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DE I RTAMENTO NACIONAL
WVISTA D
DA PROPRIEDADE 11DUSTRiAL
DIRETOR GERAL
g
Expediente de 22 de novembro
de 1968.
de estireno de três componentes E. I. du Pont de Nemours And ComPedido de Preferência
pany.
N9 135.521 - Nôvo processo' de
Fátima Arquitetura Interoires Ltda.
No pedido de prtferência do têr- saponificação dos esteres •orgânicos
mo 744.428 marca Fátima - Inde- de saponificação dos esteres orgânifiro o pedido de preferência - Repu- cos de álcoois em 17 de certos 19 nor
blicado por ter saldo com incern,çôes esteróides - Roussell Velai.
N9 135.599 - Matrizes ou fôrmas
W. A. Simões DIAS & Cia. Ltda. para
sabão, em resina epoxi, e pro- No pedido de preferência do têr- cesso
para fabricação das mesmas mo 745.954 marca Thuya Avícola Si- Colgate
Palmolive Company,
mões - Defiro o pedido de prefe- NO 135.678
- Processo para a prerência - Republicado por ter saído paração de ésteres
halogenados monnom incorreções.
santo Compa;ny.
Diversos
N9 135.681 - Banho para eletro
Torusi Torno Usinagem de Peças chapeamento de ouro brilhante Ltda. - No pedido deretificação da Sel-Rex Corp.
N9 136.806 - Nôvo processo de
chamada do têrmo 570.138 marca Torusi registro 379.018 - Nada há o preparação do estradiol Roussell
Uclaf,
que deferir.
N9 136.981 - Composição de cosPerfumaria Lichy Ltda. - Recurso
American Viscose Corp.
interposto ao têrmo E05.739 marca mético
N9 138.081 - Processo para a preCabochard - Arquive-se a petição
de fls. 17 a 23 de acôrdo com o có- paração de ésteres de ácido pirocarbônico - Farbenfabriken Bayer aktidigo atual - Republicado,
engesellschaft.
•
N9 198.556 - Um processo para
Divisão de Patentes
isolamentos de galantamina a partir
de plantas amarilidaceas - VsesojuzExpediente de 22 de novembro
ny Nauchno Issledovatelsky Chrnico
Pharma Tsevtichesky Institute.
de 1968
N9 139.114 - Aperfeiçoamentos em
Privilégio de invenção deferido
conetores para fios elétricos - Sindal S. A. Soe. Industrial de ArteN9 107.187 - Aperfeiçoamentos em fatos Plásticas.
soluções tixotrópicas para revestimen- N9 140.209 - . processo para evitar
tos - General Electric Company.
retardamento da ebulição por ocaN.9 110.708 - Aperfeiçoamentos em sião da purificaçá1 de ferro bruto liresinas vinificas halogenadas plasti- quido pelo princípio da insuflação ficadas - General Electric Company. Bot Brassert Oxigen Technik Ag
N9 112.810 - Processo para a reaN9 140,362 - Vacina seca contra
ção de substâncias transformáves em varíola - American Home Products
diversos produtos, por meio de rea- Corp.
ção consecutiva - Inventa A. G.
141.959 - Nóvo tipo de camara
Fur Forschung Und Patentverwertung deN9
selagem liqüida e desinfecção a
N9 116.620 - processo químico- - vácuo, para extratos dreno pós operatório - Nilton Godoy de Souza.
Vierck & Co.' Inc.
N9 123.073 - Processo de produção
N9 141.960 - Extrator dreno para
de urna preparação cosmética para uso pós operatório em geral - Nilfon
tratamento da pele - Helena Ruhi ns- Godoy de Souza.
tem/1 Inc.
N9 142.627 - Aparelho dinamizaN9 124.214 -.- Um processo para a dor homeopático - Dr. Roberto
produção de compostos 6 metil 3 coto Costa.
delta 4,6 esteróides Societá FarNe 142.761 -. Remoção de impuremaceutici
zas e recuperação de hidróido de poN9 125.802 - Processo para pre- tássio na produção d epermanganato
paração de sulfonll coretos de anili- de potássio - Caros Chem i cal Compiny
na - Merck & Co. Mc.
N 9 127.616
Aperfeiçoamentos cal Ne 142.797 - Aoerfeçoaments introduz'do em vaporizaGor de liqu dos
tubo ou válvula de raios catddicos
nestésicos por borbulh amen to -A. B. Dick Company.
N9 130.440 - Processo para prepa- Kentaro Taknoita.
rar fenol a partir de uma fração de N9 143.094 -- Apeileicoamentos em
ciclo hexana oxilzenada Halcon Lou relativos acomuladores conii a. a dos
remi lanternas - .Denis Jean lacaInternational Inc.
banne.
N9 134.830 - Composições de re- N9 105.962 - PATicesso do
restimento contendo intern011ni?roS forro fundido ou
Arbel í '• • F •

QUINTA-FEIURA, 20 DE NOVEMBRO DE 1960
tes à hidratação, refratárias a fôr)

OPRIEDADE e com teor de magnésia - Dirierwer..

UST
ries Reunis de Burbach Eich Dudelange Sodeté Anonyme.
N9 140.339 - Processo para a preparação de hidroxicobalamina a partir da cianocobalanaina - Picrral
S. P. A.

N9 106.343 - Nova chave automática - Erhard Franz Walter Blumc
N9 112.794 - Dispositivo compensadores empregado am contrapeso
adicional para motores de combustão
interna
Tadao Yamaoka.
N O 113.765 - Ap erfeiçoamentos ern
constrtição de caixa para aparelhos de
limpeza a vácuo e semelhantes General Electric Company.
an 124.113 - Amplificador de sinal
- Philco Corp.
N9 124.370 - Mancais e materiaS
para mancais - The Glaci& Metal
Company Ltd.
N9 126.353 - Aperfeiçoamentos em
unidade de bomba - Jonkopings Mekaniska Werkstads Aktiebolag.
• N O 126.677 - Processo de impressão litográfica em offset, lençol ou
elemento resiliente compressível 'empregado, unidade de substituição . para
o dito lençol e material para acondicionar o cilindro de imprescsão
usado no processo em questão W.
R. Grace & Co.
N O 126.857 - Sistema de compressor de potência desen yclvida variávç'
- Gana Mávag Mozdony Vagon é:.
Gépgyár.
NO 127.382 7- Aperfeiçoamentos em
meios de transporte - Trivellato S. A
Engenharift, Incistria e Comércio. .
NO 128.110 - Aperfeiçoamentos em
teto flutuante, com vedação resWen
te, de reservatório cllindrico. para a
armazenagem de líquidos voláteis Chicago Bridge 81 Iron Company.
Ne 128.526 - Aparelho para pintura à p istola do tipo eletrostático Ransburg Elebtro Coating corp,
.N.,? 129.816 - Ne3vo var. ador de velocidade
Luigi Rulli,
Ne 131.769 - Vedador de mancai
Hughes Tool Company,
No 132.082 - Originais disposiçõeÁ
em dobradiça para porta de armários e outros móveis - Oswaldo Colombo
Ne 132.631 - Aperfeiçoamento ,; ent
erruptores - West'ng,house Electric
Corri.
No 132.752 - Processo de aplicaçã
dt caznadas metál , cas res'stentes à
corrosão, com li gação Case:'dura i ndustrial e mercantil r.jda.
NO 133.381 - Procer:A e dispositi
vos para remover constituintes vola,
tcis e erão
de cascas de arroz ount Royal Rica Mills Limited e
C
P:Ce Mills Ltd.
'N7o 1 33 o 67 - Processo para a hbr'encl.0 cie t'inlos e roa.sas resisten-

ke A. G.
Ne 134.492 - Process o e aparelho
para dissolver gases presentes acima
da super! ide livre de' um liquido ao
dito liquido Fuller Company.
NO 134.804 - Elemento piezoeletrio
co acoplador aperfeiçoado - Sonus
Corp.
N9 134.847 - Aperfeiçoamentos em
painé:s pré-fabricados -- Sigismunrio
Bialoskorski Jr.
N9 140.162 - Ferramenta de aper,.,
to - BetiligungsUnd Patentverwata
tungsgeseilschaft Mit Bo'clirankter
Haftung.
No 135.298 -- Ntivo tipo de motor
de explosão sem cilindro, sem bi''as
e sem virabretim - Angelo Cardoso
Pereira.
N 9 135.404 - Aperfeiçoamentos era
eletrodos para celula de combustivl.
e processo para sua' obtenção -- Lessona Corp.
No 135.437 - Gerador de som, en't
pai ticular, gerador de ultra-som Konrad Hopp e Endel Kello.
No 135.528 - Moinho para a tritti-•
ração de mater:a's sólidos - Myron
Steven Mischanski.
No 135.555 - p roduto refratário e
processo de sua produção - E. 1.
du Pont de Nemours And Com pany.
No 135.593 - Acionamento de mesa
de ferramenta de máquina - South
13andat,-• the 'Inc.
•
Mod97o de utiliaade deferido
No 140.664 - Aparelho inlutor da
estado hipnótico por via subliminar
- Freder'co Eisendecher.
No 142.317 - Apare:ho para maSsci2em estát'ca - Kat'uml Hieicia,
Exigências

Tèrmos com exigências a cumprir: •
N9 110.853 - The Goodycar Tire
6'; Rubber Company.
N O 119.871 --Castro & Ma.sijah LIta„&.
No 133.695 - Charles Artfaldt.
N" 137.121 - Allied Chemical Corp.
Ne 1 4 3.806 - Carlos Motta.
N9 144.417 - Anatoly P. rVleInt;:off e Weneeslau Escohar de Azambuja
No 156.195 - Dayem Pere i ra dos
Santos Jr,
N9 156.711 - Sandoz Patents Lha.
NO 156.850 - Sandoz Patents
N O 165.199 - Shell InrnatIonalo
R-search Maatschappij N V
N9 165.222 - C i ba Societé Ano=2
ovme.
NO 167.127 - Stamicarbon g. Yed
N9 120.116 - Paulo Mendes kliTM
renga.
N O 129.708 - Co
mmissariat A Eariã9
nergie Atomiuo.
1W 132.384 Mas @Miriam
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As Repartições Plicas de.
',non
verão entre9ar Na Seção Je
municações do Departamento de •• DIí--)ARTÍ:..MENTO DE IMPRENSA :NACIONAL
Imprensa Nacional. até às 17 ho011-lb TOR EtTi-:st
ra:. o expediente destin ,...do á pwALEER -U) DE GRITTC PE-t:CRA
blie.»,-,0.

XPEEDIENTE

Novembro de 1968

As assinaturas vencidas poderão . ser suspensas sem prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a fflea
novação de assinatura deve sei
V,EFt C. SL . F.VICO Gt, PÇ Eit n C:ACE,ES
cvrrr-, DA SEÇÃO OE !REDAÇÃO
- As reclamações pertinentes J. a DE F,LMED,4 CC i-7NFIRO
PLCRIANO GUIMARÀES solicitada com antecedência ch
à matéria re:ribuida, nos casos de
trinta (30) dias.
(..',•:1‘..rão ser
éii . o ou
OFICIAL
Na parte super:or do frader
à Scção
fo., muladas pc'T
rèço estão consignados o número
o dia átd
dc Ar;ej-. , c;1.: o C,
St, ar ar i,...ties•d...de do exped , ontt: do Usportamento
do talão de registro da assinatun
subse;i iiente à publicação a)
soz.,ora• do Prooriodade Indt.str n a n ao Ministério
e o mês e o ano em que findará.
órq.10 oj
.
ct, ,r,degutria, rs do Cornbrcin
- -- A Seção de Reiação funciona, p,,ra aaa: 'iate.,Vzi do público, (12 11 às 1711':0172.

Ia- preito ns Cticaus cc Cj..aiten. rito de Irrpcnsa Natioriai
" .:,iia\iariçõES" E PARTIcati.alla'S

FUNCIONÁRIOS

1:,21 e Interior:
Capital e interior :
- Os otij i n ii:is,
(L2cti:o- s , „; ,,tre
autenticados. ilet-erflo
NCr$ 13,50
NC1.5 18.0) Sen.
Ano
gra/, , dos cm espaço doi, Cm
NCr$ 27,00
NCr.`,.)^ 36,00 Ano
só face clO
ferinco
Exterior:
Extericr :
as en:cnd,Ls e rasures scrjo
NCr$ 30,00
NCr$
39,00
.41/0
suit , ,::das por (mem de direito.
/In°
NÚMERO AVULSO
-- As assinaturas podem ser
preço
do
número
artd:o figt.r.) na última página de cada
- O
tomadas em qualquer época do
1:7CSCS OU um ano.
ano, por
exemplar atr,:: , do scrá acrescido de NCr§ .0,01.
- O preço
exceto as para o exterior. que
se do mes--;, , , to, c de NCt- . ' ; .01 por ano, ' se de anos anteriores.
serrara

,- As assinaturas das Reparti,
ções Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 CIC [co
vereiro.
A remessa de valàt . Q.:;, sein.
pre a favor do Tesoureiro do De.
partam cato de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclareCintentos quanto à sua apli.
cação.
- Os :suplementos às edis3es
dos órgãos oficiais sd serão VC111C.
tidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

N9 173.444. - Allegianry Lurtaah' N9 143.-7 -* Nora máquina para produtos resistentes a temperatura'
N9 137.903 - S1J11 .Le Bruniufabricar lia.tas Aristide, Typaldo elevadas - Compagnie de Saint po
.Stael Corp.
ghaus
179 173.140 - Cacrpillar Tract tr' Cariato.
bain.
119 133.466 -- OsvaCcio Soares "de
N9 14: 1 .342 - Aperfeiçoamentos em
N9 136.699 - Aperieaçoamenios
Cu.
Ltsmos.
N9 173.462 Staaffer Chemical ou relativos a antenas direcionais de ou relat:vos a dispos*tivos alimenta
N? 146.996 - Inácio Tatulli.
ICcmpany.
faixa 'larga - L. Caselli.
dores de laminados - Molins
Cota
N9 158.308 - Adelino Corrita
Easain Woodroaw, N9 13.a-319 - Gerador eletro me- cume Company Ltd.
143.021 ..
cânico de impulsos elétricos - MarN9 165.195 - Dr. Carlos Henrique Stranuss.
N9 136.803 - Aparelho de usinagen,
calino Garrido.
Be'Nr 9 143..544 - Aperfeiçoamentos em. por descarga de centelha - Kiyeeh
.
.
-:éto
deferido
Priv:lég'n
inven
.de
N° 106.687 - Jorge de Camara-)
mecanismo de freio para máquina do Inque,
Fill.o.
N9 136.830 - Fotografias, proceP
N9 142.210 - Aperieiçoamentos e n lavar - General Electric Company, sos
N9 166.022 - ?estai° Kokumat.
e composições - Internatlont
saSterna
de
resfriamento
para
apareN 9 143.948 - Aperfe1çoamentos
N9 166.927 - Jesus Campos Praia
Polaroid Corp.
lho
doméstico
de
aquecira
ento
Geeu rclat'vos a buchas - E. N. Bere Leonardo Gonçalves
N9 13'7.134 , - Junta de tubo arti
Eectrie Company
.achint & Filos Ltda.
N9 168.012 - Orlando B.odrigues nerrl
culada (ou orientável) - F. M. C
N9. ' A9 ,r5 - g 'S'rEri da cantata
1: 9 144.311 -- ContTtible de motor Corp.
N 9 168.077 - Antênio Auguslo
"^ c ra tem , e'inacla 1.1 [-, material cia coneu para motor elétrico sincrono
N 9 137.338 - Aperfeiçoamentos en
01 ve ra.
iato wil ica da a lan P-r"cala r - .S • e- - :ratar
Corp,
ou relativos a process -Js de fabrica.
N9 :69.493 - Indústria de Porca rrl'‘ns Altt"argasell,e:
14a.a58 - Cabo de arame em cão de cabeças de gravação e reprola
mpos LI aa.
fsP • rial de várias camadas - Alfred due;ria magnét'ca - N. V. Phil'ps
N 5 163.R29
F':anaisco Xavier sil- 1\"9'142.721 - saia -a- a ireiG rP ila mpenfabrieken.
' : -.nea de correias t---a trarsrnise5as da
va doa Santos:
I: 144.553 - Mecanismo musicante
N9 170.940 - Antônio Weber Ca- raú l t'plas pot e s • T oatras S. A In- at.- 1 • ,: e: s l a diapositivo eletrônico - 149 137.367 - tensílio doméstico em
particular dispositivo de segurança
maian Cordeiro e Paulo Cesar Ca- ,-: (ear a Brasileira (I' '5Oau . na 5 ope- , °nen Carneiro da Fcntoura.
em máquina para lavagem a SUO 011
•ntrizcs.
la
Souaa.
N
.'
l'
3
.335
Cabo
de
arame
química - Whalpool Corp.
N9 142.734 - Di .r. a s livo para apl.!N Y 171.410 - Ft p"."Vti. :inasil S. A
Maria Conte Alfr Detz.
N 9 171.564 -. 7, e Cirette Com- 'ação de guarniçõe.
N9 137.386 - Sistema de sinalizaN9 V).426 - Botão de operar válpara,.
vula e processo de aparelho para o ção - Philco Corp.
N . 171.336 - Thoran7 lafanderley.
N9 142.'747 - Procos cat de peoduz•r, uso do mesmo no carregamento -(112 5V 127.576 - Aperfe . çoarnentos em
are, 109.672 -- Jorge KA.svaare
partir de ferro esponja, ferro pul- dis:ribuidor deaerosol - Robert Hen- Manpada foto-rlash - General Com-.
pany.
N ? 134.974 - Eastruan Kojak Com- v..rizado, denso, pouco poroso ou li- fy Abplanalp.
n..rerk OberN9 137.629 - Esquema de ligação
N ta d e poiosEtstt
pany.
N9 149.000 - Amortecedor hidráu- para instalações de teecomun"caçaes,
N9 136.138 - Kayes Fibra Com-- ' hausen AM engesellschaft,
N9 142.094 - Circuito eletrônico lico de vibrações, próprio para má- em particular, para instalações teleprpv
umas de lavar roupa
Fichtel
fônicas, com uma ou duas tertinnal.:
N" 137-342 - Enrlue Cerardo Mar-i para geração de ondas ultrasonicas Sachs A. G.
mecrante uso de oscilador de titanato
em cada linha de ligação - &einem
tin Cuba.
5V.
135.647
Aperfeiçoamentos
em Alztiengesellschaft.
c'a bário - Hideo Katayama
..N. 9 153.958 - Ledoga S. P. A.
ou
relativos
amotores
monofásicos
de
N? 169.078 - A ll'ed Chen-Y eal Corp. N? 112.895 - Dispositivo mecânico partida automática sem comutador N9 137.850 - Equipamento pare
N. V. Philips' •Gloeilampenfabreken. testes ultxasônicos de trilhos - ivar
5V 169.118 - Sandoz Patcnts Ltd.i de rplicação de ondas ultra stinic2s
a Katayama.
5V 135.723 - Conjunto de junta de Lester Joy,
N9 159.153 - Edward Ho wa rd
? 142.971 - Compensador tubu- ponta de bolsa fãcilmente desmontaN9 137.883 -- Aparelho misturadot
'r c de temperatura com grade tér- do - Thompson Ramo Wooldrigde classificador - Rohm & Haas Com.
N9 169.174 ---,. Sentralinstitutt for ma-amante conducente - Alum'nium Inc.
pany.
11E:1 sr ell ForkUng e Norsk Tcbstii- Und Ivretallwarenfa larik J. Raiert G.
N9 137.944 - Regulador de quanN9 135.748 - Processo e disposit:vo
•
fo- sltn i ngsinstitatt
af. B. H.
Para purificação bielóg'ca de águas tidade automático - Bernhard Ley
•
N.' 169.185 - B ect.slana Corp
N9 1513.373 - Bombas para comN9 142.997 - -Aperfeiçoamentos: em ste.'Vde - Degremont,
N 9 170.133 -Wililam Starney ROW
N 9 1:I6.294 - Aparelho para ali- bustíve's líquidos - C. A. V. Ltd.
N° 171.606 - Rhone Poulenc S. A. disjuntor a sôpro de gás com con- rumlactia de lâminas impressas e
N9 138.456 - Conlanto de vedaSi:junto silenc'ador de exaustão - Gemelhantes e para cortar peças pri- cão de face final - Chica go RawhiN9 171.652 - Schwarz Laborato1-1 neral Electric Company
res Inc.
N9 13.096 - Ralé termo magnético mar' as dali - Molins Machine Com- de Manufacturing Company.
•
pany Ltd.
N9 138.509 - Fotocelula, - Wall(
N9 171.722 - E. I. du Pont de Na:- - Denis Jean L.acaban.ne .
136.355 - Interruptor de chave Corp of America.
monas And Comp( ny,
1,19 143.146 ? - Aperfeiçoamentos em de1\19
pressão adequado para o comando N9 138.789 - Antena de quadro de
N 9 172.825 - Allied Chemical Corp arranjo eliminrCor de condensado
de máquinas ferramenta - 'Walter faixa de ampla sintonização - Carl
N9 172.601 - Cita Societé Ano- para aparelho condic •onador de ar - Holzer.
Gallo.
nyme.
General Electric Company.
N9 136.551 - Aperfeicoamantos
N9 139.015 - Vedacão de alta presN9 172.912 - Union Carbidc Corp.
N 9 143.203 - Aperfeacoa.mcntos em'
c? r ão de mantos ou feltros de são, espade I mante para mola s de
n',-.-"elho
de
Lavar
pratos
General
173.114 - ExInkyo 'Company
v'dro ou . de maicrais mi- nrrssan de gás e processo de sua faItuect..f C . Company.
Ltda.
nerais análogos, tendo em v:sta obter bricação
H. P. Doetsch.

