 14 a 19, caracterizado
pelo fato da solução contar de 5 a 70%
de polímero.
21 — Processo de actirdo com quaisquer dos pontos 14 a 20, caracterizado
nelo fato de solução conter de 5 a 30%
de polímero.
22 — Processo de acôrdo com quaisquer dos pontos 14 a 21, caracterizado
pelo fato do ponto de ebulição normal
do solvente estar, - pelo menos 25°C
abaixo do ponto de amolecimento de
polímero.
23 -- Processo de acôrdo com quaisquer dos pontos 14 a 21, caracterizado
pelo fato do polímero ser um polietileno
linear.
24 — Processo de acôrdo com o ponto 23, caracterizado pelo fato •do solvente ser um hidrocarbonato cloredo ou
um h'drocarbotieto fluoredo.
25 — Processo de acôrdo com o ponto 24. caracterizado pelo fato do solvente ser cloreto de metileno.
26 — Processo para a produção de
uma estrutura enformado de acôrdo com

o ponto 19, substancialmente como descrito.
27 — Processo para a produção de
uma estrutura enformado de acôrdo com
o ponto 19, substancialmente como descrito em quaisquer dos exemplos precedentes.
28 — Estruturas enformadas obtidas
por um processo reivindicado em quaisquer dos pontos característicos 14 a
27.
A requerente reivindica de acôrdo com
a Convenção Internacional e o artigo 21
do Decreto-lei n° 7.903, de 27 de agemto de 1945, as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Reportição de Patentes dos Estados Unidos
da América em 11 de junho de 1957 e
19 de maio de 1958, sob ti9s 66.099 e
736.337, respectivamente.
TËRM O N 9 108.308
De 2 de. fevereiro de 1959
Requerente: C. Van Lely N. V.,
firma industrial e comercial holandesa.
«Dispositivos para dispersar material
granular ou pulverulento».
Pontos Característicos

1. Dispositivo para dispersar material granular ou pulverulento, compreendendo um recipiente a partir do qual é
fornecido o material e que abrange um
membro agitador que serve para impedir
que o 'material se aglomere ou forme
uma torta no recipiente, sendo êsse
membro ag • tador acionado, no decurso

da operação, por um mecanismo suscetível de girar em tôrno de um primeiro
eixo de rotação, caracterizado pelo fato
'de que o referido membro agitador
acha' conjugado com o mecanismo de
modo a poder girar, em relação a êsse
mecanismo, em tôrno de um segundo
eixo de rotação e ao longo de um ân-

gulo de 360°, 'de modo a que, durante a
operação, partes, pelo menos, do membro agitador executam um movimento
de oscilação.

eituudo a uma certa distância do pria
meiro eixo de rotação, estando o refe.
rido atoará construi do de modo a
permitir não sómente a rotação como a
inclinação do eixo no mesmo.
5. Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 3 ou 4, caracterizado pelo fato
de que é ajustável a distância entre a

extremidade inferior do eixo e o primei.
ro eixo de rotação.
6. Dispositivo de acôrdo com qual.
quer dos pontos ), 4 ou 5, caracterizado pelo fato de que o referido segundo
eixo de rotação coincide com o referido
primeiro eixo.
7. Dispoaitivo de acôrdo com qual.
quer. dos pontos precedentes, caracteri.
zado pelo fato de que o referido mem.
bro agitador se acha provido de prolon.
gamentos que vão ter até a parede do
recipente; e pelo fato de que a distância entre as partes mais remotas dos
referidos prolongamentos é igual a, pelo
menos, cinco oitavos da distância nor
entre porcões opostas da parede do recipiente, à altura das referidas porções
dos prolongamentos.
8. Dispositivo de acôrclo com qualquer dos p e_-,sr. os 3 a 6 ou 7, caracterizado pelo fato de que o referido eixo
se acha dis p osto na parte central do
membro agitador; e pelo fato de que
êsse membro agitador se .acha provido,
pelo menos, na sua extremidade superior, de prolongamentos que disparam
do reft-rido eixo.
9. Dispositivo de acôrdo com o pon.
to 8. caracterizado pelo fato de que o
refP-'do membro agitador, visto na direcão longitudinal 4o eixo , se acha provido
de uma nlura l 'dade de prolongamentos;
e pelo fato -5 , que os prolongamentos
mais d i oantes do refe r ido mecanismo se

estendem ao longo d a u'a maíor
tância,- a pa rtir do referido eixo, do
pua os ene Peara mais próxitnos désse
macan;sreo.
10. n's r, os'tivo de acôrdo com os
Pontos '7 R ou 9, caracterizado pelo
fato de ou e os nrolongamentos previstos ra ext remidade sup e rior do membro
anitador s 50 elásticos. ao naaso que °ão
rígidos outros p rolongam e ntos previs•
Nas numa p arte inferior do referido =fe ro agitador
11 . n 'Rnos'tivn acôrdp corp anal.

2. Dispositivo de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o
referido membro ag.tador é suscetível
de bascular em tôrno de dois eixos de
articulação que formam um ângulo encios pontos 8 a 10. caracterizado
tre si; e pelo fato de que os referidos quer
Pelo fa to de rifle o s nrolongammtos
eixos de articulação são substancial- montados na extr e
midade su p erior do
mente paralelos a urn plano wrpen1; membro a g i t ado- n ,, net r .ltn no recipiente,
cular ao referido primeiro eixo da rota- " uma d i r ee ", n s o b oa nc i
almente descen.
1 dente.
ção.
3. Dispositivo de acôrdo com os • 12. D i s p ositivo de
arôrdo com o
pontos 1 e 2, - caracterizado_ pelo fata Ponto 11 caracterizado nelo fato ele
.de que o referido membro agitador é nue os nr o 1 o P e etsep tos d ir ig i do s na,a
suscetiveldegiraremtôrdocl?um Is ô de baixo diste õem tnaneira a ficarem
suscetível de girar em tôrno de um local i Zadas numa s u n erfici eimaginária,
eixo; e pelo fato de que a extremidade sp lachanr : ,imprI f. , ré'in'ra
inferior do referido eixo se acha liga
13. D i s p ositivo de acôrdo com os
da ao mecanismo a uma certa distân- Dootos 11 ou 12 ca racterizado pelo
cia de primeiro eixo de rotação.
fato de rifle os referidos prolongamen.
4. Dispositivo de acôrdo com o pon- tos se fixam a uma p arte cent ral, sabs.
to 3, caracterizado pelo fato de que o tanct almente circular do membro naifa.
referido segundo eixo de rotação e os dor; e p elo fato de nue a referida parte
dois referidos eixos de articulação se fica nun p iano s ub s tancialmente horioenm%Ir.0 nnanit
nae
oço; crá:0 central
interceptam em pelo menos, um ponto -Zm
referidc
previsto num tuancal no qual trabalha
14. D i snositivo de . aeisrelo com e
a referida extremidade inferior do eixo:
e pelo fato de que o referido mancai ponto 11. ca-arN, r , zado neto fato de ma
se acha rixado ao mecanismo e se acha a referida p a-te circular se fina à extre
midade superior do referido eixo.
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Publicaçao feita de acOrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Inaustrial:
29 Da data da publicaçfto de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo pexa o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
15. Dispositivo de acordo com qualquer dos pontos 8 a 11, caracterizado
pelo fato de que um dos prolongamentos compreende, pelo menos, duas partes dispostas em posiçâo, pelo menos.
subatancialmente radial em relação ao
eixo e ligadas entre si por uma dobra
ou curva.
16. Dispositivo de acordo com qualquer dos pontos 8 a 15, caratcerizado
pelo fato de que os referidos prolongamentos se acham montados num elemento que é suscetível de girar em torno
do referido eixo.
17. Dispositivo de acordo com o
ponto 16. caracterizado pelo fato de
que o referido elemento se estende ao
longo de uma distáncia, peio mcnos
Igual ã metade da extenaáo da parte
vertical do membro agitador.
18. Dispositivo de acordo com qualquer dos pontos 7 a 17. caracterizado
pelo fato de que, pelo menos, um dos
proiongamentos apresenta, na sua extremidade, uma base de que. uma parte
forma um angulo com o ra'o do eixo
que passa pela extremidade livre dessa
base.
19. Dispositivo de acordo com (malquer dos pontos 7 a 18, caracterizado
pelo fato de que, pelo menos, alguns
dos prolongamentos se acham providos
de um material nbsorv ador de choques,
nos pontos suscetiveia de incidir centra
a narede do recipiente.
20. Disposi tivo de acordo com qualquer dos pontos 7 a 19. caracterizado
pelo fato de que o referido recto ente
apresenta um formato angu lar; e pelo
fato de que uma linha Imaginãria passando ao longo das extrem idades externas dos prolongamentos terã. mais ou
menos, a mesma configuração da forma
angular do recipiente.
21. Dispositivo de acordo com qualque rdos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que o referido meca.
nismo disn4525 de um disco suscetível de
girar em torno do refer'do primeiro eixo
de rotação; e pei o fato de que o referido disco constitui, pelo menos, em
parte, o fundo do recipiente.
22. Dispositivo de acordo com qualquer dos pontos precedentes. caracter:zado pelo fato de que o relendo mecanismo se acha provido de um curto
eixo ao qual o referido membro agitado odor ser preso com o auxilio de u'a
mang a que se adap ta no referido eixo
curto e p ode ser imnedida de se des'o.
cor no longo do mesmo por meio cie
um nino. trino êsse provido de um prolongamento curso que se localiza ror
trás de uma orelha prevista, na manga.
23. Dispositivo pa ra espalhar cie
persar material granular ou pulvenue' t..
to, substancialmente conforme descrito
no relafórlo apenso e ilustrado nos desenhos anexos.
Finalmente, a de positante reivindica
de acôrdo com a Convença° Internac onal e (1^ conform i dade com o artipe 21
do Código da Pro p riedade !odiai:Mai
a trioridade do corresnon oomo pedido
denositado ni Reo n rVelits (O. Patentes d
Holanea em 1 de fevereiro de 1958.
224.622.
sob

e

TERMO /n,1* 116.838
De 9 de fevereiro de 1960
Requerente: Henry W. Walden e
Richard H. Walden, norte-americanos,
técnicos.
(Dispositivo para dilatar, e munir de
mater:al, cavidades anateimicas, tubo
borrifador para conexão com a mandibula de um espéculo e meio acoplador,
usados nesse dispositivo».
Pontos Caractertsticos
1 — Dispositivo para dilatar cavidades anatõmicas, e para unir material
ás mesmas. caracterizado por compreender: uma estrutura tubular. aberta numa
extremidade. e um elemento-base, destinado à adaptação com a dita abertura;
um dispos:t;vo munidor. suportado pelo
elemento-base e se projetando dentro
da estrutura tubular, a fim de ejetar
o material pela outra extremidade da
estrutura, e um meio para acoplar o
dispositivo munidor e um recipiente.
contendo o material a ser munido ou
ministrado à cavidade anatômica.
2 — Dispositoor de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo tato de
que a estrutura tubular é provida de
oriticios ventiladores, impedindo assim
o aprisionamento de ar numa cavidade
anatómica.
3 — Dispositivo de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo tato de que
a estrutura tubular é formada de um
elemento singelo aberto em ambas as
extremidades.
4 — Dispositivo de azórdo co mo
ponto 1. caracterizado peio fato de que
n- estrutura tubuiar é formada com uni
dilatador na extremidade de saida.
5 — Dispositivo de aceirdo com o
ponto 1. caracterizado pelo fato de
que a estrutura tubular compreende um
estado ou alojamento. tendo, montada
de forma piootável sobr
e o mesmo no
minimo uma mandibula, para a ação
de dilatacOo, e compreendendo uma
parede na extremidade de saida do esCO.
6 — Dispositivo de acordo com o
ponto 5, caracterizado pelo fato de
que o estôio possui, montado no mesmo.
um par de semelhantes mandibulas.
7 — Dispositivo de • acordo com os
pontos 5 ou 6. caracterizado pelo fato
de que o dispositivo munido? vai afixado à mandibula pivotãvelmente montada.
8 — Dispositivo de acordo com o
ponto 7 caracterizado pelo fato de que
a mandibula possui uma parte com rasgo ou fendida, e que o dispositivo munidor possui uma cabeça fendida numa
extremidade, podendo deslizar dentro do
rasgo ou fenda provida na mandibula.
cujo rasgo mantém com a dita cabeça
um ajuste sob atrito, a fim de mantéla presa á mandíbula.
9 Dispositivo de actirdo com os
pontos 5-8. caracterizado pelo fato de
q ue a mond:Si:1a móvel, ou as mandíbulas móveis, possuem um meio, destinado a fazO.lao pivotarem até sua posicio.dilatória.
*
In — Dopositivo de ao5-do com o
Ponto 9, caracterizado pelo fato de
que o dito ricto compreende uni elemen-

to, montado de forma dedizável stibre
o dispositivo munidor, e uma superflcie, configurada como cano, numa extremidade. destinada a cooperar com a
mandibula, adjacente A sua montagem
pivotante, a fim de fazé-ia assumir sua
posição aberta, e a cooperar com o
elemento-base na outra extremidade,
mediante o que o deslocamento do elementobase, na direçâo do elemento
desIzável, põe a superficie de como em
contato com a mandibuia.
11 — DispoOtivo de aceirdo com o
ponto 10, caracterizado por incluir um
meio para travar o envoltório na posição de abertura das mandíbulas.
12 — Dispositivo de acordo com
qualquer dos pontos anteriores, caracterizado pelo fato de que o meio ou
dispositivo munidor é tubular, tendo um
d'érnetro externo, sensivelmente menor
do que o diãmetro interno da estrutura
tubular.
13 Dispositivo de aceirdo com
qualquer dos pontos anteriores. caracterizado pelo fato de que o meio acop'ador é próprio para adaptação à haste
de %Olvida de um acoplador é próprio
para adaptaçâo à haste de válvula de
Um reciponte de pressr.o.
14 — Dispositivo • de acardo com
qualquer dos pontos 543. caracterizado
por compreender uni dispositivo abe dor
de vãivula. podendo ser operado pelo
movimento da mandíbula ou da( mond!.
bulas no sentido de abrir a válvula. e
de causar a Orça° do conteúdo de um
recip iente adaptado ao meio acoplador.
15 — Dispositivo de acanto com
qualquer dos pontos 5-13. caracterizado
por incluir um • grampo elástico. mimar.
tacto pelo meio aconlar'or, destinado a
conon'ar a passagem de liquido via o
tubo de paredes resilientes inser ido atra.
vés do dito grampo: meios nora pivôtar manualmente a manclibula até sun
posicâo dilatória e um meio. associado
ao mesmo, para abrir o nrampo. e Permitir ao liquido passar através do referido tubo na direção cio dispositivo mu.
nidor.
16 — Dispositivo de acordo com
qualquer dos pontos 1-13, caracterizado
pelo fato de que o meio, para acoplar
o diOpositivo munidor a um recipiente.
compreende uma porção rebaixada na
axtremidade do dispositivo avindor.
destinada a receber a haste da válvula
de um recipiente de pressão, de um
modo -a causar a abertura da válvula
pelo movimento relativo do recipiente
ou do dispositivo munidor.
17 — Dispositivo de acordo com o
ponto 16 caracterizado polo fato de
que a porção rebaixada é provida de
rosca para atarnixamento de uma porcão corresnondentemente roscada da
haste da válvula do recipiente de pres.
são.
18 — Dispositivo de acordo com
qualquer dos pontos 1-13. caracterizado
Pelo fato de que o meio para aeori'ar
um recipiente ao d i spositivo munidor.
compreende um membro-base na extrenodo4e cio disposit'vo mimidor, o oral
recebe um membro angu iar, emolven.
do. dela esoncado rima haste dr vá l
-vulademrcipnt-sO.
manrira a causar a abertura da vOlviOn
peio mov i m-nio relativo do recipiente
ou de dispositivo inutildor.

19 — Dispositivo de acordo com
qualquer dos pontoo 1-13, caracterizado
pelo tato de que o elemento-base apresenta uma abertura trespassante para
receber, no lado da estrutura tubular
da base, a extremidade poster.or do
dispositivo municiar, e para receber, no
lado externo de base, a baste da váivu.
14 de um recipiente de pressão.
20 — Dispositivo

dc aceordo com o

ponto 1, caracterizado pelo tato de que
o dispositivo munidor postou um elemento de Ombolo, solidário com o mesmo, e pelo lato de que a estrutura tubular suporta elementos reciprocantes,
dest.nados a, pelo movimento do meio
abridor aos mandíbulas, para a posição
de abertura das mandibutas, a fim de
mover os elementos reciprocantes no
sentido de fazerem contato com o elemento de embolo e o dispositivo munidor, movendo-se, contactarem um embolo, controlado pela válvula de um
recipiente de pressão, e causar a convecção do material entre o recipiente
e o dispositivo rnunidor.
21 — Dispo.n.tivo de aeordo com
qualquer dos pontos. anteriores, caracte.
risada pelo fato de que o meio acoplador destina-se à adaptação a um saco
ietmoPYistieo resiliente, do tipo dos que
se jogam *ora quando em-asfaltos, cujo
saco tem uma porçâo de gargalo que
inclui ui . anel termoplástico, sendo o
meio acoplador formado com uma ra.
rionira anelar, destinada a receber o
.o anel.
23 — Dispositivo de acordo com
qualquer dos pontos anteriores, caracterizado pelo fato de que o einento-base
compreende um meio, podendo ser operado no sentido de travar ou aferrolhar
a base estacàvelmente à estrutura tubular.
24 — Ilm tubo borrifador para coneic.",o desencravel com a mandíbula de um
espéculo. caracteriazdo per compreeto
der um tubo, tendo, numa extremidade.
uma cabeça com rasgo e podendo deslizar seibre a mand:bula de um espéculo. sendo que o rasgo estabelece cota
a cabeça do tubo um ajuste de fricção,
a fim de prender o tubo &Obre a mandíbula e para colocã 10 numa posição
longitudinal entre as mandíbulas, com
uma extremidade do tubo atravessando
a dita cabeça, e emergindo na extremidade posterior da mesma, para cooperação com um recipiente de uma
substáncia a ser borrifada.
25 — Meio acoplador combinado para
adaptar uma haste de válvula de um
recipiente de pressão à extremidade de
um tubo borrifador de um espéculo,
caracterizado por compreender: um
membro-base, bolsa ou soquete, afixado
à extremidade do tubo borrifador; um
membro anelar, envolvendo n haste de
vallvula, porém dela espaçado, e adaptnndo.se dentro da bolsa ou soquete;
e meios. a ssociados li dita bolsa, para
contactar a haste de válvula e liberar
o conteúdo .do recipimte permiendo.
lhe entrar no tubo borrifador. med'ante
o movimento manua l do recipiente em
reincao à haste de válvula.
Fi na lemn to, os d•mositantes reivin.
dicam. de nardo com a Convenção In..
ternacionnl e de eon!ormiciade com, a
artigo 21 . do Cód" io da Propriedade
Industrial, para o objeto das figuras
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deXerimento do pedido, durante 30 dias
podPrao apresent tr suas oposiçtes ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
20 a 24 inclusive, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados UnidoS da América do Norte, em 6 de
março de 1959, sob o n° 797.698 . e,
para o objeto das figuras 25 a 29 inclusiva, a prioridade do correspondente.
pedido, depositado na Repartição cie
Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 16 de novembro de
1959 sob o n' 853.146.
TERMO N 9 120.138
De 13 de junho de 1960 Requerente: Gustav Eirich, alemão,
engeQneiro e Wilhelm Eirich, alemão,
engenheiro.
«Dispositivo aperfeiçoado para misturar e granular».
Pontos Característicos
1. Dispositivo aperfeiçoado par a
triturar, misturar, amassar e granular
material pulverizado ou granulado, composto de um prato girava . em Cirno 'do
seu eixo central, éiispôsto obliquamente e, na sua parte média, livre de
órgãos instalados, caracterizado pelo
fato de que, na parte superior do prato,
devido à sua posição inclinada, achamse montados órgãos misturadores que
giram em torno de um eixo paralelo ao
eixo de giração do prato, órgãos esses
que atingem uma região que se estende
da borda superior do prato até prefentemente mais ou menos o meio do prato.
2. Dispositivo, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de que
a direção da giração das. ferramentas
misturadoras é reversível, sendo também regulável a sua velocidade de revolução.
3. Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
de que a altura da borda do prato
é mais ou menos igual à metade do
raio até o raio inteiro do prato.
4. Dispositivo, de aceire:10 com os
pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato
de que os órgãos misturadores rotativos servem, ao mesmo tempo, para limpar o fundo do prato e, a margem do
prato.
5. Dispositivo, de acôrdo com o
ponto 4, caracterizado pelo fato de que
nas ferramentas acham-se dispostas saliências a modo de narizes, que ao longo da parede da borda do prato.
6. Dispositivo, de acârdo com - o
pontb 4, caracterizado pelo fato de
que as ferramentas rotativas apresentam, nas suas extremidades voltadas
para o fundo do prato, a forma de
pontas que correm por eôbre o fundo
do prato.
•
7. Dispositivo, de acôrdo com '0
ponto 1, caracterizado por um acionamento por meio de um motor, .para a
'regulação • continua da, inclinação do
prato. •
8. Dispositivo, de acôrdo com o
ponto 7, caracterizado pelo fato de- que
o acionamento mecânico permite uma
regulação periôdicamente variada da
Inclinação do prato.

9. Dispositivo, de acôrdo com o
ponto 8, caracterizado por outra instalação que, quando o prato atingir periOd.camerite a posição mais horizontal,
'introduz no prato uma quantidade dosada do material a ser tratado.
10. Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 1 a 9, caracterizado pelo fato
de que, na região inferior e externa da
parede da borda do prato, se acham
instaladas ferramentas para amassar ou
bater.
11. Dispositivo, de acôrdo com o
ponto 10, caracterizado pelo -fato de
que, na região inferior e externa da
parede da borda do prato, se acha instalado um cilindro triturador.
12. Dispositivo, de acôrdo com o
ponto 11, caracterizado pelo fato de
que o cilindro triturador é acionado
com velocidade circunferencial igual ou
ligeiramente maior do que a do prato
inclinado.
13. Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 1 a 12, Caracterizado pelo fato
de que o prato inclinado se acha montado, na região inferior da sua circunferência, sôbre cilindros.
14. Dispositivo, de acôrdo com os
pontoe 11 a 13, caracterizado pelo fato
de. que os elementos de montagem dos
cilindros externos levam os elementos
de montagem para o cilindro triturador.
15. Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 11 a 14, caracterizado pelo fato
de que, pelo menos, um dos cilindros
externos é acionado e munido com um
revestimento de atrito para arrastar a
borda do prato que repousa sôbre o
MC2110.

16. Dispositivo, de adôrdo com o
ponto 15, caracterizado pelo fato de
que os cilindros externos são apertados,
por meio de um dispositivo pneumático de apêrto, contra a parede do prato.
17. Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 1 a 16, caracterizado pelo fato
de que o eixo de giração das ferramentas é deslocável no prato.
18. Dispositivo, de acôrdo com o
ponto 17, caracterizado pelo fato de
que as ferramentas rotativas estão montadas sôbre um braço de sustentação
oscilável ao redor do eixo de giração
do prato.
19. Dispositivo, de acôrdo com o
pontos 1 a 18, caracterizado pelo fato
de que, além da ferramenta misturadeira, disposta na região superior do prato em virtude da sua inclinação, existe, aproximadamente no meio da região
descedente do prato ou por baixo da
mesma, outra ferramenta mieturadora
que gira em tórno de um eixo paralelo ao eixo de giração do prato.
20. Dispositivo, de adirdo com o
ponto 19, caracterizado pelo fato de
que o diâmetro das duas ferramentas
misturadoras rotativas é mais - ou menos igual a um quarto do diâmetro do
prato ou ligeiramente maior,,
21. Dispositivo, de acôrdo com os
pontos 19 ou 20, caracterizado pelo
fato de que ambas as ferramentas misturadoras acham-se dispostas com os
seus eixos de giração oscilável em tôr.no do eixo de giração do prato.

TERMO N° 123.888
De 31 de outubro de 1960
FMC Corporation — Estados Unidos
da América.
Titulo: «Aperfeiçoamento em dispositivo obturador da pista de esferas partcularmente de um junta de rótula de
rolamento de esferas»,
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamento em dispositt,o
obturador destinado a fechar uma abertura de acesso conduzindo a uma pista
de esferas particularmente de uma junia..
de rótula de rolamento de esferas, caracterizado pelo fato de compreender
um obturador de material plástico d 'formável, dito obturador sendo ada;:fado
para ser prêso no interior da citada
abertura de acesso, em posição, por
uma das extremidades, de modo a C:IPStituir unia conUnuação da mencionada
pista, transversal à mencionada lbertura de acesso.
2 — O dispositivo de acôrdo com
o - ponto 1, caracterizado pelo .fa o do
citado obturador ter, em sua :itada
extremidade, uma ranhura de seçio
transversal semi-circular.
3 — O dispositivo de ,ackdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato do
citado obturador- ter, em sua citada
extremidade, uma ranhura semi-cilindrica
4 — O dispositivo de -acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do citado obturador ter uma" forma troncocônica e uma ranhura guiadora de esfera na mencionada extremidade, bem
como pelo fato de incluir órgãos destinados a prender o obturador to interior da abertura de acesso e um
suporte de material rígido 'ligado
outra extremidade do referido obturador.
5 — O dispositivo de acôrclo com o
ponto 4, caracterizado pelo fato do
mencionado suporte ter uni orifício destinado a receber uma ferarmenta para
remover o dispositivo da abertura de
acesso.
6 — Um dispositivo obturador para
uma abertura de acesso que conduz a
uma pista de esferas entre duas peças
relativamente giratórias caracterizado
pelo fato de compreender um obturador
do material plástico &ástico adaptado
para ajustar-se apertadamente na citada
abertura de acesso dito obturador tendo uma porção elàsticamente engajada
com as esferas colocadas na pista de
esf
7 —O dispositivo de acôrdo com os
pontos 1 ou 6, caracterizado pelo fato
da mencionada abertura estender-se radialmente através de uma peça cilíndrica externa até o interior da pista
de esferas, entre a peça cilíndrica externa e uma peça cilíndrica interna,
bem como pelo fato de 'incluir órgãos
destinados a prender o citado dispositivo à mencionada peça cilíndrica externa.
8 — O dispositivo de acôrdo com os
pontos 6 ou 7, caracterizado pelo fato
fato do referido obturador ter uma seção transversal de forma correspondente a forma de abertura, ,n fim de vedar
contra as paredes laterais da abertura,

a fim de vedar contra as paredes laterais da abertura, bem como pelo fato
do citado obturador ter urna ranhura
em, uma de suas faces destinada a
guiar as esferas na pista de esferas.
9. O dispositivo de acôrdo com °e
pontos 1 ou 6, caracterizado pelo fato
do citado obturador ter uma forma
tronco-cônica, uma ranhura arqueada
engajadora de esfera em sua extremidade de menor diâmetro e um disco
suporte de material rígido prêso a sua
extremidade de maior diâmetro.
10. O dispositivo de acôrdo com o
ponto 9, caracterizado pelo fato do citado d:sco de suporte ser Metálico.
11 O dispositivo de acôrdo com
os pontos 1 ou 6, cancterizado pelo
fato da referida abertura de acesso
conduzir ao da dita pista de
esfera entre peças relativamente mo.
veis de uma junta de rátula, dito
obturador tendo uma forma cilíndrica
o um diâmetro substancialmente igual
ao da referida abertura de acesso, e
incluir um disco de material rígido
prêso a uma extremidade do dito obturador, dito disco tendo um orifício destinado a receber uma ferramenta.
12 — O dispositivo de acôrdo com
os pontos 1 ou 6, caracterizado pelo
fato do mencionado obturador ajustar..
se apertadamente na citada abertura
de acesso e ter um orifício e uma
esfera de diâmetro maior do que o
referido °rifle:o inserida no citado ori.
fido para expandir o obturador, na
região da esfera, em engajamento apertado com as paredes da abertura de
acesso.
13 — O dispositivo de acôrdo com
o ponto 12, caracterizado pelo fato
de incluir, uma ranhura através da
extremidade interna do citado - obturador, destinada --a receber as esferas na
pista de esfera.
14 — O dispositivo de acôrdo com
o ponto 12, caracterizado pelo fato de
incluir uma nervura anular na perife.
rid externa do mencionado obturador,
destinado a engajar-se dentro de uma
ranhura anular na parede da abertura
de acesso.
15 — O dispositivo de acôrdo com os
pontos 1 ou 6, caracterizado pelo fato
d(.. mencionado obturador ter uma for.
ma tronco-cônica, cuja extremidade d e
menor diâmetro' corresponde substancialmente ao diâmetro da referida abertura
de acesso e cuja extremidade maior é
materialmente maior do que a referida
abertura de acesso, dito obturador sendo suscetível de deformar-se, quando
inserido na abertura de acesso, para
ajustar-se contra as paredes da abertura de acesso, bem -como pelo fato de
incluir órgãos conectados a extremi.
dade maior do obturador, destinados a
prender dito obturador na abertura de
acesso.
16 — O dispositivo de acôrdo cora
o ponto 15, caracterizado pelo fato do
referido obturador ter uma ranhura recebedora e guiadora de esfera transversal a sua extremidade menor.
17 — O dispositivo de acôrdo coxa
o ponto 15, caracterizado pelo fato de
incluir um elemento solidário com o
obturador, adjacente à extremidade
maior do mesmo, para ancorar libertài
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velmente dito obturador dentro da abei,- rior do rebaixo da parede lateral com- pelo menos uma das fitas a serem racterizado pelo fato do material de
cobertas, serem mascaradas enquan- revestimento entear em contato e
preender um contrapino.
tura do acesso.
25 — Aperfeiçoamento em junta de to passam através da câmara de re- ser Tu:ido:lu *mane a superficie da fi18 — O dispositivo de ~ice com
os pontos 1 ou 6, caracterizado pelo rótula de acordo com o ponto 22, ca- vestimento, de modo a Impedir que ta ou de cada fita, à qual é aplicafato de incluir uma cabeça obturadora racterizaod pelo fato do órgZo que man- o material de revestimento forme do, antes desta última ser engajada
roscada complementarmente a abertura tém o citado obturador engajado no uma cobertura efetiva sõbre as par- peíci elemento mascarador, porem ser
mascaradas.
expelido das áreas engajadas pelas
de acesso, dito obturador sendo preso Interior do rebaixo da parede lateral tes
4. Um processo de actirdo com cie projeções, pela pressão destas últia uma das extremidades da cabeça compreender metal solidificado.
pontos 1 ou 3, caraeterizado pelo fa- eme, ames ue enuineeer sobre a fita
26 — Aperfeçoamento em junta de to do masearamento ser efetuado ou fitas.
obturadora pára engatar aa citadas esrótula ie acordo com o ponto 19, ca- aplicando-se uma substância mascaferasna pista de esferas.
15. Um processo' de acordo pom
19 — Aperfeiçoamento em uma junta racterizado pelo lato de incluir uma mdora liquida á superfície do metal qualquer um dos pontos precedentes,
placa
metálica
presa
à
extremidade
exde rótula compreendendo, em conjun-i
e obrigando-se dita substância a en- caracterizado pelo fato do material
to uma peça cilíndrica interna; uma terna do citado obturador e soldada a durecer sôbre o metal antes cie pe- de revestimento ser nylon.
16. Um peucesso de acôrdo com
peça cilindrica externa, concêntrica com peça cilindr ca associada aleatinada a netrar na câmara de revestimento,
a peça interna, ditas peças tendo pistas, reter o obturador na abertura de aces- bem como pelo fato da substancia qualquer um dos pontos precedentes,
mascaradore ser subseqüentemente caracterizado pelo fato do material
de esfera anulares coincidentes que coo-1 so.
de revestimento ser mantido na for27 — AperteiçoaLento em dispositi- removida do meta/.
peram para definir uma pista de esfera
5. Um processo de acendo rem o ma de um leito fluidificado dentrd
entre as referias peças cilíndricas. dita vo obturador de pista de esferas, par- ponto
4, caracterizado pelo fato da da ctimara do revestimento.
peça cilindrica, externa tendo uma aber- ticularmente de uma junta de rótula de substância masearadora ser apEca17, um
u c. acordo com
tura de acesso cilíndrica conduzindo ra- roldmento dr esteres. caracterizado pelo da, por uma operação de impressão, qualquer tu- , r'n-: •
erecedentes,
dialmente, através de uma parede da fato de ser construido e adaptado para a certas partes da fita metálica que da fita ou fitas ser ou serem ace.
mesma, no Interior da pista de esfera: operar substancialmente de acOrdo com não devem ser revestidas.
das por aguce...aí eto ue. ínuução eléuma pluralidade de esferas dertro da o sare foi acima descrito e especificado 6. Um processo de acôrdo com o trica.
com
particular
referência
aos
modos
de
citada pista de esfera, destinat:as a ira
ponto 5, caracterizado pelo fato da
18. Um aparelho para aplicar, a
terconectar giratoriamente as citadas realização ilustrados nos desenhos ane- c.leraçáo de impassão ser efetuada uma
fita metálica, um material iapassando-se a fita sôbre um rillo impeças eflindricas; e um dispositivo des- xos.
sivel de revestimento, de modo a forA requerente reivind:ca de acordo com pressor. •
tinado a obturar n abertura de acesso,
mar sente uma tuperlicie exposta da
a fim de reter as esferas na p'sta de a C.onvençáo Internacional e o Artigo 8. Um Processo de acertai com e referida fita um revestimento que
ponto
6,
caracterizado
pelo
fato
de
7.903.
de
27
de
21
do
Decreto-lei
a°
esfera, caracterizado pelo fato do dito
fitas metálicas serem passadas efetivamente cobre apenas certas
dispositivo compreender um obturador agasto de 1945. a erioridade do corres- duas
através de uma câmara de revesti- partes da superficie da fita, dito
pondente
pedido
depositado
na
Reparde material plástico dentro da citada
mento, costae cota castas, bem coma aparelho sendo caracterizado pelo
abertura e Orgaos destinados a prender tição de Patentes dos Estados Unidos pelo fato da substância mascaradora *ato de compreender: uma cirnam
o obturador em posiçáo dentro da aber- da América. em 12 de janeiro de 1960. ser aplicatia as faces expostas das de revestimento adaptada para contura de acesso, COM 1MM face do citado soba' 1.992.
fitas mediante passagem das ditae ter o material de revestimento em
R ro de Janeiro. 30 de setembro de fitas ene e relos impressores, antes forma sólida !Memento dividido;
obturador em posiçáo para engoiar sucessivamente agi esferas na pista de esfe. 1964.
das referidas fitas penetrarem na dispositivos destinados a aquecer a
fita e arrasta-la através da câmara
câmara de revestimento.
ia.
8. Um procesos descardo com o de revestimento; e elementos desti20 — Aperfeiçoamento em junta de
Ti :R110 N9 123.946
r.onto 7. caracterizado pelo fato da nados a mascarar determinadas árerótula de aceordo com o ponto 19. casubstância mascnradora ser aplicada as expostas da fita.
racterizado pelo fato do órgao destiEm 3 de novembro de 1960
às bordas das fitas.
19. Um aparelho de ocórdo com o
nado a obturar a abertura de acesso a
Tecalemit Limited — Inglaterra.
9. Um processo de acôrdo com ponto 18, caracterizado pelo fato de
fim de manter as esferas na pista de
Título: Aperfeiçoamentos em pro- qualquer um dos pontos 1 a 8, carac- inclua elementos destinados a pasesfera, compreender um d'sposittea obtu cesso e aperélho para revestimento terizado pelo fato de, depois da forsar simultân:ainente duas fitas me- •
redor roscado. atarracha2o na abertura de fitas metálicas.
mação da revestimento, as sueeuen. táticas através da câmara de revesde acerso. bem como pelo fato do obtueia mascaradora ser removida por timento, enquanto ditas fitas são
rador suportado pelo dito dispositivo
Pontos Característicos
me:o de um solvente.
mentidas em contato unia com a ouobturador catar localizado de modo a
tra, de modo que o meteria; de re10.
Um
proccsos
de
acõrdo
com
ou
engajar as referidas esferas na Pista 1. Um processo de aplicar um re- pontos 1, ou 3, caracterizado pelo fa- vestimento seja deposnado sõmente
de esfera e gaiatas através da abertura vestimento de material fusivel, de to do mascaramento ser efetuado sóbre as superficiee expostas das
de acesso miando ocorre uma rotáçáo modo a formar, sabre uma fita me- pelo menos em parte, por meto de duas fitas.
relativa entre as peças cilindricas da tálica,' um revestimento que efetiva- pelo menos um elemento mascarador 20. Um aparelho de miordo com os
mente ccbee apenas uma pule da
pontos 18 ok 19, caracterizado pelo
junta de rótula.
superfície da referida fita, processo que se desloca através da câmara de fato dos elementos mascaradores
21 Ape-leiçoamento em funta de este caracterizado pelo fato de com- revestimento. juntamente com a fita compreenderem um dispositivo destirótula de actirdo com o ponto 19. ca- p reender as etapas de: aquecer a fi- ou fitas, mantendo contato com as nado a depositar sôbre uma superfidas fitas que não devem ser
racterizado pelo fato do mencionndo ta pelo menos ate a temperatura da áreas
providas com uni revestimento efe- cie eáposta da fita, Ott de pelo me&filio prender o mencionado oblurndor fusão do mate-ial de revestimento; tivo.
nos uma das fitas, entes que a mesma penetre na mimara derevestla peça cilindrica externa para reter o aplicar um elemento mascarador
11.
Um
processo
de
exora°
com
mencionado obturador na abertura de contra pelo menos um lado da fita; Ponto 10, caracterizado pelo fato do mente, urna substancia masearadora
acesso em uma cioso-fio rurcet ivel de e passar a fita, com o elemento mas- elemento mascarador, ou de cada que impede o material de revestiennalar as citadas referes na pista da carador em posição, através de uma elemento enascarador, ter a forma de mento de sei depositado Obre as
o material de re- uma faixa flexivel tendo em sua stt- áreas mascaradas da fita metálica.
esfera e guia-las transversalmente à cámara contendoestado
sólido finavestimento em
prolecers ou.: engajam as 21. Um aparelho de acerte° com o
abertura de acesso.
mente dividido. gle modo que dito perneie
áreas da fita, ou de cada fita, que
22 — Aperfeiçoamento em ¡unta de material é fundido e obrigado a for- não devem receber um revestimentc ponto 20, carac i erizado pelo fato do
elemento mascarador compreender
rótula de acôrdo com o ponto 19 ca- mar uma cobertura aderente &Obre efetivo.
tire dito imprese ar para cache fita,
racterizado peto fato da mencionada as áreas expostas da fita, o elemen12. Um processo de acôrdo com c destinado a deposIter sôbre a refeto
mascarador
sendo
removido
de
fiabertna ter um rebaixo em sua parede
ponto 11, cnracterizado pelo fato de rida fita uma substância mascaralateral, bem como Órgãos enpa iados no ta após a aplicação do material de duas fitas metálicas serem passadas d
ser forma liquicle.
revestimento.
através da câmara tl e revestimento
Interior do referido reba ixo L, citaAa
22. Um apurNho ee acôrdo com
2. Lm processo de acôrdo com o prensadas uma contra a outra entre
parede l-iteral e apoiando o c4:--hoorinr
para manter o mesmo na mencionaria ponto 1, caracterizado pelo fato de duas faixas tr.asicaradoras flexíveis. qualquer um dos ponter 18 a 29, caelemento mascarador consistir, pele
13. Um proce•so d e ecOrdo cana os racterizado peo fato Co dlenostrivo
abertura de ;cesso.
menos em parte, de uma segunda te Pontos 11 ou 22, caracterizado nele teesearaen- c e rnereenta para cada
23.— Aoerfecoanvnto 'em lenta de ta metálica, bem como pelo fato dar fato de cada fa:xa proteger as tirem fita, uma faixa e an fiai que está lorótula de ace-do com o ponto 22, ca- duas fitas serem prensadas, costar das fitas oue são enenjadas. pe'e• caliefla dent e () da ceni-ra de revesracterizado pelo fato do Ora go retentor com costas, uma contra a outra, en- oroleçÕes. de modo a imp-dir Ma l timento r..• .a.o!eeies que
-quercontadmerial vst- são adentades para e- prensarem
do obturador canelado no int erior do quanto sãe passaeas através da câdevem
rebaixo da parede lateral compreender mara de re. estimento. de modo que mento com o 'neta' das fitas, peai contra á reas da fita .. t,e não
.t I efelirn.
o material de revestimento é atole menos até pua a temperatura do me- receber iro rever.:
tun ene) de mola.
P:an o
28. urri
24 — A perfeicoam•into e nihm te de csdo abluente a uni iadd de cada fite tal sela inferia:- ao omito de faef'
er)'.1'°r
alan'ado
cn
't
r?,
3
atardo
xm
o
ponto
4
9.
Um
pont.do
dito
mai
?ri'
I
de
revestlinen`o
•
onto
22
ca.
p
rótula ii acardo com o
14. Ten
ttei: '1 com t'rlI e e res eea on: ott t arrus s.-leponto 2, enrecteri ettdo pelo tato de
racterizaclo neto fato do 6rono cate man- partes
enpernete
de
urna
superficie
exposta,
de
qualquer
tea
doi
pontos
10
a 12, ca- do:liadas de sómente
lém o citado obturador palre no lute
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de cada urna de duas fitas que são
passadas através da câmara de revestimento com suas outras superficias prensadas uma contra a outra,
caracterizado pelo fato do dispositiva
mascarador compreender um par dc
faixas sem fim suportado projeções
que sáo prensadas contra as faces
expostas das fitas enquanto ditas fitas estão no interior da câmara de
revestimento.
24. Um aparelho de acôrdo com
qualquer um cies pontos 18 a 23, caracterizado pelo fato de incluir uni
dispositivo destinado a injetar ar ou
outro gás na parte inferior da câmara de revestimento, a fim de
manter, na referida câmara, um leito fluidifeado do material de revestimento através do qual as fitas a
serem revestidas são passadas.
25. Aparelho de acôrdo com qualquer um dos pontos 18 a 24, caracterizados pelo fato de incluir um dispositivo da aqueciment por indução
elétrica destinado a aquecer a fita
ou as fitas antes das mesmas penetrarem na câmara de revestimento.
26. Um vro em de aplicar um revestimento de material fusível a uma
fit- r-atálica, caracterizado pelo fato de estar substancialmente de
acôrdo com o a ae foi aqui descrito
com referência aos desenhos anexos.
27. Aparélho para aplicar um revestimento de material fusível a uma
fita metálica, caracterizado, pelo fato
siar substancialmente de se5r+-''
com o que foi anui descrito com referência aos desenhos anexos.
28. Uma fita metálica tendo uni
revestimento queefetivamente cobre
sa rnante uma parte das áreas superficia 's da fita. ca racterizada pelo fato de ser produzida pelo processo ou
com o emprêgo do aparêlho de acara
do com qualquer um dos pontos precedentes.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903 de 27
de agôsto de 1945, anrioridade dc
cc_resnondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Inglaterra, em a de novembro de 1959, sob c
n9 37.134.
TÊRMO N9 124.367
22 de novembro de 1860
Titulo: Máquina de Pistão Livre.
Pontos Característicos
1 — Uma máquina de pistão livre
campreendendo um arcabouço incluindo um par de cilindros compressores axialmente alinhados,urn par
de conjuntos de pistão, cada um
tendo um pistão compressor disposto
para movimento alternativo num dos
ditos cilindricos compressores e um
pistão motriz de um diâmetro não
maior que aquele do dito pistão compressor disposto para movimento alternativo no dito cilindrico, cada um
dos ditos pistão motrizes tem uma
cc,Ca, e dispositivos sustentando os
ditos conjuntos de pistão para movimento alternativo compreendendo
um eixo-guia, e dito eixo-guia tendo
partes cada uma conduzindo um dos
ditos conjuntos de pistão, caracterizado pelo fornecimento de um suporte fixo fixado ao dito arcabouço a
acoplando com cada uma das ditas

