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SEÇÃO
ANO XXIX - N9 37

INSTITUTO NACIONAL
PA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

•

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 1971

FREVISTA bA I6FROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO SENHOR
MINISTRO
Em 17 de fevereiro de 1971
• N 9587.527 - Levacen - Farben- lace dos Es. na. 268.049 e 328.808
fabriken Bayer Aktiengsellschaft - em vigor até 31-7-72 e 2-5-76, marca
Pedido de preferência
cl. 1 - (Registre-se).
Presidente de terceiros na cl. 8 para
Alain Michel Alexandre Zgorid (no
N9 656.350 - Mangasan - Blemco os mesmos artigos).
pedido de preferência da pat. PI têr- Importadora e Exportadora Ltda. N 9 695.916 - Everest - Ind. d.2
mo n°'218:488). - Defiro o pedido. cl. 2 - (Registre-se).
Tintas e Vernizes Everest Ltda. 47 - (Indeferido em face do ReEXPEDIENTE DO SENHOR
N9 672.172 - Arbon - Instrumen- cl.
gistro n9 385.790 em vigor até 10 de
PRESIDENTE
tal Arbon Ltda. - el. 9-- (Registre- dezembro
de 1978 marca Everest de
se fls. 9-11).
terceiros na cl. 47 para os mesmos
Diversos
N9 611.665 - M. R. Chama= - artigos).
Floriam ,Muniz de Albuquerque Moulinage et Retorderie de Chavanoz
N 9 696.777 - Aranha - Comi. e
(Declara que a partir de 21 de julho - cl. 23 - ((Registre-se).
N9 824.198 - Seitz
Seitz-Werke Agricola Aranha Ltda. - cl. 7 tr 1970 o, Sr. Milton Ramos "Zibeiro,
(Indeferido em face do R. n 9 278.537
não é mais seu preposto nesse D.N. GMBH - el. 4 - (Registre-se).
N9 627.644 - Lumibox - L;;.nibox em vigor até 21-1-73, marca Aranha
P.I.). Ejn face do parecer do Procurador-Geral,. cancele-se a designa,- Ind. e Com. Ltda. - el. 16 -- (Re- de terceiros, na cl. para os mesmos
artigos).
ção de Milton Ramos Ribeiro 'para gistre-se).
N9 632.343 - Sempite-Viva - São N ë 644.345 - Unila por -'Cooperafuncionar como preposto do advogado
tiva
de Trabalho Unilabor el. 3
e Agente da Propriedade Industrial Paulo Alpargatas S.A. - el. 23 - (Indeferido em face dos Es. nú(Registre-se).
Floriano Muniz de Albuquerque.
N9 637.541 - Barbará. - Cia. Me- meros 220.738 • e 242.719, marca .....aReconsideração de despacho
talúrgica Barbará - el. 16 - (Re- bor em vigor na cl. 3, para os mesmos
artigos, em nome do opoente).
Oscar Mathion (titular da nat. PI gistre-se com exclusão de telhas).
N9. 639.921 - 48 - Magazine 48
N9 638.991 - Bernardete Modas
têrmo n9 185.679). - Reconsidero o Bernardete
Ltda. - el. 36 - (Re- Ltda. - ci .. 36. - Indeferido em
despacho de arquivamento, para o
face do art. 76 n 9 2 do mesmo C.P.I.
fim de dar vosseguimento ao pro- gistee-se com exclusão de equesi
Ni" 644.202 - Apoio - Têxtil Apoio
Cumpra o art. 73, bem como sue
cesso.
Ltda.
el.
36
(Registre-se).
inscriçad no C.G.C.:
Vinicius Costa (no pedido de reconN9
644.224
dolidot
Staflex
InN9 286.968 - Johannes Theodorus
sideração do despacho que indeferiu a
ternational
Ltda.
el.
23
(Rede Wit.
pat. PI têrmo n9 215.946, . -Nego
N9 331.931 - Torrefações Associaacolhimento ao pedido de reconside- gistre-se com os exemplares de fôdas.
ração e mantenho o despacho dene- lhas 12-14).
gatório, publicado no D.O. (Seção
N9 339.112 - Luiz Chaves de OliMarcas indeferidas
III) de 23-12-70.
veira.
N9 633.402 - Fel - Fornos e EsN9 350.755 - Cia. Cervejaria CaDiversos
tufas Fel Ltda. -- el. 8 - (Indeferido
N9 133.736 - Geon do Brasil S.A. em face dos Rs. 246.403 e 328.843 em racú.
N9 408.724 - Ukichi Hoshino,
Ind. e Com. - Arquive-se.
vigor até 15-5-80 e 2-7-76, marca niel, Chohei Hoshino e Maluo Hoshino.
de
terceiros,
na
el.
8
para
os
mesmos
Roemmers S.A. Industrial ComerN9 450.837 - A. Ribeiro.
cio Y ?inanciera (titular do registro artigos).
N9 465.356 - Metalúrgica Wallig
N°
659.413
Duvolks
Juvolks
237.791).
Não
tendo
o
titular
n
S. A.
atendido à notificação feita, declaro Distribuidora de Peças e Acessórios
Ltda. - el. 8 - (Indeferido em face
N9 493.667 - Soc. Dico de Hotéis
a caducidade do presente registro.
Metatargica Asberg Ltda. (no pe- dos Rs. ns. 217.151 e 272.240 em vi- e Turismo Ltda.
N9 499.275 - Inds. Granfino Sodido de caducidade do registro núme- gor até 21-1-79 e 12-7-72, marca noro 175.607). - Em face do parecer tória Volkswagen de terceiros na clas- ciedade • Anônima.
se
21).
N9 499.276 - Inds. Granfino Codo Procurador-Geral, indefiro o pedido de caducidade formular:o com a N9 666.135 - Solvolks - Fernando ciedade Anônima.
N9 506.990 '- Armazéns São Dopetição n 9 45.793-62, junto ao re- Ferrão & Cia. Ltda. - el. 8 - (Ingistro n9 175.607.
daferido em face das Es. ns. 217.151 mingos S. A. Importação e Com.
N9 521.' 1 6 - Ind. Com . e Cultura
e 272.240 em vigor at; 21-1-79 e 12
SECRETARIA DE MARCAS
de julho de 1972, marca netória Vol- de Madeiras Sguario S. A.
Expediente do dia 17 de fevereiro
kswagen de terceiros na el. 21).
N9 547.748 - Aurichio S. A. Ind.
de 1971
N9 673.776 - Gottwagen - Jot- e .Com. Importação e Exportação.
twagen
Pecas
e
Acessórios
para
AuN9 552.733 - Cereais e Laticínios
Notificação
Depois de decorrido o prazo de 60 tomóveis Ada - . - (Indefe- AnhangUera Ltda.
N9 578.446 - Arnaldo Rosa e Clát...
dias, a partir da presente data para rido em face dos Rs. ns. 217.151 e
recurso ou impugnação e se nenhum 272.240 em vigor at; 21-1-79 e 12 de dio Rosa.
julho de 1972, Marca notória Volks579 583.866 - Participações, NegóInteressado do mesmo se valer ficam wagen
tercetros na el. 21 para o:5 cios e Administração S. A. Panasa.
notificados os requerentes abaixo --ne sde
w•tie:ns).
N9 585.812 - Alcântara Machado
mencionados para comparecerem a
este Dep artamento, a fim de efetua- 579 674.303 - Hévetia - Helvétie Com. e Empreeendimentos Ltda.
rem o pagamnto da taxa final, den- Com. de Automóveis Ltda. - c. 21
N9 585.813 - Alântara Machado
tro do orazo de 60 dias, contados da - (1in-3f-ferido em face do R. núme- Com. e Empreendimentos Ltda,
ro
34f
.2()
em
viger
te
12-10-76,
ma-data em que tiver expirado aquêle
579 587.222 - Imbra Engenharia'
ca de t.epae-e q na e t . 21 ',ara
prazo de recurso:
Ind. e Com. S. A.
•In nem ns r1-: er•se
N9 597.79e - Cabana Bar Lanches
Marcas deferidas
Ind. de Lide.
Pr'
S7e.48(1
Rhodia
N9 582.760- Rova-3
Ind. ulmicas e Têxteis S.A. - cl. 21A-arel bos De meiticas Presidente (A• ' N9 583. 7' - Imcom Importadora
mitada - el. 8 - (Indeferido Jtn Comercial Ltda.
- (Registre-se fls. 23-25).