ltel41111.il-leff 4. Au
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No 113.190 - Nôo tide máqui- - Fica retificado o clichê pu
blicado novembro de 1963. - Classe 33 •nn
na par atrançar algodão,
o amianto e em 22 de novembro de 1963 - Cias- Local Rio de Janeiro (GB). - Recorda de vários formatos - Rafael se 36 - Local: Sau Paulo
Rcti tificar classe.
Zafro, Cour.
ficar. - Requerente.
N9 604.960 - Administração e SerN9 143.194 - Nôo tipo de Atoma'N9 605.081 - Rotoprint - Em- viços Técnicos Ltda. - Insígnia:
tiza.dor rotativo de avião para com- lagens
Ltda.
-aMarca:
"B'.
Fica
ASTES
- Fica retificado o clichê
bate de pragas em geral e outros
fins - Roberto dos Santos Moura. retificado o clichê publicado em. 25 „publicado eb 22-11-63 - Classe 33 de novembro de 1963 - Classe 11 - Retificar Requerente. - Local: PerN9 144.125 - Cardo de ação não Local: São Paulo. - Retificar lo- nambuco.
•
inoxidável fàcilmente uskiável - cal (São Paulo).
N9 604.937 - António Bittencaura
Inland Steel Company.
Ltite
Pereira
Lopes
Titulo
de
Es.-.
N9
605.709 - Palhinha S. A.: InN9 146.323 - Processo de prepae Comércio de Bebidas em tabelecimcnto: Inpar-Organizaçãa
ração da Dimetil Benzimidazol Co- dústria
Geral --Mo, icat Resende. - Fica Técnica de Investigações Particulaa
bamida Adenosina Pura - Roussel- retificado
o clichê publicado em 28 res. - Fica retificado o clichê puaclaf.
de 1963. - Classe 42. blicado em 22-11-63 - Classe 33
N9 146.570 - Processo e aparelho -de novembro
Local: São Paulo - Retificar Local São Paulo. - Retificar Reguepara o fabrico de matéria Celular Requerente.
qu erent o .
- Pnetunatiques, C aoutchouc MaN9 604.904 - Ancora Indústria o
607.740 - Indústria e Comércio
nufacture et Plastiques Weber Co- deN9Calçados
Arco-Flex. - Marca: Comércio Ltda. - Marca: Passo Se.
lombes.
Fica retificado o clichê pupara. o Campo. - Fica guro.
N9 148.773 - ' Processo para fun- Arco-Flex
o clichê publicado em 16 1b-ente. em 22-1-63 - Classe 36 dição de metaiaden tro de revesti- retificado
dezemaro de 1963. - Classe 36 Local: São Paulo - Retificar Roque.
mento de moldes que contéern,As- -deRetificar
Local.
besto - Union Carbide Corp.
N9 605.090 - Sociedade de AudiN9 607.741 - Indústria e Comére
Contabilidade
"kidisuis'°
N9 151.041 - Forno coniáinso para cio da Calçados Arco-Flex S. A. - toria
estender sobre corpos cerânicos e Marca: Rural-Flex. - Fica retifi- - Nome Civil: Sociedade de Audianaia
e
Contabilidade
"Audisuir".
outros uni filmed 'e carbono - Fer- cado o clichê publieado em 16 de
deaembro de 1963 - Classe 36. - Local: Rio de Janeiro (GB) - Retiruccio Pellegana.
ficar Requerente.
Retificar local (São Paulo).
Modêlo de utilidade . deferido
N9 605.097 - Fumetal - Indastria
N9
616
,
089
Indústraa
de
Papéis
Tèrmas: •
e Comércio de Fundição de Metais
de Arte José Tccherkassy S. A. -- Ltda. - Sinal de 'Propaganda: "F.
No 142.905 - Mandril para bro- Marca: TOGA. _- Fica retificado c
quear dotado de passo milimétrico - clichê publi cado em 4 ed março de M." - Classes: 5, 33 - Local: São
Paulo. - Retificar Tênno.
Giovanni Grassi.
1964. - Classe 5. - Retificar kcal N9 605.119 - Metalúrgica Ferroa:te
N9 116.689 - Medidor por P011- (São Paulo).
Teodolino Martins.
tarja
n, 607.742 - Indústria e Comércio Ltda. - Marca: Ferroaria. - Fica
N9 142.027 - Noovo sistema de de Calçados Arco-Flex S. A. - retificado o clichê publicado em 25 de
perfuração aplicada em cantoneiras Marca: Arco-Flex para Lavoura - novembro de 1963. - Local: Rio
Grande do Sul. - Retificar: Claases.
- Metalurgic,a, Central Ltda.
Fica retificado o clichê publicado em
N9 605.120 - Metalurgica Ferroar16 de dezcmbro de 1963 - Classe 36 te Ltda. - Marca: Ferroaria. - Fia
Exigências
- 'Retificar local. •
Tantos com exigências a cum- N9 618.734 - Lusa Comercial Im- ca retificado o clichê publicado em
- Local: Rio Grande do
prir:
portadora Lida, - Titulo de Esta- 25-11-63.
Sul. - Retificar classe.
belecimento:
Lusa
Comercial
ImN0 107.930 - Joseph Haban.
- Fa ca retificado o clichê N9 605.121 - Metalúrgica FerroarN9 126.061 - Renato Alves de portadora
publicado em 30 de março de 1964 ia Ltda. - Marca: Ferroaria. - PiN9 127.025 - Leslie Mackenzie - Classes: 41 - 42 - 43 - 46. - ca retificado o clichê publicado em
(Retilficar classe). - Local: Pa- 25-11-63. - Local Rio Grande cio
Lima.
Sul. - Retificar classe (10).
.
Valentine e Henry Fletcher.
raná.
605.122 - metalúrgica FerroarN9 136.580 - Celanese Corp. of N9 617.759 T. V. Rápido. - teN9
Ltda. - Marca: Fcrroarte. - Fica
Fica retificado o clichê publicado
America.
em 10 de marco de 1964. - Local: retificado o clichê publicado em 25
N9 137.053 - Merck &, Co. Inc.
NP 139.695 - John O. Prick Jr.. Minas Gerais. -- Retificar classe. de novembro de 1963. - Local:
Rio Grande do Sul. - Retificar clasRichard L. Arcenaux e John David
N9 605.617 - Filex S. A. União se. (11).
Reid.
Sul
Americana
de
Produtos
ElástiNo 156.267 - Augusto Machado de cos. Marca: File.x. - Fica reti- N9 605124 - Metalúrgica Ferraarte Ltda. - Marca: Ferroaria. - Fica
Campos Filho.
ficado o clichê publicado em 28 de
N9 166.982 - Imperial Chemical novembr o de 1963. - Classe 41. - retificado o clichê publicado em 25 de
novembro de 1963. - Local: Rio
Industries Ltda.
Local: São Paulo. - Retificar; re- Grande do Sul - Classe 21.
N9 169.336 - Sofvay & Cie.
querente.
N9 605.131 - Transpalmas TransN9 605.611 - Fuplast - Indústria
N9 170.825 - Nippon Shilyo Co.
de Moldes Ltda. - Marca: Fuplast portadora Comercial Auto Peças Pailamited.
N9 171.644 - Internaticmal Mi- _. Fica retificado o cliché publicado mansa Sociedade Anônima. - Macem
eni 28 de novembro de 1963.. - Cas- Transpaimas. - Fica retificado o elanerais & Chemical Corp.
chê publicado em 25-11-63. - Local:
tificar requerente.
N9 172.501 - Uniroyal Inc.
America,n Cyana- se 8. - Local: São Paulo. - Ra- Paraná. - Retificar classe (11).
Na 172Y700
N9 605.180 - Magnafer . Industria
mid Company.
N9 605.178 - Fábrica de Tubos Eletrônica S. A: - Marca: MagnaN 9 173.415 - Shell Internationale
Isolex
Ltda.
MarEltectronicos
Research Maatschappi j N. V.
ca: Isca-sac. - Fica retificado o cli- fer. - Fica retificado o clichê 'pulaiN9 172.340 - Ind. e Com. Dieco chê publicado em 25 de novembro caldo em 25-11-63 - Local: São Paulo
- Retificar Requerente e classe.
Soc. Anônima.
de 1963, - Classe 8: Local: Rio de
•nnn•n•n••4
Janeiro (GB). - Retificar: reque- N9 607.124 - Bambini - Modas
Infantas Ltda. - Título de Estabelerente.
Seção de Exame Formai
N 9 605.079 - ROtoprint - Emba- cimento: Bandini-Modas Infantis. Pica
retificado oclichê publicado
lagens Ltda. - Classe: 2 R" - Fica
de' Marcas
retificado o clichê publicado em 25 em 9-12-63. - Loéa
l: Rio Grande do
de novembro de T963. - Classe 28. Sul. - Retificar •classe.
Expediente de 22 de nOvembro
• N9 607.128 - Comercial Dias Ltda.
Local: São Paulo (retifica).
de 1988
- Titulo de Estabelecimento: .CoExigências
N9 605.078 - Rotoprint - Emba- marcial Dias. - Fica retificado o cliTêrmos com exigênciaa a oura- laegns Ltda. - Marca: "R" - rica chê publicado em 9-12-63 - Locai:
retificado o clichê publicado em 25 Paraná.
prir:
Retificar' classe.
de novembro de 1963. - Classe 25.
lay 607.198 - Genival Ma,c0clo Lins
N9 617.972 - Walther •aa Costa - Retificar local (São Paulo).
- Marca: Ofert. - Fica retificlau o
Júnior.
N9 604.919 - Tecnostral Máqul- • N9 605.063 - Onisa Organização clichê publicado em 9-12-63 -- Classe
de Negócios' e Incorporações S. A. 8 - Local: Estado da Guanabara djmeh - Apresente procuração.
N9 619.450 - Djergl AbbOud We- - Titulo de Estabelecimento: Edi- Retificar Requerente.
fício Pernão Cardim. - Classe 33. N9
nas Ltda. - Apresente clichê.
601.199 - Genival alacêdo Lins
- Local: São Paulo. -a Retificar: - Marca: Promodisc. - Fica ratifiDiversos
requerente.
cado o clichê publicado em 9-12-68.
Jorge Suleiman Yazigi - lattpug- 149 605.008 - Minerva do Brasil - Classe 8 - Local: Estado da GuaIndústrias de Óleos Lubrificantes
nante do Têrmo 619.450.
nabara.
- Retificar Requerente.
sS
A. . e Produtos Químicos Ltda. - MarNova Química Labora tório
N9 607.238 - Indústria e Comércio
ca:
Toxan.
Fica,
retificado
o
cli- Opoente do Têrmo 610.457.
chê publicado em 25 de novembro de "Auxiliadora" Ltda. - Marca: IcaNo 617.744 - Carlos da Costa Coe- 1963. - Classe 2. - Retificar los:til lex. - :Caca retificado o clichê publicado em 9 de dezembro de 1963. lho - Marca: Emblemática - Cli- (São Paulo).
c a I. Cor 1)
de N9 604.972 -• Françatur Turismo Classe 44. - Retificar local. (Santa
N9 141.322 - Processo e aparelho chê publicado em 20 de março
Retificar. S. A: - de Estab ee' ti in.nte: Catarina).
o ira a o z.faiamento de produtos 1964 sob o n" 617.737,
N9 607.241 - Euroinex-Importação
p o i ltui, e ve g etais deteriOrávels
N9 604.905 - Ancora Indústria e ficado o cii,hd. nubl 'citóio cru •,• 2 de e Exportação Ltda. -.
'1‘13,risrao. - Pica reliEuro
,Comérdo Ltda. - Marca; Barat Françatur
mee. - Fica retificado .
_

N9 139.345 - Processo •e dispositivo para fabricar num molde, um
corpo a apartir duma mistura aquosa
e fibrosa -- Societé Anonyme Française Eternit.
N9 139.952 - Uma unidade alimentadora de energia elétrica - A. M.
P. Inc.
Ne 139.462 - Sistema estático •do
contrtile de velocidade ;tara motores
elétricos - flor g Warner Corp. •
N9 139.688 - Ac'onador de perfuradores - Sperry Rand Corp
N 9 139.834 - Sistema de suprimento de fõrç,a, bidirecional - Borg
Warncr Corp,
fechaN9 139.832 - COnintido de
ta de audura princ'palm ente de por
tomo,..c1 - Regia Nation a le des Usines Renault.
N e 139.910 - Aperfeicoamen +os em
sist emas de contato elétrico proporcipmtdo por meio de esferas -- Dougls s Maéelhães Brito.
N° 110.002 - Condensador elétrico
S:emens Aktide folhas delgadas
e silsohaft.
N9 110.029 - RelOg,lo foto sensível
para aparelho de leitura de cartão.
Ti'
i National Casb Res,-Ister Comp't nv 140.235 - Esquema de ligacão
N9
para si stemas de transtnissão •telefônica nuiltiplex • teninorizado - Sienuns Aktieriesellsciaft.
Ne 140.382 - Original dislribudor
central, dá lubrificaeão individuai
ac'onado mecênienmente - Caros A.
Seibel.
N9 140.454 -' Apestelcoamcntos em
resistênc i as do tipo quimico - R. 13.
ResistSncias Brasileiras S. A
Ne 140.487 - 'Nova serra circular
para cortar metais - Pietro Dodesinl
e Alfredo IVtatteoli.
N e 140.519 - Seletor de Movimentos l i neares - Luigi Papa.
N9 141.070 - Processo para lubrificar motores de combustão interna
- Auto Union GMBH
N9 141.362 - Sistema de acionamento para válvulas 6111 motores de
combustão interna com êmbolo Gebruder Sulzer Aktien.eseitschaft.
N9 141.740. - tensilio para escrever
e reconhecer simultaneamente os símbolos escritos - International Business Mach i nes Carpi).
N9 142.012 - Aperfeiçoamentos introduzidos em instrumento de cálculo
Cia.
destinado a cegos - Tgne
Ni', 142.151 - Novas disposições em
macarico em gás - Otto Rohloff Jr.
N9 142.239 - Aperfeiçoamentos em
mecanismos atuadores - General
Electr i c Company,
Ne 138.679 - Processo e meios para
ensaia- conitnuamerfte a resistência
ntecán'ea de uma tõlha movedica
papel ou outro mate-lei em fõlha Aktiebolav,et Bil'ingsfors Langed.
N" 139.311 - Nôvo conjunto de 10.1'11(10r, eparador 'e despolpador para
café Indústria. Despolpador Hélio. N9 139.395 - Processo de proteção
contra oxidação à, altas temperaturas
das ligas ferrosas - Sogoquimica Industrial e .Comerci al Ltda
Nc 140.050 Centrifuga de serviço contínuo para açucar com i eixo
vertical giratório e tambor centrifugo cónico com instalação para lavar
respectivamente cobrir a massa de
enchimento de açucar por me i o de
um • líquido de cobertura - Braunschweigische MaschinenbazanStalt A. G.
Ne 140.564 - Dispositivo de comando de movimento da caixa montante nos teares de tecelagem - Mealple S. A.
• Tárinos:
("ri 141.114 - Aperfeiçoamentos em
ocucco (.1„, obtenção de ácido Ciclo"•
hexatio-carboxilico
Alliad
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bl:cado em 9-12-63 - Local: São Pau- texil-Honor. - Fica retificado o cliN.° 363.461
Calcimento S/A/ N.° 363.505 - Indústria de Calçado2
lo - Classe 2 - Retificar Requeren- chê publicado em 31-3-64. - Classe Imp. Comercio e Inch:astr.:a.
Fuma Ltda.
te.
3 - Local: São Paulo - Retificar
363.467 - Ibras- Indústria
N9 607.243 - Euromec-Importacao Requerente.
N.° 363.508 - Cia. Fiação e Tecidce
Brasileira de Seringas S/A.
Exporiação Ltda. -; Marca: Euromec
Lanific:o Plástica.
N9 618.763 - Lecien S. A. - In, N.° 363.370 Antôn:o Luiz Guedes.
- Fica retificado o clichê publiet.fo
N.° 363.509 -- Rolf R. Lehmann
em 9-12-63 - Classe 1 - Local: dústria Farmacêutica - Marca:
N.° 363.471 - Vando Souza Sanais.
N.° 363.510 - Meta:úrgica FeL27,
Bão Paulo. - Retificar Requerente. Hygyenex. - Fica retificado o clichê
N.0 363.472 - Indústria •de Plásticos
publicado em 31-3-64 - Classe 3 Ltda.
N9 6.07.244 , - Euromec-Impartacao Local: São -Paulo - Retificar Re- Rei:orçado Giaspac Ltda.
L'.° 363.511 - Incovima Indústria e
N. 363,473 - C.ta-as S/A Consórcio
e Exporta2ão Ltda. - Marca:Euro- querente.
Comérc:o de Vidro.3 e Metais Ltda.
de Incáist..as brasileiras.
moo. - Fica retificado o clichê puIQ
618.921
Indústria de Bebidas • N.° 363.474 -Vidraria Sul América
N.° 363.514 - Comércio de Ferra.
blicado em 9-12-63. - Classe 3 - Lo- Sul Mineira Ltda.
- Marca: Sio
gens Tais Ltda.
cal: São Paulo. - Retificar Regue- Reinamo. - Fica retificado
•
Ltda.
I
o
aliei-te-ren:.o.
N.° 363.515 - Pelbras Produtos Ele.
N.°
363.475
Metalúrgica
Nigro
Publicado
em
31-3-64
Classe
aa.
N9 637.2-48. -• - In:lir-Ai:ia e Conlarcio
trôn:cos Biasiie:ros Ltda.
•
- Local: São Paulo. - Reificar Re- Ltda.
"Auxiiiadora" Ltdo. - Marca: Luci. querente.
N.' 363.516 - Pelbras Produtos EleN.°
363.478
Otavio
Duaite:F:ca retificacia o Clichê publicado
N.° 363.480 - Frigorífico Modalo Cônicos i:lrasileiros Lida.
em 9-12-63. - Classe 44 - Local:
Ltda.
Sana Catarina. Retificar RequeN.° 363.517 --- C.P.N. Cia. ProSeRÁgo de Recepção,
rente.
ia.° 353.482 -- Standard Electrica motora de Negócios.
jni-nrtação - e Expedição
N.° 363.518 - Criações de Roupas
N ? 637.253 - Indástlia e Corn1ro:n
N. 363.453
Avelino Pomar S/A Feitas So:avic Ltda.
- Marca:Levacai.
EXPEDIENTE DE. 21 DE.
Pio...utos raiiirec étit.cos.
Fica recado o clicrê publicado
N." 363.5:19 - indústria e Comérci o
NOVEMBRO DE 1968
N.° 365
- Avelino Pomar S/A de Carimbos aiori Ltda.
em -I.)12-63. - Classe 16 - Reli-voar
local.
?ro:lutos Farma cait;cos.
2:sas
N 9 637.259 - Companhia de CalcaN. 333.4o., - Eulandione Andrade /N. 363.520 a- Dep. de Madeiras
Mi.n_sse Ltda.
dos Sunc:diion - Marca: Corclol;ta.
Di
Foram mandados cancelar os registros
- Fica re&icada o clichê publicaN. 1-63.523 - Ofic.na Santo Antõ.
N.°
363.456
Philoppe
Georges
do riu 3-12-C3.
Local: Sc
ã Paulo. abaixo ..izaciarir..:dos de ac-:.Órzio com
aio Luta.
'iliecCwou
F
ahme.
Rotificar Reque..ente e classe
a:-t. 110, § 1.° 'do ce,--digo.
N.° 363.526 - Irmãos Daud. Cia,
N.° 353.-.;89 - Barbosa Freitas
N? C.C7.275 - B. B. O. • Pro:aaganLtda.
N.
1:3.333Pedro
Sadocco.
Moz"..as
S/A.
da S. C. Limitada
Nome CiN
•
N." 363.527 - Irmãos Daud õ Cia.
B. B. O.
N.0 363.494 - Soc:edade EducacioPropaganda S/C. LiN.° 363.439 - Ed:jar astribuidora
Ltda.
ninada.
São Pall:O. - Retinal
cie
Minas
Gerais
Ltda.
•
Ãgttas Ltc:a
N.o 363.529 - Cerâmica Catagua
ficar MOU e:: erre
Ia° 563.4a.; - Alaor Fernandes Lima.
N." 363.4-0 - Indstria e Comércio
N9 C07.757.- Arei-flop:1dS3 Ferreira
Lias.
N.°
363.4:6
Said
Tanus
José.
Bob"..dás: Ga' hardo Ltda.
-- Marca" Votorein. - Fica ret:N.° 363.530 -- Cerâmica Catagua
N.° 353.497
Limoderna Móveis e
ficado -o el:cir": publicado em lê de
N.' 363.445
Colombo Industrial
Ltc.a.
Decorações
Ltda.
dczembro de 10h15. - Classe 6 Ltda.
N.° 363.531 -- Cerâmica Catagua
N. 363.498 -Indústria de Artefatos
cal: Guanabara. - Retificar RegueN. 363.447 - S&gio Ameia.
Ltda.
Plá.sticos: .,:;:-;ue Ltda.
ren e..
N." 363.532 - Cerâmica Catana
N9 601.736 --A Ccultista, Indúscria
N.° 363.449 - Churrascaria e CanN.° 363.499 - Indústria de . Móveis
Ltda.
e Comércio de ótica. Ltda. um/ Espanlada Ltda.
e Metálicos Edson Ltda. N." 363.533 - Cerâmica Catavta
nio Nagib Ibrahim & Elias Nagib
N. 363.452 - Televisul S/A CoN.° 361.500
Dengo Malhas e
Breim Ltda. - Bacchin & C:a.. - tuerc'o e Indústria .
Conirccções
Ltda.
Frace de Propa sanda: Os quatro
N." 363.536 Cerâmica Catagai
LI.° 253.4:À 6- indústria de Meias
N. 363.:01 - Indústria de Máquinas
Grandes. - Fica re.ificado -o clichê
Ltda.
Myror
S/A.
e
Artelatos
Plásticos
J.
G.
Ltda.
publicado em
.- Classe 37
N.° 363.537 -- Cerâmica Cataaua
N. 363.460
Calçados Milionario
N.° 363.51:2 . - Celupel - Indústria Ltda.
•- Locai: São Pau/o.
N? 618.882 - Imuortadora e cliché Ltda.
de Máquinas pá:a Papais. Ltda.
N." 363.541
Cerâmica Catagua
publicado em 33-3-61. - Local: PerLtua.
nambuco - Retificar classe )8).
N.° 363.544 - Comércio e Indústria
N9 607.768 - Jarbas Fernandes- de
Souza e Milton de Oliveira CastslAntônio Spano Lt da.
DIVISÕES DE SEGURANÇA
lar - Título de Estalaeleciniento: MoN." 56a.a46 - Seiiti Yamakawa,
tel Riocopa. - Fica retificado o cliN.°
363.547 Yamakawa,
chê publicado em 16-12-63
Classe
E INFORMAÇÕES
N.° 363.549 - Carir, Comércio e
Estado da Guanabara.
33 Estif.ear Requerente.
.-Zepfes. Lica.
MINISTÉRIOS CIVIS
N.o 5b3.550 - Caseador Copary.,N9 618.891 - Adão Mello de A.,nla
bana Ltod
- T"tulo de Estabelecimento: 32rraN. 363.551 - Textil Paulo Abren
iheria e Isletablnlca Gerson. - Fi• RhGULAMENTO
ca retificado o clichê publicado em
S/A..
•
31-3-64. - Classes: 11 e 16 • N. 363.555 .- Cia. Fiação e Tecetificar Requerente.
_agem de Junciiai.
N? 619.453 - Pão Predileto Ltda.
N." 363.5,6 - Cia. Fiação e Tece- Marca: Predileto. Fica retifica-agem de amolai.
do o clichê publicado em 6-4-64_ Llivalgação a' 1 060
N. 363.557 - Cia .Fiação e TeceClasse 41 - Local: São Paulo. lagena de jundiá..
Ref ficar Requerente.
N9 619.514 - Luis de Jesus - MarN. 363.558 - Cia. Fiação e Tece.,
ca: Casas do Acercar - Fica detifíca:agem de Jundiai.
do o clichê pul]licada , era 7-4-04_ N.0 363.559 -- RaPhael jafet £./ Cia.
FREVO; Nerl 0,39
Classe 41 - Local: ratado da GuanaLtda.
bara - Retificar: Requerente, local,.
e classe.
N. 363 ..562 - Archangdo M. LaN9 758.953 - W.. A. Simões Dias &
::ava.
Cia. Ltda. - Marca: . Nacorisa. - FiN.° 363.563 - Dias Mateus S/A
ca retificado o ctchê publicado em 26
:omércio e Impor taçoã.
de julho de 1967. --C/asse 2 - LoN.° 363.564 - Dias Mateus S/A
cal: Rio de Janeiro (GB). - Retili.2omérc e -Importa ção.
car Requerente.
A VENDA
N.° 363.565 - Brabel -N9 618.089 - Andrade Silva & Ciu.
e
Comercia/
Ltda.
Na
Guanabaré
Titulo
de
Estabelecimento:
A
Fama. - Fica retificado o clichê publiN.° 363.566 - Grill - Dog, Indús.
Avenida Rodrigues Alves a' A
cado em 20-3-64 - Classes: 15, 35 e
Iria e Comércio L ida.
48 - Retificar local. (Rio Grande de
N.o 363.568 - Edson Ganzage
Norte).
Cia..
Aíaência ti
N9 618.691 - Cavalcanti'• Chaves
N." 363.569 -- Imp. Brasileira Ina
Ltda. - Título de Estabelecimento:
brazur S/A.
Loja da Borracha. - Fica retificaIvIinisterio da Fazenda
do o clichê publicado em 30-3--64 N.° 363.573 - Mercearia Cy Ltda.
Classes: 28 e 38. - Retificar: Local
N.' 363,574 '- C:a. Tijucas - In.
Atende-se
a
pedidos
peto
Serviço
de
(Rio Grande do Norte).
Reembõlso Postam
dustria e Comarcio Citing
a.
N9 618.692 - 15/familia Martins de
Castro. - Titulo de Es,ielecimento:
N.°363.575 - Restaurante Guarner
Casa Martins.. Fica retificado o
Em Brasília
Ltda. •
clichê publicado ef 30-3-64. - ClasN.o 363.580 - D. T. da Costa
ses: 23 - Local: Rio Grande do
Na sede do D 1. N.
Gomes.
Norte (Retificar).
N.° 363.581 - Bar e Restaufants
N9 618.762 - Lelien S. A. Indús.
Ficha Ldta.
1..=1:ea.sc.ewseaxate=,,Icce
.
ia Farmacêutica - Marca: Neocor-