partes de eixo-guia para apoio direto do mesmo pelo dito arcabouço
num ponto, e um segundo suporte
independenterhente fixado ao dito artabouço em relação espaçada com o
dito primeiro suporte e . se acoplando com cada uma das ditas partes de
e:xo-gula para apoio direto do mesmo
pelo dito arcabouço num segundo
ponto espaçado do dito primeiro ponto, cada parte do dito eixo-guia se
estendendo através um .dos ditos pistões compressores e para o interior da
coraa de um dos ditos pistões motrizes.
2 — Uma máquina de pistão livre,
conforme definida no ponto 1, cada
dito pistão motriz se caracterizado
por ser livre de contacto mecânico
com o. dito cilíndrico de combustão e
tendo uma folga com o mesmo não
substancialmente maior que 1/400
do diâmetro do dito cilindro de combastão.
3 — Urna máquina de pistão livre
conforme definiaa no ponto 1, caracterizada por incluir um membro aílindrico se prolongado axialmente
para o interior de cada extremidade
de dito cilíndrico de combustão, um
suporte fixado ao dito arcabouço e
sustentando o dito membro cilindrico
cada dito membbro cílindrico tendo
uma 'superfície Cilindrica exterior
em relação radialmente espaçada com
a parte superficial interior cilíndrica
oposta do dito cilindrico de combustao para proporcionar uma câmara
anular entre as mesmas, cada sáia do
dito pistão motriz reciprocamente recabível numa das ditas câmaras anulares para comprimir o ar no seu
interior, cada dita câmara nular desse modo constituindo uma câmara de
rechaço.
5 — Uma máquina de pistão livre
conforme definida no ponto 1, caracterizada pelo fato do dito eixo-guia
se apresentar em duas partes separadas, cada uma constituindo uma das
ditas partes do eixo-guia, os ditos suportes compreendendo um - por de
mancais espaçados se acoplaaido com
cada uma das ditas partes do eixoguia.
- 5 — Uma máquina de pistão livre
, de acõrdo com o ponto 4, caractenzada 'por incluir um memro cilíndrico
se porolongado axialmente para o interior de cada extremedidade do dito
cilindro de combustão, cada dito
memro cilíndrico sendo sustentado
por um dos ditos suportes e tendo
montado no seu interior um dos ditos
mancais, cada dito membr cilindirco
tendo uma superficie cilíndrica exterior em relação radialmente espçada
com a parte super acial interior cilíndrica oposta do dito cilindor
ecmbustão para proporcionar uma
câmara anular entre as mesmas, cada
saia do dito pistão matriz sendo recebivel para movimento alternativo
numa das ditas câmaras anulares para comprimir o art no seu iaterior,
!cada dita câmara anular dêsse modo
constituindo uma câmara de rechaço.
6 — Uma máquina de pistão livre conforme definida no ponto 5,
caracterizada por incluir uma cabeça
de cilindro montada - ceíbre a extremidad eexterna de cada dito cilindra
cor jr, um outro dos ditos mancais sendo montado em cada oita
cabeça de cilindro.
7 — Uma máquina de ;latão livre
conforme definida no ponto 6, cada

didta cabeça cili4drica tendo uma
câmara coletora de ar no seu interior,
çacia ulea Gamara cuiewia ue ar teudo unia pai-eue troneo-conica sepaa anuo a tuta cama/ a ao mtealor ae .um
dos ditos cainuros ue compressores, e
urna mulaipacivade de valvulas -a
uma (Unica) via em cada mia parede
tronco-cônica permitindo a cada dita
parede troalco-canica permitinuo
passagem do ar dos altos ciandors
coinpiessores para as altas câmaras
do ara dos ditos cilindors compressores pata as' Citas cantaras ao varaficar-se á curso para o exterior dos
ditos conjuntos Ge pista°.
8 — lima máquina Ge pistão livre;
de actirdo com o ponto ', caracteriza°a pelo lato ue caaa dita cabeça ue
cilindro ter uma câmara de ar no se
interior, cada alta camara coletora de
ar tendo uma parede tronco-cónica
seperandô a dita câmara do interior
de um dos ditos cilindros compressores, e uma multiplicidade de válvulas de uma via em cada dita paa
rede tronco-cônica permitindo a passagem do ar para o interior
ciimaros compressores das altas camaras ao vernicarase o cursa para
interior dos ditos conjura: a de pistao.
9 — Uma máquina de pistão livape
de acôrdo com o ponto 6, um dos ditos suportes de mancai para ' cada
dita parte de eixo-guia de um dos ditos cilindros compressores e com uma
extremidade externa do dito cilindro
de combustão e tendo uma secçao intermediária inclinada em relaçao ao
eixo geométrico do dito cilindro e se
estendendo da extremidade a_. .a
dito cilindro compressor para a 'extremidade externa do dito cilindor de
combustão.
10 — Unia maquino de pistão livra
de actirdo com a ponto 9, caracterizada pelo fato de cada pistão compresSoe ter uma secçao tronco-cnica maio/
sendo disposta para sobrepor-se à dita
secção intermediária inclinada na posição mais . para dentro do diti pistao
compressor.
11 — Uma máquina de pistão livre.
de acórdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato de cada alto cilindro
compressor ter uma cabeça de cilindro
montada sõbre a extremidade exterior
do mesmo, cada cabeça de cilinaur
tendo uma cardara coletora de ar ao
seu interior„ cada dita câmara cole
tom ... de ar tendo uma parede tronco
cnica separando-a do interior de um
aos ditos cilindros compressores, e uma
multiplicidade de válvulas de uma via
em cada parede tronco-cônica permitindo a passagem do ar dos ditos
cilindros compressores para as dita,
câmaras no curso para o exterior dos
ditos conjuntos .de pistão, cada dito
pistão compressor tendo Lima secça.•
tronco cónica maior disposto para
situar-se de uma ditas paredes tronco-cnicas na posição mais exterior dos
ditos conjuntos de pistão.
12 — Uma - máquina de pistão livre
conforme definida no ponto 1, caracterizada por cada cilindro compressor
ter uma cabeça de cilindro montada
sobre a' sua extremidade a, caaa 'dita cabeça de cilindo tendo ama
câmara coletora de ar no seu interior
Cada dita ' amara coletora de ar tendo uma p arede tronco-cônica sanar- a do-a do interior de um ditos cilindros compressores, e uma mutiplia
cidade de válvula de uma a:a em ca •

da dita parede tronco-cônica permitindo a passagem do ar para o nue.
rior dos ditos cilindos compressores
cias dilas câmaras RD verificar-se o
curso pra- o interior dos ditos conjuntos de pistão, cada dito pis. aumpressor tendo uma seção tronco-cônica maior ciaaosta para ...aar-se amar
xo de uma das ditas paredes tronco4
cônicas na posição mais exterior dos
di .s =juntos de pistão.
13 — Uma máquina de pistao
conforme definida no ponto 1, cada
um dos ditos cilindros compresfswes
tendo uma cabeça de cilind
montada sõbre a sua extremidade externa e incluindo dispositivos de rechaço auxiliares compreendendo ur inana
bro tubular Oco conduzindo por cada
dito cabeçote de cilindro, e um prolongamento cilindrico em cada cilindro compressor tendo movimento alternativo no dito membro tubular.
14 — Uma máquina cie pistão, ema
forma definida no ponto 4, caracterizada Por incluir dispositams interligando desprendivelmente os ditos pis.
tões de cada um dos cti -Jos conaantos
de pistão em uma das ditas partes ne
eixo Compreendendo um tirante se
estendendo axialmente atrave.: dita
parta de eixo e tendo uma extremidade fixada a um dos entoa pistões .-j.
trizese sua extremidade oposta ciesprendivelmente ligada a dita parte cla
eixo.
15 — Uma máquina d epistao livre,
conforme definida •no ponto 4, cada
dita afane de eixo tendo pasagens Longitudinalmente dispostas no seu iatenor para recepção do fluido rena*
gerante.
.16 — Uma máquina de pistão livre, conforme definida no ponto 4, dos
ditos 'suportes para cada um dos clitoas mancais se' caracterizando por.
compreender uma multiplicidae ele
braços fixados à uma extremidade externa do dito cilindro de combustão e
se .estenlenclo do mesmo numa direção inclinada com respeito ao eixo •
geométrico do dito cilindro.
17 — Uma máquina de pista° livre,
de acórdo com o pontos, um dos ditos
suportes para cada um dos ditos mancais compreendendo uma iarecle tronco-cOnica Tachada se estendendo ri'
uma extremidade externa da dito cilindro de eombuStao, e peio meno3
uma valvula cl uma via na dita parede
permitindo a vasão do ar para o exterior do dito cilindro comue:.3or
durante o curso para dentro do dito
conjunto de pistão.
18 — Uma máquina de pistão livre
de aeôrdo com o ponto 5, cada dito
membro cilindrico tendo uma passagem anular no seu interior, um (luto
de admissão para liquido refrigerante levando à dita passagem, e um duto de descarga para liquido refrigerante se oriignando da dita passagem.
19 — Uma máquina de pistão livre,
de acôrdo com o ponto 3, caracterizaa pelo fato , de cada dite cilindro
compressor ter uma cabeça de cilindro montada sôbre I sua extremidade,
cada uma das ditas cabeças de cilindzc `ando uma câmara coletora de ar
no seu interior incluindo um membro
tubular Oco conduzido por , cada um
dos ditos cabeçotes de cilindro, um
prolongamento cinlindrico em cada
dito cilindro compressor tendo movimento alternativo no dito membro
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Publicação feita ele- ãcôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade 1m:ustulai:
29 Da data da .publicação de que trata o presente reetigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Proe....",edade Induetrial aqueles que se julgarem peejuclicados.
tubular, o dito membro tubular e o
dito prolongamento eilindrieo, formando entre os mesmos uma segunda
cãmara d ereehaço, o dito prolongamento cilindrico tendo uma cámara
coletôra de ar ik dita segund cansara
de rechaço, o dito duto uma Valvu!a
de uma via no seu interior a vasao
da dita câmara coletora de ar paia a
dita segunda câmara de rechaço, e
dispositivos da válvula de uma via
permitindo a va,são da dita segunda
câmara, de rechaço para a dita cãaliara fechada, cada dita parte de eixo tendo uma passagem no seu interior proporcionando comunicação ela
dita câmara fechada a dita primeira
câmara de rechaço.
20 - Uma máquina de pistão livre
com o ponto 1, caracterizada por incluir dispositivos formando uma ,as
sagem para tomada de ar levando ao
dito cilindro de combustão, cada dito
cilindro compressor tendo uma parede
extrem, uma multiplicidade de válvulas de uma via em cada dita :parede
extrema permitindo corri entrada de
ar no interior dos ditos cilindros
compressores com a ocorrência do
curso para dentro dos ditos coniuntos
Válvulas de urr.a via em cada dito clde pistão, e uma multiplicidade de
lindro compressor e 'se comunicando
com a dita passagem para passe
do ar de entrada dos ditos chim.. is
compresosres para o dito cilindro la
combustão através a dita passagem
co mo curso para o exterior dos ditos
con iuntis de pistão. •
21 - Unia máquina de pistão livre,
de acrdo com o ponto 19, caracterizada por incluir um par de nervuras
conduzidas nelo dito arcaboueo e sustentando cada dita manga para movimento alternativo.
22 . - Uma máquina de pistão livre,
conforme definida no ponto 1, caracterizada pelo fato do dito ebto-guia
ter suas extremidades apoiadas na
dita armaeão. e uma manga para cadada dito conjunto de pistão montada nora movimento alternativo sôbre
o dito eixo, cada uma das d i tas mangas tendo fixado mesma um, dos ditos pistões compressores e um dos ditos pistões motrizes.
O requerente reivindica de acôrdu
com a Convencão Internacional e o
Art. do Decreto Lei n 9 7.93.J de 27
de agosto de 1945. a prioridade do
coresnondente pedido depositado na
Ren artieão de Patentes dos E'stadns
Unidos da América, em 23 doe 'novembro de 1S59, sob n 9 854.912.

reagentes são aquecidos juntos em. xl - s til - piridina gerada in sito ponto 21, caracterizado por se incorcacau() ue vapor ou em eStateo agin- é purilleada, antes tic reagir com poeae o agente escanzarae numa prodo, quer sob pressa° abmoeierrea ou mabenoi, por aestitaçao pala remover poço
peso.
soo peessão superior • is pressa() at- a água e ou a alta-Motive nao
"Pio0à s:d' 6
e col
e l% o coom. qual.
mosferica.
quek um G03 pontos 20-03, caracteri3 - Um processo de acordo com
13 - lha . ,processo de acari') com zai.° pe.a incorpmatçeo adicional de
uma o umaio drogas veterinárias e ou
qualquer um dos pontos 1 ou 2, ea- o ponto iu, oarac.eiisado pOVCIU0
eae.eerzado peia presença de um catoimaIdewo e matenol m.neeais.
talisador, por exemplo, um. eabairsa- suo equeeides juntos, em uni peoces2a - Processo de ac..ado com o
dor ácido ou um catalisador básico. so de ma :Jó estágio, .opcionalmente pon.ot, 24, carac eeizaclo porque a dro4 - Um processo de aeerdo com em peeseoça de um cat3.11tiador.
.
ea veaelariarla e ou minerai adicional
o ponto 3, caracterizado porque o ca14 - 1.1er arceasso de acordo com e se.ccronatia no grupo que consiste
talisador básico é amônia, um hidró- o ponto 13, caracterizado porque
de comacetaurazida, reachlazina, nexido de metal alcalino ou de metal ea..aiisadur é o metóxido de sódio.
xac.o. u-etario, pipeeazina,
aleadno-terroso, por exemplo, hidró15 - Um processei de acordo coni caferana-4 -- medi - piperazina, texido de sódio ou hidróxido de cálcio, qua..quer uni dos pontes 10-11, carac- tracio..ew de carbono, 3, 3', 5, 5', 6,
uni hidróxido de amônio quaternário, terizado roivie. o formaideldo está 6' - heaacioro - 2,2' - ciiidroxidifepor exemplo, hidroxido de benzil-tri- presente sob a forma de uma eultiçao nli - me,ano, 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6,
inedl-amunio, um carbonato de metal aquosa, corno pra formaideido ou
ceia.c.or.) - 2,2' - diidroxi alcalino, por exemplo, carbonato de como trio:J.-me tileno.
difenilemecano, sulfato de cobre, bisódio, uma omina terciária, por
16 - Uni processo de acôrdo' com caaliona -ío de sódio e Sulfato de coexemplo, trimetil-amina, trie.il-ami- o ponto 1, caracterizado psique a 2- balto.
na, çametii-anilina, aietil-anilina ou be a - hidroxi - medi - piridina
2e Processo de acárdo com o
trietánol-amina, um alcoxicto de me- e matenol sio substituídos por alia- pois
20, para preparar urna compotal alcalino, por exemplo, metóxido picona e clUnetil-acetal de formal- sição'O
para uso oral, caracterizado por
de sódio ou potássio ou etôxido de doido.
comoeeentier a incorpte ação partisódio ou Potássio, ou uma resina tro17 - Um processo de acordo Nen cularmente por dissolução entre 10%
cadora amonica, por exemplo, o protOee, em peso, de 2-beba - metoxi
duto existente no comércio sob o no- o ponto 1. caracterizado porque a 2- e- etil
- piridina e, opcionalmente,
beta - hiciroxi - etil piridina e o
me de Ambn.lite Ira 400 (OH).
cima
de
0,15% em piso, de um agenmetanol
são
substituídos
por
alfa-pi5 - Um processo de acôrdo com o
te
estabilisante
d ecár, alem de 0,3colina
e
éter
monocloro-dimetílico
ou
ponto 3, caracterizado porque o ea3% em piso, de um agente espassapor
alfa-picolina
e
éter
'monebrornobaliaador ácido é ácido sulfúrico, ácidor em um mei) aquoso.
do ' acético, ácido fosfórico, um sal
27 \ - Processo de ac s:rdo com O
ácido, por exemplo, forfato diácido de
18 - Um processo de, aeõrdo com
23, para preparar uma composódio ou pirossulfato de potássio, um o ponto 1, caracterizado porque a 2- ponto
sição para uso parenteral, e partiacido de Lewis, por exemplo, cloreto vinil - pirichna ou a 2-be,a - hi- culatmente para injeção subcutânea,
de cálcio, cloreto de zinco, ou trifluo- droxi - etil - piridina e o metanol revacerizado
por compreender a inreto de boro, ou um composto de ação são aquecidos juntos, em presença de eorporaeão particularmen e par disácida, por exemplo, alutnina, ou uma hidróxido de sódio e sob pressão su- solução entre 70% e 95% em pêso, de
terra ativada com ácido, por exem- perior à, pressão atmosférica.
etil - piridina,
2-beta - metoxi
plo, terra de Fuller ativada com áci19 - Um processo de acOrdo com e opcionalmente, cérea de 0,1 0/„ de
do . ou uma resina trocadora estiônio ponto 10, eaeacterizado porque a 2- um agente estabilizante de côr em
ca;
beta - hidroxi
piridina é um meio Aquoso. estéril.
23 - Um processo para o combate
- Um processo d eacôrdo corri o gerada ia sz,u. a partir do alfa-picoponto 1, caracterizado por estar pre- lina e folmalileido aquoso, segunda-se a' veunes ou helrnintos em animais
sente um diluen.e ou solvente.
a remoção da água e do ex cesso de domaie is, caracterizado por com7 - Um processo de aeôrdo com alfpa-icolina por destilação, e depois preender a administração aos referio ponto 6, caracterizado porque o di- a reação do lieta-hidroei
dos animais de 2-beta -- metoxi etil luente ou solvente é um excesso de ridina bruta assim obtida csm meta- etil -• piridina, numa proporção de
um d)s reagente, por exemplo,' meta- nol, em presença de hodróeido de só- 100 a 300 ing 'kg. de pêso do corpo e,
nol, ou tolueno, ou ,xileno, ou uma dio.
mais parti cular:nen e, numa propor•
mistura de difenila e éter-difenilico,
ção de 175 a 250 mg , kg. de péso do
20 - Processo para a fabricação corro.
a referida mistura senda eacontrada
no comércio sob o nome de "Dow- de composições antelminticas ou ver23 Um processo para a fabricamicidas, em forma de soluçôes sus- ção de 2-beta - metoxi - etil therm A".
pensões. emulsões, tabletes, compri8. - Um processo de acôrdo com midos drág,eas, trociscos, cápsulas e piridina e seus seis, substencialmente
me noi descrito acima, com esqualquer dos pontos 3-5; caracteriza- de outras fornias de dosagem, carac- conto'
pecial referência aos exemplos 1-24
do por estar. presente - entre 0,001 e terizado por compreender a incorpo- dados.
1.0 de uma proporção ' molecular do ração de urna pronoreão eficaz, na ' As requerentes reivindicam de
catalisador, relativamente a quanti- escala de 10% até 5,5%. por pêso, acere°
a Conveneão Internaciodade de 2-vinil - piridina ou 2-beta de 2-beta -s. metoxi etil pirl- nal e• ocom
Art. 21 do Decreto-Lei 7.903
- hidroxi - etil - piridina usada dina ou de um sei sal, fisioló gicemende 27 de agêsto d e 1945, as nrieridacomo matéria prima.
te aceitável, como seja o cloridrato,
dos corresnondentes pedidos de9 - Uni processo de acárda com o bromidrato, o picrato e o 1:1'e:rolo- cles
de Patentes
o ponto 8, caracterizado por estar nato, a um veículo, escolhido do gru- nositedos na Repartição
da Ine l a'erra em 1 9 0- d eeembro .de
presente
entre
0,2
e
0.7
de
uma
propo que pmpreende solventes. , dilu- /O52, is de dezembro de 1959 e 8 de
TERMO N9 124.579
porção molecular de uni catalisador, entes, cae g as agentes der'nlegeare-ea, juneo
de leGO, sob ns. 40.E 4 5. 40.951
relativamente
a
quantidade
de
2-vinil.
becrerios
ráticos, basterleld e a, ceroriet- e 20,0a.'', res nectiverren‘e e 31 de ouDe 1 de dezembro de 1960
- piridina ou 2-beta - hidroxil
das, estabilizantas, esuossantes, con- tubro de
Imperial Chemical Industries Liml- etil - piridiha usada coem) matéria servadores e, eventualmente, agentes
prima.
coiorantes farmacêuticamente aceitáted e The Mielland Tar Distiliers LiTERMO N9 124.971
mited - Inglaterra.
• 10 - Um Processa de acôrdo com veis.
-de 1960
De (1:
Titulo - Processo par aa fabrica- o ponto 1, caracterizado porque a 221 - Processo de acôrdo com o
Requerente: Ludiow Cerporation, uma
ção de 2-Beta-met,oxi-etil-piridina e beta - hidroxi - etil - piridina é ponto 20, caracterizado por incluir a
seus sais, bem como de composieões gerada tn situ, pela reação entre a incorporação de um a gente estabill- sociedede do E-rodo de Massarlumetts,
antelminticas baseadas nesses com- alfa-picolina e formaldeido.
zante que é a hidraxil-amina ou um estr.Weec = rli em Nee( l imm 'i:-Ie'ghts, Maspostos.
de seus sais por exemnio, o cloridra- sachtis,CM Estados Un'dos da América
11
Um
processo
de
acôrdo
tom
Pontos característicos
•
o ponto 10, caracterizado porque a to ou o sulfato, formaldaxima, um do Nor'e,
Ito
<xPro:,:eso
1 - Um processo para a fabrica- alfa-pieolina e o formaldeido são s41 de , y-uftnio, por exemnlo, cloreto
da
ção de 2-beta - metoxi - etil pi- aquecidos juntos em um m ai n aquoso, de amenio. ou um sal de estanho,
co
str,)erri
f:kimentnres e
ridina, caracterizado por comnreender e soo presto superior à. pressão at- nor exemolo, cloreto estanoso.
texi,: eb'ide de acôrla
cord;lo em
o aquecimento, quer da 2-vinil - pi- mosférica, a uma temperatura de
22 - Proceasso de neônio com o C0111 OS mCSiros.
ridina quer da 2-beta - hidroxil
120-1609C.
ponto 21, caracterizado por se incorPacto::
etil
piridina, com metanol.'
12 - Um processo de acórdo com porar o agente estabilisante rema
2 - Um processa de acôrdo com qualquer um dos pontos 10 ou 11, ca- prop orção de 6,001 até 5% err
1. -e Peo... a.so pare trat:nnento
() ponto 1, caracterizado pormie os¡ r acterizado porque
a 2-beta --, hidro23 - Processo de acôrdo com o sopediate de uni cardo ou 110 têxtil,
•

•-
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
15 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedidcx, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,
caracterizado por compreender as fases
de mover-se o fio, na-direção do seu eixo
longitudinal, através de, em aontato
com, uma massa de corpos arredonda.
dos, e de mover-se simultâneamente, a
dita massa de corpos arredondados, continuamente e de um modo geral em planos paralelos ao no em uuestão
2. — Processo de acôrdo com o puas
to 1, caracterizado peio .tato de lae
o movimento da dita massa de cornos
arredondados, é executado mediante rotação a referida massa m sintido de
intersecção e cruzamento com o eixo longitudinal do fio.
3. — Processo de acôrdo com o junto 1, caracterizado pelo Lato que
a massa de corpos arredondados c msiste em membros inch\ 'duais, os quais
são rotados para exc.:ação do movimento.

4. — Processo de acôrdo cara qualquer dos pontos anteriores caracterizado pelo fato de que, à dita massa de
corpos arredondados é aplicado um material „fluido dereves-imenta, com o fim
e alisar a penugem cio fio têxtil.

•

5. — Processo de acôrdo com o ponto 4, caracterizado pelo fato de que, depois de ter sido passado através ca
massa de corpos arredondados, providos
do material derevestiemnto, é o fio .'extil passado através de uma segunda massa
de corpos arrredondados sim:lares, isentos porém do material de revesti.: ?alio,
cuja massa é igualmente adaptada para
in'ersecção e cruzamento com O eiX) lon •
gitudinal do fio. -

6. — Processo de acôrdo com o ponto 5, caracterizado pelo fato de que,
depois de ter passado através da segando massa de corpos arredondados, é o
fio passado através de uma zona de calefação, e em seguida através de uma
terceira massa de corpos arredondados,
similar à dita segunda massa de corpos
arredondados.
7. — Processo de acõrdo com o ponto 4, caracterizado pelo t ato de que
o fio é passado, ao longo de um .-aminho de vai e vém, através das eganda
e terceira massas de corpos arredondados e através da zona de calefação.
8. — Processo de acôrdo com o ponto 4, caracterizado pelo tato de que
o material fluido de revestimento é aplicado continuamente •a uma porção dos
corpos arredondados os quais, em virtude do seu próprio movimento aotanno,
transferem o dito material aos demais
corpos arredondados, e dali ao dito fio
têxtil.
• 9. — Aparelho para execução do processo para tratamento da superfície ue
uni cordão ou fio têxtil, de acôrdo com
qualquer dos pontos an. a tic res, earacserizado o aparelho por compreender: uma
massa de corpos arredondados; uma ojamento movediço, confinando de fOrala
deslizante os ditos corpos isov a s Cl 'o
alojamento : apresenta uma abeftura
possante, para a passagem lo tio têx
til através da massa de corpos arredondados, e cuja abertur ster,(1 . : se cent,
nuamente ao redor da periferia do alojamento, ao longo d úm plano; um -meio
de guia, para introduzir o lio •-xtil
dito alojamento, e um meio ,ic oropulsSo pula o alojamento em questão.

pessura reduzida, segundo um ângulo
pequeno, na direção do escoamento
de liquido refrigerante, em ama posiçãc perto da posição de remoção,
dito lençol que se move livremente
sendo substancialmente uniforme em
tecia a sua largura e estendencto-se
substancialmente através da citada'
camada de refrigerante, a citada remoção e a mencionada projeção de
um lençol, de eefrigerante sendo se.
petidas em intervalos, longitudinal.
mente à área resfriada da correia.
2 — Um processo de resfriamento
de uma camada aquecida, de acôrdo
cem o ponto 1, caracterizado pelo tato do lençol de refrigerante que se
move livremente ser projetado contra a camada de espessura reduzida
com um ângulo não maior do que
dez graus.
3 — Um processo de resfriamento
e uma correia aquecida de acOrdo
com o ponto 2, caracterizado pelo tato do lençol de regrigerante que se
reduzida a um ângulo da ordem de
25.. — Aparelho de acôrdo com (.5 inove livremente ser projetado conpontos 23 ou 24, caracterizado pcla fato tra a citada camada de espessura
de compreender ainda, alem do dica alo- 5 a 7 graus, preferenternente seis
janientb com seu recipiente e acessórios graus. •
4 — Um processo de resfriamento
um segundo dispositivo de aiojaraanto
similar, mas semo q ;1-0 recipiente ••. aces- de uma correia aquecida. de acOrdo
sórios, bem como trn terceiro disposi- com (malquer dos pontos 1 a 3. cativo de alojamento, -imilar ao segmado ractefizado pelo fato de um leneol
de regrigerante movendo-se livremendispositivo, e um calefa tor, disousto en- te s-r criado ejetando-se uma pium.
tre segundo e o terceiro disposiaiVos de lidado de latos paralelos sagundo um
alojamento.
grande âng ulo em relerão à direrão
26. — Um cordão ru fio tiíç cat, ohe do movimento da correia, e fazendotido por meio do processo, : : eiaridica- se com caie tais jatos incidam sobre
do em qualquer dos )ontos 1-8: cafac- uma portelo de uma sunerfici a guia
terizad por compreender fibras têteis
disnosta de maneira a formar um retretorcidas, e um material aglutinante, mn
uo âng ulo com a direrão dos meentreligando as fibras somente na super- feridos jatos. ditos jatos sendo es,a.
fície do fio e imediatamente adjacente çados e localizados de tal modo em
à mesma, cujo material aglutinante só relerão à mencionada porcão plana
da • sunerficie gu i a ou- se esnelbene
va' disposto na parte superfiCal.
27. — Cordão ou fio têxtil de acôr- sobre a mesma a fim de formar. FÔ.
do com o ponto 26, caracterizado pelo bre a ci tada simeraicie. unia ~gela
inirial de refri gerante substetrinl.
fato de consistir em fibras de luta.
uniforme, griando-se dita rqr",",'fa
iniejal em to -n o de uma norcão rorva ria mencionada surrrfície gula de
TÉRMO N9 125.134
medo nue a mes ma assuma a e:iracão do mov i me n to rio refeei do lenDe 20 de dezembro de 1960
ento livre, e desonere.
Requerente — Hazelr:tt Strip-Cas- col de movim
e o refrig-rante em forma do
ting Corporation — Norte americana. gardo-s
citado iencol de movimento livre a
Titulo — "Aperfeiçoamentos em ou
relativos a processos e aparêlho para peetir de lima borda da citada sufundicão continua de metal" — Pri- neafície guia
vilégio de Invenção.
5 — Um processo de resfriamento
de uma correia aquecida d e acordo
18. — Aparelho de acôrdo com o
Pontos Caracterzstico's
cem o ponto 4, cararteri 7ado pelo
ponto17, caracterizado pelo fato de que
fato dos jatos incidirem rObre a suas armações •são entreligadas por tiran1 — Um processo de resfriar uma perfície guia formand o !min ângulo
tes, conectores, que suportam .esilientecorreia
aquecida, tal como orna cor- não ma i or, do ouse 10 graus.
mente raspadores, relacionados tom os
reia móvel de fundição de u'a má6 — Um processo . de resfriamento
anéis e as nervuras.
quina de fundição de outal, por meio de uma correia a gircida, ele arôrdo
19. — parelho de acôrdo , com gaal- de uma camada de liquido refrige- mi' o ponto 5. caracterizado pelo faquer dos pontos 13-11, caracterizado rante não confianda que se move ra- to dos jatos incidirem sobre a supelo fato de gue, numa extremidade do pidamente ao longo da correia de p erfície guia com um ân gulo da .orgrupo de anéis, vai disposto um iratJ fundirão, processo êste saracterizado dem de 5 a 7 graus, preferentemente
circular, sendo o anel na extremidade peite fato de com preender as etapas. 6 graus.
oposta fechado por uma chapa obtura- de estabelecer uma cada não confi7 — Um aparêlho destinado à reanada de liquido refrigerante que se
dora desmontável.
movf rap idamente sobre a referida lização do processo de ricerdo com
20. -- Aparelho de acôrdo com qual- coe reia; remover uma substancial por o ponto 1, caracterizado p elo fato de
quer dos pontos 919, caracterizado pa'o çâo de banido de camada em um compreender um conduto de regrifato de que os corpos arredondados cão ponto no anal dita cansada tornou- gerente; um pluralidade de bocais
se desarelerada, de modo a rlrixar igualmentc .9 ,eaçados, paralelos, cobilhas de açu.
urna camada de esnessu ra reduzida nect e dos ao conduto, destinados a
21. — Aparelho de acôrdo com o
PI ., nr ceies eenswie do esn-ssura p rover uma pluralidade de latos paponto 20, caracterizado pelo lata de rue redozide e restabelecer sua espessura ralelos de refri gerante; unia giun de
o diãmetre individual das bilhas de aeo orieinal projetan do um leneol de ra- ap licarão tendo uma porca° plena
é maior do que o espaço existente ca- Prjaarante nue se move livremente, Pare rereb-r os Miados latos; ditos
contra a mehtionada camada de ES- bccais sepdo arranjados 'de modo O
tre p ares de anéis adiace-ars.

10. — Aparelho de acôrdo com o
ponto 9, caracterizado pelo fato de que
o alojamento é suportado para rotação,
e ca.._ o dito meio propulsor .é capaz de
imprimir ao alojamento uma otação em
tõrno de um eixo rotatório que passa
através do -alojamento, sendo disposta
perpendicular ao mencionado Jlano.
11. — Aparelho de 'acôrdo som o
ponto 9 ou 10, caracterizado pe.° taco
de que a dita massa de .corpos trreciOndados é constituída por uma massa de
bilhas.
12. — Aparelho de acôrdo core. o
ponto 11, caracterizado pelo fato de que
as bilhas são substancialmente equidimensionais, sendo o seu diâmetro nisior
do que os espaços providos no alojamento.
13. — Aparelho de acôrdo com qualquer dos pontos 9 — 12, caracterizado
pelo fato de que 'o alojamento consiste
numa pulralidade de eixos rotativos em
disposição paralela, e numa plúralidade
de anéis axialmente espaçados, dispostos entre, e suportados pelos, ditos eixos, e situados, cada qual, geralmente
em um plano normal ' aos ditos eixos.
com os espaços entre os anéis d fido, cada qual, uma passagem para o
cordão ou fio têxtil .
14. — Aparelho de acôrdo com o
ponto 13, caracterizado pelo fato de
que o meio propulsor possui aonexj:o
com no mínimo um dos' ditos eixos.
15. — Aparelho de acõrdo com o
ponto 13 ou 14,- caracteriazdo lo fato
da- serem providos, para os ditos saaços, rolêetas de guia, 'dispostos nos clamas que contêm as dicas passagens uo
alojamento.
16. — Aparelho deacôrdo com o
ponto 13, caracter aado puiu fato oe
que cada eixo coraprecrale uma piora':
dade de nervuras circunferências, substancialmente equidistantes, ligadas co
eixo pertinente, sendo que as ra.rvuras
correspondentes, em todos os eixos. situam-se em planos perpendiculares co
eixo, sendo os anéis dispostos de orma
rotatória entre as aludidas nervuras, e
contidos nos ditos planos.
17. — Apare:ho de ca ca do com o
ponto 16, caraterizado pelo fato de o
alojamento compreende no mínimo ti•ês
eixos rotativos, montados em armações,
espaçadas entre si.