9

N9 589.735 - Promoplan Empreen•
dimentos e Com. Ltda.
N9 591.672 - Banco da Guanabara
S.
N9 592.019 - Agência Moderna de
Publicações Ltda.
N9 594.223 - Corretora Souza Bar.
ros de Câmbio e Títulos S. A.
N9 594.555 - Reta S. A. Reunião
de Empreendimentos Técnicos e Ari.min stx ativos.
N9 596.314 - Club dos Caiçaras.
.87.318 - Rodoleal Transportes
LtNda9j8
N9 598.743 - CRC Guimarães S.A.
Ind. Com . de Construções.
N9 598.787 - Auto Viação J. A. C.
Ltda.
N9 598.976 -_Sonave Soc. Armadora de Navegação de Cabotagem Sociedade Anônima.
N9 601.600 - Controla Administra.
ãão e Com. Ltda.
N9 601,802 - Master Elétrica Li.
mitada.
N9 601.819 - Metalúrgica KM Li.
mitada.
N9 601.830 - Ba-Ma Engenharia e
Construções Ltda.
N9 602.266 - Brilhante Operação
de Imóveis Ltda.
N9 602.827 - Serviço Assistencial
Lar da Vovó.
N9 602.977 - Instituto Brasileiro
da Secretária Profissional - Ibraspi
N9 603.113 - Itacolomi de Empreendimentos Ltda.
N9 605.077 - Transporte Ristar &Ideei:ide Anônima.
N9 608.239 - ABC Rádio e Televisão S. A.
N9 608.264 - Luiz Gonzaga Pessoa
de Barros.
N9 612.444 - Milton Gimenes.
Nç' 612.473 - Economia S. A. Economia Crédito Financiamento e Investimento.
N9 613.543 - Occhialini Auto Capas Ind. e Com. Ltda. ,
N9 616.516 - Antônio Lins de Albuquerque, Manoel Luiz de Albuquer•
que e Heleno Luiz de Albuquerque.
Nç 622.247 - Neolar - Imóveis
Administração e Com. Ltda.
N9 623.903 - Dante Mestieri,
N9 625.055 - Catu Administração
e Participações Ltda.
N9 626.706 - Construtora Kochea
Ltds
Ni 827.407 - João Moacir de Medeiros.
N9 629.822 - Auto Elétrico Ze•
pelin Ltda .
N9 630.335 - Gomes de Almeida,
Fernandes Engenharia e Construções •
Ltda
63-,).597 - Associação de Dirigentes Cristão de Emprêsa do Brasil
- ADCE-BR.
N9 631.665 - Dr. Oscar Defonso.
N9 632.147 - Plano S. A.
oe de
_ S.
Administração Planejamento e Esti!.
do sde Agronomia.
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1) G expediente aos ,epartaçoee
pública destinado d publicação,
na Seção de COMU'
será . re ebiclo
nicacõe até ds 17 horas O atendiment doi público pela Seção de
.Redaça será de 12 ás 18 horas. •

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NIACIONAL
O Ig.ETOR-diERAL

2) O , originais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO .PEREIRA
devido ente autenticados, deverão
-. •
ser dat lografados diretamente, em
CHEFIE Da seçao an pEpAçÂo
espaço dois, em papel acetinado CHIZPN DO SERVIÇO DEI P.UDLICAÇõE
ou ape ganzinhado, medindo 52x33 §I, B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
centím troe, sem emendas ou rasuras ue dificultem a sua dompreen o, em especial quando canDIÁRIO OFICIAL
tivere tabelas.
saçAr, on
Será admitidas copias em tinta
soeu, do puldlendaeo do oxpoOdlindeb do Oopartamont•
indelével, a critério do
prêta
Ipooloost d. Propriedade lOdudkrtail do IdIntotdole
D .1 . N
do endOetrio o do C011114•Ciln
3)

s reclamações pertinentes

)811Presso ui Oficiou clo Oepariamente oi I mprense Nacimai
nuas-aia

mat riaj retribuída, nos casos de
êrro cri °Missão,* serão encaminha-

das, p r escrito, d Seção de Redação a é ci quinto dia tita subseqüent 4 publicação.
4) s assinaturas serão tomadas ri 1.N • O transporte por
via a et: serd contratado separa-

ASS1NAtURAS
REPARTIÇÕES 11 PARTICULAárs8.

'Semestre
0y8 60.00 Ana
crs

Semestre '

domei te bom a Delegacia da EM- Ano
presa asneira de Correios e Te•
légraf s am Brasília Esta poderd
se en rregar também da encami- Ano
nhar o pedido de assinatura ao

FUNCIONAM

IMMO.'
.

Cr$ 65,00IAno

•

Lida:

P. O. Promoções'
.
fO
. 21 - Latin - American
bir. !lig e Propaganda.
• IV 38 .481.- Bar, Restaurante e
Cerne a Salm Ltda.
606 'Organização ' Leandro
/C
.
Leda.
' rtg 6.1 684 - Carlos Jose "entes
pJegu s produções Cinematográficas,
636 4 709 - inbras - .,Consultores

Gráfi

de

35.441

preendimenbes Ltda.