1

Dos
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r_3‘.'Cl'rbra

N.° 363.582 - Bar e Restaurante 1 N.° 363.657 - Ganç, Glat
Cia.
N. 353.740 - Risel S.A. Cem. e \ N. 253.C27 - Auto P.:!
I. I :'• )a LiDinamaiques Ltda.
'Ltda.
Ind.
mitada.
N.° 363.583 - Bar e Mercearia PaN.° 363.659 - Lavanderia Nordes- N. 363.741 - S.A. Imp. A.ndrade
No 363.830 - Casa Cistello Colácio d oMeier Ltda.
mestíveis Limitada.
tina Ltda.
Rebelo.
NO 363.831 - Waltr anir Da1b3n1
N.° 363.534 - Café e Bar dos InoN.' 363.660 - jehovah de Andrade
N. 363 i43 - Vanguarda 'mo. Exp.
Nascimento.
centes Ltda.
Ca:valho e Fausto de Andrade Car- e Comjrcio Ltda.
NO 363.831 - INES - Institúto
N.° 363.585 -- C.afé Coparnar Ltda. valho.
N. 363.744 - Distrmwdora Vari-' Nacional
de Estuaos Superiores .
guard
Filmes
Ltda.
N.°
363.661
José
13.:zerri.
NO 363.835 - Aycub & Cia. Ltda.
. N.o 363.586 - Hospedagem Rio
N.
363.748
Sztokfiez
6
Hette
Galias Ltda.
N.° 363.662 - Jucabras Indústria
N9 363.837 - Jair° Paiva D:ogeN.° 363.587
Hospedagem jarno- e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.
nes.
N.
363.749
Sztokfisz
Hette
LiN o 383.838 - Lam:nadora de Ronpol1s Ltda.
Ltda.
mitada.
da Limitada.
N.° 363.588 - Iran Coelho,
N.° 363.663 - Benedicto Pierre.
N.
363.750
Tecidos
sikl,veira
NO 3a3.830 - Hans Jurgen Klous
N.' 363.590 - Plinio Ferreira Ramos
N.° 363.666 - Marcel Modas S/A noz S.A.
Voswinckel.
N.°
363.667
Elydio
Varela
dc
Io
3J.3.843 - Jurado & Berna.'ea
N.° 363.593 - Crussac - PubliciN. 363.753 Montadora
Barros.
Limitada.
dade Ltda.
Industrial Ltda.
N.° 363.668 - Atlanta - Tapeçaria
No ;ib.3.844 - Armazém Salvador
N. 363.754 - F. Rezenda.
N. 363.594 - Francisco Freitas
L"t d
e -Decoraç-s Ltda.
Justo.
.
R O 363.846 - Calçados Laesa, L:-.
N. 363.756 - Cia. Comercial BraN.° 363.675 - Piccoli &Cia.
N.° 363.595 - Jacira Leite Ribeiro.
mitada.
si:eira.
N.° 363.678 - Cia. Gaspar GaspaNo 1,3.847 - Predial Bertioga LiN. 363.757 - Manufatura Dura LiN.° 363.598 - Multicasas S/A Consmitada.
rian de Alimentação.
m1tada.
trutora e Imobiliária.
No . 3o3.850 .- Indústria Coelha de
N.° 363.679 - Vila Rica Artesanato
N. 363.758 - Frederico Ortrnann.
N.° 363.602 - Luiz Gonzaga CarArtefatos de Madeira Limitada.
de Madeira Ltda.
N. 363.759 - Cia. frando Brasile.ra
neiio Lima.
N.° 363.680 - Costa Azul Balnearios de Tec:dos S.A.
No 363.852 - Serraria Mar:luz LiN.° 363.603 - Bloco2orme Indústria
mitada.
e Lonijrcio de Artefatos de Doncreto Ltda.
N. 363.760 - Milton Landucci.
NO 363.853 - Greenock Distilaria
• N.' 363.682 - Administração ‘. ParN. 363.761 - Fernando Zanatta.
Ltda.
Limitada.
N.° 363.604 - Indústria e Comércio ticipações Maringa S/A.
NO 363.854 - Ftomão Gomes AlaN. 363.762 - Fundição Mecânica
N'.° 363.686 -- Comercial a:anaen.se
mo.
Madeiras. Ltda. Incomal.
Maringa Ltda.
de Madeiras Lt da.
R 9 363.855 - Daniel D. Peluso.
N. 363..5o4 - Manatatura de Bem- ' NO 363 856 - Moacir Amaral 11-.
N." 363.605 - Ursula Kotteenga
N.° 363.687 - lojas Imperatriz Ltda.
girados Castor Ltda.
Gano.
lho.
N.°
363.688
Senivaldo
Cia
N.o "53.607
N. 363.765 - Decorações Eri Ltda.
Ursula Kottlenga
N9 363.860 - Pab:a Ccm.'ircio s
Ltda.
Gano.
N. 363.766 - Ind. de Refrigeração Inciústria Sociedade Anônima.
N.° 363.689 - Indústria Sãc. Luiz Ltda.
No 363.E61 - Paulo S. Aodrigues,
N.' 363.608 - S/A Madeireira São
e Comércio de Artigos Eletrôniws Ltda.
No 363.893 -- Sydney Dias .& C:a.
N. 363.768 - Sociapul Soc. Ind. de
Cristóvão.
N.°, 363.694 - José Francisco Fer- Acessórios Para Automoves Ltda.
N.° 363.610 - Transterra s- Trans• No 333.865 - Arbiter Modas e Connandes Jr.
fecções.
N. 363.769 - Serraria Ipê Ltda.
portes Terrestre Ltda .
N." 563.699
Decolar Indústria e
No 363.867 - Comárc:o e Impor°
N. 363 771 - /-',3sto Nossa Senhora taão de Máquinas Xavantes LimiN." 363.611 - Editora Cananem Comjrcio Ltda.
Aparecida
cio
Brasil
Ltda.
Ltda.
tada.
N.° 363.700 - João Augusto Benito
N. 363.'i 4 - Padaria e Conie:taria
NO 363.872 - Sociedade Agr:cclal
N." 363.612Mui
.--*Pas
Di Sido.
Jcnel Limii:ada.
dade Ltda.
N.° 363.702 - Indústria e Comércio Manancml Ltda.
NO
363.675 - Cerám:ca Tema ima
N. 363.775 - Bar e Café Pires da
N.' 363.613 - Indústria de Brinque- IV__ 'ar Ltda.
Limitadta .
Matta Ltda.
dos Inb:al Ltda.
N9 $_3.876 - Editora Uliszela LI-N.° 363.706 - Terofal Adm. e ParN.363.777 - Aupesa Auto Peças mibada.
N.o 363.615 - Sapataria Irmãos
ticipações
Ltda.
Industrial
Ltda.
Prazeres Ltda.
N o :63.879 - Ccndom:nio do Edi
N.° 363.708 - Protom - Produtos
N. 363.781 - Agro-Fran S.A.Ind. 1 iclooan
" ia.
N.° 363.616 - Policarpo Maria Químicos Ltda.
e Lom.
No 333.830 .--r. Tayna Comercial e
Czar Silvano José Afonso.
N.° 363.712 - Indústria Metalúrgica e Com.
Agrícola Sociedade .Anônima.
N.° 363.619 - Floriano Sacattolin Metalfarma Ltda.
No 363.881- Edson Barreto Bilto.,
N. 363.782 - Agro-Pran S.A. ind.
• Irmjo Ltda.
N." 363.713 -Confecções e ComérNo 363.883 - Usina Liberdade Li-si
N.
363.784
-Mecânica
Aryant
N.° 363.621 Chap Chap. cio Afrotex Ltda .
müada.
•
Ltda.
N.° 363.714 - • Dumar
Despachos
No 363.834 - Mocobra ImportadoN.° 363.622 - Humberto Augusto
N. 363.785 -• .Panificadora Pão de
Unidos ...`,Iaritimos e Aéreos Ltda.
ra Brasileira de Máquinas e Moto-5
dos Anjos.
Ouro
Ltda.
res Limitar\,..
N.o .1;63.715 - Cia. Fiação e TeceN.° 363.623 - M. A. Mendonça.
N. 353.786 -- Alfredo 14adciad.
N9 313.r65 - Helena Rodrigues de.
N.o :.63.624 - Imprensa de jau Ltda. lagem de jundiaí.
N. 363.731 - Rubens Maf,son..
A meida Oliveira.
N. 363.716 - Cia. Fiação e TecelaN.° í33.626 - Comércio e Indústria
N. 363.789 - Ind. e Com de MóNo 363.688 .--- Marcenaria Minerva
• gem de Jundiai.
'.na Ltda.
Lmitada.
veis Haiti Ltda.
N.
363.717
Fab.
de
Tecidos
e
ArNO 2_3.890 - Megorio José LameN.°
Transline -Indústria
N. 363.790 - Silvio Marques.
tefatos de Borracha Caçapava S.A.
e Comercio Ltda.
N. 363.791 - Vila Ma ,:!ana iorna! la Larrea.
NO 3C3.89) - r:ina. Indústria e Co.'
N." 563.628 - Madeireira Santa
•
N. 363.718 - Febras-Brasil Auto Ltda.
má:cio de Produtos Qu_Trnicos Limi-,
,\Iaria Ltda.
N. 363.792 - Lojas Iriana Ltda.
Freios Distribuidora Ltda.
tada.
- José Cortes Pires.
N. 363.719 - Fernando Carvalho de
No 383.895 - C3nstrumaz Const. .
N. 363.793 - Prodmora G:nen/atoe Comercial Limitada. .
N." 363.633 - Agroperna S/A Co- Castro.
gratica G. V. Ltda.
N9 333.8:6 - SEMAT - Servires
IN. 363.720 - Naimar Magazine Li.!rcio e Ichistria.
N. 363.794 - Laobratório Ruirdan de Administra4110 e Materiais ‘13
N.° 363.634 -- Fab. de Doces Oki- mitada.
Ltda.
Construção Liniki:ada .
N. 363.721 - Bar e Lanchu Greco
Lawa Ltda.
N. 363.796 - Casa das Baterias Li.
No 363.te7 - :ndústria de Móveis
Ltda.
Século XX Limitada.
N." 363.635 - Usina Calcarea Sermicada.
N.
363.723
Victorino
Baldio!.
No 363.900 - Comercial eIndus.amar S/A.
N. 363.798 - juvenil da Si.va Getriai L'pawi Limitada.
N. 363.725 - Com. de Prod. de Be- deon.
N." 363.636
Util
Téc.. Indús- leza
No 363.903 - José de Araújo Silva.
Frota Ltda.
N. 363.801 - Ind. de Prud. Quími. :a e Comércio Ltda.
NO 363.909 - São Salvador - Cocos
Desinfecta
Ltda.
N.
363.726
Pawal
Publicidade
Fo.
•
N." 363.637 -Drogamundo nografica Ltda,
mércio Serviço. I. Participaçk's LimiN. 363.812 - Ind. Trevo 'lltda.
Ltda.
tada.
N.
363.727
Pavimentadora
Nipon
N.
363.813
Ind.
de
Sabões
e
DeN.° 363.6-10 - Produtos Papelumen Ltda.
No 363.911 - Antônio Mansour de
tergentes Harbo Ltda.
1 Irmãos Limitada.
N.
363.15Antônio
Vicenti
Lima.
N. 363.730 - Vila Rica Artesanato
NO 363.912 - Pargem Comércio e
'." 363.641 - Jaime Werenkraut.
.
da Madeira Ltda.
N.0 363.643 - Max Crattan fi
N. 4363.816 - Casa cie Carnes Ma' Indústria Limitada.
I N O 363.914
GIAMEL - ComerN. 363.731 - Sacaria Mello Ltda.
rica Ltda.
N.° 363.646 - Editora Clã Ltda.
cio de Máquinas e Ferragens LimiN. 363.817 - Refinaria Ypirz...aga j tada.
N. 363.732 - Imerpal S.A. IVIncraN.°. 363.647 Metalúrgica Fanz
. .
No 363.915 - Móveis Paschoei
ção
Ind.
e
Com.
Ltda.
N. 363.818 - Pulin Orlanda Campa- Blanco Sociedade Anônima.
N. 363.733 - Ponto - Instalacões
N.° 363.650 Construtora Sofil
nile.
NO 363.916 - Construmaxis - EU.
a.
Eletricas e Ferragens Leoa.
genhari aa Construção Limitada.
N.
363.819
Augusto
Santos.
N.° 363.651 - Aurelio Lima CarN. 363.735 - Bar e Lanches
No 363.917 - T.M.A. Sociedade
N. 363.822 - Juan Marco Fannu.
dozo.
bere Ltda.
Anônima Tratores e Máquinas AgrilL
N." 363.652 - Reben Lyra.
N. 363.823 - Walfrido R r ton Kein- colas.
N. 363.736 - Comercial e Tinporta•
No 363.9i8 - /Atércio Moacyr Mar.me.
N.° :61.653 Emp. Jornalística da dora Whil-Mark Ltda.
mies.
N. 363.737 - Moysés Medina.
iionia Ltda.
N 9 363.921 - Pedro Sadocco,
fl. 363.824 -- 1VlormororM 'rattiao,
iS
••••dústria e
N. 363.738 - Dayputex Ind. 'c .".(• n 11 T
No 333.923 - Avelino Pomar ao.
j ens de Papeis Ltda. Ltda.
'
2 e-; n' 2 5 - D r • AnáSaio LoPLe ciedade Anônima, Produtos ?armam
1,•-„i c:
Va'.ongo.
N. 363.739 - Feliisbirp d,•
CaltiCO3.
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N9 363.928 - Comércio e TorrefaNO 364.033
Soulim
ComCcio ,No 364.080
Fergo S.
40 de Café Santa Zita Ltda.
de Materiais de Construção e FerN9 363.930 - C'astellani Fra.ices- ragens Limitada.
N9 364.081
Yergo S.
GO .
N9 364.037 - Walmor Sociedade
Mobiliária.
N 9 363.931 - Panificadora Santo Anônima Comercial e Agrícola.
2stévão Limitada.
NO 364.083 - Oscar Zarigrandi.
NO 364.038 - Walmor Sociedxle
N9 363.932 - Panificadora Pão de
Anônima Comercial e Agrícola.
Duro Limitada.
N9 384.084 - Metalúrgica Içava
N9 363.933 - Laércio Moacyr MarNO 364.042 - Joaquim Gomes de Limitada.
ques.
Pina.
NO 364.090 - Antônio Gabriel.
N9 393.934 - Skiro Yamamoto.
NO 364.047 - Congregação de SanN9 353.939 - José Rodolfo, Pinhei- ta Catharina.
NO 364.091 Cocaim Sociedade
'30 Lima..
Anônima, Const. o Adm. de ImóNO
364.049
Meia
Arantes
N9 363:939 - João & Waldomiro
veis
aleira.
Nazutti.
N9 364.093 - Adriano Mauricio SoNo" 363.942 - Milena Mallet de
NO 364.050 - Nacia Arantes Ma- ciedade Anônirna, Indústria e CoNencionça.
cieira.
mércio.
alfer
N9 363.943 - Laboratório
NO 364.062 - CIMA - ConstrutoNo 364.094 - Adriano Maurício
N9 363.914 - Castelo e 'Amado Res- ra e Imobiliária Limitada.
Sociedade Anônima, Indústria e Ca'kurante Limitada.
N9 364.065 - Distribuidora Sulina mércio.
Terraplana - Ter- de Produtos Alimentares Limitada.
N9 363.946
NO 364.097 -._ Moinho São Pedro
Raplenagem e Edificações Limitada.
NO 364.066 - Distribuidora Sulina Limitada.
N9 363.948 - Laboratório de Prode Produtos Alimentares Limitada.
No 364.099 - Gesse de Araújo Viei'ese Paraná _Liwitada.
N9 363.950 - 5.• R. Jozef.
N9 364.067 - Importadora e Ex- ra.
N9 364.102 - Clan Cerâmica Lula
49 363.951 - Dama,sceno & Cia. portadora Sagres Limitada.
tda.
N9 364.069 - Indústria Rossad de Antônio Limitada.
5'9 363.952 - José Gonçalves.
Oleos Vegetais Limitada.
NO 364.103 - Erminio Magri.
N9 363.963 - Ferirndo José da
NO 364.070 - Tecidos Rofran LiNO 364.104 - Picolimon S. A., ImCunha Barbosa.
mitada.
portadora Ind. e Com.
N9 363.966 - Sociedade Mecânica
No
364.071
Garabed
Bednoros?ara. Indústria e Lavoura Sociedade
NO 364.108 - Cooperativa Agro Pesian. •
cuária do Município de Santa Rita
Anônima.
N J 364.072
Famont Sociedade do Sapucai, de Responsabilidade LiNo 363.968 - Cerâmica Cataguá Comércio.
•
mitada.
NO 364.073 - Olaria Parelheiro LiN9 363.969 - Romon Margalef e
NO 364.115 - C'om. de Metais Vermitada.
:Wicanor Serrano.
gaça Ltda.
N9 363.957 - Sociedade Mecânica
N9 364.074 - Cássio Munia S. A.,
NO 364.116 Ind. e Comércio de
Indústria e Lavoura Sociedade Imp. e Com.
•
Artefatos de COuros Ricardo LimitaeWlônima.
NO 364.075 - Cássio Muniz S. A. da.
No 363.976 - Sociedade Mecânica Imp. e Com.
NO 364.117 - Diartes - DistribuiLaara Indústria e Lavoura Sociedade
NO 364.079 - Fergo S. A.. Ind. dera de Artigos Técnicos e PopulaAnónima.
res Limitadas.
N9 363.979 - Mecânica Br5 torno Meninada.
N9 363.980 - Café e Baez Bananal
limitada.
N9 363.983 - João Andrade Leal
tales.
N9 363.984 - Caserta Comércio e
.sielústria de Materiais para Cs astruoão Limitada.
N9 363.985 - Indústria e Comérdo de Calçados Frazão Limitada.
N9 363.987 - Laqueação e Deco:ração Delac 'Ltda.
N 9 363.988 - Joaquim Pereira.
N9 363.991 - Vicenti Caetano OnoEato Mecozzi.
N9 363.992 - Maercio Lemos de
Azevedo.
N9 363.995 - N. V. Amsterdams@ha Likeurstokerij"t Lootsje Der ErVen Lucas Bols. No 363.997 - Jubens Bizzi. •
N9 363.999 - Tubalcaim Ind. e
N9 363.999 - Tubalcaim, Indústria,
Oomércio e Representações Limitada.
N9 364.005 - Armando CapozzielN9 364.007 -• Laboratório Nacional
e!..e Pediatria Sociedade Anônia.
N9 364.008 Planice Indústria e
Comércio de construção sociedade
Anônima.
NO 364.009 - Madeireira Santa Fecidade Limitada.
NO 364.011 - Salina.Xaréu„ComérGlo e Indústria Sociedade Anónima.
No 364.015 - RELAMP - Mele
latino Americana de Publicidade LiMitada.
No 364.021 - Construtora e Comercãt:1 Christian Santo André S. A.
No 364.625 - Comércio de Carnes
O Derivados Campo Alegre Limitada.
N O 364.026 - Santa Maria Goreti
Endustrial Ltda.
N9 364.027 - Robuston
•
d eMotores e Máquinas - Limita1.
N9 364.029 - Indústria de CalçaCDs Marivani limitada.
NO 364.030 - Toalhetex, Indústria
C.2 Tecidos Limitada.
No 364.032 - José Aristeu de CarV3111v,

C LE AO DA Li
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N9 264.118 -- Noviebras Ind. e Co.
mercio Limitada.
NO 364.120 -- Guiga S. A., Equipa-mentos Industriais.
N9 364.121 - Comércio de
cos Polplast Limitadae
NO 364.122 - Transportadora Pite.
sagueira Limitada.
N O 364.123 -- Agro-Fran S. A., Li.
dústria e Comércio.
NO 364.125
Comércio e Representações Limago Ltda.
N O 364.126 - Bip-Bolsa de Li..,trumentos de Precisão Ltda.
No 364.129 e- C-iogio 1Vloroni.
NO 364.131
Eletrificadora
quense Limitada.
No 364.132 -- Irmãos Carmo & Cia.
N O 364.136 - Helbra S. A., IncVlstria Farmacêutica.
N O 364.137 - ORPAMAQ Paraguacuense de Máquinas
da.
N9. 364.138 -- Vibisil e Repfesen , ções.
NO 364.139
Colornyl S. A., Tecidos e Artefatos de Nilon.
NO 364.140 - Nilo Santos Pir,o.
No 364.141 . • Nilo Santos Pinta.
NO 364.143 - Oraste Checcacci.
N9 364.145 - Máquina Luar Liou tada.
No 364.147 - Sobepoca Sociedade
Distribuidora de Artigos de Eprma
Limitada.
N9 364.149 --- Almerindo Pedi ou
Guimarães.
No 364.152 --- Torrefação
das, Ind. e Com. S. A.
NO 364.156
()nen° Massaro
Cia. Ltda.
N9 364.157 - Albino . Alves Ferrul

ra.

VOLUME VA

NO 364.160 - Sociedade de Imóvt
Edilmar Ltda.
NO 364.162 - Casa das Peças Importadora Ltda.
NO 364.163 - Tecelagem e Co ,ifecções de Chenile Cheb,..atec Ltda.
NO 364.166 - Bar e Restaurance
Rosário Limitada.
NO 364.167 - Ind. de Arten t os
de Borracha Plumex Ltda.
NO 364.170 -- Melchior de Rezende
Silva.
NO 364.171
Melchior de Reten :‘
Silva.
NO 364.172 - Moise Yacoub Saf
NO 364.174 - Clube Fazenda Fltb)

ATOS DO PODER EXECUTWO

! N9 364.175 - Creações São Mi•; n 1.',

10»

VOLUME
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER

ExEcunvo

Leis de julho a setembro
Divulgação no 1.064
PREÇO NCr$ 3,00

Decretos de julho a setembroz.
Dávulgaçáo a° 2.065
PREÇO NCr$ 6,00
A VENDA:
Na Guanabara

seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
rs:a t.íedc do D:I N

Fé.

I Limitada.
No 364.176 - Waldemar Wasrin•:' I on Soares Pinto.
NO 364.177 -- Condomínio do
f:cio Borba Gato.
No 364.181
Ruy Ferreira Rir o.
• NO 364.182 - Pedro Caparro MuUne.
NO 364.183 - Jaylne Pasmanvi:
Paulo Pelrnan, Maryain àperfin, E.
Alfredo Goldberg, Hugo Gleich, Francisco Gurfinkel, Henrique Pasmaii'le,
Walter Hartman e Heinz LevY.
NO 364.184 - Imobiliária Trabulsi
Ltda.
N9 364.186 - Dr. Giannit, o Vila:de.
N O 364.187 - João Perdi:A ão :•.la 'a
NO 364.189 - Comercia: Mar' ,
S. A. - Cancelem-se os registros.
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II)

PATENTES DE INVENÇÃO
PONTOS

PUBLIC A OOS

2. "CONVERSO Dr. CHF PARA APAP3LHC3 alOPTOREN

TERMO N o 142.187, 1" 16 DE AOGOZNDE 1962.
RCQUERENTS.LUIZ OALASCHI. 11.8 ,40 SUL.
PRXVILEGIO DE INVENÇO.APERISIÇOAMENTOS EM POLTRONA DEUR
IdVEL.

REIVINKWZ.1

DE TELEUISAO", conforme reivindica4Se anCru.ior,tudo.oubtancialmon.
to como siezcr.:. ,-5 no ralatA. 10 o untio.iu nos dasenho3

al;.F308

premente

1 . - Aperfeiçoamentoe em poltrona deearmaVel, carao.
'tel . izadoo peln fato que a amaço á sonatituida por qua

iro peçao tubularea conformadas em "U" cstrespandentee aos.
pr..'s ou suportes deanteiro e traseiro, espaldar e assento, mais duas barras articuladas e uma fixa.

•

2 - Aperfeiçeamentao em poltrona deanimavel, da acordo com o ponto 1, caracterizadoo polo fato das extremi
0:23

livres do suporte posterior, e do Emento serem atti

FI5,1

culzdaa conjuntamente no terço superior do suporte anteri
or, sendo os dois culpastes inolinadosem biss1
3 - Aperfeiçoamentos em poltrona dosar:Sovei, de acordo com os pontoe 1 e 2, caracterizado; pelo rz.ta de duas barras ou braçoó de poltrona serem artinuIadoe. nas extremidades livre° do sUporte anterior e no terço cape rlor do encosto, condo as extremidades dant* Ultimo articuladas no su p orte pootetior par . meici.da p equenoo tiran -

riG2

tes._

FIG.1
TSRMO:142.982 de 14 de setembro da 1962.
, REQUEREETE:ACEZEORIOS ESPECIAn S/A.00LIERGIO E MUTUA-CS

MODUO DE UTILTMnDE: UM UOVO MOIWA3 DE YIVELÁ
REIVIPDIOAÇOES,
1.—

Um novo

medSlo de

fivela pura

CIMO:,

wintaa,enrac.terizada

pelo fato que no pino central ri encaixada uma braçadeira me
diana de uma peça retangular, cujos ladoe monorea giro subotancalmenta t-,angulares ao passe uo z maiores alterar.

FIG. -

FIO. 3

EáMO N Q 1.49.699, DS 6 DE JUNHO LE 1963,
REQUERENTE.,JOS VERONESr, SRA •PAIRO.
PRIVILEGIO DE INVENg0."CONVERSOR DE Ufl, PARA APARRLSCS.
RECEPTORES DS TELEVIEXA.

Amar:usam
1, "CONVERSAR DE NP PARA APAREM* MEMORES
DE TELEVISÃO",caraterizado polo is atde censistir na aplioaqgo.
diretamente ao seletor rotabiÁ de canais, de converges constituld4
por‘base l'solahte ' suporte de pinos para entrada, e saida doi sina
sendo que uma placa metcaica mustenta oircuito de ointonia do garde
dor de harmônicos do oscilador local, com diodo apropriado, assim,
cOMO

circuito de sintenia do sinal do UHF a sei convertido, com -

respectiv0 diodo, previstas, ainda, bobina de ajusto do frequencia
ao oscilador local e bobinas de acoplamento de salda do conversor
*
ao seletor.

FIG. 2

ao
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o:Amo r-:•f" , f1.

r, e

fl'\ •
-do aegreio, dó acerdo aei o ponto 1, caracterizado pelo

tes entre si, correspondem resPectivam ate a uma barra aliás
superfície superior, ligeiramente inclisda é estriado ou aerrilhada e, a barre °pista, é sinuosa te perfil aproxime

fato que . a vaivUla cônica paeseia no longo do una canal.
.dotado de uma conexão do entrada no eixo da valvUla o
outro do salda situado ortogonalMente.
TERMO N2 142.186,. DE 16 DE AGOSTO DE 196a.
.REWERENTE.LUIZ-GALASGHI . - R.G.D0 'SUL.
PRIVILEGIO DE INVENÇO."APERFEIÇOAMENTOS P CADEIRA NSPRE
GUIÇADEIRA COM. BALANÇO
Arjapja" •

do a um " S H.
do agósto de 1961
TERMO DE PATENTE No 131.498 de
REQUERENTELHEINRICH UTIGER SUIÇA
TITULO. : "PROCESSO PARA A FABRICAM DE DISCO'
p gviituo DE INVENÇÃO

1 - Aperfeiçoamentos em cadeira espreguiçadoirn

BONTOS-CARACTERIS=

• com balanço, earacterizada pelo feto que doia quadro° re
Disto ilustrado peld me.vo em uma face,. oaracterl.
sado polo.fato do disco ser anti-est4tioo . e a iluetraçeo estar
envolta em uma massa transparente de espessura superior 'a uma.
targota toc6ve1, de maneira que a durabilidade do disco corres'
pondo 0. de um disco que se pode tocar ,uitae vazes e que fique
Muito superior ao de uma targeta tocOvel.
2.- Processo para a fabricação de um disco, segundo o
ponto 1, .oaracterizado pele fato da•ilustração ser envolta par

' tangularea, de dimeneWs desiguais e feitos de tubos,
ag o encaixados em "X" e contraventados na parte inferior
par um par de tirantes e na parte media por um par de
braços em "E", sendo esses elementos articulados entre -si

2 - Aperfeiçoamentos em cadeira eepreguiçadoirs •
com balanço, subetanCialmente como descrito no relatório
.0 ilustrado nos desenhoS que o 000mIgnham.

uma . oapa exterior transparente, e que a pode tocar muitas 46
aos, ficando a ilustração oompletamente separada do exter.or,'S

no podendo ser separada do disco de nenhuma manoíra, o o suloO
sor gravado, prensado e.refrigerodo ao mesmo tempo que

e

mase4

do disco f5 aquecida com antecedendo.

3.- Processo, segundo o ponto 2, 'earaotorizado pelo
gato da ilustraçeo sor colocada em um moldo com uma matriz, aquO
oendo-se os dois cem exercer pressa, logo apes, ee fazer uma

prods5o refrigerando' o conjunto, sem qUe a iIustraqbe ao rompa
o gravando ao mesmo tempo o sulco.
4.- irosoaso, segundo os pontos 2 e ti, caracterizado
polo foto do, em molde com duas matrizes, só introduzir entre
cada Matriz e -a ilustraçee a metade da mossa ao disco que i9Ve
Os WilOOSo

Disco segundo os pontos 1 O 4, caracterizadO.peli
fato do so ' utilizar ilustraçães faericadae segundo o pracesso.

de improse5o ema vasadoo
6... Disco sogundo . os pontos 1.0 5, caracterizado.pei!
fato dó coi utilizar olbrito pólivinilico t. rancha rdntd do tipb.
2.0.0.91500
TgRMO No 147.428, DE 6 DE MARÇO DE 1963.
BEQUERENTE."LUIZ . NOVAIN DE OLIVEIRA.- GUANABARA,
PRIVILEGIO DEINVENÇIMUM INTERRUPTOR DO .FLUXO DE GASOLINA
bOTADO DE SEGRÉDO%
RUMN-Cag. •
.1,- Um interruptor do fluxo de gazolina dotado',

TERMO 12 2 17.35 1 , DE 19 DE FEVEREIRO DE 1965.
'REQUERENTE :. JOÃO CORREIA DE ARAJJO, E.00 R. DE JANEIRO.
MODELO INDUSTRIAL. "NOVO MODELO DE CAIXA AUTOMÁTICA.
'REIVINDICACCES.

1 . NOvo modólo,de caixa automática, fabricada com ma
terial adequado, particularmente, de cimento e destinado 'a
usual descarga' d'água em vasos sanitários, caracterizado 1)2
lo feto de compreender a configuração de um trapézio.
2 - Nevo modelo de caixa automática, substancialmente
como descrita, representada e ilustrada no desenho e clichê anexos e parmi . os finsespecificados.
a

de eegredo, caracterizado Pelo fca'ç que em uma caixa me
iálica inetalado um mecanismo de segredo composto de
um disco mostrador ealidOrio a uma eixo no qual entrozaM

FIG.1

EiZ

gilmo No 172.621, DE i5 DD JULHO DR1965.

he discas que cOmpoóm o seuÈdo u a cabeça em alça de
hasts.de comendo de uma valvóia cónica.

