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SEÇÃO III

ANO XXIX - N9 29

CAPITAL FEDERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Divisão de Marcas

De 25 de janeiro de 1971
Vumpra o art. 73, bem como sua
inscriçã,:, no CGC
N9 158.778 - Aquino .ta Silva Liinitada.
N9 191.406 - :Papelaria Guanabara Ltda.
N9 260.223 - Cia.. Winaco Vinhedos Indústria e Comércio, importação e Exportação.
N9 262.028 - Nelsan de Oliveira
Esper.
N9 313.513 - Tinturaria Franceza
Ltda.
Modas New York
N 9 313.590
Ltda.
N9 326.038 -a S. A. Moinhos Rio
Grandenses.
Alaert Wexler e Saul
1 9 328.598
Zagas.
'1\19 330.121 - Cia. Unes Sá Industrial d3 Fumos.
N9 346.588 - Soc. Vinícola de
Andradas Ltda.
N9 347.411 --. Textil Piratininga
P. A.

N . 354.679 - Metalúrgica Stop LiInitada.
N9 356.863 as Café e Bar Bacana
Ltda.
N9 378.373 - Cerealista Roma LiIrritada,
N9 380.773 - Armazéns Gerais
Dnião Paulista S. A.
N9 383.873 - Distriáinclora Wal
Produtos de Petróle -o- S. A.
N9 400.245 - Laclu.strial Evercst
Carnes Ltda.
N9 430.378 7- Consultes. S. C.; de
planejamento e Consultas Técnicas
Ltda.
N9 431.71.9 - Consuaec 5, C. de
Planejamento e Consultas Técnicas
Ltda.
N9 433.787 - Serviços da Empreendimentos do Litoral Ltda.
N9 444.177 - Rolofiel S. A, Transportes Comércio e Representações.
N9 449.251 - Empresa armas-Uca Brasilpress Ltda.
N9 449.279 - Brasenco
Enge*hada e Comércio Ltda.
N9 452.475 - José de Moraes Siguelra.
N9 458.260 - Consultea s S.. C. de
Planejamento e Consultas Técnicas.
N9 458.926 - Vinícola. Gramorst
Ltda.

N9 456.089 - Indústria a Cornar-

ão Cabo Frio Ltda,

*QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREMO DE 1971

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 464.453 - Edamar S. Aa Administração e Comércio.
N9 467.911 - Lusa Magazine Li
mitada.
N9 467.998 - Recreio Inairim Limitada.
N9 468.590 - Construtora Atlas
Ltda.
N9 468.719 - Mario Heredia.
N9 470.080 a- Cia. Citrobrasil de
Navegação.
" N9 475.812 - Comercial e Imobiliária .Sol-Ar S. A.
N9 477.734 - Grifo Publicidade
Ltda.
N9 47$.695 - Cress S A. Engenharia. Comércio e 1nd'
N9 479.503 - Cia. Terra Roxa de
Participações e Empreendirnentos.
• N9 479.611 - Giagui S. A. Indústria e Comércio.
No 479.945 - Transportes Argus
S. A.
N9 479.948 - Assai Administração
e SerViços S. A.
N9 480.468- - Leal- Freitas & Leal
Ltda.
N9 481.332 - Banco de Intercambio Nacional S. A.
N9 482.395 - Construtora NorteSul Lida; (Consui).
Ltda.
N9 482.830 - Leuckert & Cia.
N9 483.061 - Agriccaa e Comercial
Agrolandia Ltda.
N9 486.045 - Aivabe S. A. Administração e Negócios.
N9 486.448 - Corretores Associados Planejamentos e Venda de Imóveis Ltda.
. N9 486.584
Lattuf & Filho.
N9 486.663 - Perfurações de Poços Artesianos Aguabaas Ltda.
N9 489.106 - Transportes Aéreos
Marina S. A. - TAM.
N9 493.785 . - Antônio Barbosa.
No 497.993 - S. A. W. Mecânica
e Comércio Ltda.
N9 498.524 - Frigorifico Wilson do
Brasil . S. A.
.
N9 499.949 - 3 -R Decorações e
Instalações Ltda.
N9 - 501.737 - Nobre Fernandes
S. A. - Administração, Indústria e
Comércio.
No 502.458
Khoury
H, dayioglu Ltd
.
NO 503.679 Mel Organização
Contabil Ltda.
505:342 - Expresso Real Li»
,
a tada.
N9 505.939
-Automóvel . Club

• Paulista,

N9 507.442 - Cristais Fátima Limitada.
N9 509.374 - Cia. Comercial Urbanizadora e Construtora São J.:745é.
Ne 509.853 - Aparas de Papel &to
José Ltda.
N9 509.888 - Indústrias de Tende
e Artefatos de Borracha Iria Ltda.
N9 511.181 - Ernprésa Telefônica
Jaguaraúna Ltda.
N9 514.834 - Cooperativa Açro
Pecuária de Responsabilidada Lacia
de Carmo do Ria Caíra
N9 517.628 - Comérci oe Incins
tria de Bebidas Bertagucli Ltda.
No 517.629 - Comérci oe Indústria de Bebidas Bertagnoll Ltda.
N9 518.631 - Hoffmann Bosworth
do Brasil S. A. Engenharia Arquitetura e Construções.
N9 518.848
Inca. Propaganda
Ltda.
- N9 518.938 - Goiacap S. A. Construtores da Cidade d eGrolaania.
• N9 .519.306 - Açougue Santa Rita
Ltda.
N9 521.275 - Imobiliária Potuvcca
S. A
N9 524.328 - Erlitõra Revista de
Viagens Ltda.
N9 526.739
- Maurice Wakini
Farah.
N9 526.808 - Barbosa Freitas. Medas S. A.
N9 526.990 - Agep Agenciadores e
Promotores de Vendas Ltda.
N9 527.028 - Cia. Comercial e de
Imóveis.
N9 527.544 -• Indústria Resegue
de óleos Vegetais S. A.
N9 527.545 - Indústria. Resegue
de óleos Vegetais S. A.
N9 527.881
Pery Administraçâo
•e Serviços Lida,No 528.578 -. Malti Propaganda
N O 533.132 - Sta.nley Arnold Morrei..
NO 533.927 - Amo Nilson & Filho
N9 534.506 - Soe, Mercantil OrLú Ltda.
N9 534.688 - Francisco dos santos Machado.
NO 538.790 -.
Balneário
Caiobá.
NO 536.797'
Mapi S. A. Aciministaaçã,o- e Incorporação.
- NO 543.663 - It,tereontaiental service Passagens e Turismo Ltda.
N9 .546.967 - Sotc,1 Soe. Heteleirá
S. - A.
N 9 548:124 - Comercial e cons..
trutora Guaracy
- •
N 9 559.397 -- Terral S. A. Máquinas Agrícolas.

N9 551.384 - Matalúrgica Metaco
Ltda,
N9 554.144 - Estamparia Inclusa
trial Aratell Ltda.
.Y9 556.331 - Rádio Televisão Paraná S. A.
No 558.426 - Comercial de Imóveis Muraro Ltda.
N9 559.987 - Cia. Agro Pecuária
Alta Paulista.
N9 561.494 - Em.prêsa Portoa.`ea
granse Pulverizadora Agrícola induztrkal e Doméstica Contra Insetas
Moscas Ltda,
NO 562.218 - Emprêsa Real de
Engenharia Ltda.
NO 566.265 - Cia. Central de Compras.
N9 566.509 - Indústria York S. A.
Produtos Cirúrgicas.
N9 567.514 - Contetur Cia. Nacional de Hotéis de Turismo.
N9 567.604 - inssituta Brasileiro
de Markenting.
N9 568.676 - Banco Nôvo Mundo
S. A.
No 573.359 - Festa do Calçado e
Feiras Agro Industriai.
N9 573.658 - Empreendimentos
Gial Adirlinistração Agricultura. Inrl ástria e Comércio Ltda.
Nç' 574.127 - Luiz Amorim Gomes
N9 578.813 - Eletrozinco Comerdial Ltda. •
NO 579.533
IHS - Instituto de
Habitação Social.
N9 579.929 - Cerâmica Suzano
Ltda.
N 9 580.925
Banco Nôvo Mundo
S. A.
No 584.022 - Supermercado <Ias:dim America L tda,
N9 588.519 - Indústria de Vidro
"Ipê Ltda.
N O • 593.899 - Cia. Industrial Capa.
No 595.120 - Lanches Estoril Li-.
Mitada.
NZ. 595.380 - Organização !Jornalistica. Planalto Ltda.
No 597.536 - Panificadora Nova
União Paulista LI da
N 9 a00.404 "lotnercial Romavii
Ltda.
NO 604.314 - a a uai Comércio e
Representações btd
NO 607.41.1
Bar e Lanches Nora
N 9 608.010
-- Cerra Azul Agro
Pecuária S. A
N9 611.723
;alam S. A. Indúsf..
trias Alimentíci;ls.
No 614.785 --- Podutos Alimentícios Estoril Ltda,
NO 616.891 -.
Diversões ,Ltda.
N9 619.399 - aaalharla Dinaflor
Inrl'ústria- e Comércio Ltda.
NO 618.055 - Gen& Indústria e
Comércio de Papéis Ltda.
• 'Na -621.757 -• - agê Imóveis Ltda.
N9 623.307 - Jaf. Propa.aa 114
Indústria e Comércio LI-da •

1::MÁRK) OFI..)1A11
ttO5 ri:IMMO(*)

mbizaas, aestina(lo 4 publicação,
e,rd recebido na Seção . dc Comuticacões até as 17 horas O ateniiimènto do° público pela Seção de
f?edaelin será de 12 às 18 horas.
as o..tataa-is para painicação,
, •levidanzente autenticados, deverão
9er datilografados diretamente, em
0spaço dois, em papel acetinado
lau apergaininhado, medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou raduras que dificultem a sua compreensão, em especial (tumido contiverem tabelas.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OIMILTORnFèdRAt.

8) No' caso de porte aéreo para
localidade não servida por esse
amai,* PA isaçÃo Da "Leio meio de transporte, a Delegacia
CHZPD DO aaaviço Da puaLleaçõea
Regional da Empresa Brasileira dá
PLORIANO GUIMARÃES Correios e Telégrafos em Brasília
J. Be DE ALMEIDA CARNEIRO
se obriga a completar o eneami.
nhamento ao destinatário por,
)
>FICIA.1,
DIÁRIO C;,
outras vias, independententente de
acréscimo no preço.
stiaçÃO
Ideflio (és publicidade, !ia oxpedionte doDaparternonlé,
Ideddidlald Propri•dade Industrhal do MinistOrlo
Indeatna do Comércio

3) As reclamações pertinentes
a matéria retribuída, nos casos de
érro ou 0171iSSãO, ee,rão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subsei ownle
m.colicago

Moses da. oficina,dc Dopartamenin 434. ;morenas Waciadál

à) A remessa de valOres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita sómente por

ORASILIA

8) Os prazos da assinatura pa,
dera° ser _semestral ou anual e sti
NI•Toromkaros
REPARTIÇÕES él PARTICULARES
int:fiarão sempre no primeiro dia
Útil do mês subseqüente. O pedido
30,00 Selnostl'd
Cr# 8240 de porte aéreo poderá ser mensal,
Semestre
semestral ou anual. O prazo daS
Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é só.
• * • • • • • •
Cr$ 80.00 Ano • ,*
Ano
mente anual e não haverá tran84
8xterior
Exterior
porte par via aérea.
Cr, 50..00
Cr8 86,00 (Ana
Ano
te*
•
9) A renovação dever* ser 80licitada com antecedência de 30
PORTE AEREO
dias do vencimento da assinatura
Mensal „. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 Anua? ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo. Vencidos, serdes
suspensos independentemente de
NOMERO AVULSO
aviso-prévio
- O Preço do Minger0 avulso fig ura na tIltima página de cada
10) Para receberem os duplos.
exemplar.
mentos às edições dos órgãos oficiais, os assinantes deverão solici- O prego do exemptar atrasado sera acrescido de Cr$ 0,01,
tá-los no ato da assinatura.
u do mesmo ano, o de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
ILSALTMES s* x-4,a, Cr$

• vitautee •

Ifb:•:97e A, a;•',-.40:97%

fl. g1-4"niriPslz

0:4;n 1111•"4

•.•

Diversões Bolich1N 9 650.166
nelo Ltda.
N Q 650.206 - Brasil Oiticica S. A.
149 650.573 - Indústria do Biscoitos Gapouva Ltda.
N9 '650.978 - t."!asa, de Cerne:- Flor
de Vola Mazzel Ltda.
NQ 652.988 - Usina de Açuce•
Santa Terezinha Ltda,
N9 653.024 - Habitat Editora Limitada.
•roarl..4; Club do
N 9 953.784
Brasil n Soe. Brasileira de Turismo)
N Q 655.267 - f.:ariches Limoeiro
Ltda.
N9 656.751 - Indústria de . .Bebl•
das Sul Mineira Ltda..
N 9 657.516 - LaboratOna Gr. IIN 9 638.595 - Cooperativa Yinicolu. fith
do Brasil S. A.
''Jlaribaldi Ltda.
.N9 639.459 -- Setedia.-; Editora LiNe 658.631 - kroiclo Aguiar Honitada.
landa.
Joaquim Matia,
641.341 . - Met1.grálica Belinar ciN 659.021
Ltda.
Imporúadora Banha969.113
641.:352 - Tronco do Ype , n10e,ar Ltda.
;eis e Decoraçei,...L'ide.
N 9 659.193 - Maxime André Paul
.N Y 624,695 •--": LtVz Carla .Gtemee Castelnau.
rerpa.
N 9 663.863 - Pernainbue .) Quimica
Ne 643.639 - Cczar.
A. (Parquimia).
Argos Industrial
come, e'o de
N9 648.493
N 9 (164.819
!Granel Ltda.
S. A..
N 9 565.468 - RodrigUe< , ,I3m5yeis
ie
N9 048.820 Adirlinistração Ltda.
to Alimentícios São Caetano Ltda.
066.356 - SM Ctarièrel1 dè
N9
S. A. CoN 9 548.982 ..,‘
Bsinquedos
Ltda..
mercial-. e Constrafern.
•
N 9 068.285 - Cilas Comércio de
ree_
Plásticos Ltda.
N 0 649.138 nica de' InstalafA ,, s . ge. 1 q.
668.308 - Cia. Calçados- Clark
,.-ÂN9
'
P ita da. -•
Boliche Cen669.859
- Bar
'N'
e
• Bebidt,.., .i'la y t.nby 1 tenário Ltda.
1}-9 (340.777
•
Comércio.
A. .,Mdústria
C,
2C/ 671.007 -• • 4,

7) A Delegacia Regional da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisou
prévio aos assinantes.

ASSINATURAS

MINI.1.111.11v

N9 . 623.516 - Viniroli Grarnom
1 tda.
N9 624.005 - Joaa Comercia l e
hiministradora. de Bens S. A.
N 9 626.589 - Fábrica de Sabões
14ont Blanc Ltde.•
N 9 628.582 - Seildrco Reoreseatoões e Comércio Ltda.
Edeco Estr,iuras
620.894
- 1. ;onsti . ucões Lida.
N9 632.117 - j iroJJcoP.Itrão
Ada.
N9 632.409 - T Macedo S. A.
Avicultora.
u.ércio, Indústria
N 9 634.210 --• Refise Publicações
•
N9 637.918 - João

Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

Sento aamazdas cópias em tinta
,prêta e indelével, a critério do
DIN

41 As 4sSi1l«turas ser(o tomadas no DI. N. O transporte por
iria aérea será contratado separadamente com a 'Delegacia da -Emprêsa Brasileira de Correios e Te- légrafos em Brasília. Esta poderd
se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D. 1 Í Neste caso, o assinante (ti1 rigirá ao D.I.N. o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma d item
seguinte.

chegue ou vale postal, em favor

do Tesoureiro do Departamento de

Minne....~11•011.

N 9 671.497 - 13aza l• e Papelaria
Rei dos Pilares Ltda..
N9 672.911 - Stud Automovec E,iuntada.
Ne 674.1136 -. Manufatura Sul i
Americana de Tabacos S. A.
Ne 676.697 - Indústria - e Comércio de Bebidas Paumarlei Ltda.
N Q 678.389 - Cooperativa Agrícola
de Cotia.
Ne 681.959 -- Leydn Ventura cie
Carvalho.
'N9 682.164 -- Rt ,,Aolor Lngennaria
e Arquitetura Ltda.
•inTc? 683.315 .-- 7,e:cal,sta Orlando
Ltda.
Ne 683.383 - Adtónio de Souza
Magalhães.
N9 683.999 - Assessa Assessoria.
Pesquisa e Planejamento Lida
N9 684.8080 -- Editua e Publicidade Rivoli S. A.
N9 685.671 - IMA -- Iluminação
Móveis e Ambientes Ltda.
*.N9 685.835 - Pastificio Rio Ltda.
Ne 686.006 - Unistravel Brasilia
Passagens Turismo e Empreendimentos S. A.
N9 686.414 - T i pografi,1 Glorio

N`..' 688.540 - Orgoolobras Organização Moderna Brasileira Ltda.
N 9 688,578 - q anta Mônica. Club
de Campo.
Rola -se). taiitie ,s Ama.
N9 689.262

zonia Ltda.
Estância
Ne 689.267
Clube.
Ne 600.137 - Soe. Ettuee cional
João XXIII Ltda.
NÇ 690.0481 -- ç:ooperativa Cen-

tral Agro Pecuárii Brasileira
N 9 600.469 - Laticínios Nosso
Queijo ttda.
Nice AiromOvelS
N 9 690_659
ada.
N 9 095.803 - Cre ta Comércio e
Representações 1.,;(1'..i
N 9 695'.-832 - HOD Chien Chung.
N9 (359 966 - Marchanteria e AçoUcoe Hervalense Ltda.
N 690. -292 - Açougue Oliveirense
Ltda.
N' t 697.946 - Sete Serviços Técnica
de Engenharia Ltda.
N 9 -699,t094 - Papelaria Embassy
Wa. "i
699.849 - Inds de Papel Simão 1,
Ltda.
Ind. Magna- v,
INT" 447,038 - Com.

Ton,

H. A.
.1NT , 484.781 - Tianit Com. e Ind.
N9 1386.038;Prpnavelj4Nomntora Ltda.
Nacional de 'Vendas Ltda.
jnn '4§`Otlos - Panauto S. A, Incei
1)1•ccs e Com.
'Vábrl iCh
9 687095
'

-51 •1:663 -- Longo e Santos Coiii
Peças Ltda.
Panificaçâo Cristal e. nd. de Auto
.N9 . 687,333
- Printigel Coincida/
°
`Ltdae.
1, a.
14
149 68T.56t - Lily Hajj.
za4 l3"1/5 - Fanapi Fábrica Na- . .1
Nv 687.875 -- José Augusto Marcos i enal d,r, pistões Ltda.
N 9 557.196 - A1cid2s vauricio
Sja,_ Cervejara
...N9_688.04,6silva S7 Filho L
Braluna -

Quinta-íeira • 11
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N9 588.692 - Com. e Ind. Neva
N9 688.318
Decar S. A. Impor - N9 652.861 - Trivellato 8. A. EnS. A.
•
tação e Com.
rgenharia Ind..e Com. - Apresente N9 674.845 - Prima Eletro-Don-tés• N9 599.090 - Elgin Fábrica dê MáN9 683.921 Impbrmaq Impor iiovos exemplares sem referência a ticos S. A. - (Apresente novos
-L
quinas cie,. Costura S. A.
sem referência à mm ca
tadora' e Exportadora de Máquinas 'marca genérica, discriminando pre- exemplares
g enelica discriminando precisamenN9 604.266 - Fundição e Metalúr- Ltda.
cisamente os artigos.
gica Andorinha Ltda.
te
tadas
as
g eneralidades reivindiN9 689:791,Samuel Garson.
N9 605.311 - Mes. ind. Mecânica N9 647.465
654.505 Peter Kellemen. - cadas). •
José
Gomes
de
Ma
Ltda,.
tos. (Bem como sua inserrição n o Apresente novos exemplares sem re- 'N9 675.136 - Carneiro da Cunha
N9 607.941 - Honeywell Contrôles IBC
ferencia a marca p e ne-rica, discrimi- & Cia. Ltda. - (Em se tratando de
(resolução 465).
Ltda.
marca, presente novos .xernpla,es
nando p recisamente os artigos.
Cumpra o art. '73 e sua inscrição
N 9 612.476 - Minas Rural Ltda.
reivindicando artigos de uma .s() Ci.,
N9
654
506
Peter
Kellemen.
no C.G.C.e apresente novos Apresente novos exemplares sem re- eis que: andadores, carrinhos oaaa
Mirai.
exemplares:
ferência a marca genérica discrimi- bonecas, são da el. 1 9: cadeirinas,
N9 631.560 - José Garcia Ortega.
carros berços e baxiblics para crianN9 581.045`- -'fransglobus. Com. e nando p recisamente os artigos.
N9 631.673 - Gokio , Publicidade
ças são da cl. J..0, carrinhos de feira
Representaçoes Apksente N9 656.221 J.Eletrônica Ltda.
Metalúrgica Merita para transpo:te são cia, el. 21).
IV 631.875 - ótica e Relojoaria' novos eXemplakes grafonolo correta. Ltda. - Apresente
vs exemplares N9 675.225 - Deana Serviços Admente os artigos, excluindo máqui- di scriminando p
Greenfell Ltda.
recisamente os arti- ministrativos e Em p reendimentos LiN9^,635.670 - Faet Fábrica de Apa- nas para beneficiar cereais (ci. 6), gos.
mitada. - (Apresente novos exemdiscriminando grandes implementos
relhos Eletro Térmicos S. A.
N9 664.587 - Rádio-Televisão Co- plares discriminando -precisame n te es
N9 638,131 - Motor Peças Azenha agrícolas.
roados
S.
,
A.
(Apresente
novos
artigos).
N9 695.099 Eletrovideoson Ltda.
Ltda..
N9 678.260 - Caravelle Mecânica
(Apresente novos exemplares sem re- exemplares sem referência à marca
N9 638.206 - Auto Geraldi 8. A. ferência a marca genérica, diserimi - genérica, discriminando precisamen- e Com. nela. - (Apresente novos
te
os
artigos).
exemplares
discriminando pred
Veículos e Acessórios.
nando precisamente os artigos).
N9 638.619.- ind. e Com. de ApaINT9 684.826 - Argos Indl. S. A. mente os •artigos de uma só classe).
N9 ' 628.994 - Montai Montagens de
N9 679.6'8 - ' São Pardo Alpaigarelhos Eletrônicos Etri Ltda.
inds. Ltda. - Apresente - (Apresente novos exemplares com
N9 642.102 - Automóveis Iguaçu Máquinas
S. A. - (Apresente novos ex ennovos .exemplares excluindo a expres- etiquêtas coladas sem referência à tas
Ltda.
marca genérica discriminando pre- piares sem referênc i a à marca gesão
genérica
discriminando
Precisanérica • discriminando preci te
N9 640.166 - Pirajú Com. e Re- mente as máquinas. cisamente os artigos.
presentações Ltda.
N9 664..968 - Ind. Metalúrgica os artigos).
Ne 639 1009 - Volkswagen AktienN9 630.079 - Maquimo • tor .
N9 648.300 - P. I. P. Porcelana gesellsehaft. - Apresentp novos Olímpica Ltda. - (flpresente node Máquinas Ltda. - (Apresente
- IndOstrial Paraná Ltda.
exemplares excluindo alavancas de vos exefnplares excluindo a expres- novos
excluindo a excambio, carros-berços, carrinhos para são genérica discriminando precisa- pressãoexemplares
N 9 648.496 - Antônio Donini.
geral discriminando as máN9 648.974 - Marcenaria Ibérica máquina de escrever, velocípedes, dis-: mente os artigos).
quinas).
criminando ou excluindo veículos e N9 665.167 - Nilson Rodrigues - N9 '35.391 - Calimento S. A. Ltda.
partes integrantes.
(Apresente novos exemplares discri- Importação, Com, e Ind. - (ApreN9 649.270 - Sobrasin Ind. e Com. suas
^ N9 641.302 - Dacon Brasileira de minando instrumntos de precisão, sentesente novos exemplares reivriLtda,
e Intercomunicação Ltda. instrumentos didáticos, aparelhos de dicando a marca de aeôrdo com as
N9 650.543 - Auto Pósto 2 Galos -Eletrônica
Apresente -novos exemplares rei- uso comum).
etiquêtas "Cabimento").
Ltda.
vindicando a marca de acôrdo com
N9
669.637
Auto
Alvorada
Ltda.
N 9 .685.714 - Lion S. A: En a eas
etiquetas .e publicação do clichê
N9 650.987 - Caclare e Incl .. de Ar- (Apresente novos exemplares sem nharia e Importação - (Apresnte
- emblemática.
mações de óculos Ltda.
referência à marca genérica discri- novos exemplades discriminando preN9 651.632 - Bandeirantes S. A.
N9 647.446 - Emel Eletro Motor minando precisamente os artigos). cisamente ou excluindo otensilas de
Tubetes Espulas e Conicais.
Esperança Ltda. - Apresente novos ,
N9 673.661 J Imobiliá.nia Harmonia máquinas não horticulas nem nemN 9 651.819 - Marfan Artefatos exemplares na .cl. 6, de acôrdo com
Ltda. - (Apresente novos exempla- las).
o art. 96 do CPI.
Elétricos Ltda.
N9 687.696 - Capricornio Transres subctituindo as expressões ráN9 652.010 - Comercial, Registrense 1n19 648.969 - 550 Auto Peças Ltda. dios-vitrolas,
clivaria e guarda por portes Ltda. - (Apresente ncves
Apresente
novos
exemplares
exde Veículos Corvel Ltda,
exemplares discriminando precisaN9 652.150 - Alberto aiiorgio Graxa.. cluindo a expressão .genérica discri- máquinas falantes divans e guarda). mente os artigos, exc l uindo a expresminando precisamente os artigos.
N9 674.770 - Materiais Inds. So- são geral). .
cini.
N9 652.243: - Itamara Ltda.
ciedade Anônima - (Apresente noN9 642.372 Coml, Rádio Licier
N9 656.198 - Benart Representa- cluindo a expressão genérica discri- vos exemplares, discriminando preciLtda. - (Apresente novos exemplações e Publicidade Ltda.
minando precisamente os artigos.
samente os artigos).
res discriminando prec i samente os
N9 656.660 - L. Ribeiro de Vries
artigos).
& Cia. Ltda. •
N9 654.498 Peter Kellemen N9 657.169
(Apresente novos exemplares sem reJosé Carlos Soares.
N9 659.639 - Pôsto Presidente Li.ferência a marca genérica, discr i ini- •
untada.
narido precisamente 'os veículosN9 663.134
-.
N9 678.892 - Ortema S. A. Ind.
Fernando ' Teixeira
Basto.
Com . - (Apresente novos exemflares discriminando precisamente
N? 663.136 - Fernando Teixeira
Basto.
s artigos excluindo a expressão geai).
N9 664.677 - Inds. Elétricas e MuPabriee Odeon S. A.
N9 685.375 - Chuca - Artigos InN9 666.907 - Móveis e Artefatos
:antis Ltda. - (Apresente novos
de Madeira Uniforma Ltda.
:xemplares na ci. correspondente à
, natéria prima dos artigos que deN 9 668.359 - Carrocerias Eliziario
- ia proteger - borracha - cl! 39).
S. A. Ind. e Com.
DIREITO PROCESSUAL
N9 688.445 - São Paulo AlpargaN9 669.461 Oficina Mecânica
'as S. A. - (Apresente novos exemGerton Ltda.
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
dares sem referência à marca genéN9 _670.358 - João Baptista de Alica, discriminando precisamente os
meida.
'lagos).
N9 672.503 - T. A. L. Transportes
LEI
N
9 5.584. DE 26-6-TEre
Exigências
Acre Ltda.
N9 673.283 - Genú & Cia. Ltda.
.,' 288.865 - Thorens S.. A.
N9 673.665 - Imobiliária Harmonia
npra os arts. 81 e 162 do CPI).
DIVULGAÇÃO N9 1.1'16
Ltda.
.19 583.331 - Seeger & Co.
impra
os arts. 81 e 162 do CPI).
N9 674.620 - Produtos Den, los
1° 616.669 - The Thomas & Betts
_alcântara Ltd a.
- .(Cumpra os arts. 81 e 162,
N9 675.'241 - Ensic S. A. Erriprêsa
CPI)
PREÇO: Cr$ 1.00
Nacional de Saneamento • Ind. e
N19 639.397 - McQuay Inc
Com.
'mpra os arte. 71 e 162 do CPI3).
N9 677.016 L. ire Larninação
N9 653.397 - W. Korescka Volta Redonda S. A.
arte, Si e 162 do CPI).
A
Venda:
N9 678.347 - Auto Pôsto Ital L1N° 699.976 - Iberia Lineas Aérea,
untada..
Na Guanabara
Esparia E. A. - (cumpra osi
N9 678.768 - Novex Ltda.
arte. 81 e 82, do CPI).
Seção de • Vendas: Av. Rodrigues Alves.
N . 681.740 - Auto Pôsto São Paulo
N9 693.270- Mitsui & cia. Co.
antos Ltda.
Ltda. - Cumpra os arte. 81 e 166
Agéncia I: Ministério da FaZend,w
do
CPI)
N9 681.795 - Frederico Franklin da
Atenae-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
-; Iva Filho.
N9 693.293 - Mitsui St Co. Ltd -0
N9 682.40'1 - Bersiletric Ind. ' de
(Cumpra os arte. 71 e 162 do CPI) .2
Em Brasília
condutores Elétricos Ltda.
N9 682.217 - Les Pila de Rene
_Na sede doDIN
N ? 683.913 - Ceibé Comercial e
Ulmann - (Apresente novos nem*
~cri-adora Belinky Lida.
piares
com exclusão de partes Jate•
ra)
N9 684.995 - Miam! Engenharia
grantes dos mesmos, engrenagem,
aow. Ind. Ltda. Medi. I molas e ponteiros de relógios)
.WmnPra os art.. 81 e 162 do