22. — Aparelho de acôrdo cora o ponto 21, caracterizado pelo fato cie que
o volume do conjunto de bilhas é 111E^
nor do que o volume de espaço definido pelo alojamento.
23. — Aparelho de acordo com os
pontos 9-22,• caracterizado pelo fato de
qae o alojamento penetra com sua parte
inferior em um recipiente que inclui uma
barragem, um meio alimentado: : para suprir ao recipiente um fluido de evestimento, e um meio .ie descarga para
descarregar o dito fluido atrás da citada
barragem.
24. — Aparelho de acôrdo com o
ponto 23, caracterizado pelo fato de
que o meio alimentador inclui um manancial de alimentação, enquanto o meio
de descarga inclui um ducto de descarga, em comunicação com uma bomba
a qual, 'por sua vez, á comunicada com
um filtro, ao passo que o ducaa d.e descarga termina dentro do manancjal de
alimentação.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçao feita de acerdo com o art. 26 do Codigo de Propriedade Industriai:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o pret.° para o deferimento do pedido, durante :10 dial
poderao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudIcados.
dirigir os jatos de modo a Incidirem aplicação de refrigerante e concha ras adjacentes de elemento:: errir fortie aietes ser inleitur a til% do
Obre a citada porção plana beguntra ae refrigerante, tema uma das entes
u.
jilát13.0 peeueuu; a referida guia de tu:idades ree.u•iiee une* tereet ceie- o•air.etra dos elementos um forma de
epileação terminando em urna moeu tu, a uo refrigerara°, um conduto de meta.
Ira maquilas de ;fundição
.de &acama dirigida para a corte tt, toreccucene, i ice tune e unia
dita borda de descarga sendo cone-c- peça rignia que se pregue emre n- curte/lua, do tepo nu retal hum fita
teua com a mencionada porçao pla- inas ue elementos em forma de ide- de metal e tune.ua entre* uni piii• tre
na por intermédio de uma porçao tas dita peça rigida tendo, em uma atuas ue furidiceu movea. racieri-'
de suas face.,. unia superficie de con- nua pelo fato das referidas fareas1
curva.
8 — dan aparelho de acanto com cha de r frieerante desiinacia a ca- 64:a(111 ra.triaaas por um aparem°
o vento 7, caracterizado pelo lato de reza refrigerante da meneionaoa ca- cure:aluem e .adapardo para operar
pás amortecedoras, em forma de s:g- mude ue durrgerante para a citada eureitunmarmenee de acorec com
nientos, serem conectada, à peça," carita e uma superam guet de apii- que egur crescere com referência troa
curva intermediária da ;mia de apli- caçao, localizada em sua face opos- de-•nhos anexos.
•ee — 1m presesso de reseeiainenceçao; calas pás sendo de preferen-, ta.
era localizadas na metade da disten-1 13 — U'a tnáquire contuma de to de uma correia aquecida, por meio
cia entre bocais adjacentes e sendo fundição, de acento cum J ponto 11, cie uma carreada de refrererente que
paralelas à direção de escoamento do earioneliznon peio tatu da citada pe.- se move rap.ciamet , te. carueterlzucla
ça. rigida ter tuna sapata alargada pele tatá de e.str suaste:malmente de
refrigerante.
tactsenterdo uma borda euia aguda acordo com o que foi deur ri:seriar.
9 — Um aparelho de acedo com para a iluperficie concha de refrigeá requerente reivindaa de acordo
um dos pontoes 7 ou 8, caraet:rizado rante rio pedra referida impatee
convençáo InWrniterenal e O,
cora
pelo fato da guia de a p licaceo &cri 11 — 1T'a maquina continue de Artigoa21 do Decreto-Ler ir e 7.303. de
combinada em uma única unidade fundição, de aceerdo com o ponto 13, .21 de aetsto de 1915. a prioridade cio
cum uma concha de refrigeraete des- caracterizado
pelo fato do talim da corresperdente pedido depositado na
tinada a remover refrigerante da ca-. sevem terminar na borda de d scar- aceartieão de Patentes dos Ele.U1J.
muda de refrigerante errada sóbre
ga de refrigerante, a qual e conectaAnwrica. em 21 de dezembro da
em eia. dita concha de refrigerante da, através de tuna porção curva, ir da
1 uãt), sob o 119 - 861124.
tendo urna borda guia para projetar-, ceção plana.
•
se na camada de refrigerante. que sei 15 — U'a máquina de fundição
conmove rapidamente sôbre a erarela a ta) er de acôrdo com qualquer um dos
TERMO N o 128.220
tini de retirar uma grande proporcão pontos 11 a 14, caracterizada pela
do liquido desta camada, desviando- late da superticie guia de aplicarão
Haia C.oio.pany
Recinerents, : Rohin
• se cre sua trajetória e para fora em ser moldada de maneira a dirigir
tune calha coletora de liquido.
r atol de regriferante a um angulo (Etatbs Iluidos da Arnéri..a).
— Um aparelho de eciirdo com não maior do que 10 graus nre(eren-• T1ttdo: P:ocesso e Produto
o ponto 9, caracterizado pelo fato da temente . de cerca de graus. sobre bater ervas daninhas.
citada unidade combinada de gula de a teperficie de uma correia ou faixa.
Pontos Caracrerigico;;
aplicação e concha de refrigerente terl /16 — U'a máquina de fundiceo
a forma, em seção transversal , de, cep tinua de acerdo com qualquer um
Uma perna com uma {mareie alargada dos pontos 11 a 15, caracterizada Pe
1 — Um processo paro 5.:1it . o
destinada a se colocar perto da cor-lefatodsbci:remdspot e crescinunto itt hervas daninhas e cureia, a superfície inferior da rafe-, medo a descarregar latos de refrate- . pias por tratamento com unia composirida sapata tendo uma discontinut- 1 rente sabre a porca° plana da su- ção hzrbicida que' inc,ue, como seu indada abrupta, de modo que a borda perneie Ruis de aplicação tem um grediente ativo, pelo menos, um comgure da concha de refrigerante fique' ângulo de não mais do que 10 graus,
mate perto da correia do que a bnedai preterentemente de cerca de 6 graus., posto éter halo-tenii-nitro . lenilico, cade descarga da gula de aplicação.
e serem esnacados e dánnstos em! racterizado por aplicar ao local a ser
11 — U'a máquina de fundicáo relacão à mencionada nome° plana; proteg.do, contra hervas daninhas e cacontinua, do tipo • no qual urna faixa de tal modo que os latos refrigerentea1 pins. uma composição herbic.da na qual
de metal em fusão e so i ldificaria en- se espalhem nara formar ama cama-1 o compósoto éter halo tend-nitro.tenilico
quanto está retida entre um par de' da eubsterneietmente uniforme.
o etre 2-4.decioro-tene
17 — U'a máquina de fundicão.
faixas de fundição móvele. as quais
éter 2-4-di-bromoteni1 4-ndro-'elinieu
são suportadas por fileiras de estrei- continua, de acórdo com um dos non- oou o éter 3-cloro-leni!, 4-nitro-fentlico,
tos elementos em forma de flertas e tus 14, 15 ou 18. caracterizada pelo
são resfriadas por meio de urna ca- fato das per, amortecedora, serem incluindo, também, a citada composição.
moia não confinada de refrieerante conectadas à norcão curva da guia um suporte ou Veidllo Pd r a o ingrediorle se move rapidamente Vibre as dn aplicação, 'ditas náa estando dis- ente ativo e, se se quiser, um agente
superficke externas das faixas, ca- tratas na Metade da d'stancia entre tensio-ativo seja só ou em conjunto com
racterizada pelo fato de m eio uma bectrie adi:it./mies e naralelimente à um agente estabil:zador e ou outro tipo
pluralidade de guias de ePlioe'eão
direção de escoamento do refrigeran- de herbicida com um sem um pesticirefrigerante e conchas de refriaeran- te
da. •
te associadas loneltudinalmente es1'3 — era máquina de fundido
2 — Um processo para suprimir o
pacadas • das retraias traias de 1101cacifo. na direção de e scoamento da continua de acórdo com qualquer dos crescimento de herva daninhas e capins,
citada camada não confinade de re- Pontos 13 a 17, ca ractere'eda calo de acórdo com o omito 1, caracterizado
frigerante, cada guia de anlicaçâo de frete da superficie inferior da sapata por estar a composição em forma de
refrigerante tendo um conduto asso- da peca rigida ser formada com uma um liquido, uma Pasta, uma e:111110o
ciado de fornecimento de .•efeketen- abrupta descontinuidade intermediá- escorrivel, um sólido ou uma suspente conectado a bocais de forneel- ria localienda entre a borda gu ia e são.
a borda de descerra de refrie-rante.,
mento de refrigerante localizadae
3 — Um . processo para suprimi': o
mede a dirialr latos paralelos de Te- destinada a reduzir o nrrastaraento
pigerante Obre uma porello Plana de atrito sebre. o refrigerante que crescimento de hervae daninhas e capins, de acendo com o ponto 2. caracteda citada superffele aula de modo presa a sa pata e a faixa.
que ditos latos se einalhern em uma
19 — TJ'a máquina de fundiceo rizado, quando a composição está era
camadn inicial de refr igerante F 1))/g. continua, de acardo com ourdouer um forma 11qu!da, do citado suporte sou veitancial mente uniforme, dita sunerff- dos pontos 11 a 18. ca rneterlzada pelo culo ser um solvente orgánico quer
cie aula de aplicacão term inando em fato da superfície concha ter Delo seja hidra-mi:uivei ou hidro - liniseivel e
uma horda de descarga de refrieeron- rumris uma rite "r411111,1 :4Pde brusca incluir adicionalmente, se se qulzer,
te aonniada com um enate° nennoori destinada a reduzir • o arrasamento
conte e a superfície de urna faixa de de atrito sóbre o refrigerante desvia- água; sendo o suporte ou veiculo pretere:cimente. usado em conjunto com um
furiclioão.
.
attente
tênalo-ativo.
12 — II'a znáquina de fundido
20 — U'a neloulna de fundição
Certa:rua de acento com o ponto 11, continua, de acordo com eualquer
4 — tlin processo, para suprimir o
caraetertrada a eln fon de inelnlr uma um dos pontos 11 a 18, earecteneada crescimento de hervas danhey s e capluralidade de unidades de gula de peio fato do afastamento catre filei- pins, de acórde com o ponto e, caracte-

rizado (prendo a composição está cm
p.:s.a pear. citado suporte ou
veiculo ser (a) u'a mistura de liqu:dos
inclierulu um stevente o..nico para o
eriants ativo junto cum água ou
mero liguei.) net, m.seivei com o sulvente urgente°, ou (1)) 'UM s ó l i do e
p.eierlve.mente em conjunto com
um agente mudo ativo.
5 — Um processo para suprimir o
crenelmento de hervas daninhas e cap.ns, e acordo com o ponto 2, caracterizi.uo qui tutu a composição está em
torcia de uma emulsão escorrivel pelo
citado supo.te ou veiculo consistir, de
um soiwiite h.dro-imiscivel e água, e
peta mposiçáo incluir um agente emul•
sionznte e um agente estabilizador, tal
cerno um derivado celulósico hidro-solia%irei ou um sal hidro-soalvel de ácido
6 — Um processo para suprimir o
cri.sc.mesio de hervas daninhas e capán, de môrdo cum ia puniu 2, carde.erizau pela composição guando é sólada, estar em turma de pós, preparaçues g:anumrcs ou bo:otas, ou 1,65 motiláveis, cai cujo CUSO o V^ICUI0 ou
110;te e una sól:do.
7 — Um processo p,:ra suprimir o
ersz.iat. tito de nervas ..ninhas e capeta de aciirdo com o punto 6. caracterizaoo pelo suporte ou veiculo sólido
ser Laico, greda, carbonato d.e magasio, terra ciiat . iniácea, silteato de cálcio,
vermcultura, profilita. arg.la ou um material residual orgánico, linameme dividido, tal como fariuha de cascas de
nozes.

8 — Um processo para suprimir o
crescimento de hervas daninhas e caima, de ecõrdo. com o ponto 6 ou 7,
caracterizado pela cometas:Ou Incluir
um agente. téns.o-ativo, que consiste de
um ageute umect-nte e ou um agente
u.sp.. i
.
9 — Uni processo para suprimir o
cresemeoto de hervas daninhas e capim:. de acôruo com o ponto 2, caracterizado, quando a composição está em
forma de uma suspensão, por consistir
o veiculo ou suporte de um sólido e
água e ser usado era conjunto com
uai agente
10 -- Um process para suprimir o
crescimento de hervas daninhas e capins de aeCirdo com qualquer dos pontos precedentes, caracter.zado pelo jngrediente ativo constituir de 1% a
compomçâo.
80%, t.:12
11 — Um procela) para suprimir o
crescimento de bervas daniuhas e capins rir acórdo com qualquer dos pontos 1 a 10, caracterizado por aplicar a
composição no local a s..r protegido
contra hervas doninhas e capins.
12 — Um processo para suprindr o
crescimento de hervas daninhas e capies, de acento com qualmier os troatos 1 a 10. caractenzao por aplicar a
composição ao bafai a ser protegido
contra hervas daninhas e eepins entre
plantas carodmmeaç.
13 — Um processo para suprimir o
crescimento cl: larvas daninhas e capins, de acárdo com o I ionto 12, cama-
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PATENTES DE INVENÇÃO
,Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que 'trata o presente artigo, começará a correr o prazo para r
do pedido, durante 30 dias
poderão a presentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem•aaferimento
prejudicados.
terizado pelo tratamento com a compo- quando está em forma de emulsão -fluisacar ou puxar sôbre os mesmos um fim de impedi-las de se deslocarena
sição reduzir, seletivamente, ou impedi r da, Ror consistir o citado veículo ou "ponto" ou laço singelo de malha.
em uma direçao longitudinal.
o crescimento de hervas daninhas e ca
— Maquina de remaihar de acôr,
suporte de um solvente hidro-imiscive
2 Máquina de acordo oa-1 o
plias entre plantas agronômicas, sem e água, e pela composição compreender ponto 1, caracterizada por incluir um do co mo ponto 5, caracterizada pe.+
prejuízo para estas últimas.
rum agente ernulsionante e um agente mecanismo ,pautactor, associado a lo fato de que o leito inclui um rei 1-4 — Um processo para suprir o estabilizador, como um derivado ce- cada um dos ditos leitos„ a fias d e baixo para cooperação com a sanara.
crescimento de hervas daninhas e ca, lulósico hidro-soluvel ou um sal hidra provocar a cooperação das ditas agu cia na tira -diVisora.
7 — Máquina de remalhar de
lhas seletiva e individualmente -em •
pias, de acôrdo com qualquer dos pon- solúvel de cido
acôrde com o ponto 4, caracterizada
e
para
dissociá-los
de,
uma
operaçã
o
tos 1 a 10, caracterizado por aplicar a
22 — Uma composição herbicida, de
tricotagem, mediante o qu a a a por incluir um cabeçote remalhador,
composição à terra antes da emergência acôrdo com o ponto 1.8, caracterizada, de
agulhas dos aludidos pares de agu operativamente+ associado a cada leide bervas daninhas e capins nela, em quando está em forma sólida, por se lhas podem Ser atuadas, quer simul to para executar um movimento de
tal proporção que .se apliquem de 0,056 apresentar em forma de pós, prepara- Lautamente para formarem em ,co- translação transversal com respeito
ao mesmo, cujo caneçote -monta ca.
a 1,12 g/m2 do ingrediente ativo
ções granulares ou bolotas, ou pós mo- mum um ponto de malha singelo mes
remalhadores, incluindo um coquer
uma
de
cada
vez,
para
!camacomposição por 4047 m2.
lháveis, em cujo caso o suporte ou veime para alinhamento preliminar e
rem
pontos
separados.
um carne formador de pontos de ma15 — Um processo para suprimir 6 culo é soado,
3 — Máquina de acordo com o pon- lha, destinados a cooperarem com
23 — Uma compos:ção herbicida,
crescimento de hervas daninhas e cato 1,
pelo fato de que salientes das agulhas no leito corres.
pins, de acordo com qualquer dos pon- acordo com o ponto 22, caracterizada o meiocaracterizada
destinado a atuar as agttlh
pondente, cujos carnes alinhador
to,s 1 a )0, caracterizado por aplicar a pelo suporte ou veiculo sólido ser talco, -compreende um .cabecote remainadar, formador de pontos são próprios pa-e
greda,
carbonato
de
magnésio,
terra
diacomposição a sementes em germinação
operativamente associado a cada leitomácea, silicato de cálcio, vermiculita, to para executar um movimento de ra serem 'mantidos separados entr0
e brotos emergentes de ,espécies
si, em suas extremidades adjacentes
p:rofilita,
argila
ou
uni
material
resitranslação transversal em relação ao e caracterizada ainda pelo fato de
rervas daninhas mono,cotiledõneas e dicotiledoneas, entre culturas agronômi- dual orgânico, finamente dividido, tal mesmo, sendo que cada cabeçora re- que o mecanismo pautador inclui
malhador inclui dois carnes recipro- meios; individualmente para cada
cas, numa proporção de e 056 a 1,12 como farinha de rascas de nozes.
24 — Uma composição herbicida de cadores para as agulhas, sendo um agulha, para cooperar com a, mesma
gim do ingrediente ativo da composiacôrdo com o ponto 22 ou 23, caracteri- cama elevador e um carne rebaixador, e deslocá-la dentro do leito, por
ção aplicada por 4047 m2.
cujo último exerce urna tração em uma distância pelo menos • igual à que
16 — Um processo para suprimir o sacro por conter um agente tensio-ativo sentido descendente .sôbre as agulhas separa as extremidades adjacente
que
consiste
de
um
agente
umectante
e
crescimento de hervas daninhas e caambos cooperando com salientes dos mencionados carnes, mediante o
nas agulhas, a fim de ' reciprocO-las que os salientes das agulhas assim
pins por tratamento com urna .earnposi- ou agente dispergente.
25 — Uma composição herbicida, de durante a tricotagem para formar deslocadas sofre ma cooperação do
são herbidda que Inclue, como seu ingrecLente ativo, pelo menos um com- aco?do' com o ponto 18, caracterizada, pontos de malha, e caracterizada ain- cama formador de pontos de malha,
da pelo fato de 'que, aquele saliente, para formação de pontos durante
posto éter halo-fenil -subs, quando está em forma de uma suspeuL na
agulha tia nada par, que, com res- uma operação de tricotage,m, ao pasa
tancialmente, como descrito e reivindica- são, pelo -veiculo ou suporte ser formado peito a, direção da tricotagem asas- ao
que aquelas agulhas, que não fo.
de
um
sólido
e
água
e
ser
usado
em
do em qualquer dos pontos precedentes.
me uma posição dianteira, é escorçado rem deslocadas dêste modo, perma.
conjunto
com
uma
agente
tensio-ativo.
em comparação com o saliente na neeem isentas do contato com o carne
17 — Uma compasição herbicida para
26 — Uma composição herbicida, de 'outra agulha da cada par, sendo lor- formador de pontos de malha, e con.
suprimir' o crescimento de hervas daninhas, e capins, tendo como seu ingredi- acôi'clo com qualquer dos pontos 17 a -macio um degrau 'na aresta dianteira seguentemente permanecem dissociai
ente ativo, pelo menos, um composto 25, caracterizada por conter de '1% a ao cama rebaixadoa, ao ldngo de um das da operação de tricotagem.
lugar que está separado da aresta
éter halo-tenil-nitro-lenilico, -caracteri- 80%, de seu peso, do ingrediente ativo. cuanteira
8 — Máquina de remalhar de acôno
normal por uma distância
27 — Lima composição herbicida pazada- pelo citado composto éter halodo com o ponto 7, caracterizada pela
igual
à
distância
entre
os
eixos
cenfenil ser o éter 2-4-di- ra .suprimir o crescimento de hervas da- trais. dos referidos pares cie agulhas, fato ae que o mecanismo pautador
cloro-leni) 4-..nitro-fenilico, o éter 2-4- ninhas e _capins, substancialmente como e cujo degrau .e adaptado 'a pussar inclui uma pluralidade de linguetas,
aqui descrita e reivindicada em qual- -por cima .do saliente -esforçado, e ,t1 sendo um para cada agulha no refe4-nitro-tenilico ou o éter
-fazer contato com o dito " saliente rido leito, próprios para contactarem
3-cloro- 4eni1 4-nitro-tenilico, incluindo à quer dos pontos precedentes 17 a 26.
normal, .mediante o que os salientes as agulhas a fim de desloca-las denReivindica-se,
de
acôrdo
com
a
Concomposição, também, um suporte ou vei.de cada par ,de agulhas são contac- tro do leito, cujos linguetas são monculo para o ingrediente ativo e, e se venção Internacional e o Art. 21 do tados
simultaneamente, a fim ale ,pu- tados para movimento pivotal e para
quiser, um agente tênsio-ativo, seja só Código da Propriedade Industrial a prio xarem os ditos pares de agulhas para um movimento limitado de e para
uma posia ã a avançada, na qual seu
ou em conjunto com um -agente estabili- ridade do pedido correspondente deposi- baixo como uma unidade só.
movimento pivotal causa o deslocazador e ou outro tipo de herbicida com tado na Repartição ,de Patentes dos Es4 — ,Maquina de xemallaar para mento das agulhas correspondente
tados Unidos da America, ,em 13 de
ou sem um pesticida.
tricotar uni artigo que tenha no miabril de 1960, sob n o i1.859.
, mimo duas Ibifurcações, cuja -máquina de ,e para um posição recuada, na
qual c movimento pivotal dos lingueta
18 — Uma composição herbicida, de
n ,a do tipo que tem .dois leitos para- tes não tem o efeito de deslocar ad
acendo com o ponto 17, caracterizado
eis- agulhas; 'meios para .mover os linguaa
lelos
,com
rasgos,
,e
com
agulhas
TERMO N9 131.934
por estar em forma de um liquido, uma
em „cada leito, máquina essa, les indivi-aval e seletivamente de e
postas em
pasta uma emulsão fluida, um sólido ou
aperfeiçoamento para as posições avançada e recuada;
caracterizada pelo
De
23
de
agosto
de
1961
uma suspensão,.
que compreende: no mínimo um par e uru meio de .cama, ,associado ao
de agulhas 'montado em um rasga
19 — Uma composição herbicida, de
r ernalhaCIOr, guardando tUna
Requerente: -Ralph Carleton 'Powell, ,singelo em cada leito, em lugares ao- cabeçote
posição dianteira relativamente ao
acordo com o ponto 18, "caracterizada, norte-americano,
técnico, residente jacentes ao sitio das confluências ou canse
formador de pontos no mesma
quando está em forma liquida, pelo ci.- em Spartanburg, 'Estado de Carolina forquetas entre as ditas bifurcações,
' tado veiculo ou suporte ser um solven- do Sul, Estados Unidos da América sendo os rasgos mos ditos lugares cabeçote, para ,pivsta.r os lingueta&
durante
a translação do cabeçote, a
te &gallica quer sela binro-miscível ou do Norte.
alargados para ;receberem os ,paaes de fim de que aquêles dos linguetas, que
"Proceaso ,e Máquina para Tricota-, agulhas. cujos ,pares são separados, estiverem em sua posição avançada,
hidro- imiscivel, e conter, adicionalmengem -de Luvas sem Costura".
cada qual. par uma „delgada tira di- desloquem as ,cp rrespondentes agute, se se ,quiser, agua, sendo o veiculo
visora reamovivel que se estando ,en lhas dentro do leito até uma posição
Pontos Característicos
ou suporte, p referivelmente, usado ,em
tre as agulhas ao longo de sensivel- na qual podem ser contactadas pela
conjunto com um agente tensio-ativo.
1 — Máquina de remalahar para mente todo o comprimento das mes- cama formador de pontos de malham
20 -- Uma composição herbicida,
tricotar una artigo que tenha mo mí- mas, enquanto os rasgos restante
— Máquina de rernalhar, de acdra
acôrdo com o ponto 18, caracterizada, nimo duas bifurcações, cuja máquina contêm, cada qual, uma só rígullaa do com o ponto 8, caracterizada pela
quando está em forma de pasta, pelo é do tipo que tem dois leitos para- operativa; um mecanismo pautador fato de que o meio que move os lina
citado suporte ou veiculo ser (a) u a latos com rasgos, e com agulhas dis- associado a cada um dos lestos para guetes, inclui uma pluralidade de lin.
em cada leito, máquina essa,
guetes p osicionadores, sendo um para
mistura de líquidos incluindo um sol- postas
caracterizada por compreender no arregimentar seletiva e individualvente orgânico para o ingrediente ativo minha um par cie agulhas montado mente na operação de tricotagem, -e cada lingueta deslocados . de agulha,
junto com água ou outro líquido que e meada leito, em lugares adjacentes para excluir da mesma, as agulhas montados para executarem um liminos referidos ledos. inclusive os pares tado movimento pivotal de e Para
não seja miscível com o solvente or- ao ,stio das confluências ou forquetas de
agulhas.
urna posição operante e uma posição
gânico ou (b) um sólido e água, pre- entre as ditas bifurcações, cujos painoperante. cujos Linguetas posiciona.
5 — Máquina de ramalhar de acdr- dores são próprios para cooperaten1
terivelmente em conjunto zom um agen- res de agulhas situam-se próxImoa
te tênsio-ativo.
um do outro. sem abaixador interve- do com o ponto 4. caracterizada pelo com os linguetas deslocadores de aguniente entre êles, e meios para atuar fato de que cada uma das tiras ctias, e para, quando em sua posição
21 -- Unia composição herbicida, de stmultâneamente êsses pares de agu- isoras inclui uma saliência voltada o perante, man t erem os correspondena
aciirdo com o ponto 18, caracterizada, lhas durante a ,tricota. g em, a fim de 13 ara baixo, em contato com o leito, a t es ling uetas deslocadores
de agulhai
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PATENTES DE INVENÇAC,
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da (lata da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o d ferimento do pedido, durante 30 dias
podara() apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles crie se jul garem prejudicados.
em sua posição avançada; e meios cada dois grupos adjacentes, sendo primeira ext .ensão tubular, que esti- lente ao referido leito, ao passo que
para pivotar os linguetas posiciona- que os lugares de cada par de agu- ver mais próxima do grupo de agu- essas agulhas originalmente ativas
dores individual e seletivamente de e lhas duplas coincidem com uma for- 'has singelas correspondentes a essa são mantidas inativas durante a forpara sua posiçao operante e sua Po - (Ia sta ou confluência entre as exten- primeira extensão tubular, e mane mação desta carreira de malha; e,
sões tubulares do artigo a ser trico- jada juntamente com o aludido . gru- durante a terceira e as outras carreialça() inoperante.
10 — Máquina de remalhar de acôr- tado; tricotar a porção nãosfurciferti po durante a formaçáo da primeira as subsequentes, da primeira extendo com o ponto 9, caracterizada pelo da luva, até ao nível transversal de extensão tubular, enquanto é manti- são tubular, as ditas agulhas origiLato de que o meio pivotador, dos liw uma forqueta- ou confluência, me- da inativa a agulha de cada par que nalmente ativas dos pares na forqueguetes posicionadores compreende: um diante utilização dos gramas de agu- fôr remota do grupo em questao, se- ta s8.0 manejadas juntamente com os
tambor pautador, montando :ao redot lhas singelas em conjunto com no mí- la agulha remota, porem, sera ma- grupos de agulhas singelas que corde sua periferia • uma pluralidade de nimo uma agulha de cada par de nejada durante a formação da se- a espondem à primeira extensão tubutiras de pauta, corra.spondendo às agulhas duplas; tricotar, antes da gunda extensão tubular, em coopera- lar, sendo novamente mantlaas discarreiras de malha do artigo a ser formação da primeira das extensões çao com o grupo de agulhas singelas sociadas da tricotagem dessas carreitricotado, cada uma de cujas tiras tubulares a serem tricotadas, uma que 'corresponde a essa segunda ex- ras de malha, as mencionadas agua
Inas originalmente inativas.
possui ranhuras na mesma. e inter- carreira de fio mediante utilização, tensão tubular.
16 — Processo de acordo com e
valos entre elas, de acôrdo com, res- pelo menos, dos grupos de agulhas
20 a- Prácesso para tricotagem
pectivamente, as agulhas que develaa singelos que correspondem às ditas ponto 2, caracterizado pelo fato de continua, em uma máquina de remaque
um
lunico
par
de
agulhas
auparticipar na tricotagem da carreira extensões tubulares, acrescidos dos
lhar com leitos de agulha opostos e
à aual corresponde a tira, e as agu- pares de agulhas duplas na forqueta plas vai disposto entre cada dois paralelos, de uma luva tendo extenlhas que dela deverão permanecer ou confluência, sendo cada par , de grupos adjacentes de agulhas singe- sões digitais tubulares, no mínimo
desligadas, cujas ranhuras e Interva- agulhas duplas atuado, durante a tra ias erri cada leito, e que o grupo de uma extensao tubular de corpo da
los destinam-se contactarem os lin• cotagem da referida carreira de ma- agulhas singelas em cada leito, cor- ma°, adjacente e no mínimo urna das
guetes posicionadores, e a localizarem lha, como uma unidade só, a fim de respondendo à primeira extensão tu- extensões digitais, bem como forqueos linguetas correspondentes nas po- formar nêles um ponto de malha co- bular, é manejado junto com a agu- tas ou confluências entre cada exsições operante e incperante; é meios mum; formar a primeira extensão tu- lha de cada par que estiver remo- tansa° do corpo da man e a extenoperados em sincronismo com a bular mediante manipulação, em cada ta daquéle grupo, durante a forma- são digital adjacente, e entre cada
translação do cabecote, no sentido de leito, ,do grupo de agulhas singelas ção da primeira extensão tubular, duas extensões digitais, com a forcausar a rotação, passo-a-passo, do que corresponde à mesma, e de uma juntamente com o grupo de agulhas queta, peculiar às extensões do cortambor, e de estabelecer os contato agulha dos pares de agulhas na for- singelas que corresponde a essa se- no da mãe situando-se, na direção
entre tiras sucessivas e os linguatea queta ou confluência, cuja agulha e gunda extensão tubular.
transversal da luva, a um nivel diposada nadares. imediatamente antes separada do r sferido grupo de agu17 — Processo de acôrdo com o ferente dos nveis, das demais forqueela tr-anslação do cabeçote, para trica- lhas singelas por uma outra agulha ponto 12, caracterizado pelo fato de tas ou confluências, processo êsse,
tar as carreiras correspondentes da dos pares de agulhas duplas, man- que uma agulha de cada par cre agu- caracterizado por compreender os
tendo-se ao mesrao tempo a última lhas duplas é Manejada juntameraas estagias operativos de: dispôr, sóbre
analha.
agulha men-ionada desligada da ope"l — Máquina de remalhar para raçao de tricotagem, a fim de man- com os grupos de agulhas singelas os 'leitos, grupos de agulhas singelas
trie tar uma luva tubular que inclui ter um ponto sôbre a mesma; depois durante a formação do corpo da espaçadas entre si, e correspondendo
extensóes tubulares para o polegar e de completada a primeira extensa() mão, enquanto a outra agulha de às extensões digitais da luva, com uni
os dedos, caracterizada por compreen- tubular, remover os pontos de malha cada par é mantida inativa; antes da abaixaaor entre cada par adiacente
der. em combinação: dois leitos ria- da última carreira de fio da mesma formação da primeira extensão tu- de agulhas singelas, e no minsmo um
ralelos, cada um dos q uais apresenta de sôbre g agulhas com as quais bular, os pares de agulhas na for- par de agulhas entre cada dois grulama pluralidade de rasgos transver •
queta da primeira extensão tubular pos adjacentes de agulhas singelas
sais em sua face superior, destinados êsses pontos foram formados; e for- são manejados unitàriamente com era cada leito, as agulhas de cujo par
ao recebimento das agulhas, com no mar a próxima extensão tubular, os grupos de agulhas singelas que estão substancialmente mais próxiamorno um dos rasgos em cada leito mediante manipulaaão, em cada ler- correspondem a essa primeira exten- mas uma da outra do que cada duas,
apresentando nm alargamento no to, do grupo de agulhas singelas arre são tubular, mediante o que no mí- adjacentes, das agulhas singelas e
lugar que carrespande a cada • uma corresponde a essa próxima extensão nimo um semi-ponto de malh,a é co- não possuem abaixador entre elas;
tubular. e bem assim daquela aguformar a porção da luva correspondas forquetas ou conflaancias entre dia, dos pares de agulhas na forque- locado nas agulhas dos pares de agu- dente
ao corpo da mão, até ao nível
cada duas extensões tubulares conti• ta ou confluência. que fora mantida lhas duplas na aludida forqueta; duforqueta entre uma extensão diguas na luva a ser tricotada; ,agulhas inativa depois de ter sido manejada rante a " formação da primeira exten- da
gital e unia extensão do corpo da
(de taicotagern dispostas dentro das unitàriamente com uma outra agu- são tubular, os grgupos de agulhas mão,
mediante manipulaçáo de todoS
:rasgos nos aludidos leitos, havendo lha dupla, permanecendo inativas en- singelas que correspondem à primei- os grupos
de agulhas singelas', acresduas agulhas dispostas em cada um tao, as agulhas das quais os pontos ra extensão tubular, são manejadas ciclos de no
m ínimo uma. agulha de
dos rasgos alargados. Caias duas agu- são assim removidos.
em conjunto com uma agülha de um
lhas são separadas por uma delgada
dos pares de agulhas duplas na refe- cada um dos pares de agulhas estrei13 — Processo de acôrdo com e rida forqueta, cuja agulha fôra ma- tamente próximas., e. pelo menos na
tira divisora, disposta reamovivelatente no correspondente rasgo e es- ponto 12, caracterizado pelo fato de nejada por ocasião da formação do última carreira de malha do corpo
tendendo-se entre as agulhas adia- que, durante a formação da porção corpo da mão da luva, sendo manti- da mão, aquém do nível da forqueta
tentes ao longo de pelo menos uma não-furcifera ou corpo da luva, cada das inativas então, as outras agulhas ou confluência, manipular todos os
parte preponderante do comprimais par de agulhas duplas é manejado dos referidos pares na forqueta; e, referidos grupos de agulhas singelas,
to total das mesmas; abaixadercs na como uma só unidade, sendo assim durante a formação da segunda ex- acrescidos de pelo menos a outra aguadjacência de cada uma das extremi- formados, pelos mesmos, pontos em tensão tubular, os grupos de agulhas lha de cada um dos aludidos pares
dades mutuamente confrontantes dos comum em cada carreira do dito que correspondem a essa segunda ex- em no mínimo esta forqueta ou conãeitC.r, cujos abaixadores vão dispostos corpo, cujos pontos estarão presentes tensão tubular, são manejadas junta- fluência; formar a mencionada extenentre os rasgos dos leitos, e cooperam *abre os aludidos pares de agulhas mente com as agulhas originalmente são digital, tricotando carreiras de
com as agulhas 'nos referidos rasgos ao ser atingido o nível da forqueta Inativas dos ditos pares de agulhas malha sôbre as aggulhas singelas dos
duplas na referida forqueta.
grupos que lhe correspondem, acrespara formar pontos de malha; meios, ou confluência mencionada.
leito.
cada leito, para atoar as agulhas
18 -- Processo de acôrdo com o cidas de uma agulha, em cadanessa
O
14
—
Processo
de
acôrdo
com
▪ os abaixadores associados, visando ponto 13, caracterizado pelo fato de ponto 17, caracterizado pelo fato de dos pares de agulhas du plas
• forrneção de pontos de malha du- que, em no mínimo as duas últimas que os pares de agulhas duplas na forqueta ou confluência, cuja agulha
tante tricotagem; e meios, associa- carreiras de malha da porção de cor- referida forqueta ou confluência são de cada par é separada do grupo de
dos a cada leito, para dissociar in- po da luva, antes do inicio da pri- manipulados unitaziamente com os agulhas singelas no mesmo leito que
corresponde à dita extensão digital,
dividualmente, certas agulhas seladoextensão tubular, as agulhas grupos de agulhas singelas que cor- por
uma outra agulha . dos aludidos
lindas no leito, da operação de trica- meira
respondem à primeira extensão tubudos
pares
de
agulhas
duplas
são
maLigam a medida que fôr sendo trl aejactas -alternadamente, .uma em lar, quando a primeira carreira do pares, cuja outra agulha de cada paz
Dataria 'salda carreira de malha do ar- cada das duas carreiras mencionadas malha desta última é acrescentada à é mantida dissociada da ação de tricotagem durante a construcão
to.
sendo assim formados, nas ditas agu- última carreira do corpo da mão. primeira
extensão digital; ao ser com19 — Processo de acordo com e
12 — Processo Continuo de tricotar lhas, pontos distintos e separados. anpletada
.esta primeira extensão dialponto
18,
caracterizado
pelo
fato
de
tes
da
tricotagem
da
primeira
extenatn artigo tubular forquilhando an
tal, remover a última carreira de
são tubular na forqueta ou confluên- que, durante a tricotagem da seggun- malha
arma máquina de remalhar provida
da mesma de sôbre as agulhas
da carreira de -malha da primeira
tos de agulhas paralalos e opostos cia em questão.
nas
anais
ela- foi formada; formar tI
eatensão
tubular.
as
agulhas
original15 — Processo de acôrdo com o
acracterizado pelo aperfeiçoamento
extensão
do
corpo da mão, mediante
mente
inativas
dos
aludidos
pares
Vre compreende os estágios dperati- ponto 12, caracterizado pelo fato de
em com aux í lio dos granas de
yes de: dispôr em cada leito lgrupos que pelo minas dois pares de agulhas na forqueta ou confluência, são ma- tricotag
que correspond em às
adjacentes de agulhas singelas, cor- duplas são dispostos entre cada dois nipuladas independentemente das ag ulhas singelas
nsões diaita's, das altas
ta
demais
ex
lmente
ativas
dos
diagulhas
origina
fespondendo às extensões tubulares armada adjacentes de agulhas sineeulhas na primeira forqueta
artigo a ser tricotado, e pelo me-, Iris em cada leito, e a agulha de cada tos pares, em conjunto com, os gru- outras a g
pos
de
agulhas
singelas
corresponmencionada,
e de a mínimo
um par de agulhas duplas entre' par em cada leito, na forqueta aa
s
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PA'TENT ES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acedo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da • publicação de _que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o defernaiento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar ,suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem
prejudicados.
agulha, em cada leito, dos pares de dêsse tubo, por uma agulha dos pa- neeado como uma só unidade, para os ditos vãos pa,ravasão de
agulhas nas forquetas restantes, e, res, a qual durante a formação da- sacar em comum um ponto singelo I dispositivos mantém as ditas fitiido,
secções
peio menos na última carreira da dita quêle tubo permanece dissociada da em
pelo menos a última carreira de 1 conjugadas.
extensão, aguara dos 'níveis , dessas ação de tricotagem.
malha, que precede a primeira car- 5. O conjunto de bomba de angraoutras forquetas, ,manipular no mí23 — Processo continuo de tricotar reira constitutiva da primeira rami- naaerd, e eacardo com o ponto 4, canimo a outra agulha de cada um um artigo bifurcado, enz uma maqui- ficação.
racterizado pelo fato de uma secção
dêsses pares em conjunto com os di- na que tem dois leitos retos opostos
27 — Todo e qualquer aspecto nótos grupos de agulhas singelas, me- de agulhas, caracterizado por com- vel ou combinação de aspectos nóveis, definir ap roximadamente uma metadiante o que estará presente no mí- preender os estágios de operativos de: do processo de tricotar e da máquina de do invólucro da bomba.
6. O conjunto de bomba de angranimo um semi-ponto -em cada agu- dispôr em cada leito dois grupos de de realhar.
rn
aag,ens, de acôrdo com o ponto 4, calha dos eludidos pares. imediatamen- agulhas correspondendo às ramifica
Finalmente, o depositante reivindi- racterizado pelo fato de uma secção
te antes do início da formação cia ex- ções do artigo que estiver sendo tritensão digita/ seguinte; formar :cada cotado, de maneira que no mínimo a ca, de acôrdo com a Convenção In- definir uma parte maior- de invólucro
uma dessas extensões digitais da última agulha do primeiro grupo 31I1 iernacional e de conformidade com O da bomba.
7. O conjunto de bomba de engremesma maneira como foi formada a cada leito atue em sobreposição com artigo 21 do Código da Propriedade
primeira extensão digital, começando a primeira agulha do segundo grupo Industrial, a prioridade do corres- nagens, de acardo com o ponto 4, coa
com uma 'extensão em uma extremi- no mesmo leito, mediante o que a pondente pedido, depositado na Re- racteriaado pel o fato da parede da didade da extensão do corpo da mão; pPieira agulha do segundo grupo in- partição de Patentes dos Estados ta primeira seceão ser reprimida para
e. à medida que fôr com pletada ca- tervem entre as últimas e penúltimas Unidos da América do Norte, em 23 o interior para formar una ressalto de
da extensão, tricotar a extensão pró- agulhas do primeiro grupo: e prover de agôsto de 196-0, Sob o número ... rolamento ôco e de paredes delgadas
para a dita engrenagem intermediáxima adjacente à mesma, sendo a um ahaixador entre cada duas agu- 51.334.
ria.
última carreira de cada extensão re- lhas adjacentes dos ditos grupos, salmovida de sôbre as agulhas nas quais vo entre as agulhas em sobreposição
B. O coninnto de bomba de engreTeelea40 N° 132.376
fôra formada.
de cada grupo, e a agulha diretamennagens, de acardo com o ponto 4, caaacterizado nela fato da dita -engrena21 — Processo continuo de mane- te adjacente do segundo grupo com
Em 8 de setembro de 1961
gem prop ulsora ap resentar uma nerjar agulhas de tricotagem em leitos a qual estabelece sobreposição, mediante
o
que
estará
presente
em
cada
Requerente: Coy Manufacturing vura central entre paredes de rolaparalelos e opostos, ,a fim de formar
um artigo tendo uma forqueta ou leito no mínimo um par de agulhas , Cornpany — Estados Unidos da Amei- mentos internos gera lmente cilindriem
sobreposição,
sem
abaixador
intereas, e asd itas p aredes de rolamento
! rica.
concluência entre dois tubos, caracsão montadas em ressaltos se projeterizado por compreender os estágios veniente, cujos pares de agulhas em
Título:
Conjunto
de
bomba
de
ensobreposição
correspiendern
ao
local
tando Para o interi or das ditas secções
operre i vas de: dispan arei eacta
grenagem e processo a fabricação da
9. 12 bomba de en grenagens, dê
no mínimo um -par de agulhas entre da divisão entre as ramificações do , carcaça
da bomba e conjunto de bom- acôrdo com o nonto 4, caracterizada
dois grupos de agi1has que correspon- artigo: manter dissociada da ação de
tricotagem não mais do que uma agu- ba de engrenagem.
belo fato da nada se anão Possuir flandem aos ditos tubos, sendo as agu- lha de cada par das agulhas em solhas do dito par substancialmente breposição durante a tricotagem de 1. Ura conjunto de bombade engre- P.es de montem 'fura-dos em lados
mais próximas uma da outra, do que carreiras de fio ou malha sôbre as nagens caracterizado pelo fato de onosto,s das mesmas e disposto para
cada duas agulhas adjacentes nos agulhas dos ditos 'grupos„ só -sendo1 compreender um número de secções de alinhamento com um flange aberto
seccan onosta cai a ndo os seceões se
aludidos grupos, e isentas de um abai- formado um único ponto de malha carcaça tendo paredes internas forxador entre elas, cujos -abaixadores pelas agulhas de cada par utilizado madas para definirem cooperativa- achem alinhadas, e um tubo é disnosporém estão situados entre todos os durante a tricotagem dessas carrei- mente uma cavidade de engrenagem to nninterior das aberturas dos flandemais pares de agulhas adjacente ras, e, em no mínimo a carreira que propulsora, uma cavidade de engrena- es alinhados, as ex tremidades de cada
nos leitos; formar o referido artigo precede _à primeira 'ramificação, uti- gem intermadiária e vãs de admissão tubo sendo ra ireeda s e nressionadas
e descarga, uma 'engrenagem prepul- contra o inana-tal dos ditos, flanges
até à dita forqueta ou confluência, lizar _na tricotagen pelo menos qual- sora na dita cavidade de enegrenagem oa.ra dêsse modo
manter as ditas seca
mediante tricotagem de carreiras de quer agulha de cada par que não es- propulsora e urna engrenagem inter- a &PS cnri ¡tarada s
tivera
ativa
durante
a
tricotagem
das
aio nos grupos ,de agulhas singelas.
10. Um cnniunto de bomba de enmediáriana dita cavidade de engrenaacrescidas .de no mínimo uma agulha carreiras precedentes; tricotar as car- gem
intermediária, a dita engrenagem arena rrens, de are
com o ponto 1,
de cada um dos referidos pares, sõ reiras de -malhas constitutivas da propulsora e a engrenagem interme- earacterl eadn a di riado
nnalma nte pelo fa.
sendo formado um único ponto pelas primeira ramificação aôbre as agu- diária sendo apoiadas para rotação sa- fo doe vNos (1e linear:, de fluido
em laagulhas de cada um dos ditos pares lhas aaão-aibrepostas do primeiro bre rolamentos formados do material dos onosto de inna dentral coem qualquer urna das carreira de grupo, em cooperação com uma agu- de pelo menos , uma das ditas secções mum pa ra e-g catas eavidarles, abertue
malha, sendo ambas as agulhas de lha de cada par das agulhas sobre- e disposta para o interior das paredes ruas de a dmissão e descarga espaçada
cada par portadoras de no mínimo postas, cuja oucra agulha de cada -par laterais da secções que definem as di- na na rarla l atara l de meia seneão e em
um semi-ponto. na ocasião em que será dissociada da anão de tricota- tas cavidades..
r omunicso g o com ria ditns vãos a dita
fôr atingida a dita forqueta ou con- gem ao ser completada a primeira
eriarari aaem muna/ era-a t e nra, um eixo
2.
O
conjunto
de
bomba
de
engrefluência; formar o primeiro -tubo, ramificação; remover os pontos de nagens, de acôrdo com o ponto 1, ca- nroaid e nr e ria ann io -rotativamente
tricotando carreiras de fio ou malha malha da última carreira da primei- racterizado pelo fato das ditas sec- tara/tarai ri a m ressalto de rolamento
mediante as agulhas dos grupos que ra ramificação de_ sôbre as agulhas ções e as ditas engrenagens serem nímia d a e elitan <era-aias a dita enar.ecorresnondem ao tubo em questa°, correspondentes: e formar em segui- confeccionadas de material plástico. na nem Ini-eam adieria sendo monta:da
acrescidas de uma agulha de cada da a segunda ramificação, tricotando
3. 0 conjunto de bomba de engre- of,rs r"S, en, ressaltns alinhados e
par, enquanto a agulha restante de carreiras .de malha sôbre as agulhas nagens
de acareio com o ponto 1 ou 2, nooStoe for f,5 nas fl itss seceões e
cada par permanece dissociada da não-sobrepostas do dito segundo gru- caracterizado
cenro4,,ts n ,4lo nsra o interior em conpelo fto da dita angra- *ra
ação de tric otarem; depois de com- po, com a .cooperação ,da agulha de
p osa-ao e diannei tivas mantendo as
nagem propulsora possuir um eixo eite e searei e s ara-duvidas.
pletada a 'última carreira de malha cada par que astivera inativa duran- prop
ulsor anojado numa das ditas
do primeiro tubo, 'remover és pontos te a construção da primeira ramifi- seccões,
11. Um conjuntn ele bomba de enos ditos rolaments se apreda mesma de sôbre as agulhas que cação.
fie ne rsrdo com o 'ponto 1,
sentam na fórma de ressaltos se pro- nTena...me,
participaram ativamente da sua forearac+.riss,
24 — Processo de aciircto com oi l otando para o interior das ditas seclo outrossim nor um par ele
maeão, e cuias amibas serão em se- ponto 23, -caracterizado pelo fato de
m ata dan ria carr
formadas para
guida desligadas da ação de tricca a- que Os pares das agulhas em sobre-1 ções, e o material das ditas secções e fterffriirpm 1;onnorAtaral
4 179111PtIte a cavidaressaltos
são
essencialmente
da
mes45
gem; formar então o seggundo tubo posidão estão substancialmente mais
prle~npreprn
nrOMIISOra, 71, cavi-n
mediante tricotarem ,de carreiras de próximos um do outro, do que a dis- ma espessura de parede exeto na re- da ,.:,To
. de on-TM.n.,.. srn intermediária e
•
fio sob manipularão dos grupos -de tância que separa quaisquer duas aião do dito eixo propulsor.
ru vãos fio adie
is-ca n e descarga em
agulhas que correspondem a êsse Je- agulhas não-sobrepostas adjacentes.
4. Um conjunto de bomba de eno~Ne4. ne
171/1q Peba central
g g undo tubo, em cooperação com
grenagens
de
acôôrdo
ôeom
o
ponto
1,
-"orniarn
n^ ,ea o'g esrgYid.des, es dl.
25 — Processo de acôrdo com o
aquela a a ulha de cada par que não ponto 23, caracterizado pelo fato de adinionalmente caracterizado pelo fa- flis mata das tsnrin
flsrls'es I steralmenhavia o utilizada na formação aio que. pelo menos urna agulha em so- to de vãos para varão de fluído serem i'e flnrucn 4o P .41
T. ,In da caresçà
primeiro tubo, mediante o que no breposição, em cada leito. daquelas p ronorcionedos nos lados opostos de
cm 1-eToe onestos ele tinia
m i nimo um vinco ou versão adicio- que forem utineadas na formação
urna cavidade para os dentes entrosa- nlerin Re eene,•eeri n
ne ditas me."
nal intradaaido no arti go, comecan- cada tubo, é separada das agulhas dos da enarenagem propulsora e da
r7.,
um, +aia, paaate a e mante redo na di t a fon-meta ou confluancia. na o-sobrepostas nanuêle leito, tarn- .n ol vnI q r,em i n tPrmedi4ria, a dita enn o lot.rior fibs. innrturas em
22 — Processo de acôrdo com o hem usadas na formacao do tubo, arenegem pronulsora é disposta sôbre ^ s d,, nar
f'7.-rn,-,.c a l inhados Para
poeto 21. en eartori endo nelo raia de p or urna agulha em sobreposição, a uni eixo p ropidsor recebiel num ressalninntor pe otrge tvg.f.A.s P.rt
nue, no m i nimo urna amiba, em ^a- miai Permanece inativa durante a to de apoio formado numa das ditas wt
mito
.1-171,n
n•srfas extreda leito da mea i-ias, dos naves de aau- formação do tubo em questão
sermões, a d i ti enarervi aem intarrne• Winq
rvroccno contra,
Pias na foroneta nu conduanc i a.uti28 — Processo de acôrdo com o di a rin é monta da, sabre um ressalto, se n
...c rW-nr f'arb,nq p e(isxm
nata fr,inar cada tubo, é se- nonto 23, caracterizado pelo fa lei de nate-di a/ido na ra o infra-a-ir da uma
s ^ An
),•"7"
-0 aq
ele mulhas no mes- rine cada um dos pares de agulaas doe rlitp e eserri ss, dienry.ifivos de q d- ""In/"".”11-')
earcaça numa relação
o leito utilizado tiara formarão
enar eposição é enlaçado ou ma- Missao e descarga se comunicam conl de ajuste apertada.
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Publicação feita ale acOrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industriai:
29 Da data da publicação de alie trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durma* WO
poderá() apresentar suas 'oposições ao Departariento Nacional da Propit'ade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
12. O conjunto de bomba de engre- grenagem intermediária e a parede se e deformando-se as partes extre- membrana, pode ser ajustado dentro
nagens, de acôrdo com o ponto 11, ca- ue apoio do ressalto de rolamento ma, dos tubos para o exterior com de uni vaso resistente à pressão e pra
racterizado adicionalmente por uma para a dita engrenagem interme- respeito aos eixos geométricos dos vido com unia tampa hermeticamente
Mesmos e contra o material nas di- fechada, vaso esse em cujo interior
abertura de admissão e por, uma aber- diária.
19. O conjunto de bomba de en- taa seceões, em conseqüência do que desemboca. o encanamento de ligaçáo
tura de descarga formada numa das
Metades do dito alojamento e se co- grenagem de acôrdo com o ponto o material das partes extremas dos com o espaço situado antes do diamunicando com os ditos vãos de ad- 16, caracterizado pelo fato da parede tubos pressionam as secções conjun- fragma no encanamento da corrente
de apoio cilíndrica interna para a tamente e as mantém em alinha- principal, e em cuja tampa ou em
Missa° e descarga.
cujo fundo, respectivamente, se encon12. Um conjunto de bomba de en- dit. engrenagem intermediárat se mento.
grenagem, de acôrdo com o ponto 1. extender de um lado da dita engre- 24. O processo, de acôrdo com o tram órgãos de compressão eventualponto .23, caracterizado pelo fato de mente elásticos, reguláveis e atuando
caracterizado pelo fato de um par de nagem intermeulário para o outro.
20. O conjunto de bomba de engre- elemento impulsor de fluido móvel sõbre o recipiente que contém o liquisecções de alojamento ou carcaça serem formadas para definir, -eooperati- nagens, deacôrdo com o ponto 16, ca- ser uma engrenagem em rotação e do a ser adicionado. •
vamente a cavidade da engrenagem racterizado pelo fato de cada secção os eixos geométricos dos tubos se 5 — Dispositivo, de acôrdo com os
propulsora, a cavidade de. eenerenn- da carcaça ter ressaltos de rolamen- extendercm paralelamente ao eixo pontos 1 a 3 ou 4, caracterizado pelo
gem intermediária e vãos de admissão to se prolongando para o interior de de rotação da engrenagem.
fato de que, no lado interno, voltado
e descarga em lados opostos de uma cada cavidade e a engrenagem pro- 25. O processo, de acôrdo com o para o recipiente a ser engastado ou
linha central comum para as dites e'- pulsora e a engrenagem intermediá- ponto 23, caracterizado pelo fato dez embutido, da chapa tensora ou de
vidades, as ditas secções tem pares ria possuem paredes de apoio mon- secções serem formadas de material apoai superior ou In! erior ou da tem.
onostos de ressaltos de rolamento ali- tadas em cada uni dos ditos ressal- plásticos e pelo fato dos tubos serem po, do fundo do vaso, se acham disposformados d metal.
nhados nas ditas cavidades. cada sec- tos.
tos vários pivôs furados que, quando
26. O processo. deacôrdo com o do engastamento do recipiente no diação tem um ressalto de cada par, as 21. O processo para a fabricação
face; extremas opostas de cada par de um conjunto de bomba de engre- ponto 23, caracterizado pelo fato da, positivo, penetram na tampa ou no
de ressaltos são espaçadas uma da ou- nagens, conforme é definido em aberturas serem • formadas através fundo deste, pivôs esses ligados com o
. tra, uma engrenagem propulsora é qualquer uni da.; pontos 1 a 20, que 'lenges que se prolon gam para n ex- encanamento de ligação com o espaço
montada num par de resaltos na dita se caracteriza por formar um par de terior das ditas secções,
situado atrás do diafag,ma no encanacavidade de engrenag em propulsora secções decarcaça com partes da dmento da corrente principal, onde se
uma entrenagem intermediária é mon- vidade de engrenagem propulsora e
encontra preferentemente um órgão
TERMO N9 133.111
tada no par de ressaltos na cavidade de engrenagem intermediária no seu
de vedação.
interior
e
com
ressaltos
de
rolamende engrenagem Intermediária, um eixo
6 — Dispositivo, de acôrdo com o
to
nas
ditas
cavidades.
formando
De
3
de
outubro
de
1961
propulsor é fixado á. dita engrenagem
ponto 4, caracterizado pelo fato de
uma
engrene
geri
propulsora
a
unia
propulsora. e dispositivos mantem as engrenagem intermediárias com dia- Requerente HelmUt Lang, alemão, que, entre a tampa e a parede do vaso,
ditg s recebes crina:gados.
internos tais que possam ser engenheiro, residente em Siegsdorf/ se acha d'sposto, como anel de veda14. O conjunto de bomba} de engre- metros
ção, um anel embutido em uma ra..
recebidos
sôbre os ditos ressaltos, Obb , Alemanha.
nagens, de acôrdo com o ponto 1:3, canhura.
formando
um
flange
aberto
em
cada
"Dispositivo
para
adicionar
em
racterizado pelo fato de' cada ressalto
7 — Dispositivo, de acôrdo com
na cavidade de engrena gem interme- lado de cada secção e numa posição quatidades proporcionais líquidos a ponto 4, caracterizado pelo fato deO
tal
que
cada
flange
de
cada
secção
diária ter uma face extrema substanuma corrente de líquido, bem como que, na tampa do vaso ou no próprio
cialmente coplanar com o aro ou re- é alinhado com um flange secção recipiente para o liquido de adição". vaso,
se acha montada uma válvula
oposta
quando
as
secçoes
são
conbordo externo de sua seccão, e uma
de descarga de ar.
Pontos caracteristicos
gazeta entre os aros contranostos das juntamente dispostas cem as respecDispositivo, de acôrdo com o
ditas seccões proporciona um interva- tivas partes de cavidade em alinha- 1 — Dispositivo para adicionar, em 8 — 7,
caracterizado pelo fato de
lo entre as faces extremes dos ressal- mento entre si, inserindo-se a dita quantidades proporcionais, líquidos a ponto
na tampa, se acha disposta uma
tos da cavidade de engrenagem inter- engrenagem propulsora e a engrena- urna corrente principal de liquido, que,
g em intermediária nas suas respecti- posta sob pressão, com um diafragma barra axialmente deslocável que serve
inediert .
como pega-mão para abrir e fechar a
panca de cavidade numa secção,
15. O conjunto de bomba ' de onere- vas
nesta e com encanamentos de tampa e que apresenta.= batente
colocando-se a secçáo opostas sôbre situado
naa ens, de acôrdo com o poilto 13. ca- as
ligação
entre
o
encanamento
de
corque atua sôbre a válvula de descarga
ditas engrenagens propulsora e
racterizado pelo fato da dita en gre- intermediária,
inserindo-se tubos rente principal antes e depois do dia. de ar.
nag em intermediária incluir 'uma ner- através
fragma
e
o
espaço
que
contém
o
líquias aberturas em flanges alivura delgada se extendendo no espaço nhados das
9 — Dispositivo, de acôrdo com os
ditas secções para man- do a ser adicionado, espaço êsse rubdi- pontos
en tre Os ressaltos de ap oio da enare- ter as ditas secções
4 a 8, caracterizado pelo fato
zado pelo fato de que o liquido a ser
em
alinhamento,
nascem intermediária, a dita nervura
vidido, por uma membrana, caracteri- de que no *vaso se acha disposat uma
recalcando-ae
as
partes
extremas
e
servindo uma sup erficie de sinolo con- dos ditos tubos para forçar o mate- adicionado se encontra em um,recipl- mola que impele o recipiente com o.
tra emnuxo Raiai nara a dita engre- rial das ditas partes extremas con- ente que serve para o seu transporte licalido a ser adicionado paa cima.
naeem Intermediária.
tra o material nos ditos flanges e e pode ser colocado dentro do dispo- 10 — Dispositivo de acôrdo com os
16. O conjunto de bomba ,de engre- dêsse modo pressionam as ditas sec- sitivo, recipiente esse cingido, pelo me. pontas 1 a 9, caracterizado pelo fato
nagens, de acôrdo com o ponto 1, ca- ções à seconjugarem ao mesmo tem- nos parcialmente por uma membrana de que, no encanamento para o
do a ser adicionado, se encontra uni
racterizado pelo fato das ditas engre- po retende as ditas secções em re- flexível.
diafragma substituivel ou um órgão
nagens cada uma possuir uma parede 10 •n". o montada, alinhada.
2
—
Dispositivo,
de
acôrdo
com
o
de apoio cilindrica interna, reasaltor 22. O processo de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que c apa z*de alterar a seção de passagem
livre, bem como eventualmente um órde rolamento geralmente cilindrices
.21, caracterizado pelo fato das o recipiente que contém o liquido a gão de vedação ou uma válvula de rese prolongam para o interior das ditas ponto
ser
adicionado
pode
ser
firmemente
ditas
secções
de
alojamento
ou
carpercussão.
caalAndNi de pelo menos Unia das die lis ditas engrenagens são for- engastado entre duas chapas diame.
tas seccões da carcaca, a parede in- caça
11 — Dispositivo de acôrdo com o
madas
pela
moldagens
de
plástico,
e
Caimento
opostas
preferentemente
em
terna da dita engrena gem propulsora os ditos tubos siio de um material um quadro de uma placa de apoio in- ponto 1, caracerizado pelo fato de que
montada sóbre o ressalto' de rolaferior, firmemente ligada com o qua- um vaso em toma de pote se acha femento na dita cavidade de engrena- metálico.
O processo de montagem de dro, e uma (Impa • tensora superior, chado por uma chapa _uperia, em
ulsora
e
a
parede
interna
da
gem prop
um número desecções de carcaça de
por meio de um parafuso cuja cavidade se introduz uni niple
dita eegrenaaem intermediária é ,mon- bomba que cooperativamente. defi- deslocável
tensor
ou
peça
stmelhante, sendo que arroscado furado e disposto na dita
ressalto
de
rolamento
na
O
tada sôbre
um espaço de trabalho para O as chapas repousam hermeticamente chapa, levando um bod.al apontado sódita cavidade de engrenagem inter- nem
fluido bombeado e um elemento imas bordas superior e inferior do bre o qual pode ser aparafusada a
inediarle, o deslocamento da dita en- pulso de fluido móvel, e conveniente sôbre
recipiente ,que limitam a parede late- chapa superior ode uni recimente que
grenaaem intermediária numa direcão nara emprego n fabricação de con- ral.
contém o liquido a ser adicionade e
paralela ao eixo geoni4rbo 1 de rotas
consiste em uma Mala flexível. e, •
de bomba de engrenagens defi3 — Dispositivo, de acôrdo com os ainda,
ção da mesma sendo limitado pelas junto
pelo fato de que, na chupe sunido Cm qualquer um dos pontos 1 pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato
aeceões da carcaça.
a 22, o dito processo sendo caracteri- de que a chapa tensora superior pos- perior, se encontram o furo de ligação
O
conjunto
de
bomba
de
engre:
17.
que desemboca no Interior do vaso.
zado pelo colocar-se as ditas secções
naaPns. de sirA,0 ,1 com o ponto 16, ca- alinhadas e em relação de ajuste de sui•uma cavidade, na qual desemboca do encanamento de ligação, o bocal
o
encanamento
de
ligação
com
o
es_
entrossien
por
arruelas
aneae.petenao
compressão entre si, Inserindo-se um
regulável e a válvula de ecnercusski
ti-friccão dispostas nas ditas cavida- tubo através aberturas em cada sec- paço situado antes do diafragma no sItuada entre o niple aramado e o
encanamento
da
corrente
principal,
lados
opostos
das
ditas
engredes em
cão num número de pontos sóbre a dentro do qual se encontra preferente- encanemento de ligaeao.
tiegens.
dita
carcaca com os eixos geométri12 — Dispcsitivo de tcardo cara os
18. O conjunto de bomba de engre- cos dos tubos e aberturas se exten- mente um órgão de vedação
nag ens de acôrdo com o ponto 1 dendo geralmente cm paralelo à dl- 4 — Dispositivo, de acôrdo com o pontos 1 a 11. caracterizado pelo fato
ponto
1,
caracterizado
nelo
fato
de
que
earacteri zado adietonfilmente por reção de alinhamento AO contuearde que, entre os encan g mentes que liuma mang a antifrice.ão disnosta en- se as dites sec ções. a Pressionando- o recipiente que contém o liquido a gam os espaços situados antes e de.
ser
adicionado
(Ma
enencerrado em uma pois do diafragma no encanamento da.
tire a parede Interna da i
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
t 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