2 eV ntersuptor do flub . de gasolina dotadO

REQUERENTE. RONALDO BARBOSA. - SIO PAULO.
MOD2L0 INDUSTRIAL. "NOVO E ORIGINAL HOD21012.VOLANTE P."m"
vsfcnos.
WIRP-W-511/

1 Q )- "NOVO E , 0RIOINAL.N0DóL0

DE VOLANTE PARI
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•
VE/CULOS 0 0 que

caracteriza ap p encialmonto por ur O volante provido de um aro(1) de olunInio ou aço crotoado recoberto.
por capa (2) do couro pldetico ou similar sondo o aro provido
do trOs ressalto internos (3) regularmente diotribuidos et
Grupos quo, a partir de um nano° (5r diVergem para um corpo.
Contra (6) tronco cOnico.ali oe fixando por meio de porcas .

Mlica.rocobert0 da forace cv com putroorevootimontOo julau

ee

(7) sondo o corpo (6) provido do pm boto central (8).recober
tO com couro ou eimilar'de or que combina com a da capa (2)og da mesma (6) dando ao . conjurito uma forma geral afunilado,.

dos adequados, e no lado diroie do interibr do balcão hd tra.
•Veseaa onde se deponduram ganesoo (7) o no lado esquerdo, no o
,
parte frontal de meato. boleio hd um gradil (6) de fôrma losan.
Guiar.
0).. 0Nov0E ORIGI 'DÃI MODELO DE

MALCX0 FRIGORIFICO

00

' de acErdo com o pontiYprecedente tudo . cdnforme oubetacialmen
o deeeritp, xoivindieado acima'o polca desonhoe. andxon.

wtodap as s peçao com enema° do aro, capa (2) O
boto (8) eg4
de total oromeadcre a .porto infenior da capa2) 4 . provido de
Coontranoidg rogulármontO , dietribuidoe, vartio encaixe doe .
do doo.

2o). o noyo n ORIGINAI MODELO DE . YOLANTE PARA
kréno8 4 , dó aCtxdo 'com o ponto precedente a tudo conforme

.

Oubotanoialmente deeoritO, relivindicado acima e'Peloa deeenhos

Wxoew

TERMO N a leo.oe4 ao _is de eetembro de 1964
REQUERENTE: BRINQUEDOS BRINQ MINO LTDA. - SX0 PAULO
MODELO INDUSTRIAL: "NOVO TIPO DE ENTRETENIMENTO PARA CRIANÇA3
ADULTOS"

/C-;;11 2

REIvINDICACõES
' 1) -

"NOVO TIPO Dr, ENTRETENIMENTO", caracterizado por consistir

NO 172.60, Dg 28 DE JULHO DE 1969\
REQUERENTE. INDUSTRIA E REFRIGERAÇXO OELO-FABRIL LTDA.-W(0 PAULO
MAIO IN(3STRIAL. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE BALCKO.FRIGORIFfC0.
TERMO

ALLYP~+2

l a )- "NOVO E ORIGINAL MODELO DE BUGIO FRIGORIFICO",

qU0 oe caraoteriew eesencialmente por ter o formato geral pris
mdtico de eeoolio trapezoidal poeeuindo na parte inferior uma.base (1) retanaular e ligeiramente adentrado para o interior do
conjunto ficando abro a base colocado ó corpo do frigorifico.
provido na parto frontal, lateral de um amplo vieor do vidro(2) por onde ee entreva prateleirao (3) em forno 40 gradea ê
abro o corpo do frigorifioo situa-se uma plataforma plana (4)
o e parto poeterior do balo gó 4 provida do troo portaa (5) reaularmento dietribUidae podendo todo o bala( cor co .shapa me-

- 1-

fia a
°

o.

bases Main
ou "casinhas", cada Uto compoota de orne 00 1.123 ou
. ou mais bastos ve se juntam no extremidade Superheo 014108

1
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'permanecem assuma@ me solowele gate Co o a80 GM t9COSISIMa"0
poder Sor constitui da dC tres
ou inala cilindros do madeiraP14.
'tico ou correlotos, com EUros nas ad5acencias das pontas surn
2.101.08 0 ma quo 6 Passanto um aro ou anel quo prenda as eludidas
pontas dos cilindros, permitindo que Os mesmos possam manter-sê
armados; polo rato desteS cilíndros ' poderom ser nas tonalidades
dasejadaSo
2) •-• "NOVO TIPO DE ENTRETENIMENTO", acorde com O ' item anterior,
Caracterizado, fimnI mente, polo fato de neste entretenimento, .
Utilizarf-se batedor noz fomatos ilustrados na figura (1) do de
Senho, e, bem ai:2in uma bola. .
_ .
3) ,= "NÚVO TIPO DE ENTRETENIMENTO", acordo com os. itens anterig
Tos o tudo como descrito . rolvindlcado e ilustrado no desenho, anáv^
TERMO Nn 166.704 de 13 de outubro de 1964
REQUERENTE: PERFUMARIAS PHEBO S/A . SZO PAULO
WD E LTIND USTRIAPs"ORIGINAL =ELO DE FRASCO"
BEIVINDICAÇOSS

"011/0INAVUODELO- DB FRASCO ', consiitUide por
' vasilha, frasco ou semelhanto, confeocionade p reforivelmente em
plástico flexivel, em ares e tamanhos variaele, caracterizado
por um corpo pilindrico vertical inteiramente ranhurada lató ti,
tendo em sua superficle estrias horizontais paralelas, reentram
tes que se alternam mo outras identinas salientes o tendo prâ- I
%imo à base inferior uma faixa de altura ideal, taMbâ1 oiroun-'
Unte, coltagurada por fundo liso, ,isto Ap sem oatrias; pelota
to de, frontalmente possuir um trecho liso configurado por aoba
tomento de um setor vertical do cilindro, onde há completa
torrup4o das estrias circundantes que . terminam .nas bordas ver
ticais do trecho limo; pelo fato de . tor á baeo'inferior o a superior conriguradas por duas calotas oef6ricas cuja.parte
tral 6 achatada configurando as bases . prbpriamente .ditas, e ao-,
mo.o trecho ,frontal liso tem as .extremidades.inscrit'as_nos_aner
48 curvos das bases, as mesmas descrovem dois arcos voltados pa;.ra o centro do trecho liso; pelo fato da tampa tamb6m oilindrica
de ' menor . dianetro do que . o 'corpo de frasco, ser do .tadaide . estrias semelhantes, alternedaáente reentrantes e ealiont 'ea e tendo n,,
%se superior configurada por concavidade em :forma da. calóta 05."
fárica.
2 - tyoáisinal, imbuo DE FRASCO*, acordo Som o Pua- .4
to.anterior, tudo como substancialmente descritarolvindicado
ciJA, e ilustrado nos acsonkoz anonos. .

Noumbro de

TERMO NO 166.884 de 29 de Outubro do 1964',
REQUERENTE: ALBERTO PARAS 4 RU: PAUTI

menu rua° DE

MODELO INDUSTRIAL:V.0M E
REIVIEDICAÇõES,
.

"NOVO ODIOLW LIODÊLO

CAWEW

PB CAP nr o o flU2 CO ,--Ny

un.cceon.CarnotorizJ=.essencialments. D-er cor 0not4t2.Co
to trian Solor (1) con Ivneo c=c. c crn oc32,`';ri=ento
eSnoava commuma,arceoo trStn-un Ar2wbow Q2?ccc cc taa.
N'
-•
tosca central (3) . CO Re g onecondo coo 5,-22.oco 2sor/..&£) da ormcg g o Mag o por qunlvlor raio doia p5o (4) Co 2crez-_,:.",: çnloqucv c ao v:Srtiee ponerAor un

(5) cr.a co pro ccc

2,EZ

ma ce 3um do rin tmoto (G) C qual Go 25.= por.c.7 ceio c

-3Oncâeto (7) do forro oczelhanto .6 do encanto li'goiromonto cOrt
@aya.

20) - "ROÇO E snisisiL moras LB OADBIEA", do nardo
dom O ponto proosdonto o tudo conformo.mbstancialmentc,doo
Drita rolvindioodo nnimn b paloo dcouilDs ci.,sc=so
ic-y.

TERMO N a 167.216 do 24 de novew.bro do àçll
PAT:P
REQUERENTE: JOSÉ 121FA0412r.
rs
E CIUTTUL
MODELO INDUSTRIAL:

re:-ATY.L,

REYNITUrTy5S
le) - .Eovj o euici07,n :uri:'n a r.

OiJ

E'

tcr

que se caracteriza caa2rcialmcat7,
do rádio formas ger. ic
tal ladeada por au g c aba3 (1) que ca
pontoe com frizes (L(, ) nelicoc co toCe e Gav.

;1'-•

havendo na parta sUporior Ca Cnizur ,m
uma cobertern:(2) de tecido ou matericl
regulares de fios prateedoo o douradoo (2) o L• --

FC, G. 2

faixa inferior coberta por uma placo (4) de vidro cnvclvide inferior e superiormente pur faixes motSlíeca douro -

de (5) ou ao outra cr qe.lquer cenvcnionto have:do no -c';-ta se
..3ntro de tal placa (4) um clUr.Cro rotonevlar
de
o
eatnco
condo
tal
eu...lürt.,inscriçOes da freqn6cla
ladeado por botJoo (8) de controle envolvidos per tr:.n (9) metrilice . o o d.c.dos cc. k ouslirfr c , trc cr o na -Ft1G 3

'&23

pao superior do cJixa exterza h:, uma uive (10) e co can,.
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Novembro de 1353 567i

.../07n••••n•n

tO uma antena (11) totalmente retratil;

a

parte pOoterior..

da Caixaeoonotituida por. Uma tampa (12) ladeada por duaeabes (13) , identicaa i!e'(1) sem o frizo metalic0 (16).o uparte lateral

ha uma chave (14) e.unui'

tomada de corrente

TERMO N9 142.083 de 13 dtuag?,etiS de neá,
REQUERENTE: ALIPIO . PER4IRA DA SILVA ..- MINAS GERATs
MODELO . DE UT I LIDA DE : "NOVOMOPSLO DR:FAÇA",
REIVIND:r.CAÇoES

alternada (15) 0 no lado oposto há um boto 617),

1. Novo modno de faca, evia0:erizado pele fato
2 11 )

"NOVO E ORIGINAL MODELO DE RÁDIO POR:21UL"

8e_a g. rdo com o ponto precedente e tudo conformo eubst2n
Oialmento deeorito, reivindicado acima o polca deeenhoa

do com..

preendor uma Unica poça, provida em bua parto ¡superior de ua

1g

do aorrilhado ode outro ópotto cortanto, o 'na parto Infor2 ó?

o

projetada atraves do cabo da Lílmina, do um abridor do garroenG

coaxos.

e um abridor de latan.
• 2. movo modele do faca, oubstancialmesto emmo do3orP.too
rolvindicado, com rreforenCia co dep onho amoito, opera no Rimo o2

_
'Piei. I' •

F45.

.4

F7,9. 2

.1Z

TERMO: 151.989 Do 20 do Junho do 1963.
REQUERENTE: INDÚSTRIA DE MOVEIS ARISTON S.PAULO
WODELD DE UTILIDADE: NOVO MODELO DE MESA DOBRADIÇA E

e

PORTATIL,
REIVINDICAMS.

11

1

"NOVO MODELO DE MESA DOBRADIÇA E PORTATIL0

conetituido Por um tampo quadrado ou retangular do madoira Ou
Outro material julgado convenionte, com od cantoa arredondados,
dotado do duaa traveasao-/nreriores, paralelas a duas doo ter -

TERMO Ne 149.807, DE 11 DE JUN140 DE ,T963.
2BQ1JERENTE. YUNDIÇIÇO ARTISTICA LIBOREDO LTDA .-.510,PAULO,.
MIMO •NDUSTRIAL. NOVA FORMA OU CONFIGURAÇXO
ORNAMENTAL EM PUXADO
RES PARA mours E SIMILARES.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
_ °NOVÁ

FORMA OU CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL EM PUXADORES PARI MO
Ver3 E SIMILARES", caracterizado pelo Late de sor constituído de um ciir

oulo de matal, Serro, aço, bronze, cobre, material pldstico ou outro ma
herial adequado, tendo no centro deoenhos ornamentais, entre o cetro e
a borda, um rebaixo reatado, onde encaixa a argola. Uma argola com ra
baixo para Sitação no puxador por meio de uma chapinha e na outra paL
ta, uma salionoia em forma do botão para encaixe do parafuoo com porca,
qu giorve para prender ao advel.
2 "NOVA FORMA OU CONFIGURAÇãO ORNAMENTAL EM PUXADORES PARA MA
MG E SIMILARES", do acOrdo com *ponto 1, tudo como 'eubstancialmonto
desorito no rel.tAme o apresentado noa desenhos anexos.

1.

6-1

gz7,

MV IS easkitan.-NOrtri 2@
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less opo3tt0 0 00 maio 'iengaB Do E= 25r SotangularD•earacto
I
.
~por poasuiren duas projetWoo do tamanho o rosiotencia
oonvonienteop.situadas aa altaranmdiana do cada .irevoesa, do
Bodo a poderem suportar doireixino . quo 2E0 paseantos poisa noa.
àao o ultrapaceondo-ao Ocnfigurare2 quatro pontoaa . de oino,' 00
âado externo dan travosonoo onde no articulam quatro brateo,.po
•n2.0 ouas oxtremidadeo . intornan, cnquanto quo . ao oxternao. ao go,.
vrN .k..z&a por arváulagEo Ce 02,210 C3 02 ledos Smtornoo'dan
o,21-2,00 Calmosa, do sorna a ouo o conjunto . posoa ao dobrar polo
e tampo da momo polo gato das'pornue serem obliquam em relaçiio
.1n
• 'boa latoraie da mesa e configuradas por duao . arma4'es om
v
ertido
mia
parto
central
raie
largá
o
dotada
do
raego
'
So, control Para manasolog polo fato da travessec inferiores o
prbsas no longo da foco. forjar do tampo taro, ea pontos ido-,
Cie, prdximoo %a ontromidadoo, feio onceite2 do.tw.anho'eapnz
go rocobor por onceixo a Parto Enio larga da e=gEm Qgn corai.
Gmra oada par "de.pernas, do fCreaa mnnter rigido o osajuuto-,
c‘gengo armado.
ql0V0 MOD274 t2IINSÁ DOBRADIÇA E PCBTA2W
2
Ccerdo 00M o YfflU40 c2toriOrp tudocomo nubetacialmsato doece
,O .,„ iluctrado moo dcpookesagoxoo g reini.ndOoodoeS„ma.
URT.108 1510099

'D O 25 do julho do 19530
2EQUERENTER MANOEL DE ALMEIDA PINHEIRO HM%
WACHADO. . 8110 PODO
DIODgLO .DE UTILIOADE8 GARREM DE nigi COM PIOS ELÉTRICOS PAHA
.VE£CUL08 2 faunos.
REIVINDICACUSE
'X- CARRETEL D2 =à co suo.nânikõos PARAMI£OU

Novembro do ISGO

comento olôtrgã o por egotrn4da polo eGadOor ~ne go SIO
woferido oarrotol0
XII . Tad° oca0 docorâto no prOoont3 =Iria o t==
iletrado moo d000nhon BMOZ000

'dr= 144487 . 23 do outubro do 196P •
REQUERE= PABIO GEREM . SÉcs Paulo
DE.MEEÇO - Novo modOlo do St:apodo porta,
iminiuwogEs
1. Novo medeio de leM POds portátil, caracterizado pelo fao
to. de compreender um cOpo de alumínio, com a parte ouperior com
rosca removfvel, provida de tampa de vidro, e ainda pelo fato do
no intmior do dito capo der provida uma lampada roscável num supoW
te, fixado por uma porca na parte central e no ootramo inferior.d0
mencionado capo, dotado do um espigão rosqucado ou tubo, entrosadO
oum imã permanente,. sendo que do interior do dito tubo passam, ia.
alusivo atreves do. una atortura adequada no mesmo imã, dois fico
condutores decorrente, dotados nan extremidaden externas da gaio
mas para fixação noa pOloa da bateria do carro.
' 2. Novo modelo de lampade portátil, de acer,:c ema o Perite
precedento, o substácialmente coio descrito e reivindicado á com re0
ferencia ao desonho anexo e Para os fins-espocificad000

WUNC 0 s. 144 060 do. 23 do outubro do 1962
~omites HàNS numa . Botado do Rio do Janeiro
Modlo do Utllidadoe °UR NOVO Atum DE BANcADA vERSIITIL0
POETOS CABACTERISTICOS
â e Um nevo torno de bancada voraL441 0 com caco maelça de açc,
ternamente cavada em oeçOes retangulares, caracterizado pos,.
Uma pega deslizante na cava superior da dita base maciça, atraves„
' de uma guia adequada e acionada por uni eixo, o qual â aparafusado'

• n(54
ág'S 2-00tRW 0 Caractózado "por . co 2orMar ar) wa é-drrotel 'embut
00 oo imsa o4na o portador de um °collo oldtricó, que naquele ao
.oi?e,19 dut .o.m&tioomente pan garoa G00-'?..a 2,01a do ret8rno alatoa
0:àé .0-âwdê rogorldo oc,,71woolc;
ãlTRICOS PÂBâ . V2fuld
sz . - CAR22TELW àSCA
—
1, 2u D ,earaotarisado ninfa por ter, ma base do 'calma do carretel
2roscu2noeo Ueladeo oRmtàomo da pontatoa nara entrada lap:

num orifício disposto no batento da extremidade da referidabasem2
giça; em gag o mi dita peça deslitanto e no batente da extremidado
da base maciça são colocados aLtquadamente diversos blocos' prisoâo
ticos.
2 - UM novo torno do bancada versatii, de a ; rdo cem o ponto 1, ea
racterizado pelo fato dos blocos privaáticos serem do base rc.
tangular, com um lado maior cpostó em orce do circulo e, um ladon,„
nor oposto obliquo,sendo consequentementa esfria a face correcpro
dente'ao lado da base em'arco . do circulo, enquanto,são rotas ao 02.
tras " faces dos ditos, blocos PrInaá'ticgOs.
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3 . Dá novo terno de‘bancada versÉtif; de.acárdo com os pontoe 1 Cl
2 ) Caracterizado pelo fito da peça Aeslisante l na porqío supe.'y
p ior ) da sua face : frontal) sei chanfrada numa seÇãO planwhorizon.
tal adjacente a una scção.esferica ) - formando acalm.ust Sngulo .diedrol
que corresponde justamente às fades csfericas

.doS

d

adlacente w .uma s sueo .esfe'rica,•forstando assim Um en g ulo diedro)qun,
corresponde justamente às facesi.Osfericar doa dito; blocos) tudo
•

xos.

ondo uma'unica pega Satks,

•

yronsagem;

material formado por umg, 009

podendo;

£8 travam 'betem q ualcuer oonriguraçioa

tambem ) o batente da extremidade maciça da baaasttaciça'apresentausi

substancialmente'cono atila deserito . e representado nos desenhos ane

chutolra, morem mo/4s, /Yd 'noa tnitui oporia°dc

.,110.8f45de bori.aohn, dom ma oar
aotorietioas de °Ouro,

blocos; e em que)

chanfro idinItice ao da peça desliaante h ' uma 'seçãO plana horizontal

Novembro de 1968 5577

ipt) ffox icirom

.miarosiçXolx SOLADO PARA 'MIMA%

com o ponto Préseedente . e tudo sonfonse

de - ãobrdé

mabstanoialaant. descri.,

to, reiv indiOade e Y810.4 desenho anaácimil

é
AP.

1‘,.: 4

•

"

ui(

2ÉRMO W123.519 de 26 de maio de 1961.
'Requerentes LÚCILIO VASCONCELLOS - PARANÁ.
TERMO X 2 143.374 de 25 de setembro de 1962.
Requerentes BRASIME INDUSTRIA METALURGICA LTDA - GUANABARA.
'Modélo de Utilidades "UMA TAMPA-CONJUGADA A UM TUBO DE DES.
CARGA DE AÇUCAR".
REIVINDICAC5E8

12 - Uma tampa conjugada a um tubo de s descarga de açUcar,
caracterizado pelo fato da referida tampa ser atravessada cantrelmento por tuba, cujo aegwint. inferior penetra ata' e-fundo
do vasilhamo em que.fer adaptada, enquanteve segmente superior(
ma sua abertura será jj revide de um,feche convencional usado em
açucareiros.
'
•
22- Uma tampa cénjugada a um.tubo de descarga de açúcar,
de acOrdo ' com o ponto 1, caracterizado pela extremidade do tubo tei• uma abertura em eeecZo obliqua 1 base, sondo o referido
tubi, envolvido por um anel deslisante, ' fendido longitUdinalmen..
te, tudo substancialmente como aqui descrito e 'representado lesqueraticamente nos desenhes 111118x0s.

TERMO NO 144.554 de 31' do agesto de 1962.
REQUERENTE; SLAD CIA LTDA. - Sn PAULO. •
PRIVILEGIO DE INVENÇXO: "ORIGINAL DISPOSInI0
EM SOLADO PARA CHUTEIRA".
pONICS_CARAcTERISTICOS

•
L 2 ) "ORIGINAL DIS203I0(0 EM SOLADO PARA CHUrE3RA", eArActdrizA-

00 polo Iate de AS travam (1) bom como o solado inferior (2) da

Pr1vil6gio de Inveng•ios ."ABERPEIÇOAMENTOG EM MOTOR DE
BOIS TESPOS°:.
mim:~

Em.re sUmO'reiVindlOAM-S8 cem° pont os'
oaracterist1005

fnvençSo..

dj
•

•
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. g. APERFEIÇOAMENTOS EM MOTOR DE DOIS TEICOS" 0 caracterizado pele
Sato de ser constituido 1:o.)r duas camisa coile -otadds por .sUpera
posição, sendo 'a superior cilindrica e toposta troncenica e
mom a base col.C.,aada para cima.
"i1PERFEI9OnANENTOS
•

EM ' MOTOR

DE DOIS TEITOS 0 , como no ponto anteN.

p ior, Caracterizado pelo fato de ser dotado de um pistão duplo,
ou soja, formado por dois coos de diâmetros e dimensães
Wentes,.dispostoi em seguimento, unidos sem solução de -continuidade, ficando "o . corpO de maior diâmetro na n.rte.superior....
APERÉEIÇOAMENTOS EM MOTOR DE DÓIS TEMPOS", comá nos- pontos
anteriores 5 caracterizada pelo fato de compressão do 'épmbustivel realisar-se entre as partes do pistão.
Tudo como, substancialmente, descrito, desenhado e reivindi.cado.
TgRMO NQ 153.925, DE 23 DE OUTUBRO DE 1963.
REQUERENTE, IRMKOS BRACCO LTDA.-SX0 PAULO.
PRIVILEGIO DE IN11EN0(0,"NOVO ENCHIMENTO PARA

'2ernla cilindrica on.retangular, de Motel, ptastic0 OU OUtFd pa-pcmc),‘
• al'adeçuado, provido . do um suporte em sua parte suporior'intd.rna.xeo
ra dois rolotes mdvoie's, montados em seus respectivos oos dend.!
gomes rolotee • mdveis .em some eixos áravds de ranhura; ion3i.ted4áin
praticadas no. referido suporto, podendo um delos cor.giáttici:tok;:dCarj
pos numa extremidade das ranktras, pormanecondO O'OUtz'o•ptWolgtraV8gâ
das ranhuras.
2 Um dispositivo, conforme reivindic4[1:0-,Vcaractou2Sel
do por comproender ainda um dispositivo 'de alataner fixado na.pay.J.
'te lateral externado balde, acionado a:Pedo1 0 bifurcado em una
te superior:, de modo a formar dois braços que ao àjuetdm com 00 we)
lotes, -para a deslocaçZo . de . um deles atravás doo •cuportes
dos, em diroça. o do outro imobilizado, sendo provido ainda do moca
la do reterno à. sua Doeiçao normal, sendo ainda dicpooto, no loáo @;?
pasto do.baldo,.em sua parte inferior, um roècz,lào para g lizeça'é 6-Z
imobilisocâ.o do balde em. sua poSigSo normal pela pr.occ go .do »6 ef) I
Usudrio, nelo apelada.
• 3 Um dispooitivo cuxi1jar, confo rmo. re iviUlUedo nn0
reivindicaç'Oes énteriores e subStancialmoute 'sois refwenoio, 000 Q0e2
senhos anexos.-

CALÇADOS.

REIVINDICACOES

1 - . Novo enchimento para calçados, caracterizado por
2ompreender essencialmente uma placa, feita'd material.elástico e
SlexTvel, do tipo espuma de plástico,. borraolla" ou fiimilar, tendo
monriguração.acompanhando o. formato d ola do calçado,.na região
Correspondente â. planta e dedos do pá, placa esta com espessura
aproximadamente constante, com exceção apenas de uma área extrema
antebior e mais esPássa, correspondente áregião de apeio para os ' .
dedos, é ainda uma laráa faixa periferica, suavemente chanfrada,fop.
Dando canto vivo ao longo de todo o seu conterbo lateral e anterior.
2 - Novo enchimento para calçados, como reivindicado
Ou 1, .substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos,
Tgemo na 152.159, DE 22 WAGSSTO DE 1963,::
REQUERENTE. ANT8NIO AMAT..:SZO PAULO,
MOOLO OX UTILIDADE."NOVO APARf£R0 DESENTUPIDOR DE.PIA90

mazziaçasz.g.

o presente pedido ou eaguix
Lm resumo reivindica
tos pontos caracterigticoe:
I - NOVO APARELHO DESINTUPIDOR DE POSpferwcdo-6 um
tribo de. borraCha ou pl;ietico coulm,com uno bocal num dos eUtre
moa para ent.roduçec.do bico das torneiras de pia,IevetOrio,bcp
nheiro á iiimileres, porem caracterizado por ter no Outro extra.
no do tubo uma flange de material eleatico, termine4o por amobucha, que cobrem g . bSca do sinto Permitindo seu.desentupimon.

FIG. 9
• Ei
-%~0622r-re,azzzzzzárzzrznw
2

,

to pela prOpriapreeeTio da ;sua vinda da tornelra.
Tudo como descrito no presente memoriza e iluotrado
nos desenhos em anexo.

FIG. 2

.8
.FIG. '3' .
CâMó 115 152.238,.DE 16 DE_JULHO DE 1963,
EÀWERENTE, JAN TOTH..40 PAULO,
52.M.RWIEDIO DE INVENÇXO."DISPOSNIVO AUXILIAR
D202 2 SEMELHANTES.,

PARA LAVAGEM

DE

ANIVINDIÇACNJA

'
para alavageni de pisos a se7
00.1anà, coracterizado p or comoreonder um balde ou recipiente de'
Um dispositivo auxiliar

Quinta-feira 28

Nove.ebro, ,

bIARIO OFICI-I.L (Seção III)

2.0).uciacurto

TERMO: 151.504 Da 14

de Agasto

RSGERENTEs'INDVSTRIA 5 COMERCIO SIDERAUTO S/A.
SAO PAULO
MODELO DE UTILIDADE: MESA

PARA ME-IREADI49 DO SeA DE

AN

AUNOS DE Sial~itio MESMO", conformo roivindic4 go asteilor,
,do substancialmente Me descrito ao rookko olltiOts2Á
dow.1

de 19É3.