JUSTIÇA
DO
TRAB ALHO

em.

•
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9 672.237 - Promoções GM Ltda.! N9 674.995 - Witso nPirai:aro.
9 668.502 - Lanches Cunhas Li- N
N 9 675.320 - Pattra Plásticos Jo-.
al9 582.238 - Recapagern de Pneus N ada.
I N9 672.239 - Anita de Castilho e
irGaiás Ltala .--- (Coloque etiquetas mit 668.510 - José de Paula Leão. Marcondes Cabral.
Mama Ltda.
N9 675.324 - Jorrai lexanan Simho
N 672.301 - Editôra Banca e Moen( a exemplares de acôrdo com r. N• °9 668.518 - Maria Yvonne R. N.
p ) 'cação do cliché ifls. 5-61 .
N9 675.327 - Magaldi Mala (Pudas Ltda.
ela.
•,•9 612.658 - Aparelhos Elétricos Vil
672.335 - Editora Monterrey blicidade) Ltda.
a
Lanchonete
Brio
A
z
668.539
9
Vinzes Ltda. - (Apresente N
N9 676.288 - Pinheiro 8; Scabla
Ltda.
aio-a/o eauché para a reivindicai:aio da Br ao Ltda.
N 672.390 - aluaco Lei de Souza Ltda.
668.733
Organização
Milho
•
N
9
es.de fls. 9-11) .
N9 672.391 - Enrico L'.l de Scuza
IDi ca nos exemplar
N9 676.353 - R. H A Brasil
•
663.434 - Polua Aparelhos Ele- Ltd a.
OS .1 l/.. Ftadionianuf aturas S. A.
.
668.797
Lanches
Júnior
LiN9
• a. .-Dotnésticos Ltda. - (aprerente
Nv 676.931 - Paul) Ar taala Dias
ternacionais Ltda.
prieuraaã) e cumpra o ri-t. 73, bem rui tada.
N , 6.2.429 -- Marcia -ma. Filmes de Menezcs
C.
G
.
co•no suas tosara:ao no C.
NQ 668 319 - Bar e Lanches Cedo- Br-sil atda
Nv 676.458 - Inch) t Ia de Acumufeita Ltda.
atia:rso
N9 612.542 - Faaata Alves Mala. ladores Martigam Ltda.
Tintas
672.659 - LV a. A. ConsultoN 9 668.845 - Comerçial de
N9 676.477 '-- Valiniratx - Comer- •
; res149de Empreendimentos.
NT9 723.768 - 'DMA - institutoIpê Ltda.
ciai e Exportadora Ltda.
til
S.
A.
(arguiDaitátaio inian
Lãs Fernando NoNç' • 668.868 - Cooperativa Agrícola i N9 672.562 - Cana) Vies Proced
N 9 673 67'
ve-s e o pres(tnte ped ido por ter saio.
çr Ltda.
braga Carneiro.
Ltda.
piarrogado no R. 249.1C3 etinfarme de Caado
- Jodora Veículos
J:
N9 668.893 - Pastificia La Rondi-; . 17 9 672.592 - Bar Eus t Nova Liação em vigor) .
•
nada Ltda.
99
mitada.
'
Arquivado em face cio art.
N 9 677.335 - Moutineweis - MoN 9 668.933 - Icipal - Indústria e,
LV S. P. Consul672.676
Utilidades e Móveis Ltda.
coca
§ 2 9 do Código:
• Comércio Itajaiense de Produtos Ali-1 N'?
f
eencianes
N9 (l'a/ .911 - He a.) Morganti e
667.779
Grupa
de
Criação
Limentícios
Ltda.
LV
S.
A.
Corisul672.677
N9
• N9
Cunba Aiitunes.
Eraldo
N9 669.157 - Silveira - Material tsa
de Empreenclim;.,l.t,,.
111 1 ada.
Editara.
'
6 ' 7'0 -- FPISa
I 667.600 - Dr. Oídio Ferrar'. Elétrico Ltda.
N 672.731 - Cari as Jorge de e N'
Papelaria Imperio S. A .
, N9
670.280
-Ilhéus
Industrial
Meti°.
N9
x N9 667.833 - José Chlaven.e.
tu .- ProN9 68 0.020 - Paomosra
(Pu - de Produtos Alimentícios Ltda.
!.
672.736 - Repiesuataçõe.s
N 9 667.942 - Mali aldi -Mala
motores de Espetátulds Ltda.
I.19 670.283 - Grap - Indústria "raiam Indústria e Comércio Ltda.
bl cidade) Ltda.
6g0.089 - Apliean - ApagaiN' 672.738 - Rapresentações aue Comércio
Ltda. &Cia.
-5. B. I3orges
141\1 9 667.944 - Mtaaricli.--Maia (Publ- Alimentícia
N9 670.497
doai ee. Capitais de Des)rivolvimento
pias
u
Indústria
e
Comércio
Ltda.
ci iade) Ltda.
. Nordeste Ltda. e Alicap
Comercial Ltda• 670595 - Ibeo Indústria Bra- ' N 9 672.879 - Pro'ut)s AlimentíN9 667.977 - Associação
ela Capitais de DesenN9
" •
.
l"
e
cios
Labina
Ltda.
e ..ndeatrial da Zona Sul "Acisn
sileira de Eletrônica e Ótica Ltda.
Ltda.
volvimento
'ida
e
mar9
de
672.973
Part
s
N
9
,
da Comissão de Melhoramento
Editara Artenova LiN9 670.615 - Confecções Reus Li- , coa ia Monza Ltela
Ctpacabana.
mitada.
ninada
! No 667.982 - Orlando Gatfállia Si; Ne 42.996 -.Adauto Ezequiel.
N' . 0.668 - Livraria Atlanta LiN9 670.732 - Metalnorte Ltda.
N9 672.998 - Dose Certi Indús- ninada.
ai as 'a Irmão.
1\r) 671.107 - Refinaria Antunes
tria e Comércio Ltda.
• '("" 522 - Ontorg RepresentaN9 667.983 - Orlando Gadélna, Si=
• L tda.
N9 673.008 - Titulais e Taxas - ções e Comércio Ltda.
rx ; at Irmão.Cia. Cia. Auxiliar da Aplicações.
N 9 671.113 - Airton Borges
IN' 667.991 - Associação dos SerN9 69a .526 - Cerealista Guapeva
149 671.165 --- Huggo Mafra.
I N9 673.025 -- Pan isco Pontes
valores ala Universidade do Brasil.
166 - Antônio Cândido So- . Pinto.
Ltda.
N
.
667.994
Representações
San'
.N9
t e Lan.•
" ara
•
brinho.
N9 673.040 - Lato arara) lasainisio
t( s Ltd..
charla Pão de Açúcar Ltda.
Ltda.
N9 671.370 - Nilo Santos Pinto.
t' as Alimentí667.998 - Nei Tessari.
N9 892 651 - to.
L't N9
667.999 - José Roque Preard. N 9 671.524 - Panificadora Padre
N9 673.047 - As.taria Aceloly cias Donkin Ltda.
•N 9 668.011
- Elenco - Sociedade Anchieta Ltcra.
Lins:
• 1W9
N9 492.660 - Impai - Indústria
N9 673.133 - Grã ica e Editora, Mineira de Produtos Alimentícios
ib Teatro Ltda. N9 671.568 - Alberico Costa de
Melo & Silveira ata. .
N9 668.014 - Manoel Botas Viegas Menezes.
Ltda.
N9 671.601 - José Paulo Santos Ai W em r Albien
Damiani S. A. c maquiai Gomes Filho.
N9 6 73.134
N9 692.669
I
668.062
Thaddeu
G.
de
Sumeida.
673.149
Crts
s
Ideal
Ltda.
9
N9
-- A ;i tnent feios.
671.669
Domus
Gás
Sociedade
N9
;I N
• til u de 1
8. A. )acki.
' -N9 692.671 Anônima.
ai Ltda.
Imorm ações Guanab uno
Alimentícios.
Pre
•
668.111
Açougue
Sta.
EdvárTurismo
e
?
671.695
Princesa
IN'
N9
'o Costa
j'.. •, aia o
- P. dara Mercearia
N'
g ai Ltda. - Montepio da. Família P
roga.
Confeitaria
Lanhesense Ltda.
pa
nda
Ltda.
e
"8.135
N9
bosaLessa ProN9 671.713 -Bar
N9 692.753 - ;sambará Indústria
6i3.182 - H. a' larat S.
a(/atar.
N9
ducões Artísticas Ltda.
N9 673.229 - Mir Gel Pa checo aos e Comarcio tio Produtos alimentieles
N9 668.152 - .iosé do Nascimento.
N9 671.747 - Miguel Mateus.
Ltda.
Santos.
N9 668.153 - José do Nascimento.
N 9 671.763 - Cia arca S. A . CoN9 673.249 -- Prta e.it. s MiSzi LiN9 692.794 - Acido]. Paraná Ltda.
N9 668.187 - Casa Ourozinho de mércio e Indústria de Pescados.
)lutas e Legumes Ltda.
N9 671.769 - Wilson de Rezende. mit , da.a. 787
Jawé Orlando Lo- I N9 692.851 - Osex - Organizaçfto
p
671.70 - Wilson de ezenc
.
Serviram Baecutivos Ltda.
i /C 668.231 - Mercearia Colmeia N 9 671.802 - Alain José Fernan- Po; te.
N9
Livraria Ponto de
• N° 599
3 1, a.
673.337
Sob
st
3a
Saldanna
N9
; Emantam 5. A.
N9 668.232 - Loman Distribuidora des. 671.805 - O Volante Editara
N9
Marinho.
Salsicharia Zonte
te Calçados Ltda.
673.369 - Eldaron Publiciná- Ltda.
- Wal-aemar da Silva. Publicitária S. A.
Ç)
ate Ltda.
tr-nra S A. Cré.
•
n.
t
N° 671.908 - Café avorada
S. A. qu
N 9 668.267 - Senso S. A. Crédito
N 9 673.645 - fmob . latia Harmo- dito Financiamento e Investimenta.
/Irlanda/tien t° e Investimentos.
N9 671.909 - Café Alvorada S. A.
nia Ltda.
- Depósito Biquá Li.
Nv a
N 9 671.910 - Café Alvorada S. A.
N9 668.269 - Incentivo S. A. CréN 9 673.828 - Urbitur S. A. 7 ca' +N9
671.911
Café
Alvorada
S.
A.
.
alto, Financiamento e Investimentos
Organização
Brasilera
da
Indústria
Bar e Lanches ATTUN 9 692.910
N9 671.912 - Café Alvorada S. A.
N9 668.270 - Emiko Yamamoto.
de Hotéis e Turismo
671.913
Café
Alvorada
S.
A.
tcla.
9
▪t
668.272
Ficsa
FinanciaN
N9
671.914 - Café Alvorada S. A.
N9 673.831 - E:CIL - Editara de
alento, Investimento e Crédito S. A. N9
N9 692.914 - Panificadora Calça,
Ver
b aPr
omo ç ões Li- Catálogos Industriais Ltda.
N 9 671.939 -Lida .ra
668.281
Novocine
Filmes
_do
N9
mitada .
PoN9 673.832 - ECIL - Editora de
•
N9 693.030 - Casa de Carnes
ilrasil Ltda.
Abril
Ltda.
Catálogos
Industriais
Ltda.
671.973
Editara
N9
lilopes
Ltda.
668.283
Indústria
Nacional
de
N9
N' 673.56 - Carlos José Ribeiro
N9 671.993 - Editôra Matos PeiNo 693.036 - Giunpp e Coccoli.
• :',áirts Ltda.
Braga Filho.
xoto
S.
A.
I
Na 693.074 - Mercearia S. B. Li668.299
Indústria
de
Doces
N9
N9 673.860 - Carlos José Ribeiro mitada
N9 671.994 - Editara Matos PeiCarolina" Ltda.
Braga Filho.
Etelvirta Mande!
xoto S. A..
Jose Oberlaender.
N 9 698.092 N9 668.31a,
N9 671.997 - Editara Matos reiSani Presentes Ltda. Cravo
N9 673.872
N9 C68.325 - Spier Publicidade Li-,
xoto S. A.
IV 693.192 - Pastilicia Wil Ltda
N9 674.528 - Echapora Comércio e
.,a
:latada.
N9 672.141 - Vicente Augusto da Representações Ltcli
N 9 693.194 - Piza irm e Churras
N9 668.364 - Produtôã Alimentícios Silva.
cario. Doralice Ltda.
Polimpres
Indúso
674
5a
é Dietéticos' "BéMeg" Ltda.
N9 672.142 -- Vicente . Augusto da trias Gráficas Ltda.
N 9 693.267 - .Bar e Merceara
N9 668.398 - B. A. Pores e Irmão'
N9 674.585 -- José Credo' CÀtrei. Campla Ltda.
N9 672.143 - Vicente Augusto da
N9693.357 - Irmãos Denioner Li
N9 674.805 - Carlos a lava
Silva.
N9 668.454 - Editara Monterrey
mitada.
Giugel.
•
N . 672.144 ..-l. "Vitente Aügusto da
TO 693.358 - Viciam Sacuda Junto
N9 671.8E8 - Aliança - Cia
N7 668.464 - Serviço de Assistência 4 Silva.
N9r 693.449 - B ir e Lanchas Qua
e
Inv
sti=lei-mento
1
C
.
aori al alvarigéneo S. A. S. E.
N 9 672.145 - Vicente Augusto da
tro
Ltda.
mentos.
de
Assistén•
668.465 - ServiçO
!
Silva.
Vani'icadora Ri
Niwara Pereira.
art9 1393.453 al° 674 875
EVagetid,
5. A . S. g.. , N°672.146 - Vicente AUguato, d
il
1
•
'-aa
arei
aaliana Renrta Ba- Parçare Ltda.
,
10 674.879 - Panificadora
N? c63.4á - sexvkço de Assiatari- ' Silva. 672.171 - Editara e Gráfica lesara
10 693 456
• N9
5 . 4 ,,, 4 - Barrer Guy
"
.aaianaéliea S ... A. S .,
t,
.aa
Tr igoLtda.
ra
1' td .
a- Lanchas.: e ito
- Gira Arrosto Ref
'
693.492
kierrniru1u11fl
iaui
N9
N9 6
7140..940
9,0
dela„
+
,
,ewton
Corrêa
Bi
, N9 6V.204.,,
Mor is Ltda.
taUTP lite e Bo'iche Ltda.
,
tta rearra " N9 668.494 - Jose! Tola
Joesé
Antônio
de
N9 603.436 - fl ribuallora de Gi
671.941.
aZI9
.734
--tIVIalz
Comércio
de
N9 677.
meros Alimentícios Costa Ltda.
7.47 668.498 -- Churrascaria CheyeaAlmada.
;
tinoces Ltda..
Pa Ladeia
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N9 693.507 - Agroexport - Ex- N9 695.498 - AGERP - Agência
N9 696.155 - Indústria Trex LiN9 696.976 - Francisco Sancheso.
portadora e Importadora de Produ- Especializada de Relações Públicas, mitada.
N9 696.979 - Reflexa - Raspagens
tos Agrícolas Ltda.
Comercial Ltda.
N9 696.212 - Graficop de Artes e Aplicações Ltda.
N9 693.535 - Indústria e ComérN9 695.505 - Editora Miramar Li- Ltda.
N9 696.991 - Codisrio Comerciai
cio de Sorvetes Londrina Ltda.
mitada.
N9 696.280 - Arthur Angelim de Distribuidora Riopretense de Aguar,
InD 693.585 - Amynthas Pereira
N9 695.515 - Associação Colégio Lima.
dente e Alcool Ltda.
do Amaral.
Filgueiras' e Escola Técnica de CoN9 696.992 - Libra Emprêsa Edal
N9 693.610 - Bar e Lanches Du- mércio do. Instituto Filgueiras.
N9 696.286 - Livraria e Eatthra,
tonal Ltda.
rai Ltda.
N9 695.519 - Cia. Cinematográfi- Fujiyama Ltda.
N9 693.616 - Panificadora Rainha ca Brasileira Cocibra.
N9 696.347 - Ubirajara Cruz Ser- N9 696.994 - Transportadora Bar.
da Pompeia Ltda.
tira Ltda.
N9 695.520 - Cia. Cinematográ- pa Pinto.
N9 693.617 - Incoveg S.A. - In- ca Brasileira Cocibra.
N9 697.000 - Nilo Cardoso Ras
N9 696.490 - Leonardo Bevilacdústria e Comércio . de óleos Vege- , N9 695.532 -- O Clube Beneficen- qua.
MOS.
tais.
N9 697.004 - Pannicadora NOVS
te dos Sargentos da Marinha.
N9 696.406 - R. S. Coméraia e
N° 693.653 - Distribuidora Bauru N9 695.574 - Editora Brasileira
Santa Luzia Ltda.
Importação
de
Soldas
Ltda.
de Produtos Agropecuários Ltda.
de Medicina S.A. N9 697.011 - Bar e Café Convarel
N° 696.442 - VEDAN - VadaN9 693.670 - Bar Siri do Centro N9 695.588 - Agência Airton de ções . de Anéis e Borracha Ltda.
Ltda.
Propaganda Ltda.
Ltda.
N9 697.019 - Comércio e Reprea
N9 . 696.444 - Fincredito S.A. - sentações
N° 695.648 - Walcol da Silva.
N9 693.716 - Panificação, ConfeiPrimus Ltda.
taria e Lancharia Copacabana Li- - N9 695.715 - CINEG - Indústria, Crédito, Financiamento .. e Investi- N9 697.024 - Comércio de Peças
Cornércià e Cinematrografia Ltda. mento.
mitada.
e Lubrificantes Fontegaz.
N9 695.743 - Nilo Pereira da
N9 693.769 - Santopolis - ConN9 696.454 - Emprêsa Funerária W 697.026 - Bar do Ponto 38 Lis
Silva.
servas Alimentícias Ltda.
mitada.
S. da Lapa Ltda.
Nilo Pereira da N.N9
N9 693.770 - Bar e Mercearia N9 695.744
696.463 - Pôsto de Serviços N' 697.042 - Predisa Predial Pis
Silva.
Lindomar Ltda.
racicaba Ltda.
Pereira Barreto Ltda.
N9 693.858 - Frios e Laticínios
N° 695.874 - Jorge de Souza.
N° 696.501 - Sales Analysis InsN° 697.043
Livraria Campos Sais
N. S. Auxiliadora Ltda.
N.
- Jorge de Souza.
titute S.C.
les Ltda..
N9
695.927 - Waghema Gráfica e
N9 693.863 - Café Seleções Ltda.
N9
697.046
Dixon - Adminisa
'Nr 696.558 - Paraná ETuiparaenN9 693.903 - Restaurante La Editôra Ltda.
tração e Empreendimentos Ltda.
tos S. A.
3/1aison Ltda.
N9 697.049 - Bar-Lanches "Ca4
N9 695.962 - Distribuidora PágiN° 696.621 - Nelson Gonçalves
N9 694.169 - Dr. Pedro Cariani. na Ltda.
merade" Ltda.
de Camargo.
N9 694.195 - Confeitaria NU°
N9 697.063 - Sociedade Agro Co.
N9 696.0r1 - A. J. Renner S.A.
• N9 696.678 - Distribuidora Uni- marcial ue Miracatu Ltda.
Corallo Ltda.
- Indústria do Vestuário.
N9 694.265 - Açougue Serra Negra N9 696.014 - A. J. Renner S. A. versal de Bebidas e Cereais Ltda.
N9 '697.067 - Cia. Rio Posse Nova
N9 . 696.766 - Torquina Importa- Indúsi:rias Agro eecuária e Frigoria
Ltda.
- Indústria do Vestuário.
N9 694.316 - Padaria e Confeita- Nç. 696.019 - Confiança Finan- dora e Exportadora Ltda.
ficas.
N9 696.767 - Mercearia Ao Garia Bela Flôr Ltda.
N9 897.071 -. Vaga Publicidade Lio
ciamento S. A. Crédito e InvestiN9 1394.334 - Distribuidora de mentos.
nua Pouco Ltda.
mitada.
Carnes São Vicente •Ltda.
N9 696.032 - ENO1VIA - PropaN9 696.797 - J. C. EmpreendiN9 697.679 - Elpírlio Vinícola ii.04
mentos e Negócios Ltda.
N° 694.362 - Bar e Café Prato de ganda e Promoções Ltda.
drigues da Sil va.
N9
696.063
ECEF
EmpreendiN° 696.801 - Cafeeira Casbran
Ouro Ltda.
N9 697.08e -- Bar e Lanches Fuji
N9. 694.403 - Próspero &Gulart. mento e Consultoria Econômica, Ri- Ltda.
Ltda.
rul
nceira
S.A.
Ne 696.880 - Serviços de Publica:N9 694.422 - Massas Alimentícias
N9 697.084 - Copas Piracicaba Lis
Paranavai Ltda.
coitada.
N9 696.118 - INLOCO Inportado- ções Técnicas Servitec Ltda.
N° 694.637 - Panificadora Luan- ra Nacional de Loteamentos e ConsN9 696„955 - S. A. - Cortume N9 697.089 - Ferragens Rima Lia
da Ltda.
mitada.
truções Ltda.
Renner.
N9 694.646 - -a Casa de Carnes
697.09£ - Bar e Restauranta
N9 696.136 - Brasília S.A. AgenN9 ,696 .971 - Cadamo Indústria
Jardim do Mar Ltda.
A Lagosta do Braz Ltda.
te e Comissária.
Comércio Ltda.
N9 694.649 - Sinzal. Indústria e 149 696.143 - Representações Al- e•N9
698.972
_ Oficina Mecânica N9 697.132 - Pedro Paulo de Toa
Comércio Ltda.
fredo Ltda.
Autobiella Ltda.
ledo Ramos.
N9 694.688 - Luiz AlveS.
N° 697.376 - Domingos Logulle
dpylure
Neto.
N° 694.771 - MatadoUro CnduStrial Ituiutaba S.A.
N9 697.189 - Padaria e Confels
•
N9 694.799 - Bar e Lanches Gostaria Vila Minerva Ltda.
tin Ltda.
N9 697.238 - Apiários Feliviveg
N9 694.801 - Açougue 18, de JuLtda.
lho Ltda.
N9 697.242. - Panam Propaganda
S.A.,
Na 694.896 - Mairinora -a- Matadouro e Avícola Ltda.
N9 697.1•12 Inpav IndustriaN9 694.899 - Mairiporã - Matalização de Produtos Animais e Ve.i
duro e Avícola, Ltda.
getais Ltda.
N9 694.919 - Indústria de Sabões
N9 697.247 - Mundo las livros
ATO COMPLEMENTAR Ne S. DE 29A-1970
Vida Ltda.
Editõra Ltda.
N9 697.249 - João Felipe Andrm
N° 694.960 - Italo César Sani.
de Mac'iado.
N9 695.036 - Durval Sfrickler de
ima.
N9 697.256 - Paraty S.A. de •aroa
N9 695.0:37
Durval Stockle r h
dutos Alimentícios.
DIVULGAÇÃO Ne1.147
lima.
149 697.302 - C.E.M. Cornam
N9 695.080 - Associação 'dos Pro
cio e Empreendimentos Mercantirk
Fissionaís Liberais Universitários cic
Ltda.
arasil
Aplub.
N9 697.2A c' ,4 S. a. 'ampreN9 695.085 - raNAL -DietriIi
andimentos e Comércio.
•iora Nacional de Livros.
N9 697.342. - Bar e Café aasta
N9 695.098 - Truforrn S.A.
Aziirra 1 tda.
- omércio e Indústria.
PREÇO:
Cr$
1.50
M9 697.348 - .Drogavaldo Ltda.
N° 695.104 - PRODIV
PremoN9 697.357
Livraria Flórida Lis
)es e Divulgações Ltda.
•rnitada.
N9 695.121 - Bencjan ,KaczaraN9 697.373 - IT - Pão Pãakficaad.
N9 695.148 , - Barros e Santos
dora e Confeitaria Ltda.
itada.
N9 697.874' - Salvador Salerno.
N9 695.175 - Editoriul Arnadio
A Venda:
N9 697.384 -• Confecções Faneia
•--utada.
Ltda.
N 9 695.225 ' -José Thomaz
N9 697.388 - São Paulo Empreens
Na Guanabara:
'unha Vascóncellos Netto.
dimentos Patrimoniais Ltda.
695.280 - Copgcabanetur
N9
N9 697.393 - Comercial de Frios
ç'_a.:ftrí . de Vendas • Av. Rodrignes Alves. 1
liagens e Turismo Ltda.
[arena Ltda.
695.284.
•Victor José Melo
Agência I: Ministério da Fazenda
N° 697.42, - "Pepi" Publicidade
• ‘.1egria Lôbo e Ornar Brasil Lôbo.
e Promoção Para a Indústria Ltda,.
N° 695.285 - Victor José Melo
. (e-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
N9 697.422 - Otredor Comércio ei
!legria, Labo e Ornar Brasil ,Lôbo.
Representações Ltda.
.• N9 695.328 .- -José Fernandes
N9 697.425 - 'Ritelp Representas.
Em Brasilia
r
Toura.
cões de Radio, Imprensa, Televisão
Indústria e COmér
N9 695.347.
Publicidade
Ltda.
Na sede do DIN
mandi Ltda
á
ar 697.428 - Produtos Alirnantia
,--N 9 695.348 - Cervejaria Trofa.nse
ctos ronani Ltda.
1
f tcia.
N 9 697.450 - Helene Sonstna.
•, • N 9 695.117 -- Francisco da Abreu
N9 697.463 - • Frigonac Frigorifis
e••n•••-n•nn•nn-.
a3astos.
coe Nacionais S.A.
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DeferiN9 699.998 - Eusébio Rocha 161- e Paulo Engracia Bartsch
N9 697.474 - Aloysio de Oliveiral N9 698.041 - Brasitex - Policiar lho.
do
com
exclusão
do
p.
e
.
Indústrias Químicas S.A.
f erreira.
N9 120.102 - Processo para a alN9 699.999 - Eusébio Rocha FiN9 698 082 - Bar e Restaurante
l N9 697.475 - Itatiaia Representaquilação de fenois por meio de alcools
lho.
ções de Veículos de Propaganda li-e Prudentino Ltda.
159 909.595 - Luder S.A. Indús- - Union Itheinische Braunkohlen
N9 698.094 - Rádio Educadora de
5nitada.
Kraftstoff Aktiengesellschaft.
tria e Comercio.
N9 697.521 ---- Dietricia S.A. Pro-ii telongaguá Ltda.
N9 138.054 - Aperfeiçoamento em .
N9 909.89 1 - Luder S.A. Inclúsclutos Dietéticos e Nutricionais. 1 N9 698.895 - Bar e Lanches Az do
processo par a produção de misturas
tria. e Comercio.
la'.' 697.522 - Geraldo Telle.s do Braz Ltda. N9 909 901 - Luder S.A. Indús- gasosas' contendo acetileno e etileno
N9 698.132 - Editora Preludio LiA /paral.
e dispositivo para realização, do pro(lomércio.
tria
N9 697.529 •--- Dinair da Silva Car- mitada.
N9 754 449 - Textil Piratininga cesso - Ugine Kuhlmann.
N9 698.170 - João Apolinário Teido() e Almerinda Rosa Cabral.
- (Arquive-se o presente proN9 143.736 - Processo para a reN9 697.539 - Mercearia Rioli ti- xeira Pinto.
cessa por ter sido anotada a prorro- moção de hidrocarbonetos de cadeia
na tada.
693.171
João
Apolinário
TeiN9
gação no Registro. n 9 188.415 de acôr- reta de frações de petroleo Tne
549 - Padaria Triângulo xeira
Pinto.
British :Petroleum Company Limited.
4 N9 6e'7do com a legislação em vigor).
!Ltda.
IV 698.185 - Televisão Excelzior
N9 145.381 - Composições liquidas
1 N9 697.584 - Kazuo Ishil.
Pio S.A.
homogêneas - Rohm & Haas Com' N9 697.598 - Empresa Gráfica Ru698.250
C,liper-Print
IndúsN9
pany.
reaM. de Exportação e Impoatação tria
DIVISÃO DE PATENTES
e .Cornércio, de Aços Ltda.
N° 146.407 - Proceso para aabriI N'' 698.331 - Januário Cezare.
l, tda.
oar uma composição detergentes e
1 N 9 697.597 - Cerealista Vara LiEM
25
DE
JANEIRO
DE
1971
698.363
Salgado
do
Norte
LiN9
suspensões aquosas e comopsições de
etacla
mitada.
fosfatos orgânicos utilizados na preNotificação
697.60$
Empresa
Jornalística
N9
•
N° 698.365 - "Caiuá" Indústria e
paração dessas composições detergenBandeirante em Notícias Ltda.
Comércio de Metais e Representa-. Ficam notificados os requerentes tes -• Monsanto Company.
• N9 697.609 - Lanches Icaraí Li- ções Ltda.
N9 148.508 - Processo para produabaixo mencionados, para compareImitada.
N` 698.436 - Carfepe S.A. - Ad- cerem a este Departamento, a fim zir cataliticamente dissulfureto de
DP 697.630 - Lanches Santo Amaministradora e Participadora.
de efetuarem o pagamento da taxa carbono a partir de enxôfre e hidroro Ltda.
gasos - Marcos Preda.
. W 697.612 - Empraza Jornalística
N9 a98..593 - Prof. Sebastião José final e da primeira anuidade dentro carbonatos
N9 149.167 - Uma composição de
Randeirante em Noticias Ltda.
do prazo de 60 dias:
Ribeiro.
digmento sólido para materiais orN9 697.615 - "Gell" - Gráfica
N9 698.810 - Comando - Editôra
Privilégio de Invenção Deferidos
gânicos e processo de sua fabricação
.
Editora I.tda.
Jornalística Ltda.
N° 698.815 - Ecor Propaganda e /49 140.219 - Aperfeiçoamentos em - Imperial Chemicaí Industries LiN9 607.617 - Agência . de Turismo
ou relativos a arranjos e processo de mitada
Publicidade Ltda.
:n-americana Ltda.
fabricação de • substâncias sintéticas
N9 150.975 - Processo digo novos
N9 697.627 - Panificadora Nossa
698.834
Dalcin
&
Cia.
Ltda.
N9
contendo halogeno - N V Philins' aperfeiçoamentos para processo e
Senhora de Escariz Ltda.
N9 698.935 - Dalcin & Cia. Ltda Gloeilampenfabrieken.
aparelhagem de hidrocarbonetos
N' 698 870 - Paschoal Fortunato.
, N9 697.629 - Panificadora 13igN9 060.989 - Aperfeiçoamentos re- Halcon International Inc.
Peio Ltda.
N9 628.876 - Sonobrás Comercial lativos a irnplementos agrícolas N9 152.523 - Composição para faN9. 697.632 - Panificadora Surnare Exportadora e Importadora Ltda.
F N I Fábrica Nacional de Imple- zer espumas de polinretano e proLtda.
N° 698.882 - Sonobrás Comercial mentos S.A. •- Deferido com exclu- cesso para produzi-la - Allied CheN9 697.637 - Calcimento S.A. - Exportadora e Importadora Ltda.
mical Corporation.
são do palato 4.
Importação Comércio e Indústria.
N9 160.991 - Conjunto' de lâmina • N9 153.290 - Processo de preparaN9 698.885 - Tetsuya Inoue & IrN9 697.654 - Editora Corredeira
plemenpara plaina traseira de im
mão Ltda.
ção de hidroxidos de magnésio puri1Ltda .
Duilio Ramos e Ada- tos agrícolas - F N I Fábrica Na- ficados - Aluminium Laboratórias
N9 698.916
cional de Implementos S.A. - De- Limited.
N9 697.663 - Metalúrgica Mipea mester Dons. Costa.
Ltda.
N9 698 957 - Livropar - Livros ferido com exclusão do ponto 5
N9 154.229 - Fralda desembaraçaN° 160.992 - Novas disposições
N9 697.670 - Aperitivos Pon-Kan do Paraná S.A. Com. e Ind.
corstrutivas aplicáveis em carrinhos va' Canadian International Papar
Ltda.
N9 699.064 - José Avillar.
N9 697 671 - Moracy Ribeiro do N9 699.131 - Alberto Augusto da de plantadeiras - F N I Fábrica Company.
156.651 - Composição adevisa
Nacional de Implementos S.A. - e N9
Silva.
1 Vai.
modificadora de cera de petróleo
Com exclusão do ponto 5.
Nr, 697.975 - Representações Pra
N' 699.134 - Editora e Publicida- E. I. Du Pont de Nemours and
densa Ltda.
N9 160.994 - N6vo sistema de le- Company.
Ltda.
• N9 697.678 - Representações Ban- de T.N.
N 9 699.200 - Lions•Club de Arujá. vante da barra porta-ferramenta de
N9 153.856 - Aperfeiçoamentos em
deirantes Ltda.
N9 699.206 - Empresa de Publi- uma -plantadeira - F N 1 Fábrica composições adesivas acetato de viN° 697.692 j.-... Juracy Soriano de
Nacional
ee
Implementos
S.A.
cidade !levara Ltda.
nula - W. R. Grace & Co.
O'iveira.
N9 699 23 7 - J.B.S. Murad Pro- Deferido com exclusão do ponto 3.
N9 157.925 - Método e dispositivo
W 697.760 - Lázaro de Paula.
osição
em
p
161.024
Nova
dis
N9
paraa fabricação de recipientes plásN° 697.701 - José Gamberto Gar- paganda . e Pesquisas Ltda.
varas
de
pescar
Sentam
Ruh/C 699.277 - Nivaldo Soares Caticos Holstein & Kappert Mascia.
bayasi -- Deferido com exclusão do chinenfabrik Phonix GMBH.
N° 697.71' - Cisa - Editor e lixto.
ponto 3.
N.,' 158.24 9 - Proceso para a prePublicidade Ltda.
N9 699.286 - Alberto Rosemb'um.
N9 164 509 - Implementos para
de novos intermediairos para
N9 699.298 - Alberto Rosemblum. cultivo do sole - C.vander T,elv NV paração
N° 697.'754 - Ernesto Walter.
corante. e corantes dêles dedrivados
N° 699.'304 - Wilson Kiss
- Deferido com exclusão do pon- - Etablissements Kuhlmann.
NO - 697.75e - Editora de Jornais e
N9 699.338 - Bar Arrastão Ltda., to 27.
Revistas Fôlha da Semana S.A.
N° 158.626 - Vaporizadores de LI-N 9 699.357 - Diário da AraraquaN9 697.758 - Duvilio Montenarini.
N9 169 424 - Aperfeiçoamento da quidos - Mário Oswaldo Santicci.
T.,tda. .
composicao lubrificante bem corno
N9 897.771 - Antônio Orlando dos rense 699.366
- Produções Robert processo p ara preparar tal composiN9
W 159.855 - Aperfeiçoamentos em
Santos Machado.
Ltda.
N9 697.8a5 - Pastelaria Flor de Bairker
ção ap erfeiçoada - Esso Research ou relativos a lâmpadas de descarga
609.401
Waldemiro
Barbosa
N9
de vapor de sódio - N. V. Philips'
Santana Ltda.
And Enelneering Company.
• N9 697.838 - Ruy Ferreira San- da Silva.
N9 169.704 - Com p osição lubrifi- Gloeilatnpenfabriken.
N° 159.883 - Máquina de alvejar
tos.
N9 699.441 - Editora O Jornal da cante e para de molde Dow Cortecidos - Texima S.A. Indústria de
'N9 697.856 - Gibran S.A. Co- Região Ltda.
ning CorPoration.
Tnércio e Industria.
Ladislau Cantero
^ 599.59P No 171.239 - Processo para pro- Máquinas.
N° 159.886 - Proceso de preparar
N9 697.568 - Restaurante So- Berrada. dução
de
fios
sintéticos
de
volume
chinho Ltda.
Ladislau Cantero aumentado - Imperial Chemical In- compostos azólicos - Eastman KoN9 699.515 N9 f97.576 - Biscoitos Elicie Ltda. ' Herrada.
dak Company.
dustries Iimited.
PeN9 697.978 - Companhia Agro
N9 160.181 - Aperfeiçoament os em
N° 171.240 a- Processo para a proEditôra
Ética
Ltda.
1 etária Jaboti.
N9
699.536
•
processo para revestimento de um
dução
de
fios
sintéticos
de
volume
Vicente
Suppa.
699.571
149
697.884
Indústria
de
ProN9
- Norton Company.
N9 699.607 - Editora Preludio Li- aumentado - Imperial Chemical In- artigo
dutos 'Alimentícios Yamari Ltda.
N9 160.607 - Método e processo de
dustries Limited.
uada.
preparação de um latex sintético N" 697.885 - Panificadora dos
N9 151.674 - Nôovo reconfor
N9 699.611 - Mercadinho Gravy
Quatro Amigos Ltda.
parte suPerior e anterior de aapatos Koppers Company Inc.
Ltda.
N9 697 896 - Socir Sociedade de
N9 699.622 - Expresso São Paulo- - São Paulo Al pargatas S.A.
- 17 - Processo (le preparaN9 191. 4
Representações Ltda.
Curitiba S.A.
N9 166.444 - Um nôvo tipo de ção de novos produtos de peyfurnaem
ptável
N9 697.913 - Laboratório Biológia
aparelho eletrônico ada
ria - Societé des Usines Chineques
699.669 --- Aurasil Brandão bombas
co Emeriovo Ltda.
em geral para gasolina, água Rhone Poulenc.
Joly.
N9 697.916 - Domingos Gava.
Edito- e outros líquidos - Artin Matosyon.
N9..162.705 - Processo para a preDinamicos
N° 697.930 - Mercearia "Sarutaiá1' .N9 699.705
de polienter lineares termora e Distribuidora Ltda.
N9 172.206 - Aperfeiçoamen to em paração
Ltda.
699.738 - Celso Fontes Sif- polímero trocador de loas - Gene- plásticos com temperaturas di solidificação acima de 100C N 9 697.952 - Nelson Barrizzelli - fert.
ral Electric ,Company.
Paulo Kiss - José Paulo de Vinmistela Werke Witetn Geaellachait
172.242
Aperfeiçoamentos
em
N9
699.758
Benedito
Faustino.
N9
Bescraneter Tiattung..
cana°.
paradores de água
ou
relativos
a
se
E.C.•
.Propaganda
699
792.
N° 697.972 - Produtos AlimentíN9
N° 162.717 - Processo e geara:no
Sar"co International
de condençã,o
Ltda.
cios Vercelli Ltda.
para " 'vulcanielçao continua -- O
.
.
Ne 697.985 - Padaria e Lancho- 149 699.851 - Padaria e •Confeita- Corporation
172.614 e- Processo e aparalho Dtrálop Rubber entupam, tim' 1 a teN9
ria
Paranaptien
Ltda.
Sete Flor de Caxias Ltda.
AparelIY. r,:tr
N°- 163.129
conneressiVo
N9 699 -.853 Victor José Maio Para recolhirrientoPeabodv.
uut a: t•
N 9 697.992 - Ulysses Motta de
c. Clirkp t);:tt, re ' ses
eaCo`-in
tect,-,
Brasil TA I: o ."
Alegria
T
Oba
e
Ornar
Aquino.
para 'SaidoS de
172.911
'•L-14°
COli
699,995
--a_
Editora
Linde
PoliMer
,N9
Beasitex
N9 898037
bebidas em geral - Niceliiu 'Ábbitd metal - Yawata teor) -a, a
fidencial. Ltda.
Indústrias QMileats' 8,A,