corrente principal, e os espaços situa- 11, caracterizado pelo fato de que o ligação é limitada para a dita dada sua posição superior extrema por
dos em ambo,s os lados da membrana líquido a ser adicionado se encontra espessura.
meio de u'a mola de tração e susce.
flexível, se acha disposto um disposi- em uni saco ou recipiente, constituido
2 -- Um dispositivo de ligação de tível de comparar por pressão, com a
tivo para indicar o enchimento do re- por uma fôlha de material sintético e acôrdo com o ponto 1, caracterizado fita de papel e pelo fato de que O
cipiente que contém o liquido a ser apresentando uma peça de conexão pelo fato de que os ditos meios do curso descendente do referido cursos
adicionado dispositivo êsse que contém que pode ser conjugada com uma peça dito membro estrutural para a mon- é limitado por unia haste de espera
tagem do dito dispositivo de ligaçaa intraduzivel, à vontade, em pares de
uma câmara subdividida por uma de conexão do dispositivo.
membrana e aulas duas câmaras estão
22 — Electródio, próprio para lixar, inclui partes estendidas lateralmente,- orifícios previstos ao longo dos boa.
em comunicação com cada um dos en- mediante solda, uma peça circular, estendendo-se as ditas partes estendi- dos superiores inclinados da referida
canamentos de ligação, um dos quais como, por exemplo, um cabeçalho, em das lateralmente sôbre o engatando estrutura.
contém um bocal preferentemente se- uma base, por exemplo uma falha o dito membro do fechamento.
— Máquina portátil de produzir
3 — Um diapositivo de ligação, .subsgulável.
para saco ou elemento semelhante, ca- tancialmente conforme descrito an- fitas -de papel gomado, de acôrdo com
13 — Dispositivo de acôrdo com o racterizado pelo lato de que a fenda
os pontos 1 e 2, -caracterizada pelo
ponto 12, caracterizado pelo tato de existente entre dois corpos concentri. teriormente, com referência aos dese- fato de compreender no fim da exnhos
anexos
ou
como
ilustrado
ali.
que, com o auxilio da membrana, é camente dispostos cada um dos quais
Rio de Janeiro, 5 de outubro de tensão descendente das referidas guias
tornado visível uma sinal ótico ou dis- se acha ligado com o respectivo polo
laterais, um dispositivo cortante de
1964.
parado um sinal acústico.
atuação manual, acionável por pres.
de uma fonte de corrente elétrica, é
14 — Dispositivo, de acôrdo com os transposta por uma lôlha anular de
são e dotado de uma faca com duas
pontos 12 e 13, caracterizado pelo -fato resistência elétrica, de seção transverarestas cortantes em fisol
TÈRMO
-N9
125.973
de que ,no espaço cilíndrico de um sal preferentemente em forma de U.
4 — Máquina portátil de produzir
vaso constituído por material transpa_
fitas de papel gomado, -de acôrdo com
o depositante reivindica
De 18 de janeiro de 1961
ente, se acha disposto -uma membra- deFinalmente,
acôrdo com a Convenção Interna- Especialidades Doméstico Industria- qualquer dos pontos precedentes, cana comprida a uma vez dobrada, em cional
racterizada pelo fato de compreender
e de conformidade com o artigo
"Baplay" S. A. - (E.D.I.B.S.A.), -uma lâmina de regulagem de aspes.
cuja cavidade está abrigado um Nrgão 21
do Código da Propriedade Indus- les
—
indicador, axialmente móvel, prefen- trial,
sura de cola no reefrido tambor, rd,.
a prioridade dos .correspontlenTítulo: Tampão substituível para o mina essa aafstável ou aproximável
temente colorido e pôsto sob a ação tes pedidos
depositados
na
Repartição
fêcho
de
garrafas
de
gás.
de uma mola, órgão êsse cuja face de Patentes da Alemanha, era 3 de ou..!
do tambor por meio de um -dispositifrontal pode estar ligada com a mem- tatuo de 1960 e 22 de março de 3961,
vo manual do tipo .de excêntrico; e
Pontos Característicos
brana.
sob os ns. L37.167 IVa-12g e L 38.528 Tampão substituível para fêcho de pelo fato de que sôbre a superlicie
15 — Dispositivo de acôrdo com o IVa-12g,
superior livre do referido tambor,
respectivamente.
garrafas de gás, caracterizado pelo trabalham, livremente, dois dispositi.
ponto 14, caracterizado pelo lato de
fato
de
ser
constituido
por
um
corpo
que o órgão indicador móvel leva uma
vos transversais paralelos em forma
eco, roscado exteriormente e rema- de cu ha, par sôbre nos &quais passa a
ponte de contato, e, ainda, pelo lato
125.572
TERMO
N9
tado
numa
extremidade
por
uma
cade que, em frente a esta, no interior
ponta livre gomada da tira -de papel.
beça anular, cuja parte inferior consda caixa se acham dispostos láS conDe
3
de
janeiro
de
1961
titui
a
superfície
de
assento,
estando
tatos de um circuito elétrico de sinaliRequerente: +estinghouse Electric praticadas imediatamente abaixo des=MO N9 126.194
zação.
ta 'anima. no referido corpo, ranhu16 — Recipiente para o líquido a ser Corporation --Estados nidos da Amé- ras
lorgitudinais,
diametralmente
De 27 de janeiro de 1961
adicionado que pode ser engastado ou rica.
Titulo: "Dispositivo de 'ligação ela-. opostas, ao pesso que a cavidade de
embutido no dispositivo, -de acôrdo
Interplac,
S. L. — Espanha.
cabeça
está
fechada
por
uma
parede
com os pontos 1 a 15, caracterizado trica particularmente -usado como delgada perfurável, sendo esta dispoTítulo: Processo para a obtenção
porta-lâmpada
ou
suporte
de
lâmpapelo fato de que a membrana flexível
sição completada por uns canais cir- de placas para revestimentos decora.
que circunda o liquido a ser adiciona- da fluorescente ou similar".
culares de pequena extensão, dismedo, consiste em uma ralha -de material
Pontos Característicos
tralmente opostos, praticados na face,
Pontos característicos
. sintético, ligada com a parede do
superior -da cabeça do -tampão e desdispositivo
de
ligação
com1
—aUm
c:piente em um ou vários lugares deX.Yrn
proceso para a obtenção de
tinados
ao
apêrto
do
mesmo.
teminados, e, ainda, pelo lato ae que, preendendo um membro de base .alonplacas para revestimentos decoratigado
de
materfal
isolante,
sendo
a
A
requerente
reivindica
de
adoido
no recipiente, se acham dispostas, prevos, caracterizado porque consiste -em
ferentemente na sua tampa ou no seu dita base preivsta com uma dada es- com a Convenção Internacional e o cunhar uma lâmina de 'maneira que
pessura
e
sendo
aberta
num
lado
e
'7.903,
de
Art.
21
do
Decreto-lei
-ne
fundo abertura para R entrada do liforme nela uma pluralidade de litendo uma cavidade ,estendida para 27 de agasto de 1945, a prioridade do se
quido de deslocamento.
nhas enfraquecidas, -em -forma de
dentro
proveniente
do
dito
lado
abercorrespondente
pedido,
depositado
mia
cortes descontínuos ou de sucess5es
17 — Recipiente de acôrdo com os to, meios terminais localizados -na diRepartição de Patentes da Espanha.
furos, que definem contôrnos po-•
pontos 11, 12 ou 13, caraterizado pelo ta
cavidade para transmitirem ener- em 19 de janeiro de 1960, sob o nú- de
ligonais adjacentes; embutir os 'esfato de que a membrana se acha cola- gia elétrica ,provenente de condutomero
78.323.
paços -compreendidos -entre as ditas
da, na região de meia altura entre o res de energia conectáveis aos ditos
linhas enfraquecidas a -fim de forfundo e a tampa do recipiente total meios terminais para contactarem
mar relévos poligonais correspondenou parcialmente á superfície interna partes -do aparelho engatáveis pelos
126.028
TERMO
N9
tes aos contornos mencionados e bordo recipiente.
ditos meios terminais numa parte da
das 'viradas 'que se pro'ongam desde
18 — Recip'ente, de acardo com os dita cavidade, um membro de fecnaDe 19 de janelas de 1961
4ite.g; relevos até à face côncava
pontos 16 ou 17, caacterizado pelo lato mento localizado sabre o dito lado
dos embutidos enfrentando-se os de
de ame, no fundo do recipienoe, se aberto da dita base para fechar a Thomas Duckworth — Brasil.
cada embutido poligonal som os adjaacha disposta ,unia abertura fechada parte da data cavidade que mão a da Titulo: Máquina portátil de produ- cantes dos relevos contíguos, e apropor uma membrana, a eventualmente dita parte, caracterizado pelo ato cia ir iftas de papel gomado.
ximar finalmente as fileiras embutium anel de vedação elástico -em tôrno dita base ter uma parte estendida la• Pontos Característicos
das na direção do plano da placa e
-teralmente dentro da dita cavidade
desta abertura.
transversalmente com respeito a ca19 — Recipiente, de acardo com os para formar -uma saliência na outra 1 — Maquina portátil de produzir da um dos l ados dos contornos
pontos 16„ 17 ou 18, caracterizado pelo dita parte da dita -cavidade para den- fitas de papel gomado, caracterizada ligonais. até que as ditas bordas vilato de que o liquido a . ser adiu:anta:o trp do dito lado aberto, tendo .adicia- ,pelo fato de comareender uma estru- radas firmem em posição essencialae encontra em m alco constituído nalmente a dita base meios salientes tura tendo urna base e dois lados tra- mente adjacente,
e em èuja lace superior se
por material sintético ou semelhante, lateralmente dentro da dita cavidade pezoidais
acham preivstas guias laterais. even- 2. Um processo para a obtenção
que apresenta um cabeçalho central, fora de o sebre a dita saliência e pa- tualmente,
ajustáveis por entre as de placas para aevestimentas decoprovido com uma ataatura atanada ra dentro do dito lado aberto de modo quais pois ser
puxada uma tira de pa- rativos de acôrdo com o ponto 1,
a reter geralmente () dito meriáro de
o saco se acha fixado un uma anertu- fechamento
a -dita saliência, e pel provinda de um rôlo de suprimen- =eterizado porque as arrn. as de mapor uma película, e por meio do caiai um membro-contra
estrutural engatando o to montado de maneira amovivel, terial comnreendidas entre os cortes
ra do fundo ou da tampa do reeEpi- dito membro de
fechamento e esten- num dos extremos da referida estru- anfranuecednres são nuncionadas de
ente.
dido
através
da
dita
base e sendo fi- tura; e pelo atto de que no outro ex- maneira a eliminar parte do material
— Recipiente, de _acôrdo :em o xado contra, a dita base
num recesso trema dessa estrutura, se acha pra 1mm nreenliclo passas zonas. enfro nueponto 19, caracterizado pelo fato de. no lado interno de -um lado oposto vista uma cuba para cola na qual aendo-se vara facilitar a deformação
que, no cabeçalho do saco, se encontrl ao dito lado aberto de modo a segu- mergulha, transversalmente, um tam- final da Tilam com o fim de aproxiuma vedação de lábios, voltada para rar o dito membro de fechamento à bor acimado por am mc br eléti:co mor as fileiras de qn-l-mdeics.
o pivo de retirada do disposi , ivo, Der_ dita base contra as fôrças de remo- instalado na referida estrutura.
3. (1m processo para a oátenção de
furadora e que penetra no interior de? cão, incluindo também) o dito usem2 — Maquina portátil de produzir placas para revestimentos decoratireemiente,
bro estrutural meios para montarem fitas de papel gomado, de acôrdo com vos, de acardo com o ponto 1, carac21 — Recipiente para o dquido a ser o dito dispositivo de ligação a um su- o ponto 1, caracterizada pelo fato de teriz9do nortme a cuni , e-mrii é efe:uaulcioní,:ao e destinado a Lse,- enítaltdo porte adenindo, p elo anal a espessu- que, por entre as referidas guias la- ada de maneira que são obtidos 'orno dispositivo de acordo com o ponto ra efetiva da base de dispositivo de terais trabalha um cursos mantido na tes parciais que definem as cantor-
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nos poligonais, sem chegar aos vértices dos mesmos.
4. Um processo para a -obtenção de
placas para revestimentos' decoi ativos.
de acôrdo com os pontos 1 e. 2, caracterizado porque as zonas de matt.rial, compreendidas entre, os extremos
adjacentes dos cortes parciais, sã
puncionadas.
5. Um processo para rt: obtenção ds
placas para revestimentos decorativos, de acôrdo com o otno 1, caracterizado porque as fileiras de embutido
de uma mesma direção são definidas
por uma ranhura que é embutida seni
produção de zonas entraquecidas. e
logo se aproximam unicamente as fileiras transversais ks anteriores.
6. Um processo para a obten,tão de
placas para revestimentos decorativos,
d . acôrdo com o ponto 1, caracterizado porque o embutimento é realizado
de maneira que se torna un contôrno biselado entre a face visível dos
relevos e, os prolongamentos que em
contato no rebitado da placa.
- 7. Um proceso para a obtenção de
placas para revestimentos decorativos, de acôrdo com o pnnto 1, ca-acterizado porque o rebitado das fileiras contíguas de relevos pé efetuado
de maneira que são fo rmados os ditos
biséis a partir de flancos embutidos
em disposição inclinada.
8. Um processo para a obtenção de
placas para revestimentos 1 decorativos
de acôrdo com os pontos 1 e 7, caracterizado por consistir eseencialmente
emfazer passar- as lâminas base de
partida, sob a ação de uma matriz
adequada mediante a oual se realiza
inicialmente a marcação de um setor
de um canal de pouca profundidade
e relativamente pouca largura. que
provoca um estreitamento' mínimo d
lâmina, cujo setor 4 logo prolongado
na fase operatória seguinte na curai
cada vez, porém alternadamente, é
iniciada a marcação de outro se tor de
canal lateral e para l elo ao priinairo
e em idênticas condir:ruis . ao comêco
daquele, ou sela co mpouca profundidade e relativamente grande largura. Prosse guindo-se na fase seguinte
?f, marcação em prolon gamento dacueles dois canais. alterna ofin-a com a
marcacão de outros la terais. de for
ga, a fim de determinar sa5--manálo
bre a lâmina linhas embutidas es"
progressão, cuia rnarcacân é realizada sem pre em forma defasada e progressivamente com ma i or profundid a de, para determinar em consenuância uma aproximarão Pro gressiva ria"
bordas dos diversos canais ou linhas.
para ir estreitando-os à medida qua
a marcacão avanca.
9. Um proceso para a obtencão de
placas para revestimentos decorativos.
de acôrdo com os pontos 1 a 8, Ca ra oterizado Porque ao alrancar as linhas
ou embutimentos lon gitudinais a uma
determinada largura, e antes nue o
estreitamento das mesmas seja excessivo, inicia-se a marearão por mein
da mesma matriz, que nitra isso será dotada das nuncões necessárias
para as linhas transversais. nue em
tionseriuência serão e oxeltAndo tirogressivamente, à medida mie a marcação avenca, e as 01U4 IRI rl'formfr 1
rã o. junto com as longitudinais ant.,
citadas, os contornos nollgcnais já
menciona dos corresnon entes .
10. Um processo para .a obtenção
de placas para revestimentos decora-

tivos; de acôrdo com os pontos 8 e 9,
caracterizado porque na fase final, o
estreitamento das linhas ou embutimantos longitudinais transversais é
realizado juntamente Cum o embutimento em relevo. dos contornos poligonais, para cujo fim a matriz correspondente apresentará relevos da
fôrma complementar, com separações
cada vez mais frequentes, até-alcançar no último setor da matriz, a separação mínima necessária para, determinar a justaposição completa daqueles bordas e o acabamento total
dos relêvos da a l aca a obter.
11. Um processo para ,a obtenção
de placas para revestimentos decorativos, de acôrd ocom os pontos 1 a 10.
caracterizado porque a lamina base,
seja de dimensões apropriadas, seja
contínua, é submetida à ação de um
ou vários cilindros, dotados dos relêvos adequados para embutir sere R
lâmina ou faixa uma sucessão de relevos poligonais de contôrno predeterminado. atuando Asses relê-vos como punções e cpniugando-se com
uma ou várias contra-matrizes de
constituição análoga, para a conformação dos ditos relevos.
• 12. Ure processo para a obtenção
de placas para revestimentos decorativos, de acôrdo com o ponto 11, caracterizado porque, conjugada com a
fase de embutimento. seia durante a
mesma ou numa operação posterior,
os relêvos embutidos são submetidos
à ação de outras matrizes e contramatrizes com puncões mais próximos
entre si, para dar lugar 30 adoçamento das bordas dos oontrôrnos
ligonais na face posterior da placa
formada, determinando assim nervuras salientes na dita face, que constituirão os elementos de tra ',ausento
pára cose, os materiais aglutinantes
ou adesivos utilizados para a aplicacão da dita placa sôbre a superfície
a revestir.
13. Um processo para a obtenção
de placas para revestimentos decorativos, acôrdo com o ponto 12
caracterizado porque são utilizadas
matrizes e contra-matrizes de forma
Plana, atuando a intervalos combinados com avancos intermitentes das
làminas cortadas ou continuas por
entre as mesmas.
14. Um. processo para a obtenção
de placas para revestimentos decorativos, de acôrdo com es pontos 1
a 4, caracterizado porque as operacões de cunhagem e embutimento da
lâmina base são eventualmente combinadas, sela em conjunto com o dito embutmento sela independentemente do mesmo, com um seccionamento da lâmina por zonas não
cunhadas, com o fim de determinar
pequenas plaquetas ou peças soltas
que são aplicadas sôbre sunerfície
a revesti'? com a prévia adesão dessas peças a uma lâmina suporte de
material flexível, suscetível de ser retirada depois da dita aplicação.
A requerente reivindi ca de - a côrdo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 rio Decreto-lei n9 7.903. de 27
de agôsto de 1945, as prioridades dos
correspondentes pedidos depositados
na Repartirão de Patentes da Espanha, em 27 de ianeiro de 19e0 e 25
de maio de 1960, sob na. 255.02 e
28.65'7, respectivamente e 13 de luoho de 1960, sob ns. 259.149 e 259.150.

TÉRMO 1\19 126.293
De 1 de fevereiro de 1961
Requeren1e — The Champion , Paper And Fibra Company — Norteamericana.
Titulo — "Processo e produto derivado do mesmo".
Pontos Característicos
1 — O processo de produção de
urna polpa celulósica, caracterizado
por cempreender o cozime,nto de um
material celulósico com um licor
aquoso de cozimento alcalino, contendo uma quantidade de hidrazina que
é ao menos 8% em péso sôbre o péso
sêco do material celulósico.
2 — O processo segundo o ponto 1,
caracterizado porque o licor aquoso
de cozimento alcalino não contém
mais que cérea de 13% de ácool ativo, calculado como Na20 e, baseado
no pesa seco do material celulósico.
3 — O processo segundo o pon:o 1,
caracterizado porque o material celulósico compreende aparas de madeira.
4 — O processo segundo o ponto
3, caracterizado porque as aparas de
madeira são de coniferas.
5 — O processo de produção de
polp ade madeira, caracterizado por
compreender a exposição das aparas
de madeir aa um licor de cozimento
alcalino em temperatura e pressões
elevadas, dito licor contendo cérea de
7 'a 13% de ácool ativo, calculado
como Na20, com base no pêao sêco
das aparas, e 8 a 30% em pês ode hidrazina, com base no pêso séco das
aparas.
6 — O processo segundo o ponto 5,
caracterizado porque dito licor tem
um teor de sulfato de 15 a 40%.
7 — O processo segundo o ponto
5, caracterizado porque ditas aparas
de madeira são de -coniferas.
8 — O processo segundo o ponto 5,
caracterizado porque dito licor contém 7 a 10% de ácali ativo, calculado como Na20 e baseado no peso
sêco das aparas, e 12 a 30% de hidrazina, com base do pêso sêco das aparas de madeira.
9 — O produto caracterizado por
ser preparado segundo o ponto 5.
10 — Cada nôvo aspecto aqui apresentado.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de
27 de agosto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes nos Estados
Unidos da Améica, em 13 de dezembro de 1960, sob n 9 75.476.
=MO DE PATENTE N° 126.355
De 3 de fevereiro de 1961

W. R. Grace & Co. — Estados

sabão amoniacal como estabilizador
para o látex, e materiais de carga finamente divididos, a dita composição
liquida tendo nela ar finamente disperso, sujeição da tampa a uma temperatura entre 121, 1 e 204,4°C, por
um periodo de tempo suficiente para
converter a composiçáo liquida depositada em uma 'massa celular, substancialmente seca, de es fritura
aberta, e finalmente aplicar pressão
à massa -celular, de modo a formar
um agaxeta coerente, comprimida, da
forma e dimensões desejada.
2. Aperfeiçoamento em processo de
produzir gaxetas para a tampas de
recipientes de acordo com o ponto 1,
caracterizado porque o látex de borracha é um latex de borracha natural, concentrado.
3. Aperfeiçoamento em processo de
produzir- gaxetas para a tampa de
recipientes de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado porque a dita composição de formaç:.o de -vedação é feita
pela formação de uma dispersão em
água d•e pelo menos a maior parte
das cargas minerais, com o sabão
amoniacal e o agente dispersante, e
então misturação de látex de borracha com a dispersão de carga.
4. Aperfeiçoamento em processo de
produzir gazetas para tampas de recipientes de acordo com o ponto 1,
caracterizado porque o material de
carga finamente dividida está Presente na composição em uma quantidade de 200 a 900 partes em pêso
de carga, para 100 partes eni pêso de
sólidos de borracha.
5. Aperfeiçoamento em processo de
produzir gaxetas para tampas de recipientes de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado porque a quantidade de
ar finamente disperso é de 5 a 30%
em volume da composição de formação de junta ou gaxeta.
6. Aperfeiçoamento em processo de
produzir gaxetas para tamp--as de
recipientes de acedido com o ponto 1,
caracterizado porque a tampa é aquecida a uma temperatura em tôrno
176,79C, por um período de 1 a 2 minutos.
7. Aperfeiçoamento em processo de
produzir gazetas para tampas de recipientes de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado porque a pressão aplicada à gazeta é de cêrca de 22,8Kgcm2.
8. Aperfeiçoamento em processo de
produzir gazetas para tampas de recipientes de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado parque a umidade residual da massa celular sêca, na ocasião da fase da reconformaeão, é de
menos de 57.
A requerente reivindica de acôrdo
Com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903 de
27 de agôs'o de 1945, a prioridade do
oorresnondente pedido depositado na
Pepartirão de Paten tes nos EE.UU.
Am•srica, em 5 de fevereiro de
lko, sob n9 6.878.