IV 36315 - Doinit 15; A.. ConÉcenteinicoa e Financeiros.
su .o
Brasterra TerrapleNo.1/97
nage Ltda.
N O 6.792 - Domit Propagandpa e
Ltda.
rrom
-No 0,008 - NOború Rawai. .
N9 6254698 - Organização Técnica
filem r Ltda..
N¥ 636.966 - Timoneiro de Dm- gateei duzentos linobilbirlos Ltda.
DO 828.984 - - Topeka 17s1na ~tese e Dor/ereto Asfáltice Ltda.
No 634.981 me- Polleret Artefatos de
ntor Ltda.
1419 838.993 - Pedreira Raposo TaPare Ltda.
N. 631.111 - Paelmentedora FItal] te.
.,,e-

Imprensa Nacional. Quanto ao
contrat° de parte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da ~asa
Brasileirci de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse•
meio de transporte, a Delegacia
R,egional\cla Emprésa Brasileira _de
Correios' e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras .vias, independentemente de
acréscimo no preço,
7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, po caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante- avisoprévio aos assinantes.
8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral Ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido

Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
ou anual O prazo das
.• • •.. Pr8 45 ,00 semestral
assinaturas para o Exterior é sómente anual e não haverá transeté7107.
porte por via aérea
.114.••!..113_, Cr$ 50,00
9) A renovação dom* ser solicitada Oen; antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Anual.
Cr
•
804.00 e do porte aéreo Vencidos, sertio:suspensos independe,niepte
- de

•,• nnfi •n ••.•

D.l. Neste'easo, o assinante diPORTA 48Rg0
rigirá ao ;D 1 N o pedido de assinau t) o pagamento do valor Mensal
Cri 17.00- 1 Semestral . • Cr$ 182.00
corre pondente, ria forma do item
segui te .J
,
NOMERO AVULSO
:-da numero avulso figura na oltinia pagina de cedo
O
preço
'imana de ealõres para exemptar
3)
assi tara, que será acompanhada
de e clareciMentos quanto d sua - O preço do exemplai atrasado será acrescido de Cril 0,01.
*pite çaa. serd feita Sdniente por se do n44,mesmo ano, a de Cr$ 0,01 por ano se de anos anteriores'

N9 8 2.4.34 - Lupui Empreendimento 'nobiliários
Ltda. N9
.108 • - Iwal Brasileira Com.
e ind Ltda.
Hotels Marc Ltda.
N9 3.436
No
.g73
Mário Caaneiro de
Miran a.
N"9 4.161 - Razys Bauzis.
N9 IS 4.260- - Ibrase Instituto &asneiro • e Secretariei Profissional.
Ne 4.749 - Dores Aparelhos Doznestic s -S. A.
•
el
Ni 4.922 - Prudincia Serviços
,ai ;sei resiLtda.
.e42 - Braseiro Can/estiveis
N9

cheque ou vale postai, em favor
do Tesoureiro do Departamento de

aviso-prévio

„

10) Para receberem os euple-1
mentos ás ediçães dos óredels oficiais, os assinantes deverão solicitd-los no ato da assinatura.