Quatest-ielea 1.1
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Ltda. e Yokoyama Engeneering C o-N9 175.919. - Aperfeiçoamentoa en .. 169.855 Cha,s Pfizer & Co • Ancora ind. e com. Ltda. a'
'ou relativos a copolímeros lineares d Inc. - Apresente procuração d e )I opoente
Ltcl.
do térmo n 194.381.
Sheldon Maurice Atlas.
N° 164.811
164.811 - Instalação própri a °Minas
cie& o com o Cm.
Daamler Benz Aktienge.sellschaft
N 191.266 - Giroflex S.A. Ca opoente do farm li 147.405.
para a fabricação contínua de vidro N 176.016 - Aparelho iióvo e aperfilado e de vidro plano em forma feiçoado para produzir objetos uni- deiraa e Poltronas. - Pague a taxa
Dionisio Zooti - opoente do ténue
de
depósito.
de fita - Patent und Lizenzverwer- formes substancialmente esféricos n. 160.034.
tungs A. Ga
The
Lumniva
Company,
N
191.792
-Pisolux Ind. de ReCompanhia Metalúrgica Pi-da •
vestimento Ltda. - Pague a taxa de opoente do têrtno 1)4) 160.034.
N 165.181 - Nova disposição em
depósito.
Exigências
aparelho de respiração - Aga ARtieMetalúrgica Matai-asso S.A.
bolag.
N 191.844 . - Pescado do Mar Com. opoente do têrmo li 160.034.
N 121.563- - Alvaro Coelho cia e Ind.
N9 167.479 - Equipamento teraImportação
e
Exportação
LiFábrica
de Roupas Epsom S.A. - Notificar o requerente para mitada. - Pague a taxa de depósito.
pêutico eletrastático de alta tensão Silva
opoente do térmo is 162.946.
atender
a
exigência
de
fls,
5.
para fisioterapia - Kotaro Murata.
Linas Corrente
opiente do
N 192.489 - aliso a a a.
Pa- tênno
N 113.050- - Baxter Laboratorie
no 164.346.
t
axa. 1 depósito.
•
N9 167.88 - Dispensador PressuriCumpra R exigência, técnica.
N 192.504 - Ivan -Batalha Medina,
zado
Artifan Artigos de Fantasia Ltda.
Scherico Ltd.
N9 124.087 - Les 'Usines de Mane, -- Pague a taxa de depósito.
a opoente do têrinci ia' 164.503.
N9 167.899 - Processo para a e croligomeriza,ção catre:mica de ácidos gor- - Cumpra a exigência 'técnica.
• N 192.507 - Manuel Gaseai). Pina.
Amortax S.A. Ind. e Com, de
durosos conjugadamente insaturados
NO 151.929 - Didier Werke -AO. _ Pague a 'taxa de depóstito.
Amortecedores e Congêneres opoen(acido gordurosos conjuntos) com - Cumpra a exigência técnica.
te
do térmo n 166.529.
NO 192.865 - Yashio kokumai. Ideno e/ou ctunarona
Harburger N9 153.852 - EthiCon Inc. -- Cum- Pague
a taxa de depósito.
Dahnler
Bens Aktiengesellschãt(
Fettchemie ,Brincirman
:arergell pra a exigência técnica,
No 193.792
GMBH.
Alfredo Jabur. - Pa- opoente "do tênam no 166.079.
Incluem) do Brasil
- Dahlberg Elemaonies ue a taxa- de -depósito.
t4A.
N 167.976 - Processo quimico para N .176.653
- Cumpra a exigência técnica.
N 194.874 - Gualter Germano _ opoente. do térmo no 167.674
obtenção de ácido cloridrico em coDaimbler Benz Aktiengesellsehaff
lução aquosa ' concentrada - Ralpho N 147.197 - Dr. Walter U Sch- Chaves da Cruz, - Pague a taxa de
opoenle do têrmo no 172.304.
Rezende Decourt e Sebastião Simões mitt GMBH. - Devem os requeren- !depósito.
Metalúrgica Mercúrio S. A.
tes apresentar o Maio "Composição N 198.596 - .Elektrisitetsforsynin
Filho.
N 168.645 - Dessulfuração de hi- para fabricar analgama dentário" e gene Forkningsinstitut. - Pague a opocnie do termo n 172.830.
taxa relativa. à. pt . n 10.762 e expli- Orniex S.A. Organização Naco/tilai
drocarbonetos sulfurados Howe as pontos de adiado com o título.
de Importação e Exportação
opoenBaker Engineers Inc.
N 155.989 - Metalúrgica Wallig que a dualidade de requerente.
te do tétano n 173.064. •
S.A.
Notificar
a
requerente
para
N 22.477 - Stamicarbon N ST - indOstria Metall
N9 168.976 -, Processo e aparelho
a natureza do pedido para Cumpra a exigência técnica.
e:Pica Sao
para a carbonização de combustíveis modificar
Modélo Industrial,
no S. A. - opoente do tarrno 173.16()
sólidos - Institut Natinal de L'In191.023
Toshitaka Yamamoto
Daimler Benz Aktiensesfliscaefi
N 157.852 - Henri Vidal. -• Noti- • --NPague
dustrie Chartionniere,
a taxa relativa ao depósito opoente do termo 173.696.
ficar a requerente para atender a Ido
pedido
N 169.013 - Aparelho de assen- exigência referente a taxa corresponBenz Aktiii1ra.....-:et-ch:,0 N 191.489 - Giroflex S.A. Ca-! o Daimler
tamento para a cravação.. de cavilhas dente a pet. n 2.953-71,
oente do termo 173.825.
- Anstalt fur
Rge Technila
deixas
e
Poltronas.
Pague
a
taxa
N 169.286 - Canadian Industries relativa ao depósito do pedido.
Novatraçao Artefatos de .1-3,,i").,,fdai
N9 169.364 - Processo para a pre- Limited. - Notificar . a requerente.
S A. - opoente do tétano 173.990.
N 191..716 - Rasaria Engsver.
paração de ume. adequada composiN 175.875 -- Gulg General Atomic- ¡Pague a taxa. relativa ao depósito do Alvaro Coelho da . Sil s -- opoe" eparação par uso na dissolução qui- Incor
le do termo 174.497.
orated Notificar reque- 'p, o.
mica de metais, Alliecl Chemical rente para retirar o ponto 14. •
Corporation,
Clirofle%. S. A. Cadeira, e Fol ) N 184.601 - Ferral Ferro Alumínio . N 191,796 Pisolux Ind. de R,e- nas - (amante cio térmo 196.17r,
N9 169.376 - Aperfeiçorimentc em Ltdd. - Notificar a. requerente para "vestimenta Ltda. - - Pague a taxa reDeodato Cordaro - opoente. do
processo de metilação de fanais _ que se manifeste em face do parecer • ta-tive ao pedido de depósito.
da fls. retro. •
General Electric Company.
NO 192.356 - Bisais() Nalcata, a- termo 190.922.
N9 169.918 Processo e disposttivo
a- taxa relativa ao pedido de Microlite S. A. Indüstria co•,,a,v
No 188,283 - AB Akerlund & Bau- :Pague
depósito.
para a fabricação de altiva , plana - sing.
cio - opoente cio tArino 199 110.
Notificar
a
requérente.
Glaverbel
No
194.830
-a
Francisco
:Malar
Companhia Ri
14.1.2nclirgtrial
N 125.927
Pneumatiques
169.919 - Processo de homoge- Caoutelioue Manufacture Mahar Co-. ahez Mala Perez. -•Pague a taxa re- opoente do- termo
lativa
ao
depósito
do
pedido.
neização. cie uma correntti cio vidro lombas.,
•
Notificar a requerente ;
•Pucci S. A. Arte,Catos cio no-t,cia,
fundido - Glaverbel.
•
quanto ao parecer, técnico.
N9 195.458 - Romeu Ribeiro Ra- - o oente do térnio 1.99.417
Pague • a taxa -relativa ao de- Spiro 1n /estimei:d S. A
- N 157.388 -- Soaieté fa•Eiectao mas.
N 173.135 - Processóade
pósito- do pedido,
do termo 148.479.
Sandoz Chimi D'Electro Metailurgie
ação de compostos azóicce,
I•
Aéléats Electriques D'Ugine. -.-. Para NO 195.682 - Alvaro Coelho da Sil- Pefficamps S. A.
,„. Patents Ltd.
Inclustras
Reumodificar
a
requerente
quanto
ao
va,.
Pague
a
taxe
relativa
ao
depópaN 174.432 - AperfeiçOaaiené)s
nidas de El/lb:lanam n1-;,'mento do
recer técnico.
sito do pedido.
,.:. arados -- alassey FerguSSI'S.A.
Virmo 152.044.
NO 161.136 - E Du Pont de Ne- .N9 207.358 - D. .Ramon Balaguer
N 174.515 -- Aperfeiçoamento eln mburs
Edgard Clara Inlustrias de • Vich"o
And
Company,:
a-Cumpra
ó
GoIobart.
aPague
a
taxa
relativa
rabetas para arno as - Eduardo ' de: parecer té.cnico do parecer de. fls. '51. à apresentação- da- pet., 24.467-69.
Limitada - opoente do tOrmi•
Lima Castro Neto. - :Eaifétició flm.
mero 153.090.
NQ 163.644 - Ciba Societé Anonye
N 191.007
se.
Irmãos Macedo Lisxclusáo do p.a 4.
Falavinha & eia Leda.
me. - Notificar a requerente para mitada. - Pague a taxa relativa ao -- Anselmo
• 1n19 174.698 -- Aperfeiçoamento
°Mente do têrmo 1.53 099
c:apósito .do -pedido..
rianquequeira elétrica - Xeloyges Pee atender a exigência técnica.
Cia. Palermonl Industrial
ilau Habn. - Deferidci ., dons excl.u, N9 158.a74 Ciba Soeieté AnonyOposições
tria de Perfumes e Artigos de T ueiião cio p. 2.
me. - Cumpra a exigência técnica
=cia, • ,
doa
- opoente ao termo 153 924.
do pareçer técnico de fls. 44 e 45.
N 174.826 - Processcaside
Companhia .Usinas .Nacionais
Trol S. A. Indústria e Comercio ••ao de urna com ostção aia uma fibra N 133.18'7 - Chemische Werke opbefite do tétinõ n 191:007,
opoente do têrmo 158 085
rganica - Doar CorningaCoapora- Witten Gesellschaft Mit Beschrankaas.,s;
ter Haftung.'- Cumpra a exigência
Itap S. A. 'Indústria. de Artefatos
"técnita.
a 174.827 - Processo para a 'ia- N
Plásticos - opoente ao ,tarrno núme-139.143
Chemical
AVISO AS REPARTIÇOES
Laçam de estruturas 13deias-las ue
ro 159.551.
Limited. - Cumpra a exisarlose regenerada transtateatemen- Industries
PUBLICAS
gência
De Millus Comércio e Indústria ci,
técnica.
i coloridas com azo coaantas ma:az'
Roupas S. A. -opoente u) taarno
O Departamento de Imprenaros - Ciaa Societé Ananyrne.
N 142.611 ---, Glaxo, Laboratories
re 161.462.
sa Nacional avisa às RepartiLimited.
Deve
a
yeqUerente
apreN9 175.136 - Cotiapoeições- ratar.;
'Ind. Metalúrgica São Caetano S
ções Públicas em gerai que
doras de incêndio - BookersChe- sentar a utilização industrial do pedeverão providenciar a reforA. - opoente ao termo 163.542.
dido.
',
eal Corporation.
are.;
ma das assinaturas dos órSudeste S. A. Comércio e ExportaN° 175.378 - aperfeiçoamentos em • N -157.375 -- Ciba. Societé Anonygãos oficiais até o dia 30 de
ção - opoente,.do aarisio 163.542.
areiem para tratar apáths 'de ma- me: - Para deferir retire o ponto
abril, a fim de evitar o canceuipansent C . ;n
ara - Harshbergee
lamento da remessa a partir
.;
Amadeo ROsSi S. A. Metalúrgica
daquela data.
smpany.
_,
_ te cio têrmo núe Munições -.. d p
199.405
United
Airchaft
CorNQ
i 175.430 - Processo' iblabrical poration:- Cumpra a exigência téomero 163.618.
'
O
registro
de
assinatura
no1
-o de um corante mono 6. oido amava, ou de renovação, será feito
lo• solúvel em água - ''.'ParWerke nica.
Companhia Usinas Nacionais contra a apresentação do emchst Aktiengesellschafta
- N 199.406 - United Airchaft Coropoente do tarmo 163.738.
penho da despesa respectiva<
7 175.710 - Máquinetrituradora poration. - Cumpra a exigência técVasoflex S A. Produtos PlasticoS
milho - Máquina Palma :Limitada nica.
- opoente do têrmo 164.010.
A renovação do contrato de
Deferido com exclusão ato pa(5.)
porte aéreo deverá ser soli1991407' - United Airchaft Cor-.
175.882 - Processaepara fabria pai11tatiora
Vasoflex S .A. Produtos Plasticos
aitada, com antecedência de
'Cumpra a exigência téc.
- opoente do tarrno 164.112.
polimerizados de estirenosexpan- nica.
)Tinta dias do vencimento, à
2is de partícu as finas --e-alaa,ctisçhe,
Dele-oleia Regional da EmpraEstavas Cia. Ltda. -- opoente do
& Sede Fabrik Akaterigeselaà462.035 outliwestern Engiaa. A lasjilira de Correios e Tet mo 164.528.
nee nig Company. a-e,Aprésente, 'novos
1'
ralaaí
:.aaa
CA"
ST.11
py,
se,
•
gpioll,41ci'va, . (sim u8ea,,jUsteill ao relatório ori-1. •
' .L.' -:'
A. Indústria e ' Carnércia)
•
yq
eeraiGcs R. (3ei,g'SS'A,
-- 'opoente
1,64:.a58
2-,
r ;
; i`r
, ;do
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do 4 de maio de 195V
up , L58.882
•ReqU rente: CIA INDUSTRIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICIO e - e E10 anu
"