Unidos da América.
Título — Aperfeiçoamento em processo de produzir gaxetas para tamTÊR1V10 N.° 126.361
pas de recipientes.
Pontos Característicos
De 3 de fevere'ro de 1961
1. Aperfeiçoamento em processo de
Armour and Company — Estarias
produzir gazetas para tampas de re- "rn:c'os da América.
cipientes dimensionalmente acarada,
para uma tamp ade recipiente, carac-1 Titulo: Processo para preparar colaterilado por incluir as fases de apliaio dispersivel em água .
car à tampa uma composição de formação de juntas, dispersa em água,1 1 — Um proccsso -para preparar ,.o.
contendo um látex de borracha, um i Ia g ênio condicionado, dispersivel effl
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr O prazo para o deferimento do pedido,
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poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
água, caracterizado por compreender as
TERMO N.° 126.386
uma temperatura de cerca de 160°F forma de copo tendo uma parede cR
fases de pôr o colagênio em contato
( 71,11°C) e cerca de 25014 (121,11°C) fundo fechando uma abertura min,
com peróxida de hidrogênio, acidular
De 3 de fevereiro de 1961
durante um espaço de tempo oara for- cipal de saída na extremidade int&
para um pH abaixo de 3,0, e moer o
rior duma casa de válvula colocada
Esso Research and Engineering Com mar um crivo de aluminato de sódio no gargalo da garrafa, tendo a dita
colagênio acidulado condicionado.
de
estrutura
molecular
zeolitica
cristalipany — Estados Unidos da América •
parede de fundo uma pequena abar.
2 — Processo para preparar um coTítulo: Processo de Preparação d e na, tendo o diâmetro de poro uniforme tura central de adruksão de ar, te.
de cerca de 13 unidades Angstrom; con- chada por uma pequena válvula mo..
lagênio de baixa viscosidade, caracteri- uni suporte de catalisaddr.
verter ao menos uma parte do referido vel esférica contida no dito membro
zado por compreender as fases de conPontos Constitutivos
aluminato ele sódio a um alúmino-silica- de válvula em forma de copo; a um
dicionar o colagenio pelo seu contato
com peróxido de hidrogênio, para assim
1. Processo para elevar o grau de to de amônio pela reação do referido 1pêS0 sobreposto móvel, sentido na ditornar o colagenio mais fâcilmente dis- hidrocarbonetos, caracterizado pelo fat alúmino-silicato de sódio com usa com- ta -casa de válvula e arranjado para
persivel em água, ajustar o pH do co- de se pôr usa fluido hidrocarbonáceo em posto selecionado da classe que consis- assentar, normalmente, e premir a
lagênio para abaixo de 3,0 moer o co- contato com um catalisador de conver te em hidróxido de amônio, um sal de dita pequena válvula esférica na polagênio condicionado acidulado, manter são de hidrocarbonetos, selecionado da amônio, um sal tetra-alquilico de amb- sição fechada e também para premir
b colagênio moido em um pH de até classe que consiste em metais e com nio e um sal tetra-arilico de amônio; o dito membro de válvula em forma
de copo na posição fechada.
4,0, enquanto, em unia temperatura de postos de grupo platina, e suas misturas, aquecer a referida composição conten2 — Fecho de garrafa de acorda
1 a 60°C, por uni período de tempo depositado numa base-crivo de alumínio- do amônio a elevadas temperaturas aci- com o ponto 1, caracterizado pelo fasuficiente para decrescer a viscosidade silicato molecular zeolítico cristalino, de ma de cerca de 400°F (204,44°C) du- to de que o pêso é uma bola esférica
do colagênio tratado para uni nível eia aberturas porosas uniformes cem cerca rante uni período adequado à decompo- de diâmetro substancialmente maior
que uma dispersão em água tem uni de 6 a cerca de 15 unidades Angstroms sição do referido alúmino-silicato de do nue a dita pequena válvula esfé,
ponto de despejamento acima de 6% de de diâmetro, crivo molecular esse ca- amônio; recuperar um crivo de estrutu- rica.
3 — Fecho de garrafa de acorda
sólidos totais, a 37°C.
racterizado ainda por conter não menos ra molecular zeolitica cristalina contendo não mais de 10% de sódio calcula- com o ponto 1 ou 2, caracterizado ped
de
10%
de
sódio,
calculado
como
3 — Processo para preparar colagêdo como Na.,0, impregná-lo c-om um me- lo fato de que quer o peso quer a
nio de baixa viscosidade, caracterizado Na20.
tal do grupo platina, e recuperar uma pequena válvula nsão feitos de vi2.
Processo
de
acôrdo
com
o
ponto
por compreender as fases de condicionar
composição catalítica contendo de o,ni dro.
1,
caracterizado
pelo
fato
do
referido
4 — Fecho de -garrafa de acordo
o colagênio com peróxido de hidrogênio,
a 5,0%' em peso do referido metal do
com o ponto 1, 2 ou 3, caracterizada
5 grupo platina.
acidular o colagênio condicionado para suporte ter a fórmula empírica:
um pH abaixo de 3,0, moer o colagênio
Me,0 Al o0e .2 . 5 +0 3Si02
10. Processo de acôrdo com os pon- pelo fato de que o pêeo , é contido cie
maneira amovível entre as pontal
tratado e manter o colagênio moido em
tos 1 a 9, caracterizado pelo fato cio dum membro ponteado localizado na
-um pH em terno da 1,0 em unia tempesi
'referido suporte base conter entre 0,1,1 extremidade superior da dita caça dl
ratura em terno de 37°C.
em que Me representa o teor total de a 2,0% em peso no referido metal do válvula e seguro na -posição por uni
membro bocal que forma um °riflai('
4 — Processo para preparar colagem° hidrogênio e cationte metálico do alúmi- grupo platina.
11. Catalisador aperfeiçoado para a de esguicho, tendo uma passaaen3
dispersivel era água de baixa viscosida- no-silicato, enéa valência do cationte
conversão de 1-iidrocarbonetos, úll para axial comunicando através de aber.
de, caracterizado por compreender as particular representado.
a elevação do grau de hidrocarbonetos, turas laterais na parte superior do
fases de condicionar o colagênio por
3. Processo de aceérdo com os pontos de acôrdo . com os processos definidos dito membro ponteado com o espaço
contato dele com peróxido de hidrogéem volta do dito pêso.
nio, acidular o colagênio condicionado 1 e 2, caracterizado pelo fato do metal nos pontos 1 a 8, caracterizado pelo
do
grupo
platina
ser
paládio.
fato
de
conter
um
metal
do
grupo
pla5 — Fecho de garrafa de acordo
para uni pH era terno de 3,0, moer o
4. Processo de acôrdo com os pontos tina suportado num crivo de alúraino- com o ponto 4, caracterizado pelo fa.
colagênio condicionado e aquecê-lo a
uma temperatura de cerca de 50°C por 1 e 2, caracterizado pelo fato do metal silicato molecular zeolitico cristalino com to de que as pontas 2G projetam de
do grupo platina ser platina.,
poros uniformes de diâmetro entre 6 e periferia dum disco sólido, sendo as
cerca de 6 horas.
5. Processo de acôrdo com os pon- 15 unidades Angstrom, pelo fato do re- aberturas laterais formadas numa
5 — Processo para preparar um re- tos 1 a 4, caracterizado pelo fato do ferido suporte nãç conter mais 'de 10% parte tubular entre o dito disco e uma
flange tendo uma abertura centra/
vestimento comestível para ,alimento, ça- jato ser hidroformado na presença do de sódio, calculado como Na00.
coaxial com a passagem axial atra.
racterizado por compreender as fases referido catalisador.
12. Composição de nardo com o vês
do dito membro bocal, uma parde condicionar' o colagênio pelo seu
6. Processo de acôrdo com os pon- ponto 11, caracterizada pelo fato do resaliente de qual se segura a dita
contato com peróxido de hidrogênio, tos I a 5, caracterizado pelo fato do ferido metal do grupo platina estar pre- te
flange e uma extremidade exterior
para assim tornar o colagênio pronta- jato de nafta ser hidroformado sob uma sente até a proporção de 0,01 a 5,0% flangeada da dita casa de válvula
em posição no rebordo do gargalo da
mente dispersivel em água, acidular o temperatura na escala de 600° a 1000°F em peso da composição total.
garrafa.
colagênio para um pH não maior que (315-56° a 537,78°C), e sob uma pres13.
Composição
de
acórdo
com
os
3,0 moer o colagênio, mantê-lo em uma são de 50 a 1000 libras por polegada pontos 11 a 12, caracterizada pelo fato
6 — Fecho de garrafa de acOrd0
temperatura de 1 a 60°C e por um pe- quadrada manométricas (3,5 a 70,3 kg do referido metal do grupo platina ser' com qualquer dos pontes precedentes, caracterizado pelo fato de que O
ríodo de tempo suficiente -para reduzir x cm) na presença do referido catali- platina.
membro em forma de copo é móvel e
a viscosidade do colagênio, e formar uma sador suportado.
14.
Composição
de
acôrdo
com
os
7. Processo de acôrdo com os ponguiado entre ' ranhuras espaçadas e
película com o colagenio tratado.
pontos 11 a 12. caracterizada pelo fato
6 — Processo para preparar um re- tos 1 a 4, caracterizado pelo fato do do referido metal do grupo platina ser vçrticaie, na parte mais baixa da casa
de válvula.
vestimento de alimento, caracterizado jato de nafta ser desidrogenado na pre- paládio.
— Fecho de garrafa de aw5rd0
por compreender as fases de condicionar sença do referido catalisador suporta15.
Processo
para
elevar
o
grau
de
com qualquer dos pontos precedeno colagênio pelo seu contato com -De- do.
8. Processo de acôrdo com os pon- hidrocarbonetos substancialmente t-1 co- tes, caracterizado pelo fatio de que a
róxido de hidrogénio, acidular o colar-quena válvula esférica ,é móvel e
mo descrito e reivindicado.
gênio condicionado para um H não tos 1 a 4, caracterizado pelo fato do
16. Catalisador para a conversão de guiada entre ranhuras verticais espajato
de
nafta
ser
aootnatizado
na
premaior que 3,0 moer o colagenio, manhidrocarbonetos útil na elevação do grau çadas no membro de válvula em fortê-lo em uma temperatura de 1 a 60°C, sença do referido catalizador suportado. de hidrocarbonetos, substancialmente tal ma de copo.
•
9.
Proeesso
para
a
preparação
de
8 — Fecho de garrafa no reenchipor até 8'exoras, e formar uma película
um catalisador de conversão de hidra- como descrito e reivindicado.
vel de acôrdo com qualquer dos poncom o colagenio.
tos precedentes, caracterizado pelo
7 — Uni processo de acôrdo com o carbonatos, útil na elevação do grau de
carbonetos, tal como ef
d inid o nos
fato ie que a casa de válvula é ãca
=MO N.9 127.275
ponto 5 ou 6, caracterizado porque a hidmear
e flangeada na sua extremidade expontos 1 a 8, caracterizado pelas operapelícula de revestimento é submetida
terior para assentar num anel , de veções de:
De 28 de fevereiro de 1961.
ação de uni agente tanante.
dação apresenta uni corpo cilindrições de' misturar uma . solução aquosa
John Haig And Company Limited co capaz de se adaptar dentro da ex..,
A requerente reivindica de acôrc.lo com de um silicato de sódio contendo uma
tremidade exterior do gargalo da gara Convenção Internacional e o Art. 21 razão de Na„0 para a sílica de ao me- — Inglaterra.
Titulo: Fecho de Garrafa Nãc Re- rafa, sendo o dito corpo cilindric0
do Decreto-lei n.° 7.903, de 27 de agôs nos 0.6.1 com uma solução de alutninato enchível.
eauipaclo. na sua extremidade inteto de 1945, a prioridade do correspon- de sódio tendo uma razão de Na20 para
rior, com una exl ansã o cilíndrica
Pontos característicos:
dente 'pedido depositado na Repartiç-jo ALO; da ordem de 1.1 a 3,1 numa proterminando nume parede de fundo
de Patentes dos Estados Unidos da porção tal que a razão de sílica para
1 — Fecho de garrafa não reenchi- anular transversal tendo nela uma
América em 4 de fevereiro de 1960, sob alúmina fica ,situada no setor de 2,2-1 vel, caracterizado pelo fato de com- abertura central de saída circundada
n.° 6.640.
a 10/1; aquecer a referida Mistura a preender, um membro de válvula em por um rebordo interior voltado para
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industriai:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, atinente 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
cima que forma uma válvula de as. I sequentemente os canelados coope- sica principal do tipo sivaremteu tomai
9. Um arranjo, de acordo com o ponsente; um membro de válvula em rondo com as ditas extremidades su- um estator e um roera portadoces de en- to 5, caracterizado pelo fato cio segunforma de copo móvel tendo uma pa- periores de modo a mantê-las retida° rolamento sobre os mesmos, _ara:aeriza- do retificador ser adaptado para forme
rede de fundo assentando no dito re- sob pressão no interior dos citados do por um primeiro d.spositivo de aeu. cer corrente de excitação ao enrolamene
bordo e tendo lá urna pequena vál- receptáculos.
piau:tento para interligar a ara a aquina to do rotor da máquina auxiliar quan
2 — Cadeira de acordo com o pon- principal com o agen.e motriz e a car- do o seu enrolamento de estator fôr
vula de abertura ceotral; uma pequena válvula esférica móvel contida to 1, zaracterizado também pelo fato ga, uma máquina polilásica auxttiar ten- ligado à entrada do primeiro retificador
no dito membro em forma -de copo do elemento plástico de assento ser ça, um estator e rotor portadores de en- para a excitação da máquina principal..
e adaptado para assentar na dita moldado integralmente com um en- rolameraos sobre os mesmos, un: segun10. Um arranjo, de acordo com o
válvula.de abertura central; uni pés° costo da cadeira.
dispositivo de acoplamento para In. ponto
1, caracterizado pelo fato de um
sobreposto móvel, retido no dito cor- 3 — Cadeira de acordo com os pon- do .ar
os
rotores
das
duas
.na.maias,
po cilíndrico para premir sobre a di- tos 1 ou 2, caracterizada também por :orn
pontc estrela neutro ser proporcionado
ta pequena válvula para conservá-la travessas ligadas a cada uma das dl- uma resistência variável, in praieiro e os dispositivos comutadores incluirei!'
retificador, e dispositivos :omuta
nr dita posição fechada sabre a dita tas pernas.
contactos para ligarem o enrolarnefito
abertura cera iral, premindo o dito A requerente reivindica de acordo os ditos dispositivos comutadores meio do estator da máquina .prinaipal zona
péso também, a dito membro em for- cm a Convenção Internacional e o indo contactos para ligarem o enro a- o dito ponto neutro, também contacto,
Ma de copo para conservá-lo na po- artigo 21 do Decreto-lei n.9 7.903, de mento estator de máquina principal
sição fechada no dito rebordo; um 27 de agosto de 1945. a prioridade do cora a fonte de alimentação iolitásica, o para ligarem em série os enrolamentos
membro ponteado colocado na extre- correspondente pedido depositado na enrolamento do ro:or da máquiaa mag.:- de induzido das duas máquinas, gomai
midade exterior do dito corpo de vál- Repartição de Patentes da Franca, pai com a saida do retificador, tamoem do os contatos, anteriormente mencionavula e tendo pontas entre as quais o em 5 de abril de 1960, sob na 823.479. para ligar a entrada do tetifIcador e o doa estiverem abertos, Os ditos 11..) asa
dito pêso móvel é recebido, projetan—
estator da máquina auxiliar :om a icere tivos também incluindo contactos ,ara
do as ditas pontas para baixo a parTOEMO Na 128.469
de fornecimento de energia aolifãsica, ligarem alternativamente a entrada do
tir dum disco sólido: uma parte tue para ligar um enrolamento do rator primeiro retificador com a fonte de forDe 18 de abril de 1961.
bular ligada a aberturas laterais disde máquina auxiliar com a resisrOacia necimento de energia polifásica ou com
postas entre o dito disco sólido a uma Merck & Co.. Inc. — Estados Uni_ variável.
a salda do induzido da máquina aliailonge aberta centralmente; e um
liar, quando os contatos para a ligamembro de bocal tendo unia passa- dos da América. 2. Um arranjo de acôrdo com o pois- ção em série dos dois induzidos se imo
Titulo: Processo Para a Prepara- to 1, caracterizado pelo fato de ser pro- 'erromperem.
gem central axial aberta através das cão
de Fluor-Benzil-Penicilinas e porcionada uma roda d'água para atuar
ditas aberturas laterais para o esLais.
paço interior no dito corpo cilíndrico S ;us
alternativamente como um agente motriz 11. Um arranjo de acordo com o
ontos
ponto 1, caracterizado por uma fonte
caractelisti":
em volta do dito péso tendo o dito, P
Processo para a preparado e como uma bomba, e o primeiro dis- de corrente continua adicional, também
corpo de bocal uma parte saliente'de.,—
positivo
de
acoplamento
é
adaptado
rara
caractericontactos dos dispositivos comutadores
que cinge ambas as flanes eocorpo zadofluor-benall-penicilinta
• por compreender o contato rea- interligar a roda d'água e o rotor da ma- adaptados para agai•en a dita tente com
exterior fiangeado do dito corpo ciquia
principal.
de ácido 6-amino-penicilanico,
enrolamento do rotor da máquina prinlíndrico. assentando a dita parte sa- cional
com um agente de acileeão do alfa- 3. Um arranjo, de acordo com o pon- ocipal
liente no dito anel de vedado.
antes da dito enrolamento ser Ogae
to
1,
caracterizado
pelo
fato
dos
rofluor-fenil-neetila
e.
se
deselaclo
tom9 — Fecho de garrafa de acôrdo
do através o primeiro retificador com a
tores
das
duas
máquinas
terem
montacom quálquer dos pontos precedentes, vertendo dita fluor-benzil-nonicilina
saída da máquina auxiliar.
caracterizado pelo fato de mie a en
num seuda
als,
de meartl alcalino. por odos sobre um eixo comum ai.e atua CJI/1,1 12. Um arranjo, de acordo com o
sa
exemnlo
sódio
segundo
dispositivo
•ie
acoplameatu.
ou
notás.slo.
ou
válvula, o membro de válvula em for4. Um arranjo, de acôrdo com o pon- ponto 11, caracterizado pelo fato da
ma de oono.e o membro ponteado são outro sol como Pê lo o de tona omino.
fonte de fornecimento de torrente confeitos duma resina sintética não ten- 2 — Processo da ne.Ordo COM o non- to 1, caracterizado pelo fato da entrada tinuo adicional compreender um terceiro
do efeitos de contaminacão sObre OS to 1, carric terizndo roiroite o aaente do retificador c o enrolamento do es- retificador ligado com a fonte de for.
Adiante 4 iim baloiréneto de alta- tutor da máqu:na auxiliar serem ligadas
!ínvidos contidos na garrafa
com a fonte de fornecimento de energia uecimento polifásico.
10 — Fecho de garrafa de acordo flitor-feniancetila.
13. Um arranjo, de aceirdo com o
com os pontos 2 ou 10. caracterloado, 3 — Procoaen da acendo com o non- polifásica pelos mesmos contactos dos
I, caracterfoado onroue o afrente dispositivos comutadores.
ponto 1, caracterizado por uma fonte
pelo fato de que o pêso tem o dia- to
pela:
doe é cloreto de oiro -fluor-fentl- 5. Um arranjo, de acordo com o pon- de fornecimento de correire de trenagens
metro a, pelo menos, duas vêzes
acet lia.
diãmetao da petmena válvula.
to 1, caracterizado pelo fato de um se- e contactos dos dispositivos conroaloe
4 — Processo de notado com o pon- gundo
:11 — Fecho de garrafa tendo as
retdicador ser proporcionado c res para "„arem-na com o enrolamene
suas partes componentes construídas, to 1. carocterizado roro l to o naerte ser ligavel com a fon:e de fornecimento to do estator da máquina auxiliar ene
arranjadas e &atinadas a tincionar ocilante O cloreto de rifa. alfa-di- polifásica através os contactos dos dis- quauto que o enrolamento do rotor da
substancialmente. COMO assiin descri- i
máquina auxiliar é ligado pelos ditos
ta com referència aos desenhos
5—
Um "rnePs" PR" a Premira- positivos comutadores que controlam a dispositivos comutadores com nresistene
, cão
d a Sal nota ee in de fluor-benzil- ligaçào do primeiro retificador tamban
anexos. 'penicilina. de acOrdre com o nonto 1. do estame da máOuina auxiliar, e no aia.
carocterfoodo pra comnroeriflor o con- qual os dispositivos comutadores incluem
14, Um arranjo, de adulo com o
TORMO DL* 128.108
tato rooional do g el N-PH1-01~141- contactos para ligarem um enralamerto ponto 13. caracterizado pelo fato da
.nico ila alfo-floor.benall-penirilinn dc rotor da máquina auxiliar com o se- fonte de fornecimento de eurraite
De 4 de abril de 1961.
com 2-etil-bexaronalo de potáseio, gundo retificador, os ditos últimos cem- frenagein compreender uma tonta de coreis. metiainsobutil-ocotona.
e os contactos dos dispositO os rente continua.
Alladin P183 t ICS, Inc. — Estados A rerto prenta aeloindien de ncôrdo tactos
co .utadores que controlam a ligação da 15. Um ararnjo, de acordo com o
Untdra da América.
com te CrInVerrti(1 internnclonnl e o resistência
variável , sendo interligados ponto 14, caracterizado pelo fato da
Título: Cadeira Compreendendo Art. 21 rio D.ocrotea lei n* 7.011a. de para prevenir
a ligação simultânea da fonte de corrente continua compreender
Elem-atios aloviveis.
27 de Rolam de 10 4 5 a nrioridnoe do
e do segundo retificador.
uni retificador ligado com a fonte de
correenrodente noriido donneitodo Pa resistência
Pontos crsracteristicos:
Renortirao da Potantes doo Pstodos 6. Um arranjo. de areado com o pon- fornecimento de energia poldásica.
1 — Cadeira compreendendo ele- Unidne do Am .a-hm. em 20 de abril to 3. caracterizado pelo fato das duas 16. Um arranjo, de acôrdo com o
máquinas terem número igual de pólos, ponto 13, caracterizado pelo fato lo mie
mentos movíveis de fácil montagem de 19R0, sob na' 23.332.
e seus rotores são montados para ajuste rolamento do estator da máquinaauxiliar
•
de uma posicão desmontada.
caracterloada por um assento consde fase idêntico das correntes que atra- ser ligável para receber o fornecimento
TER MO N°128.809
tituído por um elemento plástico de
vessai i as duas máquinas.
de corrente de fretinem se. da fade
28
de
abril
de
1961
assento; receptáculos para receber fi9
polifásica.
7.
Um
arranjo,
da
acordo
com
o
ponto
penas resrectivan nervurados exter1.
caracterizado
pelo
fato
do
número
A Requerente reivindica de aceirdo
Asosicated Electrical Industries [noinamente e canelados inteanamente,
de. pólos da máquina auxiliar ser 'nfe- com a Convenção Internacional e o armol dados interaalmente na face infe- teci — Inglaterra.
rior rio dito elemento plástico de as- Titulo: Arranjos Aperfeiçoads
tigo 21 do Decreto-lei nt 7.903 de 27
tan dor aquele da máquina principal.
8. Um arranjo, de acôrdo com o pon- de agosto de 1945, a prioridade das corsente: e pernas tebula-es rígidas .1sinas geradoras.
to 1, caracterizado pelo fato do rotor respondentas pedidos depositados :a Recelas extremidades superiores são
cortadas por um rasgo aloneado * ouda máquina auxiliar ter pelos salientes oartiçao e Patentes na &TILO:narra. ian
Pontos Caracterist.cos
do axtensão suficientt para que o
gut conduzem enrolamentos de :ampo 22 e julho de 1 960, 6 de setembro de
diAran tro doo citadas extremidades
1. Um arranjo de usina geradora com- e têm um nerolamento a.c. distribui.% 1960. 14 de outubro de 1960 e 17 de
resulte reduzido no momento da in- preendendo um agente motriz, sina caia em rasgos ao longo das faces dos po'os, novembro de 1960, sob ns. 25.635,
serra° das mesmas nos ditos recep- ga, uma •rêde de fornecimento de e:or- o dito enrolamento a.c, sendo ligava 30.712, 35.290 e 39.535, respectivatáctOne de recendo das pernas, con- gia polifásica, e uma máquina poafãe com a assistência variável.
mente.
A

1
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•
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
g 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderáo apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles aue se julgarem prejudicados.
rada superior são feitos de "nylc
supeiror de cada concha porta-seios à ma, de secçã ,. transversal em Ti e ou semelhante, 'ao passo que o de,
parte mediana superior da correspondente cuja parte er*.irna, ligeiramente, con- nno propriamente dito da renda
e serrilhada, muito pouca salipeça lateral, substancialmente como des- vexa
ência faz em relação à parede tra- feito de fio "rayon" ou cisvose,
crito ereivindicado com refarênc,a aos zeira do isqueiro. — Total de 3 pon- cos ou lustrosos, em branco ou
São desenhos anexos.
Requerente: Jorge Cunha —
côr, caracterizado pelo fato de
tos.
Paulo.
constituído por uma sucessão de ca
2 — Nôvo modelo de porta-seios, de
Triangular p 3ra
Titulo: Flutuador
2.9 — Nvoo modêlo de isqueiro de pos mais ou menos circulares tesa
'wird°
co:n
o
ponto
1,
caracterizado
bombas de elevação de água — Mobôlso, de acordo com o ponto 1.9, capelo fato de as conchas porta-seios e racterizado pelo fato de apresentar, um ponto no centro, campos és
dêlo Industrial,
as respectivas peças-suportes, serem fei- na face superior da sua parede dian- ligados entre si por uma linha
queada de cima para baixo, ser
tos de filó, de bordado inglês, de tecido teira, um dispositivo de regulagem cada
linha arqueada encimada 1
de ponto de ride ou tecido rendado da chama, sob a forma de uma roda uma flôr
hexa-petalada, aberta
ou semelhante e de as respectivas pe- serrilhada horizontal, parcialmente, centro, terminando a renda por
ças laterais serem feitas de tecido elás- disparada da referida parede; e pelo refôrpo reto na beirada superi
fato de que a abertura de saída da constituído de duas linhas e ser
tico.
3 — Nevo modêlo de porta-seios, de chama, na parte superior do isquei- que a extremidade livre da ren
acôrdo com os pontos 1 ou 2, carac- ro, é constituída por uma abertura termine em ligeiros arcos provi(
-. ,
terizado pelo fato de a linha de ,aa- circular.
sucessivamente de 6 e 3 bicos e, e
ção de cada concha porta-seio com a
3.9 — Novo modèlo de isqueiro de são separados uns dos outros por t,
respectiva peça-suporte, ser reforçada Ws°, substancialmente, de acôrdo pontos disnostos trangularmente; tu
com um elementos substancialmente -I- com o que foi aqui descrito e ilustra- substancialmente como descrito e
presentado no desenho anexo.
do no desenho anexo.
gido em forma de U.
Prioridade: Suíça, em 15 de feve4 — Nôvo rec iêlo de porta-seios, de
caracte- reiro de 1961, sob n.9 97.121.
- ««Ilfutuador Quadrático para acôrdo com os pontos 1 a 3,"de
TERMO N9 145 .192
junção
rizado
pelo
fato
de
a
linha
Bombas de Elevação de Agua, caracteDe 5 de dezembro de 1962
de
cada
peça
stioorfe
roa'
respectiva
rizado pelo fato de se apresentar na
TERMO N.9 144.192
forma de um paralelepípedo, de faces peça laterial ser reforçada com um eleRequerente: • Angelo Milani 8z Ci:•
mento
semi-rígido
ou
elástico.
De
26 de março de 1962
superior einferior quadradas, e centralLimitada
— Ric Grande do E.
5 — Nôvo modêlo de porta-seios, de
mente provido de passagem circular, as acôrdo
Título: Novo modêlo de embai:
Requerente: Fábrica de Filó S.A.
com
os
pontos
1
a
4,
caractebordas superiores da qual são fixados
geai para bebidas -- Modêlo indu
pelo faot de a linha vertical de — Eslado do Rio (Friburgo).
osterminais de hastes sustentadoras de rizado
Titulo: Original modêlo de lenda tnal
junção
das
duas
partes
inferiores
de
ocrpo campanular dotado dc tIça.
Modêlo industrial
cada uma das conchas porta-seios ser
2 — «Flutuador Quadrático para Bom- reforçada
com um elemento semi-rgido
ba . de Agua, conforme reivindicação anterior, tudo como susbtancialmente des- ou6elástico.
— Nôvo modêlo de porta-seios, cie
crito no relatório, e apresentado aos de- ac'7do com os pontos 1 a 4, .caractesenhos anexos.
rizado pelo fato de cada concha aortaseio ser forrada interiormente zom coacha feita de material encorpora,lo,
9
TÊRMO N 119.926
7 — Nôvo modêlo de porta- eles, de
De 6 de junho de 1960
acôrdl com (malquer dos pontos an:„.
cedentes, caracterizado pelo fato de o 1.9 — Original modêlo de rendai
Cia. Ltda. — (Estado bordo superior ser guarnecido, em par- Cui9 fundo e o refôrço reto da beiThiebaut
da Guanabara) .
te ou de umaextremidade de uma das
Titulo: NU° modêlo de porta-seios. peças superiores de uma das conchas
(Mod. Ind.).
porta-seios, até a extremidade da peça
superior da outra concha porta-seios,
por uma tira de renda, pela qual se acha
1.9 — Novo mode() de ambaTagel
enfiada uma fita, que forma um pequePara bebidas, caracterizado por cors
no laço na parte mediana do porta-seios.
p reender essencialment e uma caixa
8— Nó`vo modélo rta-seios( subsdividida longitudinalmente em chia'
tancialmente como descrito e reivindicaPartes iguais; q uais sejam base t
:VOLUME VH
do com referência aos desenhos anetampa, ambas de formato substan
xos
cialmente prismático retaneular, com
ATOS DO PODER
a.'-estas e cantos vivos, e articulada,
LEGISLATIVO
TERMO N.9 131.327
Novo madélo de porta-seios, feito em
entre si p or um de seus laterais meLeis de outubro a dezembro
nores, através de dobradicas: e tanparte de filó, de bordado inglês, de
De 31 de julho de 1961
Divulgação n9 957
to a base como a tam p a da CANA
tecido de ponto de rêde, de tecido renPreço: Cr$ 4.000
tendo as faces late r ais revestidas. indado, ou de materiais semelhantes e em Requerente: EtablisseMent Rostan
Liechtenstein.
terna e externamente, por fitas t ransparte de tecido semi-rígido e/ou elásTitulo:
Novo
modêlo
de
isqueiro
versais
de palha ou outro material
tico, ou de material encorpado, guarneVOLUME VIII
adequado. e do lateral menor de amcido ou não de fita ou fitas, com lu sem de bôlso — Modelo industrial.
bas, op osto As dobradi ca s de earticulaATOS DO PODER
laço, caracterizado pelo fato de comr ão, salientando- s e central ortogoEXECUTIVO
preender daus conchas porta-seios divinalmente 'uma alea substancialmente
didas, cada uma, em duas partes infeDecretos de outubro a dezembro
retang ular, parcialmente revestida
riores iguais entre si, e uma parte eucom uma fita de p alha ou similar
Divulgação ti.'" 958
peno: 'que, do lado mais afastado da
enrol ada h alicoidalm ente: e finalPreço:
Cr$
6.500
linha mediana do porta-seios, é dotada
mente as faces superior da tamna
deum prolongamento que se dirige para
e inferior da fase sendo formadas
À VENDA:
cima e vai diminuindo de largura até
nem esteiras planas de pa l ha tranNa Guanabara
a sua extremidade, duas peças-suoeorte,
cada ou similar se g undo duas dureSeção de Vendas: Av. Rodrir5es ortwonais entre si. a estei ra da
uma para cada concha porta-seio, cada
gues Alves, 1.
qual ligada aos bordos das partes intam pa sendo ab ri a dotada. externa
P,gencia I: Ministério da Fal ana. ree internam e nte, de placa pe
feriores e ao bordo de parte da parte
transzen-Àa.
disnoste
central
superior da respectiva concha norta-seio,
1.9 — Novo modêlo de isqueiro de
Ltende-se a pedidos pelou Serextendida
nor
tôcla
versalmente.
sendo as duas peças-suportes Tiradas n- bôlso, do tipo substancialmente, paraviço de Reembôlso Postal.
l areura dame are a e dest inada contre si ao longo da linha mediana do lelepepédico e retangular, de faces
Em Brasília
ter a egneci f lea- e n da ma rca. fábrica
porta-seios, e sendo a outra extrrnidade nrincinaia, ligeiramente, convexas caNa sede do D.I.N.
nreAtitor a ou outra oua lallerl tudoe
de cada peça-sunorte ligada a uma peça racterizado pelo fato de apresentar
snbatancialmente como descrito
Iélm.•n•n•1
na
parte
traseira
superior,
um
dispolateral e uma fita que liga a extremiIlustrado nos desenhos anexos.
sitivo
de
atuação
basculável
para
dade superior do prolongamento da parte
TÉRMO N° 83.196
Data: 21 de novembro de 1955
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
é 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, oomeçará a correr o prazo para O
do pedido, ditame° .30 dial
podarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aquela que se julgaremdeferimento
prejudicados.
TERMO N9 147.690

os laterais curtos obliquara para ci, TERMO N9 150.512
rodas, naturalmente ultrapassando
ma partindo de cantos inferiores curfrontal e posteriormente, caracteri
..e 12 de março de 1963
Depositada em 19 de março de 1963 vos subindo em curva suave até o úldo pelo fato de ter frontalmente coln
timo terço quando então essa curva Requerente: Sindicato do Comércio
um parachoques com asab a•
Requerente — Fundição Guaporé se acentua em pouco enquanto que Varejista de combustíveis Minerais do jugado
mento em cromo brilhante que
Ltda. — São Paulo.
os planos delimitados por essas li- Estado de São Paulo.
projeta, ligeiramente para a frent e
nhas se apresentam em curvatura
Titulo: Original modal° de bomba tem se destacar da carroceria, send o
Titulo — "Nova e original confgi- condizente;
pelo fato da, face inferior de gasolina em miniatura — Modélo formado por três segmentos distinto s,
guraçao aplicada a sifões".
ser plana enquanto que a superior Industrial.
dois laterais ou distais, de secção p aProcuradora — Cometa Marcas e se apresenta em suave curva, apenas
rabólica, alongados, e, estreitando-a e
Patentes Ltda.
com a linha fronte". reta, tendo, em
no sentido do centro para as extre
ponto conveniente um rebaixo alonI midades e ladeando a parte centra1
gado, horizontal onde se encaixa de
formada por um elipsoide substanci modo a formar corpo único com o
almente alongado vazado centralmen plano superior, uma alça dobradiça;
te e onde se situa uma série de lame pelo fato de frontalmente a caixa ter
las também cromadas que acampa a face projetada em balanço confinham a curvatura dos arcos superio r
gurando como que uma fachada era
e inferior da elipse, descrevendo, por côr contrastante com o restante do
tarto, arcos alongados, com a curva corpo da caixa; pelo fato da fachada
tura voltada para o centro da mesma ;
ter o terço sunerior liso situando-se
pelo fato da linha do assoalho, de
pois de ultrapassar as rodas trazeiras
numa das metades do mesmo o moster incorporado um para-choque
trador enquanto que o restante da
cromado, retilineo cujas extremidade
referida fachada se apresenta com
feitio quad riculado tendo abaixo do
são paralelas à linha laterAl do carro
dobrando-se em ângulo reto forman mostrador os usuais controles e sudo a face posterior, onde há um re 1°) "Nova e originai coa/algar:içá° periormente numa das extremidades
baixo ou vasamento alongado, send o
aplicada a sifões", caracterizada pelo uma antena telescópica e, inferior1.
Original
modal°
de
bomba
de
todo o para-choques dotado de pro fato de &insistir em corpo cilindrien mente dois pés configurados por pedeitado, com tampa num dos topos, quenos planos transversais à face gasolina em miniatura, caracterizada jeção ou aba superior que o circunda
tampa essa centralmente atravessada frontal e próximo das extremidades por seu corpo ter formato de coluna totalmente; pelo fato de, partindo d D
vertical alongada, em suave conicida- para-choques dianteiro que form a
por haste solidária a botão de fixa- da caixa. Total de 2 pontos.
de, e as adjacências de extremidade corpo unico com a carroceria, a linha
ção, enquanto que lateralmente e superiormente o corpo cilindrico se 29 — "Original modal° de caixa inferior aumentarem, progressiva e da mesma subir em curva suave para
apresenta cornunicante com tubo ho- para rádio", acorde com o ponto an- harmoniosamente de diametro, dando cima e para traz descrevendo um arco
rizontal posterior, dotado de luva em terior, tudo como substancialmente formação a curvatura côncava de acentuado cujo ralo aumenta sensivelfinalizando em base circu- mente de forma a configurar um
sua extremidade livre e, apresentando reivindicado, descrito e ilustrado nos transição,
lar; num dos lados . da coluna, e mol- coberta de curva muito mais suav a,
rag ião abaulada anterior, sendo que desenhos anexos.
e
dados na sua parede periférica, há e que configura os para-ma diansôbre esta se encontra projeção , tuduas
saliências,
uma
em
formato
de
teiros a o p orta-malas situado cenbular vertical terminada por premealavanca, e cutra em feitio de mar- tralmente entre aqueles que são dotaestopa atravessado por tubo por sua
cador circular, com pequeno cabo or- dos de linheini. protuberancia frontal
vez terminado por luva. Total 2 pons TERMO N9 150.31z
togonan na parte superior da coluna, onde se situam dois grandes vidros
bas
•
há
o itra curvatura côncava perifé- dotados de arcos cromados salientes
29a . "Nova e original configuração
rica, aue, no ponto máximo de au- e que configuram os faróes; pelo fato
De 1 de julho de 1963
aplicada a sifões", conforme reivindimer to diametral, assume formato cir- de, no centro do porta-malas frontal,
cação anterior, tudo substancialmancular, nesta estando incorporadas haver uma projeção ou levantamento
te como descrito no relatório e ilus- Requerente — Ignácio Costa Júnior três ramificações verticais, que ocu- de plano superior e que configura
trado nos desenhos apensos
ao Tare- — Minas Gerais.
,
pam Os vértices de triângulo equilá- um capuz ou janela cega; pelo fato
sente memorial.
tero, e saibre as ramificações está dis- de superiormente a carroceria dispôr
Titulo
-jaôvo
modêlo
de
coletor
aa
uma calota, com argola no seu de para-brisas curvo circundando ou
de lixo para a via pública — Modélo posta
t
tapo; dentro da superfície delimita- melhor circundado por duas colunas
industrial.
TERMO N9 149 642
da pelas ramificações, há o depósito laterais inclinadas pa ira traz e que
o nte por uma
de gasolina, na fórma de tubo de vi- se interligam superior&e
_j De 21 de janeiro de 1963
dro ou material congênere. Total de moldura curva cuja curvatura acompanha
a
curvatura
do
vidro; pelo
2 pontos.
2. Original modal° de bomba de fato, de, partindo do final da curva
Requerente — Gren Eletricidade
gasolina em miniatura, de acôrdo com do porta-malas frontal, a carroçaria
S.A. — São Paulo.
1 e tudo como descrito, reivindicado se desenvolve para traz em reta, horiTitulo — Original madêlo de caixa
e ilustrados nos desenhos anexos.
zontal, onde se abrem as portas lapara rádio — São Paulo —
•erais continuando ainda em reta até
aaaa,saaaaa
mais ou menos a altura do eixo traTERMO N9 150.519
eira, quando então começa a subir
De 14 de março de 1963
em suave inclinação configurando o
topo dos para-lamas trazemos que se
Requerente: Santo Scarduva — Es
rolongam até.ultrapasaar a linha de
pirita) Santo.
rumada com os para-choques trareiTitulo: Original modêlo de carro
os, terminando em duas peças crocerta pare auto v aaculo Modal rn.adas fuma para cada para-lamas)
Industrial,
• feitio prismático que vão desde o
topo de paralamas até o para-choques
taazeiro onde se fixam pela base, terminando em aresta voltada para traz;
si tuando-se entre os para-lamas traeiras a coberta do motor de plano
laorizontal que se curva para baixo,
19 — Nôro madollo de coletor de
ri escrevendo um arco ae circulo terlixo para a via pública, caracterizado
Mando em plano ve rtical que se
fato de compreender a forma
10 — modelo de caixa pelo
unde ao p ara-choques e onde se reInvertida de uni trapézio isosceles
para rádio", particularmente rádio provido em sua base de um suporte
orta a tampa do cofre havendo, enportátil transistorizado, oonfeccionatre esta e os terminais cromados dos
forma de vaso dotado de quatro
daaem material conveniente tal como em
para-lamas, duas lanternas alinhadas
pés para fixação sólida na calçada
plástico injetado ou outro, caracteri- da via públaca.
com a tinha horizontal do cofre.
zado .por feitio subatancialmente naTotal de 2 pontos.
1, — Originai modêlo de carroceralelePipedal, com a face frontal con- 29 — l'aôvo modêlo de coletor de
2. Original modal° de carroçaria
figurada por um lateral longo e ho- lixo para a via pública substancial- ria para auto veiculo, formada por para auto veiculo acorde com o ponriz,ontall com a linha frontal su pe- mente como descrito, Ilustrado e re- carroçaria baixa. metálica ou de plás- to anterior, tudo como substancialtico cuja linha de asaoalho se aaprerior , paralela e ligeiramente mais presantado no desenho e clichê
ente desca iba e reivindicado acima
tale- sarata reta, horizontal paralela ao solo,
Mirta do que a inferior, de forma que, X03.
na ,altura dos cabos dos eixos das ea nexos ao presente.
devidamente ilustrado nos desenhos
È •
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento lá pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem i» kjudicaços.

