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EXPEDIENTE

Junho de 1971
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i;;
chleque ou vai; posdz eini 'ffs.•

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Embace~edamm.

2) Os o.-iginais para pubticat,.tro,
ALBERTO . DE BRITIO PEREIRA
t •
fec4fmgrtte fluida/ 4:t4os, dç,reto,.
• ••
ser alitilá(7tafadoe dmélanlínte,. em
. ~empe DA *MÃO PIO usr•Aceo
«paço dois, em papel acetinado *mon, iro amovoço ama n va•maageNae
ou aperggusinhado, medindo 2..x33
FLORIANO OUIMARAES
pentimetros, sem emendas ou m- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
earas que dificultem a sua comprecnsao em especial quando con• DIÁRIO OFICIAL
Civerem tabelas.
gerão admiAjas cópias em tinta
pata e frodMiiel, a eritério do
9.I.N.
1) As mela/nações pertmenkes

ià matéria retribuída, nos casos de
erro ou omissão, serão encaminhajdas, por escrito, d Seção de Redatão até o quinto &a fita subsegübnte à publicação.

~AO

Pendia. de puiallteende de expediente de 0411.1~~1~IND
~Lens' de Preportedede Induetrtei de Wilntoteole
de Indeelrile e de **obterei*

Impressa asa releiam do Departamento de Impam.. Nacional

az/Istmo

a Paezicoubaza

d) As assinaturas serão tomaas no D.I.N. O transporte por Semestre
41410k,.., Cr$ 30,00 Semestre
'ia aérea serd contratado separaemente com a Delegacia da Em- Ano
Cr$ 60,00 Ano
•
'presa Brasileira de Correios e Te~Mor
légrafos em Brasília. teta poderd
encarregar também de ericanti- 1:40 0 O.,1*.e.L•IAP.o.P*441.0.11.0 Or$ 65,00IAno
ar o pedido de assinatura ao
ih.I.N. Neste caso, o assinante diPOETE SARRO
310rd ao D.I.N. o pedido de assi-

PUNCJIMABIOS

•

Cr$ 12,50
Cr$ 45,00

Exterior

************** • Cr$ 50,00

•natura e o pagamento do valor Mensal .. Cr$ 17.00 1 Semestral Cr$ 102,00 1 Anual ... Cr$ 264,00
korrespondente, na forma do item
seguinte.
• N17MERO AVULSO
—
O
preço
do
ndmero
avulso figura na Última pepino de cada
5) A remou do odores para exemptar.
Ossinatura, que serd acompanhada
— O preço do exemplar atrasado serd acrescido de Cr$ 0,01.
Ias esclarecimentos quanto d sua
ttplicação, será feita sõtnente por 14 do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

evoIldrie airOUDIan dõ vitte afelce, idãofhlealo ee eco•
adoe

4

fim eePood
providos. o dito enroltério conjunto de coaxado
conjunto dia
toe se estendeu ea noa dada dircoh . e I=
e Tm nen

tios eapacejadott que.ae exteudea ea usa dada direolle
gado oonjur.to Se fios espace j adoe aue se *atendem treetivon./
gene Ceuta
Nolgentwaos tia "de prImiro eoittneto, sexido ao
ode
aguas
doe 31.
doe
Soa 'fios de tu doe conjuntos olono wteci,
ati
de
filmo/toa
•
co de ao man na doe ditos conjuntos, fico
atrie
do
superior
e
tip1on, da 'baixa torga, tendo Ima torço
&oder na lecolo 'de 1 a me, u
volto P or 2954. tra e toado int
do que atos tios de baixe ttello'reePeede a tonna 'tango •
&Ure o onlatlado rem adirdrir taa teitie Se NO& trorerol
dai tio/latada ítue, de moda jorn, ti" uo lama) do Intonficle•
soda porei 104
•
adjacente do dito ehleago ahecIrfrente Tero
boperride lloot ¡laia a ilextvel no oh=age.
lietriedica.se a prioridade do eikeePehatoed

eido dnooltato uokt.V.A. es 13 Si labGto 6(1,1333, pot o:allio
10lite a* 1 no do:tel do 5 ¥00013.unlauxbetis
1.28428'
.twjad

Telégrafos em Brasília miemo direito de reajustar os seus •
ços, no caso de elevação de *tarifa*
comerciais aéreas, mediante avisa..
prévio aos assinantes.

ASSINATURAS
1ena:110We

do Tesoureiro do Departamento
Imprensa Nacional. Quanto a
contrato de porte aérea, em /a
da Delegacia Regional da Empréta
Brasileira de Correios e Tedégratof
em Brasília.
!
•6)) No doso WeD poe3te ,aereo1.par
localidade não servida ..por de
meia de transporte, a Delegac
Regional da Empresa Brasileira d
Correios e 'Telégrafos . em Brasile*
se obriga a completar o -encaniça
nhamento ao destinatdrio poS
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional
Empresa Brasileira de Gorrdies

8) Os prazos da assiriaãoea pOr
derão ser semestral ou anilai e
iniciarão sempre no primeiro d
útil do mês subseqüente. O pedid
de porte aéreo poderd ser mens
semestral ou anua/. O prazo
assinaturas para o Exterior é são
mente anual e não haverd trones
porte por via aérea.
9) A renovação devera Hl
licitada com antecedência'. dg
dias do vencimento da asainatu
e do porte aéreo. Vencidos, ocra
suspensos independentemente
aviso-prévio.
10) Para receberem os supl.
mentos às edições dos &vãos otto
Cita% os assinantes deverão Sollog
t4-los no ato da assinatura.

%IMO se 180.332 de 13 de (usino do 1966
Bequereatet 3CL ILIAS HUITICS .
fir5
Priviiiiio de invento 02PltarEIÇOAW•105 EU sPAPÁLSOS ?Ui 001151 ?UO3
03:3110 DCS 1401/0GoS, /MUS, 111030E313 nszYzuwasail
pivINDICACCSS
•
1 • ipartelocuentoa em apare/hos para coLier tratos de Onero sei
throgost amerasi framboesa e ateolhantea coraprcezdendo usa colher/eira de
tapa, caracterizada por itc/uir um veiculo equipado coo ún :soabro vibrto
epropriado para atuar stbro co arbusto e incluindo =abro da =AO
to oge o arbusto 21yremente girtvei a diapositivos para 'fibras O dito ao
tro 0paro recolher os bagos desprendidos de uto arbusto 'yt/a nu do dite

&obro vi.britil.
Porto no 3, do total 0. 12 pontoo apresei:m.0os. •

•
t;

;
•. t, t • n . . .••
:
GieTie—Areti tio faitibla ah' táriramstotil
vadat dipmardemeo ai, ~orlar da colada cortina da adautiaacada.
So
ia entra trago 40 Olhais oleio 1 aremulacts teratimbe si eiolderiai
* Nutra Of mutuem • pino 66.01. 6049I,lhelerlidatea4~.4i
01,utar to 4isbacita 44 aktlaa.
.!

Meg, ~CEEIS -,115
wa
itimpormit•I
Work Pu ás= • rilenr,
#81•Litigla és Ineepas"~COAIUM.ekt 00111~ elaaffir

1a•toz6rAl an e fireal

~mu ninucoe:
ejlEMEREAROW

't lirrrdawrialioaaaato aia ••••054liora ~bebem etén
leio -alado a ligagla de natal ~arauto dor eeidatoraf. Gatit
Itariaates polo tato dq 661 ~lett uos teraleagtee t2444
%balas tubular 616:giallo% aborte ousa sitrédtdade • arre)
da 80 una balm aa ' relra •streoidado. ia cal • ~ai da oaad
do latires do oead igual em as 60~62 , 9 • setal da asa*
Ars eximi* AO 4apti taa em petfaelat 411•114.11dal•3 40 Miga
tremi do Gataria/ tua aoaatitee as alsweatlea 40 12.411% • h
*311,214•11 Mamada Latéres dá aspa ~a wallike estro abl
119114,841.03 o Metida% da panda é* labutas és rOdlade Z
dtil ZUM. SOO* CP Imis/és, 48 1 do ialka 49 amla torh4d

1

%UM tf 11 441 PO** 14~311t111*4
•
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aa 4.6101B

ellus•4

4¥

*.kd d• I agma+ ~pede*
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rói.%
z
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• ,e1
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e

r t0t1
eign ali kft"ti •• ty O oito te 184./ •.
iffutriatet CISCOU Irai CIMINI Or Miliatid adk4.0
Istsrtagl• da d0r4%.11.1 LM 1 Mn 1* Utill*S .
Nyta4Le14 fie,
.
e
a • Use Me 4 bati da titula de um beta. GUtlirtou
terr ampreauder. ma 61,6 / e 13% do adiados• a a Md, eataibi.
• ZOO de *utak/4 60 a 3,2% 44 forra, Geado e csatrido d•ta& Go ~SÊ
leill laia rime de ceda de I a 20(a 0 0,0005~0 e 140 00 tais, aic 11
tu 041864 asa altin de pal. alma 4,75114
s. o"
1ál/LA0100.I0 é crioridaded•O P enar* orrir044144544 et
pirítudos ia &partici* to•Pdtaaiss dos tsiodoirCaidoo didatrtés. 04 de date de 1242 fole ae ks8.42,, eu 23 do desamai,. ia 1943, ma ihe 4
114.112. 6a 21 de eitwil de ltíd, ihob ihe 144.074. 41 ee za da akell II* ma
2244 **9 0 542.2444:

3

nata se 1 as bicai 44 22 Tants• êtrrdol1im 4s0
atem, d* 129•724 de 23 de aaii de 1,60
tacsareatow 2170/12 • INRCSIIIA 1 COXISC:0 ttDa. • 814 neto
frisiligio

44

tursaotet AftR7gIc0.tattiiTOS RN 214O/M1 CA FURAR ' MAI
RIAS, Unta 2 RI3R2SITA2 tralia ta wair* 2
PRICCIO R USD, v.ogithOop •

alIllti tteig701s

•

1 • isarteisaa.flato, ...edstuise d.o tarar. •selar. HO
dslirkbitas lama. da frei, • tri g as. o Um Ocoratiloa. tema

trti:".

taaka 64 1144811 da 4 de saio do
tocuaraates PIM 214.021NZ0 CIA.LTDA. SIO MIO.
luedrilksia da hytiagiae "ROTO CONJUNTO 21012100 PU/SO.ROtattffià Pa ga 511
«ORES, 005PlESSOUR 4 I.SPIfteD01115. 631U158 Boa
4053 MAOUIN1S%
privINDIOACOM

.h• 660, coosunCi embico pulso-rotativo para motoro% esapriesot
Ora, ii:Iradoree. tubas e outras 'Oaraotarizado ceesncialnot
cor cosprdeader Miá ou caia citaras cilindricso oaro/widau pala* #
asreseveidlsoiles *triaga% rodadas latoralasats aa trinta c nos hadoej
par catacotaa ou tampa% incluindo ao dites *luras 'ilidirias* um cot
porto do dolo ratem, dispostos as poololos jaatapcata ou aoattgus 41.
1410 4unrstscite • dr82. 9 pisoai* 044ffir *matado na pirite Croatal
da dito cisara. 06 tia raivecei,* *uso e presido da uea; duos suada
aliem etellertameata disputa% ao 44 4 14 4 * es t444141 lott•thdamilan*
te para teta, rocerust*• g ema) rate* Ga tida a cum estende, • (ittato
00P 10I0 Iti• é assentado da dita cart. Mar" da cisara edidadi164,44,
a* deu reecactila cipó individual. asado provido %sabia de aliei 01104
•stro/mim *puiu *a ature IPA •• Is Prigull• Man ah Cata .
Lotonen para fruto longthaillaalaeate. ~suta o ates Watt" MIÁ
O dai 0 041 estiada. asada 08244 24 Moo" MIM 4a 10~effi.
Is

'mar

2656
-

%h/ta-feira 5

ONUAL ‘ (5(-Ção W)

.•
(feriar ao de eiSO de negunde rotor. siseniLdo
~Cal timo ta tampe
dróntal da-ou das câmaras cilindr ícuov: Prelono wdo-se alia dee mesmas!
Otrevis da caiXo de engrenagene , atia bua tempi, ()Poeta, a qual é Pron.
da ie um mancai de suporte, sendo t ti*o ddavonao rotor assentado . /
5m santa/ provido 44 tampa treeeira da ou das ditem atearas eilindr1.
dee,

Junho de 19711

-",""7"-wirmma"ww
'
410~2"51lier~ee~mion2Pm2"r"""

ainda o dito eixo tco a de maior di;Áivtro. estendendo-se /
iastia para dentr) da dita caixa de engrenagens, e servindo de apt1O
pare o eixo do primeiro rotor, o qual tambia a. estende para dentro de
dia'. asila de engrenagona, de ando que os dito retorce ficara montados
sendo

. 4. eixos individuais, de rotação indepn,:ente, Sabor* coordenada por
n:eraidio de um 'atentava° adequado na dita caixa de engrenagens, rot.
mando déeee g odo 'secções ou compartimentoe estanque, e separados na co
coe ditas câmarae cilíndricas, limitados pelos cubes dos rotores t rei,
pectivaa aletas e euas . respectivae extensie laterais sabre os rotore*
contíguos, sendo ainda ma ditas aletas, qUe se estendem dos respectivel
rotoree radialmente,. de formato de setor de cora ou de qualquer outra
confiam. .Leio desejada, cuja base superior aoorOanbe poria o perfil oic,
axilar da carcaça que envolve a ou as ditas câmaras, sendo de comprimiu
to e largura adequados, de acardo com a rotário:te desejada.
Oto requerentes reivindicas, nos %irmos ,
do art. 21 do C.P.1.,/

dlueneee na, xuêro lateral, provide de gaita% di trigal O rude hikil
reclinei em eixo de valple ferrovidrie que me cetenis etravie do CÃ;
Caldeirou um mamai iiti-frieçie mo elmo. Centra do quadro literele
**edemas periferia superior convexa, UtCade p tadoreincovea ammeatNi
do, leste-, me dite periferia 3 mm *ele p orta-carpa entra saddiptaded
c o quadro ~ele adaptada pare peexitir e 'meliante de adaptador/ e* direi* parpecliodlar se quadro leterela entendo *adaptador e e 40.
*adua engatai** eu !aferrolhado* entre *1 tomO fim de impedir cri
Wevimento relativo, Sendo Ini o adaptador ettenit ,,s4 entre O denbal
e quadro lateral, ao sentida 0o inibir qualquer movimento stitetsed3d3
de mance/ em sentido paralelo ao quadro .aterei, enqueutte e mdaptcidi
aferrolha-se se quadro lateral, * tilde permitira nas limitar reeltkd
Imieatm, *aviainto trenevermal do *andel coe ~peite d. ONU/rd CM1
tern.
deivindioa-se prioridade á* cercem poedeelm Cora% Ca
regime ma Roereis:o de Pateais* doe Ulmo* Caiena da ril
4k
!krt., em 24 de dezembro de 1965, sob o a s 514.522.
Ponto e t 1 de 7 pontos aproo/estadeia

a prioridade do correspondente pedido de Garantia de Prioridade. 'demo.
citado coa o termo r ç 178 886 . ea 22 de, abril Os 1966.
Ponto n a 1 do totsl de 24 pontoe sUrvemiluddel.
3 3.

je

rfollP""41,•••"1"

/7

20

10

FIG.
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RUMO NO 179.860 de 21, da adio' de 1966./
Requerentes N. V. PEILIPslaultánstivattuoi.mulhim.,
Privilegio de Invençac, APERFEMAMENTOS CM 2 ÀSLATIVOS A CAPACITO.
RES EldaROL/TICO$ AX0 FOLARES./
Feivindicações./

fthi40 Ne 179.877 de 25 da saia

de

1966

kequerenter ROBERTO ZAMORA

SIO POLO
Privilegio de Invenoact "ans rEIÇOANSNTOE IM COWS Pau PahhemeaTae,

1 . Um ca p acitor eletrolitico com p rtendendo . om eletrodo
RWIRDICAQP":

de um metal provido de uma película de ecido dieleirica pot-oxida
de Medica, uma solado eletrolítica e um contraaletrede, preferem
temente consistindo de um metal tamisem provido da mesma película de
óxido aniidica ou de um metal quimicamente inerte nesse melo, carde,.
haci.adn porque o capacitor e n2o polar e, pare ;ase
fia, contem UM
eletrelito líquido, tendo uma resistividade Ulterior a 10.000 ohn./
co, e que consiste de um solvente ou uma mistura de solventes que/
alo contem nem desprende Sons hidrogámlu, e ma que esti dissolvido)
om sal compreendendo um anion omidante e um cetim consistindo de
01
dOs metais al c a lino-terrosos ou metais tarro-Joe * llualdoe
no que/ /
se do p ermissíveis, no miximo, 4 de igna.d
d requerente reivindica is prioridades GO* eartesPaudata
tew pedidos depositados lus Repartido de hiantes de idgende,
ei C7
-ne maio de 1965 e 25 de janeiro de 1966, p
oli noa. .5O6.756.
64600.908 1 respectivaiente.,
22,X0 A O 179.830 de Pe de dai* de 196i
Reesserenter SUNDAWt CÁR IR= COMPANY Privildais de /e venço' " ORRPRIÇOAMIONTOZ Alt

aDdPUDomis PARA *da
CAIR Xe ROLARMOS PI 240023 frWildRIDO'

)

ap erfeiçoamento, em cabe. Dar* ferrmtentas coou 4

exemplo limas, chaves de fende • outras tendo ume li streridadf ou p
onta me
ra introdnvie numa cavidade ou perfuracio emsal de um cato, earacterisadO4
por uma helicoidal metálica, ou seja,

um fie' ou arame», se se outro mia
m
tal enrolada Pelicoidalment, em forma de rola, cenvemiertemeote
interior da cavidade ou. p e,rJração do cabo e constltulimáo e
meie de C410417
advento e fixsedo da extreridade ou ponta da ferramenta ne
Ponto n u 1 de 2 pontos doweientadoe

Mws
‘•\

daso Na 179,89t 6. 25 d. saio ó. 1956
Requerente' eCRIPTO, INC. RXivilicia Co le.uncias • 'Mu com% TINTEIRO COM bICO DO TIPO DE USII
'CRUZA le um peocrtsc FlEtà PURICaP C arSMO

lagyrnuwen
prralcvleActszs
-

a pe rtwiço:aaslos

os adapta,;-se

jeara ~caia de

ktmeWit 44 ni10* dtftee d4Cleil te0eaddr6tede meg man.eool

tineaça cê*

De& eamel,a tinteimear xiscorpo tubuls . toreer4e
iiii-414140Nd pf25 00440 tia •e'ce 65 t4xata e as tira Que o, eitoode de O.

NkkEr0 OflCMe:

Otitfi a-feire,

élltddh edétt tibnIÃP a te tarisliào CãsoitD d i1tti0tOrtriffigh
)310 pelo fato da que e zencionodo bico 8 nele hootO porosa, embotanadalsontamo
Ioda, abrangendo na faixe de mechas filaaentarea de poli/tete/o disoostad,
Ungltudina latote , altamente encorpada, dobradas a torcidas, ilgodaz catre'
id coa retina do opexi, poro ferroo moo extratora adere-MU/tilado eaz lz.
ONeettlelow entrallgadoe, rubetonelelnent( uniformai, da diaonsbote capilsodo
Ponto no 1 do / pontos aPr000mtadoo*

~asa _1=A

'ecor
-""7---a
sq-

ImilçA7Z-11 tia pOttod, it.04

tlistnes eldied4

tartalidedo do aço de alto carbono tte porte roolanit do artigo is
•03,01 &cima daquele no çual airosa localtaadas demorteneite são forma
dao co ode coapennd4 ac ditas pari . a 84 oonjugarem ecb pressão sup!
tancial durante, pelo Monco, parte da dita etapa de aquecimento Par0
Moldar ee acesas entre ai, Uberando-ri a proseio entro se 'crie% 41,,
resfriando-se o artigo.
Reivindica e prioridade do correspondente pedido, depotaita.,

1211[

OlG.

do no Repartição de Patentes doe Estalos Unidos de Am6rtee do "Weteoi,

Tit2t0 Mi 179.90 do 27 de uai* de 1966
'..Rotietoreatit UNION 011t8ID1 •

olrireadOMMPIMInGrara,

Or 2? do Oalho de 1965, sob o draero 473.948,
Unto n a 1 do total de 22 pontos , apreoontedoe.

ELUM

~114aio de Invonoãot DOSPOLARIZLETE PUA )0110111

-

led, 01121V12,

Fig. /
,/0

pliftXticAçOEk

Z
1 - Ca gresole rocoatido dr /retal de aatmoial do *letra
f rERMO g1 180.000 de 50 de caio de 1966,
Requerente' PPG INDUSTRIES, INC. . D.S.A

çiià poro uso Sr. pilhas re-earregdvede, caracterizado por te n'a alotara
central ou miolo. de 70 e 2006 em piao, de material doopolariaadoroola
Oroquieicazonte ativo, a att 201, eia piso, de ate material eondutor,eon

Privilégio de Invenrão. • PROCESSO DE DISPERSÃO".

toe. no piso do odeiem; c na reveetlaanto de metal ponom onvolvendO,
'a odolece oonetitudado o citado revestimento de coroa de 200 a nono,
61. 60% do pio° total do frinule revestido.
Wolvindice-oe prioridade do earroopeadoato podido, dope
'Meado na Repartição de Pafoatee, doe Lotados toldes da 1.04rieet do Lex
Posto at 1 dó é pestes ápreadatadoo.
Mexo fio t79.975 te

odz>o pelo estágio-de dispersar pigmento nua inter-o/0119er° iainO-cea
dlfieedo da circo de 0,1 a cerca de 20 mole 4 de Acido carbozilloo,os

com moo álconeno-iminti

Privilégio do Invenção. • ADESIVO 1 leASO DE-POLIEPDXIDOO".

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, deposita?'
do na Repartição de Patentes doa Defadoe Udidda da Amirloa do NootOut

pEITTIDIcoabgs

eu 1 de junho de 1965.
Ponto 0 9 1 do total de 16 pontoe aprerentodoe.

/Malva a base te oco/posto/ poll-tp6x1doe, que anduroce geai

¡ninai° de calor, eareotoriiedo pela oOmbinageo doe reguln~ ~Inani
100 perle.,

O prooesoo de produção de fOs composição plawentada, careotA

unidadec de /toldo vinil -carboxflico polimerdzada que tonta rc43ec

ti d. maio de 1966

baqoareatet REPERL 012. 0.a.b.R. - iyogapao,

e)

I•

pa e citado acido, contens
tilinicamente iam/vou/do co-pollaerizevel o
de o citado inter-poliaero, pelo menoe, cerca de 0.14, ono piso, de

Pinho de 1965, eob e no 464.549.

Im

0EIVI4DICA00E8
---

*dm.. R a 180.06 8 de 51 de seio do 1966
IrPLEMENTOS A5RfO0LA9 6/A. 1. R COM, alOAO (dure'
Etc/vara:A*0 CR05121. n
lçADOR DE p lororos 98005 2 PR019,
Rrlvilêsi o de Inrong o t " TRITURápOR o'le
rOS OERMICS "

por peso, de éter glioldilloo de fonolm ponva..,/

lente., coe uz calor de *Oxido de 0,4 até 0,6, doe quadrou
mástao, até 504 podes ser aubetituldoe por outros ompootoo,
epOxi.doe eadareolools;

OEIVINDICOCOre

b) 10 até 100 parte., por piso, de

az

plastisol à base c5 °tom

1 - triturador e pdos4or de grodotoe eéooe e produtoc vif):

to polivlandoct, roapeotivaaento, oo-polimeroe do oloreto

000, ma/cot/iri sada

cubo, coa um teor de circo de 30 até ic;% de ema/nouteci
0) 1 até 10 partee, por peco, de

na

asneada leoa rolamento* de oefaroe
Mie acatado* em az dadeo eixo, sibro

oomplezo de trifluoretst 61

boro oom oomposoon orgia/toe de oxigenem. ou Aduai
41)

eventualmente, et4 eiras de 200 porteei, Por Pe ro. dO 09¥64a cite de Niro* 4 plottantoe.
Reivindica a prioridada do eorrespoodeate podia*, dopoeit,

oe Repartição de Patente* da Alemanha, es 18 de attiO 4* ne.

*

AP"

tÂnero R 56 164 1Ye/221.
tonto n—u 1 de total de ) pontes aprommiador
URRO N u 179.997 de 27 de maio de 1966,
Requerente$ TORRINGTOR MANUPACTURIRO CORTAM - U.R.M.
PrIvilégJo de Invenoic: r PROCESSO PARA PAZGICAÇÃO DL 02/1 08
MtWTO SOLDADOS X DL ANTROZ aanDWo
".
priviloineCEI

40

1 - Os processo poro tattriooçío .d*,a;t1goo no/dodoe 041Mi4teí1dnini

nele 10a0a Ga parto ele aço de alto cortem% •xoodeado 0 4 416 dda Wils ti
carbono, * dito processo oteraoterimando-ao por oomprodnatr ao •tepaq,
Me proporcionar un artigo afala oondlolo prè-soldada no einta oonprumo

ttt /1111ran Int ALUIA t

111-~ lowmtt6k-434&.~

Por oomoreender, • p onjunto, doia orronâoe

auto -oorepemeadorea, um doe pare/81242ra, eondo um pioador e outro sendo 1
notrie der na Oaloo ootdn *capando;
az triturado?, aaboo roeobeado *Arta
ao

44751,0

f(209 70 1 dg 5 pontoe

oordomotmoos.

,

•eittinta,Stra*á ••
gd

1 te 445à6

Wiagmmeemual ~Wh% C4XPAdit • •
e
AL/404U

r

tr
raWit

II

.

--

dgITINDICACGES
• Processo

aatuarawaamaimaaantwa~a~raiiiegoi,...,—...- ,

,

411 Içara
_ %Zoo • PeOCes90 PAPA- INCORMItlae etEL tfteTa dg rT6ntefiartiCi,
dm GMA ESTGEW E APARELHO atRA asmaio 8s PAN•war4
•
E1

..,,,,Lositw

' Wititite (tSat
1121Ackini

p ara incorporar una linha de fie separada

ta' fildía qQa gê Move de uma fonte para um meio de recolhimento, oaracterimg

50 o referido Processo pelo fato de compreender as *unas dei soprar somente!
asamente uma semeio intermedi4ria da referida linha de fio para dentro de usa
caceio intermedliria adjacente da referida estOpa, com pelo menos um jato de'
fluído diriglio na lenido da refereta estOpa sob um l'ngulo de, que e; do um t,
Tulor maior que mais ou menos 30 0 e menor que aproximadamente 150*; e, de eoe,
4
da substancialmente simultineo, cortar a referida linha de rio num ponto ord.'
-hino da referida ceceio intermediária e entre a referida 'acção 1nteraedijr1
LE 'gerida, ,linhei de fie e os referidos meios de recolhimento.
Reivindica.se a prioridade do correspondente pedido deaq
"ltri0 ,t04 Rogo pritles da Arderias em ide junho de i965 sob n o 460.41U,
Ponte, In 1 do total da_13 pontos apralantados.

.

.