IMUstriale "DESENHO ORNAMENTAL APLICAM EM TECIDO"
MEIPINDICACDES

euLdo
tonal
!alta

TERMO 80 .155.901 da 5 de maio de 196.11
Requerente: ROBERT MIONUE a e SX0 PAULO
Privilegio de Invençaol MCAIXA DOBRAVEL E DEMSWILVELP
•

FurrnpicacUus

i • Caixa dobrável e desmontével,curacterizada pelo tato/

.

A .1 Desenho ornamentai aplicAffei 4m cediam. saram./
do jpor ter como mtitivo principal, .trip/ice faixa paralela, que se ru.
e espaço em espaço, entre a faixa eentrel l e as tetras duas faixas')
as,né espanos de reduzidas /arguras O cada uma das faixas lohgitudi.
oOniptie-se de quatro motivos para/elos, contíguos, cada qual .0thisti-/
duma sequincia de micro-tal/anelas transvehals, contrastantes , com a
dada geral do tecido a_Ourela é formada de diminutos onadrículos
s, eesultantes das tramas e urdiduras de tecido
Ponto nO 1 do tOtal de 2 pOnto.; atresontathie,
II

;feri"
pese
atter

de 1971

PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO

SI

IDese

Fevereiro

DIÁRIO OFICIAL (SeçAià III)

,Quinta-feira

dos ieus quatro lateraisverticals serem fixados articuladamente uns hot ou-/
troa por meio de pinos vartiCals previstos nas extremidades de alguns desses/
'Laterais, 'embutido em correspondentes orifícios para esse fim Previstos nas
extremidades dos lados adjacentes, -localizando-em dois conjuntos de um pino e
teu orifício, um na parta -superior a entro na parte inferior. de cada ligação,
.de dois lados adjacentes,- de modo a permitir a dobragem dos quatrO'laterais
pare-uctuarem o mesmo plano, sendo ainda, previstos st:anéis idanticos que,
são montados por translaqéo Para constituir o fundo e ou sua tampa da caixa .
dando rigidez ao ebnjunto¡ painets èstes dotados de peças de extremidade que/
formara uma sobre-espessura, para provocar sua -Compressão ap6a a montagem.
Reivindica-se a prioridade ^do corresdondente pedido deposj.
tado na Franca em (ide oububro de.1963 sob nO 949.580
Ponto ho 1 do total de 5. pontos apresdntados.

NA.
rtgg/ o )1,58.8;33 de 4 de maio de 1964
Requere te: ETABLISSEMENT PASINTEST . e LIECRIENSTEEN
Privile o de Invenção: "TAMPA DE GARRAPk' ' •
jilIVINOIOACCES

Tampa de garrafa de material termogistioo tendo na fic
aição as fee4.0 um fecho exterior (3) prolongando-se para fora e para baixo do
gargalo_ a garrafa, rolha tubular (1) prolongando-se para baixo no interior /
do garga o da garrafa e . possuindo um rebordo de vedaçáo peritérico.(2) 'na sua
'face,ext ior, distante da alta extremidade superior,. uma parede mais delgada
CE) entr a sua extreraidada superior e o fecho (3) sendo uma parte de tampa /
olb tubular (1) a/sétimo da sua extremidade inferior , * com uma par/
ligado'
t
•
,de tronoS c8nica (D) convergente no , sentido ascendente fechada na sua extremy
dada supe una cobertura (e), caracterizado pelo fato de a parede trog
eo-cOnica (9) 1 4e parte da tampa estar ligada à-rolha (1) por uma parede de 1.1
opção an rvada (10), sendo as nervuras de refOrço axiais na face interna da/
rolha pró cegada desde á extreraidade inferior da relha referida para dentro
,e0 long o a -Árede .de -ligaçéo encurvada (10) e para cima ao iongo de pe10 me.
te da parede atraca (9) de Paro da tampa.
Leoa ume
Ponto no 1 do tótal _da A ponz..14 aVrtihntedos.
I '
.

•n•••••••n4••••=1...-a-•

•

?mo 8 1

1,9.102, "de li de Ateie de i944.
alectaaraaaef sugio mu" roso e — -.Te) e JOIS

•
TALOAR1 -

muro.
: Privilégio da Isvesoiot autsposInvo PAU • IISRAIAO019 MIDEAULIO0
"..; aguei/as ou
OUTRAS"
•
• ,-:"'
RRISJORICAUOM
- 1 . DISToO/TITO,PARA Ig sTáLAOSSO RIDRIULIOAS 1113/MARMAIS 01 O!
TIAS. 'caracterizado peiol:fato .dde-is apresentar una Pita fundida dellml
tento oentrainente mna.cansra-ex canal eilindrIce co. una entrada se'j
seda aase Ou sztresidsdr.L,
Pente u § 1 deklieta/ de &postos apreeestad'04.

Qu.,) ta-feira 11

DIARK) OFKIAL (Seção III)

Fevereiro cie

•

2E~ ri ,?, 759,272 P.e

" TÉRMO Na 159.106 de 12 de maio dê 1964
R equerente:
GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA, WALI12 RODRIGUES e MAnOEL
A LBERT'e /
R ODRIGUES JUNIOR e e GU
gABAP Pr ivilégio de Inv enção! .
0SCILADOR DE RADIo_rRE QVÉNCIA
PARA USO 28152CiyICÕ
EM APARÉLHOS R ECEPTORES PD TELEVISÃO('

19

1971 421'

d, maio de 19..4

Requerente; ALTIVO RiWIKO OAUE13. - RIO GRANDE DO SUL,

Priviláglo de InvençZol 'UMA SERRA MÉLTIPLA

CORTP TRAff3rEd.AAL.,

MgypiricAp0w

REIVIUDICAOES

1 - Uma serra múltipla de -verte tr anaTernal,
ca rac t erizada peló /

. Oe cilador de rá dio- f
requência sara U90 eSPeC1fi.3,
aparelh-or. receptores de televisão, car
acterizado sor com P re ender
UMP"
arranjo de circuite eletrônico tendo a f
inalidade de modular em amplitude/
(AM) una onda de rádio - f requen '
cia, edil os sinais de 4udio obtidos nos está
gios di
scriminadpres de um aparelho de televisão
ass ociado, para efeito de
t ransmissão e re
cepção locais dos ditos sinais de áudio sin
tonigados relm/
televisor.
drn

tate que um jugo giratório ou roda pesada suporte dune serra*
ree dispootae em tandem, cujos eixos s'éo montado*

sze o

ciroula-

é ntrionmente em

col gas oilfndrieere que giram nas luva* previetae
bret extre mídadea upua
taa de dois ralos dó ditu jugo, condo firmados por braçadeirae
tas 1Q6er atráa da* serrar.
..éente

7 dó total de 7 pontoe Apresentado*.
3,
33
-

'

- -

Ponto nç : do total de 7 p ontos apresentador:

•

,fe)

t

n
•

•:J- - •

\
EIC.2

g

'..!

TIAMO

149.249i

usew

Requeeembel

d4 19 de meio de 194
KOOK COMPANY -

Privilégio de Invenção
TtRM0 N g 159.206 de ia de aa1O de 1964,

"APERFEIÇOADO, PROC SC g APARÉU40 PAR

OM

Shr.MINNO FIO DR rIZAMENTOS coNTINuod'
Requerente: MAMAM ROSAL BROOESSANE

murmaii

ffiEIVINaIÇA004

Privilégio de lovençãos * APERFEIÇOAMENTOSEN AMO/Má
—
DOEM FAMA *kik.

RES DE TECELAGEM*.
•

fitarealiMag

REIVINDIOAC5E$

amorteoedor para a vareta de trama
am ma tear da ~elege%
-.racterimado por oompreender um elemento
rotativo ou lepaoto, ai diz
poeitivo de auporte pare Uooe . eleiente
e um braquete . ep qual o empoai
tivo é fixado paro !orar um
unidade de amortecedor
- ffm

p

ara g er montada à

armee:lio do tear.

na Repr..ricao de Patentes da

to

do oorrespondeate Pedido, arlirritado
lagleterre # em
là de Gale da_1963. ddk O

1-do totai ee •

em Uh/ pregueador que emprega um oar de ralos de ali.'

ou encalcamento processo este

emule aprolaisaismik.

fornécer rir a uma caixa de forçamen-

caraterizado pelo fato de compreender- (a

-as *tapes de formar o fio em uma faixa tendo uma largura substancialmente('

uniforme; dirigir

a faixa, assim formada, a travía do aparto dos

desloca através e além do aparto dos rig7

feridos ralos, melhorando desta maneira a uniformidade das bordas da refe
ride faixe e

reduzindo a là- mínimo

o desgaste dos rolos e da feixe de fio

requerente reivindica a prioridade do corre sPond e nte p odid o dt'

Imitado na Repartição de Patente dos Eistedos Unidos de ame p4oe em 19 de

**UM

de 1963 de'sob n o 302.945.
j"epte aP Ido tete/ de 9 pontes Apreeentadoe.

WIP

ralos de

alimentação; passar 'ume fita contínua ao longo de cada bórda da citada -

A.

'or

contínuos,

mentaçães cooperantes destinados a

faixa, a' medida que dita faixa se

g eirtadiga a p rioridade
n r:udero '9

. Aperfeiçoado processo para preguear ou êncreepar um tio de- 41

MD

tOk.551 k4

Ite0110~91 INTL5 MON

"t4~ -;45nOefk-4

•

éle p eio de isNal,
ANDSMOM anielk
."

SM ~SUO FeRá

rovakx

****11* webi

AMARES f
1111~

a"iertiew

0~#4, 4*.tho ek*, ~e . • - .04! -*os*, otef~";

42

pr~.

1

t?A

Fe,etcht, oe 1971

DIÁRIO OFICIAL (8£iito 11)

c itl l. ;4:- 1. ei r i,

f' fitÃO valo fato que ama calEM GinlOilial do ama áltwri, ~44 lig 41a
Wriferia ama abertura em forma de ounha ou funil que ao prolonga pele
alio do fundo de caixa e ~activa tampa, como ua raego filme% Caro
ap ffido , am cogula*, um &nolo reto, sendo á parto final aalUlar",
4onto n o 1 do.tótaltele 9 rumo orientai**.

dadt. ~galante reialtaa ia tnroas.pdam de *a 4,0A2A1110 ,AA 4 gie ttadeab
~re g articulados e iaterligadoe atuentee me eluilfbrio dinimlco pra.
lidos dê esntra-p4mott • c índice da viscosidade do aloiro o ponde, ~ar
greaaelaa, *gabam varlivels.
tonto n o 1 do total 4.5 Ponta* 44braaa0te004.

FIG.1

"ts

LEO ao 199.293 4% 19 ati maio de 1944.
tequarant*, KLOMIED-RUMOODDC-DEUT Z ÁKTIENOWEDDedatre andaftWb.
paorapiame
er14114gia de N y odeieo anroatrivo Pilik ~Mil A
Dr 1449.4104T O DO f4a
ILÁQUI:44
.
ean1i130 DE

211510 Av 159.00 te 28 te melo 44 1944,

Reauerentir MUI, O. "ma e 10322f OUNEErtir Prim414ato te iaymaaht 43/11111013121V0 CDAMPORrirtir-.
ialifflão=

LO ".
altpoaltivo

aUTIEDISM4la

eteatdepArti-402',

oferectorieedo por pelo menos erest

amua airobriaa, sentadas no interior de um compartimento, p endo co.

atapu/ativo, próprio para regular a prOtWatte4C 4 da arcladida/
máquina
do tratamento do solo (acto-oultivador). , ahre cujo ígg
!.* amt
trummato na poeição do trabalho é exerola* una firo voltada para baias
qUa
4 clAe é levantado e abaixado pelo lavantador amando° de um trator
;movimenta 4 dita *aviva, sendo que oBbre 0 órgão regalador do ~lia
trugão, para rege
dar meai:lio° atna um impulso proveniente da fârqa de
por
uma
fiXação do apara.
oarttotarisado
Lar o profunaidaasde trabalhe,

da harto dotada da pie lapalmoram ~laia pare impelir o material t
*ar ~imantado, sondo as pie impulsoras de una boate intercalada othaf
es pia lapulsorae da outra haat*, e o bordo de fuga dia pá de mata anafa
apto e impelir o notarial para due *aja escolhido valo bordo 44 *moo
Rea pé da outra haat*.
!ecoa At 1. ta tO43 44 t ponto* apresentado.

do

no trator de tal maneira que a componente
I ia* para tratar colo
u
ou
da
gaia, produzida pela fOrça voltada para a retida
remoi(
térça de
¡lidada do *cio 4 atacando no tnetrumento, *eia apoiada em um ~peita,
vo condutor; perpendicular à direçãomntra ma ponto fixo, de modo qns,
levanta*
p omo lapo1e0 da fana de orapio'abbre o eltneento.regulad or do
dor ~kilo° atuare aparta% a ~oponente da Orce O tt tnepíe.
Ao lootrumento na atração da tração.
Ponte al 1 do total de 4 p ontoo appeaantaapo.

41,aai

a
3

•

0 b 16"
Hl

MED 0* 199.907 de R7 do lato d4 1964
Requerente MERINA 8/À . EVIÇA
Privilégio de Invenção: " (MEADA DE EXO ^.

•

1011111~"'"'*-1
.
Pm,

;2
.AP

d‘di

fEIVINDICACOE$

natio .** isv. ag oe:

ao 05 te maio de 3.944

Sequerentes fAD4LASS 4.O. • LIECETINSTEIX,
rrlYilá gio de, feveneio$ ~asso E 958808121110 al~def1208 TARI. 1134
Lileata DE VIM

ilErn62,2Maa
arara, a pano
Prodeeno diapooirivo para recurvar: 1i" de
de tipo 'saco
TlArOe
poro
autolmicoloe
' 11aularaente para a obtenaão de
réaloo, caracterizadoe p elo fato em o tolamente ia Uniam te alara 4
eataado ea arrfallaa 494114 9 4 CO epraaaraiafflalt4i39 41,1Etta egO9pt9 iLí

o • granado co ano cogprtendendo um Oorpo (tonteado uma carga qg
plaalya, um detonador, tan intolador pirotionioo Irtairio de retardo pa
ra o iniciação do detonador, um'peroutortnincetítM1 de p er aubmatido 1
ceio de uma mola, em posição armada, suas pequenk cavilha de trancemer,
. eponitkto de *capanga de /
garaoterizada por estar egaide'dn'tuin d
compreendendo
um
iniclaiiintermed4o
prêso a um porta4
"detoáador
nialidor ~tido ei poeiçâo afastada do dstí,inulOr) am'po g içãO danaras
da, por meio de um órgão de truncamento, unaeoazt.emo retardador deall,
nado o levar o iniciador inlmxaséléxid-Para k, pealiçâo armada, com retNi!

#9 gt~n* glete

Mi

13211B08,0 01(01041 Witrall do t4o400:00tt
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Riitindica a prioridade do correspondente pedido, depO6i4ed0(
na Rentartição de Patentes da Suíça, em 14 de lunho de 1 .963i sob o ag
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TERMO N2 159.011 dí 29 de es'5 de 1964.
Requerentes CHEMICAL CONSTRUCTION CORPORATION Privilégio de Invenção "PRODUÇÃO DE GÁS DE SINTESE.

RICO EM XIDROGENIO24

AEIVINDICACOE8

433.
Ponto n* 1 do total de 6 pontos apreeentados.

•

O.

.fERMO NO 159.478 . de 27 de saio de 1.964
tequerentes VÁLVULAS SCHRADER DO BRASIL S/A.
Privilégio de Invenção • NOVA PRENSA PNEUMÁTICA
REIVINDiCAÇOES

I • Um proceeeo para tornar no gás de síntese rio MS kidrosinle,
peia reforma de un hidrocarboneto por vapor digas, que coneiste eu pré
•aquesser o 'hidroCtarboneto vaporizado • reformar, catalltioanente, • ml,
tura . do hidrocarbonelo e vapor digna 00D as catalisador de rtfornas 05
, rnote' rÁzado por pré-aquecer nafta (06 una temperatura inferior Is 53820,
mieturá-la coe vapor dégua super-aquecido até une temperatura superior
• 538*C para fornir una corrente gasosa tendo una temperature de, fele
nenoes 518 2 0, o uma proporça0 do vapor digna Paro carbono de 2.0 a\d.0$
fazer, reagir 1 citada mistura, parcialmente, por um período de /empe /
de menos de 1,0 segundos passar, em 'seguida a corrente de gás reaul-/
. Ia
tanto para que tenha oontacto coa un catalisador de retorna, aulas tele
cidade, linear de, pelo nonos, 1.5 a/seg.s sendo o citado catalisador
externamente, aquecido para manter ume ~pendure O reação iss pelo
ecoa. 1602C.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depeeitadel
na Repartição de . Patentee dos Estado. Unido, de América ao Norte. ohn
5 dl junho de 1961, sob c némere 283.672
Ponto n* 1 de total de é untos apresentados.

SIO PAULO.
DE IMPACTO •.

, 1 - NOVA PRENSA PNEUMÁTICA DE DiPAOTO, oaracterizada pelo fato, de
,
o apresentar por um tubo oilíndrico . provido-de cabeçotes inferior •
superior, ooi as respectivas passagens para o ar comprido. s o nde 4100 0
primeiro sIdotado ainda de ama tampa de bloqueio, encerranio tater10~
mente um mancai para o eixo de impacto. .
Ponto n 2 1 do total de e pontoe apresentados.
nage N 2 159.888 de 1 de janeiro de 1964
Requerentes GIOVANNI GUASTAKAOCHIA - SIO PAULO
Privilégio de Invenção 0 APERPEIÇOAKENTOS EM TRINCO

DE SEGURANÇA".

REIVINDI040E3

à Aperfeigoancalose es trinco de seguranoa, do tipo que oomprseaP1000 provido de um orifício exointrio onde é . aoionido lor pa
queas lingueta, saliente de um cilindro de ovado, caracterizadoi pl
lo fato de o dito bloco ser provido do ma grande orifício central onda
se eleja o eixo de as volante externo, em cuja face soltado para • dite
bloco é previsto um pequeno orifício onde se enoaixa o pino flomandado
peio cilindro de degredo, acima actilonado.
Ponto 11 2 do total de j ' pontoe apresentados.
c,

114

9

ekL,J,
'

•L

j

,J1F,[11

41 124
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'ORNO Me 159.612 de 2 de junho de 196h
tonpurentes : VALTU LOSCHIAVO . SIO PAULO
LAO/UNAS 1 SIDALUROSt
PPrivilOgie de ' invençao "NOVO AOSSORIO PARA
o
2K/1~.011
•
parti
lanterna' • ilagleirae, caracteritads pito
iri
*coag
Move
•
4
o
sansivelaine
Ompreenddr omencialment e un corpo tronco-erinico, g• altura
predominante *abre ao domais dimensica, • falto emanaterral ri:atlas +
s'osforeseent*, de praferancia na colaragão vorgelha, e formado *a peça
lite" ou **afaça,' telescópicas, encaixivolo una no.interior da outra,cOa
o isto coa minhas as extremidades abertas, a dó maior dl:metro, e que ai.
le
aplicada I lanterna de mio ou outra usada come sinaleiro em estrada, +
. ti
r'
temportaidd ui ligeiro alargamento anelar, dotado de uma iério de pequeno*

Fevereiro de 1971'

Seção III)

po Oco, ao eair do bocal de fendas largar, seja refeatido, mi 44)
parede interna, como aglutinante.
Reivindica-e e prioridade dente pedido, dopoott000 na
repartiçâo de Patente. da Alemanha em 9 de julho de 1963, sob o adi%
ri R 35 636 X/39a3.
Ponto ne 1 de 4 pontor apreerentadee.

mago' longitudinais, regulamente espaçadas.
Nato ne 1 do total 40 3 pontos aprosentagos.