TERMO N9 150.655
De 22 de março de 1963
•
Rega frente: Ealter Hernandez Pasini & Cia. Ltda. — Sao Paulo.
Titulo: Original e novo medélo de
pulseira ou similar — Modelo

f g

1. Original e novo modelo de pulseira ou similar, do tipo chamado na
arte de "escrava" caracterizado por
ser formado por um aro metálico,
preferivelmente de ouro ou dourado,
cuja seeção transversal se apresente
configurando uma peça com o feitio
que lembra a letra "C" com a parte
convexa voltada para o interior do
aro e a parte concava ou seja a abertura voltada para fora e tendo incrustada na referida abertura um adro
de cecção circular ou conveniente, de
forma que a parte externa do bracelete- se apresenta convexa com uma
faixa central de material colorido
contrastante com duas pequenas tiras metálicas que a bordejam superior e inferiormente.
2. Original e novo modêlo de pulseira ou similar, acorde com o ponto
anterior ,tudo como substancialmente
reivindicado e ilustrado nos desenhos
anexos.
TERMO N9 150.335
De 7 de fevereiro de 1963
Requerente: Adesivos Ader' Films
Ltda. — São Paulo.
Título: Original modêIo decorativo
aplicado em carreiras para fitas em
geral — Modelo Industrial.

quência de saliências paralelas, transversalmente dispostas, principiando
nas acijacencias da extremidade do
solado ,e estendendo-se até a metade
do mesmo, e ditas saliências possuem arestas que se acrescentam em
ângulo reto; principiando nas adjacências da extremidade do solado, há
duas ramificaç ,•es em amplo "V",
cada qual composta por quatro conjuntos de saliências com os perfis
mais ou menos similares àquelas saliTERMO N9 151.675
ências transversais; as extremidades
livres de todas as saliências finalizam
De 9 de agi:isto de 1963
em pequeos arcos; por sua vez, as saRequerente: Ancora Indústria e Co- liências dispostas em - "V", como que
mércio Ltda. — São Paulo.
entroecruzam com as saliências transTítulo: Nova configuração em so- versais; a extremidade menor do solado de calçados — Modelo Industrial lado finaliza em superficie na qual
há uma -pluralidade de pequenas saliências ou filetes pararelas, dispostos longitudinalmente; por sua vez,
o salto é composto com a mesma configuração ornamental, de maneira que
o vértice da respectiva saliência em
"V" está voltado para o lado periférico.
•
Total de 2 pontos.
2. Nova configuração em solado de
calçados, acorde com o item anterior,
tudo corgo descrito, reividicado e ilustracb no desenho anexo.

crito. no circulo ideal formado pelas
voltas da fita quando enroladas.
2. Original modelo decorativo aplicado em carreteis para fitas em geral ,acorde com o ponto anterior, tudo
como substancialmente reivindicado,
descrito e ilustrado os desenhos anexos.

TÊM° N9 151.969
De 28 de maio de 1963
Req uerente: E. Manograsso S. it.
Bellard — São Paulo.
Titr,lo: Nova configuração em rL
cipier te — Modêlo Industrial.

1. Nova configuração em recipient.
caiacterizada por apresentar-se bc
jur.o, e na sua superfície há em bre
TERMO N9 151.9(5,
xo,relevo, duas folhas ornamentai
pe, inérveas cujas nervuras princi
De 28 de maio de 1963
pais estão voltadas para baixo, er
curva, ãté quase se encontre
Requerente: E. Manograsso S. A. suave
r6_m com a região mais inferior d.
Distilaria Bellard — São Paulo.
pecíolos das folhas er Titulo: Original configuração . de recipiente; os
em um ramo, radialmer
garrafas e recipientes congêneres. — contram-se
te localizado e situado nas subjacêr Modêlo Industrial.
elas do gargalo; ainda esta região si'
perior, dispõem-se vários segment.
, ais, de rzelativo comprimento, e e.
1. Nova conflgui'ação em solado de
:) aixo-reievo; na superficie do recip
calçados, caracterizada por uma se..te, em baixo-relêvo. uma pluraliir
(je de pequenas saliências. à maneide minúsculas folhas peninérveas, 1: regularmente distribuidas.
REVISTA TRIMESTRAL
2. Nova configuração em recipien'
DE
acorde com G item 1, e tudo coforrr
JURISPRUDÊNCIA
descrito, reivindicado acima e repre•sentado nos desenhos anexos.
DO

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
VOLUME 34
Fascículo 1 — outubro de 1965
*— Cr$ 1.500
Fascículo II — novembro de 1965
— Cr$ 1.800
Fascículo III — dezembro
de 1965 — Cr$ 1.400
A Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contém a matéria que, anteriormente, constituía o Apenso ao
Diário da Justiça.
A VENDA:

1. original modelo a...corativo aplicado em carreteis para fitas em geral, costituido por carreteis usuais do
tipo dotado de abas protetoras destinadas a mater a fita o seu interior
perfeitamente paralela e alinhada em
suas voltas, caracterizado pelo fato
dessas abas, num ou em ambos os
lados configurarem um trecho estilizado ou então a figura de naipe de baralho (paus), correspondendo o centro ela figura ao centro do carretel,
mantendo-se as bordas da figura ins-

livre, liá saliencias lembrando de:
tes de •:ngr imagem.
2. Criginál configuraçao ne gari,
fas e recipientes congêneres, acor(
JOM o item 1, e tudo como descri t ivindicado acima e ilustrado nos d
s. nhos anexos.

Na Guanabara

Seção de Vendas:
Av. Rodrigues Alves. 1
Agência I: Ministério eia Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço
de Reembolso Postal
Em Brasília

Na sede do

TÉRMO Ni? 151.164
Data 1à de abril de 1963
Requerente — Domingos Gonçalve,
— São Paulo.
Título — Original modêlo de botà
para alavanca de câmbio de autx
1. uriginal configuração de garra- veículos — Modèlo industrial.
fas e recipientes congêneres, caracterizada pelo fato de, na periferia do
recipiente, haver dois frisos em baixorelevo, um situado na região inferior,
e o outro próximo ã, zona subjacente
ao gargalo, e cada friso é ladeado
por margens, cada qual composta por
duas saliências em meia-cana, paralelas e um pouco distanciadas entre
si, de maneira que. no centro de cada
friso, há motivo ornamental em baixo-relêvo, que lembra uma sequên&ia ininterrupta de elos de corrente,
e ditos elos são retangulares, porém
19 — "Original inc,ct .• o te botft.
com cantos curvos, conectados entre
si, através de pares de elos interme- para alavanca de câmbio de autr
diários, contrapostos. e as pontas veículos" constituído ror peca piás
e nêso adreaado.
'
destes vão se confundir com as sali- tica de tamanho
ências constitutivas das margens do de ciires variadas dotada ou não d
friso: nas subjacências da boca do decorarão, com feitio que lambia
recipiente ,há saliência periférica uma esfera, caracterizado pela meta
andar, de maneira que, no bordo li- de inferior em forma de calota can.

316 Têrça-leira. 25

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1966

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de actirdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicaeho de que trata o presente artigo, começarás a correr o prazo para o deferimento do pedido,
poderão Faz esentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
a base achatada onde centralmente abaixo o problema a ser desenvolvido
se conjuga a extremidade da alavan- ! consubstanciado por uma figura no
ca de cambio, enquanto que a metade lateral esquerdo e no lado oposto resuperior se projeta com ratuor altu- laçfso de material o uequipamento a
ra do que a inferior, até um plano ser utilizado; o inferior, separado por
convexo que delimita a face superior duas linhas estreitas e finas, também
da botão, tendo os lateriais ligeira- dividido em duas metades longitudimente concavos, com maior conca- nais por linha vertical central de forvidade na face esquerda, onde no raa a configurar duas metades, a da
uma reentrância horizontal que ser- faqueada para ilustrar as fases das
ve para alojamento da extzeminade ope.aales a serem realizadas e a da
lateral interna do polegar direito do direita para ilustrar como serão as
operador, e, frontalmente duas re- mesmas feitas, numeradas em corentrancias verticais idênticas e en- respondência, uma com as metais,
costadas uma ao lado da outra, des- podendo ser dividida a parte maior
tinadas a alojarem as extremidades da afilha por melo de linhas horizondos dedos incticador e médio, e eme tais centrais, de acbrdo com as fases
se desenvolvem partindo pouco cal- exiraentes e ainda ter figuras ilusma da linha mediana horizontal do trativos situadas entre as linhas que
boião em sua face frontal, atingindo separam as fases, interrompendo a
a face superior convexo até pouco Unha central vertical. Total de 2
antes da linha mediatia transversal pontos.
•seperior; a face posterior do botão
apresenta-se reta desde a linha me- 29 — "Original apresentação gráfide Rilhas de instruções técnicas
diana horizontal até o Tento de en- ca
contro com o plano convexo superior, e canais, acorde com o ponto ante
tudo como substancialmente rei--rio,
plano esse que se desenvolve em torma de calota com pequena esferici- vindicado, descrito e ilustrado nos
dade, afinando-se em direção ao pla- desenhos anexos.
no posterior do botão de forma a
configurar um plano em ponta que
serve de encaixe para junção dos daMIMO N9 i52.033
dos indicador e médio.
29 — "Originai modelo de botão
Dep. eia 2 de julho de 1963
para alavanca de cambio de a.itn
veículos", acorde com o ponto antePatente de Modelo Industrial
rior, tudo como descrito. reivindicado e ilustrado nos desenhos anexos. Titulo — Nóvo e original modelo
de bloco parcelanizado para construções.
Requerente — Cerâmica Sanitária
TORMO N 9 151.90
Porcelite S.A. — São Paulo.
De 27 de inalo de 1963
Requerente a- Nelson Lanches Aiorena e David Variante Misbel — São
Paulo.
'Nulo — Original apresentação
gráfica de fblhas cie instruções técnicas e outras — Modelo Industrial.

TIRMO Ne 152.222

de faces principais, ligeiramente ecal•
vexas.
2 — Nitivo modelo de enceradeira
De 12 de julho de 1963
elétrica de acórdo cora o ponto 3,
Requerente — Albert Youeiref caracterizado pelo fato de que o respectivo cabo retilíneo e ellindrico, se
Choueiri Chalhoub — São Paulo.
adapta ao referido corpo trapezoidal
Titulo — Original modelo de mor- e em tronco de pirâmide por meio
dedor para uso de crianças no inicio de um apêndice em garfo e termina
de dentição — Modelo industrial.
na parte superior, por uma travessa
cilíndrica e de extremidade suavemente. troneónicas.
3 — Nfati modelo de enceradeira
elétrica, substancialmente, de sedado
com o que foi aqui descrito e ilustrado nos desenhos anexai.
Prioridade: Suécia. em 19 de abril
de 1363, sob n9 93.
Tratta0 N9 152.485
De 3 de setembro de 1963
Requerente — Jorge Torot
tacto da Guanabara.
19 — "Original modelo ae morde- Título — Uaa nõvo modelo de cardor parauso de crianças no inicio da tão da visita — Modelo industrial.
dentição", constituido por peça de
material flexível conveniente com o
feitio plano, formado por base anelar, espessa, de onde se projeta uma
haste, earacteazada por ter conjugada à referida haste unia peça substancialmente triangular, com o vertico preso à referida haste, tendo um
dos lados ligeiramente curvo e o outro reto, com o lado opos t o fs haste,
cum o feitio ou molde dos dedos de
unia mão configurando uma figa
tendo o centro vazado em forma de
coração; pelo fato da peça sofrei
..?!e.'"
uma pequena curvatura no plano
longitudinal, na altura da linha de
conjugação da haste com o vértice
— nevo modelo de cartão de
do triângulo.
visita, caracterizado pelo fato de
29 — "Original modelo de morde- apresenter o formato substancial de
dor para uso de crianals no inicio um corte de camisa.
da dentição", acorde com o ponto 29 — Um ntreo modelo de cartão de
anterior, tudo como substancialmen- visita, de ac ardo com o ponto precetudo eubstanc i alraente conforte reivindicado, descrito e Ilustrado dente,
me anui descrito e ilustrado no desenos desenhos anexos.
nho anexo.

L.1.1 •

o
•.•

o

_

19 .— "Original apresentação granes de !tabas de instruções técnicas
outras", constituído por fõlha aviam ou . componente de manual, livro
tu equivalente. de material adequalo. 'impressa em uma das face.s
em ambas, caracterizado , por ter mipre.ssa • um requad.o aue debrue n a
mona de utilizneão da Telha ou seta
ama meraem lateral fina e dividida
mi dna setores, a sunerior subgtar. -.
aalmente menor, enelmadn ror teria
!erga onde se situam o titula da Inetruçáo e respectivo allinero, tendo

durante 30 dia,-

` TÉRIZO

N9 152.436

TaiRMO N9 153.008
De 30 da agasto de 1963
De 24 de setembro de 1963
Aktiebolaget Electrolue — Suécia. Thomas P. M. Miam — (GuanaTítulo Nbvo modelo de encera- bara).
deira elétrica — Patente de Modelo Titulo — ,Nõvo br. medo original.
Industrial.

1 9) "Neno e original modelo de bloco porcelanizado para construções",
que se constitui por sólido prismático caracterizado essencialmente por
apresentar sua face externa ou fronte composta de quatro planos trinangalares, cuias bases são os próprios
laterais do quadrilátero e os vértices
o centro comum da peça; pelo fato
ainda de esses quatro planos serem
reentrantes, isto é, projetados inclinademente para o centro comum, que é
o tanto de maior profundidade, e finalment e pelo faro de quatro lados
da face eeterna configurarem. nerifèricamente, em tecla a volta, tuna
estreita pana IY3rtil nana donde
19
N A vo brineued
se maleta:ri os referidos nhnos trirn . n
,•¡:!,e,g,jalmente,
ca-atilares. Treal 2 pontos.
Ni fvvo trintièlo . dr e . (!rrativira eletiintri n . e , (ri n y r! l t) C^ Wrill "9
lea "Nevo e criginf.1 mato de lao -a. do tu de duas
rarselr. ,•••••- ,t) • • •
tonP1
'AI
f1019
co n0rcçanIzado para construções' "indo nela
••,4 •• ie
11(1 I ,01nrf•011(1PC 1111:4
n•••••:,,•Nritr • er og
dectertinil
de vett' o com o ponto 1 9 ). e tudo .irea-1 e ll indr:c11 e . 1 p tor .,Int 'Ir, r, -•- • r•• • ,••n is; I ,sn't ur, si e* etcerra roa me substancia 'mente dasesi to. 1 111•19 1 01 . ni e
anta rale de fine W' N•pn,
1 n Ve" .1/11
1 .1
n.1313
reivindicado acima, e pelos desenlics P l f•Va
um birro 1
.1 4 (1//1 .1 C... ri hyri r n 0• 1 • r."11l-roe.
traexes deraoratrataos.
ipezoidal e em tronco de pirâmide, Seguem-se Od . pontos de es. 2 a 5.
•
"
•"'

-••••n•."
('

••

n 11 . 1,n
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o pra: p para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que /e julgarem prejudicados.
tendido, pre-fabricado para a forma- apresenta formado ne parte corresçao d epa.redes e ou telhacros — Mo- pondente à planta c:- .1 pé, por duas
saliências em forma de "V" que são
delo inuustrial.
interceptadas nas extremidades de
seus ramos por saliência retas que
se prolongam até a margem do solado; tendo tais saliência em "V" os
seus vértices voltados para trás, senFls.,
do que o rastro do salto também
apresenta uma saliência em forma do
472 2
"V", porém com o seu vértice voltado para a frente; sendo que, tais saliências, -servem de contôrno para depressões em forma de "V" e depressões retas que -formam um fundo
granulado ou corrugado do solado
P153
que é interrompido por um trecho
intermediário liso correspondente ao
ponto do arco do pé, tudo como substancialmente descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.
1) "Nova e original configuração
introduzida de concreto armado ou
TERMO N 9 153.178
protendido, préàfabricado para a formação de paredes e ou telhados"
De 30 de setembro de 1963
TERMO N 9 153.025
caracterizado por ser o elernento em
forma de uma viggsta de secção
Depositada em 24 de. setembro de transversal a lembrar uma letra "F" Modêlo Industrial : "Nôvo modêlo
1963
de hastes formadoras de um ângulo de carroceria de veiculo".
obtuso.
Total de 2 pontos.
Erwin Dres,vs e Rudolf Matthãus,
Requerente — Eustratios Theodore 2 9 ) "Nova
e original configuração ambos residentes na cidade de São
Varzakakos — São Paulo.
em elemento de concreto Paulo.
Titulo -- "Nevo modelo de esgui- introduzida
armado ou protendido, pre-fabricado
cho"„
para a formação de paredes e ou telhados", substancialmente como descrito, reivindicado em 1 e representado no desenho anexo.
2 9 — Nôvo brinquedo, de acôrdo
com o ponto k, caracterizado peio
fato de o punho ser dotado de um
orifício que, partindo de um pontu
na sua parede lateral, vai sair no
centro de uma de suas extremidades,
orifício êsse em que se alojam as
extremidades dos cordéis opostas as
extremidades das quais pendem os
ditos corpos.
3 9 — Nôvo brinquedo_ de acôrdo
com os pontos 1 ou 2, caracterizado
pelo fato de os ditos corpos terem
um orifício central — através do qual
passa o respectivo cordel.
49 — Nôvo brinquedo, de acórdo
com qualquer dos pontos 1, 2 ou 3
caracterizado pelo fato de que os ditos corpos são recobertos de Material macho.
5 9 — 1Nôvo brinquedo substancialmente como reivindicado e como ilustrado nos desenhos anexos. •

duas fôlhas, uma retangular e elevadiça, e outra triangular e basculante, a segunda em formato retangular, apenas com o lateral voltado para aquela em configuração
recurvada e reentrante, e a última
em formato também retangular, porém recurvada acompanhando O
canto posterior; e finalmente, a parte traze-'a da carroceria sendo igualmente dividida eni dois trechos, separados por ligeiro degrau, acompanhando a configuração dos laterais,
o inferior sendo contornado extremamente pelo parachoques trazeiro,
e provido internamente de urna portinhola retan[eilar articulada, ladeada por dois faróis trazeiros, e com
uma área interna rebaixada, localiizadora da placa, e o trecho superior
sendo provido tarném de portinhola
central, retangular e articulada,
Igualmente dotada de janela retangular, com cantos arredondados, todo
o conjunto sendo encimado por capota retangular, de lados recurvadose superfície suavemente abaulada;
tudo -substancia mente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
-TERMO N'• 153.396
De 7 de outubro de 1963
Modêlo Industrial: "Nôvo modelo
de reco-reco".
Mário Pinho, estabelecido ta cidade de São Paulo.

TERMO N 9 153.079
De 25 de setembro de 196;2
Requerente — Cia. Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados Vulcabrás S.A. — São Paulo.
Pontos Característico&
Título — Nova forma ou centiguração em botas ou calçados de trabalh o 19) Nôvo modelo de carroceria de
— Modelo Industrial.
veículo, do tipo cuja frente é for1 9 ) NôVo modélo- de reco-reco, catemente recurvada, desde o parabri- racterizado
por compreender essensãs até o parachoques dianteiro, e cialmente um
corpo alongado, comparala-naturalmente ladeada pelos
posto
em
dois
trechos longitudinais
mas laterais anteriores, com faróis justapostos e solidários,
o maior tenEm resumo, reivindica-se, como
dianteiros, e tendo ainda cada la- do formo, retilíneo,
elementos constitutivos da novidade,
teral comnreenden& inicia'mente a bases trápezoidais, e o menor de
em
O conteúdo dos seguintes pontos caporta anterior articulada, com aber- superfície cilíndrica, com os extreracterísticos:
tura superior alongada horizontal- mos suavemente recurvados, e tendo
1 9 ) "Nôvo modêlo de esguicho"
mente, de localização para janela de as bordas laterais em concordância
formado por corpo preferivelmente
duas fôlhas. uma elevadiça e a ou- com
os planos das faces laterais adplástico aproximadamente elíptico,
tra basculante, caracterizado pelo
daquele, e o referido trecho
ôco, caracterizado pelo fato de ser
fato de cada- lateral da corroceria jacentes
tendo a face lateral maior
dotado numa das faces de pluralidacomportar ainda, depois da porto prismático
provida de uma grande abertura
de de orifícios, estando tal corpo,
articulada, um prolongamento pos- central
longitudinal. extendida por
por uma das extremidades, solidário
terior substancialmente retangular, e
todo o seu comprimento. e
com cabo tubular provido de saliênde extensão um pouco maior que quase
bases dotada de um pecias longitudinais seguido de região
uma vez e meia a largura daquela, uma das
orifício vircular, enquanto que
tronco-cônica e ligeiramente afuni19 — Nova forma ou configuração pro'ongamento êste cuja trecho in- queno
o trecho menor e de superfície cilada provido de saliências transver- em botas ou calçados de trabalho, ferior, correspondendo aproximada- líndrica
apresenta a maior paprte de
sais circundantes, à qual se encontra compreendendo uma bota de constru- mente a dois terços de sua altura sua
lateral provida de
encaixada luva, com saliências nutria ção robusta com cano longo, caracte- total, tem _superfície lisa e suave- umasuperfície
pluralidade de recortes transdas extremidades, pela qual se co- rizado por apresentar lateralmente mente abaulada, acompanhando a versais
de secção em V,
necta por rosquearnento à bico recep- em seu cano dois estreitos filetes sa- configuração da porta. e que tem e tendo adjacentes,
largura, passo e profundidator de mangueira.
lientes em forma de "V" e paralelos saliente apenas o paralamas lateral de linearmente variáveis do primeiro •
também em arco de circulo, ao último, recortes êstes delimitado2 9 ) "Nôvo modêlo de esguicho", entre si, sendo que, • o pé da bota tra:zeiro,
ladeado posteriormente pot' uma sé- res
de uma correspondente seqüência
conforme reivindicação anterior, tudo apresenta em sua parte anterior cor- rie
de quatro aberturas horizontais também
respondente a biqueira e à guiza de
variável de dentes intermesubstancialmente como descrito no refôrço
de
ventilação,
e
encimado
por
um
uma
pluralidade
de
salfendiários; e completando o conjunto,
relatório e ilustrado nos desenhos
frizo horizontal retilíneo, prolongado sendo
cias
ou
estrias
verticais;
sendo
que
previsto
o bastão tocador. forapensos ao presente memorial.
dêste ponto para trás é previsto um de outros iguais e anteriores; e o mado por haste retilínea, com-ecterço
superior
do
mesmo
prolongafilete contornante que contorna tôda
atransversal
l circular,
i7u
ne am
er. p r é n i a f
mento sendo ligeiramente reentran- çaãod
a base do pé da bota formando uma te
TVRA10 N . 153.073
com relação à parte inferior, da
odireção
lisa de pequena altura; sendo qual é separado por ligeiro aegrau, eôtremidade livre, e provida de um
Depositada em 25 de setembro -de faixa
cabeçote li g eiramente alargado em
que,
o
solado
é
separado
da
parte
apresentando, em continuação da sua extremidade oposta bastão êste
1963 (Mod i- l o industrial) .
correspondente ao p é da bota pot eabertura
com jane:as da porta, uma
Requerente — Aage Vest — (São uma estreita saliência contornante: seqüência de três aberturas alinha- Introduzido artavés do orifício de
saliência esta que parte posterior do das longitudinalmente, a primeira su
Paulo.
base
do corpo principal até o limite
bs tanc'almenta
Pontos caracteristicos de: "Nova e calcado que contorna o calcanhar se igual à da porta, porém Invertida, dado
como descrito • e
pela
la ncvtsecção
mais
larga;
te
ím
original configuração introduzida em apresenta sensivelmen
variável; tudo
e provida também de jetnela com
se
rastro
do
solado
elemento de concreto armad 0ou proa- sendo que, o
enh os anexos.
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Publicação feita de :„.. ordo tom o art. 26 do Código de Propriedade
de que trata o presente artigo, conv:c.-,ará a correr o' prazo pra o def..titr.cutp de p•C:cie. durar" 30 dias
1 29 Da data da
poderão apresentar suas opose,Ots t, Departan..;:de Nacional da Preprierinde
aqueles que se julgarem prejial.cados.
n
:..e:"....'....:;,...::nza r.n.trã r.:, e:;:: .:. tl:.:-::,.•.s.
ou Pélr, (' ra:•:.,:ter.z:.-tio r.;e.:la
flito da t....'..s:... a' ..::.trr;eado era sr•_..e.
De 1 de outubro de 1563
tase, no :.....:..-.1*..1 :..-á rà ..s.al e f".:1.w.lo.
•...r rte
... mi Leml-cL-c..../o
Requerente: Ola,e Ehrr.ke — Srto t..^..:La •:.
eu Feali-eltp75e. ea....e.stir numa ,f,Paulo.
Titulo: "Nova e original conntru- u.azia c.--..-rek.poriza e emente curvada
raça° aplicada a ten.:ma:si:3;4 para e clierfrada o:: c::. 3a Cl..qean....ni..I te, para quem a e.aleira de lado, o.
cordões condutore:,
!....: . rtz de aproenr.eCaniente ...ro ter• de sua ata, te:Libando o enf.:esto, c:1-iado cl:, frente. com dua.s
r...reões laterais e ...rens e a parte nupz..-c.r w.os lz.rga
que sua base.
29 , O mod.:io de cadeira acorde
cem o ponto primeiro e como rep.....s.er:.eo nor., iszsn'T.os atines.
TÉRAIO N y 153 411

e similares", subs tancialmente COM.]
Cker.42 11.4J
reiv aulicado em 19
De..postiada em: 7 ds. Uti:- . 70 de • repres.ntado no Neser!-K. voem.
Indastrial) .
•
T.":Ri'.10 N9 153.925
I .zequei eine iquadLÂ. Meiiiicas
:.,...:rn,letto Lida
De 2.1 de outubro de 1933
Lst:: peteetua em:
VrJR.).10r 14.".32

u

SãO
eutact criai 1CUS de. "Oti;ord•, 1.equereme: Brunon Rey
c..,.:riguieçao em redutor de v loca- . t ' uu ".
montado em polia de enrclar .elétrico poru'ail
ca.darco de persianas e similures". I lett
: .x:rrente pra
solciar e fturlir —Mod
b
4..lo tneuntrtal.

2

j\
t
,..".., • •_ "14
- -‘\
.4
s,.......n,....nmr
('

.

Terem° Nc. 153.430

.. &I • ;11;11 n 11!; .; n :: [..- .
te i'~ .:Trf ! '
(..... e....,..r.....2.
.......0.3.:..,_......,,

repositada em: . 7 de outubro de
;3 tModelo Industrial).
Requerente: Adoli Hofer.
tstaaelecido em: liatilia tUtado
• bee Pau!o..
19) "Nova e ,,n7.nal coo .aço
aplicada a terminais-plu e, para cordões condutores". frirrr,do por cápsula tubular com rebordo na extremidade aberta,. caracterizada Pelo
fato de que pelo tõpo oposto se en-

contra isolante parc ,almente expotto
e atravessado por pino. estando, ainda, a cápsula dotada de saliências
longitudinais de SeCçãO transversal
aproximadamente em mria-cana.
29 ) "Nova e orininal configuranão
anlicada a terminais- plug para cordões condittores" confo..me reivindicação anteriormente como des.crito
no relatório e li nstrado nos detenhas
apensos ao presen`e memorial.
TEIMO Nç 153 424

.0

1.4

s i::-

e
a

19 ) "Otirenal confier.traeão era teduter ecloc . 2ade inwf ado ela pie
lie de enreler cadarço d • persianas
ioe sirr.::rre,:".
de metelire r....CC,,,ern (r.,11(mt.. 'arecterirs.c'n por configura r um rolete •i). caies superfir(.?
e 13) circulares, são igualmente um
petro maiores que o rolete 't) rendo c rus bordos salientes levei:tent;
recurvados externamente, apresentando a superficle (2). um encaixe
central cilíndrico e saliente (4). e as
extremidades doa parafusos de fixaçeir (7) enquanto a sunerrfej , i3)
centralmente é atravessada pela extremidade de um eixo @AI) nue por
sua vez é fixado por um acoplamento
t e s à uma placa new ret-(nn.11.,,r
001 e assim auardando em seu interior o mecanismo redutor de velolo reflete (1) serve para enrolar e
ceireae. enquanto a superficie circular
cadarço (121 da persiana (13). —
(lotai de 2 pontos).
2 — "Oriainal confi guracão em redutor de velocidade montado em po-

Pontos caractensticas de: *Neva e
De 7 de outubro de -9r.3
engula' cohfiguraçao inti.aduitda em
Copamericana — Móveis cromodos frascos para bebidas". •
1) "Nova e original configuração
Ltda. — São Paulo.
.3.trodurida em frascos para bebidas",
"Um modelo de cadeira".
caracterizada por apres_ntar sobre a
Titulo:. Um modelo de cadeira. — auperficie de um trasco de corpo ciModelo Industrial.
lindrico, cuja anexa é bem maior que
o diâmetro de case. figuras i2) como pequenos grãos de arroz, em sucessão continua e levemente orienta- lia de enrolar cadarço de persianas
•
na direção vertical, por. todo o
corpo do frasco em alto relvo com
excessão do gargalo (1); de duas regifSee retangulares reservas (a) e (4)
de dimensões diferentes entre B1 e
LEI N9 4.562 - DE 29-11-1965
posições opostas sendo não adjacen••
I% e levemente desniveladas entre
Altera a legislação do In:in. de uma região oval reversa (5)
pasto de reais. adota dIversuperior à região (3) e a ela não
sls medidas de ordem tical
adlacente: de uma faixa retangular
e fazeodária e dá outras
reversa (6) atibre a região oval (5)
provid&rcias.
l e a ela não adjacente. e de ornai
19) Um modelo de cadeira, colei taoca retangular revera (7) supeDIVULGAÇA0 N• 954
assento estofado e ence,sto mais li- rior á reão (4) e a ela não adiageiramente estofado em sua face anPREÇO: Cr$ 200
terior ou interna, caracterizado galo ente, mas em alintauxue.oto Effddifato do assento ter periferia com (4D% com ela e com 'I taisui retanA VENDA:
lado anterior reto. cantos anteriores gular (6); e s!rida caranterizada Por
Na
Guanabara
curvados para traz e lados direito e haver no garga!o (1) unia car....eila de
T". .-. Z3 de Vendas: Av. Roelrlesnuerdo retos até certa extensão sceurança (5", oravi'? de tampo (9),
gres Alves. 1
sendo o restante dos lados e a parte c-ij :1 bordo e" r:ferica apresenta-re retrar eira d g periferia arepletade nor eertilhada e tem :, Iat região central
'•riela
I:
Ministério da Fazenda
uma Curva semi-clrenla r ou semi- tz.0) -':saltada c i.eculannente. —
a pedidos pelo Serviço
elIntica: amante) êst( fixado seshre Total de 2 pontas.
de Ileceihnlso Postal
ure a crnee+a de secee, rircular.
II — *Nova e originai configuraPonta em dia eoncl, lie cni. eirtremi- ção 1mm:hirte1s em
frascos
p
ara
beEm Brasília
dsdes ne rt ee pare direedee divemen- bi"'". snbstrineto linente como
o desNa
sede
do D.1.N. •
tPS ndo(rn ',empe al ie tarnh,tm
en(e. reivindi cado em 1, e repre-

— Aparelho elétrico portátil
refriv.-rado com água corrente pata
a- dar e fundir. eitracterizr:do por
sé.r refrieee-ado com Acue corrente,
nue encl-te intei*amente todo o corpo
do DrO,rin a narfohn. fntm n,-,lo o
.11, • 11.81 rara o camno cander,rador entre as Macas, refrtgeran.1n as ao mesmo tempo.

ti — Apirétho elétrico portátil re-

frieerado com á gua (=ente para
soYar e fundir. tudo conformo des-

erto no presente memorfal, reivindicado no it-m 1 e representado no
an.v0.
1TT — Tudo como descrito e ilustrado nos desenhos anexos e clichê.
--•

TrRMO N9 153.532
Depositada em: 2 de outubro de
1963 — Modelo industrial.
Requerente: Indústria de Metais
Vulcanite S. A.
Estab.leelda em: hão Paulo (Capital).

Impdsto de Renda

seceão circu l ar e inicialmente com
o mesmo diâmetro de dita cruzeta, *entendo no desenho anexo,

tteee: .. Nnea a cai.
Pontoe
einal confienraeão em cariopia".
39 — "Nova P original conffintracão
enns(st e de uma cano-

)I' en/P se mtrfieferi," pvIenedalniente

N ." fin n..reesntar-se com tron-t, tilt•07+*1. ( 11 sair-e base quadra.% ("1 r• ••rn Artnl in t PlIftrfr(14(13
nwnPf•at ("1:o nor
larmi o e, In.~. ..nr "In rremP .1 levemente
N, ".
fnr,,no se-4—.1.. I A) • s• ^"r it••••,,.P."•(tf-Re
a si:perta. .1 e da canorla com uma De.

. 010
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PATENTES D.E INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposiçaes ao Departamento Nacional da Propriedade Industria,1 aqueles que se julgarem prejudicados.
quena protuberância circular (5) on- I tada diretamente uma válvula de
de, em sua região central, dispõe de salda para gás que e revestida por
_uma abertura (6) também circular.
uma peça cifindrica, da qual se pro2 — "Nova e original configuração
de canopla", como no ponto prece- jeta lateralmente- a haste de um redente e tudo como substanciaimente gistro de passagem dotado de botão
descrito, reivindicado, e pelos deese- de contrôle; sendo que, da parte sunhos anexos.
perior da válvula se projeta superiormente um braço tubular roliço
que tem um trecho inclinado obliquaTERMO N 9 153.579
mente, dobrando-se em seguida em
Data: 10 de outubro de 1963
curva pronunciada para formar -suRequerente: Renato Ferdinando — periormente um trecho horizontal em
cuja extremidade se acha montado o
Minas Gerais.
Titulo: Novo modelo de recipiente prato refletor que abriga inferiormenPara líquidos — Modelo industrial.,
te a lâmpada que é mantida em uma
redoma cilindrica de material transparente; sendo que na parte superior do citado prato ' refletor é prevista uma flange. cuja . face superior
é dotada de uma pluralidade de perfurações circulares que servem de respiro para a lâmpada, tudo como
substancialmente descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.