,..e

- 4M ffiár anapragador wa @Milano-a ma paimil ' i-SZtátã4 ia siai iirtikateW
ri acaegradd a dite pa1241 traseiro ao longe de •emtnierma lataraill, Cffl
_.
06e elasetiee *alio ia borda. de topo de ditos paina*. ia Palme/ edd
martlialmanta araperpoato a dite oaizel dianteiro, astandead•e elite jelk,
I
'
ema central a* leago de duae •ontara* •aralmenta paralela*, *ando ma
4\
lia de dita palmei central Aivr* ao longo do una ponto de sua axteagica
bares
*ou
a
borda
livre
para
*Doparas
MIA
paina
dianteira
IS tendo dito
•

da livre ase dito painel central para formar men irai de braguilha, 4415
la 4it. pataLie •*apreendidos de Sio de a1gedio eetabiltsadoe •
Talai:taloa —me* prioridade, do oorraaparidaate pedida. 441AW
pitada em lepartIois de !atontas doe datadas daidea ta ladrila.ffile RI do
antembra de 1165, sob e a* 48049.
Inato as 1 de Upwaton apreasatadax•.."

MN° Na 180.197 da 6 de junho de 1966
Requerente' CLÁUDIO MIOU, SILLI STAGN1 e ENRICO hadd e atia sobe
Imvtaigio 4. Invonçio *NOVO ABRIDOR DL GáRRAFW
guernsicáceu

I • sovo abridor de garrafas, caracterizado por conpreanday lasbeldedh
ponte a carcaça ou capa externa, configurada como miniatura da ela garradi
ta de bebida qualquer, por:m aberta infarimraente, capa esta que aloja. (4.€
fon interior, o conjunto do abridor prOpriamente dito, bompente Inzanciai
•anta em duas partes, sendo uma fixa, montada na parte mais alargada daqg
ta, e outra nOvel, projetível pare fora. atroais de Ne atarturà da emark
Ponto og 1 do total dei 7 pontos apreeentadoa07-.
Yd:

;,PtiskièmL 180.111 ta a a.

junho de Id -di

4lesquersafrat JOSEM RICEACA • ~Cd
PICELRIO sndín0 intMaandMed *
• gulegto eo
_FUNRI(75.0151

• fichdrinaliwitioo psraanentb, ~acurtado por amÉ
painaer uma *eira retangular provida lateralmente e na praia traseira,
la ranhura* loagitudinan a tranieveraule, respoolivasente, para merr.
fp da reain e t i va tam pa. sendo essa caixa provida interniaenti ai dot(
*uatro ou agia va g e* de guia 4, disposto* longitudinalment e. a a Mais/
flturi da dtka leal" %Ws& I!~ findos aos pares ame paina' ecoa:.
te a tracalra da aemna enlata.
Nato me 1 4* I **atoe apresentado*,

4..16 de piaba as 196.
0001.0dadsi =ET, 660111! a ea„ t10. 'a.a..
~Lios as tentar f 6907,6 aa UO taimiaik: mama
poríR

riG,•

I, A

.CIEMG E d 180.207 de 6 de Junnu de 1966
, Requarente: TWIN DISC INCORPORATED &ala.
¡Priv114810 de Inverterem "MECANISMO DE EMBREAGEM DE DISCO 6 A6 WITII~N41
niviNnickcOss
. MECANISMO DE EMBREAGEM DE DISCO E DE CONE CONJUGAM, Ciliniet
*arde por compreender um elemento de entrada de fina e um elemento da os
saída de t6r,a, eoaxialmente arranjados, um elemento intermedliele dradeash
et de modo girat6rio no dito elemento de saída, uma embreagem de cone dam,
oangativel entro dito *lamento de entrada e elemento intermediírldi
.edoto USG Canada de acionamento desengativel entra 81,s, iuna - erdareagen.41

Os discos atiltiplos de ericei() entre ditos elemento* intermediírio e de gt
'saída, dispositivos elásticos para causar engata dominante de dita 'gore(
al* da dleteaa 4455 4102feaa • M d e dA4cin aend9 •24M2$0* eigaggig~

DIÁRIO OFICIAL (Seçao

....Quinta-feira
,
• '

h

i•

.+ n •

Mro e em alinhamento axial com dita °mareagem de cone, e dispogitieos
ta. somando da dita embreagem ,de cone;
laaa; a Vaa.aa .1a ,aa*Jaaae 351 piaa taa aaaaiatla
Reivindica.se a p rioridade do correspondente pealdo de
p ositado .
k n -n,
05 e,
j:
4
,
,
ta Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da
America
co
Norte sob o e
4.5
'
'—
•
4."
=
f k)t
?umer0 462.504, em 9 de junho de 1965.
!
4
s .4
'
n
Ponto nO 1 do total de 16 pontas aprasentadOs.
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;a
d' -1 de atinflo de i'6,
a
SO
paaae.
a
a
,
,
a
'
TERMAW
ORGE
,
PE
j
!A 'ilerent'à
'rivilegio de Invençto "NOVO PlaraSaa WaaERICAçãe!laa MATERIAIS DE 14ac.

go
a • Novo proceaso da Pabracação de Materiais de PrIeção, caracteriza,
do palio fato do utillaaa chapas, as quais) são recurvadas na dimenaão cor.
responde .nte 21 sua aplicação, assim como cortados em segaentos apropriada.
' visando à sua aplicação tem moldes individuais,
Ponto no 1 do total de 3 ponte:, aaresentados.
URMO ao 180.265 de 8 de junho deni966'
%quarenta: DUNLOP RUDDER CCPPANY .:I gr'aED a INGLATERRA
Privilegio de Invenção 'APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PNEUMITICOS"

e_

akEaVINDICACIga

»"'n

4

.41

aEIVINDICAabEa
te

--1 /V
IANZ'ar
. ~ligam! r!
7‘

eer"P"-"IIy
r
p

1

i

Junho de 1971 265i

a Aparelho pare moldar ao manos a banda 56 rodagem de um pneumátl
==

4d

' ao, caracterizado por compreender uaa matriz anular de moldagem tendo nasua superffcle radíal Interna pelo menos uma ranaure aberta em toda a cix
curferencia para moldar uma nervura na banda de rodagem,

é

diversas projsk

Oes de moldagem distribuidas a intervalos em todaaP circunferencia
o da base da ranhura o estendendo-se radialmente para dentro, incluindo.
a ada projeção uma haste radiaa acatada para fora destinada e moldar uma A

TERMO Na

180.213 de 6 de junho de 196g

Portara na nervura, e uma parte sa p arior radial voltada para dentro destl

iiquerentet AMERICAN CAN COMPANY - E.U.A.

• ada e moldar uma canaleta, estando esta parte saperiar disposta transa.):

taivilegio de Invenção "APARELHO D/SPENSADOR DE COPOS DE PSIPS1." •
REIVINDICaÇOES

calmante e ranhura
;rt hosae dr caaresPondenta d o podido"

A requerente reivindaaa

a 7 Aparelho para dispensar 'copos de papal de p ilaas dos ditos goros
;aaaracterizado por compreen.deri
+ um dispositivo para sustenta uma pilha de copos rant primeira pc-.
Wçao de empilhamento de copos e para dispensar os CO.nr.%. um de cada vez,

g positedo na Recartla g o do Pateatee da Inglateara em ade lucho

de 196,

soa n o 214106/65.
Ponto na 1 ao total de 15 pontos apreseaaatics.

a do fundo da dita primeira posição de empilhamento:
dispositivos para sustentarem copos adicionais em posiçóes.de
afilhamento de copos adicionais adjacentes a dita primeira poio de empl
'Ihamento de copos;
. dispositivos incluindo um membro de movimento alternativo e uma • .
embreagem de fricção unilateral (acoplável com o dito aerabro) para deal£
acres pilhas individuais de copos da a ditas posiçóes de empilhamento de oopos adicionais para a dita primeira posição de empilhamento de copo com
o substancia/ esgotamento do aupramanto de copos na dita primeira posição
. de empllhanento
I On f o no 1 do total dcal2 pontos aareaentadoe

-

141

1-49

TtliM0 ea 180.26a é* b de jUn.nc,

Reaaerante: THE SINGaa COMPA'n

de 1966

Eaaas

Praaalagao de Invanção: "LEITO DE AWO DE • TRABAEPa ataa MÁQUINAS DE COSTURA"
REIVINDICAZna

1 • lua máquina ee costura tendo ama carcaça caracteriaadt
Por cualueender um par d. prolongamantoe espaçados, um primeiro dos ditos 'aro.
loaaameatoe compreendando um ctlina a a la a aementa sa2iant da dita carcaça e )
tomado com uma superficie superior de apóio de trabalho, recursos formadores/
de pesponto conduzidoe no dito cilindro, um segundo dos ditos prolongamentos 1
compreendendo uma perna de ap8io se projetando de dita carcaça e ' formada com a
ma sapeaffcia superior essencialmente ria-selada com

a4perffelft superior de a.

interespaçades
pZic d trabalho do dito ciliadro, a. divos prolongamentos 'meado
a
para definirem uma abertura entre ae.ditas supera/a:1.e de apóio de trabalhe, .9
uma plataforma de apOlo de trabalho, dispositivos atm:ventando dealoclmelaentea
dita plataforma abra um doa ditos prolonga:unto, para deslocamento para
de uno posição de apóia de trabalho aranoueendd a ditt -aberfura é'om a dita am.
aaaaaaa?
.
porfiai* suPerlor Ca dita plataforma eabatancialihenta , hivoadoá Com a ai/perna/
cae do apóio de trabalhe do dito et/ladre, • dia :pealos'dn âgit.* Inter-ice.i
p/Ovela na dita plataforma e na dita carcaça da máquana de costura para East.%
taaa r Sala plataforma na data posia g a at apóio d* tratalha
ca s, a
VYJ t.
rAadí'Virt Vri.'

•

MAMO OFICIAL

el0860 Cride44-telra

junho de 1971

Seção til)

•

6der

Nolvindlet-lee prioridade dO eorraspondente ped1d0 ddOeg,
Caldo'
de América em 10 te junho de 1965 sob n o 462.796.
iWtaddi
fontosto 1 dototai ' de ' 3 aionCos apresontadoe.

etee,e.
-tirraq1P, ddlOdUadd i ugUai p ter a face ,ig"

P!b41-"4 *1:4 d'64
outro
central, para- coisa
de
Um
hatpttuate,rebahree 4e aligeIraMento, beas
•loja' amnto do ' termostato, , de ' uMa serie de furos roscados niO paisa'ntes,
'

1

1

•

1

i

1

,

•

mais um canal :de alojamento Para a resistãnoia el6triaa tubular, dito ca.
com pro .
cal tendo configuraqão ld:ntioa, ralo de curvatura igual, pefeo
tundidade ligeiramente menor que o ralo da referida eesistencie
Paste a o 1 do total de 3 pontos apresentados

eamo NO 180.344 de 13 de Sunho de 1966

iequerentet RHUE-POULENC S.A. e e França
iv1Jgio teInvenção:"PROCESSO DE CISE° DE POLIS/LANAS POR UM LCIDO 1111.0£2,
NADO EM PRESENÇA DE UMA AKIDA COMO CATALISADOR"

I

44.

pEIVIREICAMES

I • Processo de cisão das ligaçBes S1.E1 de uma falecendo 1
manam por uo ¡eido halogenado, eventualmente no seio de uM solvente, e G

Ma tem peratura compreendida entre 70 0 e 200 0 , caracterlcado pelo fato de a
Wação eer efetuada em presence de un catalisador escolhido no grupo const1,4
Ido por

0 as amidat
. - do f5rmula geral.
/ICON

./11$

rIG.1

CI)

4111

t lata .R re préSente um bano de tidrog:nio eu um grupamento fidrocarbonadóf
palquer, saturado ma não, •ubstitufdo ou não por 4t000p de halogeneos ou por
Orupamentos tais como nitre, mercapto, omino, eter6xido, inertee nas condieN
parateSrias e -R', •8", Idinticos ou diferentes, representam radicais alcof.
'Oag ou alcenilas, podendo .11 e -R' alim disso formar juntamente um radical dl
Nalente, ramificado ou rilitty cuja cadeia de base pode comportar eventualmente?
ge Ou diversos feteroátomea
t) e os produtora de polimerização de compostos tais Como-as MI
/artamad; ,,.

•

.
Resvintied.es a prioridade do correspondente Pedido depee
•

'.èltado na Pr1ga em 14 de junho de 1965 sob n o 20.688
•
Ponto no 1 do total de e pontos apresentados. .
PHMO NO 180.587 de 2.1 de junho de ,1966
ieqUerente: CHEMISCHE FABRIK PFERsEE GMBH AUGSBURG e e ALEMANHA
feAvilielo de Invanclo. "PROCESSO PARA PRODUÇAO DE PRODUTOS DE ÇORf- fisAlto n.
/
DRO-SOLCFEIS CONTENDO NITROGÉNIO"
1
PEIPINDICACOEl
...._.., ., ....._"
/,
g . Processo para produção de produtos de cdensaci*
'fro-sollivels sentehdo nitrog6nio:mediante aquecimento de combinaçães e
rlirUpamento . É , c,'"r e soluçOes a q uosas de aldef q os monevaIentee Wire>
N,

tUo, partIeulo'mbnte Torma1ReIdrededais da AMIHIO de icidog fortes, earattAR3
,11a do pelo fato de ocorrer a conversão em presença do 0,05 a 0,25 mola dello& 7
J.
lana ou poliamina, que eventualmente pode estar substituida no nitrogínio par
f
5 átomos de carbono contende, doam, pelom menos alndif
grupos aledloa com 2 .a
&tomo deydrogenio de cada vez com 1 mol da combinação com o drupamenti e
tL
...,N,o
"m 11 ge C

\,
ReiiInd1ta.se a prIerldade do cbrrstpendenba pedido/0W
1,!:tAdd ida Alemanha Tm 26 do junho de 1965 sob n o C 36.239 IV d/39e4,
NNonto n e 1 do total do 5 pontog apragentadOC.

ti4Im0 141 180,e45 de 2z da junho de 1966
Requerente. RAMON BALAOUER GOLOBART • e gpgaal.
Nr1,v114gle de invenção% "TEAR MOLTIPLO"
esivIrmicActss

4 , Tear rtiltiplo, caracterizado por sue soo uffl et m110,1
dUatItn editor se consegue uma du plicidade de inserção de fio de trace em tent
eidos op ostos, einetricoe, em dolo corpos do tear, soo m a Particularidade de d
que estas inserçies são convergentes no momento de safda dos drgios,inseridet.
Peo dos fios de trama de cada cor p o do tear, e divergentes ao Introduzir-se G
Iate* areio. inseridorea de fins de trama nas penetraça g e respectivas em Duo'
*a de trama, ora a graduei° de 4
sa das corres pondente§ reeervae faxee Pica
044 tce44oe

ao ama VS.. ,,v10

oioridade do correr:Por-dee:Co Otite. aio&
de
1965
sob n c 514.759.
junho
Pa sem% ei
Posam si e 1 do Cotei de 6 pontoe aoreeer4e0oe•
•

-4a4,

tasvindicA-ce
,0

4

-

1

de

vd

12U,:•"

'

1

biltE0 11. , 180.360 de 14 de Junho de 1966

40querentes WALIZA A/A. BLETRO-IR4STRIA • 3X0 PAULCIN
:
•
4
fnlVildgio do : Inyen0o ,.°AP, RRFAIÇOAMENVOS AM FMO AláTRICO ACTOMiTI40
:10/11Inicarrai

1 • ApOrrelgoatentop , en : terro e1itud0(.dtomitioo, oompteensiondo 0,1f0
thva maneire de.ApIleação. e Man g o dl resistindo tubtilar nos ditog opas
(8elhos, com possibilidades de 17rocé simples dd 'mesma, caracter¡sados iole
114,-ti cale tat9 Ri

o fita et Cenas W2.34010 t9 11120111 ,9, A C2D a eme

~k'

fo

t--

-11/C; .
> 4 ‘4'

•

.

44•0

em . ,--* é
/
Aiot

firti

,

*tilinta-felina. 3

éoidlIT-WWV
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v244
6INKO '64 Wo.451 dé 69 dê: pnto do
o
S.U.dr
,
e
gbquereatie KOMSOTO OOKUNF:
t¡ knittpRel, , PallA MOITàsfre TtnO,..4
Wil,114$14 de ~tos UPSSFRIÇOIME NTAS 9M
MOTO FALSO SM FILAMAMTOS. COSTNIOS*

TOO Mi 10.4ál 69 '4. 'atuare do 19(014
esanaramtat CORO WES FILUO./00 Mu./
madalm Ladalaultall CEILOSO mo!~ 58 P11144 05 IMP42A-4

REIVIN1IC1CDE1
te Aperfeiçoamentos' em

apar:lho

dOtadd àe

dispositivos 1"

ua torcimento talco em filamento.s.cOntínuos, caracterizados
, p a r e lirodusiram
parte
golo tato dm incluir um elemento externo dotado da um furo intorno, uma
%Marna proirida de um furo

longitudinal • pelo

menos uma alota helicoidal em 1

ondeiol para a

admissão de um meio taak

*no 0 ela wapertície externa e um
no turo do elemento externo. de maneira que a dieta helicoidal dirige o

~suara,
9
,

t • Curioso mole de Dada, ou sapata%• GOLINffirdt. sW emea,0
pedal de . ambre agen# freio, aoalsrader me salsa quistwor

¡fr . )* êpream4M
' de naterial wiriísal n temanno . adaquAdo, gariatarJÁÀL
a. um nada de uma plante de p4 .1o, as 0,eaêdO
som feitio hl/aloto d

tas

ilin"IrdeonwatgLaharwt1"1"&-al--"4"6".....êts&dde-álm-diada“

mim tonoWingat

&anotai Annelle em forma de molde./ -*

tio

movimento espiralado.
Ceio Casoto na forma de ume corrente eoarente com um
do
correspondente
pedido depo.1
.941windica-se a prioridad e
i de junhe
ci
da Patente' dos Soltador UnidOe da 4mertost
Inana na lopartiglo
do

1169 acho a o U66.159.
. Ponto no 1 do

total de

e pontoe

-7,mnameessmj
, Pinto a o 1 de total de 2 pont~

apresentados.

N
Saquareates MOTML muçum' 1.7.08MIK 40SX CAK16-6-áR9.40469 1A1-.04,

ít4M0 ma 132.52Vda 11 44 •atenre de 1966./

SUAM j

tyulki9 kadaftrialt TIPO 02 CA2TA.ZNIMLÓPE.,

Wa4) t1.411 de :0 da jalket È4 1064.,
.1elmarmatee somam 4422110 TOZ12811./Pla61t.,
MOIAS PAU $411204A4,/
,madals 2m4uotrla2l VOO 220 Dl

1 • 21pe de *arta-envelo p e, •areaterleade

124ivia4ise2ieat/

1 . 44ft tipo

de malas para denderea #

mardeldeledée ddles

por dela mala
' lmatraalásanta por ame peça lateiriga Inamposta

(1 a 1) 17

~peitas, eme adidos aa parte superior, bonforman ama *alça (,)

Omar* poraesida por az filete elíatise

gaja/

(4) eemplwatmems e ¥94. 9

14weeas ono tarl.r oorpe daste es p‘a *ti a *lotara*/
Nato o* 1 de total de 2 pontoo •promodiamaa./
4

-

11eivindtcatOos./

40

tti; 24 papel 'Datando superiormente ma prolonganunto central que ao 41
e dos lados e aerriri para feadeaente flnsi tta
hiante ortuLdistastema nt
diado.lbe o formato do envelope, (sujo prouagemeat4 médeltá que
eg alo amaadoS.

PottO al 1 Gé total de 2 poete' aproo/metades./
4

2O2 Qutnts-feira
•

3

1204:80,.,QftekAII2

1 1 I 1!

fib40 Mo 184.419 da 9 4* astiodfbra da 104r/
Iliqnerestos ODILON RAMOS PINHRIRO./ muro DM Ntiià
J.Rada. Iadastrials NOVO TIPO DEette.k..00F4M42?¡.4

r

3

!

\,

s.
'

•

14111.151P14,111,,e,4 W : 1,1

•

$

Metepagoadii tersetsriaada4p.M.“
da placa
conetitàáda de uma placa retangular de airi3.ioa4 ediapa de alombai
ao acaro material eidsoada cem uma linha diviaíril'imallonts1 me t1r911
galerias Imperiar para a int/erigia do nome da , rua ou avenida a ama pat
te retangular *atreita, inferior, para lascriolo de tilares és propa
landa pando a placa e ao letras pintadas ou nem
ejecto mo 1 de total de 2 pontos apreecntades./
tipa

Z7Q

Iladt0 No 184.595 do 16 de novembro de 1966.
Requarentes . NER.KOX INDOSTRI, MELVOLD IMIVOLD . NORUEGA.
Modelo Induatrialt "NOVO MOREIA DE CONJUNTO DE SUPORTE PARA N.,RE-CUIAM.,14
RAS VEGETAIS
DEITITDICACOES

-raro aodelo de conjunto de suporte para pré -cultura:: tu:goteia /
pelo fato de compreender, em conjunto, um prato ou placa
geralmente
circular, 'co. ume conoavidede central para recep. 1
De feitio
see de cementes ou O:entubes, conaJituide de km. ..Material absorvente de
Agua e apropriado pare o desenvolvimento das pliintulae e cuja placa É
envolvida por uma rede fletirei de oentencio e eustentapeo do material;
absorvente de água.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado ft&
Reparticeo de Patentes na Noruega, em 20 de teso de 1966. sob o niSmerd
caracterizado

f

IRMO N v 185.102 de 28 de março de 1967
Requerente: HERMANN M. TIMM - ALEMANHA
Modelo Industrial "NOVO MODELO DE VASTWIA PARA GARUPAS 00 ?ASCOS
rEIVINDICEDSê

1e Novo moddio de vasilha para garrafas ou frascos, 0am-tiritado]
compreender
um corpo e uma tampa que, em conjunto, tomam a fores isaft
Par
rica, com o aspecto e a ornamentacío de uma bola de futebol., recoberta do
couro ou marerial semelhante, provida em sua base de um anel da suportai 1
O requerente reivindica a prioridade do pedido'de patente de0061t$
do no lemanha sob n v 73 KR 73211 de 27/9/1966
Ponto n 5 1 do total de 5 contos apresentados.

*9 361
Pontoa'

1 do total de

2

pontoe aprosautados.

Atie.
"P~DU
riOr
r agmemmomm,
:Z.dowáffloardWor

31515051,05050~ ,
21505ffligasr#
wicandeiffigiimmonW
%fia rain r

iterzolo
N v 188.873 de 9 de abrilde 1965
ITALIA
'faquerenteN ,BASSANI S.p.A.
(Privilégio de invenceo "cA4PAI/L9A DE PEQUENAS DImENSUSS SENDO O SEU QUADRO
PE SUPORTE MOI:WEL POR ENCASTRAMEUV NUMA PA/W1 EM CO:M1NAÇÁO COM OUTRAÁPARELHAGEM *Unau

r /Èamo

4

IXIVINDICAORS

à - Campainha de pequenas dimensOes, caracterizada pela fmto de a mesma
tpresentar uminvenucro em material isolante, de forma preferivelmente par&
' itelepipedica,

formando na sua parte superior eut rebordó • possUindo uma dres•
?na para a safas do som, et ,,orno da qual se encontra fixado um flange adt
quadamento amostrado no referido Invólucro, por meio do qual a campainhatico montada sare um quadro de suporte, sé ou em combinação com outra apt
nalbamem elétrica, para enootramento numa parede
requerente reivindica a prioridade 00 correspondente pedido dept
"tilado na Repartigeo de P atenteada Itália, em 11 de abril de 1964, sob o

Je

'HUMO 310 190.169 de 6 do junho de 1967./
gaquermosal PALOMA- IMIONTBIA DE APARELli08 arantincos LTDA./8,0 Pá,
LO./

Moda.* Industrial, ORIGINAL CONFIUO1tA00 EM TOCA-DISCOU
Reivindica cies../

igen port4t1.14.Mreste'
t• Original - configura04 em tolo',
ri g ade per ser constituído do caixa e tampa e quando „justapostas ases
mem formate de mala, sendo que e parto corresponde:ate 1 caixa que ime
t4* o pleknGp e demais partes correlatas me apresento na forma roçam.
guiar, com cantos arredondados, e 1 sua parede do fundo externa á eicurvada em arco de amplo raio, de modo que ainda na suporfícia Info .0
rior de dita caixa há quatro apoios; ma parte posterior do dita sai
za, estí enatado outro apoio; mis quatro faces late-raia de dita cai
xa, a =k g rega() prOxima as bordem imtariorea está afixado fillte
linear ÇCat acompanha os contornos Ca ditas tapai e cantos; Ai barda
pastarias teata

1 0 46.

,Rnto‘n.a ao total de s. potes apresentados.

pofiThTít..j.

caixa há placa. ,4 ~lie e, ao balaianteriore

pra-

A'

raiUrráSis,
'

"

mak Wel 41 410 wanactozalj11ta . 461.

boake

•;1,14W85 414 MI

_

~S*0~8~
sabs ali (orlado ífietsagulare Effl
, fiataiat 2 4, total te 3 (pattea apenzields&J'
•

b

f"

i 4

NO. '

7

411 -. -

' gfiRE uà Zn" Pà' ,ai,ig

,

Requerentes PIUM SOCIETil PAR AZIONI á e ITÁLte !
:5M10401stalait *MODELO D3 PNEUMÁTICO PARA RODAS ffil'iStITSÁd5C14-

, FIVINDICACUI

.,

FIG. /

119 '1e4.96I da d9 de mala de 1961
luarentos NAS! d CIA • il RIO GRANDE DO SUL
•
4Rakto tAISSetraell "ORIGINAL CoNflQURAÇXO CM MgOrn e woute, níA4 fim..
.-eZieS°
1 telvINDICIM
I . Original configura:Ao em webalagee e oaperaiter MIM
•eMte,e,, OafeSterisada pelo fato da que na uma cabala/1cm do tipo de calem
1 ~Live/ a Meto referente 1 tam pa sofro um corte segundo uma Unhe oca
ral quer
em/a sendo
- dentro desfia poligonal pintadas as figuras de embonecas
de
dobras
aorlsontals dos extremos da poligonal para ,a periferia da tas
4Iemn
esLea eanakeealalmente mimo 'descrito e mostrado MA ~9~4 494~
*
Se° ponto aprosentade.