No 842.402 -. Metalúrgica Piei LiNa 63'4.182 - Cambial S. A. Cré- , cisarneete apenas as máquinas ceiti• mitada - Apresente novos exemptadito Financiamento e Investimentos. 1 estriam.
N9 637.333 - Cilar Com. de Imóreivindicando artigos de uma se.
N9 612.069 - Soe. Rádio Marconi res
veis Retencat Ltda.
desse, eis que as grades e os mi•
Ltda.
Apresente
meios
exemplaN9 638.007,-Barbrenha S. A.
portes são classificados pela meteres discriminando acessarior teeÇas) - ria
Câmbio Turismo Passagens.
prima respectivainente a os fri-,
1
para
autemtivels
cabiveis
na
classe
N9 638.425 - Transportadora Itaaos metálicas se incluem Pll ceasse 11
6
e
máquleas
operatkizes,
exclu,
no
mareei Lide.
indo anéis obte.e2ores, 'escute. , 4aN9 645.537 .4- Elevadores Elecera
No 658.705 e- Pesto tennedoro Li. ' 'antes, forjas e molas de válvueis. ¡ S. A. - Apresente novos exempla,mitada;
l'res -discriminando precisamente os
NO 628.446 - Aerohispert Ltda.
No 638.708 -- Banco de Crédito Naartire4is que deseja -proteger.
ftuticos
Apresente
Materiais
AerOn
cional S. A.
reterencia
a
.sem
novos
exemplares
N9 647.3'43 - João Pessoa C,avalie 638.700 - Rádio Centenário de
marca genérica, - arserimini pre- canil de. Albuquerque - Apresente.
Araras Lera.
novos exemplares com etiquetas inala
N9 639.148 -- Teletex! - Serviço cisamente. (is artigos.
nítidas, discriminando precisamente
dee Comunicação em Taxi Ltda.
N O 63.2i4 - trincaria:c - indús'Teletex' Serviço' de •teia e Cotriesete de Arteiates de Me- eis artigos que deseja proteger excluNo 639.147
indo a expressão etc,
Comunicação em Taxi Ltda.
1 tais Ltda! Apre:ente hosos exe.m.
N9•639.148 - Teletaix Serviço de piares reivindicandp artigo/ de urna
No 648.676 4-- Frederico •Birnstiel
Comunicação em. Taxi Ltda.
só classe (evaporadores , classe 8) e - Apresente novos exemplares es/V 639.152 - Teletaxi Serviço de (trincos para geladeira classe 111.
clarecendo melhor e artigo ~indiComunicação em rasa Ltda.
cado em face das classes 6 e 21.
N9 639.160 - Pubiteinco S.C.
N9 854.563 --- Organisação de MaN9 642.143 - Prima Eletro Domésnntenção e Acessórios TU:~ de.
ticos S. A.
AVISO AS REPARTIts'OES
Instrumentos Eletrônicos ilida. N9 699.446 - Lieis Garcia.
PCBUCAS
Apresente novos exemplaree discriNO 699,504 - Impe:men Publiciminando Peectsamente aparelhos eleDepartamente de lnipren.
dade fAda.
trônicos.
N9 699.591-- buirai Eletelnles Insa Nacional avisa ã Repartições Públicas em geral que
dústria e Comércio 8. A.
No 659.827 - F.ngenheria • Civil
deverão providenciar a reforNo 699.628 -, Indústria Metaiere
Mecânica e E¡etricidade Teceu Li• nui das assinaturas dos' &gilca Suprema Ltda.
mitada - Aparasente MoV0.3 exemlima oficiais até o dia 30 de
Mi 699.718- - Constreebes Mari
plares excluindo geradores amainaabril, a fim de evitar o cance-casElte8.A
lamento da remessa a partir
ticos, aparelhos geradores etetraeuN9 699.759 - 'Tramo! Comerciai e
,
'nela data
micos, geradores estoticas P eeetroImportação Ltda.
alvos, especificando ou excluindo
• NO 699.782e - lndtes:tria e ComerO registro de assinatura noaparelhos eletrodomésticos ela gerai
cio de Aparelhos Eletrônicos Vera
va, ou de renotação, será feito
aparelhos eletrenicos em ered. InsCruz Ltda.
contra a aPresentaçao do emtrumentos de precisa°, substituinao
N9 699.784 - Indústria e Come:penho da despesa respectiva.
elo de Aparelhos Eletrônicos Vera
.,benjamins pq,r tomadas neuiVples de
A Veneração do contrato de
correntes.
Cruz Ltda.
porte
aéreo
deverá
ser
sen.
•
NO 499.964 - Nilo Santos Pinto.
N 9 651.532 ,- Sueer 1,03as Arapuá.
eitacia„
com
antecedência
de
S. A. - APres.ente novos exemplaNo 659,215 - Weldenrar laqumto.
trinta dias do vencimento, à
No 871.882 - - Ceraintra 8án MIres rii , crim ; nando preaurameite veieseceleia
itcasenel
da
Empre'
cules.
gtiel
Oe Cor,rc;os e Tee
t
Siesileira
ran1,1) 65/ 3r4
Rorinvelin
N9 526.934 - Máquina- (1„e t I•
em
t ,
- ames e-ts
ge •
Má A. S. R. Ltda. - At, r IR'
novos exemplares discreaenshdo
vOs vitus COM- elieueteee discrialinen'
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NO 698.119 - Ind. Iluminadora,
NO 699.176 - Relojoaria i3arao cie exemplares cliscriMinando precisamente Ltda. - (Apresente novos exemdo precisamente os artigos de acôros artigos) .
Tete Ltda.
plares discriminando precisamente
do com a classe 21.
N9 688.738 - Soem S. A. Tra- os aparelhos e acessórios) .
9 660.165 - Raul Fernandes, InNo 642.687 - Edições Automobi- corporações
e Participações Ltda. - tores e Equipamentos, - (Apresente N9 698.925 - Com. de Máquinas
lísticas Adauto Ltda.
(Apresente novos exemplares aparelhos novos exemplares discrininando preci- Consultec Ltda. - (Apresente no.
N9 642.939 - Bar e Café Bernar- de expurgo (cl. 10), geradores (clas- samente as máquinas, com etiquêtas vos exemplares discriminando precido Ltda.
se 6), mormógrafos (cl. 17), apare- iguais as inicialmente depositadas face samente as máquinas) .
89 644.156 - Vito Transportes Li- lhos de ondulação permanente e seca- à prioridade do pedido) .
N9 699.035 - Remig Com. e Remitada.
N° 689.655 - Vemag S. A. Veí- condicionamento de Materias Ltda.,
dores/para cabelos (cl. 48), mormór(Apresente novos exemplares reiNo 644.914 - Pucci S. A. Arte- drafos, tecmigrafos (ci. 17), velas culos e Máquinas Agrícolas. (Apre- vindicando apenas baterias de carros
fatos de Borracha.
sente novos exemplares discriminando substituindo aplicação por artigo) .,
para
filtros
(el.
15),
especificando
N9 645.991 -, Brasillider de Se- aparelhos de aproximação, discrimi- precisamente as instalações elétricas
guros Ltda.
No 699.152 - Metalúrgica Kubier
nando aparelhos eletrônicos em geral, excluindo dínamos, dispositivos de par- Ltda.
- (Apresente novos exemplaNo 646.323 - Diesel Mecânica Al- equipamentos eletrônicos em geral, ins- tida).
res discriminando precisamente os
vorada Indústria e Comércio Ltda.
trumentos
.
de
precisão)
647.167
Emar
RepresentaN9
1\19 689.990 - Higrotec Ind. e artigos incluindo integrantes depois
.
ções e Comércio Ltda.
N° 662.572 - Equipamentos BKL Com. S. A. - (Apresente novos de partes)
649.733
Fábrica
de
Apare, N9 699.267 - Automareni AutoN9
Ltda . - (Apresente novos exempla- exemplares sem referência a marca ge- móveis
Máquinas
Agrícolas Reunidas
Material
Elétrico
Fame
Ltda.
lhos e
res discriminando precisamente os ar- nérica, discriminando precisamente os Nishitani S. A. - (Apresente noNO
658.193 -- Hercules Camas ata. tigos que deseja proteger) .
aparelhos) .
N9 649.091
vos exemplares excluindo anéis obArtefatos de Aço
N9 690.733 - Eletrauto Ltda . - turadores e discriminando os acessó1\19 663.732- - Braspérola Ind. Com .
e Comércio.
(Apresente novos exemplares discrimi- rios (peças) para automóveis cabíS.N9
A.661.404
Indústria- Goiana. Importado- S. A. - (Apresente novos exempla- nando precisamente os artigos que de- veis
na cl. 6) .
res discriminando precisamente os arIa S. A.
seja proteger) .
tigos) .
N9 699.372 - Francisco de Assis
N9 690.826 - A Solar Ltda . - Lustosa - (Apresente novos exemN° 667.186 - Camillo Nader. N9 664.748 - Angelina Ginotti.
NO 665.029 - Waldemar Recchl. (Apresente novos exemplares discrimi- (Apresente novos exemplares discri- plares discriminando precisamente
N9 665.410 - Atlanta Contabil nando os artigos que deseja prote- minando precisamente os aparelhos) . máquinas) .
S. C.
N° 694.823 - Darnagui Ind. Me- N9 699.440 •-• ‘Eletro Metalúrgica
ger) .
No 665.927 - Carmelo Riso.
cânica Ltda . - (Apresente novos Olga Ltda. - (Apresente novos
667.938
Alphonse
Kurkdji
1\19
N9 666.244 - Automóvel Clube Bachian 8 Cia. Ltda . - (Apresente exemplares sem rasuras, cora etiquêtas exemplares sem rasuras corretamente os artigos) .