COM:CADA COM DISPOSITIVO

.;nho apeDSe 80 .

prosInt4 nononialek

PARA PASSAR ROUPA.

'

REIVINDICA=
1 0 ) " MESA CONJUGADA COM DISPOSITIVOS PARA PASSAR . POIS-.
PA"; apresentando estrutura metálica ou de outra natureza qualquer
desejada, compreendendo, por exemplo', duas peças tubulares em "U"

in

Ssig

vertidas, dispoitas paralelamente, conformando ramos os •es do con -

act

junto, sendo que à base de una das peças em PU" se articula, por do0114

bradiças ou similar, tampo do mesa, caracterizada pelo fato de que antro as * bases das peças em

0 11. n.

invertidas de encontrarem illplicadas

xtr:,

.hastes em fona de biela-Manivela, sabru as quais se assentando

sopw

bua de passar roupa, estando uma das bielao ligada a regulador ezten
eive' dotado de manopla

dg

eitlYee

fixação, enquanto que, á base dai peça em

"V . a que se articula o tampe se encontram associadas armaçáo supor:

4.1.2Wie

ti, de forro do engomar o certos receptores . do recipientes para água

151.565 13-51.4 (Re Ait;t8 41,

TERHOt
e oâspensio de goma. .
20 )

" MESA

CONJUGADA COM . DISPOUTIVOS PARA PASSAR ROU

PA", Conforme reivindicaçSo anterior, tudo aubotansiclmente como dag.
Crito no relatário e iluzitrado nos desenhos apenso° ao presente

IgIt

az'

XEQUEUNTE: ALFREDO SOEIRO DE SODZA-Ria." SO
PRIVILEGIO DA RIVEN001 APSBFEIOANWWW 21410DWID,14•
LM ARADOS;

NIVINDICAOU

-

_

UR
as aivecas proporcionand041106 reveiy,1
nOeS, caraaterizadoe por consistir, essencialmente, na api2
cação, ao arado, de Una alça de comaidovmdvel, articulada
à armação doa timaee O provida de mona, pressionada para tOt
ao encaixe num batente adequado, de um pina soliddri0
dita alça, em duas poaig5es fundamentais; esquerda: e direitas
determinante daa . poniçães da:0 aivecas nas reveraaes#
1Y-"APERPE/CCAMENTO TWPRODUZIDO EX ARADOS' 0OM0OU0AâO

morial.

modo novo de acionar

2) - 0 AMPEROAMENT6

INhIODáIt° thf

ARADOS ,/

I

ao adi* ooft O n

ponto - 1 .. caracterizado ainda pelo fato das

aivecas serent.ajo

cloradas poi' reversão ..., mediante a MCvimentag g o . fle uma slge,

' fixada

à armaçã6 dos timUe e provida de tua pino que se It0

troduz . num batente de fixaç g0 do movimento,' situado
ta e esquerda, para uma
de uma:

ála

a

Urdo

ou outra roveraWdeoejada ll por gab

fixada ao eixo da alça descrita,. Bonda dit&alÇtil

localizada de maneira que pousa ser acionada polo mo-COM-UI
do cavalo mecânico Mesma diriginke.

FIG.1

/

j)-.ApuniçoANENT0

de aadrd ao
e
ainda pelo fato da alga aoioilai as 0

INTRODUZIDO 71i ARADOS"

Ponto -2- caracterizado

aivecas para um e outro lado, para rwersZo.

INTROILIgalLARARSE de aosrdo dOn 0 o
. present0
ilustrado.p4/0 deseaho ase o acompanha, •

4)-"APEnFEIWAMENTO

ponto -3- e ainda como oubsuálcia/mente desorito no
...mor:.a1 e

FIO. 2

4

TERMO: 151.902 De 14 de Ag;sto de
MURERU: JOSÉ VERONSSI. SA0 PAULO
PRIVILÉGIO DE INVENÇAO: CIRCUITO PARA RE-IRRADIA.

OCO DO SOM DE APARELHOS

DE REPRODUÇA0

DO MESMO.
C

REI1INDICAÇOE3

1 0 )"CIRCUITO
RELHOS

PARA RE-IRRADIAÇA0

DO SOM DE APA-

DE REPRODUÇA0 DO MESMO' caracterizado polo fato de consistir

em transistor COM acoplaMonto do sinal de iiduio, para ziuste de n{vai do idjeçU, com bobina dotada de derivaçaes de re-alimentaçao
do transistor, com formaçtío do oftilaçaed de frequancia fixa bem de
terminada, voz conjunto irradiador formado de a
metro o

filtro

de froquencias espiarias,'

g oiras

de orande

*mo 24 151440 9 DE &DE AMISTO Dá 1963.
RnIIERiSTS, EDMUNDO PRADO O1IRA;;40 PAULO.
• XNVENÇE0411 1,,k0 ODSTIglICO,
EDIVICWIOArão •
. . Em resuMo reivindicapare o rrgaontfy.pajdA 4a u
tes :entes osracterixticou
- 1 - 'JACO oimismijo, caruterizsdolm'ac forem
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es laminas resistentes,ocas o semelhantes a
colheres alongadas, por dentro das quais possam é prolongamen4
to de laços triangulares, eretas feitos de tecidos comuns ou de
material fleiivel equivalente, wm deles tendo dois cadarços
partindo de vertices opoetos do laço e, o outro, tendo argolas
nos vertices opostos correspondentes, e por onde passam os
referidos cadarços para der e'firmar o leço.em tórnó da cabeça
do feto, ainda no corpo da parturiente.
II - LAÇO OBSTETRICO, cercoterizado ainda por ter uma
espatula auxiliar, ligeiramente recurvada o com uma fenda na
extremidade oposta ao Cebo, por maio da qual áao ajustados, na
(cabeça do feto, os cadarços do lapo - trianguler . acima reivindicado, assim permitindo a formaçU do anel de preens7m que,tensionado em" sincronismo com es rontreçOes uterina% promove a
extraç'áo do feto nos partos com dietecia, como no perto normal,
Tudo como descrito no presente memorial e ilustrada'
nos desenhos em anexo.
duas espatulaa

P/9.2
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aente um curtó -trecho. ObliqUo Seguido de ganchoSo
3R) -0UMA CADETRA2ARA O TRANSPORTE DE CRIAR AS EM 8/OICLETA2
do acordo comes pont.os .1 e 2 oaracterizadiss pelo fato de ogè,
'ter previsto em ambos os lados da cadeira, barras ocquadrw'
das, de anèulocarredondados 0 . com a extremidade do ramo ver=.,
tioal. firmado.no assento da cadeira C O'ramo - berizonUX, pre
lonsado em curva, firmado nas barras do enco .sto dà mesma. 2£1
&alalamento ao citado ramo vertical bá um outro d prdximo ao
onoosto, que se firma à.° ramo horizontal da burra eaquaáradá
'o na barra do 'assento do lado respeetivo, 3o0 ~loa. duo
barras esqUadradas 'aiobotiouledos as extremidades de uma
barra em "U" . torrada de material plástico ou equivalenteo

TEREO N e 145.698 de 27 de dezcmhro de 15:2.
REQUERENTEe JOURNAPAL INTERWAT CUL C, - vurzulu,.
PRIVILEGIO DE IMVENÇA0s "LUBRIFICADOR DE 1, U0A); DP.DA VAGE°
VERROVI6RI00.
.122I.Tra.MACT-ERMI9s9L
Um lubrificador 'do manca pare v ai o forroclrio ode%
taco pare ser colocado- numa caixa da mancai adjboont..) ao indo inferior de um meneai entre um colar o friso de mancel, carÁterie,
de-pelo fato de compreender tira °Amime de teciiG que fome um per
Se escaninhos alongados centres o'um escaninto alsngedo adásconte de cada lado . ° paralelos aos ditoseaceninhos Ob4W810, sendo

ERMO: 151.2,2 De '31 de Julho de,13.
'REQUERENTE: SILVIO FIEDIER BATISTA- PARANÁ
HODELO DE UTILIDADE: UMA CADEIRA PARA O TRANCPOR-

DE CRIANÇAS EM 'BICICLETAS.
. REIVINDICAÇOSS
10)-"ITEA CADEIRA PARA O TRAN2PORTE 1 CRIAN'AS ;1i'T B.á:TCDETASn
paracterizada pelo fato que um par de bar:aa de ferro 4 dobra
to de Lodo a formar no ter ,:o inferior de cada u nia delae.um.N2.
pio a;:co, seguido de uma parte ortogonal, um pequeno treco oblivo e um. Ket.oho na ' enrenile superior.
tE

2*) - "UM CADEIRA PARA O TRANSPLPTE DE ORItiNCAS EX,E,JOICLETAS0

de ac3rdo como ponto -1- caracterizada pelo fato que. na extremidade das partes arqueadas ou suportes dobadeira 63 aObem-fixaaos 'ontribos em o w com um anteparo interior de pró.
tecao; Mais acima, na parte oàogonal, se &%ham fixados nbs barras Lorizontais o assento da cadeira e - nas verticais ou li
gelr,v:,2nte iic

sa duas almofadas do encosto e fnal-

a dita camisa formada oom uma superfíole entorne fçlyvdo, um nd. cleo elástico recebido em ceda um dos ditos ed.ninhoe r.ra impe
lir e1i;sticemente a dita auperflois felInda co,..tre o lado inferi
Or de um nunca, o dito rácico enczrranUn a 1.croo in2eilor de
ume caixa de ' mancel nervurada entre aa owe rervurse, e
cio felpuda
felpuda de . dite 08MiCG que' inib.rme:.e te dt L . nUle y s .Irra
passegeno de lubrificebte espaçadso nos ador oje . rtos ao uu pleno vertical atrav6a do eixo de vsa.mancs1 quando n dito lubrifica
.dor 6 oolóeado numa caixa do mensal o tendo uma poreb de dita
.Ssien e superfície felpuda pássando completamente atrav6o ao moio
do lubrificedor entre os ditos escaninhos centrais pelo que a eu
perfíoie felpuda da dite porgSo de camisa proporciona Um trajeto.
de labrificente Capilar direto aedo e porção : de fundo central .d0 dito lubrificador para o lado inferior central de um mancella
dita superfície felpuda de alimenteoio central forMando duae
uerf4les de arco que se encontrem e dividem .a .dita . oemloa em Ouse.

Quinta-feira 28
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panca, estendendo.ee de ' dit&u;lape dtede. pe adjacÉnnid de bOn
61ifrenta3 . dop.dites.eeconinhod contraía li.4djacenolee de bordos
posterior. don . ditoc escaninho* eentreia,'Iiendoe:dita.cemina.for
Dado por'dade peçed com porçãea páraleles odjaemited de cada pe.
40 pede* eütXe de ditos* =faleci centrai5. e cootaredae.junte..
ente no tapo e fundo do d dite* Pentes paralela° C defendidas
thedi:fiLborda frontal ati a borda pdeteilor ded,41tod,dedeninhoal
dogreid e mag.: fita de remoção pre ga ded_bordad,dienteind . * pote&

tenor doo dites eeeeninhoe oentreld oupegíció interno . doó
ditep'porg -deo . de dance deparando . od . ditectuicleda oentroiál,
dito fito de reno4o pinicando eM . ternii dói furco centrais ada dl
teu docsninhOmffintreleve unidoe na Cento do dito lubsitimii~
yen formarem. dlçe '14re dáuated o ditdlubriticaddrjmneoetr

Novembro de 1958 5681

euponfoie felpuda de. dVie parçãtO do comida própareldne nin Ceva
jeto.capller .de lubrificante direto :ddadep porçE2 de fundo dm.
'trai do alto lubrificadOn para o ' lado ihfeflorcuntral de um maucal, a Oito euperfUle fcipudá do eilmentaçad . contral formende
tu; superfícies de laço coincidente,* paroleie° que diviSem (Feito

Unos( em dued portee,.os ditos laços entendendo-0e doe adjectn
elas da bordo frontal dos ditos escaninho° atá As,adjacincied do
borde pocterlon,dos ditos escaninho°, 'rendo a dita @ami g a formadà
to Onde peçao . com porção° perolado, gedjacanteli do. eadn-Peça poaaaz
_
do cotio co ditos ndeloos e.cestureddd Juntamente.
.tdpo ,e fundo
n •
Oto dites perçUe Paralelas e ectendidee d partir de. borda frau.,
&el G-44 A bode Poetérlor doo diteddedeninho

le mándal.
.2.; UM lubrificedon" te mencel•pere•vegidlorrovitne
' adaptado pare Rir odlodado num* ceixe te maneei adja.dentd'aci
eire.cts.,
do inferior d* um M.ancel entre o colar ó friso do
. , máncel,
.
'rizado'peld foto de compreender uma °anta° de tecido sinC 2O-ona Nua
por de.eecaninhoe contraia alongados e um eeconinho e/engodo ádjd
dente de cada lede e paralelo aos ditou cominho° controle, een.,
Álo a dita camide • fdrmade com um: euperfície externa felpuda, um
Mácled elástico ricebido em cada um dos ditos escaninho** pare impolir , elèeticemone e dita superfície. felpuda contra o lede infe
nor de um mancai, eendo o dito ndalao • que encerro ou escaninhos
de dimenaão aUficiente para encher aubeiencielmente a Porção infe
e
rior de uma caixa de mancal hervureda: entre ae abas nervurati,
suPerfície felpuda da dite ' camiaa que intermela - oe diteá núcleo('
forma passagens de lUbrificação espaçadas nos lados opostoa do um
placo vertical através do eixo de aiameneai querido o dito lubrifi
cador 4 colocado numa caixa de mancal e tendo - uma yorçao da dita
comi go e auperféid felpuda que pasce completamente através da Par
te mediana do lubrificador entre os ditos eccaninhoe.Centrale pelo que ri auperfície felpuda da dita porção de camisa proporciona
Um injeto de lubrificação capilar direto a Partir'da porção ' de
fundo central do dito lubrificader para o ' lado inferior centrei
de um mancal, " a dita superfície felpuda do ' alimentação central,
fora/ando duac . auperfíciée, de laço coincidentes páraielao que
dom a dita camisa eM duna partes, estendendo-se +Da ditou laços.
Áeode as a dàaet n cia s da borde. frentel doe ditoweeceninhoe cen.
' trais até ès adjacenclas do borda poeterier doo ditos edoeninhod
oantraia, sondo a dite camisa formada por duaa peças . com porçOee.
paralela() atjacentee de casa peça paddendo . entieoa • dito* Adelede
contraio e costuredos . une ' ne outra no.tt¡o• e no'iando doe ditais
PorçOes paralela° e,eatendiftee'da frente 1 boSda-postertor
toá eaceninhos cen'anie.
3. Um lubriácador de mancai para vagão ferroviária
A goptado.pare eer celdeado numa colos de mendái adjaeinte ao
do inferior de um mancel entre o colar .e °fria° de meneei, cumtenizedo pelo tato de dompreísider uma 089484 de tende qne fórma
em par de egogninhos alongados sendo. e dita camied formado dom e qk
uma ouparficie . felpude externe,. umfideleo °láctico Ded•bidom
da 'um dos . ditos • edcaninhoe pors.impelirmidlistidement. e Me IA
porfiai° felpuda contra o ledo intendi dou à Mencel,..eandd da (4
tos eseeninhos que encerrem o ndéleo . de dimeneZed suficientes pe*
re encherem subetsnoielmente a porção interior de Indo caixa.. de
mancel nervurede entro as ouso nervuras ó tendo'úme'porção da
te csmiss (*.superfície felpuda paseendo 'completamente otravás de
porção'mediene do aubrificador entre os ditos escaninhos pelo que.

TERMO N o 151.024 d* 24 de Julho de 1963.
Requerente* JOSÉ JOAQUIM MOREMO . SANTA CATARIa&
Modal° de Utilidade& *MOVO MODÉLO DE caço PADA MOTORES DE
Wang s UTILITÁRIOS*.
REIVIDDIOAGBES

• 111 ) NOVO YDDÉLO DE OADÇO PARA ldTORÉS
DE VEZCOLOS UTILITÁRIOS* - constituldo por uma beee laminarprovida do orificio nas extremidades latei. ale: caracterizado
essencialmente pbe 'peesuir uma lâmina dobrada em forma trinn
galar com o ângulo partindo do oentrcr da referida lamine o p
ele colidéric, revestido externamente de uma camada de borra
chn ou equivalente obre e qual.6 comprimida e fixada uma lâ
..mlua.acompanhando a mesma•configuração inferloX-0.quo,poesue
superiormente um membro roeveado..
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22) v ivio MG221,0 12 CALÇO PARA NOTORE1
DE VETCULOS ea-forme reivindicado em 1 2 , oubatancialmente oomo deacrito, reivindicado e iluetradn rins deaenhoa anexos.

4 DE ABRIL OS 1963
TONG SEN0.-BX0 PAULO.
MODgLO DE UTILIDADE: NOVO Nondu.os DISPOSITIVO DETUTOR 02
ANTISEPTICOS PARA BOCAES DE TELEFONE."
7-12140 N 2 150.723, DE
REQUERENTE.

ANO

REIVINDICACEB

IABACInalZADO'aelo'lata'zle'coupraiaJaa 'aulatitLa7o iLaacal.féa
ume dapla aulha coactrui,semuns, por um"redapé tanduto" , ioto
da de chapa wetnica estampada :Condida co. estudada em qualquer metal , uoterial pldetico, maGeira ou qualqucr caarv clomento aDequaão ao longo daa pere!2ac, no xna-do-cho, providea caà aia;aiSo da
dita calha de 1:amaas tamUm continana a in:apan a aateo nas oaala ofloram ao tomadas de : correntes ligaCas e noção colorada no intea
rier das CaDee paevistao os naccaaJr:se elearodu'asa, li3 a Ziaado para oorreate eléCrica e ainelia.aão aaaa carsa e a J.2
fone na outra, pea:Zeitamente ioolãdan Lua a outra.
22) " APERFECÇ3A=0 INaRalWaIVG

T)-Novo modelo de dispositivo deta ator de antisépticos
2Ara DOCABB DE TELEPONES,constitol da por ume pastilha
3ca,caraterizada por saram os dois lados da mesma

Ti
- 2 YaRA.INSTA=
14CX0LI TWADAS DE nrnmETEs =TRICiS. zruilur5 aZaE1707:2
o na cem
caracterizado de acordo com o ponto 1, e ainaa polo
preender um aodaa6 conduto, isto 3 aos calha divida em duaa paracs independeate . no sentido do cumprimento e paovida, cada pa2
ae tampa ramovível, mo interior qual ao J51i0 ao 11.02,
o e paaa
reopect:mamonta, para a correnta alitrea e Lincla a
teleZones, ficando ao tomadas oiaaadas uns ditsa taaaao.

otavidoa de furos passantes e ligados ,um lado ao
outro,em toda á periferia,coitendo,a Pastlha2nO
celatro,produtos antis(pticos;
II)-aovo modelo

novembro de 18

de dispositivo detentor de antisépticos

APER2EICOAITE2TO MROOTIZTVO EM E
IN=A26E5 Ur TOWADAS DE CORRENTES 1 ,132-Ice, SZ2:AISZAÇA0
SOLE., Laanerazado de acorC,o c ,..m o pauto 2, e áí1a3a ea;m0 0 -a
tuDatarcãalmante deocrito e reiviaaiaa q a n1 oresante =o1. 1.1.1 e

para hocaes de telefones,como weivindicada no ponto
',caraterizado por pastilhas em que os dois discos
la'zeraea,tEm o centro constituido de pano ou téla,

Llu.aaaa nalo desenhos ame o acompanha.
SV:0 ligados

um ao outro dirco pela periferia,com'

o antieéptico no centro da pastilha;
T.II;-novo modal° de dispositivo aetantor ,N,laíntisepticos

a-

pare hocaes de talefonas,cono T2ivindicâowas pon-

tos 1 e II,caraterizado por pastilhas com os dois
discos lateraes constituídos intelrsménte de 'pano
ou téla,ligaloo

UM a0

outro pala periftria,a o n -

tznao o antiséptico no centro - tudo como substanotalaente descrito nos relatorioe,grafacaments
nostrado noa desenhos inclusa e reivindicado
ca..-aa-.a.tr.2s pontos carateristicos.

TERMO: 152.157 De 22 de Azátto de 1943.
REQUERENTE: ANTENOR JOU DA VEIGA, S. PAULO
/WEL° DE UTILIDADE: SANEADOR AUTOMATIC° PARA P5E103

Hr Rítmicos.
REmplcAçus
Em resumo, reivi y ica para o presente pedido oe se&alotem ponaos earacterlatiEbe:
•

I- OANGRADOR AUTOMÁTICO PARA PRETOS 111DRADLICOS, caa

•

racteriaaao por ee formar de uma válvula que tem no topo duas canalizaçães para espurso do ár, as quais são fechadas por umabucha cnica, provida de aba na parte central e que se 1508100w*
para cslina eatomhicamente, pelo proSprio nula() do sistema de •
frelaa.
II- Tudo como deaorito no presente memorial e ilua-a.
arado nos desenhos anoxoa.

F6Esz.asiaurimiRTirn

F

64

,

,F19 2
I

19ó3.
';WiMaN2a. WALDIR PAULO DE aGUIA.1.-E. DO R.DE JABSãaO.
AlIiEGIO D2 INVENÇED."APERÉBIÇV~TO INTRODUZID(i EM E PARA
INJTáLay;i0 Ir,: TOMADAS ME awsura SLáTRICA.(SINALIZAÇXO E TELE
v3:15.
119.5cg , DE

=o

is

REIVINDICAOES

is) • APEBTEICOAMENTO INTROD2T.V0 ',Ta N rAlu TM=
raa.aQ .atV.:ra.a.ia; ME CORREITES MIZTEIC.:V; BiNAIIZAÇXC 2 TEIEVONEU"

TERMO: 148.423 De 23 de Atr11 da 1963.
REQUERENTE, BETON PALETTA DE ALENCAR. RIO GRANDE DO SUL
DENTES.
MODELO DE UTILIDADEt . fitV0 MODELO DE ESCOVA DE
REIVINDICACW:1
1 N2r7o madZlo 4e esoovae da dentel., oaraotori.
tado pelo fato que a extreaidada da eatova de cantor
aval ou substancialmente triangular, de oantoa arra

no

Nc ,...erráró de 1968 5bO2;
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pelo fato de que a guia do fita consiste diretamente da pa;040

dOndadOs, provida do uma abertura centra], do MO012 0 SOU

grontarddtuboo . qudt forma'la em coM,---bordo deaviador é
que.d4 fl ' fita em ol.iegada.no . tubo dação transversal em forma do

tio, sendo as ' oordaiS implantadas em torno ' da refoàda

k46•0
2-

abertura.

de aoiirdo com o ponto 1,'caracteriza10'

pelo foto deaproaentar a pare4 frfwal de tubo, formada Ortft
bordo do gÁladorcurvop uma curva . que no sou desenvolVimentO
descrevo cubstncialmento . a 'forma do uma linha c0-3eno(;.

3,! ,, Aparollso de aciirdo

pontoe 1

00111 08

e

2, earactC,

todo pelofato 40 que a parado frontal1 de . tubo, resPectiVab
Atento:o bordo dosviedor ' do tubo possui seção tranaveroal

avo

rodondada.

4..

arolho do ecOrdo com

idzado pelo tato do que aovírtice

03

do

pontos 1 a

3,

cacto

bordo desviador do tubo

ei anteposta uma eopatx aliviadora que recebo . 41 tenaão de trao
ião da fita e conformada acn vOrtice de curva do tubo°
Finalmento, a dopocitante reivindica, de adO"rdo 002
Vonvona go Internacional o de conformidade com o artigo 21 40

dalgo da ProprIedade Induatrial a pri-ridade dos correopond%
tes. podidos depos. itados na Repartição

de

Patente da Latria°

ora 31 de janeiro de 1962 e 11 de janeiro de 1963, respectiva'°
mente

TÊRMe - 1460481 - 29 do janoiro do 1963
.
REQUERENTE - HARAC-HANSELLUAKTMIGESELISCHAFT - Alómanha
PRIVIIÊGIO DE INVENÇXO . Aparelho para dar a uma fita de pape/
ou do material sintAlco Sorvia tubular
, O1T0S CARAOTERIsTIO03
1... Aparelho para dar muna fita do papel ou materlã

eintetico forma tubular, consistindo o Aparelho de

um

tubo e

uma cuia de fita, de forJa curva, e disposta &Obre a eixo axtre
'iniciado de entrado e qus d

Zi

fita forma tubular, caracterizado

pot;

oo minerou A 792)62 o 4.241/63..

,TERMO 145.754 29 do dozombro-do 1.902
REQUERENTE . WEEMElà ARENAS CAMPILO - Guanabara
PRIVIIAGIO DE IummEo Dtadispositivo luminosconto
para mostradores.
. PONTOS CARACTERISTIGOS:

1 UM DISPOSITIVO LUMIWESCENTE PARA.
TWISTRADORES, oarectoricodo pelo fato de ser compreendido por uma
lamina grossa paralela, feita de um material plástico luminesCeM
te, Dando a ditalamina . ourvada na fdrmu de um arco eubetancial.0
mente eami-oval, doo una das extremidades curvada para e ':0
&naulo bastante pronunciado e com a outra das atlas extremidedee 10e
vemente:curvada para fdre de medo algo kinuoar, eendo a borda deeo
ta 61tima extremidade ligeiramente chanfrada, acudo a referida lrvo
Sina dotada de um furo pascente localizadona porção dianteiro, perfil
'a fixação do diepoeitive lo 100. al adequado.