1
1--

FIG I

SER40 6 9 159.614 de 2 de janeiro de 1964.
Requerentei ORESTE SAGULLA - SIO PAULO
Privilégio de Invencão: " APERYEIÇOAMENTOS EM PROCESSO Dr vomarn2.01011
DE PNEUMÁTICOS

5

6
*SIM.
de
1
de
jenhe
de
1964
111ko Ne
LIMOU
'Raramente 4214111144312 1. O.
Prifildgio de invenção/ • DISPOSITIVO PARA PORICACIO COOTIOMi
114 0011209 OCOS •
joirvitineacoat
- Repoeitivo para • faericapio contínua, em ma
pmx'nera ca confio, de corpos porfiladm men fia ou de elemento* de
eosl otrução an firma de ehapee provido* coa nn núcleo da untaria])
eajOnme e uma capa de mat"Mil sintatico teraoplistico, dieporeitit
v* 14ecer *a ia* o bocal eentmalakente disposto no cabeçote de ejeção/
da premia do cordão • destinado à caída do material eintitico min+
moa), ao aoha circundado por um segundo bocal, do qual socapa, ali'.
1.„
mnitanommente com • * uni., do material eapmermo, material alatíta
co '4emmopliatico, sendo que o bocal para a mida do material termoao acha conatruido ea forma de bocal em fendae diepoataa /
noe,contornee de un prisma chate e, acontecendo ainda que, direi, .
mene en aogoluda ao cabepote de ejeção, •minto amillepoaitive d• el
alln!laçie en torna de caixa. em que o corpo Oco, *Lido do cabeçotor /
,
is aP jáção, dectinado , a , figurar coa iavoluoro (capa) e ainda pliefi.
mment, 4eferrg yel, 4 falto ajustar-se, pela ação de un "iene que
ata*" na parede cirounferenola2 extorna do corpo Oco, à parede coe
ao anal ee coma proposta, e
elaIa'ra ao eia Papitivo oe ea344raCão . •
refrigeração,.
bem
como
ma atispoeItivo de remoça. 5i
isa,.t.itoLaletçio 4.
foven;ualnento um dispositivo, te oerte, de neard*con e pedido 4s. -se
tent, Pra:21104ra aoq time ns 153.9944 oomoo-r000do pólo fitoo" , de
oudípuoagelee ao,otite4atit 4. ejecíd e Me próxinitadan ditatisO;.'i4
cent. ' de 416*fiV+62e01 . 411'fenidla iargaWar,Wha'UtipdatatVc,
tocai Dam a introduçâo de un aglutinante da tal maneira que. e co;

REP(INDICACDES

aperfeiçoamento° em proas!~ de vulcanizaoées a. Poanagetialme
. caracterizados pelo fato de, estando o pneu disputo co interior ao ao
nel molde. no qual já se acha aplicada a comada de borraana que formo
ri o avo anti-derrapante, e o conjunto eatanto centrado entra oa
...tês da máquina vulcanizadora, com techamento s hermétloe alatoo, 'rogo,/
der-se inicialmente a eètrada de ar comprimido, através da tabu:194o /
própria, equipada com registro de passagem, e direoionada dirstameente/
para a parte interna dos platãe, ar éate que, atuando de dentro para i
-

fora, iapuleiona o 'pneu de encontro ao anel-molde, quando então, abria
do-ao o primeiro de um par de registro*, previstos na tubulação . d. eu.
Irada de vapér, e mantendo-se o g egundo fita/indo, eacasinha-ee o varar/
através de uma tubulação lateral, derivada daquela, no trecho °emano%
dm entre oe doia registro., direcionando- ,o para a parte externa do a
nel-molde, iniciando aseis a vulcanização externa ou poriférioa do anel
ebbre o pneu.
Ponto n e 1 do total de 4 Pontoe '3n:ementados.

Quinta-feira 11 n
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48=0 Oe 159.808 de 8 de ' junho Ge 1964.

' floqueroates DR.ONRISTIANO GEMAMO HAURIAM . 8I0 ORAM Bi Stlb:.
retilidgto de Danação. "APERFEIÇOAMENTO EM PEOHADURAS . DE SEGURADO
- CCM SEGREDO PÁRA PORTAS, JANELAS 8 SIMILARES*.

.I

b-ii mi.536 ta ' ft o Mo. do %St •n . ,
Requerentes PILEINGTON HROTHERS LIMITEI). . INGLIIWEA.
Priata-'..ao ao t arerviot "ÁPERPEIÇCAMENOS zelo RELATIVOS 1 PROMMDi

REIPIRDIOAC820

aperreiçoaaentoe'em fechadura de segurança, 0-011 *eirado, pare
porta. janelas e similares. Aaracterizadoe P e r am cai d ois 41zooa Se ea
coa quais se acopla, por meio de um excentrico, uma tranoa-segra
do aolonadors de uma trava de cooando, acoplade a um disco rotativo ao
Sm4do

ao fixa uma vareta aeioniulora das tranca* auperior e inferior do
'gOoliadura.
QM411

Ponto m e 1 do total de 6 pontos apreeantadoo.

1

,f

M APARELHOS PARA ENRIJECER ~Ida
•

D3 no"!

N. PLIWRIaltil

14
1 Um processo de produzir uma i7G11..s. de ladro olarTjeirlda. ume;
terliado por compreender a exposição de reta Mita ntis vidro aquecida h.
um seio de ree frianento ' ainterpore ao peseagen de mie de mih.

ação de

Criamento gasoso, dirigido para a auperficio de polo

DOIDO uma parto
da área central da falha de vidro, uma siris de membros tendo atua lar.,
gura pequena em comparação com a largura Ca falha de vidro, coo oqm5
6 formada, na falha de vidro enrijecida, uma área tendo um nadai* _ do

eaforçoe que compreende regiOeffi de vidro que não eselical edrijetided 40.1
regiiiee de vidro entre elas;
, Reina:110a aprioridade doa Gerceuendeater laidtdoe s
40614t.
doe na Repartição de Patentes na Inglaterra, em 11 de penha de 103, o
eo 12 de fevereiro de 1964, sob os o4oeree 23 259 o $ $43, momettemi

gente.

a.
ponto de 1 *W °"-al Re 53 Peritos aprommem*

TERMO N a 159.836 de 9 de junho de 1964./
Requerente: GRAULIO DE MORAES BARWSA,/SRO PAULO./

e

Privilegio de Lnvenção: NOVO MOULO DE BANCO PARA PERUAS EM GEAI,
TRANSFORMAM., SM CAMA,/

•
_
Reivindicações./

1 - Novo modlo , o. banco para P0 ruas em virai., transforea
vel em cama, •formado de um banco comum, porim c a r a cterizado por ter
o
encosto articulado no assento por meio de dobradiças com,catracd,
modo que o referido encosto pode reclinar-se para troa e nive1ar-8e
/
cora o banco trazeiro, juntando-se então as partes almofadadas, para /
rormar uma cama de casal.)
, Ponto na do total do 2 pontas apresentados./

TERMO at 160.021 do 15 de junho de 1964
Requerente:-SALSD POWER CORPORÁTIOR a a-EJIA.

Pr1r11 66 10 4* katangão: *ESPÁADOR-gxPiRSCR

em CONJUNTO CUM ANEL
DE NAV
8 PISTA() PÁRA USO C21.0E85E00

$EIVI1lDICÁCOR4

" 4 U.g es paçador-ereasar para su p ortar, espaçar o
pressionar eZtariormente um aro plano no seu aspecto geral em

um ane1'4a4/
plataN daracterizado'por com p reender um elemento elestioo cortado. em
' go
rei circular, tendo extremidades se encontrando c i rcunferencialments clumso,
do o es paçador-exPensor é comprimido radial e circun
ferencialmente até O(
diemetro de operação e tendo corrugações radiais entl:e as ditas extremidlt.
doa, essaieerrugeeBer c omp reendendeush séria alternada de eoto82
Gas e externas estendendo-se
circunferencialmente e porções flexíveis enua
geral radiais entre a3 ditas coroas, as citadas extremidades se encontrada
do empreendendo cada uma uma porção estendendo-se em geral rádiallnente
derlemente do dito e s pa çad or -ex p ansor'adapta4a para e n
contraO a P

ar eão mi
Correspondente da outra extremidade relativamente face a face, pelo men0t6'.'
uma das ditas %ftremidades do dito e s p açadoraexpansor tendo eme projeção
integra/ com a dita extremidade formando uma continuação e extremidade

tei

einal da mesma e estendendo-se em geral radialmente interiormente do dito!,
espaçador-expansor alem da p orção r a61a/mente"uals interior das ditas coral
rugações . e adaptada para servir como um batente para a outra
. das dtfaa ex.'
trefekiedut arenr.ontre,radialmente d e sa l ínhadae entre si. i
e .

4

4
4

4
A
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160.48b de 17 de junho de 1964

"equerente:

1
qpiviráiea-se a priOridade do corrempondente pedido é
1
,MIÚIIIRCD RS Rçpartiçl ,) de Patentes dos Estados Unidos da Amliriça . em 17
',41te IlJahl de 1 .54; sOb n 9 288.43.
.
konlo n9 1 d ., total de 7 pontbs apresentadOs,

III)

DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITEI) r

INGLATEHRO

R1. 13,11410 de Invenção: "FREIO DE DISCO APERFEICOAOO.
JREIVINDIÇACOES .
1

:reio de disco aperfeiçoado da espècie "perita,/

e compreendendo um elemento não rotativo de suporte, elementos de conexo/
para montagem do elemento de suporte à respectiva carcaça do tipo de compm
se, de onde a mesma carcaça resultar montada no elemento do suporte com ma
vimento axial coe '. rela0e

.3.0

disco, caracterizado pelo fato de ser provido

alia das ditas conex6es de montagem um dispositi v o estabilizador tendo a /
forma de um braso que é firmemente Miado por uma extremidade ao elemento/
de suporte e ajustàvelmente fixado pela sua outra extremidade à carcaça do
tipo de compasso.
Reivindica-se

a

prioridade do correspondehte pedido /

,
depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 19 de junho de 1963,

p

sob n 9 z4.3o7

TINanoM
e 160.0z, de 26 , de junho a. 1964
laquirentas ROSARIO CIPOLA . SIO PAULO

Ponto n 9 1 do total de 8 p ontos apresentados.

PrivilÁgie de Invenção "APRRFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A ' ARADOS DG DISe

FITINDIcAchlw
. "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A ARADOs DE DISCOS', caraetegizados pelo fato de que • barra vertical suporte do eixo de cada disco •o apresentar encaixada em segmento tubular so1idári4 com a travessa de
orado, travessa essa tubular em toda sua •xtensa% sendo que a barra vertical mencionada apresenta-se com passagem alargada para piso que atrevei
Oe as paredes do segmento tubular, cos jogo United* lateral do conjunti
•Uporte do disco,
fonte ne I do total de E pontos apresentados.

29
33 31 27

FIG. I
"MOO 119

de 18 da jtáns.3 de 1964

140 128

lloomerog iel W11ERLM RIARUT11 1I0 PAULO
shavtilito do lawongio °ROMBA PARA L1QUID03"

atHMO N a 160.096 de 14 de fevereiro de 1964./
Requerente S.I.Te.R. S Rp.A., ELSTIROCHIMICA ITALIANA DELIS TUAS

gIUMILumad
BA .

1 • %Má PARA LIÇOID08", caracterizado por eompreenoer tom, soporiheo, om teres de lute, cuja face superior cOncava, ou seja, em are. ela

GE./ITÁLIA,/
trlvilagio de Invençãot IWCESSO PARA PRODUZIR AÇOS AUTOMÁTICOS UB MA.

OUIGIN GO ~1 ao

AUSBIO 11404)0, AO CHUMBO MOIA/UB O DMPRÉGO AS LISAS D2 CHUMBO.TSRMAS/

aásenta . doterednado'trecho

de

mangueira ou outro ~duo

le4 de ~orlai flexível condutor doaliquido.
'sebo ag 1 do total do 4 ooetos apresentados.

PARAS./

11~1,Gas.

F16. 1

• Processo para produzir aços automitleos de manudele /
tigdo, ao Chumbo, mediante o emprego de ligas de Chumbo-terras rara.,
Álaracterizado por nbter-se no Iço em liga com o Chumbo, um melo de e32
' Vedo grau dispersivo do pb, indica de seu estado coloidal no aço, e a
ÁransformeoRo de seus agrupamentos plátimolecularcs, de ooloidalmente/
Aspersos, em , aispersões moleculares de grdo inferior, e o aumento do
l erau de subdilsâo de seus elementos do grau de u ns(' dispersa", e, /
311141 ASSIM, OSSamir os Mesmas valores os dois índices de "aço fragili.
• tante" te aparo, sob a açâo do recalcamento do utensílio e da "inter .

TERNO 09 140.142

entono mecânica" na compeCidea cia MatriZ ferrítica dojtço./

Requerente: RUBENS JABLIWSKI e e GUANABARA

de

PrIviligto de Invenqio:

dileivindlca-se a prioridade decorrente de igual pedido dt
' Patente de Invencâo depo,VWda na Italix, em 18 de 20 y ereiro de 1963

18 'do junno de 1964

"UM PERFIL METÁLICO

PARA COLOCAÇIO DE CHAPAS ACOSTJ

SM FORRO iriíso*
4igr1eeicAcbz$
IAS

'Go g° .0,377.1

1.

5 pontos Rol:escutados./
Ppnto n w 1 do total -Ao

PERFIL MÉTÁLICO . PARA COLOOAÇIO DE CRAPAS ACÚSTICAS, ES

FORRO FALSO, caracterizado por se constituir de um bloco metálico que se d„;
1

•

uliaSJU UNÇIAL (-Seção RO

Qç„..

U

300eflefeente entaindeame aba lhatitli4UÃ,4 M-44:
lmo- el-P, r 90 1:9# r•EMlaraa e equiddMriveasi;
Ponto a g • ofá. frov• 4. 4 pontoo, *
antooe.O.tá,'

¡Fevereiro, de 1971 •
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X
tilASSVernalmenta a0 mooso au tro , clorallffluseicur
gaa, • mah , ogn ga
parar por corte o cor p o-tubular ao-Longo da- referida
ligado transversal
do. modo a formar nm , feehamento tikinsversil matanquwna extremidade poste.

ongt f~

p ior do produto adjacente seguinte,uma correls,para su
portar os produtoM
\
.
, •mpacotadoe
,
nua p lano e que estende e ssencialmente a partir da eztrealdam,
de, dos referidos meios de dobraosee Primeiros meioz doè
vedaqío ati à Soim'
trenadade de safei* 'et descarg* . do aparelho,-/e rolos associados com a remi

.420.0"

0:=r

ferida correia e montados para se moverea em conjunto com o referido dism
tração com movimento alternado,. estando os referidos rolos 4
dis p ostos de mndn e tornarem tia rebaixo ou reentráncla na referida correi
e, s flim de p ermitir que partes dos meios de apreensio se desloquem abai.
Co Ao referido p lano durante o movimento de retoxno do referido disposite
et de tração.
e r equ erente . relvindlca a prioridade do correspondente pedida depom'
sitads na R e p artido de Patentes. da- Rolands em 24 de junho de 1963 sob o
o g ?94.,170.
Ponto 11 41- do totei de./ contos apreeenstedos.,
p ositive d‘

18 de tiállo de.. 1964"
Ságaerentes FABRICA DE REIAGIOS PETRdPOLIS MIDA./ESTADO
éíRmo. NQ 160.185. de

" DO RIO DR.
N,

-1181f10.1
de ).nvenção: AP2RINIOOAMENTCS724 DISPOSITIA ELÉTRICO PARA
pAa COADA BK RELdGIOS E. MAQUINISMOS AN.ALOGOS,/

'ftill1140,0

Reivindicacb'es.
1 . AperX ei ço amen tos:"dispOsitívo elátrico pare dar cO£

Ul re160,00
'ta

e maqáismos análogos, caracterizados peló fato que /

eXtreMidade livre de uma alavanca de domando há uma parte em arco,

'ILD Interior do qaal se acham prevista duareentranclas curve1inees5

illegUidas de 'Uma projeçáo terminada em Étinta a presentando esta uma /
•
P'
ffirte reta- esOUtr.4-roontr0nte.da um lado 2 uma saliâncía arredondada,
' 05ID Outro, seguindo-se
.

4

dita proj,á0e um batente constituído pela ex-

trUld4de dSTAlavanca ou 'do referido ' arco que e dobrado em ângulo rePonte; nc ::1 do total

rim 5

)
P ollt0 0 :Weser,"11°

160.202 do
de junho de ,96L
R everente: ARTEFATOS DE METAL ARMEIRO LIDA -,‘,=.CUANABAIU

.0

Pr ivtlaiir de I nvenção': "AP ER FEIÇOAMENTOS EM 04 REFERENTE::

A MABRICAÇA0 06

- SAITOS'PARA . SAPATOE DE SENHORAS"
EEIVIND1CACOES

AP ERFEIÇOAMENTOS' EM- Oil REFERENTES A FABRIC40 DE s
Al
rts. LARA..sa.'. ATOS DE SENHoltAS, c
aracterizado pelo tatá de compreender '.uma barra do aço temperado, COn cavidade numa das extremIdades, Introduzlefa'Ocnica.
•

t •

mente nos saltos, tornando,os resistentes

*MO tf0 160.298 40 23 da Junho' de L9611
o
ente, SOAG NACU'INEnOOLS LIKITBD'‘,2RITANIC's
yriviligio de InvenciClAPARRLRO PARA BRPA4TAR PRODUTOS NUM 111014080 DP
RVill'AUTOsALIESIVOWQUkUB LEGA POR CALOR!'

e faolitando a troca das capinhas
as quais são fabricadas em material de al ta . ristncia e fl
exibilidade e fo4 .
nadar cor im ,Ine centrai para encaixe na cavidade da :Ire,mencionadd”Warra
'ente rI 1 o t p tal do 2 conto:, arre:ori:./dot.

IVLCACOEi
,

Aparelhos para ompacbtar produtá g num invalucro de material 5.01,8.
ft pode ligar por calor, caracterizado pe vi -of-aãO dá cOmpreender
meios pai"
v.
dobrar longitudinalmente uma tira do referido material numa forma tubular
primeiros meios do liga$So i parb, fsorchmsem,bs bordos de .referidoktira
de feriar um corpo tubular cofigentcmelom,pare.sucessivamentelatroduste,
roa o, produtos a ser macotalomo i corpp ttbulin rassisforsiado, aa dia
.

positivo do tração com movient0 eltOroado„
qua compreende meios-de apre.
JAAv,
,a,
indo para fazerem avançar o couwthnlar,qte ,contam os referidos prodeM
tdibi aegoodes meies da314p,prf,,qrcílt„pAgarido corte tfxkultr
o

et

át Iça

,na,10

trku,
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de interna de uma aba estendendo-se na direção da dita ponta e por uma parede,
CREO 11)5 160.238 de L de junho de 1964

estendendo-se em geral axialmente, o diâmetro da dita aba na sua extremidade/

= SãO PAULO
'Requer:nte: INIXISTR1A5 DE LENÇOS VANITAS 5/A
!
i Trivil,ígio de Invenção: "NOVO SUPORTE-EXPOSITOR PARA LENÇOS"
.
- REIVINDICAÇOES
. rimo suporte-expositor para lenços, do tipo acon.
dicio l ado em invOlucros ou envelopes contendo uma ou mais unldades,caracte
Irizao, por compreender essencialmente dma armação escalonada em degraus, /

interna sendo algo maior do que o externo do elemento de ponta, uma gaxeta a./
miar axialmente alongada tendo uma porção em contato com a parede estendendo
.se axialmente da ranhura ala gazeta e com a porção final cilindrica do elemeol
'to da ponta sob fárças compressivas radiais efetuando-se usa vedação entre os'
ditos elementos de ponta e bolsa, a dita gaxeta tendo uma face final adjacen..
te à parede interna da dita aba e uma superfície interna afunilando-se inte-/

yOrmi, r da a partir de dois montantes extremos laterais, dispostos vertical-/

riormente desde um diametro maior do que o exterior da ponta na dita face fif

cent4, e compostos, cada qual, por duas hastes escalonadas e superpostaa

nal até' um diametro menor do que o externo da ponta na parte de vedação, ca../

Rixw'..fs entre aí, por solda ou equIvalente, aos nivela* dos vértic,,s em con
tatd, montantes estes interlijados por uma série de hastes paralelas e ho_
intata', aos niveis de todos ou quase todo ', os vértices das hastas late.
'
4'1r:
Wai inferiores e superiores daqueles,
/
nO 1 do total Ju
1

".-env)

pontos apr,'.entados.

racterizada pelo fato da porção final em geral cilíndrica do elemento da ponta ser provida com um ressalto circunferencial axialmente espaçado da sua ex.
tremidade final e radialmente oposto à ranhura da gaxeta na bolsa, a gaxeta /
Sendo provida com uma quantidade de chavetas dreunferencialmente espaçadas
, integrais bom a mesma e posicionadas de modo a se encontrarem contra a parede
interna da aba da bolsa e contra o ressalto circunferencial da dita ponta /
quando uma férça longitudinal tendendo a separar a ponta O a bolsa é aplicadd
à tuhul4ção.
Reiviadica-ae a orioridade do correspondente pedido dem,
,;it..do no N,parti ,zão de Patentes dos Estados Uridos ' da América em 5 de julho/
Se

nO

293.066.
Poelito n o 1 do voai. de 4 gnntos apresentados.'

\

TtiaMO N g 160.639 de 3 de julho de 1964./
• 'Nelquerente: SEIBASTIO0 SIASSI./SX0 OULO./
tri. a ilágio de Lovençâoe APERFEIÇOAMENTOS
.6 OUTROS RECIpIRNTES./

TAMPAS INVIOLÁVEIS PARA /

FIG. I
/ERMO No 160.706 de 8 de julho de 1964

ReivindicaçlSes./

Requerente t °RESTE VASTARELLI
1 - Aperfeiçoamentos em tampas invioláveis para frascos/
w' a outros recipientes, caracterizados pelo fato de
ia por

ser a

mesma integra

Privilegio de InvençXo "NOVO APAR8LHO RARA APLIC4X0 Da MEDICAMENTOS Vtl%
RINXRIOS"

uma raha com flane superior pi4sa por pequenos liames radi

ais a um anel de ruptura concentrico ao dito flange superior que por/

SXO PAULO

REIVINDICACOES

1 - Novo apariIho para aplicaçáo de medicamentos veterinários, tais

seu turno se prende , a uma saia ou anal da aetenção por meio de liameS

como aoluçães tarapeuticas, desinfetantes, comprínidos e outros, por via-

r8d 4 ais identicos aos anteriorea./

bucal, caracterizado por compreender inicialmente um reservatório depósi-

'
Ponto n g 1 do total
de 3 pontos apresentados./

FIG.I

to, de proferancia cilíndrico, e provido de um orifício central de; funde,
ande se aplica um pequeno segmento tubular, rosqueado externamente, e a
vançado para fora do mesmo, reservatório este equipado com uma tampa, datada de um orifício excántrico para entrada e saída de ar, a dela salientando-se, central o ortogonalmente, um pescoço tubular retilíneo, que tez
mine em grande cabo transversal, da configuraçaa anatómica para os dedal/=
da mrox do operador.

Ponte n o 1 da total de 5 Pontos apresentados,,

#

•
!

,TERMO Na 160.632 - de 3 de julho do 1964
Requerente: UNITED STATW PITE AND FOUORY COMPANY =

I

l!rivilegio de Invenção: "JUNÇOES PARA TESULAÇOES A PROVA DE SEPARAW"
WEIVINDICACOES

1 -.Uma junção para tubulaçRes a prova de separação, acorolamentos e guarniç'des do tipo de ponta 2 bolsa, compreendendo um ele•crento de
(ponta tendo uma porção .Krt.i cilindrica, un ei ,nento d bolta recebem., a 4,1tada ponta e tendo uma . ranhara de gaxeta axiulmence a3.nngala rbdialmente
C

o

dita porção allíndrica da ponta, a dita ranhara sendo definia pela par2

TtRMO K g 160.692 de 7 de julho de 1964.
Reverente: RETALL AMO aND CHEMICAL COMPANY - U.S.A.
Privilé4lo as Invernia: " RANDE.IA DE SERVIR ".
NEIVINDICAODES
1 - Bandeja de servir, caraclerizsda pelo fato de compreender uma'
'o.eadeja infer! a o "- ' p' "r um, 'g p,miférica

aal.lada; ama olaa....ii.aae de cilindros leoa oa-,aa fixe.... , d ao lado de

;
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TÉRMO No 160.721 de 8 ah, julho do 1964
Requerente: RIETZ MANUFACTURING CO = =
tbpo da bandeja em posiçães igualmeute espaçadas uns em remas) aos esit

Privilégio de Invenção: "SECADOR A AR"

troe, sendo o eixo de rotação doa cilindros normal h superfície plana/
da bandeja; condo os referidos cilindros adaptados para conterem real-

REIVINDICAONS"

"%\ ^1 . Um secador a ar caracterizada talo fato que 41. Casam:Mel

' plantes de bebida; uma coluna aprumada fixada ao centro da bandeja,00n

uma cámara de secagem vertical forma4 para providenciar pelo asnos duas se-/

tendo a extremidade de tapo da coluna uma parte Oca roaqueada oilindri

Oes de secagem, uma seção ficando por cima da outra, uma moção de garganta /

os estendida verticalmente; uma bandeja superior' aubstánoialmente

servindo para ligar as seçOse de secagem, ditas seçBes sendo circulares numa/

na dota de uma orla periférica aprumada, uma abertura central na refe-

seção horizontal, meios para introduzir &teria1 a ser secado can/unte:menta

rida bandeja auperior, um flange na referida bandeja . euperior para a

com uma corrante de gás secaate para dentr.4da ekremidade inferior da aeção/

colocação da bandeja superior na extremidade de tapo da referida colu..

mais baixa, meios para exaurir gás de secagem e material secado a partir da /i

na coa a abertura na bandeja (superior em alinhamento vertical com a re

extremidade superior da seção mais alta, e meios de contrále do fluxo disposa

ferida parte Boa na coluna; um membro roaqueado colocado nit abertura /

to dentro da seção de garganta e servindo para formar um orifício de fluxo aJ '

na bandeja superior e engatado rosqueadamente com a parte Boa rosne".

atilar, ditos meios de contrále do ;luxo disposto dentro da seção Wgargaltal

da da referida coluna, e uma cabeça alargada no referido membro rosque
ado engatada com a superfície plana da referida bandeja superior; o rei
ferido membro rosqueado e a cabeça travando apertadament‘ a rafaria& /

e servindo para formar um orifício de fluxo anular, ditos meios . d. contraio
do fluxo sendo ajustáveis para variar as dimeneZes radiais d. dito erificio

i

anular. : .