Jaragua.
.
No 699.563 - Icomp Ind. e Com.
N9 666.391 -r Cia. Siderúrgica novos exemplares sem referência a coladas)
693.689 r- Metalúrgica A.B.C. de
N9
marca
genérica)
.
máquinas Paulista Ltda. -n
Paulista Cosipa.
Ltda.
(Apresente
novos
exemplares
671.735
Naumann
Gepp
S.A.
Apresente
novos exemplares discriN9
NO 666.397 - Simon Bochner.
NO 666.693 - Representações Apli- Ind. e Com. - (Apresente novos excluindo balcões frigorificados (clas- minando a generalidade máquinas
cap Ltda.
exemplares excluindo aparelhos de ex- se 8), substituindo refrigeração indus- operatrizes) .
N9 666.749 - Vemaco comarca() de purgo (d. 10), geradores (cl. 6), trial por máquinas de refrigeração).
Marsicano S. A.
No 699.053
Máquinas de Costura Ltcta
N° 692.792 - In toetermic S. A. Ind.
de Condutores Elétricos.
aparelhos de ondulação permanente,
No 667.597 - Legis Con Legisla- secadores de cabelo ( cl . 48), velas Ind. e Com. de Equipamentos Tér- (Apresente novos exemplares esclação Fiscal e Contabilida0e S. C.
de fios
para filtros (cl. 15), especificando micos. ( Apresente novos exempla- recendo coaxiais, conjuntos
NO 668.098 - Diversões Bolichilik aparelhos
res discriminando precisamente as má- para velas discrimin ando precisade
aproximação)
.
S. A.
mentemente aparelhos eletro-domésN9 674.026 - Eduardo Garcia. - quinas operatrizes excluindo auto cla- ticos) .
N9 668.099 - Diversões Bolichi- (Apresente novos exemplares substi- ves (cl. 8 e 10) .
N9 699.711 - Construções Elétricas
". cote S. A.
N9 691.207 - Robert Raymond Eltec
tuindo a cl. 50 pela cl. 8) .
S. A. - (Apresente novos
NO 668.101 - Plaza EmpreendiN° 674.067 - Control Motor Téc- Kirsch. - (Apreseme novos exem- exemplares ressalvando o uso da côr
mentos „Imobiliários Ltda.
plares
sem
referência
a
marca
genévermelha na figura de cruz, reivinnica e Comi. Ltda . - (Apresente -noN9 667.066 - Ave/ S. A. Admi- vos exemplares substituindo benjamins rica, discriminando precisamente os dicando corretamente o -que consta
nistraçâo de Valores.
da característica da marca excluindo
.aetigos, excluindo etc. ) .
No 667.314 - Italbras de Trata- por tomadas múltiplas de corrente, exN9 695.161 - Utac - União Téc- nomógrafos) .
cluindo geradores, aparelhos geradores
mento de Agua Ltda. Video-Ban Tratemn.
N9 668.213 - Associação dos Co- ( cl . 6), discriminando aParelhos ele- nica de Assistência e Com. Ltda . NO 699.74
merciantes de Alia relhos Domésticos tro-domésticos em geral, aparelhos ele- (Apresente novos exemplares grafan- to Contra Reflexos da Televisão Limitada. - (Apresente novos exemElétricos - ACADE. trônicos em geral, instrumentos de do corretamente os artigos) .
Nv 697.048 - Paul Huettner. - plares com etiquêtas esclareeendo
No 668.214 - Associação dos Co- precisão)
merciantes de Aparelhos Domésticos
(Apresente novos exemplares reivindi- melhor 6 artigo que deseja proteElétricos - ACADE. lalv 675.177 - Forrniplats Ind., cando artigos de uma só classe, uma ger) .
N9 689.401 - Lustre-Sol Comércio Com. e Representações Ltda. - vez que caldeiras para asfalto são da
No 699.788 - Instalações Rolinje
(Apresente novos exemplares substi- cl. 6 e maçaricos da d.- 8) .
de Lustais Ltda.
Ltda. - (Apresente novos exempla690.207
Prior
Discos
S.
A.
No
tuindo fórmica por laminados plásti9 697.253 - Comafer Com. de res sem rasuras, grafando os artigos
Material Ferroviário Ltda . - (Apre- corretamente, discriminan do precisaNo 691.795 - Incisa indústria Na- co) .
N9 683.735 - Kerabedarf Brasil sente novos exemplares discriminando mente ou excluindo a generalidade
cional de Cinescópio Ltda.
elétrico) .
N9 691.847 - Elétrica Fluminense Ind. e Com. S. A. -- (Apresente precisamente artigos de uma só das. material
N9 653.587 - Distribuidora Farnovos exemplares discriminando preci- se ) .
Ltda.
macêutica Serv-Farma Ltda. --a
samente os instrumentós de medição
NQ 697.516 - Kodama Conserva- (Apresente novos exemplares sem reNo 691.971 - Hichi Indústria e
aparelhos
eletrotécnicos)
.
dora
de
Máquinas
Ltda.
--(Apreferência
á marca genérica discrimiMetalúrgico
Ltda.
Comércio E etro
1\1° 684.428 - Amaro Barboza da sente novos exemplares declarando a nando os produtos, junte a autorizaNO 692.164 - Minco Metro DoSilva. - (Apresente novos exempla- natureza do registro discriminando pre- ção fornecida pelo SNFMF para comésticos Ltda.
mercializar ou industrializa r os mesNO 69'1.447 - Paulo Antônio Dias res declarando a natureza do pedido cisamente os artigos).
o diposto no art. 96,
- marca - discriminando precisamenMenezes.
697.547 - Usauto Usina de mos ou cumpra
N9
9 do C.P.I.) .
No -697.333 - Auto Mecânica Saci te os artigos) .
Auto Peças S. A. - (Apresente no- parágrafo 5
Ltda.
660.777 - Metro 3 Consultoria
N° 684.871 - Sussen Máquinas e vos exemplares reivinch rad t 8,, mar- deN9
NO 697.353 - Colmeia S. A. InArte Ltda. - (Apresente novos
etiquetas, discriai
ca
de
acórdo
com
S.
A.
(ApreAcessórios
Têxteis
Paulista
de
Radiadores.
dústria
exemplares sem referência a marca
NO 697.956 - Mecânica Comapre sente novos exemplares discrimtnando minando precisamente os artigos).
genérica disscriminand o os produtos,
Ferrae
697.673
Máquinas
1\19
precisamente
as
generalidades
reivindiLtda. •
pelo
junte a autorização fornecida
mentas em Geral Com. e Importação SNFMF
para comercializ ar os mesNe 697.973 - Indústrias Elétricas cadas) .
Maferenge
Ltda.
(Apresente
novos
mos
ou
cumpra
o
disposto
no
artigo
Sobol. 1\10 686.765 - Schajer
e Musicais Fábrica Odeon S. A.
do Código) .
No 698.009 - t:omerciai e Incitas- ( Apresente novos exemplares excluin- exemplares discriminando precisamente 96, parágrafo 1 9
No 662.756 - Incofarma Ind. e
do das etiquêtas «Produtos Super»). as máquinas) .
trial Farrapos Ltda,
de Produtos Farmacêuticos LiN9 698.015 -. Brasitex Palimer .tnN, 686.999 - Primauto S. A. ,N° 697.755 - Equimet Equipamen- Com.
mitada - (Apresente novos exempladústrias Químicas S. A.
.
e
Ind.
(Apresente
novos
Com
tos Metálicos Ltda. - (Apresente res sem referência à marca genérica
No 698.102 - Edvaldo Tavares de exemplares discriminando precisamente novos exemplares discriminando preci- discriminando os produtos, junte auAndrade.
a generalidade máquinas) .
samente artigos de uma só classe, res- torização fornecida pelo SNEMF
alara comercializar ou industrializar
No 698.125 - Itapettninga PropaN, 687.029 -, Raymond Servaes tringindo o uso da marca ao que dis- os mesmos ou cumpra o art. 96, paganda Ltda.
põe o art . 70 do WH).
Com.
de
Artigos
Inds.
Ltda
.
6e3.202 - Karsakhan & Cia. (Apresente novos exemplares discrimi9 697.957 - Construminas Cons- rágrafo 5 9) .
692.088 - Casas do Charque
Ltda.
truções
Petrominas S. A. - (Apre- S.N9
A. - (Apresente novos exempla• No Gi7.2.832 - Cine Fox comercial nando precisamente as máqu'nas)
sentz
novos
exemplares
discriminando
N° 687.289 - Organização Doures discriminando os artigos sem ree impo. tadora Ltda.
as máquinas) .
ferência a marca genérica).
' N9 699.081 - Casa do Zé f'ortu- glas S. A. - ( Apresente novos prec"samente
N9 698.104 - Equipas Súper Ind .
na inc u tria e Comércio de Rádios exemplares em papel consistente reiAprescatte procuração de acôrde
vindicando marca mista - D com de Equipam( tos r,a:r. S-áper Mei( elos
Ltda.
com o disposto no art. 162, do
Ltda.
(Apresent
novos
eemplaDiscos figura - excluindo das etiquêtas a
Código:
N9 ED.,109 - Darnell
res
excluindo
forjas
(
cl
.
8),
discrimiCen-õrcio e Representações) .
Prcui , 7"e.s Artisticas LVia
801.415 - Gunther Wagner
No
a
generalidade
máquinas
opeN9 687.91 3 - M-',-1'
Discos
F'or'
NO. • 10
Pelika,n-Werke,
derlândia Ltda . - (Apresente n,,vuá a traes) .
e Pro...oes Artisticas Ltua.
N