CCe LJ WJA-opf&lc 22

09ARi 'e) OFOC8AL (J,e1r,:ão

n=, 5--ZE-Wri-xJ52,atuul=2.?£12.a t 5
ClOiNtAIÕREV c. 60 00£29.0 CD2 o perco 1 0 saractorisUo polo fato CO:
o diepoeitiVO luminoecentmer conetituldo por amn lâmina grossa
paralela, Seita do..atergál .plestico lumineadonteiconvenientemena
4o curvada de manoirn ' s oontanar substanoialmente e piorg go ouporic,
@á' do furoloto ou fonte do qual recebo e losc';
5 DIVIUPOSITIM 1,UNIMSOWE PARA W9.0
2RADORES, oubstancialnozto sonforno 62-cor/to cqtà o iluetrado no dob
cenho anor40,

TERn0 N e 145 697, cio 27 do daze=bro da 1952
Requerente: ALUVINIUM LABORATORIES LIMITED .1. CANADA
2rivi1d3io
do Inve=egos " PROCESSO 2 APARELHO 71r4
., o2MOÇãO DE SOMOS DEUM CORRIE GASOSA
n

E.73InlIDI4n5ER
1- Um aparelho para separar por-filtiagao matorial0

rrrastadoe, do uma cb2ronte gaeoca, caractorizedo por compreendoV
•

recipiente vertical dotado do uma calda para a romoção contL.
aua de material filtrante eftido ranu/ar na ontremidade inferior
ale, uma eaida do . d.e-praimo da ontronidado cuperior do dito
recipiente, u.m conduto do entrada do gas colocado no centro, dea.
tro do dito reCipiéntec a antremidado inferior do dito conduto.
'terminando abaixo da dita eaida da gég o diOpoeitivoo para o intred
caução de material filtrante granular no roforido roCípiento.omuMa
posicao'cahr,tancialmento acima da extremidade da base da dita em.
trada de gáo pelo cpie 6 estabelecido uma comada com movimente
acccendento do material filtrante . rranular entro á extremidade da
' do conduto de entradado gdo o a carda do aáo
'kleo
2. Um aperolho do eardo com o ponto 1, coractoriSed0
porqUe um alua axial eo estendo atravds do conduto do entrada de
aás e possui dispotaitivoa.do agitmpao na ama extremidade inferior

Hoveinbro do

C. VE1 Drocosso do °Ardo Com C-.) gOng0 On `J.0 Oarce4C?'
5.2.2,00 Parolo a corrento ganoon 8...introduri4a ao Sof,to ciO matori
giltranto atravSs do una aup,orfloio .tanntidG Ppn oczâro do Zoito 'd.C, I
nmterial filtrante°
•Un processo do actOrdo como ponto 6 0 Carectorime
•
porque os granulou do -material filtrarito na dita euperf£olo sEn
agitadoo paraxepremoatar euperficiom noTse'Mo ,g60 oonteminedo.5U
ontx;a0
10. Vá oparolo pdre- rottrar por'á4treOU part£oule°
—
0611dai arraotadae, do trioloreto de aiumfnio c00000p oora6torize,
do por sor bonatrdido o adaptado Paraoperar
'
.substmainlmen.to.ne2Q
descrito anteriormanto no.ReletSrioo OOB roferoncia noo d000nhOG
anexes.
A rOquerento reinvidido do adrdo com nyouvosigEo.
-Internacional O o Art, 214o DocretojteS 2o079050 ao 27 do /538AC
do 1945 0 a priosidsâo do correopondonto pedido dopositedo na Wn
partiçao do.Patontoo doe Eetedou 'gnid00,4aLm3rAsa2 Qn:GoNown?
hro do 1961 0 c;ob U00.1610564°,

' Oolocadoo para a egitação do material filtranto granular na zona
âmdiatwnmn-S0 abaixo da oxtromidado dá base do conduto do ontrada

(.4p
3., Um opa:milhe do moârdo com o pente 2, oaraotorj.
p ado porçzo o oino azia Po p oul ta lamina reopmacom para a remo-4
gao do matarial depositado deá parodoO intoralO do ooduto do; on=
rada do ao°

4= Um aparelho do acara° oon o ponto 1 0 2 ca 3g carme,
4orizado poroso o dispositiVo para introduÈO do matorial'filtran.
• granular comproondo'uma paeoagem mAl ar'om torno de conduto do
entrada do gila, a extremidado inferior da dita pa peagem ficando
°baixo do nivel da passagem do saSda do gdO.
5- Um aparalho do adv....o coa qualquer doe pautou pram.
Oodentoso caracterizado porquo o . material filtranto granular e
Ooquo,
G. Um proceeeo para coparar por filtração matoriai0
prrestadoe,.de uma corrente gasosa° caracterizado por compreender
p eatabelocimonto do um loito domatorial filtrante granular, ou
tina zona fechada, a retirada Continua do material filtrante conta.
Dinado da base do dito leito o a alimentaph do material filtrou,.
4o limpo no. tOpo do dito loitoo a introdução da eorronto gasosa
ao dito leito om Um ponto intormediSrio entro o tOpo o a baee o a
votirada do gao filtrado do dito /oito emiwpcinto oubetancialmon.

o acimado referido ponto do gutgoâtçgo.
Um D2CE=S0 paru EOIng por 211tractie . aglidos arran,
4cdoo do uma @arreata dO trioloreto do altdmie es poe% coroe-teri.
ocdo por oomproordor a ig,trodag?o dó dito trioloreto do aidminie
anum loito do ooquo granular, em uma .sono feohtda 0 orlam ponto
ântorineaidáb outro o tábo o e beeó 40 dito leito, a retirada cón.O gusu do coque contaminado pela bac do dito leito e a alimenta,
(Po coná gna do coque gkono .m3 limpo ao t8pc do referido leito,

22RMO 50 144

971 do 27 de novembro do 1962
Requerente: N.V. PRILIpS , GLOELIAMPERABRIENEN o¡u IMUNDA
Privilégio do Invenção: ° APERPEIÇOAMERTOS EM OU RELATIVOS
A PROCESSOS DE SOLDAR ABANES DE GRADE, £1 PARTICULAR PARA •
OAIXILEOS DE GRADE DE ARMAM DE TUBOS DE DESCARGA ELEWRICAck
' ISIXInIg52%
1 o . UU, precoce° do doldabrado em 0
moo do gado, em paRtioular para caixilhos GO giafloo ao aPno929
de tUbo. es de descarga olátrioa, por meio do metei° nobres 002.0
material: de solda, no quei Oxido . do prato, pce enakolo, oomo
conetituinte da uma ouspanello do p3tool O licoRina, 6 provido
ffiôbro ao àuntaa o é exposto; entoo do prooesso roei dO.001dadog
o elevada temperatura entro 780. e 850 0 0., a Uma atmosfera rede=
'tora, oaractertzado pelo fato dan armações providas oom aroma
de greda serem pro-oeuecidas a uma temperatura outro 300 o 400°Oop

em uma atmosfera neutra eu
Curmte um curto períOdo do teç,2o,

tkr:en!:-,ro ec 1-R53 55r.h5
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'c4daCateo ap Tn e. o »rovialo da siotura ao soldadura, porém autos
,aa'r-c11061-nnntil na gt%/jgOrO redutora°

, 40 )

"AI,ERhI

OAFtRVOSM1 11017. AS URAMESCORT/CAR E DESFIDRAR

do acerdo com es .pontoe i s )", 2 0 ), 3 0 ), o caracto
,rizados -aiada pelo tato AadUie doo ollindroo g
orem povidoo-.
lateraiMente de -rebaixos guias djustavoio noo auportoe verticaicp.a
. alinhados p aralelamente. o atiicIdos sabre o
mesa da mãquina, son-0.
do os mancais superior o inferior do p ada conjunto apoiado ontro
si, gáardados as dietancicie norMaie doo doia cilindrou do cadapar, por . parefusoe reguláveis; pelo fato ainda do mancal ouporio
ser p roasionado por mola helicoidal moatoda Cm cilindro afixado
cabra os suportes, mola ?zoa re.i nlea-G1 por riiscag'o finalmente pre,,,,
lo fato do ser previsto Abro o par Co cilindros li000, um aluo,'
sitivo irrigador de agua.
FIBRAS VEGETAIS"

O w' iSmprosoacD CO acerLo com o pont0
g , aaractorUCe. pelo fato doo gradai CDPCM. p r o- o qu o cida9
. cd CO
13 oUocs do 5ED°0.. durcnto ?jolautas 0 oproximadmaentpe
3 0 Vin procosoc do acerd000m co
US 1 O 2 0 eareqtorlUdo polo fato de nolo ser uoads ula
do soldadura coneiotindo de 17 partos ea peso. (ia Oxido do
prata, tia partos empem de Oxido de cobro, 2,0 parteeen peso
9e áaido do n/quelo 16 partes ma ;Aso de a-teaol o 18 parto° em
(Szcs do
e , um procoseo da eoldar aremos do
' arado, wkpartioUlar para caixilbos de grados do armação de tu'.
5oe de deocarga elétrica, caracterizado polo fato do estar oubs
tancialmcnto do aoerdo con . o Que foi aqui dosorito'com reforaa-

90 )

. "APIWEICOAMENTOS

EloulsAs PARA'DEWQRTICAR E BEZIIBRAR

PIBRAs'VEGBTAIS"

do ac;rdd com co pontoo 1 C )p W; ), 3 0 ), 4s) o tu.0
do conforme.substancialmento descrito, Ocio roiVindicado o i1uo.0
trado noa dosentoe anexo° dcionotretiveso

dia ca oxemplo oncoUice.
,w-rrao do grudo, an;portieular
(3eizi11oa do grado° Co atuação do tubos do dzocarga olátrica,U,
Wastonixadoo polo foto do corou soldado° polo proa:oco ao ocas..
Cie con qualquer um doo 7pcnteo 1 a 4.

a

A requerente reivindica de ao6rdo oca o
~vesga° Intornacional o o Art. 21 do lcoreto-loi n° 7403•, do
5:17 de agOoto do 1.9 4. 5o'oprioridado do_corroapondente pedido do
positado na Espartlça do Patentes da Alemanha, on 3 0 de novonm
•
,
bro de 1.961s coh a" .2 52033d VIII4/215.
9,51M0 Efd 144.560 de 10 de satembra de 1982
,I,EQu ERENTE:MANOEL J. QUICA e'PASCROAL CRAZIANO ...S.PAULO
PRIVILkSIO.DR.WyERgOt"APERPEIÇOAUNTOS IN
1.2A DESCORSICAR E

DESFIBRAR FIBRAS VEGETAIS" 11.104:0 PA W...-1.0.2.421L
BS
.V1

' ad) WERFEIÇOAMENTOS WIMAQUINAS PARA . DE3CORTICAR EFDESFIDRAR

caractorizadoo •eneacialmento por compreenderem-.
@ninares torizontalee.montados dois a dois paralelamente obre a
Enna da máquintg pelo fato ainda do par inicial de oilindroee au.m.
pericr anteriore comsorverom -se . lisos e tangontos, com rotageec.
igualas té . infeler aa'ompanhaiiao o sentido dos poutoiroo devumre..
g afflme c o euporior am eontido contrário.
RIBRAS dECETAIS"

2g )
'

te

RPEIOSAYriTtOS EM ¡URINAS PARA DESCORTICAR 2 DESPIDAR

gIBRA9 VEGETAIS" de acarda com o ponto 1 s ) o caracterizadoo
da polo tato do par , intommodiário de oilindroeo auperior e info.-.
adore seroa frooadoo, iate 4, dotado° do dentee paraioloo e lona,/
tudinio de fomma prófireneialmonto triangular com os vertieu
arrofindadio "; os externos mais kochadóa : quo os nWitidee 'interno%
g entes oseoe ' enaronadoo antro ai para operaram o decoarticamento.
g afara, e aprooentam 03 meemos aenidos do'rotaçãos doo cilia
dros lioos.
.3 0 ) "APERFEIÇOAMENTOS td MLQUINAS PARA DESCORTICAR E DESFIRA
?IMAS VEGETAIS" do.acOrdo com co pontos 1 0 ), 2 0 ), o caracterizadoo aindu polo fato do par do cilindrem do Doída, que completam a
Siquina, Jorom igualmente trocados porém, coa ume denten uSo enarenadob o aia tangentes, e a p resentam suas facee anteriores pia-.
Mas ca anaulo fechado, doe fteee pooteriores planou em anaulo
borio firmando verticoo aaudoo com ao primeii-ao à oomelhança .do
focou; »alo fato ainda daotos cilindros desfibradoréa podarem oer
aomplementodu por Neon ou pontoo romovivOle, ao primeiras apara
tusadae aso facoo planao antericree, o os ee(iundoc
por hastoe aparafuoadu nao finco planas Posteriores, e dotadas do denten cilindri:oe com pontas cônicas; polO fato ainda dos cilindmi doefibradores quando operarem com fadas terea . deue denteo.
alinhado.] cm pianoa cOncordantoorquango operarem cosi-eantesoto
rem Gatoo mosmoo dentem diccordanteo

\...
22RM0 N 0 144 139 do 24 do outubro do 1962
Requerent . e t RATAII0 AORRYAL VIECO ai.. 0à0011A4
Privo de Em.a" APERFEIÇOAMENTOS zn Ddia,56 SUBER6/i6
WITIPIGN2R,
â. Apertelcmtoe em eletrobombas enamorou @ do tipo aplio
etivel , a poços Pr ogiarMs o que compreende nma asba contrffuge
cujo gizo co acha eveociado ao eine do um notar olàtrico monta.
do junto ;Ima ginas a lntraCtuddos embos no poços estando o..motofl
eleStrico liaado por meio do cabos condutores ft uma fonte do enesnc
sia elàtriça, caracterizados pelo tato de que o motor elàtrico G@
achar alojado dentro de um sino berrAticamentp.fechados parcial. .
mente cheio de ar.e ;leo, provido 40 suporto qUO O sUatto, tont@
acima como abaixo do nfvol do . .liquido'que poosui.um orificio c0
R nua correopondento gachSta, para a * passagem da.oztremidade.
morgento do eixo quee anialmcmte al8jado dentro do uma cami0Q
tubular' li g a-oo ao oixodatomba colocada debaixo do motoro
2.

Aperfeiçoamentos aa eletrobombas oubmersase Conformo rolo
21 Caracterizados tombem Polo,fato . de que a carga

' Vindicado C3

de (Sleo do nino skrmte cançs de enc:Jr parcialmente o moras
nino, o fica doponitado na sana que comporta o mancal radial o
a gacheta do eixo do motor na oztremidado que 'continua no axe
de associcçao CO3 O oixo .do bamboe
3.
Aperfeiçoamento.. ma Uotrobombas yhmereass. de acOrdo CC2
os reivindicurics antorioros¡ caracterizados pelo ato do que 08
Cabos condutores 40 oletricidade chri. 3an co meter passando por ag
orifício praticado pe"r"baixo do zdvol superior do âlee
e

4- ' Aperfeiçoamentos ao oletrob:oT.j submersos, contorno woRa
vindicado em qualquer um dos MtZe onteriored . Coracterizados pca
lo faio de gim o motor elgtrico (5 providos polo wzca CM =a eo
suas extromidadose do um demento omt1t,dóo,

5666 Quinta-feira 28
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tka eletrobomba auhmer-aa, tal como se acha aguenta e liaaa

Orada para os fina especificados.

Novembro

de 1968

;cia lateral de feitio prismático ousa primeira metade da
aresta 'superior e a aegunda metade da aresta inferior apre.,
cantam uma nervura, a dita ripa apresentando, alObro a moem
ma face mas na sua outra extremidade, um dedo do qual :Uca°
aolidária uma ponta de eixo
paralela para com dita ripa, G
. .
peça assim condicionada sendo tal que, numa posição, ela o
'sustentam bobina inferior s do uma pilha, por um lado pela.;
• nervUra da aresta inferior da dita proomingncia prismática.o
e; por outro lado,' pela dita ponta do eixo ° enquanto que,ne
sua segunda Posiáo, atingida por um aamploa movimento' do 0
tranaládar longitudinal rápido, a dita bobina inferior á 1.5
varada en4uanto o dato momo ~pura -rara aubtentar a pilha o
de bobines com a ajuda da nanam oinarior da dita•proaming&
cia prismática.
a'llecaniomo do adrdo com a reivindicação
aaracterizado polo faao . quo o ouporto l comPlementà destine:de
a cooperar para auotontar proviàriamentO a pilha ae'bobínp0.
duranto a liboraçãa da bobina IngorMr. 5 conc:titd40.or
haste rigida atrarcmcanWa eam êo .. 19crto a pertó;.uma
eXtremidadoo da dita haato gicande eu ralago com adiopauio
tivo U de maneira a aprown~ un brago curto e,ntro'cl6:0"e
midades adjacentoo da bobai anforioa. O da bobina'aoauante a
da pilha.

ãfigg
Wtámo i 142.319. De 22 de Agasto de 1962:

MUERENT2; METAPIá S/A-LUXEMBURGO.
NIVil.IGIÓ DE INVE410: . MECANISMO PARA CAIXA DS BOBINAS NOS TEARES.
. DE TECELAGEM.

RMIVINDICACOES
3. . Mecanismo para caixa de bobinae, do tipo tg0mportah40 um meio para sustentar a bobina inferior do uma
' »ilha de bobinas, um meio para sustentar provisOriamente
Alta pilha, salVo . a primeira bobina quando esta vai srr liberada, e um dispositivo de manobra'símultânea destes doistioios, Caracterizado pelo fato qUe estea dois meios . são rei
âiiadoo Por suportes capazes de serem deslocados por um mo:Sdmento de transladar longitudinal, oe deslocamentos de um'
untido sendo sempre dirigidos em ' sentido opost,.) ao outro.
2 . Mecanieme de ac8ráo com :a reivindicação' 1,
Caracterizado pelo tato que o. auporte destinado a sustentar
a bobina inferior de uma pilha é constituído ' por uma ripa deslizante robueta, chamada 'gaveta', apresentacio eebre
%ima face e nas suas duas extrémidadee proeminenoias formam.
do os suportewprOpriamonte ditos tais que,' numa posição, alas euetent'am a dita /bina inferior pelas suas duas extri
ifidadea e que, numa outra posição, apOs um movimento d5.
tranaladar longitudinal uma das ditas proemineneias coopera
pra sustentar ' a dita pilha durante a liberação da dita bobina inferior.
5 . - Mecanismo de acãáo com a reivindacaçãç, 2,
caracterizado pelo fato que o meie . chamado Igavetan- pqra "atentar a bObina'inferior"le uma pilhe é constituído suba
: t á' ncialmente por uma Apa rsfbusta da qual uma extremddade
±ica condicionada Para:poder.cooperar Com o diepositivo it
manobra; na extremidacie, a dita. ripa apresenta uma proemi

5 -'Mecanismod acOrdo com as reivindiOagba 'o
anteriores, caracterizado pelo fato que P.e conaieio na 020
binação, por um lado ! de uma "gaveta" conatituída'agbatanoia
almente por uma ripa rigida comportando, nas suas duas extrn
alidade°, as proeminencias formando suporte; por outro lado,.
mama haete paralela para com dita gaveta . e da qual uma: das.
extremidades dobrada em U apresenta um braço dioposto entre.
ao duas extremidades adáacentes dão dum bobinas inforiCrea
da pilha 'e, em terceira lugar, num disPooitivo para a mana o
bra eimúltinea da dita gaveta e da dita haato 'com 6 fim dO
desloca-las por, um' longitudinal em mentiddo mu .
tuamente apostos.
6 - Macaaissie da 2accirdo com a reivindioação
caracterizado pelo fato que o dispositivo de manobra aizial
tâneo . o em sentido mutuamente inverso dos dois meios de suporte da e ;cabinas á constitaido substancialmente por um ba.
lancim, um meio elástico de chamada de dito balancim em po.
aição inicial e uma ligação .cinemática entre o dito balan «
oim e o mecanismo de contride e de comando automático da 11baraçao de uma bobina para o mecanismo de mudança.
.7 . Mecanismo para csixa de bobinas, substancial
, mente tal coma deecrito mais acima e aluatrado noa dasenhoo*nane,.

1
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Gteinta,feira zt

á requerente ivindica a prioridado de idkti'
00 pedido depositado na Repertiçfie do Patriates belas. em 20'
, de março de 1962, .sob o n e 615.293 (PV 41486).

acionamento do.detnitsr e, portanto, trem nnitindo o movimento dos
ditos meios exteriores de operaçU ao rcd 'rido dotontor e, quando colocada na referida isepU'Perifórice/ ache pee na rcfcrddd pc-.
81.950 de ngo..ccionamei1. o do referido detentor, o livmo pare cavarse em relaçloao ddto detentor sem mol.rimontel-lo..

TgRMOt 142870 DO 12 de Setembro de 1962.,
REQUEREM( FORD MOTOR COMPANY. E.O.A.
PEIVII100 . D2 INVENÇSOs MECANISMO DU TRINCO PARA PO8T8 . DE V6ULOS,
PONTOS CAEACTEUfST/COS

VW.becOnicme da .rincó parti Uma porta basculaatet
1..
caracterizado por incluir .= plena auporto C . CC2 eolwada
Poic:da borda livre da porta-, um dispnditive do trandamento mama
fadapivotalmnnto na dita placa cuporto para ser variado entro'
as paciaiiaa do travementn'e dectravdrantd: da.poricc um datentor
montado' na dita Placa sUporfo por meio do um:pino:piar) cituetted •
entre as extremidedec do dito datentor, e ' poreuindoc e6 um leder
de em cixo pida60 'uma parto dei:tia:ido a entrei? am' contato Com el.:
ma parte de roforido mecetiamo de . trincapara fina' O Wdsmo na
poelOo dg travamonto de porta, maca tantlein qnWpeden p er crio..
nados cio exterior para movimentar dito detentor no contido do (Id..'
Sonaajar a sue roferida porçao do contato com o roferido noccnie.me da trinco, ditos meic:; de opores:e° manual eatariorea incláinda
uma poça acopla& co dito datenforc to lado contaórip dó referido
eixo pivó, dite pean podendo cor movimodtado do imad rocie:do da c.
cioaamanto do dedentor para una pn21 ,250 camquo'nZa =Jena o refe..
rido detanfar..,
tt mocaninmo d& trinco de acardo com o Ponto /,
??
carecterizado âor incluir uma.nlavertaa da taandemento manta:da
pivotalmonta na referida placa suporto, meiem dnefinedoaao Coop)omonto dos reteridoe meioa dd oporage manual docaterior ó referida alavanca de tr-nermsafo, e meloa deetitaddo a; e.cicnax a,
roferidaelovenca'de tranciamenfac fazendo mudar co reforidoe meio&
ottnriored . donperadlid minual:de roael.o 5.3 atttefóadd.dOtentor
poro uma podicea do no acdonamentovdo&tenzor.
Cm mecanismo de trinco de acCrdo com o Ponto 21,
caracterizado pnlo foto da referida porçU do dito &tentar e ti.ea.
porto dl, referido :àczcniemo de trinco serem ajustadas para en, ' .
contrcrem-ao nd poolgro dosidod'travamento dato atimo para, deo.
36 forma, doalocar - dito detontor da sua pociçido normal do fixaçU
do nlocrnieno do triuco, dito dedentor poosnindr nesta poci0o

deslocado, uma outra parto dSotinnda a bloga gar o mtvámanto da
'rvronldr. (liava= do tranaaminto numa dirgeo ta/ quo situe e.dod
radds extorderes do Gperc920 ricamul• numa pcolded de ni'e,,acionamonCo da detentor.
Un.mdeonddmo do trinco, do acórd0

Novembro de
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Pontos 2..

ou 5, coracternado polo fato coo roforidoo moioe.exterioroa do.
oaoreçiro modnel conrreenderem uma bucha que 'co projeta em une.
Penda exintexto no roforido W.ontor, dite ft: ga aPrenentddde duae
eds.ded, ttaa dou rz.citddes csçSoo estondende.no enaaialdiénto a a
outra neredicer.dmtn, om rolaçilo ao reforddo eine, pivô, o polo
rato do oada f.ir um dispositivo de licaçUo ofe.uando a /1„gacee
turi parg 7.5o doo referido:: raios do operceddo manual exteriorea
ó rofcrída Lucha, ditos meloa destdnadaa a movimentnr dita aia.
do tronem:lenta sendo os meemos quo Movimcntam a reZerldn
tdcha da ce;r4 rráial referida para a sociio porifórica da referi
dn ducha da ceçrdo radial referida para a aásro porifórica da ro.-?
XedIda fenda, on v. ice-vorsa, sondo que a'díta bdeha, gtmndo colo.
ceda ta mencionada se0o radial, acha-se na reforida losiç'de do

s'ecanisto do tribuO d ccOrdo som o Ponto 41,
.5.
earactorleado.pelf fato. de0c0for. id0 diopeolabo de ligaç go comprae-nder uns !Peto de ligação que apresenta uma extrckdo-di-Intr.
dnzidn ri; ocr itro da roferide buchn, c Cita cicv:aendctr:n:zmen.
to apre citar ama porç'do entalhada com a quql ectÉl acoplado o referido Idicha, que nela p e movimenta.
Um cacentsán de trinco de csardo co= e rcat2 >c
6.
ceraotarizado polo fato da referida poielo antolhada da dita alavanca dp trator:mento ficar per cima dn"fenda enletente no referido detentor.
Um meceniemo de trinco, de acOrdo com os Pontoe
7.
5 ou 6, caracterizado pelo fato da referida porgrio entalhada compreander-a extremidade da referida alavanca do trancommto, dita
bucha projetahlo-se stradós da referida rstremidade entalhnda e
sendo envolvida, perifericamente, pela mesura.
Um mecanismo de trinco de acórdd coro quaisquer
a.
dos pontos preeedentea, caracterizado polo fato do referido meu:110mo de trinon compreender um par de elementos do mandíbulas montndoc pivotalmotte em um ledo da dido placa ouporte, pari °cellarem em terno de aixoc, distanciada& entre ai, perpendlculareo na
plano da mesma placa suporte, e um par de peças de contróle , montodas no lado aposto da referida placa suporte, eadc pess Cr com.,
trOle sendarigidsmOnto ligada a um doe ditos elementoa de mondbula, poro girar com amesmo, ditas peças de contrOle possuindo
partes que se engrenam mutuamente, o que fc:z com qac o movlmdnto
dos oiemeotos do mandíbula sejam controlados no seu movimento conjunto, um contrd o 'outro, para as podig5e, de trememento é destravnmento, reepoctivulente, uma dec referidas peças de contrate nono
sentando'a porçU que ongaa com a detentor.
Um mecanismo de trinco, do nardo com o Ponto
9.
no que este est; de &cardo com o Ponto 3, caracterizado pelo fato da referida parte do mecanismo do trinco sor ajuatoda para encontrar a referida Parte do detentor na posigo do destrovemento
'do dito meOantsmo de trinco estar na referida peco do contróle.
10.
Cm mecanismd de trinco para una porta basculante,
edatamento de acórdo com ' o CPIA foi crild aserlto o com os desenhos anexas referidos.
Reivindica-se, do ncOrdo nom a Convenço rnternn- •
edonel o o Art. 2t do Código da Propriodado,Induotria1, a arioridade do nedino covraspondente dopocitádo na dsportiollo do PatW.a
dos Cotados Unidos da Wrica, em l da coferaLro de 1961, sob
Ne 237.7d5,
TtRno N 2 144 238 de , 29 de outubro de 1962
Requerente : readd2AR0 TAKAOKA =I= SÃO Pm.1.0
TíCulo : Ude° PARA CÁLCULO DE QUANTIDADE DE LI
QUILOS ANESTÉSICOS NECESSÁRIOS PARA VA
PORIZAWRES El INTIMENÇ3E3 cirduicL3
Privi1(_gio de Invenço
•
1) "'d0ACO IARA CALCULO ij-E- WANfitúÃnES DD LiÇoinOs ANESTÉSICO%
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caracterizado por sor écn..ituido s do doia discos (1) o (2).onn-

c2ntrioan, mas de raios diferentes, articulados entre El
ta Ts:losno eixo metálico (3), eond,, o disco menor (2) pos&dd-
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S. Aperfeigeamentos em teohedsáo qe the ao.elusAgeo
00V00eviRed0 pelo foto-de que o cilindro intorAo .raspootiveâ (3e24c7.
Utuldo o tua material ng olmetellou do natureza semi -rigan.de
prledadeo auto-lUbrIficontes -mios are fitado, por ozomploo a ggos Sto
sidamente Montido nua corpo metíliCo cilindrioo gloriando RO . ffihdO a

gasosa anestesica a oer consuMida, enquanto o Mor (7)-0 proo
vido de arcos 1.10) de circulei, ooncOntrIcoa, cort os por cuim
wm (9) adrodo,calculadas, havendo para cada um dowarcos (10)

apresentar a todo 8 configuwogi;o de tua cilindro @Morno ante52.iDO o
convenolons/
2 * Aperfeigoaméntim ed fechaduras, 420,96édO coe o ponto,