R.sivindica-se a prioridade do correepondant• podido depossitad011

bandeja euperior à oclána.

na Repartição de Patentes norte-americana te 9 de julho de 1363 sob ne

Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados:"

893,795.
Ponto n e 1 do total da 7 pontos ag•zentadoa.

//

FIG. 1

-

22XXO Se 140.708 de 8 de julho de 1964.
Requerentes ' CONTASHIA SUAM DE PAPEL E aunou ° . SIO POIO.

Privilágie de Invenção& "NOVO DISPOSITIVO DE rooeq.nRA AUTOCLAYES*.

TERMO Ne 160.764 de 9 de julho de 1964.
Requerentel N.V.PHILIPS , GLOEILAMPENPARRIEKEN - HOLANDA.
PrivilEsio de Invenção; "APEFPLIÇOAMENTO EM OU RALATIVO A C0MP0S1083

Irava diapositivo de facho para autoolavil., caracterizado por

DE MATERIAIS DIELETRICOS DE CERAMICA_Li
"
REIVINDICAÇãe

~apreender inicialmente a tampa prOpriamente dita, em formato ovalildeo
e provida de uma faixa anelar, sobreposta e fixada parifbrioamente, fgi

- aperfeiçaamene ma ou relativo a oomposiçãess de materiais oa

ma esta da qual deriva-se uma 'g ari* de nervurai de rafbrço, orientadaa
°arpoe dielétricos de carâmioa. caracterizado pelo fato de consistirem
radialmente na faces superior daquela e resunidae-tbdaa am termo de um
bloca cilíndrico Oentral, o qual forma ainda una dapla aralha ~Meai
• afferiar,00m faro tranaveraal concordante.
Ponto a e Ido total de 5 . pontos apretextadoa..

subetâncialmente de titanato de bário ou Ba0+TiO finamente cristalino/
e de ZnO, como constituintes da oomposicão em que a razão molar Rads
110 2 é igual a ou se situes' entre os valores de 100;100 e 1001(100+7,On
sendo o teor de ZnO livre e/ou ligado igual a 1t, expresso em mo18,8en.
do E um valor de O, a 5,0.

_

A

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
na RepartVio de Patentes da Holanda, em 12 de julho de 1963, aob o ne

295.254.
Ponto ne \ l do total de

6 ponto*

apredentadoa."'

TIMO Ne 160.776 de 10 de julho de 1964
Requerente, À & V (OVERSEAS DEVELOPNENTS) UNITED .
Ptivilágio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA ALVEJAKEIrIG ZN mem.")
-RIAIS CELULISICOS"

smsularna
n

. Aperfeiçoamento em processo para o alvejamento de materiais ~754
lalOsicos em maio aquoso, caracterizado por

comProonder PrImalro 0,41/10elleat

sto%

sh.J

,

GiCAL

itt materlal

cor uma misture de olor c didxido de cloro, conferida de MO
a 98E
12 dióxido, seguido por una extraçâo caintios, regeide novamente p oFnm alcali
lente com diísido de cloro.
a requerente reivindica a p rioridade de identico pedido decomitado
ma Repartigio de Patente: canadense 4 em 12 de julho de 1à6, sob n
9 879.468s .
Ponto n 9 1 do total de A contos auresertadom.
M140 Ne 160.862 do 14 de julho da 1964
Nequeentee. STANDARD ELECTRICA SIA m . OVAI1BARA
ao-s .-11 4.10 da Invonie "COMANDO DE TaLRFOU MOTO E‘ 8001PARBSTOS
SAME^

IBM Ne 161.010 de 21 de julho de 1964.
kequerentel armo CABRAL DE CASTRO - SiO PAULO
tolealegio de Invengsos MARCADOR E CARIMBADOR A 00'

PITIMagag
ILIBUDOB E CARIMBADO)) A BIS, caracterizado por postuir um ui:.
qarieo de forma eipeolal, cilíndrica • alongado, constituindo do um ra
Oissionto reforçado (1) co qual se listradas gie liquefeito.
Pente c l 1 de total de 6 pontoe &perneta.%

TES"
EIRVIN111CACCBS.

..

1 - Comando de telafone ~no d. •ddipadodt0A ases tatantat,
ej
Motorizado Dor conter ao tipo dascrito na patentj principal e soas Opila./
ssg er precedente, e nal. p articularmonto um *tateia p
ara contrOlé de coseu./
tradores de linho d* talefona •ddadeados por um multi p let de correste porta.
dera, cujos Cintlit Oi0 conectado* aos troncos de
2 fios diretoi e sio adapta
-dos para transmitir sinais :ta piti por moio de um p onts2 de eileentoth
de no
lado e uma alça do outro lado • pela transwissio da ume trepane%
indltatt
to.2 como um sultiplea chaaado

timo o. Idl.odi de 2% de julho de 1964
Requerentes SOUTIENS E CINTAS DAnLING SIA
SIO PAULO
Privilégio de InvençÃo! "APERFEIÇOAMENTOS AN CU ABLATIVOS ALÇAI, PARA PM*.
SEIOS"
ABIVINDICAÇOMI

x APARFEICUMENTo g LM CO RELATIVOS Át , ALÇAS PARÁ PORTA -sarau,

EERMO N 9 160.922 da 17 de julho de
1964
%quarenta! RUY DE SOUZA a JOEL RIBEIRO M e $IO Page
Privil6sio da favonias *NOVO DISPOSITIVO PARA MIMAM DA
gatIldr
11111MDIC.A.01rot
Novo dispositivo p ara artion/acto de Portes, eMprunIta.
ia aula p.9., 0m 1 infletido, uma fixtda em
alojamento previsto no batente,
o Outra impostura da porta, daractoritadm pelo fato de a
priaeiga da g PO citadas, ser provida co seu ramo horizontal e voltado
p ara o interior /
Po alojamento do batonte, do &Meio mamo
e eze;ntrico o de na poquentO
Motor% lateral, tornados de uma orelha voltada para Uva, mulo e
elgoTnt
Èekt dotado de oriffein.
ag 1 do total.de%

estes apresentando alças usuais com five/as de reclamem do comprimento, cada
alça ligando a parte superior do boje correspondente aba posterior cirna./
dente da peça, caracterizado* pelo fato de que a alça apresenta intercalada 1
em sua *atentais, preferivelmente pela parte posterior, junto 1 aba menciona
semento ou tira •listica
Ponto 119 1 do ttstil de 2 pontos apresentados.

o

eanteopmuomppmles.

temo NO 161.415 do 4 de ages-to do 1964./
Requerente: nyine slg , INDUSTRIA , 00112CIO E 16FOACA00.410 PAULO./
Privilegio de InvenOloik010 EDINWEDO./
(
-1 . Novo brinquedo, do tipo de ardarviSZO e, para a com.
posiçao dos Mala variados-tipo; de conetruçÃo e objetos em miniatura
caracterizado por compreender uma pluralidade do eleMentos ou capsulas,
iguais, feitas de preferi:meia em material plístico OloridO, cada qual
sendo formada a partir do uma base pricsitica retangular, de pequena /

altura, Oca internonente, e aborta co aso face inferi,or4 base esta de/
cuja face superior. , e em alinhamento central lon g itudinal, salientam./

fZ t

ke~:es_11

na ortogonalmente duas ou gp outro ntlmero qualquer 4e.projeç6es tronco
cgniCas retilineas, tamb44,1rifer4apenf.0 44a R e com eltura,de preto
,041 Cis paicr cuuk (1,41Pro 4adu el iWp Ag_20, cm gp_o qu,gais faltes da
•

4.1
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Quinta-feira 11

da base, podando der preVIsto um desenho, em releVO CO eito, configUra.
41,0 de janelas, portas e similares./
tento na 1 do total do 2 pontos aureseotadom./'

431

3$4£0 se. emaymmadat de numa pleistíde, Gel" Firallnik
Internos ge eoeunioam com outra gola, paralela k pritiolva e eirmalommal
ee eom outra transportador -de material Clietiee de reatesdleedit eeW,
eolerido-distinto do priaeirc
Ponto n a 1 de total de R ~toe aptileheiffikr

II

Iffierf(

•~2-;->:a ri
F1(;. 1 -

FIGA

TÈRMO No 161.122 de 24 de julho de 1964./
Requerente: JOSE ps NEIRA DINS./PERNAMEUCO./
Privilégio de Invencãos UM APARELHO DIDÁTICO./
lIeivindicações./

1 - Um aparelho didático, caracterizado pelo reco que 260

TERMO N a 161.142 de. 27de julho de 1964
Requerentes RoDOLPHO STEINDL - ALEMANHA
Privilégio de InVençío "CHUVEIRO ELMTRO AUTCHUTIC 0 •

sobrepostos duas cortas, uma das quais dotadas de janelas e ambas coM
e

ilustraçõeervéri e s, havendo uma terceira corta que encaixa por faro /
da sopas:Sor e, uma quarta corta ou capa que 'cobre as anteriores e dé
encaixe Central a um tAda. es.ac p ecas concentrlcas girando /
num eixo comum./
Ponto na 1 do total de

3

pontos apresentados./

F I G. 1

MIVINDICA.C64/
- CHUVEIRO NUTRO AUTOMÁTICO", munido de 'membrana aute-eadante'i
caracterizado pele fato de a mesma ser provida de bordas fundidas na prdl
pria membrana de um ou ambos os ladts do dieco,da ~brama *Wenn 4.'
assaetrado, que dispensa e ~rego de parafuso. dm volta do 4huveire pra
perelona melhor ~lamento e nai's resist;ncia 4 latiu precates de igaw
Ponte n g 1 de total de 4 pontoe apreeentadea.

TERMO MA 161.621 de 7 de *Oslo de 1964
Requerentes AMORICO EUUSZ e CATALISA UMA DM JURAM. SIO Plae
Privilégio de 'avenças "MARCADOR PARA TROCA DE 61.E0 Rd VR/CULOS"
TERMO RA 161.514 de 6/ agiet* de .1664.
Raquerentel RAUL DOS SANVOs - SIO PAULO.
EX
OW RRUTIVue a 4116.144111
Priviligio de InvençÃos • gzannomgemos
•
PARA =insones ia PIÁSTIO).
REI VISDIOACSES

i - .Am psuokmÉNTos -Em 6u RELATIVOS A. CanOTES Pai eartaa3e..4
RE3 DE PaSTICO", compreendendo bocal circular te descarga ao qual cor
respondo peça tronco-cênica central circundada por cobertura sol: fe:xma.
cão de folga correspondente I espessura de saída Co material •Ztraiale
cnraoterizadi)s pelo fatio de que a pega tronco-cónica internanente,pela
bade só apresenta oolignda a corpo oilíndrico ' dotado da panais longi;*
fd.Titin tento na.suporficie/ooso internos, condo que os pAmeiree :. st
cbrom ad'gcla Wreentrância 'canal ciroundente no quiri se'abre-ceauni-'
-

PRIVINDICACOM

Marcador para troca do Oleo em velculoa, caraeterisado por eag
preender essencialmente uma pequena peça retangular em de outra confimurd
gio qualquer, formada por duas fanas iguale de couro, material pléatioe.
• oa outro, unidades entre si pelas bordas, e provida internamente de uma .
placa enrigecedora, a qual tem sblidério um pequeno elemento de imA em IR
a face posterior, peça esta cuja fana anterior é dotada de urna série de.
pequenos orifícios, equidistantes e alinhados longitudinalmente, bem Gemi
de uma serie paralela de aberturas ou janelas, alinhadas transversalmente
com aqueles, a aos quais corresponde uma serie de pequenos discos planos,'
intercalados entre a dita alha . anterior da-peça e • placa interna antigo
cedora, cada qual sendo provido de um pine centra/ Ortogonal, avançado ofh
.

citados, bem c omo
de.
ra fora de Um doe orifícios
..
_ uMa griffffleie R9rItérlege
,

PO
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:Menem;
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,
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d. Algarismoo der mero a movo, at dvel da abertura ou janela corresponde
-;-\`

I,

PontS n 0 1 do total de

2

pontos apresentados. i
TUMO N o

161.664 de 11 de adicto de 1964./

Requerente:

auto SHIMAKAWA E K1YP5HrSIMAKAWA./S1t0 PAULO./

Privilegio de Invenção: NOVA HiCHA RECULáVEL./

geivindireees./
1 .

Nova bucha regulcivel, caracterizada por compreender í
am corpo formado a pa.rtir de dois trâchos, sendo o trâcho inferior adth:

fà

s

formato tronco-cOnico, e o superior em formato cilindrico, e ambos
providos em suas extremidades de p rolongamentos cilíndricos, ou vais,

FIGI
Ç e r'tilMO Ne 161.190 de OS de julho de 1964.
(t rEaquereniet PAREM INDUSTRIA E COMERCIO DE miclurNAs LTDA. - SIO PAULO
pP ivilátio de Invenção. *PRENSA HIDRÁULICA PORTÁTIL SACA-PINOS'.

IN

REITIfpICACBBS,

cão providos de rosqueamentes externos, sendo que ao referido trecho/1
1

inferior tronco-cônico e aplicada inicialmente uma peça cilindric&
dotada superiormente de unta estreite aba contornante, e linfericr:eftt!',
.rom rosqueamento externo, peça esta sendo pressionada por mim ...meie,

-"Prensa hidráulica portátil Beca-pinos", °empreendendo ma ot
%adro, portátil, provido de alças, estando alojado es dito cilindro,/
Une pistilo caraoteplaada pelo fato da haste p rolongar-se para fora na
ponta da qual há um protetor, com zona re...avada na extremidadei . estanto'no tapo da carona do cilindro, afixado um oabeçoto reaistente, no
A
' nal Istoluan-se três pares de garfos, com rareei**, e doia suportei:, /
Alleamaralmente opostoe.

e dois parafusos, rosqueados no prolongamento cilíndrico do trâch0
tenor tranco-cânico; e ainda a peça cilindrica sendo aplicada interwi
umente ao braço original do volcU10, o qual, ecarl pressionado por/
um terminal cilindrico inferior, provido de rosqueamento "*-- n 0 narN
se r' encaixado inforiancente na pega ciliudricad
Ponto na 1 do total do 3 p ontoe apresentados,/

Ponto n: 1 do total de 6 oatoe spre...mtadoo.
FIG. 1

50
é'

/4/.282 de 50 de julho do 106b
Emquirontee ROBERT JOENS OAB=

1.0.A.

101113i10 de tavemçiot 01 COMPO5IÇIO DE COBERTURA DE ADESIVO SIMINIL 1 PREL.

• 810, PROCESSO PARA A PREPARAÇIO DO MATERIAL NO FO./
(26 ADESIVO E PARA AUMENTAR A DUREZA DE POLUIROO /
DE A:MIL/Jia PICAJOS080
REIVIODICACOU

fir,:- oleítodo de aumentar a durem de pol./meros de aerilite, /
%opimo, poIimerisados *e solventes allaticos, compreendendo, que inclui
?iam mencionado aolvente alifático, durante a mesma polinorissgio, am aoativoro

(me elevadas propriedade de litaeio de hidretinio.
R•tvindica-ae a prioridade do correspondente pedida depbeita' s Jatado. Unidos da Am4rica om 1 de agosto de 1963 sob e1 299.303.
aco
r

Ponto ao 1 de total

MI

12 pontoo apresentados.

TEM 101 161.814 de 17 de atento de 1964
dequerente. rttno LUIZ DICCÓ NUNES -é SIO PAULO
Privileigio de lacineio "APERFEIÇOAMENTOS DE CHAVES PÁRA FECHADURAS'
ASIVUDICAÇ0§1

.1 - Aparfeiçoanentos em chaves para fechaduras, caraeterisades per.
compreenderem um corpo substancialmente ovalado ou de outra comfiguragia.
~quere compoete em duas estalei longitudinais articulada. lateralmente
entre si, e providas de um dispositivo de acho, ou fixáveis por Simples.
prosai° de encaixo, corpo este que forem um alojamento interno, de aemme
dará** paraéuma pilha do tipo p astilha, e onde sio prevista combói duas Li
minas metálicas, com uma das extremidade, em contacto direto com uma peou
na lampada, instalada central . . frontalmente naquele corpo, dita* limlnoo
tendo as extremidades opostas, um em contacto direto Joe um dos terninsie
da pilha, e a outra em balanço, poria p oasívol de ser posta %contacto .1 coa ó outro terminal da ma g ma, por aço de um pino Is comande, avançado .
para fora do corpo, atraveis de pequeno orifício lateral,
Ponto n a 1 do total de 3 pontos apresentados.
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Quinta-feira 11

untai, caracterizada por comorcontler é partir de aa azo aclaneder

* RIRMO Np 161.450 to X, 414 'gaito do 1964
Requerentes MIGUIL CAIOURA 1IRMAID11 9 • SIO POLO

VOS t VEORZ/INISo
FrivIliglo de lavandas OAPIRIEIÇOANOTOS ZR W RALáTI
1~"
1. 4P1RFEIÇ0A14INT OS 1M tel RELATIVOS A VEN1ZIANAS, caracteriza
apresentar dois pares de guias vertical', no par *e ea
doo, inicialmente, por
superior os g
a corta distância do extremo
da lateral da veneziana, sendo que
aproximam, por doflexão, continuando para.
demento' formadores de cada par se
conjugados por travessa artieulada.na parte central
leio. ate o alto, ondó são
o das guias giconsequentemente/
per eixo tranaversal que permito o basculament

das palhota' • ela conjugadas, sendo que acima do nível da deflexão menciona/
.encontra-se dois batentes inclinados fixos, contra os quais operando
-da
,eao dieoostas em cadeia ao longo das citadas guias verticaia
Ponto no 1 do total do 3 pontos aoresentadoe

ae anel de :posição horizontal de movimento rotatOr10 provido na suo
te superior de acanalamentos ou dentes capazes pela sue conformação
admitir dentes da roda dentada Motriz onde o anel através de suas pro
berâncias superiores, pode acionar vírios elementos providos de rodam
dentadas providas de eixos que tiniam em barras fixas o corpo prinelpal
de troa grelho de conformação coincidente com o anel horizontal dentado.
go barras fixas rematam em sua parto superior em ume crista dotada do
cortem especiaia que admitem sOliâncies do pranchetas que apertam a par
ti: de COXIAS do meio susteatador dos alimentos a serem assados e sonda
ditos,cortes os que •permitem regular a altitude do alimento a assar a
partir do meio gerador de calor./
Ponto oa 1 do total do 3 pontos aprosontados.,

*ar

161.899 de 19 de agãeto de 1964
INGLATERRA
Mequermitet PILII1GT0N DROTEERS LIMITO .
ou BUATIVOO auremeak DM
Invenção
"APORTSIÇOAMENTOS
PM
Privilég io do
?ERMO l o

VIDRO PLANO

'

MISIUNS201),
qUal, o elo
- Trocasse para a fabricação de vidro piano durante o
do cote em contato cm metal em fusão, caracterizado pelo fato de íantez
o qual mas inpsi
ose no metal em fusão um 'tr' aço de um elemento aditivo com ,
dO metal em

reza no metal em fusão preferivelment e reage, e removendo-se
uma impureza pelofunio um produto da reação do dito alementoaditivo com
metal
eia'
fuião
uma
camada liquefeita
manter-se em contato com Uma zona do
. de um composto que recolhe o dito produto do metal em fusão.
.4 requerente reivindica a prioridade do correspondent e peado moo
',gilete de 1963 0
citado na Repartição de P atentes da Inglaterra-e m 19 de
8260,.respiectivemente-.
e cm 27 do fevereiro de 1964 f_ppb n ds. 32758 e
Ido

11111t0 me 162.115 ce tb de agosto de 1964
Requerente: JOSÉ MUQUE BOTEW, o SILO Plano
Prs,viléglo riu 111v. enção: ,!NOVO CRAMPO PARA FraÇAo uE TuBoS- Pras tis Mulo"
. Novo grampo para fixação de tubos e fios em em.S1,
,reoteruado par compreender inicialmente una tira de metal flex/vel ou rato. /

ria'l equivalente, dotada centralmente de o/Vícios longitudinais Ond0 eãO
cados parafusos,ou pregos pare a sua fixação, com uma das suas extremidades

provida de um alargamento anotar, formando alça, para encaixe da extremidade skj
posta.
çhnto AC

110010 RO 162.257 de 31 dg *MUI de 1964./
Requerente: METAIS IMPRENSA GRÁFICAS LTDAJSÁO Psomo.,
Privilegio de

30

do mtal de 2 Pent os aprpeat'JWIS'

4

total do' 26 pontos apresentados.
29 -

IAVCAÇÃOg

APRRYBIOAM8MT08 RM. APARZRO PARA CONTRDíit

AR EM PNEUMÁTICA
/I

(

•

REIVINDICAOOES

4

'peivindicaçaos.il

.1

r

24

2.54'

5 36

TP,RMO N d 161.8 66 de 18 'do .ígg sto de 1964¥/
Requerente: MARIO VALOES.PRIW AY ., --,
InvançÃo: UMA NOVA GRELHA COM,MOVIMENTO BASICU'DE ROTAÇZO
Privile gio do
!
'
ROPLIZOWA/..,./

uu¥

F.121o71,12.1Tc aàán . ACV5, g rlha com moviment o bAsice,no r00,0-norl

Aperffiçoamentea em aparelho para controlo do ar em
ãneugatacos, do tilu eme caljugo =A &ave de coutrolgo, um depósito /
de ar compriMido ou compressor, e um-manâmetro i parai!o controlo e ooR
ração da pressão AOS pneus do veiculo, caracterisadOS -Pelo fato do 4
I
chovo de controlo ser formada por dois bl000s justepástoa, fixados ee
tre si por pararnsoo ou similarqe, e aplicados ao painel do instronoe
toe do voiceo, blocos âsten dos quais o anterior fiCAR, em sua taci
Voltado Pan,,o,PoSteriOrs,urage-rA0a1nO,C1rOtS,Provido ePannaol
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434 G1 sinta-feira 11

libliti411141 paeoCAtip dotte" CS
O Pr424md, de periferiap_dO 'em
' haix0 COM:bandó nte guarnição 'anelar porifírica com orifício conter
~ta en'i aquele; e na face frontal do bloco anterior.eand0 aplicada/
ele Vílvola de descarga, com passagem axial alinhada enn e erjricie
iCI dO 'bloco, • obliterede por esfera salta, assentada *Obre cola hp

liontorem.se ortogonalnonte da rifo:dia face oonterior, pino* ecm.a1argemen.0
tos elnicoe co sua. extremidade*, formando botam:, em ndmero correepomdente O
ao minoro doe oriffeloo a serem praticadot na face frontal doa garras do pi../
2-n-choques(
Omito n e 1 de total de 2 pontos ageoeentadoz.

ticoidaJ ,r • de pressão colibrível por um cabeçote regulador.!
P

Canto n e 1 de total do 4 pontos apresentados.)

FIG. 1

22

TUNO N e 162.300 de SI de agaste eo 1964.1
'ignorante: "COE YALE & TOMEI INC./E.U.A./
Priviligio de 'ave:nãos MECANISMO DE FREIO./
Reivindi• mçibeg•I

FIG.
rum() N e 162.067 do 12 de agosto de 1965
Requ . ,,rentie itmesTua E ÇOMIRCIA AJAX S/A = . SIO POLO
do Invençaot •APERFEIÇOAMENTO DO FREIO DE REGULAGEN DE POLEAI DE
:ANELASf
RgIVINDICACOSS

OP"

n Aperfeiç -am p uto de freio de regulagom de folhas de Jane..

fato de ser o freio constituído por um porfil do alm
Cinto deslisanto no interior de uma guia do nylon Injetado, dito perfil soa
do portador ao pino do aço de ecoando da janela e possuindo um orifício cem
tri no.qual se aloja um parafuso de latão • tr:s cavidades que atinam dl _
to'oriticie central ,• são ligados entra si por um rasgo, oendo que a cavida
d0 central aloja umanei de latão, do pressão, relacionado com o citado paIss,oarnoterisado pelo

1 Um rotativo conjunto de freio de tambor comproendendo aia plaralidado de membros de engatam:tato de tambor dispostos em relação/
ponte -X -ponta dentre dum tambor • membros aoionadores dispostos entro
adjacentes axtrazidades dos membros de a:testamento de tambor para asseri
ee membros de engatamento de tambor a angataaanto com o tambor, caracterizado pele fato de que um motor incluindo um membro acionado por flrça,
anvolve • eixo de tambor e á acoplado aos membros de acionamento para e.
tatuar movimentos dos mesmos.,
4 requerente reivindica a priorivade do correspondente pedida depositado no Repartição de Patentes dos E stados Unidos da Amáriel, /
os 12 de setembro de 1963, sob no 508.5;8.,
Ponto A O 1

do total de 9 pontos apresentedos./

Cat'uso do latão.
Ponto n e 1 do total do E pontos apresentados.

,
o

TERMO Na

162.454 de 8 de setembro de 1964

Requerente, AR TETRA.. soeu
Pr 4i.i l6gio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA PROUJZIR DM LOCALMENTÈ DEFINIDO MOI
DE ESTAMPADO D/flO IMPRESSO NUMA BOBINA MOTEL Dl KATI

:l62..188 de 11 de maio de 1964
ttEM0
I fiegoorentOS *Pin sumiu. . sio PAOLG
'civil/g/4i Co: invenção: . snsrsiçamENTos im AMORTECEDORES DE PARA-CROQUIS"
Aperfeiçoe...entoe *e amortocedo:ee (g_ píta-ch, v,uo-0 do tipo
Cerrado pelf um bloco do matorial flexível, seja borracha ma plistico, de qual
quor owetivicaçl% coa face poeterior plana, caracterizados pelr foto de ma-/Ne

RIA.L DE CHAPA"
REIVINDICADES

para produzir um localmente definido molde/
int"ervalos Mija bobina mí
vai de material de chapa, caracterizado pelo fato da que a ferramenta do
tampamo ou imp:essão que carrega • molde 6 artialidamento 'fleponam acima ta
1 .