1 . Modelo de pneuaktico para rodai da antovoiedlos. oarra
Cate 01/3 fato de que a banda de rodagem apresenta tr:e sulcos em algus4
amue, ao longo de linhas longitudinais paralelas, formados por magote@ OP
Plantados as diregéee diferentes e de mentir comprimento, dos doia au/cos ex.*
ternos, dotados da projeçées laminares opostas, ditos sulcos estando defesa",
doa segunda linha. inclinadas transversais e sendo também dotados, ao Longe *
do Ombro arredondado do pneu, de encaves alternados Com recortes laeloara,
Panto ne 1 do total de 2 pontos aP reeeetadoe . •

tilaW0 NB A90.517 és 14 dt Unho de 1967
kequere n' tos METaLORGICA CORREGIL LTD), e e SIO P-01,0
halo buluatrials "ORIGINAL MODELO PARA BASE DE ÁRVORES DE NATAUe
pEIVINDICACOEq

1 ORIGINAL MODELO PARA BASE Dl ARVORES Dl NATtlis carad.
torta:lb ealancialmente por sdr eonstitulda de uma parte inferior om feres do
giallincla anelar (13 e encimada por parede levemente cénica e abaulada 4/3 *,
9910 ea projete par diminuto espaço; e por prosseguir, superiormente em terna
ealleato em-parabolOide (3); e pelo fato de, em sequ:u .icle de linhas, formarng
mee duas paredes circulares Com dia^ amtros diferenteS4 maior em baixo C4. e 41
OWir 43 Cima (5), sendo que estas paredes sofrem superiormente um recurvamento'
261 conveniente; 41 por encimar e parte superior . (5), precedida por uma Non.*
Siiineia can gava (7), uma eallancia elipsoidal (8) que termina com uma oroja.t
910 tronognice (9) relativamente de pouca altura) • por ser o centro auperio
Se Osga perfurada (10), sendo pus tal pertaratio, contornada Por Pa rede coe.1
Otapondante, embute.se no interior da base até determinado comprimento; epoe
"
ear a ecoe totalmente fechada interiormente por uma cha pa apropria/me
Ponto ne 1 do total de 3 pontos a_riasentadoe ,s
,

•iéN.00 Ye 150416 de U, de junho na 190
blaerentas MICALSIGICA main'', LTDA. • . SILO PAULO
X,1019 0409 • riale "NOVA APRESENTAP,0 Eur PARA WreMa oz W44"
REIVINDICAM
) NOVA APRESENTAÇXO IM Sá: Palia MOREI DI ~abo cadal
9IPleglia por sair constitada de uma parto Inferior cirmslar Cl) coe rebento a.
Mar Ws e por ger *mimada Por uma su perficie (31 qn.is -ee converge para • 1,
Pemtrn, levemente abaulada, e por projetar-8e sUimeriormente um corpo trone
W4, ( 4 ) eU,4 taPo soare uma Pe quena reentrincia (51 0 . termina coa uai ealléamt
:01a circular (6ti • por eer euperiormenta4 no centro do goro* troneónioc,
¡Grada (74 perfura9Io esta que ee prolonga por espaço oonvealonlis peie IAM%
Pior da base, naturalmente contornada Por na4 Parede Intbrnak • Poe tee 4 119
al3 inferias. Tachada totalmente por uma anue conveniente.,
isento n e 1 do total dl t poete* e ra0~4444.4.. *

i

fo1

____
___..„_ -evidine1197ro,
.
,
.
oritvux 'theoó MJ ,".t,,....._
---...,i-,5s,„0.4,00iNi,soà—e-es
----..:.,;,
‘ --.......
......;:e

MA Rld

ge64 '1211fintad'eka 3

196P.',., .
t* et e, de juihe
'4Rg8 rt 2J13*&

'1100 MI 2,0.540 tli 20 do jugo to 140
tua:um-setes MATOTT-PREGUSON iNC., ... M.A:
*loale
ladnatrlait * NOVO MODELO DE ZWIYÁrene •
f

F.--..-1" 4DIn115.0

pEIVDFDIC11:11W

1 . oavo aodSlo de socaraddits ;abrutar/sada por baio

leu,:a parte infarior 4 na bordo retangular obl/.qua forundõ walitnelaj
f'.
'e. em todo e seu sentare° dotada dita base, ma um doa teu, canto', de
pabine ; que inclue si plataforma 10 operador e t dotada da jelelaa Iii
,Matlee as emas feeeet por C111XL do motor, et. forma da tronco da pinta
*ida, dotada da tampa superior deetacdvel, • de caixa dó partea.taliv,

1 -"MOMO MODELO de brinque° twitaneo ltapetta aletria': sitte ~ti;
....4 eira pilha% Caracterizado por cower efeito surpreemtenta, ao 444
dó-la na mão eia qualquer ligação coa fio elitrioe, bastindo para tal/
conhecer-lie a trague de, fazer encostar dois determinado* poetem M/,.
Tocai, *um mel ou aliança que ao tanta aum doe dedos doeis o. 9‘,

toparas...
Reto 24 1 dó total O. 2 perto. apremontadçat
_

tetos da mdquina, adjacente a cabine e 41 caia* do motor. Subatanciel,
.awoiott coso ilnctrada nos desenhou madre..
.

,

Requerentat ANTONIO ALUISIO OONDIM DE AIDEO . OVATILITIm
Todtle Induatrialt *NOVO MOD210 DE EDINQUEMO IMITAM tteritil idati•Irá:
OA MB WEIDE COe PILHO.

L requerente reivindica prioridade d• - igna/ podido, al
tado na repartiçío de patentes doa lotado. Vaidoso
di5
aido da medrica, •Rb

, 1114
z n k 466 em le do janeiro de 1967.

-

enico ponto apreeomtude.

..
,

JJ '

.

0

NI.

N.

,

- -------------- .?,

1 ,-- . )
-,-,,- "O ,-

d -'775y .1

an

f16.1

II,

e

WM)ii 191494 de 13 kda

,11111-40 ee 156,
teequarentas 01110FLEX Sil . 'CADEIRAS E P OLTRONAS e e tID fKan
_fflOdilsandmstrislj *RANQUATA GIRATÓRIA"

FRITINDICACOEZ

ge í91.991 de 27 de pilho do 1967,

M
pequerentót 2010 CARLOS MOSE • ao PAULO.
040,1p Iodnitrialt * ORIGINAI MODELO DE 14111/PARIA ep
KEIVINDIONOTES

;

1 • %DOUTA GIRAIC91A, seratterimaii

ortirm-as 14 lbei

`0178ittsT, tflitialmante pela almofada estofado do assento, co formato sutdrus
Opilar, encaixada na p laca suporte onde ,duas laterais opostas ião sobrosealeee
Me, sendo que 8 conjunto 10 a p oia abri estruture dot pés dea1liantel nire,

à • 0111011ln MODELO DE LUMIAÁRIA, eotatittiela por ti8 TRPi,
aóitio paralelipipodal, de material qualqumr e eaavenienta, pra/art./

kJio n, 1 do total de 2 pontoe A-TVIROitW4e.

eelmente formado por ama armação matilloa, earaeterimade rale fale /
(doa laterais .1. 'serem opaema, iater/igadoi pela face ?citerior Is pop
Is1:41, .2- tiniria filme que oosTigura prliticameate a matado atearias"
ets taci frontal do paralelipfpede. faixa que to dobra eis Logn/O rate
* instigar* uma farte -3- da face superior da Unida/iria; pele faie
42o restante da face auperior ta referida lumindria g er formada por te.
"lano transparente ou tratulticido dietteer de loa indireta, *miem&
(TC 414 a parte ing erias. .9- da face frontal de apreienta imes4a trent
Wolao ou traneparente, acato que o ele.eo.%o 1414 configure a parede JP,
qInq face do paralelipipede, dose trecho, dobra-ee em lagmle' reto a 1
'Continua configurando a faca plana, interior .6- ta lnelairf*,
Ponto a s 1 ao total de T pontoe apreetztadOit

ziwt,b

IM,363

da 27 de Joo As 1967,

thqUerilited MOO 7.4 CASTRO SALLE$ WAXAMARA*
*MIN 1:D4147r-141 * OilGIwaL DESENND TM LADREIS

DO intíj0

imirmIcA0E1

• wrina-~0 In-altac intd-th 15PasítIrliaa Witift •
tMTin't£ WENN* 41~ v entral do 4 1;41 atar614414 io teiPage 1.014,4
earrua pere ia laterais, em forma de end a figura otilisids 4s fltp

j? L. .1

iaãkh .151~4 liaaVigieW

-blra e

wee-g-s1

tUn
U-1111i MV et rttl tt arem ITVPU-IMWè0
'de uma moldura formada de duais linhais paralela& 4 eqüidistante*, fon
litand0 0 contém° de uma cruz, exijam quatro extramidadea temiam* má
iLlnhan diagonais em sentido. o posto, formando mm 9", no intoriod
tqual volta a apareoer a figura da flér de Lias suada santo am "I* tei,

.

lunho

de 1971 r665

WWA
M1,;50 de d. els itrhe dh
dautterttlti dIROFLEX , S11 CADEIRAS E POLTRONAS e i xrei
,,*.Wa:04..Ual4rials P ROVO E ORIGINAL SOM REN BRAÇOS*,
17" RE/V/NDICACDE
. novo E oRtetwA4 smi stk

ERÃ!,

ftáãdft/tera fez,

',toa elai/Sai apresentar pelo assento constituído de tree almofadas ei!,

ldfadaa no formato quadrangulOide de certa espessura e pelo encósto constit4

.no Istaraie da linhas reta., a face para o eixo ou oantrs sal lixas
ota fornadas pela moldura em cruz já referida, enquanto Rum a entra
M
Waidate posterior é formada da linha. paralelaa e dacreacantee até a'

do de trio almofadas estofadas no formato retanguldide do certa es peSsurap 4
uai apde 26 elevar verticalmente, a meia altura, inclina-se ilgeiramente Reol

loa final, assim coso o centro 002 linhas horizontal. ~alma o,
~rompida' tendo abbre elas a figura estilizada da flBr do Lis pra,

ra daa pernas sendo quatro dianteiras e quatro traseiras, pernas estas fora*s
das se perffs metálicos de senão transversal retangular 222 juntos dois a
dois com certo espeto vão dor finalmente no conjunto urna moção transvereal0
ttladrada, outrossim, travessas horizontais de mesmo perfil metálico 'retangue4
!Ás:. eo fixadas sOlidamente as extremidades zuperiores das pernaiLdlaudãirs4
5120 ao owroo p ondentoo pernas trazeiras;
. 1 Ponto n o 1 do total de g pontos a0DC.CMCOW

atada de uma pétala da qual e para baixo projetam-a, ItO (PSAU,O
;10 O Ontralaqadoa inferiormente a figura de S.
tonto n e 1 do total do 2 pontoe apreaentad61:

P9 tríts para apilio dos rins, apoiam-se o assento e encâsto eâbre uma estrutitt

,
,

~

_

Ád=s2g:ggivikk
L1~
1

a.

Zey- uni .1
MOO IP

CIMO d g 191.595 de 28 de julho de 1967

4

191,838 de

de agénto de 1967e
0
tfoterfAt4$ Alà011 PA8020AL PEIA - 210 PAVIO •
FOMO IrAfflotr141; rOYO MODE10 =Manta De CHAILINDIOD

RARA

DE OORRENTN. IETEREEDTDEU 1 MOW.

' Bequerentit GIROFLiK S/A . CADEIRAS POLTRONAS . • SÃO POLO

REITINDIEAOES

Eloald Industrial! "ORIGINAL CADEIRA COM BRAÇOS"
REIVINDICAM
1 . ORIGINAL CADEIRA COM BRAÇOS, oaraeterAsada pe2o fita)
te o mvdólo se atvesentar pela almofada estofada do assento e Pela almofada

tutorada do enceto apoiadas em peças que formam 'uma estrutura Onde as rum/
ai pernas nos quatro cantos do assento, braços estofadoa são igualmente pre41
zoe lateralmente ao conjunto assento encósto • 4 no formato aproximadamente
tztangular, as pernas se elevam e juntamente cca travessas horlaontala emoldg
a.Am Internamente Os traços, outrosslm, as pernas e as travesese Pie 110
t4420
wItSivos de , sec-io transversal 2uadreda.

'VALO 2

0 1 do total de 2 pontos apresentadne$

1 . 110019 K0D2/0 DRYAIWW, De CIPA..É61112M PAPA CU= Me
que se constitui de corr4 iltiatleson
' Lar arayenalonal, com bordas retilinase, a caracterizado ocaencialm
te pelo foto 4e) face frontal. ia chapa-espelho apreeentaw-o0 convez
lato k f *CM UM perfil ourvillneo perfeitamente) •ia4trico om rolaçeo
lie bordos, ocorrendo az dentre, o ponto de maior
projecZos O finelmtn
RUM

ZETEDBUDTORES E D0I0E.5%

ta pelo fato do* lateraio dae bordas cerca latodramaa/4

44~

491b 0X0

tdaldfAise dotado. da frisos paralelos.
p onta
1 do total de 2 p ontos *piela/40403

'

•".

1 ;

t

aantá;fattlát

inotKIrdealtide

:I

:

'fflátltd' Ui)
/1. n 1

¡Min W4 t9t.01, 'te
lema g@ oaást' 1 4 )(4 do, agosto de 1) -0
Woquerentav KAS.14. DURGER e e gaNTo Canguá
í
bêt412.(mucortcat, *ORIGINAL coN!touRiçie pEttodedpsu 'e CAAIMP.:

\pe tatpla pela Cato da compreender um quadro (1) retangular do cantos ~11;4
nte arradoadedos, orientado verticalmente e solidarizado, por um doe Lados*
_
''11 Minoras, a uma base formada por dois arcos (Z) em forma de "U" invertida, Iss,2
reais rotorçados , por uma travessa (3), interligando os extremos 'vertical.. .4*.
Lda arco, sendo, ditas travessas unidas entre si, por duas barras (4) dispo*

tas borisontalconto, e tendo, o quadro (1), prOziao ao extremo ilporloo, uma/
'karre (5) presa aos lados maiores e paralela aos lados menores, enquanbe tizaí:
iJ *Abramos Livres dos ramos verticais doa are.0% W da base 44.1twwww.t.•.,
gartmnop Wmmortecedoras.
. Ponto n • 1 do total do e onto4 apriontoog^

."1

PAULO

l ecquaraubes DAVID TOMELId

motati tad,i44eiàle 1110VA :II0KPI01242(0 PARI AStsortiota . du út24

, ouritat ÁltrIdóeilãtwrate tâgiitdst*

BEivorncenu

t , auctut cogrtountead FROPQ,CINADI A COOU. BiTe0

1À: 4* aghb, 4*

'prInsbidixdalq

,
I . ,lo y A ootikátuOto PARA APRESERTAGIO D3 tOUN R MIU09-ffle,
3
003 ALDIMITARES CORRISLATOS% caracterizada por ale balas a outro* nOM
tidos e produto* norrelatos, noa formatos desajadow, darem cabaladaili,
centra .aum embate de material delgado e flexível, tal como phillbfai
1
ou outro., tranaparente ou colorido, o ditas balas dentre da or&PeLab'
tubota alo embrulhadas separadamente, uza a uma, tormadda Ud 44414P &O
montam 4* axtencio desejada.
Poete n4 1 do total do 2 pontoe aPreeented~
11.V.

2IRMO it4 let.814 do 11 de setembro de led?
koçoaramtee WA.L0 IMMISTRIA PLÁSTICA LIDA

810 pg0L0

90;1* Waabriali 'NOVO MODLO DI D1SILA r44 SN muro sseattaq#
*

ikIK'ãh ' 5T.14 '14; . 14 Ne MIMO i* 194t
roperante( BROADCRWORA GUANABáRA .TDA o e GIIAMAJAIII
Dx41.qp (*ORIGINAL CONFIGURAM PROPORCIONUA A BORRNWAI N 6tO5. 4a.
;csiollo
t

.

)(URSINHOS D

dEIVIIDICACOU

,

g LNOTAÇORB. Z DZ OHNUIL9*

1PtIVINDICCOZ4

ORIGINAL CONFÉRTRÁM PROPORCIONO& a 83teai:eis:J.4 dki
pelo roto de pOsin1OP
ornato sarai Fotangnlar, Cl), sonsivalmente alongado para permitir ~ramada
oa que a redoma Is dimeneIliks de um caderninho de anotações ~ume ¡arraso*
wdattffaaritouptt t DZ CHAPIM, Meacterisada

.

• Nove modalo de embalasum ou formato oefiriaa, acargotartmic

'do -p414 eM.‘e da ao apresentar per corpo •stAries eme auperitcia trabstibadu em
rabeie*. Atmoarae e arqueados que imprimem o aspecto do uma bala gomada, t'AR
de que p egando ema linha porimetral paralela aos dito rebatias, parte d g Uso
da Á remostrai aa toma de uma calota que constitui a tam pa da bebeing" toz
pa esta 9u. em convoniente ponto da linha d. rouniíe,.aprosente poltolut %umj
dg

tearbiNCarão.

Conto ne 1 do total de 2 pontos aprosontados„.

4.

ando sato 1 In das suas dimonseds totais, a tendo, na taro interna, dimI9
peloereztrwaaa (5) ( aor costurs; eletrdaimt mn d
1' repostas (e, jife dA,
*utro saip adequado, deixando aa latOrals (6) livres, de maneira a PormitIO 4
' senda, entra ditas abas e a sobrecap,',, das contrnca pas dos caderninho* 04
otaçõse (AI %A para 'Dada aba, a, entra ;otos e a Isibreo4pej da am 2,01,44V
a.
S.44ad (Ou a, 42pl *ourar& Oda a 'miando do tonjunkba
*alto ar 1 do troAeg lã 1 Pon*be terrantlidab

e

.e
0140 WO 193.1,9 de 22 da.— metombri de 1462.
tSTALO IN RIO D3 SAWSIM4„
dal goranset TUNA DIAS TIAlriA
10dOUR tAinutriald ORIGINAL attnettnio etorotomunkft
seLlsrtoot g,
littnutrquallts,

WaSOMOid.
‘a,

5 WWWW,ZWISEWN
a'1222[0041 fair39,140,9. PROAtarataDa
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_
If
i
4.7i F . ,:
:
•
••••• •
sOn'4%;att4; ã -'•;441-c ir-pp leorpía
fe,
EISEMO t e 193.9a s. 17 do diffibra tt 196,b
trisu$e9. didejoje
r

orrati, oilindrica (12
dik d "iefvel •atraitestanto do dito...tio , ..8otontaériaxx144, de uma roriA0:.1141L:
*

k ,,p1n1,1)e er_das, o1iae cm ,141 019•.
( 3) lenir
lite roia:alto e, externamente, iroltedd p elf.d..pereded
4) cillndritai, •
.• ,.t
,.,".
r
).:,,k;,v1.1,1, •
441 quais, fiepoéta's para cima, sofro.xua , eatreitamento em ponte pau**

thima da matada da altura total da garrafa, originando uma parglie ama
Or (5) leva...iate cacica, a partir da qual começa um trache el1imdriCO3
tornado por mtltipl•s !Late* (6) ressaltados, equidiatantewamte mcbra
Omitas, e •acimado' per zona (8) de paredes lisas de ti:mitra igual/
4 beim 07) dimerite, apõe a ' qual o diimetro volta O aumentar ', tornada*
mig o igacillas da base (1) • detorminando uma porção cilíndrica (e) paro
de paredes licita 4 visivelmente maio curta que a What (1),
'Und4..44 aevament* em paredes 1 ***** ate inclinada, (9) • torminande 4.1
?
igarga14 10) central, projetado para cima sendo recoberto por tampas &
AkUalmente 411indrica, provida da willtiplaa canaletaa, (11) abatate' JP,
Wagularionts espacejadas entre ei e orientadas vorticalmente éCtséb
limpar-fieis de revolnoo originando um filite liec (18) ali ba_te 1, .1!)110
11 face •uperior (13) t.a e visivelmente convexa.
"9110 o g 1 do total de 2 pontoe apreeent,498.

8

.4equtrantea MAREIA! & ROSSI 11/A !INDUSTRIA
CAO PAULO.

g
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Ine E47 141j

!,cqgmces.ITJÇIWW,,:,,,
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',nye eqpnef
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Prinnicet.§ !: 4
,
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)

!

A

J

1 -Pbso modllo de garrafa caracteriesto.pOr eampreeaae,
014,1
.4
po cohtinente inferior suberancialmente quedrangular e achata/R) na

tua acpeccura 9 ' e elevaçâO frOntal do mesmo cendo arredondada

antrt

faces muloree e opoetac do dito corpo quadrangular • (mino facas

s

eQBA

Pior posterior e inferior oâo eubetAncialtonts planam»
Ponto so , 1 do total de 4 pontos aprosentadoe..

TERMO t e 193.945 de , ê do outubro te 1967.
Requerentas JOAO SCRIAVINATIO . PARARA.
Modllo Intuttrialt • CABOS PARA

rAcAs, nadas E oucaON TIONTOSTOS

APARAS DE PLÁSTICOS DE CORESSIXIDERSAU AGBEGADOWI
ATRAel2 DE ADESIVO ESPECIAL K.

Iminnicectlaz jr
1 - C OADOS :7111RA PACAS, YACES E OUTROS, COMPOSTOS DE APARAS
121ASTICOS DE CORES DIVERSAS AGREGADOS ORAM DE ADESIVO ESPECIAL".011;-'
racterizato por ae conctituirem de aparas ou resíduos inômatriala
,
~quer tipo e tamanho. ,
Ponto m e 1 de total tt 2 tontos eprectoted000
IIRMO * 0 193.930 de

a1 04-rerítel KARTI NI

17

de outubro de 1467:'

80S8I A/A

IPPOSPRIA E CCEERCRU Rein

11810,

0011,9 (RSKOt rial: "POVO MOEU Dl CANté-44.'
REIVINDIcAÇOES
-

/ • 118vo aodelo de Caneca, oaraçteri -ialrgI8 tia4 tt fflpttman
ta wa forma configurativa •uts4apiaimente se ticum de yirt.mide de
3eça0 traneversal quadrangular cuja base menor é o fundo da caneca G ',4r1
tose *aios, O abertura normal da meema, e dm região superiorménto angu./
mala de três AUCeSOW.86 faces do dito tronco geom4trico,/,
PrOvieão
feita
integralmente de detalhes ornamentais rebaixado.) 1014.,
m
preendendO uma área circular central da qual ao irradiem lâtt entlfitt
lar de uma ou

04

roloa.

Ponto n e 1 do total de 3 pontoe apreeriilinedi,

4=2
Ákk
exmo tt u9t.022 da t çb at outs0:". do 1987.
ZZO'num ).
Elequerento 11i1/2811.14 DEMn

ii

Na4411 Inductrials"ORIOIXkL1RODELO fri'ilf4V.ORM IMDIV1Itt1 blk MAC
a ciafiaàk AfiTico)q,,JaiOltó
- '111.minaoictrn
U2507141, MODELO )T 1E3A145otatmis/ a ' PM

4414.4 DIP—M S..

26(413 Cif#44

1012i5 81 r 4Oo.o23

P '1

QO' NèN113,:04 partindo ia *Ma fklaa élaaa de arkila, eiettriZ.4

.11%.
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-Ésitit

e vininterdaksodoja'aiemi
aa eoblvetrate. imamaiciatemmte rasortate
Rijara!' quanto fechada, usa paralelipi pedo entravamento ! baiko tareado',
bordaa de ator **sortiam.'
'Iéer uso ?se* retanguig tenda. nuaa,dmi n
aagular. v6-. Sug o cmaprimont* 4 igual. , mo
" e Wea 15 "M:119 talt"e ,r0
n talsa..j. dl
Ale.largmra da baee .1- mais o empriaento de uma estratt
¡imitada par dote viaose, um eituade ao limite da dita base a @atra ai
tolagg da prage;ao .2-, faixa que corresponde k altura da *atua, oaoda
ala projeoaa retangular .2. configura e face superior ou seja a tara.?
pelo fato da referida *abalaste no lati
la da omtalagem, immettrioade
aato entra projarie -4. que se inicia por um trecho eu faixa sairei.
altura da faixa .3. e de prolonga *os duas borda*
bit 4. de igual
.1
importar e infartor da citada base .t., f'
ha% aantiamarao das linha.
. ag.
Manto %me ma* dai berram á mata surta de que a *atra, latorliaamta
. par uma Liana reta, oblicma -6. com *e &apules de intorompao .1 a 7'.
1i,
bmaeloadataa, pine fato de tumor nas bordais de menor emprimeato da
mt
lua*
.1., ou sela moa lado* que ~raspando, k largura da *atua. _
que lambi* mie !ateiam em duas faina oatraitas/
bise progeoae* -6 e
rtee it. de altar* simmemondenta 1 altura da caiais que %amainam
arralciadadasopai
kantLee marte de trapaato reit:4ml* ame si &agaloe
erteatatoe em *enfito •reato.

do , i9 de outibr* d* il9r70

tiquireeess INDitellit'DI MEUS Iaze. do rour,O;i
Medita Eadoitrkalt..Maliell INDITIMAL

l WOONKOMH
ruo IMI A

umjalgal
tr
•
. .

.1 .

~íon 'imitou PARÁ MEI1lE ' eNfrose., 'tais ormo emudaimmi' '
de ouotaaí

Ianque e ' demals artigos delicados e In* partindo de ama dna
ou eouivalente convententemento reeortado e vincado de modo a nonftga.01
extremammta baixo. oaraotarteadal
raro quando rachado um paral*lipi pedo
eada borda aa oro. li
por ser formado por uma base rotangular .1. tendo ele
o
respectiva
*Ume 04 a 1."1.
gooao tambia retangular colo tamanho, leste
da
base
-1
-(soapitacata
g
borda livre é do aaaaa tamanho doe alieletros
largura), aato e ompriaento de uma faixe **Imita, de altura com oorrbk
efi
onde 1 ateara de mim e que é deltattada *a cada progeoaa per entre
a base, de tal aode quem vadia 11:04
TU108 paralelo iguale que dellatta
laterais .2-.3..4 a g. 4, ft
ta a caixa 4 formada pela dita imee-1 . pelos
por duas (tampas norisontailis .4. e .1. • dual outras (mapas airitiak4 ej
ointo at 1 te total 4* k 'moi avaaairmaall,

'beta mi 1 de total de 3 pontal aprimentadoi.

if

20 do. outubro de 1967
• rósrono , u ARAZONIá 8/1 • PARI.
Notho totostrid; 'amou CAIXA PARA F6SFOR03*

¡len ip 194.054 44

algarontel Will

RErviNoicooss -

ORIGINAL CAIXA Dl 18310003, amactorisado golo tato 46
apisoa/ar por Ia inv6lurro e uma gaveta, sendo que e corpo da papo-110e é
hlitotloo.
_.
to/ha de madeira ou outro material á iuh g tanetulaciute nu coreuta u.
ulato da um cilindro cujas bases sio no formato triangular% • gavota corpo/
M
plantado do amo imprimanto do invaluero • cuja *moio traidevered, na tom
toa ama
“91 trap000taaL, da motim material do invólucro, sento que a gavota
para
que
nas
duas
divisais
se
coloquem
os
palitei
do
rao2O.9
Iltartipao central
tatirte&
4a hát83'
&hirtar&
Multas
para
dentro
ot
para
tora
numa
Oae. • gaveta
1.

eft tai<4.Nork

•
^•••
lento ai a

47'

o

ogsti watn, edebWOrsafit:

TERMO O 194.352 de 17 de uovanbro de 1901.
Requarentat MECÂNICA WARREN LIDA . SIO PAULO O'
godala Ludnalmiale 'ORIGINAL MODUO DE MAXQUEtt 001 LU% OUG=t7,21
_
WEIVINoIdicOri
fr.:10RtGINAL MODELO DE UNQUiTA CO-M 112021 REGUL661£40 06 '4' 69
IL
taraltiartim essencialmente por as constituir de trio pia C11 da forffatiti
Curvo. @ando mai* grossos na parte superior (I) • da as afinando ettri
M.a que cie aproxima da extremidade inferior sendo tinas arâti 114, MOS"
larmaate diatribuidos e na parte ouperior, envolvendo orternasantt off
&Ma iyaiat9
pie esteta ua ara (3) metálico sendo a banqueta prIprtaaaata
aras p4a a anua
tato wfli usa luva (4) fixa ao ponto de encontro dee
cabe
redonda
em orteemidadtté
Ia
proida de uma alavanca (5) dotada de
_
alai@ 4 amante (6) redondo.
ponto*
apririmatataa.
2
do
total
de
1
Pont* na
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"apléo nc 194,252 de IS de outubro de 1967.
uo PAULO
Baquerent ee RILARIO CUZZIOL
001)0 Industrial, momo ORNAMENTAL DE REGISTRO WISTURADoRr.
./lEIVINDICAÇOES
) . "MODELO ORNAMENTAI, DE REGISTRO MISTURADOR*,oaracterizadd me . •
meneialmente por um oorpo prismático dotado de bame,paralelográmica trena
Varealmente dimpoeta k bica.misturadora, corpoAete,aubstenoialmen te al2a
gado de modo 'a receber, ladeando a bica central, ou volante. , ou cruzetas/
de casandol da baia , paralelogrémice eó elevam Ame facee planas m longitm
&inale, frontal e traseira, que a uma altua ideal se quebram em iingul0
aberto gerando. correspondentemente, outras duae facee planas lonsitudine
te dirigidas oblIquanente - para um ponto amua de modo tvcomporem uma areo
ta superior: pelo. fato ainda da bica compor-se de doia prolongamentos 0.
blIquos, um dirigido para baixo que é a base que se aseentacibbre á fatie/
Oblíqua frontal superior, c outro dirigido para cima, ambos guardando cit.
tre si engulo aberto: setes prolongamentos. visto.em planta,apreeentam a
torna trapezoidal, anidoepeiaa basee de.maior comprimento no .ponto ande

e convergência em itnguao aberto: pelo fato do prolongamento dirigi.
do para cima, que é de maior oomprinento: eer dotado em sua extremidade /
muperior de uma quebra plana suave na qual ee aplica inferiormente o aerg
dor. e finalmente pelo fato de sébre a face oblíqua frontal superior, ia.
mraltente ladeando e bica central, ter dois rolante. ou cruzetas. em ,foL
tma do cor po ' circular achatado paralelo à face oblíqua, solidários a - uma /
, eanopla cilíndrica diretamente incidente sôbre a refe r ida face.
Ponto 0 1 1 do total de 2 pontos apresentados.
Jle dá

TERMG gr 194.)71 do 19 de Outubro da 1901.
Requerente'' INMAOS NORVA 1B CIA LTDA. • SÃO PAULO.
g odêle Iúduatrialt ORIGINAL MODELO DE VIBRADOR PARA GUITARRA: RIATRIOR@e\
REIVINDICACCEk
, / • °ORIGLNAL exODELO DE VIBRADOR PARA GUITARRAS ' ELETRICAS% que els'
Caracteriza essencialmente por se constituir de'una 'Caixa Priemétioa(L)
de formato retangular provida de uma aba (2) Norisc;ntal, de formato olk
'
tia* provido de furos (31 diotribuidoe nae extromUladoe doe seus Mame.
troe e na parte oe-tral da aba (2) ou do eorpo (1) se coloca Me assua.
tit caixa (4) de formate prismático provida de rasgos (5) regularmente /
tistribuidos em uma deka extremidades e no canto da extremidade ()Porta I.\
possui toros (6) onda ao acopla uma alavanca (7) provida de cabo único
(B).
%Ma a l / do total de 2 pontoe apresentado,:

1

6

GERR0 s* 194.353 do 1 de novomoro ae 1967:

2A0 PAULO Requerente: MEOANICA WARREN /?DA.
Modal. Induetrialt • NOVO E . OBIOIdAL MODELO DE BANQUETA DE ALTUBA.Refie
LAVEM
BEIVINDIceçOn

1 - novo E ORIGINAL MODELO DE BANQUETA DE ALTURA

aganivw,

¡algente ior se constituir de três pé, (/) regula:
ao oarioteriza
mente distribuidas tendo cada pé o formato cario eendo mate largo na eg
treaidade superior e vai o* afinando k medida qua ao aproxima da parte/
inferior sendo os trio pia interlitadoa por um aro (2) . na metade de ema
Outra e o assento propriamente dito é conatituido por uma plataforma /
()) do formato quadrado e provido de anel:oito (4) apoiado • duas barra*
~Mala (5) que formam em pequeno angulo sendo o assento fixado suas
luva (6) existente co ponto de encontro doe tree pés sendo tal luva prg
...114-11 441 -1-1ma 11 ) ...aaea"(71 acet cabo redondo ()) na extremidade.
Ponto n/ 1 de total de 2 pontoo aprosentodoo.