NoS &iteras (8),.norainalmonto indicados os virios . tipos maio

ompnnados do anest6sicõe, para os onde foi constpaido o abac0

ap 00 r00t eri s ado pelo feto do ouo o referido corpo cilindrico.oxterAe
Oco 'apresente internamento gall;ncloo.uniformemento'ospScodso.cco

'BACO PARA CALCULO ' DE QUANTIDADES DE LIQUIDDS ANEsTEsICO$
UES CIRUROICAW

2VA

MEQUERENTE. ROBERTO USURA. WOOBETTX O RO

ieteres desiguais (6) 9 (7) (6), sondo c soto g (6) posouidW

MECESSARIOS PARA VAPORIZADORES EM INTER

o/00

a 3tr o ãgp ros0Dtader a.o âoseale 1!A020.0•

UBS CIRURCICASGG

como em I, caracterizada ior'ser o disco male2 (1) dki16140 8.0

eomo om e II, caracterizado por bavor

AnáusTboa W_PfJ

tESSARIOS PARAVAPORIZAHORESkTIMUngiNS =MORIM'
- O

RECESSADIOS PARA VAPORIZADORES Eff INTER

III)

UANWIDADES DE_II052DOS

-

$R09 c4iceo rara cada dos manst00-0

SI) °ADAC()

ir,Go

gp aóRrmsossoi,onD2.30 'WefsgB6 Pegnkmon% e93 7eokl)(3 WP

r.3 90U Dote2pari ggi00 WC:2000ea%a iWâleclE gva, Q0 22E3

ca UtROO

Novembro de

C

junto ao arc0 (10) mul0

°uterino valores indicatioe ao fluxo do liquido anoot8oloo9cor4
âtespondentes s cada polo dP g, curvas (9).

operantes coo ranori correspondentes exlatentee no*perIferio 00 cio
lIndro no metWoo internei e pelo fato de Ott o o exticiaidudo dálAP
últiltio voltado poro e ponta aberto do corpo cilindrioo externo co (;m
presente reduzida pare o recebimento de tua cepuX me g lico'do retini*
cacn por 31.19 VOZ,' mentido em posiÇU pelo rebatimento doo bord(yi Sivre2
do referido corpo cilindricoe

5

3 - aperfeigoamentoi em techoduraa, de acBrdo eoo pO ponta&
1 e 2, oarecterizedo phlo foto de qu e 00 P ere0r3 9 U0G ablivenolendo
do posesgeut dos pinos operadores da fechadura ao. °ohms num/ataco nO
referl' do corpo ollfndriço externo, â fature de gma doe roferldur 00°
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rhmo g 137.150 D e 15 Ao Entoo ao 1962.
REQUERENTE* ROKM & HAAS COMPANY- E.U.A..
PRIVIlâGIO DE INVLI;(::0: CO)L0 OSIÇOES PARA LUSTRAR PISOS.
PEIVIEDICAÇOES
Uma composição para ravestliaanto, caracterizada
1.
pelo fato de ser conatituída p or Una diSpéri0 aquosa, possuin.:
do um pll de no mínimo, 7,0, e contende: a) uma cera ou mistura.
*de ceras; b) um agento dispergente.ou emulaionante; o) um poli-.
moro linear, insolável em água, constituído por moleculan taci*
radas mono-ctilenicas o 'derivado de: 10 a 55 em P ; e0 de ocri
lonitrila ou metacrilcnitrila, 30 a 90% em .peso de pelo menos.
um Lotar do ácido acrílico ou metacrílico com um álóool
tico saturado, contendo de 1 a lE átomos de carbono; de O e kg%
em peso de outros mon-ówcroa insoláveis pia água, que contribua
pot conferir dureza ao °O-polímero, ede O .11 1 em peso dó
polo monos, um montnanro Contendo radicais ácidos ou os ngspectu
. vou nain'alcalinos ou de amânio, ou, ainda, radicais amima, sob
forma livre ou de sais, sendo os cempchentes . de co-pollmaro et.

(S:.-;;Jo II!)
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dispositivos do auspeno gj' e as acidram, sondo quo pobeue uma
das eztraMidadee.articuladas sobre um mancal (15), nas .traVe0
guias (3) , terminandt; cm uma manivela (16).
III )-! "Uovae diePociçOegem.carrinho para elevar car
gae",.como eM .I . e II,. caracterioada*por eer cada dispositivo ao suspanção; ConetitUidO do uma caixa (5), que acoplado inferi
1 .mente
•
ao chassis (1), a qual internamentepoesue'um conjunto
de cilindrou (6),1(8) e • (9); todoe entrc,. ei roequea.dos,'orden4
demente, em dentró de outro e aind(caracterleado por eer o .
Iprimeiro provido de uma rosca (7), 'que pode aer acionada por
;Lu: Pinhão de' rouca-som-fim (14).
IV 0 Novas diaponiçOew , om carrinhos para elevar car4
gaa", como . eM 1, II., e III, earacterisado- por serem co cilin
dros (8), (9) e .a haste (10). , providos' de rouca ás-terna oM
jo fim, inferiormente, etida elemento desson,.e provido de um
caleo(12), sendo que ainda4 caradterizado por vim , dag°, por
'serem os cilindros (6), (8) e (9), providos de rasca interno
'comentemos suas partes superiores,. e ainda,por ser o ultien
elemento -o mais intimo- , coto ti,' s haste (l0),:aopinda O
meai* (4); de apoio para as osritis.

colhido de modo tal quo uma película formada polo plasmo, pOgaela
um índice. de dureza Knoep do entre cerca de'2 a
2.
Uma oemP osiçáo. de . acSráo com o Ponto 1, eareeterl.
soda pelo fato do dito componento (c) da comPosição sersomIst10
tuída per Um polímao linear insolável riágua¡ formado por moa
aulas mano-otilenicamente insaturadas consistindo de 20 a iaS
em pris0 .de acrilo-nitrira, 30 a ' 60% em peso da um ánter alcsd
lico (C a C4) do ácido acrilico; 10 a 40% em peso de pelo me.•
nos, um 1tonbmero constituído por metacrilato de metila, acata..
to deyinila, ostireno e vinil-toluena e , 0,5 a la%. em peso do
um =memoro contendo radicais ácidos, mi os respectivos sais
de metais alcalinos ou de amenio, ou ainda radicais amima, 11.
vres, ou eob:iforma de nal.
Uma romposição de acerdo com os pontos 1 ou 2,
caraterizada aclo fato das proporçOes relativas doi compcnen.
toa (c) e (a) corou 95:5 a 10:90, es quantidade de componen.
te (b) na cal:posição variar entre 0,1% a 10% em" peso, calcula:.
ca sôbre o pecos somados dos componentes (c) e . (a).
4.
Uma composição de acordo com qualquer dos pontos
de 1 a 3, caracterizada pelo fato de contar, adicionalmente,
- n menos um material do gruFo Jonstituldo por gomas e resi.

pc

nas soláveis em cera, resinas soláveis em álcalisisplastihcan.
tvs, pigmentos o cargas.
5.
• Uma composição para revestimento, caracterizad0
pelo fato de estar substancialmente da acerdo com a denerietp
dudanos &templos e preparada Para os fina descrito.
.11eivindica-ts 9 dá ' aCtrdo com, a Convenqto Interna.,
clamai e o . Art. 21 do C5d1Go'da. propriedade Induntrial, aprio&
ridndo do pedido 'correspondente depositadn na BeportdctO Os.hP.
tentos Coe Estados Unidon da A grien, • 28. de Março de 19gi;
sob N098.7412
TÉRMO N a 138 189 do
turtubre. de 1961
Requerente: CARIAS JANOTA- . olo 810 P4U14 - .
Priv. de Invoneaoo NOVAS DISPOSIÇO88 Zga CARR1NB08
PARA ELEVAR CANOAS 0.
.REIdIND1CAÇOES.
% )- "Novas diepogeaes em earrinhOs pára elevar earp,
c as , caracterizado por se montar a um distilais .(1) ., provido 0.
i
de um diapositivo rodante, dispositivos de movimentsego
cal, nou ima movimentos, por traveasuias (3); Montadie UO ehD
sele (1).
I/ ) n "Novas dispeeleSes Ou carrinho pára slevor car.
como em I, caracterieado por haver um eixo (13) ', provido
..de kinhões (14), de roscar-sem-fim, que .atraveata a caixo doe

TERMO N 2 171.585 do 26 de julho do 19690
Requerentes CIA. INDUSTRIAL BRASILEIRA ps CALCADOS '..MAANIZACOS VUL.
CABRAS O/A. . SÃO pAuLo.
Uo88lOanduottlei8 "NOVO DESENK0 AMUAMO El SOLDADOS PARA CALÇADOS''.
REI VI XQ4
1 e. Nove;:deeenho aplicado Sn solado° içara calçados, carece
9erizado poli fato dam-partemoorrespondenteSM sobe cuolto,.aprecen.
tares . junto-se-suci.S-tSí6nO;" folsas 1:Grudai; por usm . plurolidado do ejo
•

1
oo gouWo008eatos 88 Moo do,co20 5asn
'moo u'ellovp r-O4. 24 condo
posterior do' salto ° Somado por uma superaotorploSs 1.561688860 190PUÇS
Ok? &10.zw
.lisha' traniveroOl quebradaipartos'ostai dotado@ de riso00 as
gtdo semelbonça de. tenaseo, ÂtepoStsc . em semi-cdsiglsi,Dosgo oug o ap
parte central do solado e no ponto que 41vI6e 6 orce dê Oolso 8 yrovaeo
to um triãngulo* sendo que, os °empoo centrais da sola e do aeltO ano
yoP
mitadoe- lateralmento pe1aelliwae . 49 estráa0.trousvq200.0¡ iWE5G0

MY3 CUYke.Áeira

Oli10 OFICIAL Secão III)

una planai/date da , eaariawaranavaraaisaformadca por linhar . fintazromalidaap ar quaia sãO 'intarcaiadaa: por . natriaS tranavezzaia om forma, do
alliotrado nos deaenhoe anexaras

Novembro de 151Z-.5

2 Aparfeiçoamermoz etafusos para trançadeiraa, como asa',
eiaaicado em 1, caracterizados'aar comrreondereM„ além do usual sua
a.catra
porte vertiCal para aplicação da . bobina, quo . é disposta
ca .voltada para baixo, duas novas bastes verticais, também salientes
superiormente de baaa do fuso descrita em 1, e dispostos bem paoxia
mas entre Si, tendo comprimentos diferantes, e ambas dotaaas do passadoras de fio em suas extrerddaderalivrea ' aupordores, hastes ectas.
C012

2E1-60 fl 171:607 de.27 do julho :da 1965.
Reque.antaZ INDGGTRIAS METALGRGICAB "PIAZZA LTDA. . - SÃO'PtULa.
WOdel0 Iralaptrialt "NOVO MODELO 'DE' .TROFEU ESPORTIVO".
REIVINDICAOSS

NOvo modelo de trofea esportivo, caracteriaado por
nm peaestal em forma de tronco de pirâmide, dotado de base chata e cem
os ladoo inclinados, sendo previstas na face ara.artor do pedestal duas
'gema, umaaauperior circulare outra inferior alongada em forma de trai
0310; p eado que, obro 0 pedeatal, acha-ao disposta a figura corpórea
á0 iria mulher, dicpoata em pó, tendo apenas) uaa tantas faixa o envolverlhe o corpo, estando com os brava argeadas, num doe quais empunha um
ramo de louroei apraza:atando atacas:dee um par do asso abertas o assa_
DindO a mesma abertura dom braça: para co quais formam fundo, tudo como
Oubatanclelmenae daacrito iluotaado no doeonho anexo.

I

ao longo das quais são rontaaoa dóis cursorea suparpostoc, nelaa apli
cedas por orificioc de aprivaanaaento..
3 --Aperfelaoarantoz em faseia para taanaa aairaa, cora raia
aindicado até 2, caracterizados palo fato de o curzor inforior formar superiormente um prolonaarmento ou alça limitadora, em acazato da
longo L invertiab, aplacado dasliaantementa sâbreass. Lacto ma= citaa
da em 2, e afastado do sdu pacaada r cata= da fia paa lataaaaala da
mola helicoidal, envolaéria da metma . basta, can= Eate eiras dotado
de um raqUena braço lateral inferior, cra,-'aario .. na casZramtaaaa de Las
alavanaa interfaas;articulada• lateral e anfaviormanta ao riparte da
bobina, dita a2..avanaC tenda a; extremidade opoeta forzanao ua aatillas
para a catraca de bata da referida bobina..
4 a Aperfeiçaaaaatos em fusos rara trançadearas,' coza raaa
'indicado até. 3, caracterizadas,relo fato de o anulado cursor foraar.
um pacrador lateral de fio, e sendo ainda mantído prescionada para
referidaaem 2, por intaaaaaia de mala
baixo ao longo da haate
helicoldaa, envoliaaia da aa.aa baste, e ancorada contra o seu aacra.
dor terminal'eaa.raaa.
6 - Aaerfeicoanontos em fusasapara trançadaiias, como rala
vindicado até 4,. sabatancialr ante,coao,daaaritoz e ilusa 1 .zaz a nas
desenaos anoxos:

LUW e 1Z.493 15 do abril da
rJaa5Mnaaal ommo GABRIEL PAUREaaago
e Aperfaiçonuanaça am faaaa:
1.51.1 an510 DE IEW.Nto
tranaadairar,
BB:ZOB OARAOTERIBTIGQ,51 -Aaaargaalaaarsentoe, em fuebapaaa •••aslaadela aar, earaato
Âmi, Vi25,á a ~fava
t43a9a0 inicialmenta pela fato de a bom do
anCaire noas guias OndulaLle.a C entrelaça.
n't5's2 F22_,:p1 Icem o 00a
Maldade, inteiramente emanglan ou ma
(Za gaaaaaa ‘Masaadeara? W
õ be,tgo
ara Eentuon
"ÈZZi2,1 07.'"U‘C.2115aai

FIG.3
FIG.1

F G.4
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N p 149 477 do 29 do maio do 1969
RoqUorontot HATSUTA INDUSTRIAL 00 0 LTD. . JapZo
.
Privilógio do InvongEol "APARELHO ALIMENTADOR D2 GRINULOS PARA
b'QUILBADEIRA$ O DROGA SOO A PORRA GRANULADA"
MIVINDICAÇOES
'
•

Nover,.bro de 1(..',68 5691
3. RwaBA

MOTRIZ, eonfo.ve ao reivindioaçOoe onteriorOo, tudo'cubetuncial
monto . como deca pito no .polatório roivindioado noo pontoo caros
torioticoo pr000dentoo o iluotradoo noe d000nboo moio° ao

10 APARELHO AIIMSTADON DE GRANG.
WS PARA WIVIDSSZINAS DE DROGA SOB A PORRA GRANULADA do
•
Do vortical, ooreotoriaado polo fato do tubo do quodo doo arn

preoonto

enloo do &nado do tanuo cor oriontado o ajuotado à abortu.
Su da vontoinha moplratdrio, havondo um ala go rotatOr10

do com a Convenço Intornacional o o Artigo 21 do Docreto-Loi

n

'lado mo oin0 do 0,000 do intorlor do ventoinha.
20 ARAREM 1LI9ENTADO/1 DE GRINtfa

.A requeronto reivindica, do aoOr.
n9 7.903 de 27 de agOoto do 1945,.o. prioridade do corroopondento podido depositado na Ropartio g o do Pato:ator; do Japgo,
oob u9 ,39.194 do 17 do julho do 1962.

WS PARA DOWZMADEVIAS DE DZOGA SOB A PORRA GRANULADA. çone

Eormo oPoWindIonoSo antorlor o caracterizado ainda polo go..
0 do dito clima por p8pto C2 rotoggo om um oníg80 oopago.9
51 0 1100 diotonoiado da 8oc0 Worloc do obortura do quoda da
dna

so can orancou
30 AYARELIK) AJIMÚTADOR DE
XAC PARA

POPVIIHANIRAS

DE

DROGA

GRAM.

SOB Avorn ORAOULADA, confon

ao ao rolvindleagoo antorloroo, tudo oubotonoialmonto Como
doecrito no s'olatOriop roivindiondo mó pontoo earnotorfoti000
recodomtO O 53.a0tSD400 Me d000nhoo anomoo no-pr000uto mamo.
wiolo
.A requerente reivindiceo . do Bar.
do com a Convong50 Intornacional Oø Artigo '21 do Dooroto -Lei
I° 7.903 do 27 do agg oto do 1949, a.prioridedo do oorroepono
douto podido doppoitado na Ropartig go do 150ontoo do dapZ0f.
A do ootembáso do 1962,

riciora

-—

•TERmo N o 149 181 da 16 do maio do 1963
río Paulo
"Baquerentoi MECUICA ESFERA LIDA
Privilégio de Invenção' "Nova E ORIGINAL CONFIGURAGIO
ORNAHMTAL APLICADA A LENTES PARA PROJETORES"
REIVINDICAOdS
1. .NOVA E ORIGINAL COrIGURAÇA 0 omrAmEnTAL
APLICADA A LENTES PARA PROJETORES", confeccionadas em vidro, p1É4
tico ou outro material conveniente, com forw ;to oval, com eixo .
maior no sendo vertical, caracterizada peio fato de sor a supeA,
ffCie da lente', junto i; periferia, dotada de pluralidáde do nerva
as paralelas, conformando no semi-circulo inferior, faixa dá lon
gora uniforme . , apresentando na parte superior lados internos Pe.
tos, enquanto que na parte superior a faixa e limitada inferiorMente por arco de gleoulo que lhe confere autor lanara na parto

4

lÊRNO N . 149 474 do 29 do maio de 1969
Requerentes RATsUTA INDUSTRIAL CO. LTD, c âbpag
Privilegio de Invençâot "B0~ Ta PULVERIZADOR À
FORÇA MOTRIZ"
BRIWIRDICAORO
1. DOMM DE pormannoa
MOTRIZ,

TdDgc

oaraoterisada pelo fato de co lado da carcaça eu cama.

pa do manivela da bomba que toca e co aáueta RO lado da eamep
Tu do valvulae, construido de liga metálica anticorrociva,
tubo guia do mbolo, en pietio do lado da carcaça oU tâmara de
manivela ao alemos at4 junto il 'abertura de admice go dn camare
de válvulas.
. 2i nonm DE FUITERICADOR • À PORCA
• MOTRIZ, conformo a rolvindicog go astorior e oaractorizadn 1Es.
lo fato do na parto intorno da extramidade dianteira tem Cl.
ror rOnquomonto, uma luva ou J uuta movediço, f.1.1.. 4c tI
cu watánca motioorroolva, :unta caca que
ao o ledo do oâmarc do rglr;.lua.

RN

5692 Clunta-f:,2
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central, decrescendo lentamente para c.a laterais, )1mitsn10 e-C1.
'dada faixa circundante sete: circular inferior, de cerca de 1305,
COm faixa circular, dotada da linhas vorticais segundo-se faixa
=is interna de linhas verticais mais próximas que as tintOriOr0S9
O atravessadas por duplas linhas hort“ontals, te,xinando o setor
por figura central do linhas verticais mais afastadas e atravessa
d as por duplas linhas horizontais, algumaz prolongamentos das aa.
arioros; alem do setor doscrito do ambos D3 lados 'e simetrica.
lente, por linhas parciaisinclinadas ficam delimitadas daas zonsb
de aproximadamente 50g cada uma doias, com forme do triângulos da.
Udos de pluralidade de linhas verticais, ta r. Oximas, com parte ín.
1Zerior concentricamente arqueadas, sendo que entre ao citadas lio
thas parciais e um arco superior é delimitada i'rea com plUralida.
de . de .linhas paralelas préximas entre si, estando o restante da
Cuperficie da lento atravessada com pluralidade de-linhas mais a.
Eastadas e paralelas, as mais externas com extremidades inferi°.
Ees curvadas concentricamente.
2. "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAHENTAL
IIPLICADA A LENTES PARA PROJETORES", conforme reivindicação anto.
21or, tudo substancialmente como descrito no relatório e ilustra.
do no desenho apenso co presente memorial.

Nonnabre do WS@

2. =Au RkE0.2 W-ARa ummgc
MOO, contorno ág raivinalcagUal do 2. G 2 9 o Caractorlzadm nisozo
da polo' fato das oxtromidados suporloroo doo rofoEldoo tIrteac
too sercm prevdCo CO OWidOi00 com rasgou, por intermedio doo
qual°, o Coo sup0rtO0 do ljTAtao oatisloaon 3olmo&Ida 8 21sad0
parcÊo.
40 AIROFADA ?SRETYCS ?ARA 3ArKao
39 0 Conformo ao reivindicag;e3 anteriores, tudo oubotanola1c--,
manto como doncrito no rolatOrlo 5 rolvindloado.no0 pontoo ger%
tcrioticos preoedentes O iluotradVo moo desulco anox00 GO pr2,
Oonto nomoriaio

TRRHO Rg 148 617 do 23 do abril do 1963
Roquorente8 MORRIA CORCHERA RTRAR 0.A.. sapagA.
PeloilOgo do Xavongtos PROLHA MIM DE DUPLA OBTURAÇÃO
REIVINDICOU
Rolho mista do dupla obturaçEo, essencialmente caracteritla
gla pelo fato do compreender um nUeleo de material aglcuorado.que
°coabitai e 'parte maior do corpo cilestrice da rolha, eendo eate ol0
Oloo dotado de' características de elastioldade adequadas para oe find
Ureprios da obturado o provido nos como topos do diacos de cortiças
cmatural, -ligados Rertzmente por qualquer maio ° discos cotes que ten
Ota dametro Igual ao do mloleo.
A requeronte roivindioa de acfárdo oom a Convenço InternC
bienal o o Art. 21 do Doorotc-lei wo. 79e3, do 27 do agosto do
.E9iJ5, o prioridado GO eorreapoodonto pedido depositado na &partia
ge de Patentes da Espanha, em 22 do sotombro do 1952. cob No.9519?.

ARWO 248.79? - 30 do' úril Co.1.969
REQUERENTE . GENERAL MOTOS CCRPORATION 2stalls0 uataw de AmovUO
MIVILtGIO DE INVENÇKO - aparelho rofrigorador.

Callo de 148 991 do 4 Go Enio doâ9e
Cbqueraates 300g 8ZAB.51209 . 8E0 Paulo
cmelo C2 Utaâdadác nALNOPADA Pd2EM 9,MS,CADINIROP
DOUZEDWAOS3
a. AMDIPAW.WMICA PARA UNHEI r1490 eatmOtoeistae yole gato Go co aprocenter oonetituida 9Or
GE corpo de gente ratatmeaw e DsERU oNktiao. /Mo vido ouPeg,
Giétaonte 00 do80 t8M3tes2 ve gtSooge a VeZatiVCBefttP flexívez°
8. aglena ~ZOA PARA BARRET.
Ws dorme O gobiWocgRo auterloR cgraotorizada pelo fair
CO p oseule Vsa pardo Quarto fido.o2a t p
arede, a gnado %tlo co ,GrePP matem ilente9 55 Cena gagdnoew

Reivindlcaaes
Um refrigerador compraendendeimeios onvolvee
do um compartimento armazenador de refrigeragão acima da tomper4
tura de congelagto e um compartimezto armázonador de refrigera
gto abgixo do ponto de congelagto e meios formando um comparti r,
mento misturadas separado dos ditos sopartimentos aprascutande
associado ao mesmo umo porg2o do csaporaça o pravido COA meio°
para circulagtoAe ar desde os ditos compartimentos do rofrigorm...
gtO inferior e superior a congelaqUo etrasies do dito Compartira%
CO misturador o retornar o s2 rofrigerado para os dUou ootapert,&
Medas do rofrigoragto Inferior o cuperibe temperatUre do.congg
lesão em quantidades enfiei:entes paro manter normalmente os di
CO0 compartimentos nus dO3OJEGUO t=p0CatUa3 coimo O aboino
tempe r atura do coogolagto o apresentando maios gasosos do Uquo:.
.2gtC para efeito da refrigercgto I21000 ePorativmont o â Dege
gNo de evaporagto abaixo do ponto do congelamento do manÃra a o
'emular o congelagto na mesma, caracterizado por meios do contrg
So Opertvéls em resposta a uma elevada temperatuen prodetermina,,)
da acima da normal de Um dos ditos Compartimentos para loicier C
descongelamento da porçU de evaporatto. •
2. Um refrígerador do acerdo com o ponto 2, cu,
rastariz:Jdo zelo fato dos ditos meios do controlo atuar consgr.
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rentemente em resposta a Uma elevada temperatura pre-determinada
acima da normal de um dos dftos compartimentos e a uma prerdetez,
einada baixa temperatura da dita porção . de evaporação .para
'or o descongelamento da porção de evaporação,

Novembro c f.e 1968 5b93

de agesto de 1 945, a prioridade do correspondente pedido demi
fitado na gepartição de Patentes nos MOI. da Aaárica, em 30
de sten da 1 962, sob Eo. 190.883. •
19
, ma%
38

3. Um refrigerador de *cerdo com O.pcmto %o coe
eacterizado por meios de descongelamento para descongelar a por..
o de evaporação e apresentando gomo meio de controle uma , oba.
ee respondendo a temperatura dadas provida para energisar alter,
Asiamcnte os Meios liquefação de refrigeração • os maios de dag
ecnsolamcnto, .:42 no qual são providos meios para impedir a opera
aro dos m.M.oe de descongelamento quando o dito compartimento.%
aontra-se u.iime temperatura baixa selecionada.
4. .trm refrigerador de acerdo com o ponto 3 ;. eig
Dioterizado pelo fato deurs aquecedor elátrico estar associado
Com a chave respondendo as referidas temperaturas Para impedir
operação dos meios do descongelamento e por um controle res.'
rondando a temperatura de um dos citados compartimentos' que cofl.
trole osquecodor.poro controlar d OperkgãO _dos lagos de (lesem.