Um dispositivo

estampado e/ou impresso repetido a prii-determinadea

411-).
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„
‘, •
br 4 414 d"Ch 104. ‘ 0.4.1 ' ,#.4 +0,0" A.M

i* we*ani..4n"tawnwm.4.1.401.

de 12 5-...d.,,,sgeo d. lawa'ssiao e-,a bobina Moldava,/
Ir twed. ;•• ooSsaa 'Ser aplicada i 'bobine/ de
tal
outra.
tl StRV e
14,1*
de
liOkto
ao Vulto da. ‘ptai a notana ~a de /
ou retirada da -samea, gim. um
dietanc.ta
em fronto', ao eixo da tez,
correr 4 ol000to coa • sen Orartionta dos leart.askia,,:em -o" de toprassIo' na direqiiado. suando da beba • que a
ferraueuta de estampagem . ou de 11Pre-2-r1..‘ . 4 . pr-cdetada da tal modo ..que a
'e *Lio
ra ponto eu borda ia tufado da ~ia tgu4.1.;e,,te selatsode
fairomomta do extdeaparOm ceafie impressIo que 4 -eixo de ralo de *paio,
o cala 4 obtidti Rua a ferramenta d esta/pagai mi 0; iatpMessdo, 'querelo aplica
da 1 bobina \de. materia1,. encontra primo-iro oesa bobin oco -o referido ponto' /
ao ¡Orais Oposto ao eixo do rOls de saI. o • anta accopaMba e bobina no seu bad
-rixento enquanto que -ao M•smo teopo.efetue tua MonrimentO articulado, todo o /
molde_ sendo gradualmente eatampacio mit iepresa* na bobina. •
. diairindIca..aO a. priárldado do correapondenta .paellsto depositado
ta:Ci; em 20 de setentma de---103 'sob mu
•
Pente Ad L do total de 5 peataa aseinetedos.
te ...e -bobina;

ia

,y ,L0 ;04:44a

-

deop .m. 162.
- 473 de tl de setembro do 19 6 4
dequezratte: Watt ..t,OSS • TOM IldiaalriZGLZIOZ 1401.414

PrOilaglo do'InveãOács '2ANDLLIA, MIOU bÓBUITUM Dl MISZS$0/daloung'

eaditt, moram aremeral tattlii6L4113/111/e,

•

nes

.00*

IS

n .0,Lit14.

r;g 1
.

—

435.0

.

prr incutes •

- 1 tbsaddlia coa uma soboAnra 04 intrusaola em ~CM'

1

aba, lorraCna artífieiol ou motor:L.1 sintiaco, earactariaada pelo,
As Rus ó lado ta cobertura ge , entressola coo outd virado mo dontido 4111.
12.[Mnt1:40 p6 4 dotado do prousbee.
prioridado.do:torrospondents pedido,
'
paoltmdo nos impartiOrs de Poontss da No3anda, em 9 do aWieubro do

1963 sob o n o 297.670.

.•

•

'roCto + rá 1,ds. 9 pontos apresentados.

;
,ISDNR Ne"lae.v15 I* 17 de setaebre ui.o,
-

Hatai 'SOLTAI- d'ClIt.
11equera
priviliglo . da lavongWo , 'COMPOSIÇOU D, mim a use OH POLICLOMTO Tida
•
. I

4.ç

fLDRIDOM

- (diyuiplcadepa
resina
• DUO- 4. asoliolorote siai:ice eicentitN
.. 4
• ;earactarizadao por lera* eansititaddas de ejetoras que compreendem- 53-600
piorado • 1-40%, doa
. • 1 de, prefai4ncia, 95 a eo% de poliolcreto vimíneo
. _
polteXcratc-vininco.
,
prorore-~a, 5 • 20, ,- _
correspondente podido dm*
' 41, ri rente reivindica a prioridade/do
.,_ •.-•
ditado na lapartiqío de Patentaa da ?rangi, am .Ze de **tomba. * ei. 1943 oob
• ; 1 - CeopesiçOes de

-

,a* 11404011. ,
Pasto m e

.
TUDO Ne 162.436' de. e de eetettnrook4•..:964
Requerentot 0.010 LUIZ ALADO • 220 34. 41:1'à -2.10 d. DO SUL
BLATI‘OS a Dan2021
Privi3.4610 de Inoenpaat Allanag.o~
arRocumasér :iem "IFORI0AR os iarsmor.

1 de total do 3 pontoe apreasatadoe.

4

04%/
1 - Aporfoloanonloa ma Ow.rOusiivos a sapato,. de: . •
rastarisatoo pele fato ao doo o dopmtc Com*resnácpélo ~noa-Olmo ./
RUM .
Pa2.00 . 144co rtadoa e odeinradam emi_aCOCWO mo4eftimadoo.ontroo1
foiti‘lemaIkiimlemonna/
,
dm
ot4ena
a
t.0
t
i
nd
roodo
ea
a02
s
o
all
al
i
fOre
tria,desode partem-da consittncia n aatica • uni do oendiattnoia lna' iíariaa ou relativamente dura • d1aposem--aaneira a fPimaram un-eg
pato; da . Maude* earid‘o11. peR exesuge,. -41e'ver 33 ao zatiforai-40.
~to ne 1 do 4 wolea~

4

.

* bodo*.
,

td

e

lEEM0 ou 162à6? de 18 do ~Ombro do 1864
(D%Pra03) . ?ZUM a 1144ÂTERIta
' ReqUereatee 8TONZÁC010UX
VOS A OONVERSORM
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-
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rnt
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,
,,rioridade co çorreopondente pedido, de'c:citado na Repartição i de Patenten da Inglaterra em 19 de oetambro de /
963 nob o n o 3694E.
P,urto_nl 1 de 9 pontos apreaentadoe.
7r,-.1

r
. 1._c._,,-,T,.._
,,.,:-_,..
] g! . ,2/..- — , ,ç,
s

Ç

,.

07 r3

'-'.,..r
,4 ru.,,i,i,„g

7
''' ,ii:.•:-.w• , r

. .
I.5
1 . --I ,
-5,..1 ,:. i, J
••,..,,,,,,..,

_Él `A i

1

Privil‘gio

de

Invení6 "'DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CORTE, ADAPTÁVEL A MA a

WINAS FABRICADORAS DE HELICÓIDES E CoRRELATOS"
REIMINDICACRES

, 1)2

• '

, 4---1.r-{ 3 .

TERMO MS 162.852 de 23 de setembro de 1964
Requerentel FRANELIA LISLE DE OERQUEIRA LEITE. 010 pavio

1
-(

t.3

DunAS DE HELICOMS E CORRELATO", caracterizado pelo rato de, adjacentes
região de aaida de matriz fabricadora de halicoides ou correlatos, ter.

1

1

I

L,

----::::::

DE

[

1 - "DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CORTE, ADAPTAVA', A MIGUIRAS FABRICA..

'

1,06 É' '.;

-.),,f5..-Ilf.:''

l'-tr:kz 1 PZ

adaptada uma contoneira horizontal, servindo de leito ao normal curso • *
vançm do belic6ide, que satã tendo, nesse momento, fabricado

saindo da.
matriz; em determinado local do leito da cantoneira, *latão afixados doior
e

platinados, passiveis de serem fechados pelo encanto e consequente Preadi
onamanto da ponta do helle gide, • que avança *Obre a cantoneira.
'unte no 1 do total do

dARMO as 162.841 de 23 de sc,embro de 19'',

4 pohtos apresentados.

(equerente: J. M. BUBER CORPORATION - E.U.A.
' , rivilegif de Invenção "FORNALHA PARA NEGRO DE r!l) O'
(

REIVINDICACUa

1 - Una fornnlha de negro de fumo caracterizada pe)o Iax4 na ocupai!.
bridar um cilindro refractãrio alongados tendo uma cemaxa de reação que •a
li tende axialmente a ile, um corpo cilíndrico refractário formado em uma aa
1,tremidader de dito cilindro e tendo uma amara de combustão axialmente dia
I
posta rale, que se coganiba com dita cãmara de reação, tendo dita cãmarale combustão sua extremidade oposta a dita cemart de reação aberta, una ' alAbeça refractária que contata a extremidade aberta dita cabeça cilindri¡MI fechandO dita ci'mara de combustão Uma s pluralidade de queimadores que e.

3e estendem horizontalmente atravía de dito corpo para dentro de dita cisara de combustão, ama pluralidade de queimadores que se estendem vertics;
I
¡lente atravís, de dita cabeça, piTa dentro de dita cí'xara de combustão, Ia
'bOcal da alimentação que se •stende atraven de dita cabeça para passar NA
I
terial para dentro de dita cãmara do combustão, meio para conectar seletivamente os queinadores horizontais, queimadores verticais e combinaçãow
20, queimadora* horizontais e verticais a-uma fonte de cómbustfvel e um ea
'paço cheio de suprimento de ar que circunda dito corpo, dita cabeça e toI
dos os ditos qUeitsadOrea para suprir ar a ditos queimadores quando em opa

TERMO At /62.729 Ja 25 da setanbao de /964
Aequieranter JOÃO cANLoS BITTENCOURT DA CORTA a a E.O.SU/
Privilkic da invenção: * APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM laANCAS PARA PORTA.

1440.

A SIMILARES*
Releindica-ac a prioridade do correspondente pedido oepositado na -

,Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amárica,
de 1963, sob no 311.773.
Ponto no 1 do total de 9 pontos apresentados
23

AM ?

do setembro -

aEIVINDIÇAMES
APiciFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM TRANCAS

PUA PORTAS 1 Sane
_ARES, comproeLdendo um conjunto constituído Dor um fixador da tranca Isporto
de tranca prOpriamanto dita formada por um cabeçote rosqueado *qui 841, fixa ao
dito fixador • ao qual .310 articula por sistema de elos uma 1;mina duplamen'to1
dobrada na •xtremidade, onde se situa um Curo alongado para p ermitir a passe.

zam de um pino embutido na parede a no qual serà ajustado um cadeado comum, 1
conjunto ;ate caracterizado essencialmente pelo fato da láina da tranca aprk
tentar, na extremidade furada, uma aba horizontal que encobre dito faro dast,
nado k paasarom do pino embutido na parede.
Ponto nO 1 do total de pontos apresentada,
A

9
Chgael
ttamo lio 162.965 de 28 de setembro, de 1564./
Regeoreates VE2 TRAMSFORMÁTOREM. UND alam"
Privilágio de Invaaçkot IPERTEIÇOAMENIOR

gm

nusamdmakumi,

APARMR00 DA WI L14.4 é

COM GAROA INICIAL.i

Fig.

I . ApArAL-a de raloiI.X com carga ialcle/, go qtail me .0
resistánole regulível coatinuadausato por um motor fio. disposta Mg
gttega* 41h egg etdeserstO, •eevledo e meta, 40 WeEMP
tope #4/8 8 fee
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Quinta-feira 11,

pene*Oo de elevaçâo da tenego . da 'teca& durante e radiografia,

cs

Penteai, a

sendo.prOvida de curt&? pis inferi6ree , PR
fixação 'Abre uma estrutura suporte . qualquer, e-ainda dota
da de uma derivação lateral tubular, tangencial e ascendente, dom um,
prolongamento em condutor tubular de salda, que pode ser provido esti!,
namente de uma calha direcionadora, enquanto que a metade superioi;
tampa d mdvel,.articulada à inferior por dc,dradiças laterais, bem coa
me equipada com um. diepositivo .de feche, oposto aquelas, dita tampa /.
\ sendo' ainda dotada de abertura lateral superior, onde 4 Provieta
W4leg , de entrada para o material a ser desfibrado,
ronto ne 1 de 3 Pontoe apresentados'

racterisedo pelo fato da que o motor Atua de Volte sabre . a eu* fonte de tensão, ou ar/bre meios oomo reeistanciAs, traneformadorea de

inforlor ou buo

apSio'd

energia ou vilculas eletrtnicas dispostos no motor, respectivamente
induzido e/ou circuito de campo, influenciando * mese* no sentida
do ume diminuiçío do seu sul.merc de roteçíes^,
PantoMo 1 do total de 3 pontos apresantedoe./

1

TARNO No 163.05Z de 50 de setemb'ro de 1964
Requerente: ffit15 SHAUMGLASWERK. TAUBENBAOH ALEHARR
Privilégio de Invenção "PROCRSHO PARA A PÁ:BRIOSO/O DE VIDRO 0958RAD0 Da
mORIO- PIRO:

TÈRMO Ne 162.966 'de 28 de setembro de 19o4
Requerentes N. V. PHILIPS'OLOEILAMPENFABNIEKIN - IAJLANI5A
Práviiegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELA-TIVOS CIEM:ao
DE MEMORIZAM

NAIV/NDIcACtiEk

?roesses para e produção do um mo,.riol de vidro quebrado AC .
grão fino, caracterizado pelo fato :sie a frente de um agrupamento espaçado
monte coordifflides . de gotas da líquidos que caem (1) para com una chapa do.
vidre aprese:a-elida aproximadamente a temperatura de transformação (2) se.
nove relativamente, e pelo fato que a freque'ncia de queda e a massa das
eetaa de 1:(quido avulsas que caem é regulada na depend;neis da velócidade
di;ste movimente relativo dg Cliape . lis vidro (2)
. Ponto x o 1 do total de 5 pontos apresentados',
L•

REIVINDICARk.

1 - Aperfeiçoamentos eu ou relativos a circuitos de
eemorização, incluindo dois traneitores de tipos complementaree e euo° eletrodos de contra° são ligados em cruz, caracterizadoe Pelo fato de serem empregadoe.trannitores do tipo de efeito campo, pelo fato
doe eletrodos de contrOle serem ligados através de resistores de alta
resistividade a terminai, de uma fonte de energia que polaA.za os eletiodoe de contrOle no sentido de bloqueio, pelo fato doe eletrodos ali
contadores serem ligadoe a pontos de potencial, cuja diferença é menor
lue . o poteneia/ da .fonte alimentadora e pelo fato do sinal de sai&
¡crivar de, pelo menos, um doe pontos de conexão cruzada.
Reivindica-se a-rioridade do correspondente •pedido,dt
positado na Repartição de Patentes da Holanda, em 1 de outubro de 1963
lob 'o n o 298.671.
Ponto no de 6 pontos apresertada.,.
8G

TERMO Ne163.1b8 de le de outubro de 1964
, Requerente: 8T2PRANE JOSEPH BRONDELLO . :PARANÁ

3
ISRMO Ne 163.040 do 30 e entembio de 1964
ITÁLIA
Requerente: ANGELO CECCON
Privilegio de Invenção: "MAQUINA DESEIBRAPEIRA PARA CANA,
MS";

1 Privilégio-de Invenção: " NOVO ERINQUEDO ESPORTIVO
REIVINDICAOES

TBRR4G22.D

1

REIVINDICAÇOEt

1*-.M4uiha desfibradeira para cana, forragem e ou.troe, c„ , 7,zada por coopre ,,,3sr n. r-:,,caça formada em
duas metades semi-cilindricee horizontais, de P e,suena e xtensa() e ouPe",

E RECREATIVO "'

1

1 - Nevo brinquedo eeprrtivo e reoreativo, pelo fato
de ser constituido por una mesa com formato de una cair. ', retem,.
gular ,--lada eG'ov, 7:és (2) • onde, internamente, est, Jsto c
cam1,0 do'r4o, e carac t u lg *49 PRP aig

bulnig 1P; Balamtwaw,
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C

atina:lio& as privrtasata doa corraapealaheas pedida. dosig4
4
48.1 Upartição da Patenteia da Sdass am 4 da outubro da 19634 aff
-

patlfffiral (5)se *11363,2151a daffedidne tlealfil gta aa,dird010441,~
i
4:ro longitudinalmenta, • exletante num pluma ( 4 ) .iltaado Pou°
is) do bordo da caixa (1), * que posou*, mimadas paredes lateraif
aunte almsr. tura (23) central para saída da bola °Putas mim nutram..

minere 12 265/63. aa 26 de =Nombre§ de 19638 aoh o doiro 14 47583* ael

28 da novembro do 1963, aob o doer

o com a

(8)

Uadicional

Ponta na 3.

o exterior

do

811110

do

1964i

do 3 pontos apreaentajot:

IIRK0 I* 163.154 da 5 do outubro dê 196.4

Privilégio de Invenção 'NOVO HaRJDOlt , PAIA BEBIDAS'

calando um jogador (8) equip&

MIVINDICAC08$

aeado que cada Jogador"
um pino (10) qa, poema em sua

1 - Novo medidor para ,bebidas, do tipo formado por um recipiente a
tranco.cOnico, cilindrico ou de outra forwato qualquer, provido externa

inferior uma engzonages (11) que ef Entrosa com nna sk.
Cxa engrenagem (12) dispoota mo extrema de una hasta (13) disposta
Craneverealmenta no interior da caixa e anjo extremo *poeto prolet

ca-se at6

14.582/63. • Re 6

%quarenta: MB INDOSTRIA tarfadRGIÇA 8/Á. CIO PAULO(

extromidade
Na

do total

baetão reourvado-(9),

tem bag a Circular apoiada etbre

4

Sob o idmero 5959/6k

se (5) e não pravidoe, inferiormente de (6) V ara r000Pidoorto da,
ala (24) er junto de aberturas de entrada, possuam travas (7) 04D
;dag ardiculdvela para treta, conatituindo-se ma, metam de gols
ronteiriço a cada meta de gol *et&

Fe,erewo de 1971

menta de na par da hastes radiai* o diametralmente opoatas, pelas quais di
se mantím suspenso . d* borda livro do copo onde vim ser servida a bebida
caracterizado pelo fato de o referido recipiente ser dotado de uma aberta

do dita caia* onda 4 detrido coa= aaatjara/

ri contrai do fundos preferentemonte circular, e oom paradas levemente 4,

(14) cilindrice!...
Ponto at 1 de 3 pontoe apreoentado*.
a g 3 3 24 4

tronco-cOnical, abertura esta alinhada vertical...anta eam uma capa tubular
fixa, diapeeta central 41 longitudinalmente no interier do reCiplente, sua

Cia

portada par haat,' radiata, eama a extremidade superior avançada para as
.14* da borda livro dc.****".
Pente a i 1 do total de 3 p ontos apresentadas.

T2H80 N #

163439 de

2 de outubro de 1964.

,

)Z

Requerente: SANDOZ PATENTS LTD. . CANADA.
Privilégio de Inven.,Zo:

nwasso DRYABNICA00

D2 bg820-AZQUIMNACA2+

TO ANTRAWINONAV,
WIVINDICACDES
. ProcoNO0 +o fE5 1-

ç'èr d de DêNdO.4%011-3,-10vrelkOd.dtt~

MARC x# 163.425 4.

mANDonliffindo k fórmula

g

14 da matairra

da 161,

Ui. 1
4à

%quarenta. LIBBBY-PoRD GLAS$ COMPANY - I.U.A.
Privilégio de Invenção "PROC11.930 5 APARELH0 PAAA tscuava CHAPAS na VIDRO
l5IVINDICAC888
• "PROCUSO E APARÉLNO PARA NNCDRVAR CHAPAS Da PIORO', comprem

•

+ um Processo mo qual a chapa a sor encurvada primoira aquecida até
a temperatura do amolecimento do vidro • •ntío posicionada entre superam

O ,k q l X ropNeents o
ie

•

cies de conformação complementares opostas conformando em curvatura com a

jrupo NR, me Ato= de 04WD.i0 oU 44.04~

Opero pequeno inteiro,
a os sulcicos A, 3 e D podem sor inda aubatituidea. cor et

chapa quando inourvada, cuja* auperdcies soa em seguida movidas para

• A represente um

..'
fido pelo fato de condensar 1 'MUI' dl ql d ' rtvAdN aatgiNolg aÁRO

-.. aP onda.249

perto e para lenge uma da outra para prensar &chapa aquecida entre
9

as .4

00000 cátacterizado por dirigir um fluxo de gr para fora através de una
dal ditas superficies da confornaçie e contra a chapa de vidro,

W fóraga

geivindicam-o, 4 prioridade dop correspondente pedidos depositadó a.
Stepartiqão de P atentes dos Estados hJnidosds *mérica do Norte, seb
31.733 em 14 de ¡outubro do 1963.
Nue mo 1 do total de 8 pontos apresentados.

019:1X

\ar
OL2~-~110~1~~ ZrAZIP)

g.
)

arattoftntlip-taa

T6/41aa (ari) a (71) tte-praceava

e a azkai_iirnalaia_a_affla tiattla"(

witgaL.52......,
aa
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,I1RMO N 5 .163.339 de 12 de outul)rd 'de 1964
Êequerente: EMILIO EUGENIO LEBRE - GB
Wrivilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EK VÁLVULAS VEDADORAE DE 42
' SAGEM DE LIQUIDO COM FILTRO DE CAMARA DE IN+
SEBSXO,DE FLUXO PARA LIMPEZA".
1
'

.

etEIVINDICAÇOEE

Seção
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N 5 163,705 de 26 de -outubro de 19t4
4 É111,i0
Requerente: KEYES FIBRE COMPANY
,EriviIégio de Inven09: I'MAQUINA DE EMBRULHAR"
REIVIRDICACDES

1 . Méquina de embrulhar ' tompreer.dendo , em com:binação, umaí
ístação de embrulhar e dispositivos transport'idores ligados para transPor4
ter os artigos a serem embrulhados ao longo de uma trajetOrià longitudinal,

1 + Aperfeiçoamento ela vd1vulas vedadoras de passa.
gem °e liqu.Lao com filtro e câmara de retenção e inversão do fluxo pa
ra limpeza, -caracterizados por duas Vélvulae superpostas, comandadas/
em conjunto ou isolãamente pelo menos eixo ou haste, com ação vedan+
te compensada e descarga direta de uma primeira celmaa para Uma aegun
da e desta para o exterior ou reservatório, através de 'tela perfurada
ou filtro permeével com retenção de areias e de tritos, por consequen
te inverajo do fluxo pelo fechamento da segunda vstivula e.liMpeza pe•
,ri6dica da tela ou filtro com continuação do eixo ou haste.
Ponto n 5 1 de 3 pontos apresentados:
4

pré-determinada passando pela estação de embrulhar, a estãção de embrulhar)
incluindo folhas de material de embrulhar flexível transversalmente disposn
tas atraves a trajetOria pré-determinada pelo que as partes medianas das /
folhas serão atuadas pelos artigos transportados,peloa dispositivos trama*/
portadores, caracterizada pelos dispositivos transportadores incluírem prin
moiro e segundo transportadores de correia longitudinalmente alinhadas dite.'
postos com suas extremidades adjacentes espaçadas de modo suficientemente

a

proximado para transportar o's artigos de uma maneira continua porem,. sun-,
cientemente inter-espaçadas para permitir a localização transversa/ das fadh,
lhas de material de embrulhar flexível entre elas, dispositivos ligados pul
• ra controlar o primeiro e segundo transportadores iá a correia para oPera.001

•

Intermitente para transportar es artigos a serem embrulhados com um movime2
to pas 'so à passo ao longo da trajetéria pré-determinada, os disposítivos-de
-contraia compreendendo uma barra de batente montada para movimento de trent
laço entre posi4e$ operante e-ineperanter a barra sendo estendida na posl
ção . operante para a trajetória pré.determinada para deter o deslocamento da
artigós ' sóbre os transportadores e a barra sendo recuada na posição InOpe.1:
rante da trajetOria pre-determinada para permItir a passagem de-artigos cá.'
bre os transportado re s, dispositivos motorizado; na estação de embrulhar 12
calizados em lados Oposto; da trajetória prézdeterminada para alimentar O 0
material de - embrulhar lateralmente no sentido dos artigos a sereis embrulha.
dos à uma velocidade pré-determinada coordenada cura velocidade dos arti-,
gos transportados pelos dispositivos transportadores pelo que quando OS alie'
tigos-atuam ou.se acoplam com as partes medianas das folhas transversalmosu
te. dispostas de material de embrulhar e deslocam as partes medianas lOngit2
dinalmente as folhas são dispostas em duas camadas em lados oposto° dos are
tigos, • dispositi:Vos de vedação compreendendo unia, superfície doi-saçã• O./
lástica, se estendendo lateralmente e uma superfície de ação se estendendo/
57 Gr $t

lateralmente tendo um arranjo de lamina alongada e aquecida localizado jun,

TERMO N e 153.913 do 19 de outubro mo 1964.

to i trajetOria pfé-deterninada e montado para movimento de translação • as

Requerentit ARMAI MORDIA MIRIMISZ - elo PAUL(
' Privilégio de Invençãor 'DISPOSITIVO PARA SECAR TALHERES*.

proximação e afastamento recíproco pelo que as duas camadas de material de/
embrenhar em lados opostos dos artigos são reunidas junto dos artigos para/
formarem embalagens que compreendem os artigos embrulhados em material MD

#EITINDICAODES

xivelt
der, •
,t - Diapositivo para secar talheres, carneterizado por sominnen
provido
ia.
inicialmente, um recipiente tronco-oãnioo, tendo aba anelar,

te depositado na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da kmárica em

ternamente, em sua fede de fundo, de um rebaixo circular contornado por
pequenas ealiespiae, recipiente iate ainda provido na sua superfloie_

do agosto de 1964 sob n o 386.822.,
Ponto n o 1 do total de 9 pontoe apresentados.

requerente reivindica a prioridade do pedido correspinderg

teral interna, de/una pluralidade de aleitas, radiais e equidiatantee,a.
. letal estam formadores-de'alojan ento ,central para de 'copo, de altura sai
et. cue a do dito recipiente.
eontome apresentados,
ionto n 5 1 do total de

"
f3

1

d

°

_—

e
Ia91Pi

ARMO Ne 163.719 de 26

•11

)
°
1,3
aglr /41,6,

T.