2
TERMO 94 194:111 de 19 da outubro de 1967
Roquoreatee MIOS RORVATR Oia LTDA. • 910 PAULO
modelo. Laduatrialt 'NOTO E ORIGINAL MODELO DE VIERADOR

PARA GUITARRA

.BLETRIOA'

ICITINDIOA.OER.
1 . 91070 E ORIUMAt MOMO DE TIERADOR PAIA GUITARRA ELÉTRICA',

que e* oaraoteriaa ioneaoialmente por ser o ulmo *adilo oonalitu144 de
um carpa priomátiost de formato geral retangular (I) PrOvieo em Paru Ga
perlar do uma aba (2) do formato eléptieo provido do saliências (3) ene.
vaie para fora, sonoor@antem com of lados •aior*e da elipse e formaade if um Angule vive moa os ladea minoria, ***** tale saliências 01 ola mémuti,
ro de quatro regularmente dietribuidos • nas extremiaadee ett preito*
das extremidades deo diimotro* da *lisa* b4 fureo . (4). mo CM 944S sacras

(
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•

"
asnas* e sta ' parte ' nentral da aba (2) há cc corpo (5) prien‘tico..:AQ roa
ao.cretangelar provido de estria. to) regularmente distribuidentimm
Ice extromidadeas no canto do lado oposto possui me furo onde me roo.
guino uma alavanca (7) provida d.fino cabo alatoo.
'conto ne 1 dc " +. 3 A* 2 ponto* apresentado..

ÁfinádOe i po1eCiatóla i n WdmAnaolredre, d6tada'019.1Orieamenta de uma Ári
:hcrda 'Ciente 0".c1iNhu g damWde'llitgura - lrrogular Porím, acompanhando

mace& forma externa trapozo14à1,1>O4 , da 'agita que limita e guarnece a
Ni frontal em pleno rebaixado, onde estio centralizados os volante* ou
lorázotita:de coman d ol-equidistantemente7dO - centrO;:a,placa possui
doia
furco do centralisaçáo daareanoplawe respectivois.volantee, e finalman-te ,'polo . fato-dos reforidoS v•lanteatereaa formaSCircular achatada com
.reentrânciaa e •ellánciatcperifdricao t rop ocoidaiwapresentando um com
‘iro , rebaixado onde ipreviotO um disso oekálloi:'
Ponto O 1 do Utak/ de 2'ontoaiapreatatados.

4

T2RMO 3 9 194.532 de 9 de novembro de 1069
Requerente SAMSONITE CORPORATION
Modelo Industrioli 91070 MODIZO MB MIS! OU MALETA',
grTINDICAOES

III= NO 19..654 de 13. de novembro 'de - 1967.
-• PANMerente CPCMAT tc p0sTRIA mt comem° DE PLÁSTICOS LIDA am $IO PAULO
Modálo Industrial: “acTIJ10 sintairo 0,o. Liar:Tuas*

n.o modal° de valise ou maleta, caracterizada pele fato Is
Ser formato substâncialmente retangular e mar constituido de dum ~Sas
cujos superfície, exteriores sib suavemente abauladas e 'cujos bordos ao/
fundem movimente a painéis que formam as paredes extraem dm referidae'
moime, paredes aaaaa que, por suo vem, terminam em nervura* perifáricai
que se projetam para fora , * ficam lateralmente espaçadas uma da cutia /'
quando • valsee ou maleta eetá fechada, tudo substincialmmte como dei
grito e como ilma.rado noa deoenhoe anexo.:
seivindica n prioridade do correspondente pedido, depositado /:
em Repartiçáo de Patentes dos Ditados Unido. da. America do Morte, em 22.,
de maio de 1967, sob o número D.7201.
, COntO imr • to 4prosen/

PEIVINDICACOW

1 . BOTIJID SIMETSICO PORÁ LIQUIDOS, destinado • portar /
\.. 1IquIzIoSes geral ,: Particularmente para transportar uma' reserva extra de_cos,_
pu somelhante,cm autom6vels de tamanho • forma besica'tal que possa/
ser. Inscrito noinarior do circulo formado pelo rebaixo interno do aro da ro
da sobressalente de veículo motor, caracterizado . por uma Peça ou um sOlido, /
óco,

plástico ou metálico, cem a forma básica de um cilindro substancia/mente

aohatado sendo que as bases do dito cilindro passam a configurar os laterais/
.
do botija°, tendo um trecho de sua periferia, ou seja do lateral do cilindro/
suficientement' e achatado pare configurar o fundo do botijio de modo a permi-/
tir que o acamo permaneça em pá, tendo o mosc o , na metade ' superior, simetrl
co e oposto ao fundo uma-reentrUcia semi-circular cem fundo reto do qual se/
projeta o gargalo dotado do rosca e tampa devidamente ancorada no corpo do bo
tijío, dotado de una/ sistema . de preso digo pretensão de Mangueira que pode/
ser guardada no interior do botijao ou pensa no gargalo para verter o conteg
do; pelo fato de, partindo do fundo da reentrâcia, de cada lado do gargalo /
Indo ate prOximo à reta que configura a fundo, ainda na borda circular do botija° haverem dois planos de cada lado, em cada face do botijío, planos 'que p
bliquam do centro para a periferia e que tem, cada um deles uma reentrancia /
de tamanho ideal e a distincla . conveniente da borda do botijio para configu-1
rei' local para fácil manuseio da peça; finalmente caracterizado por ter em ca
da Ne* do botijio, pequenas reentrínciaa, opostas diametralmente e situadas/
junto Is bordas, para delimitar . meios de fix•çáo do botiráo em seu alojamento.
Oonto n o 1 do total de

N g 194.598 4. 10 de novembro de 1967'
Requerentee ULMO CUZIOL . $10 PAULO
1108110 Indurtrialt IORN~i 72101 PARA REMIMOS MISTURADORES DE PAll';
TERMO

.

Í

7

4te ,

-

itnninne.chrs

1 - *OXIdgireg °LACA 'Ui iii i s iscnii01.1c1ORES DE-PánME n . cc./
Çaeter1ma4a
ialmente per ep
'ter a forna . apreximada de um traOslo ragelarmsate achatado de mole Gee e base maior superior e a base/
llmaer

intorter ,

caloticolleleocte maierse,que oe lado, in

2

ponto, apresentados.

Quinta-feira
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Seção III)

-TERMO N , 194.633 de 13 de *ombro do
Requerente; CROXAT INDSSTRIA:MOMERCIO DE,PLASIICOS.LTDA
Modelo Industriais-C BOTIJ1OA55IICETRIC0PA1A-IIQ7ID0S•,,
1967.

REIVINDICACCESa, , - .
,

bOTIJÃO ASSIMÉTRICO PARA LIQUIDOS,destinado al.portar
os geral e particularmente oonfigurar uma reserva extra de oombuativel,
de tamanho • forma básica tal que poesa ser isorito,ao interior do cir.
.:eulo formado pelo rebaixo interno-do aro do roda Jobressaleate, oarastl

rwd

TERMO Né 194.850 h 11 do novsabri de 1961.
Eliquerentei RICARDO inovam 1 01A. . PIRAM
$441610 /ndlistrial, "MUNO DE MADEIRA DESTINADO AllEd0810-11 40.8~
OE IRAÇOS DE POLTRONAS E SOUS%

rizado por um; sólido 600, plástioo preferivelmente, co. a forma básica/
de um cilindro aubatâneialmente achatado sendo que amo tasca passai a
configurar oa laterais do botijão tendo um trecho do lateral do °ninara
portanto da periferia do botijão, aufioientemente achatado para configl
rir seu fundó ;lebre o qual o_botijeo pode . permanecer em pi; polo fato

REIVINDICACCEC

1 •*PARAPOSO DE MADEIRA DESTINADO ft REMOO° E OrtgEt de samil
oaraoterisado por se oenetitai: da ME Mtits 0O9
DE POLTRONAS E SOUS°,
prolongamento cilíndrico.'
po dotado de °abobo é
1
Cu
total de 4 postes
Ponto 115

de, na metade cuperior, mais ou menoz entre 20 e 70 graus haver um rebat
ao ou teentrinoia aemi oiroular, com e rondo rato e do qual se projeta/
peio. para fLA
• gargalo do totijio dotado de,réaca e tampa navais, co.
'Lar e prender permitindo a colocação ea poeição de uso, de una manguei.
ria que fica, inserta no interior do vazio do botijio,: 'ando que o

F/SI:4?

geria.

lo • respectiva tampa se mantém ainda dentro do -círculoideal no qual
se inscreva o cilindro, ou seja o botijio; pelo fato de partin d o da /

4

parte superior da ~atribula onde se aloja o gargalo • imite até saia
eu menos 179 graus, ao lado oposto aquele que se situa • dito garallded
~Gr um rebaixa oblíquo até a borda do circule, Is cada um dos ledes 1
do botilio, rebaixo que é deliaitado pala corda que uns os dois citado.
pontos e obliqua num plano reto onde há uma reentrinola, de cada um do*
lados da peça, simétricas, ãa bordas da peça e que ta conjunto delimitam
cabo; pelo fato do possa
" usa zona ou trecho de aanuseio Somo ao fora si
graniza de ontrof
• ir em cada-lado, diametralmente opoetos, distantes 90
elemante
de fixação do bo.
'
pequeno. rebaixos nas bordas, de passagem de
tiSo.

AFrit5".1.
T gIRMO Oté 194.928 de 43 de novembro de 1967
Requerente; JIRVIS B. WIBB COMPANY a • E.U.A.
Modelo Industrial "NOTO MODEU DE ficamo DE SERVIÇO°
ASIVINDICACDRS

• Novo modelo de Veiado do serviço, earacterioate odbi
a) una plataforma parta-carga retangular assentada ahrl!
fato do **ostentar:
Izaa caixa do mesmo formato, sendo que as beiradas da plataforma pio revestis,

Ponto n é 1 do total. de 2 pontes apreseatad0o.

I

das de um pára-choque que é saliente coa relaç'...nao plano vertical dez parada;
da caixa; b) lima plataforma adicional articulada na part. dianteira da @nada
teraina rot um Fiai &&
caixa o provida no seu t g po dianteiro de uma barra que
ratário de comando, permitindo a citada articulação que dita plataforna 441411
vice.vernil •
na/ 11 ma barra se moa da poeção vertical para a horizontal e
o) de duas rodas traseiras o uma roda dianteira; tudo substancialmonte
descrito e representado noa desenho. anexos.
entoo ponto apresentado.

11

TERMO At 194.767 de 17 de aovembre de 1967
Requerente* SEIICRI TORA e LUIZ CARLOS ERISTOY
DIVISOR!
Rodeio Induotri al : • XOTO MODELO DE RANROAIARIA COM

REMOI/MIS*

ILEIvli(DIC*COIS

Nevo modele de manno-..ria co. ateimam' ~aviveis,
tomado da um r000rvatório (1) com fogareiro elétrico (2) dotado de
teraoetato, coavenoionais, agora caraoterizado por ter diviseis (3) ea
admiro do quatro, internas no referido reaervatdrio e simplesmants ju
"A!dett4 , para serem ruovidaa coa facilidade.
Ponto nt 1 de 3, pontoo aproes/atilam.

$51,4111 ...d-feir/al

141(mo /1 2

1

3

D.AR v O OF:CAL

.999 de 27 de novembro de 1967.

:

Junho • 1911

to III)

delas mra e **atro a altaraãomeatCtRikmgal .O2'. 'eam ao MIM 11114 1444W
'
rias limam -fuman d o asa-taba *a migram, Otali0 444.10 **atro dal ardok
gulcio, - figra- de dcgraus, -para ~loas ee data/áaa, alteruadaawatdi 8¥4

VAS/LE DUMITRES00 - SÃO PAULO.
duatrialt "NOVA APRESENT41,0 EM CA*4 DE 00IINWA
AUMENTOS COBREIAM".

reoaloadas ou eallevioo

REIMDICAOM

•

Nate-a 9 1 do to.ta1 Co 2 $Snt...

Woc000.t.44*.

1 - "NOVA APRESE:TAÇÃO CAIO
Er
DE CUIM E DE ALIWERTOS powttna_f
caracterizada por um segmentos coa relativa extoúzão, moldado do

féraacilindróide ou co. outras kzeoCes, uva xtremidsdo pertizs4.
dm noota pega vai congregada a massa alimentícia envolvente do corta ri
tonoio do cabo.
Ponto n 9 1 ao total de 3 pontos apresentada..

Fiyx,
/ 2

TREMO N o 195.195 do 1 de dezembro de 1967.
Rolueranto:

PanISTRIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE BORRACHA

PARÁ.

Denknho Industrial, "DEJENE0 DECORATIVO APLICADO EN SANDÁLIAS*.
REIVIRDICACbES

TERSO R I

195.193 de 1 de dezombre do 1967.

1 - DESENHO 'DECORATIVO APLICADO EM SANDÁLIAS, oaractorizado pelo

~luarento* INDOSTRIll PARAENSE DE ARTEFATOS RS lOREAORA 3/Á .

?MU
Desenho Induntrialf "NOTO E main", =ENIO le001ÂTITO Mi DISCIÁLIAS" .
REIVIDICACUP
f;,tal!

1 - Novo e Original Boiante Decorativo or Sandálias, soractorisode

pelo fato de e desenho aplicadaindiferentamontó, amo time, na palmilha
eu no solado, compie-.e, •essnaialmente, de em faixas sério de-oenfigu.
raçUe de traços retilinaos guardando espaços ige.la *atra si, trancados sio dispostos som ousa lace* nas peritérias da falsa, noa linha Int
Piada acompanhando *a cateto* e outra linha,. *atra as llabas motibredan,

fato de o desenho decorativo sor aplicado indistintamente aoe tiras, as

palailha ou no solado, compile-se, •meencialaente, de em faixai duas pcriférias lia* e entre estas duas configuraçiee de quatro arco. prolonga
dos e cone:intrico°, ouso eixo do oimétria á transversal, entre estale da
se oonfiguraçOes outra em foras de gota, sendo que paralelanente i pori
féria um traço reto e ume linha acompanha o* *um os arcos maioree e a
ourva calor da girta.
Ponto n 9 1 do total de 2 pontoo apresentado..

ma duas porções earola-oo nitro mel 11194a GE ~tido* ecatrokrioc • da
am vazio para ostro.
Ponto n+ 1 do total do 2 ~toa apr000artmloo.

•

P4.9.eirsr

TEMO 14 , 195.194 de 1 de deseahro de 1967.
Requerente* IIDUSTRIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE BORRACHA S/Á . PARÁ.
Deeenho Induatriale "OREAMENTLL DESENHO APLICADO EM SANDÁLIAS'.
ItEIIINDICAC6IS

ut:f y
. .

cera 1:ti.

TERNO 94 195.194 de 1 de dedealre da

1947.

Raquerante( INDUSTRIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE lOIRÁOWA
. PARÁ.
3u eeoD0 DIRMOIrialt "DOTA E ORIOINÁI coneimmoo ommatee, AFLIOADÁ

Á

301042.43".
pirmicactum
à . 80¥à 1 04I4IN41, 0087I141410 ORNAMEIROI *Mula k smalLia,o1
8840448448 polo fale 44 seis tira, paltalka ou tUado, ltulledntamen.
$8 9 dotado, do aotl y• 444oreilve 014 eoUeo-81 esosaolalmiato, do fita

0,exastatu #43 Urignit4 adel 44 2444 1449$ 8e448 044 a partir /

4 . oggammi DESENHO APLICADO EM SANDÁLIAS, caracterizado pelo /
fato de e desenho ser aplicado, iadiferUatemente, nas tiraa na palanka
o* ao solado da sandÁlia, oonetitno-me de faixas onde ao perifírlaa aio
trio -tinhas retas e deixando a porcio central *apago preenekldo com Doa
figuraçOec ourtilileas simétricas, coa as extreaidadme curvada* obra /
mi *
, em cujo, centrou $io aplicado* poquonoe ofrouloo le na linha
de centro da oonfiguraçio um traço reto e de cada lado disto dota esm_ /
tror ',soes rotos minorei e entro a* •onfiguraçOac, tranaTaraalmente,no

'faixa trio traços retos, um central maior • em catroc dela ligetramoste
•2.292/8.
Ponto mé 1 do total de 2 pontoo apracemtafteo

DIÁRIO OFJC1, 14
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araneer~a~raa.

deeeebro de 19153
fliktMO NO 195.204 de I de
= SAO PAULO
Requerente' METALáRGI CA ORIENTE S/A =
TE DC tORNEIP45.
DE
VOLAN
Moral° Induetrial nov .lapti.r
REIVINLICAÇOES

Tteted . N N 195.197 .

de' 1

d':¡- :dezembro de 190;

. PARÁ,
Requerente: INDCSTRIA. PARAE/á DE'ARTEPATàS DE E6RACRA
X
SANDÁLIAS".
'AÉLIrAMO
VO
De g enho Industrial: 4Z7::aNRODECORATI
- REIWDICAOE.

1 . NOVO MODUO DE VOLANTE DE TORNEIRAS, caracterizado /
tes em /
o erro tres projegóes eduidistan
401r se apresentar par um corpo volumoe
torneira, substancialmente, cada projeção na confYguração/
ralação ao eixo da
Outras e a menor e oue se pra
ie ptrsa1dC truncada cuja boas maior á comum as
base inferior/
em superffcie curva, sendo que a
et a para fora e tigeírament e
que se pr2
uma calota esférica, as bases
do rolante é . plana • a Superior é de
base
inferior
calota esférica e ma afastam o:
jatam es tX 0 encostadas a essa
ieral.

Ponto n ç 1 do total de 3 pontos ucresertedos.

1 - DES23120 DECCEA/IW) APLICADO SANDÁLIAS, caracterizado PI
Ite tato de o mesmo desenho aplicado nau tiras ou paosilha o* solide,/
Indistintam ente , e constitue-se, •eeencialaente,. d4-faixsa onde as pa
esamand
sat4riaa eito, três linhas retilínea., longitudinais, entre as
aranavaraalmentle, em g eris' repetidas, quatro linhas, para o oentro

de sete,
paralela ia /inhae periférica* tom: .ris de linhae, circa
centrais
duas oonfl
paria fora Ases ounjunto de linha. treina-Tareai:1 e
goraçOae,

rt
una de cada lado, UM círculo soa oito pequende *assentos

tilíneoa e radiais.

Ponto A W

do

total

de 2

pontoo apresentados.

la

7
• Vá IR....R • P.Mn

N. 1 0:

F. ;9 U r Q 1

- o
I I •

1 N.• I. MI MI MI •••n1• MENn •

195.229_ de 5 de dezembro de 1967
lo = SÃO PAbLO
Requerente : ERNE9 =1 ROTILsCRILD Sf0 INDIETRIA E COmERC

TERNO Na

Medélo Industrial; "ORIGINAL CONFIGnnArst
-11'

REIVINDICAODES

TIENO Na 195.200 de 1 de dezembro de 1947
Requerente: inesTaia PARAENSE DE ARTE70015 DE BORRACRA S/A PARA
Industrialt "NOVO EnDaNAMINTÀL mofIvo APLICADO A JANDéLIAx"

Desenho

arineDIC4CCES
.

pkerm,

caracte
. NOVO R ORWANLVTAL MOTEVOILPL/CADO Ã . SANDILIAS,

tirado pelo fato do ser a tira, palmilha ou solado iediatiatamento dotados do
de linhas retilf-/
motivo decorativo que coapaa-se, aaalinclalmente, de series
sio
longitudinais via
gíria
enda
que
uma
nas. paralelas igualmente eapaçadae, p

outro, alternadasin te, por ou-/
trecortadas diagonalmen te para um Lado e para
salientas para destaque
tra 8rle de linhas, onde as linhas são recalcadas oe
dos dotglhes.

'ante n i á 00 tntai os

pontoe elarealntedes.

i'oraada

1 . OR/GINAL CONFIGUPAÇA0 EM PASTA, caracterizada por rer
s, de material relativamente
por suas Paredes along adas retangula re

eJtn material apropria
et Janda Agido, revestidas extername nze
delgado e
que tala. paredes pOSSueM dobra inferior
e
forradas,
de
modo
do e . irrtername nt
paredes detraveiS SUN, ela
,ompondo-fand o , e os laterais Silo guarnecidos com
1
do
total
de
!
pontos
apresentados.
Ponto n g

2674 Quinta-feira 3
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5I4fl

Na 195.42, de 12 . de dezembro de 19674/
legas:entes JACINTO FRANCISCO PIRES,/ 8210 PAULO,/
•!
Ieduatriale NOVA 1 ORIGINAL FOCO DE CORTAR RUAM ra 74711641,
.
9eivindiescaesj
I. • Mova o *sitiai./ forma de cortar batatas em fatias, que
•8 earacteriza essencialmente per EIR, S batata cortada em fatia. rd!
tiramento 215as sendo, 'Me g de se: fritada provida de recortes (1) /
k
Imitracruzado mando um conjunto de recorte* paralelos (1) feito, Gd Um
lØa face a os recorteo entreernzados feitos** face aponta e iseee rem
!
rten em re3.I9os feitos pe*lo g eniaae eaPecials e a batatas opoll AO
titio fie*
_ cem Sore formate inerente a sua tormAJ,

Junho de 1971,

meteriái , apropriadoi•agore Gorsoteriaado per 44441r4faride à-dotada de duas abas (4 4 5) feitas da metal 44'plístiee 441409 lea
'pule ?g ola por meie 4e .rebitesb(6). 1 tende .4 4066 ,, O ~dai 40
para dentro.* dotadas delurosmanvenienterdito coollesadee, Paelh Pia
eeberem e firmareeliremes de.ep,(7) pe.:prender Rafterutvn
40".
de folhas dobradas, pesando pele meie deles.
Poete ai 1 da total da 2 pántee Spretelitedetwsi

— JOU 4 2 1 to tete), de 2:pontes apreeeetadeuf

-

,
TIMO NT

195.427 de 12 de dezembro de 1807.
Requerente, P2IMERIO0 RIRMO LUTOS . LIO PAULO
lodilo Industrialt • XOTO 110210 DE

TECIA PARA.OROZOSZUSIOAIe 21 COMP.

wynnnonefte
1 .. 1110VOSODTIO AZ TUIA PAIA defIOS MUSICAIS 11 OUTROS, em
a. tecias *aturais o bem6144 ecapbem um corpo inteiriço totalweate Sie .
• vazado inferiormente, a caracterizado essencialmente pelo fato das •
Isola. naturais, vistas ee perfil, *preme:Iterem um recorte em Imole/
reto, uniformemente nivelado., ele quais :terminam por em plano obliqua

superior da tecia Angulo aenor de noventa graus;
polo favo ainda de pouco árill do ponto central dai teclas naturais e/
beadie, gerem ela. dotadas, ma face superior, di4ual rebaixo *abobadai
tranevervalmente, rebaixam iates que se repetem nos laterais. Interage
de modo a gerarem, entre as teclas, lioa verticais; pelo fato ainda
de ele dota ponto. ideai., as tecla. eaturaie e beadie g erem dotadas 14
uma projoeic interna cilíndrica, as anteriores vacadas inferiormente,
o as poesatures vazadas superiormente, ambos recebendo em sua, ree-/
outivas abertura., uma bucha eilindrica Medica som abertura alonga
da, • finalmente pelo fato das extremidades traseiras da. teclas nan
rata lo ~Ais. p oesuirem um recorte em Angulo reto perfeitamente ali.
nhados.
?Coto n o 1 da total de 2 ponto. apresentados.
que fiou* soa • tôo

ARMO R e 195.474 de 12 do (membro
Coquerentos CID tONUIO DtL PORTO . SIO PAULO,
%alo %nauseiem 'MOVO TIPO DE PASTA RAMUDA PARA SAXPOPADA 5,AsA
INSOSITIORIOS
mwellunclUSTP.

*gen TIPO 1 Y2 PASTA SANPONADA PARA B80R1TcralOS", caraetortal
de pari* formar Os Unice. sobeeventes (1) entre si ligada. por ai
Is ladoe e MI fundo WinfepadOe, rd:matada por uma aba (2) que os yolui
$•

da pasta quando com primida, fechando-a.
Unto n/ 1 to tota2 da 2 oontoe apreeentadoe.