N-

N

•

CILRIO OFICIAL (3co.:,.,.o III)
Fevereiro de 1971
COO Quinta-feira 2,5
N° 804.347 - Dehydae Deutsch
N9 230.604 -. Cheniewerk Hom67,9 723 - Canadian Hoechet proa:deva de liberação e transferênHydrierseerke G.m.b..11. (Declare O burg Zercigntecermetrune der DeutsLtd - (Aprceente novos ezempla- cia).
N9 636.557 - Betaecae Anulei & n° do processo de trensIerencia e chen Gold-Und Silter-setietcternstalt
ree (1.c Aminando os alteara e r.xtemera tantas, verniete.s, lacas, nela Seda-Ia:1Hk Aktieneceedschaft. (E de libc.raçeo do reeistro prorrogan- Vormens Iecie . 51er. - (Aprezente pronovos exemplares diecriminando pre- do e apresente procuração de ricôr- curação de ncerdo com o art. 162 . e
CO .a.) .
nt
e, ea: eS3 - E. d:,ehe AnI.ite ceda leme es artigos).
do com o dispotíto no art. 162 do regularize ) documento do lis. W
N9 679.776 - Ce.nadam Hoechst Li-. Cecina)
Sca - abrik Aktiengaeellechaft quanto ao nome do requerente).
(Ap snte novcas exmaplares d' erri- Eni.,ed. L novos een,i.roi dltecrinsiN° 610.435 - Neet:23 S. A. re1 , -7£0.279 - Chemische Werke
nendo os artigats de p.
o os artigos i .
xn
(Apresente novos exemplar); sem
Aleert
(Agre-ente
procuração
de
acorZ. Q 701.013 = leloineee Fetictiernie do com o disposto no art. 162 do referencia a merca generica discrimi22.985 - 1 ehydene Deot che
G.tn,b.H.. (E noves CU alr. irrreS Com Código
" rire Gmbh.
11,
o requeira o desdobramento nando os produtos, junte autorização
- Y r 53 132 - Bauische Annan & exclidno de produtos para lavaeem na Cmsse 28 juntando a cópia do fornecida pelo SNFMF para comer- Fabrik Aktiengcseracl,elt. por :iitivia e alvejamcnto e declare certificado do pais de origem e da cializar ou industrializar 02 mesmos
Sone
N9t59. '53 - Badische Anflin Sz o n° do processe de liberação do R. procuramlol.
ou cumpra o art. 95 .g 5 e satisfaça
Soda - rabrik Aktiendeselischaft.
•
n9 78333).
- L (Devare o número do pedido
N9 816.700 - The Sherwin-Williams o que determina os arte. 81 e 162).
N9
793.424
DehydagDeutscrie
de 112e:aed(o).
N9 650.018 - Quirnica Valmey
fiydrierwerke G.m.b.H. (E novos Compane . (Apresente o certificado
- (Alvará concedido a título
N9 (9ã.185 - Agfa Aktieneesells- exema i •r es discriminando os artigos). do pais de origem -e procuração com S.A.
(.993 - Richard Abr. Herder. poderes para receber citações judi- precário. Apresente o defintivo).
Chal t
N" 658.653
Laboratório Sanitas
(E procairimeo com poderes para re- ciais).
- N9 1 733 032 - Badische Anilin & ceber citações judiciais e novos exemS.A. - (Cumpra o art. 96 § 5),
1 9 728.215 - Dr. Wolman
Soda - Fabrik Aktiengesellschaf 1.
excluindo conca-unhas, estojos G.m.b.H. (Apresente procuração N9 663.214 - Rupturita S.A. le19 806.572 - Mercedes Buromas- plares
com navalhas para barba, lâminas sem reeerencia ao Decreto-lei nume- Explosivas. - (Apresento documenchinen-Werke A ktiengesellschaft.
ro 1.005-39, a tradução do documen- to que comprove o arquivamento da
barbeai).
N9 801 421 - Daimler-Benz Ak- para
N9 735.960 - Farbenfabriken Bayer to de fls. 11 e novos exemplares constituição da sociedade na Junta
tieng sellechaft.
Akktiengesedscha:á. (Em novos exem- reivindicando artigos de uma só Comercial).
N9 792.253 - Bohme Fettenende plares reivindicando uru só produto, classe).
N9 633.215 - Rupturita S.A. pmbi .
eis que se trata de preparado espeN" 519.472 - Justino de Morais, Explosivos. -- (Apresente documenadische Anilin
cifico, bem como o comprovante do Irmãos S.A. Indústria Comércio e to que comprove o arquivarrertc da
N9 785.131
Soda - Fabrik Aktie.ngesellschafte
licenciamento no $FMF).
Importação. (Apresente novos exem- constituição da sociedeln na Junta
N9 719.354 - Bohme Fettchemie plares reivindicando apenas, trans- Comercial).
N9 782.823 - Dehydrtg-Deustsche
Hydrit reveke Gmbh.
N9 821.117 - Mono111 Sociedade
G.m.b.H. (E declare o n 9 do pro- formadores lace ao objeto da socieN9 • 746,271 - Bohme Fettchemie ceseo da liberação e da transferén- dade constante do documento de fo- Industrial de Monofilamentos Ltda.
cia).
iPmah
lhas 11 e declare o 0 de inscrição - (Regularize o pedido quanto ao
nome da firma tendo em vista a
iresente a prova de que a marno C.G.C.).
kaigênctas
documentação apresentada .
ia continua em vigor no pais
N9
551.185
Kugelfischer
Georg
N9 656.138 - Laboratorio Farmaker
le origem e procuração de adirN9 631.953 - Colantes Limited. Schafer
&
Co.
(Junte
ao
presente
o
ia com o art. 162 do Códigot S. A. -- Cumpra o -artigo 73, bem documento relativo ao art. 81 e pro- (Apresente
a tradução do cettificado
somo sua inscrição no C.G.C.
13adische Anilin
N9 119.359
1V 636.952 - Auto Viação Mapoi curaçao de acórdo com o artigo 162 da marca no pais de origem e proAktiengesellschaft.
SodaLtda. - Cumpra o artigo 73, bem do CPI). - Apresente novos exem- curação com podêres para receber
., 126.563 - Dehyclag Deutsche como sua inscrição no C.G.C. e plares discriminando precisamente os citações judiciais).
N° 633.104 - Companhia Indusilycienrwerke G.m.b.H. apresente procuração hábil.
artigos substituindo "seus componenN9 i50.733 - Badische Anilin &
tes" e "tais como" por "suas partes trial Rio Guahyba. - (Autentique
1V
666.628
Serviços
e
kampreenos documentos de fls. 11-13).
Socm-1 abrik Aktiengesellschaft.
dimentes Disque Ltda. - Cumpra o integrantes" e "a saber").
Arquivados em face do arti4o 99
N9 e37.737 - Farbwerke Hoechst artigo
73,
bem
como
sua
inscrição
no
N9 648.149 - Arrimo Steel CorpoAktien ;esellschaft Vorm. • Balster Lu§ 2' do Código:
C.
G
C.,
preste
esclarecimentos
em
ration. - (Cumpra os arts. 81 e 162
Bruning.