11

,

5,90

de outubro de 1964

Reqaerente: BASILIO DODUS • a oxo POLO
Privilegio de Invenção: 'NOVO SINALIZADOR LUMINOSO APLICAVNL Em valCULOS N,
URAL"

IG.1

pEIVINDICACOES

1 - NOVO SINALIZADOR LUYINOSO Articula EM VIICE408 EM 0043
sio te
dermeter1.e4do,p oge feto !ft sor apro g ontado eon g tituido por pgsoere.
"

•

ala
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•

Àtétura duwaldu ê tathhhelbaada lea ~Ciai plístieo preforalltgénta t /
5 moda qub nas abortar** om orifWoo. correspondentes aos •lhoa achas-se /
e.

)

~dai planada' laripadas wincaladas ao sista:Ra de [raiai ou aimallaalãO
Vaat. na 1 de total de pente* apresentada*,

aa
batiO,Na 165.74/ de 27 de outubro de 1964 «

a INDUSTRIA aa BENEFICIAMENTO DE MADEIRA 8/A,/SX0
r'swerontee siam
diN144/
rioacto da aaaançaa t APERFEIÇOAMENTOS Et PORTAS PRt -FADRICADAS,/
i
Reivindicacóes./

ai

em portas pré -fabricadaa, dO tipo cosa
retangular
de
contOrno,
com montantes formados , por',
l'oub ot MIMO°
Oras aatiLiOos rettaineos, de secçéo em U, porka os horizontais ten.
Ge as abas mais largas que os verticais, e naintcrior da qual e apli*
3. . Aperfeiçoamentos

cada e Lixada convenientemente a a' lmofada, caracterizados pelo fato do
o? referidos montantes serem providos, cada qual, de uma canaleta cem.
t7a1 Longitudinal , de secçZo em rabo de andorinha, onde se encaixa ,,
11. 3 maneira justa, uma tira retiltnea feità em material flexivel e anti
eirreap aitte, porás as' tiras correspondentes a um ou ambos os montantes/

TÉRIKO AI 163.8ç2 de 50 de *atara de 1965'
Requerente: THE VATIONAL CASH REGISTER COLCANP
Privilídio dR Invenaão: MJECANISUO DE IMPRESSIO DE CAKPO MdtTItt0"
122.tI.,ERIcA.032 •

1 a Um aparelho de cifrar caracterizado por um aaaida
nialer de cifrar preparlael de acórdo com a informação a ser registradat
p rimeiroe meios c"pazes de transeortar uma adia regietrada atravde de,
um trajeto predeterminado para o dito mecanismo de cifrar; segundos IP
meios capazas de transportar, quando atuados, a data mddia registrada/1
atravís de um trajeto predeterminido do dito mecanismo de cifrar para
uma/salda no dito aparelho; meios capazes de acionar o dito aparta/ia /
através de cicioe de operação; uma pluralidade da mecanieaoa da *abar.
ro montadoa adjacentes ao dito trajeto predeterminado, cada ma doe ditos meca p iamos de topeincluindo uma peça tope montada para gasar num al
porte e normalmente situada numa primaira posição fora do dito trejeita/
predeterminado; meios eletromagníticos capazes de girar a dita peça da
tope, quando imantada para uma posição de bloqueio no dito trajeto predeterminado para interceptar e colocar em poeição a dita media regista*
da para cifrar de infoimação pelo dito mecanismo de cifrar num campo 1
predeterminado no dito média aegistrado; primeiros meios interruptores
montados adjacentes a dita peça de tope e atuado pelo movimento da dita
peça de tope para uma posição de bloqueio; segundar meios interruptora
montados adjacentes a dita peça de tope e condicionados para serem ate(
dos com o movimento da dita peça de tope para uma posição de bloqueio,
os ditou segundos meios interruptores g eado atuados com o •ngajament01
da dita peça de tope pelo dito média regietrado; una plaralidads de
meios de contrOlç prèviamente preparáveis, um para cada mecanismo do ta
pe, os ditos meios de controle, imanldndo, quando operados, os meitm AS.
letromagnéticos para girar a peça de tope aesociada para a sua posiplo/
de bloqueio, atuando deste modo seus meios interruptores; primeiros 1/
meios com ezcóntricos Capazes de doeimantar, quando operados, os acto*
eletromagnéticos do mecaniemo de tope engajados pela média registrada
de modo que a peça de tope associada é movida para a sua primeira poeta
ção; segundos meios capazes pompreandendo excentricos de desligar, /
quando operados os diton primeiros meios tranep o rt adores e atuando 001
ditos meios transportadores; meios controlados pela atuação dos ditos
primeiros meios interruptores; meio, controlados pela atuação doe dia
tos palmeiras meios interruptores de qualquer dos mecanismos paradoras/
e capazes de desligar o oontrólo doe ditas segundos meios excèntricor
sabre os meios transportadores; e outros meios controlados pela atua*
ção dos ditos segundos meios interruptores pela média registrada
capazes de operarem oe ditos primeiroe e segundou meios ezcéntricos de
modo que a média registrada cará transportada em engajamento com oada /
mecanismo de tope atuado por seus meios de contraio ~odiado. para cifrar a informação em um ndaero de áreas predeterminado.
Reinvindica -se prioridade do correspondente pedido, dg
positado na Repartição de Patentes doe Latadas Unidos da Amérioa do Wel
.0 Çej
te, em 30 de janeiro de 1964 sob o admiro 341.348.
'Ponto ndmere 1 de 5 pontos apresentados.

ta. izoataia (superior e inferior) não se extendendo . por todo o compri—
Mato das respectivas canaletas, e sim deixando livre um pequeno treato
i
ll.

0'; Cada extremo, ondeal. prevlato wn orificio, no qual se aplica um pia
ei:slquea do do fixaOlo a almofada da porta, que . atravdsse um orifício I
CV, aqueado do ramo horizontal de uma peça interna em L, cujo ramo ver .
t:cal 4 fixado por parafusos ao lateral da almofada, porás deixando-e
1'wei tolo. *atra este a o pr4urio montante horizontal./
i

ROAPO aa Z do total 4* 3 pontos apresentados,/

! ARMO N a 163.930 de 4 de novembro de 1965
Requerente: MARPINITE PRODUTOS SINVITICOS LTDA.

PAULO

^rivil6gio da Invenção: ' NOVO P0LICH2
p/VINDICACMS

1 - NOvo holiche,-feito em tamanho reduzido para Rex,/
jogado em mesa, ou montado de maneira e tamanhos ofici gie, em plata de
solo, caracterizado por compreendei .'uma caixa prismItica retangular apulada sôbre p4* e provida de cobertura, que atine un quarto da az-

▪
▪
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dividualmente • cada um dom ramais existentes.
Ponto a+ 1 d. E pontos apresentador,

moapeo Ottk- ffte sUperldr, qtleS ligel1C241tu ftelilfaéa 0 08111h loa

25575

QO75

- 22i8
- 7

7i

Abertura extrema, eob a-dita cobertura, e ainda, de duas canaletaa
eitedinaie, que atingem Vida a exteneão da ' meoma; e da referida abei'
tura eitresr parte inferiormente um plano inclinado que se aclimata pa,
:Pra fora • Uma,abertura prevista na extremidade oposta, .formandO calhaPonto ng 1 de 3 pontos apresentjtdon.
A.-

•4.k

se.

OEMOSS 163.514 Se 3 de novembro de,1964
•
&quarenta: ROBERTO,DELLA NADIA - $IO PAULO
. 33riv314wi0 de Invenção * NOVO SISTEMA DE APCIO, Mame MOVEU

▪ L_
163.986
de 5 de novembro de 1964
g
TERMO N
- PAULO
Requerente; LER JOON HMSO$IO
Privilégie ao Invenção, • APERFEIÇOAMENTOS IY OU VELAMOS A 1DTERNI4
INEUP

EicADORES com UM ExmAL 5

faly.~

02IVINDIOACOU

arwi
I - W6vo sistema de apOio para méveis em gerp.,
tubo
oilIndri•,,
/Critade pelo fato de cada pé do mével constituir-se por
Co ou haste maciça porém com a extremidade infsidor terminando em tubo
pldetiop que se
Ma qual é encaixado um ooho cilíndrico de material
terminal
esférico.
terUmina em
Ponto ne 1 de 4 ponto o opr000ntodoo.

1 - Aporfeiçoamentils em ou relativos ,o intercomunica
raie Som um ramal, compreendendo alto-falante dispostos na Latria • a
corpo do ramal, compreendendo o circuito traneletoree, realetãneicei
pacitores e outro. elementos a guai', caracterizado s pelo fato de apslai
dafle
tas a matrii dois botões, preferlvolasnte de cérea difehrenimai
taatúeta
mantem.
'watt
por •xemplo, que aciona internamonte trava ene
mente calcada, o aparelho desligado, enquanto que o botão, abaste 1~11
almsate preesionado atua, cozo e bati* disposto as ramal, *eme elamenteí
ia !batata nua os noutro acutilo, apta o que. Pela bbaP7tboti Will is,
Welo tramo ta matriz se estabelece a comunicação, senda esattids mole
miado ta aatris deado que pressionado o batia branco, como prata mleti
.--4ÃO, recebendo cemunicação quando livre de proseie o botão 'branca.,
Ponto nt 1 de : pontee apreeentados
2.466)/

frglir29
TEME 501 . 163.07

to 5 de novembro do 1944

Requesentee LU JOON WILOIN - 810 PIUL°

Privilég io da Invenção,' *.AYERFEIÇOAXENTO 7Y OU RELATIVOS A Iffilleffilit
reormos : ms nasmaIDADE D8 241l1n's

fozz

17-1

:oxinamiceMes.

inter.~-reTtii-,
1 -.7 Aperfeiçoamentos eis ou rei -voe
roa providos de pluralidkde de mania, coaprow,ndendo alto-falant•e dia
a

pontoe on cada ramal e na corpo de. aatrit,..faUt,,,pdo.da..traaaiatoree
.realstEgi'elie; ,, tapec .iteree e outrCe elen gitne titrale em iatercomunicado
ree, earactoricada pelo. fato . de aprevntar ra.a...1^boiÃO'Para chama
da da satrit, on:,..uanto gue-ael,a ali, apresenta coe, ua uot g s . imolado para
USW destinada _a can
sinal de chmr, Ja, e ut,11 et5r1e de tecos,
,e
junto,a5çaal
.frigo,,,eutpo:a"lifmetto
J
iqe, pcp~g 0flalP!. .0. 1. JC,:..!ferk!,1,;IPRMP 0!,Sk r ,Ç.',
!cafikkaV'C'{':-Alt :',59,.az..,¡A2 "Á'ó: kt1.1
t.Olada,
tc.sè
iai1
ftr
,
q,,
la oom)reseia dt çut

.den
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TERMO N g 164.141 te 22 de gaio de 1964
Requerente: FRANCISCO CAS5ANRO FARRA - SIO PAULO
Privild=i0 de Invenção: "NOVO E ORIGINAL CATRACA PAPA Agraclyttsi,
REIVINDICAÇ0E5

,.

./•.

•/• ,•.•ti

1 - , Cotretott dupla para aci0~0 45(4ca e contiazi
porca, caracterizada pelo fato de ser constituida . de duas rodas tlentadae
T?rovidas de recortes periférides eerràPonden,tes:aee dentes, enquanto il
kue cestralmente•aPrepentam-,se'com:passagene'extÁvadas ou de outras fg
gaias ' poligonais torreepondentes a .event(taie" 01'4 , e contra-porca, taie
rodas: dentadas reunidás entre Si Por .ipo. Sg'ee gmento e separadas por'
anel de fibra', de ' t'' f,, rts a pos,ibilitar o giro relativo entre as cin.. 1
as radas dentadas mencionadas, estando cada uma das rodas encerrada .em,
estojos coa tampas indepenacntes fixadas por parafusos', tais estojos /1
prol:c:agindo-Ge por -c:bos na interior dos quais são dispostas bastou tez
minadas em cunas oassfveis de encaixe nOe dentes menOlenadoe, sendo ap;

dr.
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164.226 de 4 de junho de 1964

11KM0 N g

aquerente: DAVID SCRWARTZMARDER a SR) PAUL
na4tes internamente are cabo solicitadas por mola9, enquanto que nas
ex'remidades apresentam-me com cabeçotes com resealtoe que•permitem mas
te i as citadas hastes afastadas dee rodas dentadas cor”.goondentes.
tonto u g 1 de 2 pontoe apreeentadoe
f,
I

OlVilégio de Invenção: "NOVA MÁQUINA PARÁ LIMPAR TUBETES DE TECELAGEM*
REIVINDICACDES

1 - NOVA MÁQUINA PARA LIMPAR TUBETES EM TECELAGENS que se/
caracteriza essencialmente por ser confeccionada em metal devidamente lastrado,
afim de evitar trepidação e é formada por uma caixa (1) aberta nos extremos, /
dentro da qual corre uma esteira rolante (2) provida de palhetas (5) equipaça.

)-

das havendo abaixo da caixa (1) uma segunda caixa (4) e paralelamente a caixa/

4

rensãesadequadas, com superftcie ligeiramente áspera, som tal aspereza seja /

(1), ficando um pouco acima do siou bordo superior soe situa um rólo (5) de dl./
contundente ao operário, no lado oposto, também situada paralelamente há uma /
aspa ventiladora (6) cujas pás encostam no ralo (5) e abaixo dela se encontra/
uma caixa (7).
Po.to ne 1 do total de 5 pontos apresentados,
/

rtamo l

No 164.261 de

12

de novembro te 1964

Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED

INGIATERRa

ftivilkio de Invenção: "FREIO A DISCO"
REIV/NDICACDES

is

Conjunto de freio compreendenco um irei° a disco do tj,
00 desNrito juntamente coo um mecanismo de acionamento para operar o freio a /
mão oulpor L.lo de pedal, caracterizado pelo fato de que o freio canpreende uma cha:a de pressão montada eco articulação numa

das extremidades sôbr. um suporte rfgldo e um elemento de fricção associado a chapa de pressão', sendo tal/

• assoc'tação entre o elemento de fricção e a chapa de pressão ou entre a chapa

de prpsão e o suporte que, quando o freio á acionado, o elemento de fricção
letrado ',ela chapa de pi! essão de encontro ao disco, sendo o elemento de fricção
movido 4 relação ao suporte pela fórça de arrasto resultante do contato de atrito dc t elemento com o disco que está girando havendo meios para guiar o ele.
mento d»fricação ou a chapa de pressão obliquamente em direção ao disco para/

1

—
TERMO Wt 164.247 de 12 de novembro de 196
Requerente: THE NATIONAL CASH REGISTRE COMPANY ...EUA
Privilígio de InvencÃo: • DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE ACNE
30 ALEAT6RI0 o

proporci)nei Calor fórça de reação entre u elemento de fricção e o disco, ten.
do o meÁnismo acionador grande ganho mecânico • elevadas perdas por atrito /
que equi / ibram o aumento dm fórça de reação oca as reaçOes criadas polo meca /

-

nisso delaclonamento.
Reivindica-se a prioridade do correspondente cedido deposi
tudo na 1 1 1glaterrs em 12 de novembro de 1963 sob n o 44.543.
.1
Ponto no 1 do total de 12 pontos apresentados.
K)

REIVINDIOAOES

1 - Um diapositivo de armazenamento de daloa de aosalea
aleatdrio, cara tiritado por

UB* pluralidade

de elemento. individuais

de armazenamento de dados, meio. oeletoree capaz.* de reter ditoe ele
mentos como um grupo reunido a de liberar et:letivamente ma elemento /
para movimento com reepeito a dito grupo, e meios de transmitir movimento capazes de mover o grupo reunido de •lemento do modo a gerar

y

ma fana acelerativa que deslocar( um elemento seletivamente liberad,
com respeito a dito grupe
Reivindica-se prioridade do correepondente pedia, den
aitado na Reparticio de Patente. doe Retadoe ifnidoe da Amdrioa, em 13
do dezemITo de 1963 oob o no 329.762
Ponto n et 1 de 14 pontoo apresentado.
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1$1.216 de te de fonte/as de 104
9am:reates ME ~E PUI0 a m Mn*
Árivil4cle da ravetaget *DISPOSITIVO PUA WELSORIK DA *moura DE xoyaw
& OLSODINA*

tu ti

B8~
Aparreiçoameatea soa diepeeitivas para Melhoria da &Unia
aaíam do notaras a •sallacia, da carburador, do tipmetnatituide por postigos
' disputes abre At tubaliaçie de admita*, lavada* censtanteasnta para uma pock
tge, inicial Undante a fechos acta tonais:OU, caracterizados pelo fata do dic.
plesitive zer eonatitafda pie ma. caixa de postigos dividida em dois cosparti.
'mentos, me dei quaie compreende os postigos e ocupa Pelo menos a seçee da ta.
bulaçie de &dai:soão', e e outro coeporte ai aolas de chamada •lletica para est.,
'da am doe ditos postigos, orgia* de ligaçio •nanquim eetande ersviitee
ts ig.~ ooto **UR 48tee a-tabu/aça*,
eamee aa 1 datb tiotml de 11 pontos aormeestadesk

co

eft toe, em f:erMá. e/nrifflb&

potittomstiletrit)--"èfflbiiii~n

perlar ligeiramente alargada, formando degrau anelar, e a inferior revirada 4
pura dentro, compondo uma estreita aba Interna, corpo iate provido szternamelt
te de tres longos pés.inferlores, bem como dotado de dois braços externos ra4
dtaás, dlsoéç-,s:b em posiçUS diametralmente opostas; o o mesmo corpo de hasM
sendo movido de uma tampa su p erior, em formato semi.esferico, equipada intei
náente • pm una sub.tampa de messe coreiguracão, a ela fixada por parafuso 4,

central stuariJrç dita tampa sondo dotada de dais braços externos radiais, IrÁ
também diametralmunts °rostos, ls dos quais articulado a um dos traços ra. 0Á
diais, do corpo de uaoe, e o outro articulado a um Draço de alavanca em foritc
to de L, este por suav az estando articulado, pelo cotovelo, noextremo supaoíd
rior de um suporte retilineo t fixada inferiormente na extremidade do OutrO
braço radlel do corpo de base.
Ponto ric 1 do totol da 5 pontosapresentadoT.
ãa
0-;4,o1

o

ciC
meto 01 1

157.564 oe x3 de março te 1964,
Reverente: TRRODOR a.W.XSTZELL &LRalani
•
Privildtie da roven 49.1 * PROCESSOS DISPOSITIVO PiRa AlaIRSOECA-

TiRMO N O 157.705 de 18 de março de 196 4
Requerente: JOU AMARAL CONES o o 8X0 uno

Privilegio de Invenção: "NOVA MÁQUINA PARA RALAR QUEIJO, neu, unacuíes eite

ATÁROAEINTO SINCITIDEO '*0 PURO*.

zauffjostepp_

BEIVINDICACOES
J. • NOVA MÁQUINA PAhA RALAR QUEIJO, COCO, TUBÉRCULOS e-tiA

-_Procemeo pare cortar e

NaliftakaUgaa6

aclecaçIe
prodmçZo a pSeferontestente demtro et al a4 ciolo d romearjpar
meio de um macho de resoar antaahado ó me escarlates conrotatrIcro cole.
cedo azielmente noa •ntalhejs de maikó da ' rewoarç ia poétao.00rrediomf
abre o eixo do mieío M cita gisc - eincr3ticameati cola Co, caraóteritta.
do pelo feto'de-que ó contato entre o esoartador e c Peca da Proa*Tae,
interromPido o adis tardar', C3 - 00.0.40 'dá apaSesem . de ritioa, miada O
oestahelfeido Pote contato o saii e340, Ogro* no fío do aparacem da
reecC.
Reivindica é prioridade de cd4amondente pedida. deinaitada/
no Repartição de Patentes dm. Aiemanhi l es 15de garça da 193 Sob
'Amor° M 56 129 Ib/49e- *^'
tonto a* 1 do tótal_de 4.poalet-apresentedoa,
1

weleaílér

kÉ9k de

ipt

Oa

(1
ramo No 157.2E4 de d e Imarço. de! 1961,
Requerente: OILDEBRANE0 DA BILVA OLIVEIRA'o.o , SÉO PAU0
Priviltnio do ' Invenção: ' , NOVO APAREWI,DOMESTICO 011'MCLTIPLAS.fil1[ALCAD2So
,
)(

RRYVIN0/àC00..
,
, 1
•
t Nov6 aparelho domessróS"Tde múltiplas finalidailes, mel

rindo como extrator do micos -ReTfrutia-c- ciitrne-,- picatoS-delegumee, e espre.
modor de frotae e legumes. caracterizado por com preender inicialmente UM.00,0

*toa, caracteriza-se essencialmente por uma caixa (1) retangular,apoiada 80J/
bre peta (25) de borracha ou similar, aberta (2) em suas partes frontal' e tre0

e apresentando, superiormente, uma abPrtura retangular (3) que diep3a
de bordas laterais 1ongitudina2jnev8z, ranhuradas (4), ranhuras esta‘ cue 51!
prolongam ate ultrapassarem as extremidades da caixa,
Ponto n e 1 do total' depontos apresentados.
Zaira
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dolviadiós a prióridádo dó oorroopoadowli pedido, depositado/
121 101ç118 de 2stontse d* Odeia, me 23 do abril da 283. •ol, a
O

Nt. 158.619 dê 23 de Abril de f9e4

4.411/43.

fequerente: ANTONIO RIBEIRO FILHO - 8E0 PAULt

POMO 0 2 60 ibtd/ de 5 pontoo sprodditaioo.

firivilágio de Invençâo "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A TAEPAS ENROCAI.

ao

ts

g ,E RECIPIENTES'
N

REIVIND/CACDES

1 1 • "APEREEIÇOMENTOS EM OU RELATIVOS A

~y.
nr

TAMPAS E BOCAIS DE RECIPIENTES

w4.4/ ' 4.41:Nn

¡Jates confeccionados em plástico flerfvel ou de material similar, caracte -

4L‘Xxnxxlir
,

^

Zr. I ',"1

leffl=

tizados pelo fato de que, Inicialmente, apresentam as tampas rebordo inço.

i nbr.interno, monos saliente que os filetes de rosca interna de que são +

" 6:12:Zal!:ig2

dwr

roeldas, correspondendo a tal rebordo uma saliáncla anelar de maior dama

itro, soltdiria.con o gargalo do recipiente, nas aproxiMidades da base de
1:gargalo,
1

Ponto ne 1 dê total do 3 pontos apresentados.

Nyffl

4,\•~1110

Figa
TIMO NO 158.650 do 24 de abril do 196b
Requerentot ANTONIO BARCELAR DE REZENDES - UAI*
Trish:flado Invoncio 4"11N
• PARALMLONSTRO INTRA-ORAL, caracterizado por
'aporto a um sistema de barras articuladas em cooperação

sor

dedutitnide dê

Tonto n e 1 do total do 10 tontos aprosentados

fo-

fleuma do 158.806 de 29 do abril do l961,

1G.1

Meqmoreatot STANDARD ELICTRICA 3/A. OUANARatk
gle Invenção "Afri. PM commuft

41410 5 10.011 do 43 ao abril me 1944,
eaquerenttet ASTIZIOLAMPIT Y1TI41 PIMPAR -

Oilvtlécrie 4. Inuromoíos "AMA 111.1081)L11.

MILIATAM14

- bomba •quinada dom uma caixa provida oem ~tu./
ré da admiasio e outra do escoamento, oca um ontator com Moa bolicol
dal imigras dupla, catemionkrie.onte disposta miro ao aberturne do
~eis • de c000mmeato, bem Gomo com um rotor provido com moa Mica kl
llooidal simples, diapoeto na pua oirounforincia o.cujo ~ g o importa/
da matado io passo do •otator, *ando que o reter oo soba montado de /
:dal maneira que posas girar no *ntator os oolaberajto com a rbaoa bell
Moidal déatS oe formam •epagoa foohadoo a iode do Oleai antro o ra.

$4t

80r e 8 •stafo', esmoo &doou que de movimentam imiaterropta e "toeidivmmoate om dirooão guiai entre ao abertura, do adaicoi• e do egoof.-/
ganso, • impolem ao mamo trapo o material a mor transportado atravia/
4* bomba, ao pouco ça* o Mor •foouta mm movimento planstárie oombiaa
if a. •tater, qmi ao ~pão do uma giração
tbrae de oem-prdpgko
MO O do om movimomto •xodatrioo com a dein% volooidado angular,
moo

1 - Anel de debortura, oaraetoriaado por contar e
a te-mustivel polé.

tuãoir

ioo

de UMA

p arto '

batias maliontoa É. aparolboa to l oaaieeo, o dita anel
CO•8r881181~
suporier Saliente pala p arto de g ime de apar:lbe
teleamico qual

do o dite anel *st: montado •a um & panais.,

teloanieo • cuja parte inferior.'
do aparelho telefinieo q aande e dito anel oatí
montado, Ma
p luralidade de alhotas salientes na
dita parto inforiffir Por% montar • dito
permanece dentro

41..

ae/ *metade no aparelhe teleaniee, • um pino p
rolongando-ao da dita parto io,

forte. para controlar • movimento do rotação dodite

amel
Unalmento a requerente reivindica a prioridade, do correspondento
41do dep ositado no Ro p artição de P ateatas oa &lasanha,
sob M O ET 15.913. •m 110
do ...4 e de 1963
Ponto n" 1 der total .o A ponto, aprosootsooe.

6

Mia ~tido •oatrárie, ao rodor do oiro Ao sol:ator, •*factorizado Pele
lato do oao a ouportiots oirounfor.noial latcraa do ootatox A
da por
par ama clipes odo 4. doo/ooada ao longe de mo siso p orroadivol‘r a*
plano da olho** e garoando polo soairs aorta, sob sp ieralttnou rn:moâo /
MontInsut em tirão doto eixo, *Indo que o•e ylmonts ida., 4 diiretodea,
R, WeRMAMI 49 41Orl4onto
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