AbbYt G fase dianteira

A

Tlato Ne 195.3Zo de 13 de dezembro de 1967.P
Raoaraata: IDEAL-STANDARD 8/A, IH MS TRId

COWBRGO ./ El o MIOS

Redil* Industrial* NOVA CONFIGURAÇÃO COMENTAI. DE ASSENTO.WAMPA

11405 SANITÁRIOS,/

PARA 1

Reivindicaçasse,/
.

'

á

TISNO Na 195445 o as lz de dezembro de 1967.,
, M.querent.; WALDEMBR TORRES.! SZO PAULO./
Modelo Inutadtrt-a5A MELRimizmnAYu Em PORT.-GALERNOS, REVISTAS R OUTROS,
Reivindicações./
1 .

melhoramento em portal-cadernos, revistas e outros, for

1114QA de dlika capas (1

o ."e. erticaleUes OS ama lombada (3) 9 feitas de

Nese confio:40i* arannen141 Os assento -tampa ituad
vasos sanitíries, confeccionado em 014atice ou entre material ImOk
quer conveniente, • compreendendo zuarn1018 com abutua 4 tape
1

•valado', caracterizada pelo fato de dita saarmigto apregoai:1~#
com a curvatura externa polterioracate interrompida por receVAOMP

ase fera* de degreu * aos quais se seguem eeliIi00.0401~1g

f

kh -197 i 237~'

Quinta-feira 3
trecho retiliaeo postorior, sendo Isto algo rebaixado aa relaqh/
aqueles, gaerniçio esisoPst. (Ide searreSpoisda. t;t.apsi. cox-t~camente...
em rebaixo ¡et*, maiiiátrésidadon :do , qual, 'SsUcotifigursim. as lhas riça limitam é regib*Ztertár'de titi tampêj mujas -linhas gusierie
rei apresentam 1ige1r6ioncavidad4'apartir".das bordaszÁlesta.iU
_Ponto no 'IC W-tótól"de 2liontOsÃpresentados./

1-

La Lera* é bateria com fixadOr-enfoiador Se fie, pare/

veicules mm geral, earacterisade por ter o corpo (1) Imitando um pie!
mítico comam, tende no centre ama lanterna elátrica (2), com protetor
de límPada (3), e es fios de ligaçio (4) que podem ser enrolados em /'

ma earretel (5) interno no referido corpo, aqueles dotados de tar'.
rei (6) nos extremos livros, para canado direta nos Domes da bate
ria prOpria do vadeais./

finto m a 1 do total da 2 pontos apresentados./ .
(
:
.
Ri 195.619 de ,i8" de .r . deeembro ,de./19017.....,=_
Itequerontos RENE/ EDs0C -PeGUNDO' SURES , . DE. DERDI MOaTEIED. Rin
• :--•ReNDE DOUD.,
r,;...
Modilo Industriais np.00.3 Acdil,ILA ' ›AitÀ CCSIMEaTO DE ALIMENTOS",
RRiiiisPice'cO*s
,
,
'.
:

1.

.,

,

Panelas acopladas para cOaimento_de alimenton, ci'recterizadMs/

por pluralidade de panela. que quando; MuperOoetae sm ordem de diâmetros
decreecentes, aproveitam o oolorprodUzida pelo vapor' da panela baes,15,
Aios que vai diretamento ao fogd.,

Pente TO 1 do total 4.5 poste'. apresentados.
TkEMO NO 195.u47 de 27 .. uesembzne de 1967./ ,\
~amem AUL BRAZ EKNEad8E0 PAULO./

.

,5Â", •

Lednstriols PRESILIA DE MODA PAU 0=43 LFEAAAMEN2A3 EM
Fáb./

Presilha de mola para óculos e rerraxentas em geral,
IMMO N e 195,692 de 20 de _deLnmbro de 1967.
Requerentes INDbSTRIA RETALORGIO1 DIDUIETAL LTDA. - RIO G. Do Sul.
Modilo Industrieis "MESA PORTA TELEVISORES; REVISTAS E ESTABIII2ADO1".
onlyropicAORs
1 - mesa porta selevisoree, revistas e estabilizador, oaracteri-

earocterizado por se formar de uma pequena lera (1) feita de materí
al elástico e dotaLe de uma pequena lamina (2) estreita e comprida, /
" remota.* na ponta livre por alei esfera (3) • ou simplexmcnte arredam.
doia./
%ato NU 1 do total dei Z pontes apresentados./

cada por ser conatituida por ua tompo,do madeira apoiado em quatro ./
pie fabricados em canos metálicés,- afunilados ou mio em suas extrema- .
dadas onde exietem rodízios coa rodae em plástico.
Conto age 1 do total de 4 pontos apresentado*.

de 27 de dezembro de 1967./
Requerentes JOFRE Pq4N0 DE CAMARGO,/330 PAULO,/

ThNO Xe 195.950

modal() 'Iadagtrielg IAMPEO.RALÓ PARA PIAS E OUTROS,/
toivindicagOes.i
.1n•••

40‘Y,Y.

1 • Tampo-ralo para pias o outros, caraoterizado por
constituir de uma oga tubular (1) com ema base Unhada () o *atra
aberta (3)¡ enquanto a parte central é dotado da o:~ (4) la tédemh
. .
volta.,
Ponto am 1 da dtts1 de 2 POlt0W49:0$40%.40~

TRRMO Mo 195.844'do 27 de dezembro de 3.967.1
Roo,erpmtss MARIA REZWIDE RDDRIGU1t8./ SIO PAULO./
MoAlo Iadastrials ?ARMOU DE RATERIO COM FIXADOR-ENRODADOR Da
4m4.w.m.o4 ER GEnol..,

2676 QUnta-fera. ;-;
••••n••nn••••

1.111ra.

MÁR;Ci O FiVAL (Seco in)
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TINMR 6 8 199.049 de 27 do dezembro de 1967.1
Inandreate* JURE SUMO DE CAMARGO./SIO NOLO.,
iodai* Dadastrials tráPA PARA VIDROS COM DISPOSITIVO ZOLsaunk.4 P1
' LutaE 0112301as
pe/ViAdieogies.,

1 • :dispa para vidres oca dispositivo easter de pile
148 • Gare., tareado de ame tampe (1) caiam, egoreforecterinede dez •
ber, de lado de dentre, ama bolse (2) de,tazanno yeriával contorne
daaanno da própria tampa e, lambia, da pila' co gramando e sor reltd
tO pela referida bolsa.
Ponte ea á de total de a pontos apre5enV4401.1

e

TÉR040 Na

195.861 de 27 da degembro de 1967./

Requerente: PAULO DUDECK./SAC PAULO,/

Modelo Idaustrialt'CADRIRA -BANQUETA ESCAMOTEXVIlw
Reivindicacees./

1 . Cadeira-Banqueta escamotoível, foemado de cai sideleict;
Me (1) para .criança, agora caracterizada por ter uOvol

de 2/ de

ur 1967./
Requereu.* PAULO DUDECK,/SE0 PAULO.,

SERMO GO 195.854

ene pode . str movimentada para a frente e anal.. •

o encente(2),
alad1dRi

cadeira em escadinha de dois degraus./

Modelo Industrial* DOMINO GEOGRÁFICO DE BRINORROdi

•
Ponto nO 1 de total de 2 pontos apresentados./

felvIddiceoóes..
1 Domina geográfico da brinquedo, formado do pedras de

Ose de dominó convencional, agora caracterizado por ter, ao lado opte
ao dos daz pintas,

ADIEM

do Estados, Territórios • respectivas Capi.

tais, para que As pedras lançadas posam ser arranjadas ~farsa e

Correta corrediça() daqueIee nomes,
Ponto na 1 do total do 2 pontos apresentados./

r

Z

411
A

7 OÈ1 1WPC

li 1. 6É)24/3

?rç-U,',74

Haz zo 76

(net • n•!!!. 20

TERMO Na 195.862 do 27 de dezembro de 1967./
Requerente: REISUKE 'TÁBUA./ alle PAULO..

Ab.
1111"

Modelo,Industrialt NO vG MODELO DE RALADOR PARA QUEIJO E 00T203,/

ÉeivindicacZaad

912i08 CO 7/
nO viDá

'oatvntis

XCIII •

Nevo modelo do ralador para queijo o outros formada/
de um recipiente (1) de forma e longede, dotado de cabo (2) coa furo /
1

para. dependurar,
e placa (3) com borda virada para r
.

para eu .
Caixer no aludido recipiente, placa aquele agora c a racterizada por /
ser dotada de furos redondos e dentedos (4) e rematada per uma aberta
ra maior (5) , disposiçeo esta que permite ralar os materiais e traem

"•'

I

feri-los com facilidade para o aludido recipiente, zam entupimento do'

rale propriamente dito./
T2RHO 10 195.855 de 27 de dezembro de 1967./
Requerente* PAULO DJDECE./8E0 PAULO"
Modelo Industrial* TAXADA DOMINO DE BRIM:VEDO./

5.12,rimdloacieitiu

1 . Tebdada.donlo6 de brinquedo, formado de pedra. do ligo
Is dada cenvenolonel, agora caracterizado per ter, no lado oposto /
ao das plata', imdleaçieo de •peraçaeo arltimétleas é sarem executa
ntlorltedos ao earrestond~ opor'
Ias y bem eono anami'm,
lies aritimítiees aditadas ais entras pedra. do figo./
..psetp

ma 1 de tete se a ponteio Rpreoemarrred

Ponto na 1 do tozel de 2 pantos apresentados./

D:w,;() OFiC:AL
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No 195.994 do

CLJø

- LÃMQ mi7- 19C.47 Ci- E ca 3 m161.0-de -)111US

Ltd

Requerentei .NORA I PAMBOUE.IAN.420 PAULO./
Modelo Industrial' Now MODO DE CALCADO COM DISPOSITI10 AMORTECEDOR
DE MOQUE.,
Nevo modelo de colgado com dispositivo amortecedor de/

choque, formado de um sapato comum, agora caracterizado por ser o me!
ma dotado de ama palmilha (1) de material esponjoso e macio, agn e es
passara varidvel conforme o peso do asuírlo do aludido sapato, pren sada entre duas outras paladinos (2 e

3)

Requerente; IRMOS FRIGIERI LTDA./ WO.PAULO.,
Nodõlo Industrial; NOVO MODELO DE BOMBA PARA ELEVAÇA0 DE LIQUID03./
Reivindicações./
1 . Nova medõle de pomba para elevaqte de liquidei • earao.

Reivindiciçõeo,/
1 .

Junho de 1971 2675,

eenr.o III)

de material resistente e, fl

;Manente estampada na forma definitiva (4) contorne e'tananhe e'modi. lo do calçado./

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados./

terizade pelo fato de ser constituido de corpo principal prisaítieo I
aproximadamente paralelepipedico alongado disposto hirliontalmente e de
todo junto aos extremos e por uma das laterais de placas deatacariveie
sendo tal corpo prismítico circundado por ressaltes co meia.cane dispoi.
tos no sentido longitudinal o peles topos do corpo principal, sendo que
noa topos tais ressaltes s&o atravessados por pinejeções eillndrices, w!
quente que na parte mediana do mencionado corpo principal, apresenta-se
regillo dilatada e orlado por saliencias medianas concordantes cem as s0
lienoias longitudinais em meie -cana referidas, sendo que pela perto ce!
trai e superior da rega° dilatada encontra-se disposto corpo cilindri.
co vertical com topo arredondado e tlange em sua nese, estando'disposto
Perpendicularmente ao ogro° orinelpal eixo torizontal acionado por rode
Cague usual./
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresenta3ea.,

IPXMO N p 195.948 de 28 de deseabro de 1967.1
acqw;renia, JAYNE JOSE BARROS LISROA./ESTADO DA GUANABARA•/

Modelo Industrial; NOVO mooLo DE PROTETOR DE OLHOS PARA PRAIA,/
Reivindicacões./
1 Novo 'adile de protetor de olhos para praia, corado.
anilado pelo fato de compreender um corpo inteiriço arqueado, doa 4 /
ifieeçio, em aeia-cana, o qual 'é largo em parte dianteira e estreita./
se gradativamente no sentido das extremidades opostos de mede a for.
mar doas noites laterais ajustivels na parte posterior do , pavilhio /
dez orelhas, apresentando o referido -corpo arqueado arm fenda lea
. gitndinal que se estende ao longo da linha akedilas4 da referida see
qle acanelada' nas que temia* antes das referidas extremidades es'
licitas do corpo, sendo a referida fende larga na parte dianteira •
estreitando-se suavemente ao sentido das extremidades, de mode e mi.
prestar ao referido corpo arqueado, es conjunto
teegitudiael, a terna de uma viseira./'

ema 4

referida fenda

Ponto AR 1 do total de 3 pontes apresentados./

TIOMO Ne 196.050 de 5 de janeiro de 1968.0
Requerente: VALDEAR MEDO LEMESJESTADO DO DEU GRANDE DG Md.
'fic,410 Indestrielz\ NOR) ¡ORIGINAL MOMO Mumx.smand
Reivindicaoóesel
1 man e original boda° de

Cilit. gmempb GacQGtmêlEmo

da por Per provido de quatro cappas aspectos do edutra de Ge& w140
1. coas tabeles, em forni eereeteristies e admadag por 0414$ osffigaelt
Ponto na 1 do total-de Z pelItize aseetesaLadosj

ge-

D:ÁRIO OFICIAL (5.'ã—c;t6-1 rir
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m•••

tra,t0 Alo 110.059 de a' ao Andare se J.,yeb.
Lteq&erentei METALIIRGIC.4 nPAS)211 INEUSTRIA E:COMPiCIO LTDA./850 PAULO:
oonlio industriai/ povla-trORIGINAL 03N1?IGURAÇA0 e14 ACENDEDOR -ELETRI..'
ozD 1 PItE4 PARA FOGOR5 `GÁZ..
4
. Nova e original configura00,em acendedor elétrico/
• id rilha para fogões 4;".g4se conatitaido de UD receptáculo bisicamente
anindrico, çaracterizado por este,wcepticu4 possuir u4 doe temi.
maio ligeiramente cônico de onde se4ro3etainilindro axial dafti§
metro Inferior, ligelrimante curvado no extrem04,.
n••t:

Ponto ate 1 do Gota, de 5 pontos apresentados./

Zf)

,741;

TÊ" iQ 156.1¡5rW1n'IP3anil nS60
'-íiZterijOÁI6WW0ÁíMiiadi.;ái(N165,P111
Ploaslo Industrials JOGO DE BE-111W2à.°
,
7,3;", V! ',n .;;,4(.;;
1 Jogo de brinquedo, carecterirede por se formar de I
.
, 1,4,•
uma 11Miba (1) de cartolina ou material equivalento, tendo na parte/
;.'ÍL.,;
inferior um palito (2) e, nas faces, 09 de9W1h09 (5 9 4) de doia Pu' -•••;-:•••:1
_
, . 4
0'0
• gu 4. .stas nas posiqiies preparativa do ataque e='!
do ataque, respectiva.
'
;
mente./
Ponto na 1 do total de 2 pontos •preseatedodd
•

•

tr/dde N* 15e0"5 -,o 9 de janeiro 4. 1P68.
Esellorsoul reIo,l oltiORAÉ5 3131111110 .. SUADO DO LIO DE mim.
'
aed5lo industrialani ROTO
KOMELO DE PORTA-UltIZA DE SARBEAP.
5E1TIEDICACOZE

1 - Ovo aodl/e te porla-lámlma da barbam% earaalulsado
ealle,
bitulr de am puna* ~urro *a kne. se ema dai •xtreailladwe . as nes aw.„
lamina de barbear, orla ouparpmeloio da ellapa relanaleurib.
Ponto e* 1 do tosai de 4 pousou aprvereatedeai

2

,r"tb,.
TIMM la4 15.114 de 10 de janeiro de 15661.1
golorrootcs ZIUNIDJ SANCHEZ./ESTADO' DO PARAN4/.

No4lo Industrial INOORPORAÇXO
DE muros PARA ASSOMO DE Li.2111D04/
:
NUIANTE OUVIU 41,Z2MONICA NO INTERIOR DE EMBALAGENS FLAS11043.,

fteivindicades,/
•

*a,
11W99) N o 3.5641.1

de 10 de vacilo de Zoa./
moquerimeet NAUS ALDERTINA 111JAÇAMIZE., /11710.,

HOdelo Industrial: MOVO M0.01114

)05. ..I.PANELA PADA OULINIE/A./

teivindicacaes..

..layo aos/LU Ge eelti-pmenela gore ei ginírle, formado/
de asa ¡anela (1) mamo agora oaraeterlsada por ser dotara* de troe/
vesilhaa (2) Independentes, de forma priseática -triangolar nue gerei"
' es a 1/4.19p031410 delas dentro da referida. Panela a . assla a Coagi° de
arras alimentos diferentes e separados, porá simultaneamente./
Ponto nu 1 oc total de 3 pontos apresentados./

1 . IncorpOraelo de canudos para absoiçÃo de bebidas, 04
Interior de osbalacens plásticas mediante obturaçáo eletranica, caras
terisada por se constituir de um canudo dotado de duas arctremidadas
cortadas os bico, sendo uma delas afixada sob costura eletranica 1
•parte inferior do envólucro plástico em sentido vertical ou diagonal.
Ponto ne 1 do total de 3 pontos'aprasentadost/

1941.91 te ai se puiu i.96eJ 11/4
affimmisto IMOD teelffi• flAYIAGiff 1.204/5110~4 n
malas barateia.* etni a anona ~gaga. eaMmiaál
$11 Cakt1~11
midaa~t- _
• gol* e original conflireqlo orainatil xma ~Mai
gdffithiedar des eserdae14, caracterizado pelo Oto de ser dobado 44
~is
11414 pertleleplp4diec, portadora de pilhem, g eado que à tampo 4
I MMO ele segundo figura 'die tropeai.% It cuja parte superior 4 lixado
'estojo alongado que galé êneo superior e „junto n Uai dei extremidades
gdpresents . se em Interruptora% modo S gm dolktopos da tel estojo 4£
i 4Isult41 por Oragos Perneta do amplo &metro, oaquento que pelo to.
;lo oposto por haste 4 articulado dimallaador tramoweantoo preferira)

LIMI. O toe vermelha41
t:Poo6o

1971 2679

ehal4 apelido at uma N444 de suporto cm terno de cujo eida sentina po.:
daril mel prevista ai coadielo rotativa, sersuisxixeda pele teta do
do 1414/11 de eJtat4 empreender ama cobertura em foras do talhado' de
4444 digas podando Matalr usa chmini eareoteristlea e oloulg gies das
mmespoadentea telhas./
1
À requerente reirindiea a prloridade do eorreopendeate pn
,
dIdo depositado as Departigio de Peteates de Arpou'', te 13 de oind
de 1067. 44b IN 'Álea/
Pato at / dê total de 5 Pontos apresautadold

,

no 1 do total do 2 pontos

(7

SPIRWROM1~11./

.

mim ING 10.22S de 15 de janeiro de 196tfik'
E PAULO./
impmpunace AUGURO saiam!: YAMAZATOJEC
PARA
CARTOBS,
DOCES EOUROS
indaste gale IMDSLAMIK

TNEMO Ne 196.2E5 de 15
um,/

leivindicauBes./

•

Junho de

IMMO OFICIAL (Seção Hl)

4airSa-fsWa

_
_
1 n lisbnagem para cart8m, dons e outros uses, carde .

por
N mor corna da por ama calam retangular, (sujas quatro pare.
INELEM
sio formados por quatro rígido, sendo que a parada maior/
tuado 4 tomada por Uma capa dura, com bordas salientem inferiores
• 4154 : capa, num doo laterais possui um prolongamento na roma de
todo, • esta tos alada outro prolongamento nu fome de outro capa /

ohm ~Mu

MOM1Ma, frontal./ Á—,

Ecqueromtel MARCOS BUABSSI./SIO PAULO.,
méglic iaguccrimls TUBETI PARA

.

:endro 4. 194a./
MEM NOLDING monta AMOMIXE.M04.4,1t,
udu

cosumAçao Dg L/QUIDOS 1 OUTWOuwa,"

lbeivindicacies.,
1 . 1rabeta para conswaagao de líquidos e outros amo, -em
meteriss4e per ser constfl,taide de cánula tubular *longada fabricada

de material Meti**, ou catio obtida de segmentei tubulares origina o
dos de produtos vegetais, de modo que uma das extremidade@ de dita eadi
mala se apresenta cortada transversalmente; a outra c:druidisa* da mal

ir,sliaados opostos em ralagio h 1Zieta asila
fosaaado dois éploss apestes, concordantes através de duas cesariana*.

• .8~

lielgimerm
endehé Isgaggeld‘s fim

jaaelre de 1968./

- ma é cortada eet dois pilava

' Ponho ne 1 do total de 5 ~MO apitliaiiiii*,

'Mo ba Mima te ia as

de

DE RECIPIENTE EXIBIDO& Gitinn
". - 41gT;

~kW tát,
. Nela aadllo de reoipleate exibt~ emeemetia impe •

thige atgaLnataatt~Madt~ttale aa.tinksk.... ah

a$ 1 dm total de

a putas sorematedes./j/

26t0 Otsinta-feirR 3

~MO Ofte4AL (Ifesçêi. *ti)

mar-

atam Na 19.529 de 17 da pulei.Jo de 1968./
&que:ente& CADEI114 P SOLIO N LTDA./SIO PAULO.,
ÉL
.310410 laulustrlole alGINAL NOLO

DE POLTDONA./..

Wy1ng1caaes./

1 A. (41, 110.4*1 modele te poltrona, Miksettritea ge pele MS
e *ItOfette do assento, de oontigure0o substanelelMeAte
a GON ~too arredondados, possuir os seus bordos perimetraiSSevIren
Soe no genAplo Ultv!lor, aendo que anteriormente, tete agdWeeeeedil é.
, mate Relnancla dO • itin raio detetor curvatura.*
Reato ttg I do total de pent04 aredgenEtrese

•••

-

mcd w,-**Irlranyt
seq,./eroyht.1 914419011
linewalm 4144401468
bl!Pg!l
(4143 "Mien le§ Mleal
'111~1111

ilataaelea, de
ammeem
tdee.reteeralay. mer
' aelkorteldo aSeanaleineatee e/ tele laWs
tàs Sem ~MA (H ser elles4ems esee r ies'ales se118UvIA4
O tS, dm seeplageseen ae alaentaa Oletreleseee' litereee ' re reedje, eeldeetee
~as aostoOodow4 eute qual, • ema piores taaí (El 4$4.erbetwoalaimento
tereasaler a de tate* aesedente•ee, apitemeee'peralela terieereateset•
eseeseetes,
. mama, ee
Veres adieis apartar deeltn eme Acatei (1), ,a
teu ~ice eas~• latterata. ama PalPlua ~ara ~Mica 464
lei e de Mané* da alem eleaelira=411 Se eaperte ase "se teme
e CS
isesteesta~ teranswierses h) Mo Iate de ‘ewesse pcatestar Ide em,
pateee mame empem imeateder (4) de ~ride Semeei, eeemeemew dere ema
gemeeeee
reeeelelor apite." vardlealanata da parte edeta emertar
dita Ws ~Me (e), • val sivalleate ainda. 4 essuP10 ii 41la tios
lei Cl), me eme Perece roeria e ideaste, ene lutuemataddera ~ars
UH. ~Mal e Se tixexle de pleee posterior can evapores e* eotuted
49). • ~se*, pele tato de MIO PhOWNI lateral* Ws e GO tem.
seres tatarlocuate qas aba@ bastuataLe (151 mo (16) de Peque, barium e
tarfavadee para e aperefetassato to eedlo • na aperte tlaa adal~r, e
feill eme Ge Mas perecere Laterais 4 ~poete som Uma Meada atmetees e
Lar (17) Li pampa ta ~Ia Meato& par( matorlor do *MJ% abortar
oweed pratieede RG etiato ~Md
dita parede leieral nee prisaimisadef
rue boato, (1) da oft630,

mooks al 1 do ~41

As 1

peeteeareeesta003,,

!DM la 194357 de lb 4, 3alleiro Re 19414\
lbequerentet ~WEL 1 OORERSTEIR . OUANATARA '
14a4410 Induetriale MOVO MODUO DE CINTO PANA CUBMIC.
WINDICAÇOR¥ •
. NOW NOT1720 DR SINTO PARA CALÇA% ememrrilOWNES 1410 jato 4Wi
e
r
forrAee
ee tini ',Ma ou estadia ee Inale Derma dae extremidade(
4B-êh ~atidas em ume ~tara siebrepoota *amoldem% em • metera lett
tal ta emaça de onde sada leetede apavores pires !reate par dentre Mel
¡alças convencionai* sendo e extremidade solta te ume das metade& Ws.
ida ele duo. Itvelasvi * eseresided, solte de 'etre metade 4 kilegrE645
pevide de libas,
Coice ponto epreeemtede.

TZERG Ne 194.766 de 6 de fevereiro de 1968./
Requerentes CASIMIRO SILVEIRA S/A, INIOSTRIA E COMERCIO./ESTAIO DE
SANTA CATARINA./
Dadanho Induetrlalt NOV E ORIGINAL DasEnio ORNAMENTAL PARA TECIV08.1
telvindicackal

)ç

1 . NOvo e original desenho ornamental para tecidos, ci.
recterirado por apresentar a figura estillsada e caracteristica de um
touro caminhando e em posiçÃo de perfil, figura essa que é pintada e
estampada am cOres contrastantes com o fundo do tecido no qual é o dr
senho aplicado./
reato nu 1 do total de 2 pontos apresentaacs./

Ft G.1
eamemsammil

4~41 À* 1$71 11484
sensesarcarr~tersoncesseageuress-~

Quinta-feiva 5

MO 0 4 196.518 46 30 dir ~ira 4* 1048.
%quarenta; INDUCTRIA AUGUSTO ELIMME5 3/11 . SANTA CATARINA. Privi1Agio de Invernios "NOM E ORIGINAL mo pEo DE ESCOVA DE'DENWE*.

?

-

T

±VDICÃQE

.
ESCOVA DE DINTECOn feOCionPdo
eu
1 • NOVO E ORIGIUY
Plástico e/ou outro material adequado, oaractOrimadó Pelo fato de ter
Provido de tufos que, no eentido'longitudinal - da eocâva, :som
ção de um tufo contra o outro, formando um angulo em onda s6rie de doi.

tufos. * de dois tufo. frontais as dita. série!: em posição intervalen.
to ãe mesma. e inclinado* em direção Me meamos; iendo , qáe, no sentida/
trannveraal da escava, ditou tufo. cito diepoetos paralelameatm em sone
eido vertical, implantados em orifícios prâviamente - diapee%a e do na.
no corpo da escâva.
'
aetra adequada
Ponto tf 1 do-total de 21Pontom aPreseatadOs.

te

tL

116$0 Xe 194.769 da dó feVetwóro do 190e,

a 491~10./#446te Dg *a,.
CATARINA,/
N imbo Industrial, NOIA/ a ealaINAL D65.4.4' ONFOONTAL PAIO TROIlO•i

gagaereat d s CASIKIPO SILVEM VA. ZIEGOTRIA

Meiviadieaçies./
3. . son e erigiaal diamba erammeatal pare tecido', ggrae‘
tiritada por apresentar.* figura eitilisada e earaoterfatioa le ;a Leão

caminhando , * om pesiçao de perfil, rimar: J884 que á piaiade • **tuna.
do em eiras epatastaatast oca. C Nade do tecido ma qual 4 • ••••••• apil
oda./
,Pants ai 1 do total do 2 postar epreseetedes./

liu

•

TERMO NA 196.619 de,, 30 da amoire de 1966.
Requerente: INDOSTRIAS . AUGUSTO npamsr s/Á STA.CATARINA.
Nodilo Industrial: . savo E ORIGINAL .MODESO DE ESOOVA Dr BEgT1
.YRPANTIL".