N9- 458.800 - Leão Junior & Cia.
cius
face da divergSncia entre os exem-.
N9 6 8.851 - Canadian Hoechst Li- piares aedçeto inicial e *ermo de de- do C. P.1. e apresente novos exem- S. A.
piares discriminando precisamente os
N9 479.006 -- Industrias EsmaltarInited.
quanto ao nome da requerente artigos).
te Ltda.
N9 68.844 - Gunther Wagner pe- pósito
apreennte
novos
exemplares
excluine
likan-d: !erice.
N' 624.330
'roray Industries Inc.
N9 487.040
do s aparelhos de expulam" (cl. 10).
Mustietra Editora LIN9 ,i78.815 - Slurither Wannet geradores
(cl. 6), normografo (clas- - (Ctimera o disposto no art. 811 inibida.
Eenkar -Werke.
se. 17) aparelhos de ondulação per- do C.P I.).
19' 495.272 .- Carlos Mama,/ SanN9 (79.774 - Canadian Hoechst manente, secadores para os cabelos
tos de Carvalho.
Limitec
1V
624
331
Toray
Industries
(cl. 48), tecnigralo (cl. 17i. velas Inc (Cumpra r disposto no artiN° 515 509 - Frigorin tos Minas
N9 671.775 - Canadian Hoechst Lidltros (cl. 15), discreminando go 81 do C.P.1.1.
Gerais S.A.
inited. , ilt, novos exemplares discri- para
precieemente aparelhos de aproximaN° 537.942 - Comereinclastria Corminara o cie artigos).
ção. instrumentos didáticos, instruN' 621 327 - Tomer Indus)ries Inc. by fada.
N9 I9.77e - Canadian Hoechst rnetnoa-,
de precisão).
(Cumrra o disposto no art. 81
N° 533.51
Otal Ontenzação
Limitec .
N'6 0.406 - Badieche Anilin &
Turatica Unieersal S.A.
1V 687 346 - Televolt S. A. In- -de C.P.I),
Soaa-F..brik Aktiengesellschaf t. (E dústrias Elétricas. - Cumpra o arN' 645 533 - Joh. Winklhater &.
N e 537.027 - Engenner13 Moustria
novos -xemplares discriminando os tigo 73 bem como sua inscrição nitri Sohne.
- (Aeresente a prova do e Comercio Juridiai Ltda.
)
.
via
do
artigos
C. G. C. e apresente a 3 9
art 81 do C.P.I
N9 541.511 -- José Etrueco
N9 288.8113 Thorens S.A. N9 543.020 .- Carlos Frias.
N9 6à0.404 - Badische Anilin & exemplar.
690.552
.Eleerônica
"Claudia'
N9
Socia-Fibrik Aktiengesellschaft.
(Cumpra' os arts. '81 e 162 do C.
N° 559.003 -- Minerva Propagane Comércio Ltda. - Cum- P.
I. a
da Ltda.
N9 6t1.307 - Badische Anilin & Indústria
pra
o
art.
73,
bem
como
sua
inscriSocia-Febrik Aktiengesellschaft.
Ataide Marlene dos
N9 588.380
N9 869.042 - Sperry Rand Cor- Reis.
no C. G. C. e apresente oroN9 653.416 - Badische Anilin & ção
poration
(Cumpra
os
artieos
31
curação
hábil,
eis
que
a
de
Ri.
2
Soda F2 brile Aktiengesellschaft.
pertence ao presente térmo, no- e 162 do Ct.P.I.).
N9 576.654 - Rádio Rio Ltda.
N9 681.832 - Jenaer Glaswerk não
vos exemplares discriminando preciN° 689.710 - Compag,nie des MonN° 581 044 - Transgloims domérGen.
Schott
samente os aparelhos elétricos em tres Aureole M. Choffat & Cie. - cir
Rerresentecaes Ltda.
.186 - gfa Gele,ert
geral.
W
(Cumpra os arts. 81 e 162 do C.
N° 582.138 - Helio Souto - Protiengese lschatt.
duções einematcaraficas Ltda.
625.972 - Laboratório Sanitas P. I.).
N9 71 .785 - Dehydag DeutesChe S.N9A.
N9 586.492 - Fernando Carvalho
Cumpra
o
artigo
73,
bem
1V
692.764
Mercury
Record
ProHydrierderke G.m.b.H.
Gomes.
como
sua
inscrição
no
C.
G.
C.
e
ductions,
Inc.
(Cumpra
os
artiBauer & Schaurte
N9 71 a703
cumpra o art. 96 § 59•
gos 81 e 162 do C. P. I.).
N9 594.260 - Proaestel -- Projetos
G•
1V 653.450 - Química Industrial
Desenhos Técnicos Ltda.
N° 733 486 - Vereinigte Papierwer- Barra
N9
698.003
_...
Nova-Werke,
Ferber
do Pirai S. A. - Cumpra o
N° 595 583 - A. Agnello.
ke Schickedanz & Co.
artigo 73, bem como sua inscrição no & Wran. - (Cumpra os arte. 81 e
597.919 -• Sociedade Marnito
'74(
.171
Farbwerke
Hoechst
C. G. C. e junte autorização forne- 162 do C.P.I. e apresente novos S . N9
N9
A.
'Aktieng e tellschaft vorm. Meister Lu- cida pelo órgão competente para co- exemplares excluindo "bordas obtuN9 603.624
Tintas
mercializar ou industrializar os pro- radores' para motores de êmbolo roPlastoflex
cius BirUning
N9 781 871 - Kraftfahrzeu g - Und dutos ou cumpra o que determina o tativo (classe 31) e discriminando e Plásticos Ltda.
jndustricmotoren-Bau GMBH.
"acessórios para instalações pneuma,- N° 80e.2139 - Aura Breder Pinto,
art. 96 § 59 do .C. P. I.
Marcienila Hrecier Sathler c, Jacira
N9 658.623 -- Laboratório Catari- ticos").
N9 781 872 - Kraftfahrzeuf - Und
%ndustric motoren-Bau GMBH.
nense S. A. - Cumpra o art. 73,
Breder
Ferraz.
1\119 690.409 - Fansteel Inc. N9 781,.080 - Paulaner-SaIvat or bem como sua inscrição no C. G. C. (Cumpra
procuraN9
615.389
- Dehnharcit & Cia.
o art. 81 e Junte
-Thomasb'uA.G e cumpra o disposto no art. 96, § 59 ção de acOrdo
com o art. 182 do Ltda.
N9 788.081 •- Paulaner-Salvado r do Código.
N9 627.799 - Sociedade de Redes
C.P.I.).
-Whomasb'uA.G
•
1V 637.536 - Honda unran Kogyo
Elatricas
Ltda.
N9 615 459 - Gebr. Hoeseh.
899.328
Sulova
Watch
ComN9
Kabushiki-Kaisha. - Apresente proN9 628.755 - Comercial de Discos
N9 614.842 - Bohme Fettchemie curacf.a sem referência ao art. 162 pany Inc. - (Cumpra o art. 81 e
Triunfo Ltda.
do Decreto-lei n9 1.005, de 21 de ou- junte procuração de ecen•clo com o N° 1378 950 - Calçados Pereira LiN9 614.747 - Zeiss ricon A. g.
tubro de 1969„ assim como a prova art. 102 do C.P.I.).
mitada.
N9 614 746 - Zeiss Ikon A. G.
do art. 81 do C. P. 3.
1 N9 699 329 - Bulova Watch ComN9 793.366 -- Industriewerke Lob)
.art.
81
e
N" 629.273 - Luxeriaq fada
149 634.396 - Pirelli Société Per pany Inc. - (elimine
& Co.
ald
Azioni. - Apresente procu eação sem junte nrocuranio de acórdo com o N`-` 629 787 - Indústeia e G-c:menN9 779 355 - Bohme Fettchemie mencionar o art. 162 do C. P. I. I art. 162 do C.P.I).
eio lextil Mepoca S.A. Inceinua.
0.m.b.H 1 (E declare os nUMeros dos
Rd'