TERMO N 9 153.993
De 24 de outubro de 1963

1,

TERMO N o 126.612
De 10 de dezembro de 1960

Requerente: Espirais Coroados Li- Requerente: Otto Felts de La Roca.
— Estado de São Paulo.
mitada — São Paulo.
- Titulo: Um modelo de fôrma para 19) Aperfeiçoamc - tos em máquina
costura portatil, manual, caractesaboes e Gabona. ,.,es" q ue se caracteri- de
rizados por ser seu cabeçote urna peça
alongada e achata, provida, lateralmente, em sua extremidadts de unia
pequena parede vertical, no centro da
qual dispõe-se um furo em que se
resqueia a extremidade de um eixo
'horizontal, provido de uma cabeça recartilhada em sua superficie externa,
sendo que, neste eixo encaixa-se una
caseetei de linha apertaalo, axialmente, por duas arruelas côncavas,
estrelares, plexiveis, situadas urna em
cada extremidade do dito - carretel,

dispondo-se, ainda, na mesma extremidade do cabeçote, um suporte para
agulhas, dotado de um parafuso fixador.
29 ) Aperfeiçoamentos em máquina de costura portátil, manual, caracte1 9 — Um modelo de fôrma pera rizaçlos por ser dotado o cabeçote,
sabões e sabontes", que se caracteri- abaixo do carretel, de uns furo verti-

za pela figura de um corpo de mu- cal e, inferiormente, de dois pinos
live' cuja cabeça, ornada de cabelos verticais, munidos, de um lado, de
ondulados mantém o seu penteado cremalheira, possuindo o cabeçote enem posição elevada, cobrindo-lhe par- tre estes pinos, um outro pino (curto,
te da testa e decaindo em madeixas nue serve de encaixe a uma mola hepra além dos ombros; seu rosto é de licoidal de pressão.
TERMO N 9 153.775 •
perfil afinado e seu colo é bastante W) Aperfeiçoamentos em máquina
decotado mostrando um pequeno vin- de costura portátil, manual", caractej Depositada em 17 de outubro de CJ central formado pela protuberân- rizados- por ser seu corpo de igual
cia dos seios; sua indumentária co- -comprimento ao do cabeçote e situi 1963•
bre a partir dos ombros até meia ar - en abaixo deste, e dotado de furos
19 — Nôvo modelo de recipiente
para líquidos, caracterizado pelo fato, Requerente: Indústria metalúrgica manga que lhe cobre parte eo ante- verticais, cos quais encaixam-se ns
braço enquanto que no centro há ninos, e, entre uns furos, há outro
de. compreendendo a configuração cium círculo do qual se p rojetam ara- furo -de maior diâmetro, que aqueles,
, líndrica, ser provido na parte supe- Caltran Limitada — São Paulo.
bescos para os laterais, naturais do encaixando-se naquele uma mola
rior externa de uma temna com alça e na parte inferior externa. de Titulo: "Nova e original configu- próprio vestido; seu braço direito aada, no .591.1 fundo.
esta dobrado, apoiando-se a sua mão V 9) Aperfeiçoamentos em máquina
três pés em forma de "V" sendo, ração aplicada a porta-eletredes.
aspa l mec's, sôbre o ventre, enqunto d e costiva portátil, manua l , acorde
ainda, dotado na parte Inferior do
que seu braço esquerdo acha-se do- com os pontos anteriores, caracteriza- corpo do reci p iente de uma torneira
brado e mantém as costas da -mão dos por ser seu corpo dotado na sua
para saída do houido ali contido. —
apoiada sóbre a anca; da cintura porção situada abaixo do carretel, de.
,(Total de 2 pontos) .
parte o vestido mostrando ale;urras uma pequena mêsa formada por urna
2 — Nôvo modelo de reclniente napegas, terminando em formar uma superfície plana. rebaixada em relação
ta línuidos. substancia l mente como
base reta para apoio em qualquer à superfície su p erior do dito corpo a
descrito, ilustrado e renresentado no
qual, na posição situada na mesma
plano.
desenho e clichê anexos.
2' — Um modelo de fôrma para vertical do encaixe da agu l ha, possue
sabões e sabonetes, conforme reivin- uma bucha dotada de um furo afunidicado em 1 9 , substancia l mente como lado e vertical.
TERMO N 9 153.831
descrito, reivindicado e ilustrado nos 59 ) Aperfeiçoamentos em máquina
19 — "Nova e original configura- 1 desenhos e clichês anexos.
, De 14 de outubro de 1963
de, costura portátil, manual, acorda
ção aplicada a porta-eletrodos", cacom os pontos precedentes, caracteriTERMO
N
9
117.217
Requerente: L. Lamberto Droeven racterizada pelo fato de apresentar
zados por ser a superfície superior de
seu corpo, na direção da mesa, proe Dr. Arturo Matrov — São Paulo. cabo tubular, provido de ondulações
De
18
de
março
de
1959
vida de uma projeção, rio centro da
Titulo: Nôvo modelo de lâmpada
circulantes
a
certa
distância
da
exqual encontra-se um pino vertical, que
a gás — Modelo industrial.
tremidade livre, enquanto que pela Requerente: Laboratório Euteráplco articula, contra a face inferior desta
Nacional S.A. — São Paulo.
p rojeção, uma guia laminar, cujas
outra o cabo se prolonga por peça Titulo: Novo modelo de embalagem bordas
são arredondadas para cima.
a l ongada em meia-cana com sapdta, para frascos.
6°) Aperfeiçoamentos em máquina
na extremidade superior. enquanto 1 9 "Novo modelo de embalagem de costura portátil, manual", acorde
frascos, consistindo em uma em- com os pontos precedentes, caracterique mais internamente se encontram para
balagem comum, em formato retanpor ser seu corpo provido. inemas peças tubulares de movimento gular, caracterizado por conter mula zados
ternamente, e disposto longitudinalreciproco telescópico, que encerram um lado, destacável, dando ao con- mente, de um eixo situado horizontalmola, conjunto esse intercalado est- junto o formato pentagonal, cobrindo mente em sua parte su p erior, no qual
dita parte destacável um dos lados estão fixas três en g renanns: e os
treP o prolongamento fixo e garra ar- normais
da embala g em ouando neces- dua primeiras acopladas às res p ectiticulada em forma a proximada de sário e sem isto prejudicar a consti- vas cremalheiras e a última acciplada
"S" com sapata anterior e parte tuição e o formato da referida emba- a um setor dentado, fixo a um eixo
p aralelo ao anterior, e situado mais posterior de secção em meia-cana. lagem.
2 9 "Novo modelo de embalagem chumeies.
2 9 — "Nova e original configura- para frascos", de acôrdo com o ponto ese Anerfm - nnmentos em mãneina
ção a p licada a norta-eletrodos". con- anterior, tudo substancialmente como de costura portátil, manual, subsfonn
descrito e representado esquemá- enm os Pontos precedentes, cs e arteri/ — Nôvo modelo de 1 1. 1 1 nria d a a forme reivindicarão anterior, tudo aqui
ticamente nos desenhos anexos.
^e d o9 nor ser o eixo: em sua extremi'gás- l i ou e feite de meca . reeerseeeee a", substancialmente como descrito no rePn nt rs rara n 'eristin n,, da Patente dade loca ll erda s h abro a 111 ''a nr0*
por 1,"1 h nti n. seeee eee l .e.--.eeee (, de Inveneão de: "Aperfeiçoamento ,ido 140 um nentien n ga .n "ho em forma
ltórie e ilustrado nos desenhos
11-ticl r ico que serve de bese tura o
de "L", cuja ponta está voltada no
k em máquina de costura manual",
conjunto, sôbre o qual acha-se mon- soe ao presente memorial.
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Janeiro de 1966

PATENTES DE INVENÇÃO
Publirdeão feita de actirdo com o art. 26 do Código de Propriedade ./nauetrial:
29 Da data doe publicação de que trata o presente artigo, urneçara a correr o prazo para o deferimento do podido, durante 30 demi

poderá° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Ineustrial ac intes que se Julgarem prejudicado:).
sentido do fuso horário e ligeiramente
'
1, e se estende por tdda a frente da
TIJRIVIO N9 133.527
'cantada
direção
a para a direo
do setter deu- dita caixa, ceoriecio os cauiparleinen•
tado, gancho ess
e provido detu
um
ro tos do pente e da caixa de fosiones,
De 13 de outubro de 1961
Situado próximo ao eixo, e ao qual be 'mirim esta mie no centro da face m•
prende um arame de aço, que se dis- terna é dcarea, de um compartimento
E Q1.1 ar e nt.e: .António
Heceor Depõe encostado na curva interna de para chtnee em na parte superior, mude, — reei Gianae do aui.
gancho. estabelecendo um pequeno es- internereerae é provida de um esdiedadee: -Parai peai p.euueito
pealo.
paço nesta região.
ehee utiuzeiaa lia seeed .4,
89) Aperfeiçoamentos riu mfiquir,a
39 — Ee:ejo pedale de c.earros, fós- ae .énieu;es de uvas e outras ceceei
de costura porteei', munia]. sutaten- foros, pente, chate e espelho, calme noas".
.
cialmente corno deecritos.
tuteado per 4ela cerifieuraçào e deReirindicaecies
dos de 1 a 7, e como representauos corrente conjunto de divisões. Tode
nos desenhos anexos. .
como stabstencia leaer.te descrito, de1 — 1u.cso paia pie.,aeo de euee.
.senhacia e revinedrado.
ue .) f t-

=rato N9

127.422

De '1 de março ,de 1261
Oene'sa
Requerente: Lysses
Couto — estado da Guanabata.
Titulo: Crua cepota desmoneeve,
para motonetas, motocicletas e veeculos análogos.
1 ....— Uma capela ia:sino:nave! pera
análogos caracterizt . cia pur Quetiv
motonetas, inotocieletas e veleelo.4
barras dobradas eni elegido obtuso e'
articuladas aos pares por uma das extremidades, etando as outeas extremidades articuladas num peruo premiu
na barra inferior de um pereba...ie..
/É-partido. e encaixadas nos braços d..
um suporte trazeiro, respectivamente.
Ao longo da armação anão previste s
u
três semi-travessas ai ticladas
na e:inação e que ao serem armadas perfazem três travessas de swtentação
toldo ou capota.
2 — Uma capota deeteunteee l rara
motonetas. inolocie!etas e veia eis
análogos de acôrdo com o ponto 1.
caracterizado por um suporte em "C''
em cujas hastes sustenta uma ctuxa
cilindrica que encerra o toldo ou capota enrolada por meio de mola de
recuperação, estando ainda previstos
dois portos reemos para articelacao
nas hastes do referido suporte "ti"
de dnts lira-os de euperte dotados
esteei° de enealee eara arrnaç e . da
capota. a
3 — Uma capeai j r. reaneevei re
motonetas, rnetert Dietas e
análogos de aceddo rem os pontos 1
e 2. caracterizada por cortinas lateraeo
transparentes e fluas. saeseareeele
mente trai:ie.-acidais prezas per eolteeetes no toldo ou (amen e doe- :las de
uma abertura com te nho ce.eedleo.
~O N9 130.305
De 13 de Julho de lael

U.uS e L41..i44 •.+••.44,..1~....
eer Ut..1 5iU,Jue

TeRe10 N e 131.213
De 27 de

.;

de 1961

•.

(.44 ...á Ou.là
.spur pit•Cut%,

Fit.4.1erente: edexendre Perene'
SUO ea.1110.

Noxe redeiaa de contacto
encaixe da eee• e: neirecra,
em tentem:e, ee'arlete..
1. Novo sistema de contacto e enCr
Lad. / •
u. ti. • ;.ettUO e: .1
caractersaciu p'°.
lar:ti- 11U
ser o ceneacte e'.movido ateavas de
encostccia il. eme
mola
paree iaterruptora e eue, atra.vée
uma inclinnewo premove ao rieu aba.xeniento, indo dita mula encustraase,
atraves de uri crefic_o existente ua
parte reeletora. ao refletor propria
memee tete e ;e-ante:ande-se o coo2 Novo staema de contexto e en•
eaeett da parte dfletera, animado em
lanternas eleericas. cie acórdu com o.;
pe.etu ecea. terardo por sei en
ratee da pnr.e r efletoro ao corpo de
lazterra. fei to sob ey essão e arado
suaves de uma amena 1) que se
encalte em ien orifício existente na
parte de enetee que sobrepõe a peite
refletora. r. assua:ido, também. div n
corpo, aberturas para flexeo da parte
de encaixe tendo a parte -retletara
uma orla de orientação da luz.
3. Novo sistema de contacto e encaixe da parte refletora aplicado em
lanternas elétricas, de meado com as
pontos anteriores tudo substancialmente como acul descrito e reivindicado nos desenhos anexos.
1.1

TreRed0 N9 132.800
De 21 de setembro de 1961
Requerente: Clovis Bevilaqua de
Azevedo. — Estado da Guanabara.
Título: Novo modelo de bolsa adaptável ene bitieletaa.
19 "Novo modèlo de bolsa adaptavel em bleicletas" caracterizado per
ter forma correspondente à configuração Interna do quadro da bicicletas
no qual é fixada do modo removivel
por meio de presilhas.
29 *Novo modelo de bolsa adaptável om bioeeletare como no ponto anterior, caracterizada pelo fato das presilhas superiores que prendem a beeda
na berra horizontal do quadro, serem
fixedas na parte interna da bõlea e
ao presilhas que ferem nns hastes laterais do quadro, serem externas.
9 "'Novo modelo de bóias ad 'áve4
em bicicletas", como nos pontos 1 e 2
caracterizado pelo fato da parte infe
formado por fole. Tudo cem° subs•
dor (funde) e o:. leers da hó'sli eerein
tancia lmeni e c =rito, elcatnhailo e

' Requerente: floral fternader Pireee
— Estado da Guanabe,ra.
Titulo: Estdjo puneitii • de cigarros.
15sforos, pente. chave e espelho.
19 °Estalo portáti l de cigarrosefóse
foros, pente, chave e espelho. caracterizado pelo fato de eer censeituido
uma caixa eetereallea ece.aea ,3e
versos rompartim e tree o mais. aos
• quais tem a fnrrna e enensões precisas para nonter um de cleareoe
e na face entortar ca oual fica uni
permeno core es etiinenta ultra 10)01 uni
pente e um diepaa tie r nare a coleie:,
ção de unir. eeeza ee re..focce
cigarros;
a ;
24 — rete l e reed
fósforos pente, elle- e e f 1:‘ lha, com"
no ponte, anterior . • ..ireeelo pelo
fato de ser dotado de ama tompa
longa. flexivel que cobre e veda a
abertura da caixa referida no ponto reivindicado.

1:

..euuu
U Lti'ÇU
1:-.11.1.../
ealre as paieue., ta
:4•1 3 e 11..ei ias C resta per AaJe.)
;
,u cunaucos 0e
it; tt ;uu
lett

que seale essas iaje.s eeeenateee
tce. war.e.ial 20115.4110 eut
ee., e tosia a exeeasau do einnu.
ii — rorno, cowornie reivindica
dees 1, creactereraao por suporte., de
alienaria existente% vate cts leoa su
eerioies cie miau e supurianuo iene
ultima canada de material isolante.
3 — trame confunne. reivuincaeau
1, catacterizeda por unia pazede de
cnecare nu centro da camara ee gusas
de altura recnor do que a tone e per
et:elle:mei. a parede tatuai desta,
toda a eetensao da câmara de gaseei.
4 — Fórno, conforme ie.ivinclicaçõee
e 3. ca.ercterizado por uma tõrre retangular que começa. exteriormente
ende te:nanam as parede '-ereraa in
amas do fõrno, apoiando-se, na parle
frontal, no teto do terno e forrnande
:eteraltriente, a cor tintaç5n dos pare
deá externas.
5 — Fõrno conforme reivindicação
1, caracterizado por uma Janela receptora de cornbustivel. unia porta de
descarga de cinzas e uma janela de
regulagem de entrada de er. CX1Sten•
tes na parede frontal do fõnue.
6 — Tierno, conforme reiviridicar,a4.
1. caracterizado por uma abertura de
laspeeão e limneza existente em ume
Parede lateral interna e cuia porta se
acha na parede externa, sendo as dua,
paredes ligadas por um conduto de
material refratário.
— amo. conforme reivindicactio
4, caracterizado por um cúpula semi
ciendrica que fecha a tõrre.
8 — Pfirrio, conforme reivindicação
4. caracterizado por uma Janela de
salda de gases aproveitáveis. existente
na parede lateral da teirre atrfie, da
parede de cesoque,
9 — P6rno para producão de gases
quentes utilizáveis na secagem de sementes de uvas e outras oleaginosas
caracterizado por ser essencialmente*
corno descrito, reivindicado e ilustrado
nos desenhos anexos.
TeeRMO N9 134.158
De 14 de novembro de 1091
Requerente: José Antonio Barbann
— São Paulo.
Titulo: Novo tipo de ferragem core
presilhas para pastas de arquivamento
em geral.
I — Novo t:po de foragem com pre
M'In, para pastas de arqniva:nento ere
geral, caracterizado por se formar de

uma chapa delgada, de forma retemguiar cuia as Dumas doe lados =alume deoredas para clara de forma a
permitir eeea.m ne.as encrixadas alças
elásticas rue também tenntmun com
as pontua vi atlas paia fora a fim de
permitir o acima referido encaixamento.
II — Tudo como descrito e ilustrado
nos deeenacs anexos.
Tine3.10 N9 134.510
De 28 de novembro-de 1961
Reguelente: Ozurio Vieira Itodrigues — Lia Pauto.
Istulo;au,u tipo de carrineo-suporte pa.a transporte de tubos de geres inciteadaes.
1 — Novo tipo de cai-relho-suporte
para transperte co tubos de gases iaoushrims. faz macia de um carrinho comum, caracterizado por ter um suporte leiectilante, em forma de meiamoa, techedo num 'tos caremos e
aberto no outro, o qual recebe os tubos de gas que Co travades por um
par de travas dentada. e aplicadas
eia dois existentes tas hastes de sustenta-ao do acima refert ão suporte
bascu'ante, para assim estabilizá-lo
na desejas inclinaeão.
LI — i ludo como descrito e ilustrado
nos desenhos em anexo.
Tfelled0 N9 134.607
De 1 de dezembro de 19(31
Requerente: Cia. Teperman de es-,
totarnen.os.
Titulo: !estante portatil para pratos,
idearas e similares.
1;') dáhante purtatil para pratos,
xicarae e eimeares", carecterizada
pelo fato de apresentar estrado formado por banes preferivelmente meterra, depostas pandelemente e de
forma transversal à areinho lateral,
cujas extremidades se elevam sustentando abas formadas por quadro atraves)ado por hastes no sentido longitudinal, estando dispostos. seb asaba.s,
ouraliciade de ganchos, situando-se a
conivato sôbre pés, ligeiramente inclinados para fora e solidário aos cantos do estrado mencionado.
2") *Estante portattl eira pratos,
xicaeas e similares". contorne rearmdiatalo anterior, tudo substancialmente como descrito no relatório e
Ilustrado nos deenhos anexos ao presente memorial.
TetRad0 el9 134.642
De 1 de dezembro de 1961
Requerente: Jonas Drunaseeno —
Sito Paulo.
• Titulo: Novo tipo de controlador de
compras para sacolas e carrinhos de
tetra.
I — Novo tipo de controlador de
compras para sacolas e carrinhos d8
feira, formado 6e cana piara de forma
ret.:enviar. porem, ceracterleado por
ter nela ft"preSSO ou em baixo mi
alto relevo o nome cise principais utilidades de•coneuino deméstiro e. cor/4 cria . im ti.! referidos
"orn es em reeneno lietan cem moia
ou elástico que, quando visivel, indica
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29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 80 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
.
transportador (5) há parede vertical
=MO N9 134.747
*adquirir" a mercadoria corresponTERMO N. 134.727
(15), com alça (16); sob a abertur
dendo e que, uma vez escamoteado
De 6 de dezembro de 1961
De 1 de novembro dc 1961
frontal, e um pouco abaixo desta, h
para dentro, se torna invisível indiprojeção ou pedestal ,17), n
cando "adquirido".
Requerente: Elízabeth Ardem (S.A.) uma
Requerente: Seibi Kitagawa — São Inc.
qual se assenta uma xicara ou outr
— Estado cia Guanabara.
II — Tudo como descrito e ilustrado Paulo.
a abertura superior do re,
Titulo: Novo moctelo de vaporizador recipiente;
nos desenhos anexos.
Titulo: Aperfeiçoamentos em caixa portatil.
cipiente é vedada por tampa, e-nn
dobrável para transporte.
alça; o retorno do transportado
1 — Novo modélo de vaporizador 4sem
. 1 — Aperfeiçoamento em caixa do. portátil,
obtido através de mola espiral (40),
caracterizado pelo fato de enrolada
bramai para transporte, constituído da
em pino de metal (11) c
um corpo de revoluçáo qual é conectado
macieira, metal, plástico ou de qual- compreender
com a região tranamo N° 134.657
de
forma,
substancialmente,
troncoquer outro material apropriadb para
seira do transportador, e o limite de
nica,
tenao
uma
face
superior
p'
—
a
e,
esta finalidade em côres" e tamanho
avanço dêste é proporcionado pot
De 2 de dezembro de 1961
desejado, caracterizado pelo fato de na parte inferior, uma depressã,o cir- meio duma gula (12) .
cular
de
bordos
internos
rosqueados,
29) "Novo e oriignal conjunto autoPontos Caracteristicos de: Patente caixa ter um forma de prisma retân- suscetível d ecooperar com o Jargalo,
de medélo de utilidade para: "Um guiar, feita de ripas paralela de ex- igualmente, rosqueado de um compe- mático dosador de açucar e outros
produtos em pó ou granulados", de
novo tipo de cinzeiro de louça vidraaa, tremo a extremo compreendendo en- tente frasco.
cerámica,o u semelhante, aplicável a tre as mesmas, número de dobradiças 2 — Novo modélo d- vaporizador acordo com o ponto precedente e tudo
parede interna dos compartimentos de e outras peças, as quais, nas faces portátil, de acôrdo com o ponto 11, conforme substancialmente descrito,
reivindicado e peles desenhos anexos,
livres da dita caixa as apresentam
banho e congêneres".
com suaveis rebaixos, os quais facili- caracterizado pelo fato de que o refeReivindicações
Requerente: Ugo Rossi — Estado de tam o encaixe entre uma ripa e ou- rido corpo é atravessado, r 'almente,
da parte superior plana para baixo,
São Paulo.
tra.
TERMO N. 135.177
por um elemento tubular que serve
19)' Um novo tipo de cinzeiro (.1€ 2 — Aperfeiçoamento em caixa do- de corpo de bomba do aspirador„'ebrável
para
transporte,
caracterizado
louça cidrada, cerâmica, ou sememento êsse circundado por uma ar- Depositada em: 21 de dezembro oz
lhante, aplicável à parede interna dos de acôrdo com o ponto 1, ainda pelo ruela complacente à sua saida do re- 1961 — Modelo de Utilidade (São
fato
de
poder-se
cruzar
alternativacompartimentos de banho e congêneferido corpo do dispositivo e que ter- Paulo).
res, caracterizado por ser constituicio mente as ripas necessárias que com- mina num bocal de menor diâmetro
põe
Requerente: Arlindo Ferreira.
a
largura
e
comprimento
ridas
de uma peça em uma de cujas faces
ao qual se adapta um tubo flexível de
mais desenvolvi( •••• consta a reentrân- pas, e no cruzamento (canto de cima) aspiração.
Titulo:
Original disposição em porcia deposito e o rasgo radial de apoio passar um eixo em "V" no sentido de 3 — Novo modélo cie vaporizador tas de cofres ou de caixas de valores.
unir
todas
as
ripas,
de
modo
que
pose a face posterior provida de uma
portátil, de acordo com os pontos 1 e 19) "Original disposição em portas
proje^ão ,Çie encaixe para sua fixação sam dobrá-las facilmente.
caracterizado pelo fato de que o de cofres ou de caixas de valores",
3 — Aperfeiçoamento e mcaixa do- 2,
29 ) Um novo tipo de cinzeiro de brável para transporte, ' caracterizado elemento atuador que aciona o com- caracteriza-se pelo fato de a porta
êmbolo contra a ação da ha- (1) alojar-se recuada do ré sda superlouça vidrada, cerâmica, ou seme• acôrdo com os pontos 1 e 2, ainda petente
bitual mola de retorno tem a forma fície do vão dianteiro do corpo (2);
lhante, aplicável a parede interna do,s de
pelo fato da tam pa e o fundo da de
um botão semi-esférico adaptado a no lateral interno de um dos batencompartimentos de banho e congêne- caixa serem deslocáveis o que permita
res, substancialmente como descrito, montar e desmontar facilmente a uma haste tubular que penetra -- re- tes dêstes, tem dois ou mais suportes
reivindicado e representado no de- caixa simolesmente com a' conjuga- ferido corpo de bomba, haste essa de fixos (3), e em cada qual tem incorextremidade inferior solidária cc o porado um pino vertical (4), e ditos
senho apenso.
-á: o das demais pecas.
suportes se situam voltados para o
4 — Anerfeicoamento em caixa do- êmbolo convencional do dispositivo e vão
do corpo (2); nas adjacências de
brável para transnort caracterizado cuia extremidade superior se acha em um dos
laterais verticais da face dicomunicarão
com
um
bocal
vaporiacôrrio co mos itens 1, 2, e 3, ainda
TERMO N9 134.649
anteira
da
porta, tem montados ortozador
cilindrico
previsto
no
referido
nelo fl to da rina mie serve de fecho
gonalmente
dois ou mais suportes (5), t
bota°.
fixa r' fa cilmente auxiliada po rinterDe 4 de dezembro de 1961
com
cavidades
para receber e ar4
—
Novo
modélo
de
vaporizador
médio de mola e dobradiças.
•
portátil, substancialmente, de-acôrdo ticular-se nos pinos (4) dos suportes
Requerente: Companhia de cigarros 5 — Aperfeicoamento em caixa do- com o que foi anui descrito e ilustrado fixos (3) ; pelo fato de a ('-tância
livre "Y" entre o suporte superior
Souza Cruz — Estado da Guanabara. brável para transporte, caracterizado no desenho anexo.
(5) da porta e a face horizontal da
Titulo: Um aparelho para a expo- como tudo substancialmente descrito
Reivindicações
parede
superior do vão, corresponder
e ilustrado nos desenhos em anexo.
sição e distribuição de cigarros.
~~
à extensão do pino ou pinos (4) do
TÉRMO N9 135.074
1 — Um aparelho para a exposição
articulacão.
e distribuição de cigarros caracteri29) "Original disposicão em portas
PERMO N9 134.746
Depositada em: 18 de dezembro de de cofres ou de caixas de valores" de
zado por uma armação constituida
1061
—
Modelo
de
Utilidade.
por duas pequenas molduras de ferro
'
acôrdo com o ponto precedente e tudo
De 6 de dezembro 4, 1961
redondo interligadas por duas barras
conforme substancialmente descrito,
Requerente:
Brasilio
de
Lima
\nein
bastante longas, em forma de "U'
reivindicado e pelos desenhos anexos
— Artur Beck — Estado — (pão Paulo) .
cujas extremidades livres estão solda- daRequerente
—
• Pontos Característico de: "Novo e
Guanabara.
das na paredes maiores da moldura
TERMO N9 135.160
Patente de Modêlo de Utilidade — criginal conjunto automático dosador
superior ao passo que a moldura in- Novo modêlo de cesta basculante co- de açucar e outros produtos em pó ou
De 20 de dezembro de 1961
granulados".
ferior é soldada um pouco acima da letora de papéis.
19 ) "Novo e original conjunto autocurva dos "UU", estando ainda preEm
resumo
reivindica-se
como
camático dosador de açucar e outros José Bonfanti — Rua Barão de Mv.
vista uma travessa em "U", interli- racterísticas da Invenção:
produtos em pó ou granulad-1", oa- petininga n 9 88, 109 andar — Capital,
gando pelo meio as longas bar1. "Novo modêlo de cesta bas- racteriza-se por constituir-se de um Invento: "Novo aparelho giratório
ras "UU".
coletora de papéis" caracteri- recipiente afunilado (1) ou noutro para fins Recreativos e Comerciais".
2 — Um aparelho para a exposição culante
pelo fato de ser constituido de feitio que permita a descida por graPontos Característicos.
e distribuição de cigarros de .acôrda zado
armarão formada com dois nu- vidade, do produto, cuja parede Incom o ponto 1, caracterizado pelo fato uma
Novo
aparelho giratório para
I
—
terna
pode
ser
forrada
ou
não
com
confeccionados com vergalhões
de ser ,introduzido na armação, por portes
fins recreativos e comerciais, instaU
cartolina
(2)
ou
outros
materiais
adeou
tubos
curvado
em
forma
c's
cima, um carregador de carteirinhas, vertido; suportes êstes, interligados quados, e êste recipiente, bem como o lado sôbre suporte imóvel; o moviformado por uma larga lâmina em por
travessas horizontais, sendo a re- restante do conjunto é alojado e mento do Corpo, preferencialmente ci.
"L", sendo a parte inferior provida ferida
armacão disposta centralmente, montado em caixa (9), ou semelhante, lindrico, é provocado pela ação de cor.
de entalhes laterais que dão encaixe em suspensão
basculante por meio de com ou sem base estável; a região In- rente de ar natural (vento), que
as barras "UU" e formam o fundo dois semi-eixos
laterais, uma cesta ferior do recipiente afunilado possui aciona uma ventoinha composta de
do aparelho.
coletora de papéis e de outras espé- abertura (3), que se sobrepõe a outra várias conchas (cata-vento), fixadas
abertura igual (4), executada em tira no cilindro ou eixo vertical.
3 — Um aparelho para a exposição cies de restos.
e distribuição de cigarros de acôrdo
madeira (5) (transportador), e II — Nevo aparelho giratório para
2. "Novo modêlo de cesta bas- de
esta
abertura tem capacidade fins recreativos e comerciais, que inscom os pontos 1 e 2, caracterzado por culante
de papéis", como no exataúltima
para
o produt 'que se deseja talado num veículo. quando êste em
uma vitrina de matéria plástica ponto coletora
caracterk -lo dosar; di ta abertura
do transporta- movimento, a rotaeão do cilindro é
tranarn.rente, em fo r ma de calha su- coniuntoanterior,
formado nela armação-su- dor. em forma de caixinha
tem por provocada pela velocidade relativa do
bstar c'n'inente paralelepipédico, com porte e a cesta,
entall ys laterais para encaixar nas rido no ponto 1.dispostos como refe- fn indn urna chaninha (6), cem dobra- ar, mesmo quando sua velocidade
di e a (7. se anota na abertura de absoluta é zéro.
peovei-_-s moldu r as retamulares fiIII — Tudo corno descrito e ilus•
cando a vitrina à frente da armação Tudo como substancialmente des- salda (I) existente na narte froncrito, desenhado e reivindicado.
teira da caixa; na face lianteira do trado rus desenhos anexos.
metálica.

ir
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9

seu interior os orlficlos circulares,
tendo entre as duas uma outra salielida reasversal ao bloco, com feitio
De 31 de julho de 1962.
ae pijama triangular akiagarto; pelo
Requerente: Antônio Vieira e Mar- tato das reentrancias serem tampem
- 'industrie e üomerdo de Plaa• com feitio tronco piramidal inscritas
na face oposta do bioco, circunscreticos Ltda. — Sao Paturi.
Titulo: Originai moio de estojo vera° os unficios circulares e tendo
térmico para marmitas e similares — entre as duas uma rcentrancia piramidal triangular alongada, transver;Odeio Industriai
sal da bloco.
Total de 2 pontos.
2. Original modelo de encaixe aplicável em bloco de co icreto, acorde
tem o ponto anterior, tudo como substancialmente reivindicado, descrito
e ilustrado nos desenhos anexos.
-TERMO N 9 150.830'
De 16 de julho de 1963
•

2 TERMO N9 143.025

1. Original modelo de estojo térmico para marmitas e similawe, caracterizado por tuoo ciandrico alongado, de material isolante adequado,
do tipo plástico expandida eu outro
similar, fechado em uma de suas extremidades inteiramente recoberto por
revestimento externo em cõres variada.. de plástico flexivel ou couro, dotado em sua extremidade aberta de
tampa circular do mesmo material
em que se encaixa rigoromirente no
diametro interno do cilindro de modo
a fecha-lo erméticamente, tampa essa
dotada de revestimento de mesmo
material, e mforma de disco, e faceia
a borda externa d.: cilindro, e também revestido externamente por plástico flexivie ai. couro, idêntico ao do
revestimento do cilindro; pelo tato
deste expor, diametralmente oposta
de alças colocadas em altura conveniente. interligadas por tiras de lona,
tecido ou similar que configura urna
alça de sustentação, a tira-colo ou
manual.
Total de 2 pontos.
2. Original modelo de estôjo término, acorde com o ponto anterior
• tudo como reivindicado, descrito e
Ilustrado nos desenhos anexos.

'

TÉRmo N 9 150.336
De 7 de fevereiro de 1963

Requerente: S. A. Industrias Reuida Ia Materawao — Sao Paulo e Fiará o Estado da Guanaba:a.
Titulo: Novo e original Jesenho ornamental para teciaos — Desenho
industrial.
,^ess • •

por 'compreender motivos representando listras estreitas e sobrepostas
no fundo estampado em côr bem clara, listras estas um pouco irregulares,
es-ampadas em cor viva com efeito
as meio tom, dispostas em sentido
vertical, juntas ou um pouco distenderias unia da outra, reservando, as
listras e o fundo, motivos em forma
de circulos irregulares ou semi-dm:los dispostos irregularmente e estampados • em cbr viva, chapada, e contrastante das duas primeiras. Todo
o conjunto apresentado em três cõres.
2. Novo e original desenho ornamental para tecidos, tudo conforme
substancialmente descrito, reivindicado no presente relatório e ilustrado
pela amostra anexa.

a.
ma". •
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1. Novo e origlal &senho ornamental para tecidos em ei:..es contrastanee e %arianas, carac.orizada por compreender motivos representando listras foanadas de retangulos de côr
muito viva, chapeada, e retangulares
lo dir neutra, clara, intercalados
tanto no sentido vertical, como no horizontal, sendo as listras, em ambos
os sentidos, divididas por meio de riscos re t os, de 4mm. de largura, estampados em uma cõr média, chapada.
Todo o conjunto estampado em três
does. sôbre tecido branco totalmente
coberto.
2. Novo e original desenho ornamental para tecidos, tudo conforme
substancialmente descrito, reivindicado no presente relatório e ilustrado
•
pela amostra anexa.
TERMO N9 150.838
De 16 de julho de 1963

Requerente: Lazaro Paullno Silveira & Domingos Ferreira de Andrade
Requerente: S. A. Indústrias ReuSão Paulo.
Idas F. Matararo — Ao Paulo e
Titulo: Original modelo de encaixe Filial no Estado da Guanabara.
aplicável em bloco de concreto — MoTitulo: 'Novo e digira desenho ordelo Industriai
namental para tecidos. — Desenno
Industrial.

s-r
•

r.

• • ..•)

.4. '"""*".~::"
•5-a4"

1. Original modelo de encaixe apli••rrmnemil
cável em bloco de concreto, do tipo
dotado de saliências e -amtranclar
-,--vg-44L4.
..~1111,41,14.
na cho-fêmea. :ann furos passantes
•. ~ft--T--.-~.•
..a•
circulares. caracterizado por ter nu-• _
ma das faces, tperior por exemolo,
duas eallenclas tronca nicht/lidais,
1. Nevo e °varina) desenho ornasubstancialmente baixas, inscritas na i mental para tecidos. em cores conface do bloco e que circunscreves no traste ttee e variadas, caracterizado

Cuia

TERMO N9 151.073
De 25 de julho de 196%.
Mauricio Rad Zogbi — Brasil.
Titulo: Now desenho inuastaial.
laitente ue laasenno Inaustrial.
Pontos C:adoecer:st:coa

TERMO N 9 150.866
De 17 de julho de 1963
Requerente: S. A. Indústrias Reunatas F. Matarazao — tiao Paulo e
atilai no Estado da Guanaoara.
Titulo: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Desonno

1. Mie° desenho industrial, para
aplicação, de p.eferência em meias,
-sweateis" "pullovers",camisas e artigos setnelhantes caracterizado pelo
fato de compreender a representeçao
de um quaarilatero com um eixo de
simeaia, assente sobre o seu vértice
mais obtuso e constituido de lados
banecneuu em relaÇao a um eixo vertical e de configuraçao côncava substancialmente, em arco de nipernoie,
alem ue duas iniciais em letra de forma, ladeando o vértice superior do
quadrilatere e dois algarismos ladeando o vértice inferior do mesmo.
2. Novo desenho industrial, de acordo com o • onto 1, caracterizado, pelo
fato de que o referido quadrilátero se
apresenta de prefertncia em cor escura sobre uni fundo claro; e pelo
fato de que as 'referidas letras e algariamos se apresentam. de preferência, u'a mesma cõr, diferente da cea
do quadrilátero.
3. Novo desenho industrial, substancialmente, de acordo com o que
foi aqui descrito e ilustrado no desenho anexo.

1. Novo e original desenho ornamental para tecidos, em abres contrastantes e variadas, caracterizado
TERMO 'N9 151.692
por compreender motivos representando manchas irregulares que, ao
De 6 de junho de 1963
conjunto, se assemelham a flores, foRequerente:
Ancora Industrie e Co.
lhas e galhos, bem estilizados estas naércio Ltda. —
São Paulo.
estampadas em duas cõres diferentes,
Titulo: Nova configuração em ao
chapadas, com sobreposição de uma lado
de calçados. — Modelo Incluse
terceira cOr mais escura, trabalhada trial.
em fume, que com uma delas forma
degrade. O espaço compreendido entre estas manchas apresenta-se em
côr clara, chapada e contrastante das
anteriores, reservando as ditas manchas, e sôbre este fundo outra cor
mais escura, as vezes chapada e as
vezes trabalhada em "picot". contorna as manchas, ajuda a delinear os
motivos tornado mais pronunciados
os galhos, as folhas e as flores. Uma
c'. neutra, também existente no fundo e sobreposta as outras cfires, de
maior realce aos motivos, mas poucas
vezes aparece sem sobreposição em
pequenas manchas. Todo o conjuto
apresentado em seis dOres.
1. Nova conficturadio em so lado de
2. Nôvo o original desenho orna- calhados, esractertsado pelo fa t o de
rm.tmo hsver uma senitènela de simental para tecidos, tudo conforme
substancialniente descrito, reivindica- hênnias p aroleias. mie se disn $Ses1 06
n rsnl e hm pense
ao no presente relatório e ilustrado mel trsnss
eg éntt ts•s r1 arn ria reemn da
, pela amostra aexa.
ponta e se prolongam até o arco ia-
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poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
11.•••n•n•••nn ••nn••n

geiramente curvada e que se estende
para cima e para frente em ângulo
pouco fo..a do vertical e tendo duas
1. Uma torneira para passagem de
paredes laterais :som bordas traseiras
fluidos, caracterizada pelo fato de
retas e que se estendem para cima
ser formada por tres peças principais
e para traseira em ângulo pouco rara
distintas das torneiras comuns, sendo
do vertical mais ou menos igual ao
um tambor ,uma tampa e, finalmenprimeiro ângulo mencionado, porém
te, uma arruela. Total de 5 pontos.
em sentido posto, a parte superior
2. Uma torneira para passagem de
da dita seção dianteira é inclinada
fluidos, de acôrdo com o ponto 1, capara cima e para a traseirh de dita
racterizado pelo fato do tambor, aluparte superior da dita parede diandido no tópico 1, ser preferencialmenteira até à parte superior das ditas
te circular, ou sextavado, ou quadrabordas traseiras das ditas paredes lado. tendo no seu interior canaleta
TERMO N9 155.17t
•
terais, a seção trazeira da caixa recircunferencial entre a protuberância
gistradora sendo mais alta do que a
e sua parede interna e, tendo mais,
' De 5 de dezembro de 1963
seção dianteira e sendo ligeiramente
p ..te externa rôsca para rosquear a
mais larga, as paredes laterais da dita
tampa e no centro, um orifício onde
Requerente:
D.
Swarovski
&
Co.,
trnzeira serio liseiramente para fora
deve ser rosqueado o cano comum Glasschleiferei, Wattes (Tirol)
em vista traeeira, e a parede supecondutor de fluidos (água; gás, ar, Austria.
TERMO N9 151.816
rior da dita porcáu traseira. sendo inóleo), há na parte interna a dobra
na metade da extense,o da abertura, Modelo de pedra de adorno, feita clinada para baixo e para a trazeira
De 13 de agôsto de 1963
o orifício ou abertura de saída do de vidro (Patente de Modelo Indus- e tendo um formato ligeiramente cons.
vexo em vista lateral.
trial).
Requerente: Elpidio Schulz — Es•
ou da Guanabara.
2. Novo modelo de máquina regis3. Uma torneira para passagem de
ritulo: Originai configuração intro- fluídos, de acôrdo com os pontos 1 e,
tradora ou artigo semelhante, subazida em tacos de madeira para ss- 2. mais o tao caracteristico da tamtancialmente como descrito e ilustraslho — Modêlo Industrial.
1 do nos desenhos anexos. Prioridade:
pa, mencionada no tópico 1, ser preAlemanha, em 2 de maio de 1963,
ferencialmente circular, com bordas
n9 2.439.
laterais internas rosqueadas e no seu
Interior e centro, uma saliência
I mica.
TER1V10 N9 155.175
4. Uma torneira para passagem de
fluídos, de acôrdo com os pontos 1,
2. e 3, mais o fato caracteristico da
De 5 de dezembro de 1963
referida no tópico 1 ,ser de
i. Original configuração introduzi- arrela,
borracha, couro, plástico ou outro maRequerente — Illinois Tool Worke
em tacos de madeira para assoa- terial
apropriado a ser adaptada- no
Inc., Chicago, Illinois, Estados Unis, caracterizado por compreender interior
da protuberância do tambor,
dos da América do Norte.
s degrau (2) reentrante, voltado com a nonta
Pontos Característicos
de cano condutor comum
"Nôvo modelo de copo ou semeia a face interior e distribuido em
Modêlo
de
pedra
de
adorno,
feita
dos.
lhante" — (Patente de Modelo .4Ia a pw:iferia do taco (1) ou chapa de fileUma
torneira
para
passagem
de
de
vidro,
de
qualquer
tamanho
e
de
5.
dustrial) .
madeira uteizada como tal, e sen- fluidos,
de acôrdo com os pontos 1, qualquer MI', caracterizada pela com, n3 dito degrau, aplicada uma plu- 2,
binação:
a)
de
uma
parte
dianteira
3,
4,
tudo
substancialmente
descriidade de grampos (3) de aço, em
superior composta de 8 facetas in'mato de "U" deitado, com um dos to, reivindicado e representado nos oualiadas
planos contornando um cam,
nos firmemente embutidos no taco desenhos anexos.
po horizontal ou mesa; b) com uma
3 outro (4) sensivelmente saliente
--parte
trazeira
ou
inferior,
espalhada
fa, baixo e voltado para dentro, disou não, composta de 16 facetas pleTERMO N9 153.13S
buidos ao longo do taco e em ponnas que terminam num conjunto pon. adequados para a perfeita fixação
tudo; e com c) um trecho vertical
De 27 de setembro de 1963'
.
argamassa de concreto, ficando a
plano e estreito que separa a parte
:e inferior (6) lisa, sem necessidadianteira da parte traseira; tudo suRequerente: Beco Dana S. A. In- bstancialmente
de aplicaçãO de qualquer grampo
como descrito e reprego, usualmente empregados, à dústria e Comércio de Bebidas —'São presetado no desenho
anexo.
Paulo.
selh inça da face superior (5).
-2.. Original configuração introduTitulo: Configuração externa de
a eei tacos de madeira para assoa- recipiente para líquidas — Modelo InTERMO N9 154.304
is, caracterizado de acôrdo com o dustrial.
sto 1, e ainda como o substancialDe 1 de novembro de 1963
nte descrito e reivindicado no prete memorial, e ilustrado pelos deThe National Cash Register Comhos que o aconmanham.
pany — Estados Unidos da América.
Titulo: Máquina registradora sal
TERMQ N9 153.002
artigo semelhante — Modelo Industrial,
De 23 de setembro de 1963
a-no, e ai se encontram um sulco
n V, pronunciadamente aberto; no
elo das saliências há dois sulcos sisosos, e na superficie limitada por
:tas há várias saliências, em V
com os ramos bem aberto,
:ndo um deles mais curtos; na pondo solado e do salto, há zona com
superficie crepe; o salto também
issue motivo ornamental, porém as
hênclas internas em V têm os raos simétricos; as secções das sallicias são em ângulo aproximadaente. retos.
s. Nova configuração em solado de
içados, acorde com o 1 9 tudo como
-sorno, reivindicado e ilustrado no
senho anexo.

Pontos Caracteristicos

qual emerge um gargalo que, relativamente curto, é de diâmetro correspondente a aproximadamente metade
de sua altura, correspondendo esta a
aproximadamente um quadradécimo
da altura da parte, cilindrica do recipiente.
2. Configuração externa de recipiente acorde com o ponto primeiro e
como descrito no memorial e representa nos desenhos anexos.

Pontos Característicos

9

oaquim Marciano Filho — São
do.
svento: Uma torneira para passade fluidos — Modelo Industrial.