1,111911.1
X42N95M55$500ggálk51"11

123.

!.

_

Qin
avir

' ee
22
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5. 17m*etrigerador de.ac8rdo cort „ os pontos 3 ou 4, earactexii.add polo fato de: chave:itinandi;im resposta as
assosmas temperaturas responder a temperatura da porção de evapal,
'maciço • pelo tat'ó do dito aquecedor eletri.co estar associado,
toai adita chave para .impedir a operação dos maios,de.desconca.'
aimen to, um controlo sendaoPerado . de acerdo como fluxo do ar
i dirigido para um dos ditoa compartimentos de areaXenamanto paia
,controlar o dito aquecedor elétrico • impedir que os meios de
descongelamento sejam tornados efetivorate que o dito cooporio
tient* atinja uma alta temperatura welecionada,
- 6. Um refrigerador do .cerdo com o ponto 3, MI
1898tedsldo pelo tato dos Meios para impedir a opéração doa
meios de descongdameuto sereaproyidosaon =compensador park
•0apedar i disto da temperatura paterno do. refrigerador,
Te Um refrigoradarda *cerdo como ponto 48eji

factorizado pelo tato do contrele do aquecedor ser =segunda
chove respondendo dadas **op./ratara§ • ligada se 'série com
• dito aquecedor ilítrico, e dita chove sondo atuada ao reopAg
ta ...tempo:aturado dito compartimento, parado abrir 115T886
dosta a uma pre.detorminada temperatura elevadade aesmo.
O. *I refrigerador de acerdo como ponte
factorizado por uma resiatencia respondendo a temperatura, da.
.
lias em sério cano dito aquecedor elétrico.
9, Vi refrigerador de acerd0 com 4a Sondo TO.a

roctirizado por uma resistindo respondendo a temperaturas dada/.
15 lidad a em derivação com e dito a quecedor elétrico,.
10. ths, refrigerador dá acerdo com o ponto '7 8 •
Caracterizado por uma resistencia.reepondendi a temperatura*
fiadas e ligada em derivação COM a dita 'Mundo chave attond0
Cm resposta a certas temperaturas.
11. Um refrigerador de &cerdo coso ponto 98
Caracterizado pela chave respondendo as dedal temperaturao
cor capaz de responder a ambas as temperaturas da porção de ova.
poração • da temperatura do ar circulado desde o compartimento
de refr5geraç0o alba da temperatura do congelação ate o compez
t men to mi s tur odor.
Á. requerente reivindica do acãrdo. com a Conveh.

00 Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7 903, de a

/
TERMO . 149.961 19 de junho de 1.963
REQUERENTE . GENERAL ROTORS CORPORAT/ON'. Estados Unidos da *write
PRIVIWOIO DE 11178~ . Sistema elétrico com dispositivo indicadon
do talhas, particularmente para ialmiloo
motor.
--ZeivIndieneee
le Vi Sistema elétrinó conidlepositiVa-indica.
dOr, particUIermente para veiculo conduzidos a motor, coodeule
aedo por um gerador de corrente alternada tendo um enrolamento
de campo ma enrolamento de saidaconetados através de um circui.,
to retificador a uma bateria para carrega-la, um circuito do e.
Oen/acção ideai pari energização iniciai do referido enrola.
alento de campo, odispositinn interruptor tendo um ~teto de ogs
trade condado à bataria e pelo mesma dois contatos de salda 111
dando em uma posiglado dispositivo interruptor uma rendendo
-• o referido dispooltivo.indicador, como uma lempada de imiadow,
•oralolo um com o outro e em seria com o referido-oiro:atoada!
ditadora •

•
E. ta sistema elttrico de ac8rdo com o ponto
1, caracterizado pelo teto de (Ide o circuito de .energizaçãO
eia/ para o enrolamento de campo do gerador DId. 8 eonetado •
bateria etrav8s do referido dispositivo interruptor . /lauda- Ia ra
eistãnela e a lImpada do kinal em paralelo ama com a outra i ela
egrie com o referido circuito de energizacto Àciet, e de que
eita circuito de energização operacional g. provido para o enrola.
Lento de campo, o referido circuito energizadOr operacional dei
Liando o dispositivo interruptor, a resisdnola e o dispontito
Indicador, e compreendendo dispositivo regulader para fechar O
Circuito energizadar Inicial em resposta ao geramento de una voa,
tagem predeterminada pelo referido gerado de c.a.
• S. Um Meteria e/Itrico de ;cerdo 000 pont*
à ou 2, caracterizado pelo tato do . que o referido circuito de
energização operaciand que desvia a residencial a limpada do 41
cal . 0 dispositivo iatfrropter é 42roleoente wiionao O QM ter.
sinal da bateria.

5O94 omina-Tetra Ze
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ZrOsÚiemangaindaseqgêoamegentaw
corecterizeo pelo fato de que o circuito do doontesgge °peno.%
mel compreende dispositivo real incluindo contatos paro recher
circuito de energização operacional, O referido dispositivo Nolt
Cudo responsivo a voltagem de saída do gerador do 040
5.

XJ2 sistema eiStrico do aardO.Com qualquer

WW13 Ga 1540E19 6 iiét ~PO &C@ 2:963
RtEQUERENTE PROG/1. Irrettoess
NIVIdgá;(3 ximago t. • pongiemei oporfolgOnika

Ur dos pontos 1 a 4, caracterizado pelo feto do Mme O referido
aerador de c.a. que conduzido por um motor de veículo, COmpreo

„
CO2p0a1010 fUnicida 9 p araets22. g adU polo 2a0 do
Conzers, pelo menos um policlorofenol de. misture oca ao d5a
yoraes deriVados orgânico!)
no estanhop correspondendo ia' AYJCp,

onde um enrolamento-de sePa tri-ftsico conotado atravás do ume
odo rotifelore. de ponte do onda completa r, bateria*
Úm sistema elOtrico de actrdo com qualquol,
6.
um dos pontos 1 a 5, caracterizado_pelo reto do que o referido
sl ispositivo interruptor á uma ehav; de ignição tendo um contato
clo bataria lormando o referido conteto de entrada um contato de
acassério e um contato de ignição formando os referidos dois con
os de salda, o referido contato de ignição sendo adoptado para
energizar o equipamento de ignição do vóiculo, o contato de anossório sondo adoptado para energizar As cargos de vcossOrio dO.
veículo.

a 6, cerecterizado pelo fato de .que o referido dispositivo re.
aulador in l ui um terminal de entlada e um terminal de salda co.
Metados com o ' enrolel'aento de campo, o terminal do entrada do dia
¡positivo regulador de voltagem sendo conotado através da roais,
tância ao terminal de acessório da chave de ignição, a ilmpad.

da sinal sendo conotada entre o terminal de entrada do regul-.dor
d.e Voltagem e o contato de ignição da chave de ignição, os conta
UB de rel6 do.circuito energizAdor operacional de desvio sonda
@onetados entre o terminal de entreda do dispositivo regulador
•:âo voltagem o uma junção de bateria e um terminal do salda do.
.90de reUricadora de ponte, o referido rol tendo um enrolomeno conotado em una extremidade entro doie dos retifichdores de

•

IIIVR" 0 .Sn C2
.na qua4 11, 2 1 o A n são radicais hl
drócârbánetadon, ou com 0.2
- anldridos, os Sais de icidos or g inicoá ou os onido gc2do
p 2,
norzinicos . dos ditos derivados do estanho.
2.4- c cmp 0sição.fungicida do . acórd0 eCm o
ponto en.5,.

terístico 1, carectericáda polo fato dos . ditoá rudlcein hjdrcg)
sexbonetados 11 2 .11 1. e
£orem alquiles," cOntendo. 2 n 8 atcnoi
de rei.bono.
_
3. Canposição fungicida de acido com o ponto caiar
teriatico 1, c aracterizada Pelo fato dos ditos radical° h141.rol
O

. 7. Um sistema elttrico de , acordo com os pentos

f

• ,

carbonetados provirem doa bi drocarbonetos ciclo.
enfáticos ccni
Sin numero de átonos da carbono de 5 a 8. ,
Composição fungicida de acárdo cem o ponto eara8.
• terlatico 1, c
aracterizada pelo fato dos ditos radicain hxdre-•
c arb n, --tacips eerem arilos.
, 5.- cauposiçio fungicida de aebrao-com o ponto car a
terístice 1, ou diversos dos pontos coroe terístico° 1 a /4,, ca7a c terizeda Pelo fato dos derivados orgânicos do Gatanho catarem sob a forma de halogenatos, oulfatca ou fosfato.
6.- Campoaiçâo fungicida de .EtCOrdo coa um ou diversos

ende Xetificadora e outra entremIdade do enrolamento do reg,
GOMO Conotado Com um dos terminais de saída da rede retificada

toa pontos característicos 1 a 4, caracterizada pelo fato dos
derivados or g ânicos do estanho estarem sob a forma do acotatot)

tM de ponte.

rule pentaclorofenatos.

8. um sisteMa elâtrico de aeOrdo coe-qualquer
das pontos 1 a 7, ceracterínado pelo fato 'de que o referido
eiSPOSitiVO regutador um regulador do voltagem tendo contatos
9ibradores arranjados para interromper o circuito energizador
OCrC O enrolamento de campo do gerador c.a, quando rix voitvgen
0„..p úereilor estâ fora de una proporção predeterminada.

7.- Ccmpoaição de acOrdo cara um ou diversos doo partp
too característicos 1 is s's, caracterizada pelo fato co contar
50 a 99 partes, por peso, de policl orofenol . para 50 a 1 parto

•

requerente reivindica de actrdo com a Conven.
926 Ynternacion;a1 . e o Art. 21. do Decreto-Lei lio. 7903, de 27
go adoto da 1 945i n prioridade ao correspondente pedido' depp• •
ONO.do na Repartigão de Patentes nos EB.UU. da Azárica em 25-do
Unhe de 8 962, sob No. 204.863.

de derivado orgânico do eato_aho.
B.- CcmpoSição do acSrdo coa um ou diveroo3 doo ponF,.
tos característicos 1 a 7, c aracterizada polo 'fato do' policio.
rofenol ser o pentaclorofenol.
_ 9.- Canposiçâo fungicida de acCrao can o ponto coroe
torLitico 8, oaraccrerlzuda pelo fato do dernvado orgânico de
estanho áer coado de t ributilestanno. •
10.- ccropoeiçao fungicida' de acerdo can quaisquer do0
pontos car acteristicoa J a 'q .
casar Geri zada meio r a 4-.0 ,11 meemo
coaxei ume carga inerte .
uni soivente ouse tal diltr_.r.*.o
Finalmente a ctepooI tanto r e) ¡nV c a de
ac C.rdo com
O Convenço Internacional e ae c o
nformidade casa o artigo 21 do
Cocligo da Prop riedade i
ndustrial a pr)oridade do corrs.‘aponden
te pedido. depos ) todo ri
e Rena/ tteé,o de aa tentes ma Faarrzo,
29 de ou tuhrn rie QÇ2 e0b a ne 9j,'/3

4.
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MARCAS DFO'3]
Piabneisab feita de acôrde v_21) o cat. 101) e cem p.r

1.fE2

ADAS

o Cadiree ria Proprietàaaa raduatrfal
N9 863.783

N9 863.784

N. 863.776/777

[1© 92.!52\,'CO

Endaotria Bralsgeka
Requerente Dabi Ind. Brasileira de
Aparelhos Dentários S. A.
Local — São Paulo
Classe — 49
Artigos — Jogos, brinquedos, artigos
desportivos e passatempos, a sabe::
ealbuns para recortar e armar, aviões,
automóveis, aros, argolas; bilhetes de
loteria, badalos, bonecas, bonecas,
es esportes, brinquedos em forma de
baralhos de cartas, bolas, para todos
animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, brinquedos em forma de ferramentas
brinquedos em forma de máquinas,
brinquedos de corda e brinquedos de
borracha com ou sem assovio; carrinhos, carrocinhas, caminhões, cartas
de jogar, chocalhos, caneleiras pata
esportes, ceztães para leito, casinha
de brinquedo, casinhas de armar, cadairas de brinquedos, carteiras e en•
velopes com folhas para recortar e
armar, calçados para bonecos, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo, canas de dados, Cai:tinhas de músicas dados, dardos, discos, dominós;
espingardas de brinquedo, espingardas de vento, estagueinhas para jogar, enigmas, engenhos de guerra de
brinquedo; ferrinhos de engomar,
ferracentas para crianças, fi guras de
aves e animais, figuras para jôgo
de xadrez, .fogões e fogõezinhcs de.
brinquedo, jogos de futebol de mesa,
joelheiras para esporte; ganchos para pesca, guizos • para crianças; halteres; lôlôs, iscas artificiais para pesca; jogosde damas, • osses de • dominó, jogos de raquete; liahas para
pesca, luvas para boa, r- •—
•
para jogador de pela, para jogador
.de sôca; 1/1 ./.:SCW'FIS carn e Je l escas, melosas de bilhar, de campista„kraas,
de ala
ta, de and -s- a•-a eaes
miniaturas de máouinas, minis • s
de ui rae"'^- e-•-- • - ; natine, atinet-s. n iõre rea•-- n
p;os de damas, plannuetcis para ginástica, pecas de jogos de dominó
e xadrez pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinqucaa,
pistolas de atirar flexas, papagrins
de papei. panelinhas; quebra-cabe•
ça em fauna de armar; raquetes, redes de ncsca, redes para jogos, sodas
de rcleta, revólver de brinnuedo;
daeinaos de chumbo: :eboleiros nasa
jogos, t acos de bilhar. tambores pare
criancas, tambureus, tamboretes, tenis 'de mesa, trens e vias férreas Pa
ia brlataiedos; varas pa aa pesca; varas pare saltar, vaae netes; zepeiass

Requerente: General Electric S.A
• Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Secador de cabelo
Classe; 8
Artigos: Televisores, rádios, fonógrafos, radiofonos, geladeiras, aparélhas
ote ar condicionado, máquinas de lavar roupa, enceradeiras, batedeiras
de uso doméstico, ventiladores, grila
aspiradores de pó, ferro elétrico
N9 863.779
A HORA E A VEZ DO BRASIL
Requerente: Editôra Sabiá Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral. Álbuns. Programas
radiofónicos e de televião. Peças
teatrais e cinematográficas
N

9 863.730

Requerente: Emprasa O hio Branco
Ltda.
Local: Estado do Acre
Classe: 32
Artigos: Um jornal a ser editado no
Estado do Acre e suas seções. Programas de rádio e relsvisão
•
No 863.785

in)
Requerente: Emprdsa Alio ala:leira
Ltda.
Local: Rondônia
Classe: 32
Artigos: Um jornal a ser editado no
Território Federal de Rondônia
suas seções. Programas de radio
televisão
N9

h

863.789

- \, -L/ ‘Q,)

Requerente: Sa'olao Silvastre
Requerente: S.A. O JorPal
Local: Argentina
Local: Guanabara
Classe: 11
Classe: 32
:Suasórios de Metal para
Artigos: Um jornal a ser editado no Artigos:
cortinados e toldos, a saEstado da Guanaabra e suas seçaes. cortinas,
trilhos, ilhoses, suporÁ
Programas de rádio e de televisão ber; argolas,
tes ganchos e roldanas
No 863.786
. N9 863.760

DIÁR3 DA 5'22A

evebras

Regaerente: S.A. Coerclo 13raRequerente: José Pretestato da ..‘ss113
siliense
Faria
Local: Brasília
Local: Guanabara
Classe: 32
Classes: 33, 42, 43 e 50
Artigos: Um jornal a ser editado no
Sinal de Propaganda
Estado de mato Grosso e suas seções. Programas de rádio e
N9 863.800
televisão

LITEEgA

N9 863.787
'1

L2
s

.

_I_LEIRA
INDUSTRIA B,RAS
Requer,
L baCompanhia

Brasileira de Cobranças
Local: São Paulo
.
Classe: 38
Artigos: agendas em branco, álbuns
em branco, bilhetes em branco, cartões em branco, bobinas de papel,
blocas para anatas:ias, blocas para
correspondência, papel para escrever,
para desenhar, cadernos, caixas de
papelão, capas de papel para documentos, carteiras de papo', chapas
de papelea, chetaies cIn bee aso, envelopes, invólucros ate papel, atiçadas
ele papel, faturas, fôihas de papel, de
papeias), feilhas-í':licae, livres comera
ciais em branca, Pane 1/..rtD iraresaos, notas fiscais, natas pearnisserias,
papel almaço, paliei oluminizado. papel crepon, papal certa, papel ancenula, pala impelmeavel, para deseta Y 063.7taa7{,2
nho, paia embrulho,. uara encadernação, pastas de cartelina, •.-ectbos
¡branco, recipiente de papel, rolos de
{papel, sacos de papel, talaes, cartões
de papel
• Cia-se; 59
Serviços:
teestaçáo
de serviços admiaa -.3 a•' aaCnistrativas, serviços de cobrança, sern
\Ne
a; a as,'
viços profissionais de auditoria, sera
a9
Requerente: Sa p ucalana Ltda , In- viços gráficos, serviços de propaganN° 863.778
da
e p ublicidade, serviços de orientaJastria e Comércio
, ção profissional
Local: Minas Gerais
Requerente: Casa Nos ea Sonnora
Classe: 41
Paz — Ação Secial Fsanceseana
Classe: 32
Artigos: Dôce de leite, haass, gcearraal.,
Guenabara •
Requarente: Aerovent Fan CompaArtigos:
.Al
choreo'ate, ousas em
manaques, álbuns impreaa
ny, Inc.
os, anuário
Classe: 50
ccirm ias, confeitos. geléias,
s, catalogas, folhetos imLocal: Estados Unidos da América Artigos; Uma inseitui-ao 1e5c0 ros nes , padins , queijos.
nrala
aessos,
jornais,
livros im p ressos, pias
coalhadas,
Classe: 8
man ara ródio e t elevisao,
mútuos •
eiga, laticitans em geral e Jaus
p rosp ecArtigos: Dispositivas para deslocatos
impressos, publicaaões Impressas,
Classe: 23 — Titula
derivados
mento de ar
índices linor,essos,
revistas impressas

AEROVENT'

Imobitiária importadora Exportado.
ra Mazza Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: Frutas ao natural, sacas,
cristalizaaas, em calda ou em conservae, legumes e horta'-es frasear
ou em conserva, amido, farinhas, fé.
cuias e massas alimentícias, cereais,
Requerente: J. A: Phillips a: Com•laticínios e seus derivados
pany Linsited
Local: Ing'aterra
No 863.788
Classe: 21
Artigos: Veículos, tais coma
alatoa, motocicletas, a ia:e-tetas motorizadas, moteratins e partas e per.
tensas pe ae 03 Me=

II
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2,12712G4eira 28
N o 863.79]

I\19 863.799

Unja

N9 86.808

21V2T5HPAS,

TROFÉU "BAMEIRANTES" DE

YO_AFIX
ELANRIA 3 SEIRA

Requerente; Cotonificio Minas Gerais
Limitada
Local: Minas Gerais
tiequerente: José Pretestate é •-• e Assis
Classe: 22
Faria
Artigos: Fios de algodão para malhaLocal: Guanabara
ria; fios de sdda e plásticos; fios e
'Classes: 33 e 50
linhas para bordar; fios para tecelaSinal de Propaganda
gem; finos de coser; fios para tricotar; linhas de coser e novelas de lã
No 863.793
N' W.8.802

OpeTgção
mensbhm

Requerente: DAMA — DistribuiCan
de Automóveis, Máquinas e Ace8S.óriC,
Limitada
Local: GuanaLzra,
Classe: 21
Artigos: Automóveis e suas przikx,
integrantes, autocaminhões o 81=s
partes integrantes, reboques e st=
partes integrantes

ARTE POPULAR BRASILEIRA
N 9 863.807
nequerente: Nestor Passos de Mello
Filho
Local: São Paulo
—0ANA
Classe: 50
Artigos: Atividades relacionadas
com a promoção, divulgação, repre- Requerente: °naná,
Auton160-.L'O
Cpmércio e Indústria Ltda.
sentação, planejamento, pesquisas,
Local: Guanabara
ensino, concursos, saws, certames,
Classes: 6, 8, 11, 39 e 50
feiras, salões e exposições de arte
Artigos: Artigos das clazs3
No 863.811
No 863.8138
TROFÉU "VELHO CAPITÃO" DE
ARTE POPULAR BRASILEIRA

YOLATEX

NO 863.798

ZAGOSII
'Indústria Brasileira

Requorenie: '1... — scoopas; -- Cooperativa de Trabalha de 1Vic .,,oristas de Requerente: Manoel Gomes da. Silva
dz.) Vjt,oÈ
Local: São Paulo
3,equerente: José Fr-testai() de AÀsis Veículos de Transporte de PassageiClasse: 8
ros
do
Estado
da
Guanabara
Faria
Artigos:
Componentes eletrônicos,
Local:
Guanabara
Local: Guanabara
antenas para rádio e elevisão; rádios;
Classe: 33
Classes: 33 e 50
televisores
Titulo
de
Estabel-cimento
Sinal de Propaganda
No 863.810
N 9 863.801
N9 863.792

Egst.'vâ Caba
da C&vOg

Novenbro do `i."513

Bo

EQUA DU—E2

Requerente: Boutique Du-Fisj
Requerente: Nestor Passos de 1Viello
Local: São Paulo
Filha
Classes: 13 — 14 e Wa',
Local:
São
Paulo
INNSTRIA
BRASILEIRA
Titulo
gtequerente: José Fretestato de Assi:
Classe: 50
Faria
Requerente: Cetonificio Minas Gerais Atividades relacionadas com a proN o 863.815
Local: Guanabara
Limitada
moção, divulgação, representação,
Classes: 33 e 50
Classe: 22
planejamento, pesquisas, ensino, conSinal de Propaganda
Artigos: Fios de algodão para ma- cursos, shwos, certames, feiras, salões
Wc=tv©
lharia; fios , de sêda e plástico; fios
e exposi ções de arte
N° 863.794
e linhas para bordar; fios para tecelagem:. fios de coser; fios para triN o 853.812
9Requerentc: Lane° Precliial doÈse.,./52,
e s tar . linhas de coser e novelos de lã
do Rio de Janeiro 5. A.
Local: Rio de Janeiro N ç 863.803
Classes: 32 a 50.
Artigos: Incluídos nas cla=

9.;•

Opeunã©

vrr

Ceta-CM%C0

119 883.816

Rei:luarenta: José Pretestato ',e Assis
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Faria
Local: Guanabara
R equereul e : ce tanifi c l o Minas Gerais
Classes: 33 e 50
Limitada
Sinal de Propaganda
Local: Minas Gerais
- Classe: 22
N 9 .863.795
Artigos: Fios de algodão P ar a ma
-lhari,fosde"êaplástico;f
de linhas para bordar; fios para tecelagem; fios do coser; fios para tricotar: linhas de coser e novelos de lã
N° 863.804

Rifini FesivaiJ
Cerve'a

gtequerente: José Pretestate de Assis
Faria
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50
Sinal de Propaganda
863.796

Festival da Cerveja
do Espirito Santo
Mequerente: José Prs:u.
Faria
Local: Guanabara
Ciasses: 33 e 50
Sinal de Propaganda

k,ssjs

da Cerveja
Mais

Local: -4. uanabara •
classes: az 5n
9„k dg propaganda

k

ESPERANÇA
Limitada
Local: Rio de Janeiro
Classe: 40
Título

!Indústria SranE211rá

Requerente: AMPLA — Administração, Planejamentos e Investimentos
Industriais
A.
Local: Rio de Janeiro
.Classe: 38

MOBILIÁRIA
Requerente:

gaDdz5inwa

Artigos:

evança

iQ 888.&14

Requerente: E. R. Leonardo
Local Rio de .Taneiro
Classe: 23
Título cie esrabelecimn.to
___•
.

dicamento.s Ltda.
Local: Guanabara
Classu: 3 de
Artigos: Incluído:: nas cliM3e3
N

9 863.910

16}à14

Requerente: anco Ê>recilea tRo
do Rio do Janeiro 0. A.
Loca : Rio de Janeiro
Classca: 32 e
Artigos: Incluídos nua ela=

--

CO' 'ADRE

Requerente: Lab. Erasileiro de

PaPéls asard-impressoe

CASA DA

Super Festival
iWarla

N" 253.80'5

Serviço do U2dadJ

Requerente: Planejamentos Ampla
Sociedade Anônima
'Braneo-''PvoClo0
Classe: 50
Serviços: Planejamento de emprêsas Requerente: Banco Predial do Zit3
Rio de Janeiro S. A.
e empreendimentos, quer públicos,
Local: Rio de Janeiro
quer particulares, nos trabalhos de
Classes: 32 e 50
economia, engenharia e contabilidaArtigos: Incluídos nas cht.S563
de, bem como a administração de
emprèsas comerciais, industriais e
No 863.817
agropastoris
— -N 9 863.813
/1?
-/

Requei . ente: ,)gas Marabá Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome de Ernprêsa

No 863.806 •

N .' C23.797

Le0.1ereri,-

FOGOS MARABÁ LTDA.

iltubletrriie

,xon

®

Requerente: Homero Tavares
Local: Guanabara
Classe: 50
• Ap ticou
Conjunto Musicai

DO NÚMERO DE HOJE: InR$ Q9k9

883.819
CRPWCURCP, Lefig5,,s-ã

Upwk
Artefato?) do Madeko S/A

Requerente: Carbrezmar LancAins
Esporte, Artefatos d eMadeire, O. a.
Local: Guanabara
Nome Comercia/