TIMO Ni 196.957 de 13 de fe ydreiro de 19118.!

Requerente? JOOR CARLOS VIEIRA./S10 PAULO.t
Nadal* ladtiatriel. NOVAS DISPOSIÇOER CONSTRUTIVAS NM PBESILBAS./

êíITINDICACUe

'SOM E ORIGINAL MObELO DE ESCOVA DE' DENTE muntiw, thettn
1111. eionado em plástico e/ou outro material adequado, oaracterizado pelo 1
fato de ser provido de tufos que, no sentido longitudinal da 'soava, 1
teem inolinação de um tufo oontra o outro, formande um angulo em cada'
série de dois tufos, o de um tufo isolado com inolinação ela direção t
08, no sentido transversal da eap rimeira 'série de doia tufos; sendo
nava, ditos tufos sio diepostoe paralem snte em tr;es séries, *a sentido
vertical, Implantados em orifícios previamento dispostos e de ma”mlra/

lity~cecãea.

1 . Nevas 4is:m:148es construtivas em presilhas, confcesio.
medas preferíveamente de fio metalieo, miracterisadas pelo foto de ser/ • seguimento metílies dobrado ao forms aproximada de retinguls, do qual
um dos lados é éliminado, restando extremidades dobradas, =quanto que/
da repilo aediase do lede ...poste 'projeta-se, em ligeira alevagto tal .
siai, dobra as formi guei* trilava'', este com lado *poste eproxlmodamente,
ao plano das mitadas extremidades dobradas de lado faltante./
Ponto no 1 do total do Z pen'~ apresastados.;

adequada no corpo da escôo...
Ponto n g 1 do total de 2 pontos apresentados.
FI6 I
laRMO Ne 196.747 de 6 da fevereiro do 1968./
Raquerante. OoLDRN SATE - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAJSZO PAULO,/
Nodilo Ladustrial: NO) MODELO DE ADORNO, PARA cdAvaran. BRINCO. PUXA macas RN CRRAL E xJRFJR.ATOS./
RaivindicaçZes./
. Nevo %adila de adarno pare ahaveiro, brinco, puxadores/
em geral • correlato!, corecterisado por apresentar-se no formato satírico ou poliadrico, constituído de material felpudo ou peludo de origem
animal ou artificial,. pintado ou banhado A48 tonalidades desejadas, po-

VÉRY0 N 2 197.788 de 20 de março de L9bb
Requerente: REXALL DRUG AND OREM'ICAL COMPANY - U.S.A.
Modâlo indust ,is lt "NOVO MODELO DE BRINQUEDO EM FORMA DR nvo E ASSEM

dendo ser pv. fumada ou ao./
Ponto A G 1 do total de 3 pontos apresentados./

LRADO A UM LEÃO'
REIVINDIGAÇ8ES

\
1 - ROvo modAlo de brinquedo em forma de 8vo e aseemelhado a ue
(
leais, caracterizado pelo fato da reepectiva forma básica de Ihro ser e.
presentada eatetincialmente na vertical. e com a eua extremidade mala
afunilado voltada superiormente, ext , ir,, ente dg Consequente auperff
ovaloide exte,ae eendo aplioador característicos apêndices alma , •
318
tj
lo um focinho, pás, _braços, orelha., cauda e uma eimulaçao de juba s
¡uai so projetam o focinho e um par de olhos carioaturais, lodos role
tivamente distribUidoe em poetção substancialmente anatam!~ de wame4
ra a caracterizar o eepecto geral do animal caricaturada. .
j'onto

IN g

1 do total de 2 pontos apregsnlfflow...
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411P. O.,

#,I

•

9
março de /968.
baquemeneee MEXALI'DBUG AND CHEMICAL comum .
Mbdalo Sadnalrial: • MOVO 'turno DE BMINQUEDO EM POMA DE OVO 8 Asma

•.91MMO Né 197.789 de 20 . de

MIADO

A ON

CIO"

fo./

EEIVINDICACUS -

1 . Nbtoomeale 441 brinquedo om forma do Dvoi :aosmeIbad0 e 0.
'sac. caracterizado polo fato da rosploctiva forma basica de givo 0117 e
premenlada substancialment. ma vertioal e oom a eua extremidade, maio é
~liada voltada auperiorment.. exteriormente da consequente uuperfíci
174 ,-,.
e ovaloide .xterna emendo a pilando. característico. apandloas simulesn.
do as focinho, r'. braços, aralhae e oauda relativamente distribuidoi
am chapéu encimando um píer/
em Posições •batancialmente anatõmicas,
arranjo demt:4,-,ndo a caracterizar a cabeça do animal carie&
Se olho.
de 2 pontoe dpressatado.

tiate al 198./39 ta
te abril ta 111%.
asaarreaaer ~NU EA teLTA - SIO MIO.
termffie latuatruat Imo momo DE 913a1A9111 11:994%.

Modal° Industrial, * . MOVO momo DE

CALÇA-BERMUDA

a.

nEIYINDICArOES

1 - NOVO MOMO DE CALÇA-BERMUDA. formada em uma coleio (1) 111
pularmente cumominado *bermuda", agora caracterizada por g er ~apeai%
da de um par de perneira. (2) dotadas de fecho plaetico (3) Pare
dal-las nas barras inferior.' da referida "bermuda*, traneformando-a em
calça,
Ponto (mico apresentado

turado
Ponto a* 1 do tcía

TERMO N*- 198165. de 5 de abril da 1q68,
Requerente, MERCIER MOLINARI MORRER - SIO PAULO,

aa ima

APA 801112052155.

11121211"
. 90,099~ o ama" indenci, ag em cm RI3 41999919 /
991/11013" wreetemata gap se tanta do ah ~pio ~Ur ~bit
'amo ma tem o tua* aa Mas di0 mutuar toa ezetatalas,
WD pequeno1
mole 144 wc #0, GO latas 45. tielltle egamellemen Isrs ser elerele,
*

mut"
.

9.1
TERMO M* 195.168

de 5 d. abril de 196E

Requerentes INUMALDO

DOMINGOS ROZARTE SIO PAU1v,

Modal. Industriais

"ArtRELRo PARA CORTAR CALOS*.
REITINDICACOES

letSee aleakafeale.
1 - APARELRO PARA uuRTAR CALOS,

formadu de um calw (1) de madou'll,
plastico ou metal leve, comum agora 'caracterizado
por ser dotado de uma'
limina recurvada (2) com aba. 1atal4e (3 e 4), entre a. qual/ me firas,

Junho de 1971 2683

D9ÁRIO OFICIAL (seção til)

Quinta-feira 3

tia -Jss
doe fios cortantes ligeiramente ex.a lemina de co. ta (5) aos ute
posto na borda reta de um: -furo semi -elítico (6; da aludida lâmina recurvada, • asile mantida prâea por aedo de uma presilha de oncaixar(V).

o onto knice apresentado.

ermo ge L98.255 te tO de abril de 2.868.
40 PAO
Requerente, EAVID %GUEIXA
Modelo Induetriale 4 ADORNO PARI OUTEIROS 8 01118=18084

•

ADIVINDICAC08%

'ADORNO PARA CRAVEIRO E CORRELATOS*. caraoterizado por um toe

00 genhricamente polir:trica As:achatado. ea

plástico

ou 49 onero* eacerpt

ai" tranatarentee e na* tonalidade* decoladas. /*abrando ~tad ou 01

amante, po oontArno retanrular 8u 'noutros *ardia. aos
fumei:molhada; eme os •entoo concordante" me arco.
-Ponto ce 1 do total de 11 pontoo apresentado*.

moio ~numa

Rt.0 N 9 198.225 de 9 ,dox abril de 1968.
ANTONIO FERREIRA S,<} PAULO
i2
Modelo Industrial NO 'O Nepp.L0 DE PUXADOR PARA GAVEiMi, PORTAR F.OUTRGS"
Requerentee

'f..-RELVINDICAÇNEG

ÇOg
1 • "NOVO MODELO DE PUXADOR PARA GAVETAS, PORTAI E OUTROS",

011 I (2P, I

ca

de 10 de

racterizado essencialmente por compreender .= corpo de forma geral ci..

TERMO N e

Moa, cuja base é levemente saliente, onda recebe escultura- em-foras /

Requerent•s= VIL308 TEGIÁRDi

de estrila regular, se 'rulo que laleralitente, dito corpo recebe-rebaixos

Moddlo Industriais 'NOVA DISPOSICIO ORILMENTIL EM 15101 .9&8* NOMMERRa

198.298

elípticos, terminando em . anil cilíndrico, englobando ainda sarafuso.de

TOS.

ebrIll A. L90.

Oh

PAUSO
'49

ELETRICO*

fixação

JWINDICAOn

Ponto ne de total de contos apresentados.
4 .

nfon

DISPOSTÇÃO ORNAKEKTAL EM PLACA PARA

memertos

IMEZRZi

dne e* constitui Por corpo 'retangular convenolonal oca abertura /
'entrai de passeava do peta* e, caracterizada meoanetaMaenta feS0 fib,0

00 '.

'do* laterais circundante'

da 'pises ser, plano* •

subatinotalbemelle

seiipado* * ,guardando cem .telzOio is base lInga1O neutro
es relaçió è face frontal.
d•

noventa grams,: .

eco • qual kora* canto* riras,

ingalo maior

kinalmente pelo rato da abertura central

aprewentar uma AO linho de
frontal tia

do arma% graus. 9f

porTs ás modo

p1an4otalmepte iley
Ponto na 1 ydo total a,

Si

da gime/

e guardar es mudo

pontoe apraz/atado*.

TERMO N e 198.226 - de 9 de abril de 1968.
Requerente: ANTONIO FERREIRA - SÃO PAULO
Modélo Induatriel, "NOVO MODELO DE PUXADOR PARA GAVETAS, PORTAS E OU.
TROS"

rralgunri
1 -*NOVO MODELO DE PUIADOR .PARA GAVETAS, PORTAS 8 002808 s , *ame.
terizado essencialmente por compreender ua corpo de forma geral de pi-

râmide, cuja base 4 quadrada • leva:sente saliente, sendo seus ladde de
faces inclinadas onde se pràvi rebaixos ovalados, terminando o conjura..
to ea anel cilíndrico eu p - ' -" attn norDo englobando tia parafuso de
fixação.
Ponto n e 1 do total de 3 pontoe apresentados.

•
1960. :
UM.
Recoreates gERTOn DI ~UR I MAIO L. .
to4i14* insiiistriàs • tp3m sí °gonu Do~ DD Lm DÉSIDODIeè
IMOD MO 1:98.297

de 10 da abril da

~ma
1 .MI0E ORIGEM maeRDD DIIIE2a Dl =MI •

gim ai

eareemeasp

eassenolalmeate por ser a musa eonatituida por um coro (1) de ffirrator,
retashaular.prorlde de cantoneira* "alicate' (2) em sena vkiitaf
go ue buem, bk orroza (3) IN abs ck
(3) C OO

I.

• 2f.P4

itZ
OrMl. (Sere )H)
- - -

fLzAtte.fti!i?"!

IW •

Junho de 1971

tempo (4) e eóbre este-xt • }uNle_ :o '4','!= qua eircusorava auparfloial
de jógo (6) e e mana 6 ainda proxida. de dois 06a (7) ta forma de cai-/
zar, p ritaetiooe apoiando-e, eóbre quatro pe. (8), e a mesa 6 provida /
de Coroe (9) nos seus vértice..
. Ponto

1 do

,,,•1 de 2 pontos apresentados.

Pi --t -ENE

to

nem
lerdratiel
neeempupeenue

i Flp:
seinerloa
i eaffieumm=_. —
RE

le

"A
1

TSRM0 N g 198.446 de iy ue ouril de 19ot,
Requerente : ROMEU 'BERTHOLAMI e JOSE BAPTISTA - SX0-PAULO
Modelo Industrial: n ESTOJO HIGIENICO FIXADOR E PROTETOR PARA ESCOVAR
DE DENTES"

TERMO N e 198.28] de 10 de abril de 1968.
Requerente: REXALL DRUG AND CHEMICAL COMPANY - U.S.A.
Modelo Industrial: "NOVO MODELO Dr IONMEJ.: RARA OM", F SIMILARES".
REIVINDICAÇOBS
- novo modelo de bandeja para ovos e e,milaree, oaraaerizacto /
Por oOmpreender um corpo hubstâncialmente retangular de bandeja tende/
os cantos extremos arredondadoe do qual se origina ume aba integral P/
riférica voltada inferiormente em suostancialmente 51ft,

gENINDICACDEs
1 - Eatejo higi8nico fixador e protetor
: dentes, formado de uma escova de dentes (1) comum, agora
por ter o cabo (2) deslizante dentro de um cotejo dotado
na parte dianteira, com tampa (4) solta ou articulada em
uma abertura (5) na parte traseira, que permite praticar
escova pela simples pressão do dedo aplicado em um botão
na ponta do cabo.

para escova da
caracterizada)
de amara (3)
sua beca, .
ejecção da
(6) exietent11/

a

Ponto dnico apresentado. -

Ponto n 0 1.4o total de 5 pontoe apresentador.

TERMO Ne 158.450 de 19 de abril de 1968
Requerente: JOSE PASTOR FILHO e CARLOS.PaSTOR - SIO PAULO
Modelo InduetrUlt "PORTA-GARRAFAS PARA BARES E RESTAURANTES"
REIVINDICACOES
1 - Porta-garrafae para bares e restaurante, caractg
rizado por se formar de uma base (1) com haste tubular (2) no centro e
:nutra haste (3) interna, esta dotada de um par de disco (4) com fuma .
(-5) preprios para receber as garrafas de bebidas (6) viradas de beca /
para baixo equipadas com torneirinhas (7), de abertura e fechamento n(
pidoe,

raRMO Na 198.312 de 15 de abril de 1968,
Requerente: CEZAR AZAR, - SIO PAULO -

Ponto dnico apresentado.

'Modelo Industrial: NOVA CONFIGURACIO EM EStOJO DE APARELHO DE BARBEAR'

MEIVIMCMOEN
1 - Nova configuração em est8jo de aparelho de barbear,
r
caracterizado por ser constituído por duas peças, uma de fundo que aloa o esteja e liminae convencionais, e tampa nela articulada, por melo
de

mola, a pesa de tudo tam fOrpa trapezdide, cem trecho inferior, eco

paredes inclinadas e aba laminar circundante, eeccionada na parte can n
;Irai, com bordas inclinadas, no lado poete rior de peça, hd treoho fenn
. 'tido longitudinalmente, e em cada extremidade hd zona
saliente.

•lía

do trecho aberto, no conter= retangular, nessa região hd, ainda borda
tendida inclinadamente, em cuja parte interior hd redli.4 circular, asa-

I

o que na bordada peça, hd filete alongado:com pice
,, Pon to 1 do total de 4 pontoo .a presenta400.. , .

•
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lERMO N o 198.441 de 19 de abril de 1968
Requerente: NELSON MOREIRA - SA0 PAULO
induntrialt 8 BRINQUEDO COM FUROS MC:RAIOS E BOLA, TIPO BIBLIO
QUE"

Ma

as extremidades ditais secelonadae transversa/mento ao e2a0 2one:toai:NO
de modo que as duas metades da calota se apresentam saaindtricae: lato 4
com una das extremidades - a posterior - mais larga do que a fronte/ e
com os pontoo de encontro ia retas, configuradas por g a g o aneontro dao
reta, configuradas por esee seccionamento, com ao linhas da @lapa:: list
ranente arTedondadaa.
Lo• i áe 5 pontoe ap-,sen adosi

BEIVINDICACOSo

1 - Brinquedo com furos numerados e bola, tipo biblioIta, caracterizado por se formar de uma pequena bandeja cilindrica (1)
som cabo (2) e perfurações (3) simetricamente distribuidae no fundmon
wenientemente numeradas para Contagem dos pontoe conforme uma bolinha /
(d), presa por um cordãO (5) na extremidade de uma haste (6) oposta ao
cabo. 6 jogada na direção doe referidos furos, como no biblioque comum,
2ento dnico apresentado.

6
TEMO E r 198.573 44 2: de abril do
Requerente:

1968.,

TDIXLETRONICA 3RASILEIRA LTDA. . GUANAMARA.

Modal° Industrial:

"UM MODELO DE COPO, DOTADO DE

RIMAM ESPECITICO"

MA ACIONAR MÁQUINAS ELETRONICAS DE DESCARGA

DE LU

QUIDOM*.

BEI VINDICAOES

1 . Cm modilo de copo, dotado de encaixe especifico, para aellOn&Y
ladquiaaa •letrBniese de descarga do 11:1 x" :idos, caracterizado por consta
!ir nua corpo Beco, cênico truncado; em que, a parte inferior do dopo /
TERMO N O 198.452 de 19 . de abril de 1968
Requerente: MANOEL BERNARDO DA SILVA BRANDE) - Minas Corais
Modelo Industrial : • NOVO MODELO DE LUMINÁRIA COM DIFUSOR PLÁSTICO PA
1/. LIMPADAS nuonscENTEs.
EEIVINDICAÇOES

empreende ema base oirounferenoial, ouja parede 6 inclinada paro dol.

tro, formando seio reentrância., separadas, lambia, por meie oallilei.
ao , que acompanham • curvatura do copo, estaheleoinento delel'artt
ni2

eaoail• nesta ta!, 48 cepo.

Tonto a0 1 do- total de

1 - Nevo modelo de lumindria com difusor pldeticO para

2

pontos apreeantadoe.

!empadas fluorescentes, caracterizado por ser conetituido de um chacais/
executado em chapa de ferro de formato que se assemelha a um tronco de
firemide de base retangular ou quadrada, cujos lados possuem abas revira
das em forma de cantoneiras , das quaie, duas, possuem soldadas em sua fase inferior guias em chapa, que recebem e suportam duas das expansões ho
rizontaie pertencentee a um difusor que, se assemelha a uma caixa retangular ou quadrada de cantos boleados exijas borda° superiores projetam-se
de modo tal a constituir as supra citadas expansões horizontais.
Ponto n o 1 de 4 pontoe apresentados.

F1G.2
7 8Rnc N° 198 .730 4e 36' à* abril de 1968
Requeren'te. IIINER - PLÁSTICOS INDUSTRIA 5 COMÉRCIO LTDA.- slo PAULO
• Orivilágio de-Invenção "DISPOSITIVO COADJUVANTE. PARA :PINTURA DE ORAS& fl
668 CORRSLATOS'
p.EIVINDICAÇOES

1 - "DISPOSITIVO COACaVANTH PARA PINTURA Ca - UNHAS E COE CORRELATO,
earterizado por uma placa rolatiyamente delgada, fabricada sei material.

'"- -1
TERMO Ne 198,4T8 de 22 de abril de 1968
Requerente: ERIBERTO FERREIRA ALVES - SIO PAULO
Modele industrial: "ORIGINAL MODELO DE TAMPAS PARA ABSINTOS SAPITARIO8*

'apropriado, nas tonalidades desejadas, com uma borda quer os a p resenta mala
alongada e co suave cOnCavidada 1 com extremidades nos feitios de pro100a4
.harmontos&acnte col sv cNks', csn4 que urna delas aproseata opa? ,uirva voltada

.

AmmicAcem
1 - Original modelo de tampa para assentos eanitdrioe
confeccionado em material adequado e conveniente com odres e dimanado' /
varidveie, caracterizado por se apresentar com a forma de uma calota /
longitudinal owia 5, oglido ardo na attealude 6,0 UMA gine 00

para dentro,'a qn1 cO utinua no feitio de reentrÉincia COM

perfil de arco*
do elraunfenIncia,.com relativa preruodidade e que, em sequem:ia, proso •
!sue cri forràato ia tordo conveKa, coa relativa extensào; 116,1 esta bordas*
19
peça ao aprosenr.a com o contS'rna senrico de aro convexo de circunfer:n0
eo lenge de Cuja borsa há quatro reentr;:neias nes Peri: ii 43 Ca909

•

-

2686 -Ou:lità-teii-a 3

D:AR'0

ferIocla, coe paquenas rrefuzdidades c de izeia i s amtanstes, separadas Por
tr:s correspondentes projeçOes interwdirles, de tamanhos relativos.
Ponto n I2 I do total da

ponto-. aprasee;.ados.

(Seco 111)

Junho de 1971

;rimai ao sentido transversal, mau:tanto que as mie.Nres mio substancial,
mente retaagulare., estriadas lgaalmeate ao mamo "metido; e por sue
Vai, G face frontal ou de cobertora prIpriaaente dita do elemento trams?
paremte sendo empasta em dois plano. inclinados, formando estro si em/
&nulo
obtuso, e de extensien desigual., o menor tendo inteiramente do.
tad* de faixas paralela. e transversal. , estriadas longitadiaalmeate,
eaqualto qui a balar 4 mabdloldids, por estrie transversal Inclinado •
amántrioa, en amas 4mas, ama Is. qual* Zetalmemte estriada no'seatilko
'longitudinal, • a potra comportando mma regia* central trapezoidal, e...
tria ga transvernalmeate ladeada per duas outras triangular**, eetria.
das ao sentido langitadiaal, dite face froatal toado alada, em sane ex.'tremos mais afastados; deir es guiamentea lecalizadores dam cabotas doi'
parafuso, ta fixaçie: tudo onbatanalalrente coma descrito • ilastredo-/.
aos desenho. &Rezas./
baio* ponto apresoatado.,

•

•

. #2 I G.1 .

timo Ni 198.574 de 211 de abril de 1968./
leqcerente: FINELETEORICA BRASILEIRA LTDA./ESTALO DA GUANABARA./
aodllo Iadustrials UM moplu DE COPO, DOTADO Dl ENCAIXE ESPECIFICO, Pt
RA ACIONAR MÁQUINA8 ELETRPNICAS DE DESCARGA DE LIQUILOS./ •
leiVindicuOso./

e

1 . Um modll. da sapo, dotado da alleGinl eapacitieo, par.
acionar míqalaao elitrInleas le oleiem:1a de lívildos, aarsetaricedeo /
por aansi.tir siam corpo Ico, eíaile• truncado, seja superfdois cOnle. •
a* parte zupo:lar 4 provida do uma faixa, isemprõesdeado ama 'Iara/ide.
A. de projeção:: eircanferInciali, dla peete* em doseio: em go*, e parte
Info:lar 4* sapo eamprota4o . uma los* eiroaaferIeciel, cuja parede á ta
elinada para dentro, formando seis reantrInota% *aparada*, lasbIa, /
por seis s•llIneles, qui asonpaaham a *arretara do aspo, •Mime/usada
dest'arte am enoaixe nesta base do copo./
•

'

Noto no 3 I) total 44 E pontes apremoatidOs./

dC

i

4

laamo lin 241.45$ the 1 de agioto do

1941./

mi quureazel iNDUSTRIA DE ROUPAS UALIMEX LTOA./SED PAULO./
Desenho Ladustriala ULULEI 1USLARZ2Á1. PEEI PEÇAS DE VEOTUÁRIO TEMI
BIRD./
Ralvindloeções./
1 n ~ata arosaanial pare peças-de vestaÁrio feminina
principalmente ames A* roupa a* 0ai.Z aa
ser produzida.
ama GO vez ou repetida

ou m41, iixia ...Oro ama a quela peça por
qualquer processo coma por exemple coradas, pintara mu satampageal

FIG.1

FIG.2

TIMO No 199.217 de El de soas de 190.1
, Requerente' WISTPILINCRE METALL INDUSTRIE KOSDECE & CO./ALEMANBA./
limdlle Industrial: NOV MODO DE moura PARA AUTOWVEIS./
aelvindica,Bes./ ,

•

1 . Novo modile Se farolete para auttrelculos, caracteriza.
do por compreender inicialmente uma moldara retangular de base, suave .
pente recurvada nozentido laggltudiaal, e'com &reatau e'cantos arredoudado*, Moldara esta de culolaterlor projeta-se • cia.ento transparente
O* oobertara, tendo *ganso:40o aproziaadamente prismítica, com secOo
rstangular, e cujos faces laterais, as maior... Um formato aproximado 1.
do um p entigone /emular • 4414144o, com superf{cle Jatai:talante os -

XLIGGG

qualquer tamanho desejado • nama mi *Ir eu amis . /ia mei* eIres Worm
tes, cara cterizada pela raptei:e:IVO* dos dois 'alhos, aorlaao ou tont.
isho ladeado par Algama g linhae à galga da rios da Gateia chamado bigode
e 1:lua, tudo noli itspOtilçaQ • coa ama noztflgaraçto earectsristicas Os/
mesmas partes

da cabeça de um felino como • gato, nes sem a reprihsaata
cilo de (mal q uer contirmo ou outro detalho da cabaça./
•

•

Conto na 1 do total

do 5 pontos

*pra:matados./

Jufille de uni 2687
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'RERMO Mn Z00.144 de 26 de junho de 1968.1

Requerentes LIGAU. LIGAÇON URAIS LTDA,ABO PAULO,/
Modls ' Industrialí NOLO MODELO DE ELIMINALOR DE BATERIA./
Reivindicações./

tbíffitte 199.924 d. 18 de lanho a. 108.7
Aorgartatet armo mscIxics RAILIONS LIDA,/ SX0 MAM'
Modelo lidnatriraks .MOVA 71 ORIGINAL OONFIGURACIO ORNAMENTALJM AUTON!

Novo modâlo de eliminador de betaria, aplicável em
equipamentos telefônicos, oaract4rizado por compreender uma caixa de/
formato prismático: retangular, tendo como asse um de seus lados minores, caixa asta que apresenta, em uma de suaa faces maiores, ama de
pressgo ratangular disposta transversalmente práxino a base, sendo /
dispostos mista dopressío os botões de comando e fusíveis, sendo-ti
nalaente, na ou ambos os laterais menores da.dite , tsaixa, provido em
qpiese 1:da 4 sua extenslo da 01i:enatas alongadas, paraleleSai dia .
postas .bem pr‘ximas amas das outras, 4s quais sío obtidas por rePax6/
de rasgos praticados transversalmente, formando assim libertaram pare/
ventilacio; tad° substancialmente como descrita • fidetrade aoS esse.
1. .