"-V))

1. Confieuracao externa de recipiente para Houidos. feito de um material cerâmico como por exemplo louca grés, terracota ou outro, com acabamento externo em nualouer côr e
vidrado ou não. casacterizado pelo
fa to fio sita forma cilindrica ter a
rela são de uma parte nara o diâmetro
n,,rn t,As e iimn terea partes para
sua altnra, term inando na parte superior num ars edondamento acentuado para um tõpo central plano do

1. Novo modelo de máquina registradora ou arti go semelhante, caracteri s ado pelo fato de compreender
seções dianteiras e traseiros que ti2m
formato distintivo, a seção dianteira
tendo uma parede dianteira que é 11-

19 — Nervo modêlo de copo ou semelhante, caracterizado pelo fato de
ser o respectivo corpo provido de
uma sucessão de rebaixos periféricos
limitados inferiormente por urna nervura, sendo que o diâmetro dêsses
rebaixos e das respectivas nervuras
diminui de cima para baixa, tudo
substancihimente como descrito e representado nas figuras 1 e 4 dos de.
senhos anexos. Total de 2 pontos.
29 — Nôvo modelo de copo ou seraellmate, como reivindicado em 1,
caucterizade r.,elo fato de que as
nervuras spresen tem inferio Mente
um ombro chanfrado. tudo substancialmente descrito e renreeentado nas
figuras 5 a 8 dos desenhes anexos.
Prioridade: Estados Unidos da
América, em 27 de junho de 1963.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1960

PATENTES DE INVENÇÃO_
Publicação feita de acórdo com o art. 28 do Código de Propriedade industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderio apresentar suas oposições ao ()apartamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 155.259

29) "Nevo e original formato de
elemento para a formação de coberDe 9 de dezembro de 1963
cuias de ~actos e ou parede", sulias:enema:unte cuim o descrito aciFtobert Henry Abplaip — (Estados ma reivuiclicado em 1 9 e represío.tado no desenho anexo.
Unidos da America).
Titulo — Elemento operador de
tampa e válvula combinaua para reTERMO N9 155.539
cipientes fornecedores de aerosol —
(Modelo Industrial).
De 20 de dezembro de 1963
Pengor Ltd. -- (Canadá).
Tizulo: Veiculo anfíbio.
(Mod. Ind.).

1. Elemento operador de tampa e
válvula combinada para reclpien.es
fornecedores de aerosol adaptada para ser montada em uni recipiente sob
pressão, caracterizado por uma parede lateral lisa substancialmente
Jindrica, tendo uma superficie inferior plana e uma superficie superior
que tem o formato arqueado côncavo.
convergindo para a parede lateral em
um contórno curvo, com um elemento operador de válvula localizado em
uma abertura na superfície superior
e tendo uni orifício de descarga. Segue-se o ponto n9 2.
2. Elemento operador de tampa e
válvula combinada para recipientes
fornecedores de aerosol, substancialmente como ilustrado nos desenhos
anexos.
TERMO N9 155.319
. Depositada em — 10 de dezembro
de 1963 (Modelo industrial).
Requerente — Aage Vest — São
Paulo (Capital).

"Nôvo e origlit 1 formato de
elemento para a form.% á ode cobu •
furas de telhados e ou paredes",
constituído sob dimensões quaisquer
como unia chapa composta com três
camadas distintas com o aproveitamento da materiais em consonância
com o fim a que se destina, caracterizado por ser formado de uma chapa ondulada, na qual as curvaturas
rebaixadas que formam as calhas II)
têm cada uma, um raio de curvatura
bem maior que aqueles apresentados
pelas curvaturas (21 que interligam
as precedentes.

inferior; quando visto em elevação rrazeles, apresenta uma extremidade ira:eira tendo uma periferia lateralmente
oblonga e continuamente curvr; apresenta um friso disposto horizontalmente
ao redor do dito corpo e na porção..mis
larga do mesmo para delinear as norções superiores inferiores do alto vut.le;
tudo substancialmente como reivindicado
e como ilustrado nos desenhos. — Prioridade: Canadá, em 24 de Junho oe
1963, n° 30.271. — Ponto único.
TERMO N9 155.516
Depositada em 19 de dezembro de
192.
Requerente — Ezio de Mello Prandine — São Paulo.
Titulo — "Nevo modelo de interruptor elétrico associado a receptor
de pinos de tomadas".
Patente de Modelo Indusrial

/a Novo naudèlo de ve, ...tiio an ibto
caradreizado por in"suir um corpo que
quando visto ta piano, de cima Jaca
baixo, apresema; avia. paralelos reos
yu,, na parte dizntelra, se curvam p xr$ •n •
ol
dentro, encontrando-se em Uma poata
outusa e que, na parte trazeira, se da- I
varri para dentro, formando unia oorcJo
central reta, tuna cavidade centra:ma:me
localizada no d.to corpo e •endo ia ia
aaucialtnente retangular com cantos arredondados; quando visto fai elevaçdo
lateral, apresenta: um perfil ool.a tendo extremidades dianteira e trazetra, Em resumo, reivindica-se, como
assitricamente curvadas, o t alo de elementos constitutivos da novidade,
Curvatura da porção inferior das ditas
extremidades dianteira c trazeira sondo
nu.ior que o rato de curvatura Ia p0.
COLEÇÃO DAS LEIS
çãe superior das .litar extremidades, a
porção superior do dito corpo tendo un a
'965
projeção para trás, cum inclina .z. d•
•
baixo para cima, a aflui
te,rininada linha que se acha afastada na
VOLUME V
extremidade ci:anteira, linha essa rue
ATOS DO PODER
forma um semi-circulo quando o modtio
e visto em plano de cima para lauto,
LEGISLATIVO
dita projeção com inclinação ara trás
Leis
de
sulho • setembro
encontrando a extremidade dian'atta da
dita cavidade, sendo que a segam, a
Divulgação o* 952
prolongação dos lados da dita cavidade.
Preços C4 2.200
se ciava para baixo e para bit: lormando uma porção careira com curva
para cima, uma projeção retangular de
VOLUME VI
pouca profundidade para trás da dira
cavidade tendo uma superfície superior
ATOS DO PODER
substancialmente plana, de formazo dvanEXECUTIVO
guiar e centralmente localizada quando
o modelo é visto em 2ano, de daaa para
Decretos de lulho a setembro
baixo, e caie se encontra com a moa-Divulgação re 953
f ide da extremidade trazeira do „oro()
do novo modelo por intermédio de uma
Preço: Cr$ 6.000
superficie trazeira arqueada, a porão
Inferior do dito corpo tendo caí -eceaA VENDA,
Ao semicircular, recortado em na par.
te inferior, para rodas trazeiras" e um reNa Guanabara
cesso quadricircular, recortado ..21 sua
Seção de Vendas i Av. Rodrlparte inferior, para rodas dianteiras, uma
gues Alves. 1
porção longitudinal, recortada em sua
Agência 1 Ministério da Fazenda
parte inferior, unindo ditos ecess-m;
Atende-se a pedidos pelo Sercaiando visto eia elevação dianteira, apre
viço de Reembólso Postal
a-e4t.i; Laza eactremtWe dianteira, tendo uma perderia lateralmente iblonsp,
Em Brasaia
curvada em suas extremidades a e-denNa sede do D.I N.
tada era cada um dos lados da negma
en, sua porção inferior por ditos :ecessos dianteiros, recortados em sua lute

ÍrTlo

o conteúdo dos seguintes pontos característicos:
19) "Ntivo modelo de interruptor
elétrico associado a receptor de pinos
de tomadas", preferivelmente confeccionado em plás,lco, apresentando
espelho retangular, com cantos arredondados, caracterizado pelo fato de
que a face anterior se apresenta
abaulada, mais acentuadamente junto às borlas, com alavanca trapezoidal de face supericr ligeiramente arqueada e a, certa distancia da mesma, bloco embutido que conforma
paralelepipedo, com par de orificlos,
aos quais, posteriormente, correspondem saliências cilíndricas.
29) "Ntivo modelo de interruptor
elétrico associado a receptor de pinos
de tomadas, conforme reivindicaçao
anterior tudo substancialmente como
descrito no relatório e ilustrado nos
desenhos apensos ao presente me•jairour

TERMO N 9 155.487
Depositada em 17 de dezembro de
1963.
Requeren.e Ezio de Mello Prancline — São Paulo.
Titulo — "NLva e original modelo
de tomada de pinos com muliiplas
saldas" — Patente de Modelo Industrial.

Em resumo, reivindica-se, come
elementos constitutivos da novidade,
o conteúdo dos seguintes pontos característicos:
19) "Nevo e original modelo de tomada de pinos com múltiplas saídas", provida de base pela face inferior da qual apresentando pinoJ
usuais:caracterizado zelo fato de qu
a base superior se apresenta com :lu.
perneie abaulada e provida de dois
ressaltos, paralelos. ig ualmente arredondados. com maior raio de curvatura prestantes em tais saliência-3
oriftelos para a introducão, can pares
transversais, de tomadas de pinw
usuais, estando tis laterais da
nrovida de saliencias verticais de extensão crescente das extremidade.'
^xira o cfmtro da peca.
29 ) "Nevo e original modelo de to,
trade de pinos ct,ni múltiplas saldas", conforme reivindicação anterior, tudo substancia lmente descritA
no relatório e ilustrado nos desenbr"
apensos ao presente memorial.

.

.
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[MAIO OFICIAL (Seção Hl)

Janeiro de 1966 xr.S.
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MARCAS DEPOSITADAS
4~•n•n~W.
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
111 Garrar o prazo cie 60 dias .para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamente
•
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados ema a 001701140 do registro requerido
nrrno n.o 714.642, de 4-10-1961
Minewção Mansur Ltda,
Minas Gerais

Termo s.° 714.648, de 4-10-1965
Indústria Reboques Sam Ltda.
São Paulo

SkM
índ. Brasileira
Classe 21
Autos reboques para veículos
Termo n.° 714.649, de 4-10-1965
Plastiastur Indústria Plástica e
Metalúrgica Ltda.
•
São Paulo

eLADTIA

ra'
Ind. BrasffU
Classe 29
Artefatos de material plástico
',IND. BRASILEIRA')
Têrmo n.° 714.650, de 4-10-1965
Sdesbra — Exportadora Centro-Sul do
Classe 48
Brasil Ltda.
Para distinguir: Perfumes, essên cias exSão Paulo
tratos, água de colônia, acua de toucador. agua de beleza, água de quina
IneEgMileira
água le rosas, água de ati-azema, água
para barba, loções e tônicos para os
Classe 50
cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina, "batons" cosméticvs, fixadores Impressos em geral, anúncios impressos
de penteados, petróleos,. óleos para os ações, apólices, bilhetes bilhetes de sorcabelo creme revanescente, cremes gor. teio, cheques, cartões comerciais e de
durosas e pomadas para limpeza da visitas duplicatas, debêntures, envelopes
letras de câmbio, nopele a "maquilage", lepilatários, deso- faturas, folhinhas,
tas fiscais, notas prmoissórias, pap eis de
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz
correspondência e recibos
e talco perfumado ou não, lapis para
pestana e sobranceiras, prepados para
Termo n.° 714.631, de 4-10-1965
embelezar cílios e olhos, carmim para
Balneário Pasteur S.A.
São Paulo
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, 'sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, lentifricios em pó,
PASTEUR
Ind. Brasileira
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume: escôvas para dentes, cabelos. unhas
Classe 50
e cilia% saquinhos perfumado. prepara. Para distingui: impressos: Papéis de
• clos em pó. pasta, liquidas e titolos carta, papéis de oficio, cartões comer
praa o tratamento das unhas, dissol. ciais e de visitas, impressos, envelope:
ventes e vernizes, removedores da :na- le qualquer tipo, recibos, faturas. du
cula. glicerina erkirnada para- os cabelos plicatas. letras de câmbio, cheques, noe preparados para desccuoir unhas tas promissórias, debêntures, apólices
cílios e pintas ou . sinais atificiais, óleos ações. folhinhas, passagens aéreas, ter
para a pele
roviarias rodoviárias, marítimas, bem
como bilhetes de sorteio, bilhetes de Ia
Termo n.'714.645, de 4-10-1965
teria. cupons e impressos em geral
Peça se Acessórios Sylpartes Ltda,
Termo n.°, 714.652, de 4-10-1965
São Paulo
Indústria le Móveis Afonso Pena Ltda.
São Paulo

Termos na. 714.655 a 714.657, de
mesinha& mesinhas para rádio e televi4-10-1965
são, mesinha., para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas. Garma S.A. — Isdústria e Comércio
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaSão Paulo
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 714.653, de 4-10-1965
Ind?ketaileira
Auto Mecânica Castelo Ltda.
São Paulo
Classe 8

CkeTZLO
Ind. Brasileira
Llas.-ik- 21

Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio barcos,
breques. braços para veículos. bLicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, canoa..anques, carros-Irrigadoes, carros. caraça& carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veiculas.
corrediços para veículos, direção, desli.
gadelras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas,, raios acra Wide,.
tas, reboque, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes Para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
carros. toletes ')ara carros
Termo n.o 714.654, de 4-10-1961
Bic Diesel Indústria de Peças e
Acessórios Ltda.
São Paulo

4IC DIESEL
Ina. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
•ntegrantes: Aros para bicicletas, auto,
móveis auto-caminhões, aviões, amor
tecedores, alavancas de câmbio, braços
pregues, braços para veículos. bicicletas. carrinhos de mão e carretas, canil
-Moneta& carros ambulantes, caminhões
carros. tratores, carros - berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocesias, chassis, chapas
:tilares para veiculo& cabos de veículo:
zorredicos. para veículos, direção desli,
aageiras. es 4. -boa. escadas rolam ele.
vadores . para assageiros e ara carga
algares para carros. eixos de direção
freios. fronteira-, pare veículos. guidãa

-Acenledores elétricos, amplificadores,
aparelhos para barbear, aquecedores,
bobinas, b arbeadores elétricos e com
pilhas, campainhas, comutadores, condensadores, ferros elétricos, 4ogões, medidores de energia elétrica farois, pickups, pilhas, refrigeradores, reostatos,
moldes de tõda a espécie, transformadores e ventiladores
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentzts
de tôda espécie, artigos de metal
artisticamente trabalhados, artefatos
de metal, artigos domésticos de
Metal e alumiaio, utensilios para uso
doméstico, cutelaria em geral e outros
artigos de qualquer metal não incluídon
em outras classes, acessórios para veículos, alicates, alicates cortantes,
abo; alavancas, arrebites, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal,/
abridores de latas. arames lisos e farpa.
dos. aparelhos de chã e café, refrescos,
assadeil Is. açucareiros, almotolias. arÀ,
'pões, arpões de carregar, arcos de eerd,
ra, arcos de pila, brocas, baldes para
gelo, bigornas. baixelas. bandejas, bacias, baldes. bombonieres. bridões par*
animais, bules. bebedouros, bolsas da'
aço, colheres para pedreiros. bateria;
caixas de metal para portões. compotela
ras, colheres para bolos, chaves, cre.
monas, chaves de parafusos, calotas,
conexões para encanamentos. caixas de
metal, chaves de fenda, chaves ingle.
zas, cabeções, canecas, copos, cacho
pots, eaeitros de mesa. coqueteleirat,
caixas para acOndicionamento de alimentos. caldeirões, caçarolas, chaleiras,
cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coado.
reá, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal. catracas e
corta-arames

C.lasit 21
Para distinguir Veiculas e suas Parta .
Classe 21
integ r antes: Aros Jara bic i cletas, automóveis, auto-camirmões, aviões, amorPartes integrantes de veiculas
tecedores. alavanca de cambio barcos,
Classe 40
Termo n.o 714.646, de 4-10-1965
breques braços pa -a veiculoa. Weide.
Aotrator Máquinas Agrícolas Limi,tada Móveis en geral de metal, vidro, de
tas. carrinhos de cnác e carretas camisive
móveis
ara
escritórios:
Armários
São Paulo
nhonetes, carros - arnbuiante,s eaalinhões,
Irmários para banheiro e para roupas
carros.- tratores carros-berços, carros.,
usadas, almo iadas acolchoados para
40TBATOR
tanques carros-irrigadores, carros, cate
Inówis, bancos balcões. banquetas
Ind. Brasileira
rocus. car.ocerms. chassis, chapas cfr.
bandeias, domiciliares. berços. biombos
Classe 7
oromctivas, lanchas, motociclos, molas culares para Veiculo& cubos de veiculot
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios. conjuntos motocicletas, motocargas moto furgõe= carrinhos para máquinas de escrever,
Máquinas agrícolas
,ara sala de jantar e sala de visitas -odas para bicicletas. ralos P ar a bicide corrediços. para veiculo& direção, desllá
Termo na 714.647. de 4-10-1965
-oniuntos para terraços. jardim e praia 'as. reboques, radiadores para veiculo: g adeiras estribos, escadas rolantes ele.
Indústria de Reboques Sam Ltda.
.oniuntos de armários e gabinetes par? manivelas. navios ónibus, para-choques vadores para p assageiros e para cargsi
São Paulo
-opa e casinha, camas. cabides, cadeira: ,ara-lamas. para-brisas pedaii pantõe. engato. , para erros eixos de direção
lratórias cadeiras . de balanço, cais: rodas para veiculca., selins, tricicles. d freios • tronteirs para veicutos, guidão,
de rádios, colchões, colchões de mola, ranies para veir'aos. vagões, velocipe locomotivas lanchas, motociclos. molas,
IneTrandra
motocicletas motoraraas moto furgões,
iisnensas. -divisões, divans. discotecas les. vararas de contrôle do a4ogaclor
Classe 21 ,
manivelas navire4 órnhus. para - choques,
le madeira, espreguiçadeiras escrivani ¡celerado, tróleis . troleibus, varaes
carros e toletes para carros
para - lamas, para-brisas, pedala, pantõeá;
abas, estantes, guarda-roupas, mesas,
Adeos reboques para veículos

InELCIIEfeirt

AFONSO PENA
Ind. Brasileira
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vlARCAS DEPOSITD4S
Publicação feita de acordo com o art. 190 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
•
• Mares o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departammatta
Nacional da Propri.dads Industrial aqueles que o lula arem prejudicados com a concessão da re gistro requerido
rodas para bicacietas, raios para bicicle.
Termo n.° 714.663, de 4-10-1965
bis, reboques, racuadores para vescuius Transportes Gerais Rodobrasil Ltda.
sodas para veicuios. selins. triciclos, ti
São Paulo
l'autea para veiculos. "vagões, ver.cipc.
RODOBUSIL
deis, varetas de contrede do afogador e
• acelerador tróleis. voleibus. varaes de
carros. toletes para carros
t...iasse
Transportes erais
Termo n.• 714.658. de 4-10-1965
Termo n.o 714.665, de 4-10-1965
"Sonape" — Sociedade Nacional de
Alvaro Cardoso
Peças Ltda.
são Paulo
Saci Paulo

Termo n.o 714.670, de 4-10-1965
Emepel Móveis Plásticos Ltda.
São Paulo

Termo n.o 714.675, de 4-10-1965
Pontal Colonização c Imóveis Ltda.
São Paulo

MUXPEL"
Ind. brasilelra

"PONUL"
Ind. brasileira

LlasSe

Classe 33
Móveis em gerai. de metai, vidro, de
aço, madeira. estofados ou não. tecla. Administração de bens, Imóveis bicamentos e colonização
live móveis para escritórios: Armários
Irmários Soara banheiro e para roupas
Termo n., 714.676, de 4-10-1965
isadas. ~citadas, acolchoados para
Bar e Lanches Saseto Ltda.
ANUBRI
POTOGuPIAS
moveis, bancos, balcões, banquetas.
São Paulo
NAPIC
Paulo-Capital
aandélas domiciliares. berços, biombos.
cadeiras. carrinhos para chá e café.
Classe 33
InInflgrleira
zonjuntos para dormitórios. conjuntos
Classe 6
Titulo de Estabelzciniento
Para sala de tanta, e sala de visitas
Peça sou partes para velculos, não
•..onjuntos para torracos. jardim e praia
Termo n.• 714.666. de 4-10-1965
Classe 41
incluids em outras classes
Jacarand — Comercio e Indústria de >Munias de afanados e gabinetes par, Lanches de afite, queijo, mortadela, pra.
Madeiras
Ltda.
copa e cosiaNa, camas. cabides, cadeiras
&mio, salsichas, salame e churrascos
Termo n.o 714.659, de 1-10-1965
'Não Pk:uio
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
ENCEL — Engenharia de Cosstruções
Termo n.° 714.677, de 4-10-1965
ie rádios colchões, colchões de mdas
JACARANDà
Rlétricas Ltdi.
iispensas, divisões, clivais& discotecas Relay ladústria e Comércio de ApareCnd.
brasileira
lhos Eletrônicos Ltda.
São Paulo
ie madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
São Paulo
Classe 4
-dias. estantes, guarda-roupas, mesas.
Madeiras
em
bruto
nesinhas,
mesinhas
para
rádio
e
televiENCE-L
;ao, mesinhas para televisa.), molduras
rermo n.9 1714.667. de 4-10-1Qrs5
InZtrigei1eIra
aara
quadros. porta-retratos, poltronas,
Antonio Amado
poltronas-catnas,
prateleiras,
porta-chaClasse 8
São Paulo
léUS, sofás. sofás-camas . travesseiros e
Classe 50
Aparelhos e material elétrico em geral
ANTONINW
vitrines
Immressos mora uso da firma
Ind.
brasileira
Termo n.° 714.660, de 4-10-19ó5—
Termo n.• 714.671, de 4-10-1965
Termo n.o 714.678, de 4-10-1965
Serviços de Reposições e
REPAV
Classe 17
Concreta Administração PlaneiaPanificadora Flor do Bairro Ltda.
Pavimentação Ltda.
..krquiyos, cofres, máquinas de escrever
mento S/C.
São Paulo
e somar e pregnsas para copiador
. São Paulo
' São Paulo
Termo n.o 714.668, de 4-10-1965
FLOR DO BAIRRO
MCONCRETO
Comercial Importadora e Exportadora
- Ind. Brasileira
• REPÁV
Ind.
Brasileira
Teh Kuan Ltda.
São Paulo
•aasse 33
Classe 50
Classe 16
Adminisiraçbo de bens, imóveis e
Inunressos mora uso da firma
Material para pavimeni..,_
planejamento,
Termo n.° 714.679, de 4-10-19e5
construções
Têrmo n.o 714.672, de 4-10-1965
Rubir Salim Mias
Termo n.9 714.661. de 4-10-1965
Auto Peças Rexcar Ltda.
São Paulo
Sociedade de Bebidas "Wilson" Ltda.
São Paulo
A TRIBUNA
São Paulo

"BEICAR"
Ind. bragil•ira

PRORROGAÇIO

IGUAIRà
Ind. Brasileira
L_lasse 42
Para distinguir: Aguardentes, ..aleritt.
vos. antr., bine& brandy. conhaque, mgr.
6, 7, 8, e 41
veias ternet, genebra, gin, kumel. lico. MáquinasClasses:
industriais,
artigos usamm ia
res, nectar, puncb, pimpermint. rima
sucos dd trutas sem álcool, vinhos ver. agricultura, artigos e aparelros elétricos
e sementes e mudas
muth, vinho, espumantes, vinhos
Timo ai 714.669, de 4-10-1965
quinados e whisky
Sérgio Staniaci
Termo a.° 714.662, de 4-10-1965
São Paulo
%Cidade de Bebidas "Wilson" Ltda.
São Paulo

PRRRgiiastlI O

Classe 50
Impresso para 1130 da firma
•Têrmo n.o 714.673, de 4-10-1965
Marco Aurélio Milano
São Paulo

.Inl:síraegRVirila
Classe 8
Discos
Tênno n.• 714.674. de 4-10-1965
Moinho Holandez Paulista Ltda.
São Paulo

Ind. ra eiro .

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitivos anis, bine& brandy. conhaque. manias farnel genebra. alo. kuragol. Nen.

res. nectar. puncb. ~perima& rhum
moa de frutas em álcool vinhos, verme& vinho* espumantes. vinhos quimo:Ma. whisky

ilÓOSTRIA BRASMNIA

Classes: 32. 33 e So
IbiSvelt. contabilidade e impresso. para
uso da firma

Classe • 7
Moinho de ventos

DE MUNA
Ind. Brasileira

Classe 3/
Jornal
Tênno n.o 714.680, de 4-10-1965
Atacadista Itatibense Ltda.'
São Paulo

nTATIBEV SE
Ind. bragileira
Classe
Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
sçdcar. alimentos paar animais. amido.
amêndoa& ameixas, amendoim araruta.
Ince. atum, aveia, avelãs, azeite. asai.
tonas. banha. bacalhau. Munis. balas
'aiscoltos, bombons, bolachas baunilha.
afe em pó e em grão, camarão. canela.
em nau e em pó. cacau. carnes :há
veraenelos. chocolates. confeitos. cravo
xreals. cominho. creme de leite. cremes
ilimenticios croquetes, compotas. caalica coalhada. castanha cebola. condimentos cera alimentos, vigorantes
liouricos. dendê. doces doces de leua.' espinafre, essências alimentares em.
nadas, ervilhas. enzovas, extrato de to.
mate, farinhas alimenthrias, havia, fé.
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PATENTES DE ' INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

Termo n.° 714.689, de 4-10-65
Pósto Itaquera Ltda.
margarina, marmelada, macarrâm mas
São Paulo
•
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, aoITAQUERL
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
Pites. piaos, prlinés, pimenta, pós para
pucans, pickles, peixes, presuntos, paClasse 50
tês, petit-pois. pstilhas, pizzas. pudias.
queijos, rações balanceadas para ani Para distinguir impressos de uso do
mala, requeijões, sal, sagu, sardinhas
requerente
sanduiches, salsichas, salames, sopas en714.690, de 4-10-65
9
Termo
n.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
Garage Gávea Ltda.
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rua, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

pilas, flocos, farelo, fermentos. feijão. eas alimentícias, mariscos, manteiga,
trios, truta secas naturais e cria
talizadas; gricose, goma de mascar, gor
dura& grânulos. gra° de bico. gelatina
goiabada. geléias, herva doce. bervr
mate. hortaliças, lagostas, linguas,
condensado, leite em pó. legumes et
conserva. lentilhas, linguiça, louro. mas
Ias alimenticias. mariscos, Manteiga
margarina. marmelada. macarrão, mas
sa de tomate, mel melado. mate. casa
%é para mingaus. molhos, moluscos
mostarda. mortadela, nós moscada. nozes, óleos comestiveis. ostras, ovai,
pães. piaos. primes. pimenta. pós pare
pudina, pickles, peixes, presuntos, pa
ias, petit-pois. astilhas, pizzas, pudins.
queijos, rações balanceadas p ara tini
mais, req ueijões, sal, sagu, sardinhas
sanduiches, salsichas, salame*, sopas eia
Latadas, sorvetes, sucos de tomates, e
trutas; torradas, tapioca, tâmaras talha,
rta tremoços, tortas, tortas para ala
mento de animais e aves, torrões,
toucinhd e vinagre

Ind. Brasileira

(UM

• Ind. Brasileira

Termo n.° 714.684, de 4-10-65
Adega dos Alegres Ltda.
São Paulo

Termo n.° 714.699, de 4-10-65

. ANCA
as7C OR
r
Sr10

"Coranca" — Câfbio e Turismci
Termo n° 714.700, de 4-10-65
Confecções Fránalon Ltda.
São Paulo

FRIMALON
Ind. Brasileira

Classe 50
Classe 36
Para distinguir impressos de uso do
Para distinguir os artigos da classe
- requerente

"ALIGRE r
Ind . ras leira

Termo n.° 714.691, de 4-10-65
Comercial e Construtora "Vista" S. A.
São Paulo

Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperitiVISTA
vos. aniz. bitter. brandy, conhaque. cer
Brasileira
vejas, ternas, genebra, gin, kumel,
nectar. punch, pimpermint. rhum
Classe 50
sucos dd trutas sem álcool vinhos ver- Comércio de compra e venda, construInd. Brasileira
muth. vinhos espumantes, vinhos
çes, adannistraçes de casas, terrenos,
quinados e whisky
prédios, sítios, fazendas, estradas e
Classe 49
firmas comerciais e etc.
Termo n.° 714.685, de 4-10-65
Baralhos, bilhares, dominós, tômbolas e
Comércio, Representações e Imóveis
jogo de futebol de mesa
Termo n.° 714.692, de 4-10-65
Herbi Ltda.
"Alveasa S. A. — Sociedade ConsTeitno n.° 714.682, de 4-10-65
São Paulo
trutora
Mecânica Regente Ltda.
São Paul,
São Paulo
Termo n.9 714.681, de 4-10-65
Ao Rei de Copas Lida.
São Paulo

Termo n.° 714.701, de 4-10-65
Black Balla Boliche Ltda,
São Paulo

Ind.

BLACK BALL 1 .
BOLICHE LTDA

"AO REI DE COPAS

NTE"

ALVEASI.
Ind. Brasileiro

IndNgsileira

,Incn asileira
Classe 50
Impresso* para uso da firma
Termo n.° 714.683, de 4-10-65
Mercearia S. T. I. Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos paar animais. amido
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
anoz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates. confeitos. cravo,
cereais, cominho. creme de leite. cremaa
alimentícios croquetes. compotas. can:
pica coalhada, castanha. cebola. condi
mentos para alimentos. colorantes
- chouriços, dendê. doces, doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, em
parias. ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cu i as. flocos. farelo, fermentos, feijão
figos, trios. frutas secas naturais e cria
taazadas: gricose. goma de mascar. gol
duras. grânulos, grão de bico. gelatina.
goiabada, geléias. ,5 erva doce berve
mate hortaliças, lagostas, li tigues leite
condensado, leite em 'pó. legumes til-

conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas

IND. BRASILEIRA

Nome iomercial
Termo n.9 714.702, de 4-10-65
Distribuidora de óleos Vegetais Dovd
Ltda.
São Paulo

Classe 50
Classe 50
Para distinguir- impressos de uso do
Construções
de
prédios, escolas, clubes,
requerente
teatros, cinemas, casas, sítios, fazendas.
Termo n.° 714.686, de 4-10-65
estradas, pontes, enfim tudo quanto fôr
Três Pontas — Construtora e Incorpo- designado ao ramo de construções em
radora Ltda.
geral
São Paulo
Termo n. 9 714.693 de 4-10-65
Jayme Getsel Christof
São Paulo

iTsBUnira
•

a Classe 50
Para distinguir impressos de uso do
requerente
Termo n.9 714.687, de 4-10-65
Gimbal — Indústria Metalúrgica Lida
São Paulo

OIHRAL
Ind. brasileira
Classe 50
Para distinguir impressos de uso do
requerente
Termo n.° 714.688, de 4-10-65
Indústria e Comércio de Cimento
Irmax Ltda.
São Paulo

IndPWacsileira
Classe 50
Para distinguir impressos de
requerente

GOLDINA
Ind. brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 714.694, de 4-10-65
Jaragiiá S. A. Investimentos
São Paulo

do

2ND. BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir óleos alitnenticiod
Termo n.° 714.703, de 4-10-65
"Style Graph" Indústria Gráfica 1
Publicitária Ltda.
São Paulo

atileirt
In2201

STYLF. GRANI

Classe 50
Artigos da classe

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 714.695, de 4-10-65
Cantina La Barca Ltda.
São Paulo
Classe 41

Li BARCA
Ind. Brasileira
USO

Paulo - Capita-11 •

Refeições

....Lasse 32
ASinanaques, anuários &buas artoredi
sa,4 boletins, catátagos. ediaõa, in.,preit4
folhetos. Jornais. Livros 4/apresso
pablicações im pressas. arogramas radica
Fônicos. rádio televtsionados sm,as teia
trais e cinematográficas. orou-N.~4
ias,

circenses e revistas
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de actirdo cdth o art. 13 do Código de ProPriedade Industrial:
a 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dia'.
:Iodarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

!Termo a.° 714.704, de 4-10-65
Charutaria 24 de Maio Ltda.
São Paulo

Classe 44
Para distinguir cinzeiros, cachimbos, carteiras para fumos, charutos, cigarros.
eigarrilhos, filtros para piteiras e para
cigarros, fumos em Rilha ou corda, isqueiros, piteiras, rapé e tabacos,
Têrmo n.9 .714.705, de 4-10-65
Auto Neto Vila Olímpia Ltda.
São Paulo

lâminas de metal, lata em folha, lato
em 'Cilha, latão em chapas, latão em
vergalhões. liga metálica, limarias.
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados- metais em massa, metais estampados
metais para solda. fiquei, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em tfilhas
Tèrtio n.') 714.708, de 4-10-65
Pósta de Baterias Hesaflez Ltda.
São Paulo
•

HESAFLEX
Ind. Brasileira

tocas, banha, bacalhau, batatas, balas
oiscoltos. bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela.
em pau e em pó. cacau. carnes. chá.
caramelos. chocolates, confeitos, cravo.
cereais. cominho. creme de leite. crem-1
alimenticios croquetes, compotas, cata
gica. coalhada, castanha. cebola. condicamitos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fru
:as. espinafre, essências alimentares. em
padas, ervilhas. enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimenticias. lavas, fé
cuias. flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, frutas sêcas naturais e cris.
taizacias: gricose. goma de mascar. gor
duras.- grânulos, grão de bico, gelatina
cambada. geléias, herva doce. !larva
mate. hortaliças, lagostas, linguas, leit•
condensado. leite em pó. legumes ate
conserva, lentilhas. linguiça, /ouro, mas
sas alimenticiat mariscos. manteiga
margarina, marmelada. macarrão. mas
s3 de tomate, mel e melado, mate, mas.
sai para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no-f.
us; óleos comestiveis. ostras. ovas.
.) f)h plaos. prlinés. pimenta. Pós Pari
puèins. pickles, peixes, presuntos, pa:êa petit-puis, pstilhas, pizzas. pudins:
queijos, raçqes balanceadas para ant.
mas, requeijões, sal, sagu, sardinhas
stunuiches. salsichas, salames. sopas eo.
latadas. sorvetes, sucos de tomates e de
temas; torradas, tapioca. tâmaras. talha
:am. tremoços, tortas, tortas rara ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo ° 714.713, de 4-10-65
Comércio e Rcpresentaçóes de Equipamentos Industriais "Coreprin" Ltda.
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas • partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, .aviões, amortecedores, alavancas de carr.bio. barcos.
breques. braços para veiculos. Licicletas..carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes. carnidiões.
:arras. tratores, carros-berços, carros
-soques. carros-irrigadoes. .carros. carNas. carrocerias. chassis. chapas cir;alares para veiculas. cubos de veiculas.
...needgss para veiculas, direção, desliaasuinsii
1113a.
gadeiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros. eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculas, guidão.
Classe 47
Par adistInguir: G:t olina e óleos nibri- locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
motocicletas. cnotocargas. moto furgões,
ficantes em geral
manivelas, navios, ónibus. rara-choques,
Têm) n.° 714.706. de 4-10-65
para-lentas. para-brisas. perlais, pantões,
Distribuidora Luso Brasileira de Arte- rodas para bicicletas.. .aios ,,ira bic:clefatos de Papéis Limitada
tas. reboque. raladores para veiculas
São Paulo
rodas para veiculas. selins. !liados, tirantes para veiculas, vagões, velocipetes. varctas de contrõle do afogador e
icelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes rara .arrc,s
COREI
Ind. BrIIMoira
Termo n.° 714.709, de 4-10-65
IND. BRASILEIRA
Firmacol — Indústria e Comércio le
Classe ti
Produtos Químicos Ltda.
Aparelhos e utensilios de iluminaçáo
São Paulo
de aquecimento. de cocção. de refrigeClasse 38
ração. de secagem e de ventilação, fornos létricos para fins Industriais, elePara distinguir papel, cartolina, cardo.
trodos oara fornos elétricos. lâmpadas
papeloã em rolos ou bobinas, em fõlras.
de róda espécie. notadamente lâmpadas
em cadernos ou livros, em branco, em
Classe 1
,ncandescentes. lâmpadas de forco. Ião
blocos, de qualquer cor, transparente
Artigos da classe
nadas luminescentes, faróis: aparelhos e
ou não
instrumentos de salvamento, extintores
Têrmo n.° 714.710, de 4-10-65
Têm° n.° 714.707, de 4-10- 5
le Incêndio; aparelhos. instrumentos e
Comercial Campinas de Rolamentos
Rodarpo — Indúátria Mecânica e
atenstlios de fisica. de quimica. óticos
Ltda.
Metalúrgica Ltda.
geodésicas. eletrotécnicos, de pesagem
São Paulo
São Paulo
de sinalização. de concede e foragi-1th
cos. instrumentos de medição aparelhe*
para telegrafia e telefonia com e sem
Ind. Brasileira
RODKRPO
fio. instalações telefónicas automáticas
Ind. Bragileiro
manuais e semi automáticas, instalações
Rolamentos
nora telegrafia de freqüência musical
Class, a
Termo 11. 9 714.712, de 4-10-65
,ara telefonia a alta fregKência e teleAço em bruto, aço preparado, aço
Bar e Lanches Alverca Limitada
t ransmissáo de imagens. telégrafos ri
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
não raulo
2idos. tele-im pressores. telefones para
parciatenente trabalhado, aço pálio- aço
as pessoas atacadas de surdez. acessó
refinado, bronze, bronze em bruto ou
/MERCA.
Piot oara rarlioccanunicaçáo e pecas ar
parcialmente trabalhado. bronze de
p aradas. instrumentos de medição elé
Ind. Bracileire
manganês. bronze em pó. bronze em
trica, transformadores. notadamente
, rinsfomtarlores de medição, pontes de
barra, em fio. diumbo em bruto ou
Classe 41
parcialmente p reparado- cimento mc. keaci•afras. aletria. alho. aspargos mediçao. contadores, contadores de água
bilico, cobalto, bruto ou parcialmente aeicar. alimentos paro animais. amai') • de outros liquido& contadores de ata
trabalhado. couraças. estanho bruto ov snêndoas. ameixas, amendoim, araruta e de va por analizadores do gas da fo
parcialmente trabalharia ferro em bruto srroz. atum aveia. avelãs, azeite. azei maça, instalações de segurança e de
em harta, ferro manganês ferro velho
guia em bruto ou parcialmente trabaPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 90
lhado. gusa temperado- gusa maleável
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regulagem para caldeiras, pirómetro*,
calorimetroa, aparelhos de iliaminaçao,
eletro-lmás, pára-raios, avisadores da
policia e de incêndio, Instalações le
contrõle de rondas, tele-indicadores,
campainhas, material de Isolamento, de
linhas e de montagem para circuitos
elétricos, cabos. bobinas Pupin. tuba
canalizaçao, fios para tubos. contatas, resistências. tusiveis, reles, interruptores, sinetas, quadros de distribuição •
ie contagem, pilhas, acumuladores, mizrotones. bobinas, aparelhos elétricos
para o uso em teatros, a parelhos de
p rojeção, válvulas de descarga. valvaai s amplificadoras e retificadores, vál-,
aulas geradoras, tubos de válvula. registrador de horas, aparelhos de controle do tempo de trabalho. sirenes, °acatogratos. anarelhos de projeção para as..
trutas de ferro, instalações de engate.
aparelhos para imprimir bilhetes, rens.
têncIas elétricas, notadamente em fio ou
carvão: bobinas de reatancia, retificadores. esclivas de adição de corrente
Termo n.• 714.715, de 4-10-65
Limara — Artes Gráficas Ltda,
São Paulo

La
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Classe 32 Aros para guardaimpos de papel
491i:finados, albuns (en, branco) • álbuns
sara retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocos para
zosresnondência blocos para cálculos
blocns para anotações bobinas brochuras não impressas, cadernos de mero>
oee, ca e m oura documentos. carteiras,
calvo de pop. ião cauernetas. ceder»s. Palra de :anão. caixas pare papelaria. Caàtões ele visita& cartões coaleitada . Ca: tere‘ Md:era. COnteb ear.
tonna, cadernos de papel asellipetrado
• em branco para desenho,. cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, calemos de lembrança. carretéis de paoelao, envelopes, envólncros para charutos de pa pel,. encardenaçao de papel
ou papelão. etiquetas, %lhas !adices
lóihas de celulose, guardanapos, livros
ião impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade. mata-borrão, ornamental
de pa pel transparente, pratos papell.
ahoe, papéis de estanho e de alumtnio,
papéis sem impressão. papéis Mn branco
Para impressão. papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em tiobina para impressao, papel encerado.
papel higiênico, papel impermeável.
para copiar, papel para desenhos. parei para embrulho impermeabilizado
.mipel para encadernar, 'papel para escrever, papel para imprimir papel parafina para embrulhos. papel celofane.
,,apel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrulhar te.
naco. papelão recipientes de papel rou.tas de papel. rótulos de papel. rolas
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos. postais de cartão
• tubetes de papel