•

•

$41vind1cao6esn

3. . mova e original eenttenraolo ermamantal em abajur, agi
raotarizado pelo fato de ser eanotituido de base circular qae ao prema
te ea estojo receptor de pilhas, coteje leso disposto noriaaetelmenteP,
ilare péi, sendo • fendo orlado per nervura, *actuante qae as mordei e2
perlares apresentam -se levemente projetadas para o exterior, anquante/
que o topo prépriamente dito apreeenta -se com eallanelas circulares é
etnoihntricas, dispostas me superfície abaulada, da gama se projeta ia.
tmrapter sendo que do referido tapo e das prox.....éitadeo dl borda de W2
eha cilíndrica parte serdts eetílieo flexível em °aja extremidade á
disposto refletor circular e de parte traseira tranco-e:nicas/

a

Ilhoa anexos,

,aoto na 1

Sulco ponto apresentados__

do

total de 2 pontoe aoresent000g.,
/0

t7 G

TERMO N d 200.145 de 26 de junho de 1968./
Rmquerentel LIGAGE 1.1{340158 URAIS LTDA./ SIO PAVLO./

modâle industrial: NOVO MODELO DE TOMADA./
leivindionOes./
1 . Nevo modelo de tosada, paSe 1estal*954, da sparelace
te:Lerá/110o1, caracterizado por'oomproender a toi...:4; propriamente dica
de formato prismático retangular com cantos • arestas arradondadosi O
faces maiores quadradas, una delas sendo provida centralmente, Wmai
orifício contornado por friso metálico, foragido pela espessara ett:n
anal segmento tubular interno que receba o "plag"; , por sua vez, • ri.
ferido "pine 4 igualmente montado aa cabote orizmatioc retangular/
•om arestas e cantos arredondados, porím de faces maiores retakagule
rua; • correspondendo • aproximaaameate ' aa quarto ao talaanno da fteke.
rida tomada; tudo substancialmen t e domo scrVr a ilustrada nes Oen
anos &dards.
rInico

conto apresant^,:.,:/
•I
.''''''71
:
:>-••

TRam0 Na 179.899 do 25 de maio do 1960
Requerente; COMMISSARIAT à L'SNEROIE atomIquz

runs

N11, 114,10 de Invonçaot "PROCESSO e DISPOSITIVO Dl

DSIRÁGSM

VI PALHETA, RELIWIDAIS'
feTEINDICPCDU

te entre si

1 . Processo do usinas= elemi-aatcoLaca de ranburaa delimitei
palhetas helicoidais internas em elementos tubulares, caracteriza

do pele rato ~prender-se um elemento

dri p

7•e

tubular 9 a sor *ideado ia dela •ed.(

•ontado* de modo rotativo sabre a carcaça da máquina; colocar-ss

inclinadas se r.lsçao a uma geratriz interior do
-;-bular que Vii0 cortar; doslacar.se ao ferramenta. 'de certo aa em leovieen.

paralelos entre si •

te altornativm paralelamente ao eixo do elemento tubular, o qual 6 simultanee
mente ao •is* do •lamento tubular, • qual 6 simultaneamente poeto MI rotina,/
enquanto se transmite as ferradoras* de corto um deslocamento radial eerres.0
pendendo à profundidads de passe de • pinagem das rannuras.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositegi

• 22,925,

mate a* 1 de tetal de 7 ;meter ***** entalem.

1(

, f A i

,,,/

a

ta barra 16 equipada eco ferramentas de corte 39 no imterier de •lamento taba
lar, sendo tais ferramentas constituídas por liminas disposto* segundo planos

Sm frança as 30 de junho de 1965 sob

91

sem-sumiria ir

-,..).
A

488

MÂPY3 OF nCiAL

ta-feira 3
Una

1.4"

azoate

F1WeOS 41/1./810
haqueracte; 6F11,- INOJeCiall D
49416 Le415,1trlbil 0;t1G1UAL 00EFIUM1147.0 41 Gibi:1;W ,à•rit.IGRitirMI• DY f
eihillarde a OURW,00¥
oxlviatiléacEes.L

1 - erigi:41 confignreçla ma gabinete rarrigorader da gat
.J.tic paralelepip4dics, /
ranh e • serrnlataz t -car e ctsriza-:4 per ter fa
tom ampla abartmr n'-oaperi o r horizont al • mal* herda externa ;tatá guartecida can apropriado raveattrents; • corpo do gabinete está ematadt /
um pedestal, a* fora* ne tronca de plAnlas Invertida, da bane r•tane
;alar; ama das trechos de parador dleateire; vertical de gabinete, ;luta/
a.uatoaa, de nce:e destacável oa alo, enlate receptara de taurinas/e 411,
• arrzfa, dite, caixa tendo forra a4re1e1s-gf Z.: .(13c* alarvada, ;mastim:14e!
• diapecte, • na ano l'arx superior dianteira hí ~tara de ecoado da
n •1,uthe metálica a sair tiestocada da garrafa S wat chave interna.
?unto ae I de total da á pontos apresentadas./

7
"

Junho do 1971

C.'":7 11s 1/1)

IMNINIM/1" n•nnnnn•••

frAMD II P.30,a47 40 )1 de nal, a, 104
1411worontmei 0~41,111 - IMPUXIXt03 1411200148 s/Z. MO. X Coa. - Xlead
we, eliWgie as Iavrieéot • ISPAIRÁDIIIA Me CALeLitle PARA OPIRAÇOXI De 1441

OUITURÁ •
~AMA1 -

-

-

44r rimada

por ~a omina longa, dentre da qaa1 ;tio di g romitat doi* •ixo*, en planeie
aerizem:teia divormta, • per aprmentioar inferiormente nem *frio do
alez dispostos *a it.gmarnosidme eu ai*, oatormamozto, d* entearem:
tu -tel.-rem oilindrieme *a mimicao. rota*,
gentme ez dimereedtme.ma
frente de quais 14 temréos •laloo" Geai -mefdrimm, ~atado* em tragos
lae mito projecte. ~rezais:dares a ana barra paralela ao feadio, aird-vol pol. tonando de ama alareame, eu* pede for fixada ao longo do
na
are. 4* ap4e paia •oinsidlesia 4* orifício. e r•metragio de piar*.

mo rax.aur

empilhadeira d• *alodro* pare •warapikad de arieditu-

todo ma rateia* o1bre redita, earecteriseda par

rd, e

Nata me 1 da 4 F...., a•reasataa...,
-

i2
II

to

I
TERMO 1 9 179.968 de

27

de goto.

de

22210 Ne low.0e9 de ie da Junho da 101
leenoreatoe XeDOWELL -ULULO RedlefIRING COMPANY - elt.OU

Privildgio de Lavei/pio; *MOVI:DOR PARA CARRO PIWROvIietne

1166.

Requerente; RICARDO ,,, DILER NETTO. - SÃO PAULO.
Privilégio

;R I VISDI CA.C e lte

de Invenç .ão; " DISPOSITIVO PARA ALIRRAMPSTO E JUSTA.POSICÃO
pEIVINDICAÇDES

1 - "DISPOSITtvo PARA ASXMAMENTO E JUSTAPOSIÇÃO Dt TUSOE PARA

um berço formado de ume base p11
na com rebordom lomgitudinaie e apoiado sabre suportes; e Por ter dig
poeto em determinado comprimento um apOlo co. forma de um eegmento de
" oircunferência; e por ter pr%sme e articuláveis nas laterale, j.unto /
ao apaio, duae meia:: cintas recurvadas e providas de uma série d. ja.
nela.; e por ter disposto as extremidade de ;ma daa °intim uma alava*
co com excêntrico de tr.,Xva rápida que se prende a um reourvenmato adg
qupdo salienta da extromideide da cinta cope.%
Pooto n e 1 de temia do 2 pontes aplamematedoe.
MIIIDA POR SOIDA", caracterizado por

054

1 - Um alerto:ativo para &over na carro forrovilrit til
longo de na percurso prinoipal, caraotorizado pele fato que ii. ecoam

epAn *a coabinagIo;
a) um segundo ~ouro* diopoeto adjacente a paralelo oca o pereag
ao prizcipal;
t,te novedor pare mirras atontado me roda. márcia ao longo de si
"mie porem:gel
e) an traio mental* mau extromidado do *credor para carro' para
Itotaeit ama gama ipsalmattUnalar aia p prineizoli, • Juduade Parmeia. seekr•a •etremidaéo
aa
livre do trago para em:tater • a•o:Amém, do as *arre torrovidrio ze mwrwerao principal •
d* rumar o *arra torcovidrio ao te. do perearsol e
1) ~me ~alados na extra extrmaidade,do metade para sarros rara Xm enata,*
lho* ag carro forrovidpie adJaametemem
4)

la liarem* ao poreamee principal
Peat* me 1 és 1 puta* aprogoataaml,

4

..Erfsn't
-444- Ir
.§9

4

ri, •Ao

e

DURMO Ne 180.205 de 6 de junho de 196,

MOS& raia. s e te Mo a. UM.,
)
qesometgiaLle MeeRAGARD PSULDJ

Requerente: MANUFATURA Dg BRINQUEDOS ESTREIA

De eelth
P
eibil‘ glo % Imagem) áLICAÇA0

in POMA DE Meg ,

310 PAULO

triviligio de Invenção "CONJUNTO jg PEÇAS ADICIONAIS FAB A VESTIMENTA

Inli
a

immulassackuunto Delean EOUTADVidWaglqi

.

BONECA ESPECIAL'

51innIckJtss

,itelvindicaçees-J, •

1 . CONJUNSV DE RE.;AS ADICIONAIS PARA VESTIMENTA DE SONECA 33PECI,a

• 41184lo de aptas esi forma de placa, Para coberta
- i tã dn ~Minto de umas a outros Áltels t despregadas como fim orna .
adaeorativo, formando uma-placa para cobertura e acabamento/

mmeg g9 e outros mávele t caracterizada por ser formada pela justa
: Ocal010 dc viria s Padrae de igatas i Intercaladas com segmentos de
-

3ttiA..” de 1971 2680

*POMO OftC1.#44- (Seção 111)

42L
iktilligialk

Adrsore ou outras pedras decorativaná sendo ligadas por uma massa
-4
'apropriada; e por ser a mesma sujeita a um processo de polimento a

kl, Caracterizado pelo fato de ser constituido de um vestido de algodiO
tadrez, com botOes na frente. cinto, calça e chapín, da mesma fazenda •
e um par de sapatos, achando-se tOdas essas peças a um cartão provido do
tua gancho de cabide para ser dito cartão.pendnrado no guarda-roupa da.ba
ieca e tendo o mesmo cartão uma capa ou cobertura de celofane transpire:Lr
te destinada a resguardar as peças, da poeira,
Ponto n‘) 1 do total de 2 pontos aprerdntados,

fla de eer owasegulda uma superfície plana e lisa./
Ponto na 1 do total, d'S e pontos apresentados./

t

fghMe

180.206 de t de junho

Ao

1966

Requerente': SUPERSOM S/A DISCOS VIRGENS, ELETRÔNICA E COIPAMENTOS DE SOM .
610 PAULO

Privilígio de Invenção) ', BRAÇO TOCA-DISCOS"
REIVINDICACDES
Braço toca-discos, caracterizado: a) Por uma bade-se-c'
dorte disposta cce um depósito de um líquido viscoso apropriado, e o braço adi
priamente dito ser disposto, por sua vez, coe um corpo geai-esférico penetran.

Ri= M R 180441 da 2 de junho da 1966

ta nisse deposito e flutuante argre o referido líquido, de modo

Mequerente: AFRODISIO ORTEGA RCIZ - SIO PAULO.

• braço toca-discos, co permanente suspensão hidráulica

Vriellério de Invenção: "POVO MODELO DE MESA DE sairgnmo, OOK loWedde

em

P

ser mantido.

relação ; sua base.

.suportec h, por um pino de extremidade co ponta, o qual so eleva centralmente

aidde depósito de liquido viscoso e em correspondincia ortogonal coe um Parsnit

,jund JOGO Me IRTI.nAn,-IPUTEBOI"

pó de regniagem de altura do traço em relação ó dita base-suporte, parrftme ié
re. de regularem também do piso exercido eabre °cabeçote porta-agulha do braga

REIVINDICACOZS

loca-discos. optado em mia oxtremleade inferior moo ume reentrincia egniee
1 .• MOvo modilo de Mima se bringa g dolla a pa . bonsoon para

tinade a apoiar na dita extremidade em omite de referido pino central. • local])

jipe de Bilhar,-Patebol, formada& uma mica de bilhar soma, P or& cari%

rade. dito Parafuso de dupla regOIegee, sa um rasgo longitudinal praticada mal

g•risada por ter, nela fixador, bonecos (1 e 2) repreg entando 08 jogada

ditado corpo remia :marido faardeaute no liquido viscoso oregento no IIIMC1011481;

voe, cada na dele:: montado *mama base (5) aonaael de borTaoba (7) •idd

•sodeito. ce Per um contrariou regelisel no-araço tass-dIssoe, dis posto ole •
coimado do seara °acata e extremidade gerrimenedemide se rabadela aorta
, destinad.o. tua eontrepiae, a manter o collhalle easaaaatal de eitele../

bete • rieoeboteia a bola (3) j•gada per

2410

de Iam de bilhar (4)4

Ponto A R 1 da 3 pontoe aproaandados.

-

I

2690 Quinta-feira 1

-~vemaieve~mermamelmente=

1:)!ÁRK) OFICIAL (Se4gte III)
trazuvirialfl

6 da junho da 196(
Requerente: Nicouno GUIEARIES MOEIS. o MINIS Saila

da eola, e arena* visíveis quando se abrem, co. • curvatura 4a.11ema

.Privilegio de Inwnção "NOVO TIPO DE MINEIRA DE BdIli"

provocada pelo andnr do eeu usuário,

URAMO NO 18u,20

de

fundos, algue-Sagueados, paralelos • dispostos am emitidos

AZIyiNDICAÇOSS

Ponto 1 do total de 2 pontoe apresentados.

1 -NOVO Tira) DE TORNEIRA DE ROIA, caracterizado pelo fato de fecht.f
se a água .de dentro p ara fera;
Ponto n o 3 do total de 4 pohtes apresentados.

.., ,.840.2% e(

de'pniho de 1966

Requerente: THE CORNELIUS COMPANY Privilegio de Invenção "PROTADORES DE GARRAFxS'
,SIVINDICAÇOE:

1 . Um portador de garrafa de plástico moldado, caracterizado por
Ontpreender: um corpo portador com fundo plástico, paredes laterais e tez
Minais definindo uma estrutura de bandeja aberta para cima. longitudinal
11,Iransversalmente estendidos compartimentos plásticos cruzadamente rala. .
alonados e integrais

com

TERMO N w l.80.309 de 10 de junho de 1966
haquerentel TEXTILS AMO CHSMICAL RESSARCE COMPANY LIMITM9 (VOUS) Privilegio de Invenção "DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TITULAa0 08 11QUI000q
8111.Y.1111115.1ALL
. Dispositivo para titular, autometicamente e em intervalos regu)

as referidas paredes e que subdividem e bandeja.

•m cedulas receptoras de garrafa; um cabo de manuseio no cepo de pelo'ree.
Los uma das referidlá paredes terminais de espaçamento próximo da demareg
*Ção plástica de pelo menos um dos referidos compartimentos e adaptado pari
• enganchamento de um'polegar,sob o mesmo enquanto que os dedos da mão a.
vertam uma garrafa no referido um compartimento como uma alça auxiliar; 0
dispositibo retentor de garrafa compreendendo parto da estrutura plástica
Mo referido compartimento entro o cabo do Manuseio e umo. garrafa no rafe.
Pldo compartimento ongatável em relação friccionai de aperto de retenção.
fOm a gai nafa, quando apertada como uma alça auxiliar para Impedir deslizá;
mento de garrafa compartimento quando o portador estiver sendo 0,jrregad00

res, um liquido por meio de um licor de titulação, por exemplo por meai.
mama, oxidimetria, conductimetria, dispositivo este caracteriaado pelo*
teto de compreender uma pipeta glratOria const1tufda por um tubo nortaono
tai, m6Ve1 em terno de seu eixo¡ tendo ao menos duas ampolas em torna do*
cotovelo formando entre si um certo engulo e dispostas em planos psrpeng/

tulares ao tubo horizontal, cujo papel retirar perlódleamanto em duas 4.
Ou várias tinas diferentes uma quantidade determinada dl:liquido pare ti.
tutu e luantidades determinadas de outros liquida, depOale dorraaar
tes liquideis, numa ordem e em momentos determinados, eme um recI p lente de
anulação.

tom uma mãe
é requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido da
multado na Repartição de 'atentes dos Satades Unidas da America em 19 de
.Oetambra de 1965 sLt, or 4642,6..
Ponto'nO 1 do total de

1.4

finalmente a requerente reivindica a prioridade do corres p ondem, gis
dldo depositado na Repartigio de Patentes da ?tanga sob • m l 20.404
Ponto n o 1 do total de 10 'pontoe apresentados.

pontos apresentados,

No 198.304 de 15 de abril de 196'
SIO PAUL'.
Bequertnte: OTTO BURNATE

MEM°

Induatriale-"Ule DESENIN , ANTI = DSEIWANTE PARA SOLADOS DE BORRACHA

TERMO NO 180.368 de lá de junho de 1968
Requerente: aSF GLEITYRRSCilLUSS GmbH - ALEMANHA
PrivIletio de Invenção “SMDALAGEm

DD SIMILAR, PARA CALÇADOS'
REIVINDICAÇOIN'

J - L.a.n.ho anti-derra panti para eoladoe O. borracha Oa •
•lanar, para calçados, caracterizado por conetituir-se de cortes 1 ppe

ora

11 de junho de 1965,

euxim,

DE MATERIAL SINTIITICOM

ASIVINDICACOE.
Me,

- Embalagem Clexivel de material sintetico, que

consisto prefè.

rentemente em un pedaço de um tubo de material termoplástico, coam:ciosa
do por melo de costuras de Solda transversais 8 que ottasui duas elrel

DIÁRIO OFICIAL (Seção
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rume to 180.978 de 5 da :alie de 1966
piladas;.40,1ongodo-seu lado tnterno e i sarem enganchadas entre si por .meio de pressâo, caracterizada pelo fato de que uma das. tiras perfiladas-

Requerentes TROL S/A - INDUTRIA E COMÉRCIO". SIO POLO

Modilo,Industrial "NOVO

apresenta se:. ‘ forma de um gancho unilateral, ventado para 0 Interior do saco, elo passo que a outra tira perfilada consiste em duas travessas, per

MODELO DE BRINQUEDO"
PIVIEDIOACCES

1 . "N6V0 MODtLO DE BRINQUEDO, caracterizado por um tonjunto no

Pendiculares à parede Interna da embalagem e , dispostas em ambos os lados-

formato generico de um caminhão, com cabina alta de cantos arredondados •

da tira perfilada oposta, travessas essas das quais a que se acha diaPoste no lado externo do fecho apoia o dorso do primeira gancho, e a outra-

provida de paraahoque reforçado, com salle'noia superior triangular, sendo e

travessa disposta ao lado Interno do fecho, aprezenta o aspecto .da um gaa.

laterais, de a' ltura menor do que a da Cabina e provida de alojamento para •

carroçaria do conjunto, formada por uma plataforma plana, dotada de placas •
ferramentas,sendo as otatro rodas do caminhão, fixadas ao corpo, por seio de

cho unilateralmente em forma da sela ou concha,
finalmente a depositante reivindica a prioridade de Correspondente
pedido depositado na Repartgio de Patentes da Álemanha, et 7 de julho de

parafusos dotados de cabeçat facetadas e'salientes.
Ponto ns 1 do total d. 2 —..-s-;•-,et sAresentadosa ,

'

1965, sob n o S 98 059 VIIN/81c.
Ponto n o 1 do total do 5 pontos apresentados,
. Fha

TINO

X* 183.755 dele de outubro de 13664/

Negoomaotes SZBA2TII0 PCALGALLI./829 PAULO./
Nodàle Industriai, NOVA CIONPIGURAÇãO ZN CALOTAS PARA RODAS DR
C0408./
Re111md1**O6a5./

1 Nova configuração em maletas para rodas de •o.teveleu .
lei, caracterizada per pasaalr as suas herdam reei: peadas a fie de anual
morem-se no are da roda da veicule, tendo um. formato entc., mãe dei
ponteado vairios ralos.diffinetroluente iispostehs, possuindo entre ****
raies *riflai:os para fixação do parafusos./
TISNO 11 180.947 de 4 de pato
Rignerentet ilo ROMANO Sio Mit

de

15vib

Ponto n o 1 de total de 2 pontos apremantades.1

Wmalo Industrial "BOREcO PISCA-PISCA, PARA litTOMOVZIS, CONF.IGURADO ROBO,
GUARDA DE TRINsITO E OUTRAS FIGURAS Elli4ARAS OU RIO
.

VITINDICACOU

BONECO PISCA-PISCA PARA AUTomoVEIR, CONFIGURANDMOS0,001RDSS

TRANSITO 'E OUTRAS FIGURAS BURLARAS OU RIO, formado dO tm boneco ou outras figuras, humanas ou nie, .porém caracterizado por Lar force bastante estilizada
com antenas (1 e 2) feitas de material aldica au;per-condutor da luz, que .
tamUm se iluminas Juntamente bom as eetas (3, er
vas da dIreçao, ià direita ou

piera-pisca e indicati-

esquerda, a ser teimada pelo veículo.

rente n o 1 do total de m pontos apresentados.

..11NMO Ne 183.367 de 25 de •utubre de 1366.,

Requerente: ZSPANITAL- INLOSTRIA GONINCIO DR ARTMATOS RS JORRAM
LTDA./SIO PAULO./
Xodâle Wautriall ii020

11 ORIGINAL M0L214

PARA ALÇA ps 4AXDIAllAtei.

deivindicaçOes./
1.

e?!Vnal maê:lo pare alo& de oRmukti gat, ¡Me oiP1
k:er sair ?revido mas dmoa affoodueLme 2a400m.,

2692 Cuinta-feira 3
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Seção III)

Cara e ma porte outra ~sai duos filas paralelas (2) esm Pilotes am.
talados em Perle do triaga ~lado *iodava* Wirtite dashmei Metes
paralelos (3)./
Ponto l0 1 del tetol do 1 pontoo Oprooéntedoea

)7:4

fg.

o
SINO Ne 184.824 de 30 de

ppRmo N9 185,905 de 24 de janeiro de 1962,
Requerente: NATALE REVILLO . SIO PAULO.
Privilísio de Invonçío:"PÉS DESLIZAWRES PAU

rm OIRA/".

moquereatee OOMERcIAL E INDUSTRIAL PLANETA LiDA,/ 020 PAULO./
Ioda, ladastrialg MODELO DE PALMILHA PARÁ SARDALIAS,(
bilvindicações./

REIVINDICACOES
/ m

1 . *PPS DICLIZAMORES PARA MOVEIS EM GERAL", eareotoritadd por
Pôr ffionetituido por doia •lementoo unidos' por um terceiro, de soneira
9 permitir que o eupetior desloque o meu eixo de tal forma formar.um

:1) 1

aiamitiss

Ponto

1 do total de

4

pontoe apresentadoe.

mak. de palmilha, caracterizada por eles alongado:1/
ralo;O' , oca furo circular •entrai (2), • distribui

Je eu files regulares (3) dispostas no oenti,:s transversal 7R palellh4
G GB

ime'40 agudo, oca O eixo do segundo.

Janeiro de 1967.1

tida a tece superior (5) do acama,

ema

exceçio de ao espeg• /

Irmilag •mitra (6) Acotiando si sroveçai da respectiva mareai/
tonto PA 1 do total de 2 p‘atoo aprooentadolh/

".. ;"`
'51 rjO
,
0' 30 0_,
5 3• 3 23,
23-2
.r.00, CO (Cf (.0-C1
510' 3 •.3 .3 .01 0 3 'O
'0 2 .0
0 O0O0"o
.)
.0
3 '3 O 0.
.0 0 O 0
.0
3' 3 ') 1. 3 0 O .0

•.

,

fi9urc
de janeiro-de 1967
Alftoosestake Pliteb NiRIO MI Nieuwe c- o RIO RouLe
£45

~ao balhooke•tolo "OVO ,8

201(4 PB PONICOe

triVirDICortat

• NOVO E ORIGINAL HODPIO 5 Immo, configuram,' um 30.
Ittnere se Ocapaa.afpleas do moMentoe em posiçio caracteristice, e dito bone
eNN earasteelea49 64seasialmente por apresentar suas pernas em flexão acentua.
:109 Gnoma% Imo o DOU tronco situa.se em posiçio obliqua, dirigindo-si pare/
@999tai on aao o Oraço direito i , disposto na horizontal, retillneamente, com/
g roopoothrooaooio poolçlo indicativa; em que o braço esquerdoestá jogado' pa
ah[09 mom P anbenio- g inclinoçao do tronco) com a res pectiva aio em posição ti
Wada, e finalmeNe pelo fato de boneco estar assentado sabre um pedestalLat
it~)-"Ne91,1:19 um viola°.

fántpIdo tàtal de. a Olt:4 Spreeentsdoes
•

, .

. .

,

,O
•MMO PO ZUM/ de

•

O. o o O O O O O

,

13 3

..0`

•

o

.7.3 o O

••

3 O' 0' 3
0,1? OS
3 .5-0
0
lOoo 3 2
.3 .0 5' 1'

,

temi 84 289.674 de ` 2i dd maio de 1967.
'equerente: MANUNTURA DE ARTIGOS DE BORRACHA HOGAM S/A. o e SIO PAULO
k4I10 legustrialt 0M0DELO DE GALOCHA"
RENINDICACOES

1 • MODELO DE GALOCHA, do tipo inteiriço, que cobre intel
:emente, ord UMa Unica peça moldada, o calçado ou sapato a proteger, caracterl
-ado: a) por urs friso , semi-eliptico (1) disposto na região superior dianteira
'a galoeha, correspondente ao peito do p, o qual friso, descrevendo, na par.
) da frente, uma curva se _o:'1:, '(,?)
p"
(tn. h , zu,:ira (5) e'o. meara,
40.11741 no p orta traseir . „ em dols seamentos (4) • (.)) oonver g ~
o/
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29 de maio de 1967

gEaso NQ 199.946 de
' horda

antvrib p (t)

GR 53.ffita, a

tia eafqat ghtO (I) da galada, donftrMaçIe *SOÁ;

Requerente: MÁRGAR/DA NEVE2 BURIL e a MINAS GERA15a
Ndelo Industriale e NOVO

de dito friso semi .ellptico (1) • segmentos terminais convergente° (4) e (5))

montA DE

VELA DE CA"

wAysty,ACT)E4

complementada pela total absáncia, nas Caces laterais (8) e (9) da ga/ochide
1 . NOVO MODUO DE 02/11 De CRU, aaronarxsada per conet.
guaisquer frisos ou nervuras adicionais de natureza ornamental ou estrutural;
.b) por dois filetes divergentes (10) 0(11) dispostos ainda na parte superior/

tuir-se primeiramente de um pedestal que serve de apOlo e um cerco central na .
Qual

.dianteira da galocha correspondente ao peito do pé, co quais filetes, partia.
do do vertice (1E) da borda anterior da abertura de calçamento (7) da mesma,/

6 disposto

longitudinalmente

8

lateralmente, um conjunto de tastes de IP

formas variadas. Na parte auperior do conjunto, se-se trSa braça:: ou prolongg
mentos em forma de cogumeloo nas extremidade.' tendo em seus Jespactives verta

extendemse ate encontrarem, cada qual, uma das extremidades de um traçado
coo um pavio fixado no interior de cada um destes prolongamentos, sendo que
transversal (13) em forma de "0" de grande abertura, traçado esse que, junta.
Os dois laterais estão a 45 graus em relação ao terminal de eixo central que!
mente com seus prolongamentos divergentes (14) e (15) e os referidos segmen-f

tos (4) e (5) do friso semi-elíptico (1), delimita a área Correspondente

1 Pd

possui forma identica. Em seguidas vé-se mais abaixo a altura mediana do cor.,
po central, doid prolongamentos /ateria em engulo reto ao eixo central, sen.

la ou parte dianteira do colo da galocha) e, finalmente, c) por uma linha semi - circular (16) disposta na zona do calcanhar (17) da galocha, a qual linha,

do as extremidades mais projetadas e curvas. Dinalmente, vi-se os dois prolog
gamentos em forma de "gregas" invertidas em justaposição

ao concluir a sua curvatura semi-circular em terno da extremidade posterior 9
(18) da abertura de calçamento (7), orienta-se obliquamente para baixo, na

CUM. extremidades

O

co divergem para direçOes contrárias.

4-

Conto ne / do total de 2 pontos arrCkserados.

rea dos contrafortes (19) da galocha, em duas linhas retas (20) e (21) que e.

: prolongam

ate tocarem bilateralmente o espessas;ento (22) do salto da mesma,

num ponto (23) situado imediatamente antes da linha (24) .de jUnção de dito
salto com o restante do . solado (25) da galoch.
•

tanto n0 l'do total de E pontos apresentados,

•

tr:RRO.

NO 189.864 de 26 de malo . de 1967

Requerente:

ARME BITTENCOURT REDIG p'

NÉNND Nd 1 8 9.947 de

e :GUANABARA

Requerantet

Modélo Industrial: "NOVO MODELO DE CONTA GOTAS"

FUNDIÇ30 E NECINICA,A10 PAULO./

Modelo Industriais DISMITIVO DE COMANDO LENTO DE RAGU DR MANDRIL ft

REIVINDICACDES

1.

29 de seio de 1987.1

IRKE03 XADOIA

NOVO MODELO DE CONTA GOTAS, constituído de duas Peças

itt MAWINA8 DE FURAR,/
Reivindiceçiee./

flexíveis e uma idgida, caracterizado pelo fato da Peça flexível no 1 denomi.
nada contra-tampa, por pequena pressão deslocar-se do orifício circular exis.

1 . Diopeoitive do Gorando lento

de Mote de nandril para'

tente na tampa prOpriamente dita, is0 3, ficando apoiada entre os dedos cole.,

IpAciainee de tarar, eArioterisado pelo fite de que o referido dispas!. .

gar e indicador evitando sua queda, caracterizado ainda pelo fato de ter seu/

tive 84 intercala

formato de acerdo com o do recipiente a ser empregado e sua constituição ser/

44gio do pilueiro./

Nittre e teeende dINO1to tO o Eleadral, vaiando 1 dial
"' e ,

°-

T--

pdssivel quer de 'plástico ou outro material inerte tendo sua parte externa;
lisa, extreada, cartilhada ou outra configuração de acabamento com uso prétl.

;Mete

ZO

1 cie teixl 844,1h patoN NprótaitNaged

co ou adornável, ' possuindo um pequeno gargalo com rebaixo , na parte inferior #
Que encaixa-se na tampa rígida e uma flange que mediante compresso
externa superior do gargalo forçara o fechamento e vedação hermética

na

parte/

do ~às,

piente (detalhe 2 e 3 desenho no 1).
Ponto n s? 1 do total de tt pontos aproteentados.

TIMM NP 190.102.0 7 Ne 2.itige4.
legalmente: PlidCrIAL LAPER • 820 11128'...:

N°1_

(ocalo Industrial,. 'NO, NalL914"çntiedineffinan

AUTA-maimeN

amo"
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• Nino aod:lo de aresç:o de mélroa medular conjugado;
51184e9e2iea4o por eu formada por doia tubo. metálicos horizontais • pare.
lá., ligados entro tf, por doi, pares de hastas tabularei extremos, hig.
• utaellobradas em U invertido, com ramos laterais inelia. does paro fora
bastes extra.
• Itaidse em 8,111 ramos horizontal, por braçadeiras, tendo
ato os ditoa tubos, • ar bastas /
'ase futicai*, zoe •atrocidades atr
Maternas latamos dispostas laclinadsmente paro dentro; tudo "betoneis'.
auto como descrito e ilustrado aos de p onha, anexos,
talco poste aprompatada

2121/40 W G 192.042 de 11 da *atito do 1967.
Requerente( FREDERICO PEDRO RAMPDX • RIO GRAND3 DO
Modelo Industrial( 1000zoptL0

SUL.

MAIA OU ISCA PAIA CAÇA DE IURRECIO".

REIVIRDICAÇORS
rIG

1 - NOVO MODELO DE CRANA OU ISCA PARA
de 31 de julho do 1947
Requerente( ROKURO MAMA . ESTADO DO PARANÁ.
Nails) Industriais Ap LIcAgo DE 1LHOSES EM OXISELOS

rirodo por ser constituido por

!IRMO N o 191.645

DE UMBUS 111.

• PNEUS*.
pnvimmicAcers

1 -UPLI0410 DE ILHOS33 Hl CHINELOS Dl LIMINAS DE,PIENS*, eareg
..VItrizada por utilizar aboco ilhoa**, sendo quatro nos terminaie.dola /
5
tires do ehiselo • um ao centro das moem, agregando-as
(
Ponto n o 1 dó total de wootoe apresentados.
e

um

CAÇA D3 MARRECIO,

Haractl

laminado moldado de polleatirsno 2

paoo. eubetânoialmente chocava oca • ouperfícifroxterna corrreponden
te ao corpo de um marrecão, • pintado convenientemente para aparentar
e dita avo, tendo nas duae bordas laterais travessam de 'moção rotas. •
gular,prostio4idao por material muito leve, coso e setiropot, @arriado
az basea flutuante• tendo ainda trio orifício*, para arejmeemtapare.
asarração do uma poita na extremidade de um fio, •

para

amarração um,

série
Ponto n o 1 do total de 2 pontoe‘apresontadoe.

"MWO A g 193.418 de 29 de •Membro de 1967.
Requerente: METALCRG/CA ORIENTE S/A . 310 mole .
Modal° Industrial( "ORIGINAL VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA*,
IVINDICAQ0E9

1 - ORIGINAL

VÁLVULA DE

DESCARGA AUTOMÁTICA, .R argro lakrizado pelo /
fato de apresentar-se, inicialmente, pelo corpo principal no formato g
rdcloodadO estrsitando-se até um sextavado ouperiormente, que 4 para 4
' spérto necessário para atarrachamento da rheca interna, na .
altura d(
oextavado, na tubulação de admissão do liquido, sendo que inferiormeal
o corpo após estrangular-as at4 uma aba circular Urubu; por usa
raso(

, externa para atarrachamento da tubulação de descarga, do *oro princi..
jull divergem em dissonai de baixo para cima dois corpo. no formato cio.
lindrioo arredondado de •ixos paralelos e cujo plano comum extremo sie
onde está o botão ollindrioo dl. eixo norizontal pa, copiados uma. pega
.
Vim coloua da dimana e ao outro corpo registro gaveta gado us manipl
/o articulável para aaomodarwdee sob a oanopla que recobro a válvula o!
-.,
Ihitida na patada é adaptada por *aio de um disco 'com rosca tudo centrl
..
Imulp g oto o 13044..
‘"ISffigo ge 4

AO 9] 4.

•

Al pato. aprtaen.tados.

ttmo No 153.463 de 2 dá outubro de 1967
Requerente: JOU COSTA WVÁLHO = e 310 uno
)(adilo Industrials,"PENTI-CALÇADEIRO
R2I7INDICACDEZ

1 - PENTI- CSLÇADEIRÀ, caracterizada por possuir contcirno
igual retan g ular, da cantos arredondado., •streitendo-se em direção zona do

penta os qual estio praticado, os dentes, os quais p artem do suave curva, o
que, partindo do lado:Lihri, term
r ina
lfs;ngu lopoucoalej
isda reelio mediana.,

Ponto no 1 do total de

: 111

pontos apresentados.

INInta,Sire,

Oi‘10 OFICIAL
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...mmeemrea miseaame

1111 tit~

11 a. .aatabir ela

iteenerleadoLIDa geMl0 0.P.6* o rella I
1
itiormosig, &moia *PM iltal/3 NO MIE

mo to

te~ttreenie",
~ré pe egano) •
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Ábbairo
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sonainp.

Aanigiaga

r4 e Ore savana eus Meãs feeale
'*Some
OWs Éelkóta1

eaaerw

Li Toledo eereaterlaade pato reto do e. ~Unir

eu

oe ~Ore pregues rle$4*, do aodo a ale ~ prenotar e movinameedatedeglo:
da ae atas ates o pai adi a patadaa date alavam• rigidanonte ltgadaa 4C4

4 taatalados demeloal ateweetee da

Podada de Orate e da werromeom, aoado ama dile ~Ira
*

*

***f- eM 4.

4ft)

44 444~44

O. 'abala rim

4444

1414444.

MICO DE XDALNERIÃ 2 22:24
de um trançado,
re ADORNO PESSOAL", caracterizada wr ee constituir
810D214 DE Y/RE tIPMEKEWL ism

~poeto forcado por •nliadar de me, .bie, irde, quatro ou meie Gordon*
de •oatinuee de metal preciosa, usai-preoieeo e ou suar initaçOse; sor..
&Mie lema liso', trabalhador ou torcido', do um meemo metal ou de nt
data dlierettea, de igual em diversas &Tesoura*, de 'solo redonda, quao

k4th,
tatrh
•

ike

a

liom

fflereeesia4",

tira *ema da largura, eepseeura ceoet-fá
triaugular Ou °Um
_
•esesto Toritvede.
loiel de 2 podtoe epromeALadoe.
lb
Non0
erangular,

N.-

mgr

Á

be4.3=12 de e de dzaTkp d Ca Wel

• alui
! CABEÇA Dl somes %C EARACTigentite ~Md fOUCCIA.

Peouerentee IsVitil ?DM & 40 8.e.a."•
'-‘0 ;10 I heu'E artal:

81-8 DO ROSTO*
UIV1NDICACOli

1 . Cabeço de Doma, cem GaPaCtertaticee toMítieze papel
G.:Iares da rOSW, adaracterleada Por aPr ecent ar nn berace4044rolle redd&

ec, testa alta e la'rge, emc/durada por vaate cabelerira aso", flue eezran.
ce:has distantes dos olhos e afastada° entre ei, olheo grande, e redondos, nm
ris :ueueno e arrebitado, quase inceratteréetIeo, btee •laliecula NOM 1ii420
PertOr bem pronunciado, largas bochechas também prentinfladat • pequemo eueizz
sa,lents , re vatzrd o aend1bulap de trago /erdadffit! aP411,440,,évdd Contam de

sir,hes anexot.
friso ,00ntot itPreienties;

16 de rceembro de 167
'JIM° N O E911.7.35 4e
MINAS GERA/8
-Requerente: JOIO ALVES AZEVEDO
.kgd;lo 1ndustrialt *NOVO MODELO DE MATRIZ PÁRA BLOCOS DE CIMENTO
CALÇAMENTOS*
REIVINDICAÇDEI

& . NOVO MODELO DE MATRIZ PARA BLOCO DE CIMENTO PARA PISO'
caracterizado por constituir . de uma lOrma de chapa de ferro

E11402M70 8 ,
Mala interior,/
ee 1/4 de formas hexagonais e ligeiramente inclinadas direção
cm. de ditimetro na parte superior, 24 em./
punindo as weduintes medidas: 25
13,8 cm. de cemer0
see pote Irder14, ou fundo, 10 co. de altura (lateral) e
A mesa vibrat6.

Cento entre de vértices de cada uma de suas faces hexagonais.
conjunto de seis matrizes adjacentes entre 'ft
WadadEllit RE si g o e contém um
-fent° ne 1 do total de 3 pontos epres.entados.
)

•

. PARA MOS

.2

2696
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~3 NI 194.557 de 21 de teVailtra de 1561
dequermitet MIN HANS DECIME
ladeio feffilstrialt • NOVA CONPUURACIO EXTERNA APLICADA Á micorms
HOWL.2 ,TRODUTOS YRIGOR/PIC‘d
ItIV tR DICACOIS

1 - Nova configuração externa aplicada a adqulaae para
cheale&T .todutoe

frigarificoe, caractorisada pelo fato deleer oonatin
tuida de aorpo principal cilíndrico dotado do base de mima ríreis e,
SOm ligeiro maior dl:lastro,. ladeado tal corpo por conduto de •lama.
Is ar comprimido pro‘ddo de vílvula, estando, ainda, o aenoionado oot
eupwr i ciaamte ralado per tlange seguido de soba oíLindrica dotada!
/e duas orojeçaea diametralmente opoetae, igualmente cilíndricas a 011
rorreepondom projeçaea proviatae em tampa circular, eeado que de cita
ais pjeçaee corraepondem eixo de rotação da tampa 1: feoho d• comute:
verlemet, ALla+mente, jucto to topo do recipiente pracriaaenti dito e
Igrojec4-0 leteral da nual es projetam bicos tubular*.
eontc n o 1

de

2 pontos apresentado.

5 de dezembro de /96Y
3E0 PAULO
Reverente: SIO PAULO ALPARGATAS S/A
"
RAdim J.hodopo
Med4lo Indieerialt " NOVO it OR/OINA?
pavinicac065
t . Novo • original desenho de solado para oaleadea. 44.e
radterizzdo pelo Rato de a eupertiele da parte de pisar, internamente limitas
da por linha de curvatura uniforme, e bem como a do *alto, aprlosentarax.se e
por sequanela uniforma de taimaa onduladas w dispostas em sentido tremer/areai
do solado , xoodo que o parti; t.s mesmas I aeliente Is do eaatigUrella aprci4v

MINO 4* 1515.L5S de

madamente somi.oircuitr.

Pont* n p 1 AO atal de 4 toada dprettntaddt.

TERMO Ne 195.299 de 3 de dezembro de lOt.
Re querente: $ÃO PAULO ALPARGATAS S/A c $IO PAULO
Modelo In ddatriali 0ORI3INAL DESENHO DE SOLADO PARA CALCADO'

WINDInOL
.. Original desenho de colado para calçados, caractoriaa
do pelo fato de tanto a parte de pilar como a aeglio do salto apresentarem-se
, por conveniente . * adequado nxiicerO de linhae se/lentes de eontOrno
ovalado, /
"conc;ntrIcaments dier.411. JA
"ire0 . -3

..,epaohar de tordos renal:trato' do ao

' lado nestas regiaes.
. Ponto n O I

'TERMO Nt 195.067 de 29 ae novembro de L967.
Requerente: COMPORIA SNIPT DO BRASIL S/A . SIO.PACLO.

do

total de 5 pontos apresentados.

Modal° Industrial: "AMA DE BRINQUEDO"
tlEITINDICAUSES

.

Arma de brinquedo da material plástico caracterizada pilo tati

de a ocroaha pousar três aberturae destinadas aoe dedoa do usuário, a
chando-ee situada adjacente coronha uma parte retangular na qual MI
rd achar-e, gravada a propaganda de um produto, havendo um rebaixo co.

1111Nrs
/hunommtimeno4,..-

Meie elevaçne imitativaà da rasca de um,cilindrt, de .ma arme de fogo,

sendo a peça que COntéll dito rebaixo •oinada por um,priaeiro visor 4
uma elevação central para guia de pontaria, apoiando-se o cano da arma
eabre ume peça em cantoneira, dotada de uma abertura Pare e outra mão /
do uaaírio a sendo o canr encimado por uma segunen elevação central para gaia de pontaria, udaN coberta de proteção gradeada e na parte tarai.
aal do cano um segundo viior situado sabre uma terceira elevação equtve
lente • uma maça de mira, sendo a arma conetrufda de material pldetloOf
branco co. exceção do cano, visores e c.- Om p te de oroteein Rue eito de me
teria' plástioo com cor imitLti.va de alumínio
' Ponto n e 2 do total . de 2 wontoe ai:ri:untados

/03.a6o d. 5 de desmebre de 1967
s/d . . SIO PAULO
Moda/o Industrial: "NOVO DESENHO DE Sop,nns
T/RMO NI

Requerente: SIO PAULO Exactas

REIVINoicAngs

a p resontar

1 . Novo desenho de Rolado, c ar acterizado pelo fato de

cie

tunda uniformemente /locado co

Se

kranulado, sendo oue tanto a par.
te de pisar como a do salto, em Área, igualmente r
e cuadas dos bordos do soia:
do, a p iesentan-se por plur alidade de linha*
irreg ulares • salientes, as vaio

e.,:o tran sversalmente orientadas coe

Ga UM mel;

aspecto de ramificaçUe que se originam J

central, long itudinal e tambiim irregular

"conto n a. 1 do total de 3 pontoe apresenta4oe.
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1~0 Me

4‘444n

wnLisqa,

•66 ti -2,6170,U

•11 dazamème ah 1,09

0,~0~ 33000P9MIAS la DECIDAS "AMRAMOTTA P9. • 440 fli0g,
need.za Iaduetrissis "M*V9 %ODEIO DE GAMAM Pa" ideM0044 1 , .
0
,1?.,~

t Pbwo 90410 de garrafa pira asaidea, easrailletgeialet mit epta..1
14,1064 . asu corpo, abatato do gargalo, conformando amo se Moitas •tlíí
parva
pausa .1.;
drieo, eatrelitado *a eus região sediada, numa pastel.,
promume*maa, twe doas' assim formada. portIas •sirenas ma4mo éLlaiaaa0.
ma porção ~cava imdertor pouco .sk;
da suava •cht4ra•, estante prox

1
ltRNO NO 1:p 5.181 da :5 de dezembro de 1961
Raquerente: SIO PAUL° ALPARGATAS 8/A e e SÀO PAULO
bic SOLADO
kod410 lotatirl; 'ORIGINAL DFSENR°

kin.) lah linha mediana às setreitamonto 'animo, ume seusisedurue sarou.
friso, que delimite um 'apeias pagg amimando do reta,
'alonga
kar e* A.
10 00 prog mie engarrafado.
Donas, n o 1 do total de P nènecie atremmm/ffikag,

tErVINDICACDU

• Gris/nal desenho da doleddi nfseterisadb péla Iate
por pluralidade de rebaixos ou canalatas retilíneas, orienta:
disraititair
das transversal e paralelamente ao aolado, sendo que ta parte de pisar, os as
tremos-lonsitudinais são limitados por superfícies lisas, canaletas estes eue
altura de suas,regiZes Centrais e extremas assumem direção oblilua de mode
na
à formarem conveniente ndmero da n a 4 oronuneladAmooto abertos, os quais por
canaletas laterais interrompidas e de menor amplitude
tua vez, delimitam
Ponto no 1 do total de 3 pontos aprssantsdoth

(14# ea

O

•

TbiRm4 r e 1,5.545 *O Z7 ta Osembro de 1907.j
Raqueramte: JOSE WHES,A110 PAULO./
Mod0 Istluitrials NOVO mortu anslico

L1

0B4DA ha 04151U44 Mn

PEITE./
Amiviadisaaaa./
- Novo modll•

artístico d. 'laja* da tabmw•ira watt

ia, saraotarisado por se formar de uma Masa (1) som abortaras latam.

para dar ...sio a lms itttda pala ltapada latiras (2) a @Fali
*iluda por mm quebra -lua () tendo no tapo ume esmagai aatiga - (4) 9
som as figuras elíssisaa 48 aoadutor (5) • do visllaats (0)a/
_
vento a* 1 do total da 2 _pauto eireseata4041L,
ti

'Abo hoO 1§1.090 és 1/ 4. desambre d. 1Øt/
knowerm YOUR) POJITA.,820 NULO./
No4.16

1....t.1.11 moo MG194:41i De MACACO Ille glaikkila 44~4 ~Ali'

Magna gh:

~Ama/
4-4 m Me Moas do macaco tele/amigos agaid~ paga votei]

eisrietoriaado por Is toroor do Iara Rambla hi4r4a1io442)n
....et
ma ~vaus (2) • beato latubrol (4) raawdlrels, go forma a paewits~,
I
e eapadietamasoalo geoste penas as 1.a. 4. ~ale, Ult 40 befiRÉ, soe
do Md. () • 1~ de apSis (0) sonyeaataaalas,s,
" *"
(100a 0_1 69)49944 ás 1 pontal CARWM.004IINA

1009 lik 4.04.9
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ORNO Na 195.410 de 12 de deaembro de 1967.1
Requerentes INDUSTRIA METALURGICA CRUZ LTDA./Sã° PAULO./
1411411. ledustelali NO VI7 E ORIGINAL BOMBA PARA VENDA DE dLBO COMBSTIVEL

•••n•••

TERMO N 9 195.838 o‘' 27 de dezembro de l:?67.
Requerente: INDUSTi'IA DE BEBIDAS GAMBAROTTA S/A - SÃO inU:r
Modilo Industrial: • NOVO MODELO DE GARRAFA PARA BEBIDAS".
;EIVINDICACbES

blyindicacães./

A . Novo e original modelo de bomba para Oleo comest4,.1, /
que se caracterize essencialmente por se constituir de uma base (1) com
Os rebórdos (2) curvos sendo provida em um dos lados de um prato (3) e,
lo go &pás esse prato (3) se erguer a tubulaç go de salda (4) que ,forma /
, uma curva suave (5) na parte superior e se dobra abruptamente para bal.
, me na extremidade (6); na outra extremidade da base (1) há um cilindro/
(7) com quatro hastes (8) distribuidas na soa periferia regularmente •
sóbre o cilindro há una plataforma (9) sóbre o qual se fixa una capa(10)
ao projeta uma alavanca 111); O pist go ?rovido de um anel (12) tia par
te central e e parede do cilindro (7) á Provida de marcação (13) e (14)1
,da parte superior de capa (10) sai uma alavanca (15)./
Ponto na 1 do total d . ,Z pontos Co-osentadoW

.•

de garrafa pare bebida, caracterizado por tp(4..-•
conformado
como um sólido cilíndricd • relativamente largo,
o seu corpo
inferiormente de uma base também cilíndrica, mas de menor largura
eeparade do corpo cilíndrico principal por um rebnizo ou calha pariri
rica, eendo o corpo cilíndrico principal prolongado superiormente poi
ume primelia seoçáo de gargalo, bastante larga, que termina superior.
mente numa espécie de flange, sóbre o qual assenta o flange oposto de
uma segunda secçáo de gargalo, mais estreita e mate comprida, cuja ex
tremidade superior está provida de roequeamento eóbre o qual ee enrof
co a seco tubular de uma tampa, terminada 'superiormente por uma abe
ou flange, semelhante aos que separam entre si as duas secçõee de gar
galo, eendo Soltura dai dune secções de gargalo mais a da tampa, superior o do corpo da garrafa.
Ponto n • 1 do total de 2 pontoe apresentados.
a
4

Wcivo modelo

6

•

1/4

11111

dom:n.7E1=u.

SUMO Na 195.885 do j3 de

dezembro de 1967./
Requerentet PLASTIOOS MAPOLA LTDA./SM PAULO./
, ftdelo Industrialt lumADELIA OOM A LÇA RENOVIVEL.,
ReivindicaoóeS./

1 - NaLldeira com alça rreovivel, ~MEM/tilda por ter/
• formato de reCipiente tubular em cujo torço superior de suaparede/
Ia cavidade Anular periferlea transversal, com secç ga em eree t a A /
partir dessa regido há progrossiva diminuiç go diametral am forma de
trecho abaulado suava o aoáverçoNto or direçào 1 zona 0awaoal g. •OS/
frio*
ommum em meia -Una subjacente ao filete de duo./
i
Ponta na 1 do total de , 5 pontos apoesefttadood

r

S ete é

Na 196.001 de 2 de janeiro de 1968./
Requerentes MURILLO GOES./11A0 PAULO./
Mod110 Imdustriale UM MODELO U& REVESTIMENTO ORNAMENTAL DE

BANIU WS/

ASCIPIENTS PARA LIQUIDOS.,

Aelvindicaçíes./

1 On nadei* da revestimento ornamental de banda de ri
eipiente para liquidas do tipo bojudo tendo um bOje em terna de troe
00 -de -," xe Invertido e una parte superior que se adalgaça an direção
ao gargalo ou pescoço, compreendendo o revestimento ornamental ame /
pluralidade de fitas de madeira de secçao transversal achatada, aqui
distantes a montantes de fundo atei a parte superior a.. haja • antro.
leçadaa Cosia uma fita de ma'deirat COM a mama secoç g o transversal, coa.
%Lana, circundando o haja helicoidalmente desde o fundo atil sua par.
te superior e passando alternadamente por cima e por baixe dm dita.
eontentes, ra,m.t1,,,,,IR pelo fato destas fitas •ontanres equl
distantes sarea duplas, isto á, uma sobreposta 'a outra, terminando /
as fitas externas ou SObrepostes na parte superior do bójo onde são/
•aarsalantamonto torcidas para ao lado, enquanto que as fitas inter.,
8148 OU sub -postas a aquelas continuam subindo, aderentemente ao peso:10p ou ga rgalo& CP Cujo parte superior sio cobertas e 43Sidi seguras
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196.010 de 2 de janeiro de /968./'
rentes pUSIAOS MUU,SA S/A. INLUJUIA

suas extremidades, por uma fita adesiva de qualquer cer, a qual
rolada helicoidalmente, ISUM4 pluralidade de voltas,

em

terno da

CONA8CI0./SM0

industrial: NO U É OniGINAL OONFIWRAÇãO ORNAMENTAL APLICADA/
A RECIPIENtE PARa U30 LNOMESTICO./
ReiVindicacões./

te superior do gargalo ou pescoço./
Ponto a R 1 do total de 2 pontos earesentadoa./

13

1 . Nova e original configuraçÃo ornamental aplicada a/;
4
recipiente para uso doruSstico, preferivelmente confeccionado em p143!
tico, caracterizada pelo rato de se apresentar com forma circular (S
de bordas elevadas formando gomos determinados por reentrá/leias etel
forma de conchas dispostas pela face externa e convergentes em dize-1
forme de rosácea /I
Olo ao centro da peça, Onde encontra-is figure Ai
ahmooata de Pluralidade de sulcos alotados./
Ponto n a 1 do total de 2 pontos spresenteãos./

196.009 de 2 de janeiro de 1968./
Requorentes PUSTIdOS tUELLLA S/A. LNUJSTAIA E 02MERC10,/8110 PAULO.

TtEMO Ne

tiodllo Industrial:

11041

E OdIGIN,L CONFIGJILMO ORNAMENTAL APLICàDA

A Ban,u211)./
ReivindicaçOes./

ILPENO NR 18°:et12 dele as :unho de i9819.
Requerentes -ABMINPO JABARIO-SEO Paulo
Privilégio 4. IUVU1çM"OOMPLEIEN IARA PORfAO WORMOR,
DE EFEITO 12402ATIVO J PROPAGAND/STICO",
PeivináicacZem

de eszrado, ladeado por rodas, uma delas com eixo dotado de haste/

1-CompleMenta para portam netaliess, Se gestie
decorativo e yropagendletico, ani~rizado por uma pega ra
•Utente (meta)., plístico ou equivalente). e Por s ua /coe
anterior conter desenhos decorativoi Ou exprimidos de prep,R

exc'àntrica articulada a uma prancha, oscilante ma suporte vertical/

ganáa.

1. Nova e original configuração ornamental aplicada e
brinquedo, caracterizadas pelo fato- de saro novo brinquedo dotado

central, conformando gangorra um cujas extremidades encontram-se /
coelho e urso, enquanto que centralmente na prancha é disposta mola
vertical ,teruinada por esfera./
Ponto n a 1 do total' de 2 pontos apresentados./

Ponto 12 1 no, total de 4 pontoe aPresentRas,041

fig I
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SIM OLOS NACIONAIS
LEI n.° 5443. DE 28 DE

MAIO DE 1963

Deserihn da Bandeira Nacional. em cõres
Uesenho modular da Bandeira Nacional
Tohplz de Corresoondência das Estréias e Estado.

limo Nacional
•
•
•
•

Parte para nume
P
Partitura para orattestra. em
Partitura para orquestra • um44."4,
Música para banda

Matot

•

nesenho das Armas Nacionais. em rimo*
Desenhe dai Lonvencties tietaluia.da •.11444 munas Nacionais

tausaaLa . do Mio Nacional

DIVULGAÇÃO N: 1.050

..

I

1
1

PRECOt Cri 4.1/0

VENDA

Na Guanabara
Sacão de vendas: Av. Rodriques Alves
Aue•ncia I: Ministério da Nazend
Atende-ou pedidos pelo Serviço de keetabólso Postal
Ern Brasília
Ia Sede do DIN
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