.ÁN
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raio,
No 811.5';
C.
N9 651.0E9
N 630.194 -- Eietro Indústria PauNôvo Hamburgo Vai-Notificação
portação e Exportação Ltd*,cubos Ltda.
light Ltda.
Ficam
notificados
os requerentea
CornarNo 641.620 - indústria
No 651.092 - 'Televisam Drtsolsicw
N 631.1n9 - Geraldo Dimas Carvaabaixo mencionados p ara comcio de Acumuladores Vital Ltda.
S. A.
lho Rosas,
parecer a . êste Departame l i o a
N 9 651.093 - Televisão aliceisícir;
No 641.942 - Fábrica de ParatuN 831.171 - Sapucaia 'S.A. Lojas
fim de efetuar o pegamer a da
S. aresos São Leopoldo Ltda.
Comerciais.
taxa final e da primeira
NO 651 094 - Televisão Exceisior
N9 641.997 - Bebidas . Vannucci
N 631,139 -- "bilveco" Lin'ne[C10 de
dada dentro do prazo de 60
5. A.
Aparelhos de Metais e Ela tricas ara Ltda.
dias:
Centauro S. A. InN'..) 642.030
Ge ra' r
N9 651.195 - Distribuidora de Li.
NO 631.398 - Indústria de Ldstree dústria e Comércio,
Privilégio de Invenção
vros Leitevaz Ltda.
No 642.043 - Israel Portnol.
Bronzeaite Ltda.
No
651.580
•
George
Neto
Cine
Deferido
No 612.999 - Awa Eletrônica Li- Produções Ltda.
N9 632.040 - Sanin S. A. Mercantil Industrial e Administradora. mitada.
N9
156.788
Aperfeiçoamentos em
65I.62,7 - Dr. Alberto Lima
No 643.544 - Delson da Cruz Bar-. deNo
N9 632.919 - Lojas Everest S. A.
Presilhas para papéis - Miaher Zissi
Moraes Coutinho.1 No 632 542 - Cerâmica São Cri- ges.
N9 651.63S - Névio Macedo Pio- Charalambos Zissou.
N9 644.290 ,a,-- Expressei Ma ua paganda
No 156.896 - Conjunto comi' -'do
tóvão Ltda.
Ltda.
•
Transportes Ltda.
de caso sanitário e lavatório. - AmeNo 632,810 - Moussa Obeid.
N9
651.638
Névio
Mate&
NO 644.811 •- Rádio Difusora de paganda Ltda.
rican Radiatár & Standard Sanitery
No 632.840 - Bailador° de ViItapetiniga Ltda.
Corp.
cenzo,
No 651.735 - Regrai Produções
Vortice - Editorial
N 9 644.878
632.843 - Heliodoro de ViN9 168.754 - Dispositivo mec:nico
Gráficas Ltda.
Ltda.
cenzo.
No 651.1188 - Casa Zazza Quenamb destinado a transformar assento em
644.986 - Maximiano Ernesto
N9
Transistec Indústria da Silveira 13agdócimo,
leito - Remo Cabamori Adelo t'aN o 632.968
Ltda .
e Comércio Ltda.
NO 651 892 - Inversan S. A. - ramori e Roberto Caputo.
645.001 - Destilaria Medellin
No
Municipa l lsta Edi- S. A.
N° 169.860 - Dispositivo de trava e
No 633.251 Planejamento e Inversões de Ca,piTs
fixação para membros extensíveis IS
645.027 - Vidros e Molduras tais.
N9
Manuel Vieira da Silva Neves,
N9 633.435 - Hotner - Transis- Rex Ltda.
NO 651,942' -- Francis Louis MorN9 170.270 - Aperfeiçoamentos ean
tor Eletrônica Ltda.
645.378 - Creações Pauli-Neli reli.
N9
rolos para ondular cabelos. - Faproco
NO 633.511 - José Rubens Gala- Ltda.
•
votti. N° 651.949 - Estúdios André de Fábrica de Produtos Cosméticos Limitada. No 645 384 - Jaime 3ztz.
N9 634.807 - Eletrônica LuxDecoraçfies Artísticas Ltda.
645.396
Luiz
Antônio
RodriNO
Dark Ltda.
N o 172.385
Nôvo suporte ara
No 651.970 - Proteve - Produção
guez Pereira.
ticulado para espelho retrovisor
No 634.838 - Marcenaria DecoraNo 645.613 - Serigráfica Tangará de Espetáculos em Televisão Ltda.
Trivellato
S.
A.
-Engenharia
Inp. e
ções Dorarn Ltda.
Ltda.
No 652.020
José Augusto.
Comércio.
No 634.890 --a Trefilaçãa ~dei
Kristensen & Couto.
N9 645.768
Ltda.
N9 668.390 - Irmãos Tambelini Si
Brasillider de SeguModelo Industrial Deferido
No 645.987
N9 635.736 - Comércio de Acessó- ros Ltda.
Cia.
N9
164.205
- Nôvo e original -.reta.
rios de Borracha Ramos Ltda.
No 646.219 - Jurandyr Angelo,
Arquivamento sele processa
dedor de roupa. - Shinichiro A.B.
No 635.781 - David & Dangot Li- Ferrari,
NO 166.249 - Nova e original =fimitada.
N9 685.405 - Kali-Kali Confecções
No 646.280 - Produções Lena Liguração de antenas recentoras de tede
Roupas
Ltda.
Arquivado
nos
mitada.
N9 635.783 - David 84 Dangot Lilevisão e freqüêficia modulada. -No 646.367 - San-Mil Industria têrrnos da Portaria n 9 22-70 publi- Cláudio Mota.
mitada.
cada
no
D.
O.
Seção
III
de
17
de
ROupas
,e
Bolsas
Ltda.
N9 636.063 - Franz Teichert.
N 186.617 - Novos e originai . c'eNo 636.361 -- 'Casa do Zé Fortuna i• N9 646.38a. - Sacai - Indústria de agôsto de 1970.
senhos aplicados a banquetas
Ltda.
NO 730.707 - Cia. Antarctica Pau- das
e Comerclo de Crirrclo Ltda.
ou similares. - Manufatureir"
No 636.441 - Catalit S A. Co- e Comércio de Calçados Ltda
Hata indústria Brasileira de Bebidas Plásticos
e Mancy Ltda.
mércio e indústria de Equipamentos
No 646.559 - Neoameri ras - Re- e Conexos. - Arquive-se ó presente
Catalíticos
processo, par ter sido anotada a prorN9 169.735 - Nôvo modêle de ciaot
presentação Textil Ltda,
N O 646.622 - Indústria e Comér- rogação nd registro n 9 182.359 de protetor de matares situados no inteN9 636.611 - Eletro-Bell Repreacôrdo com a legislação em vigor. rior de veículos coletivos. - Clieral
cio de Malhas Alperlan Ltda.
sentações .tda
No 646.624 - Amiche Modas e
NO 636.921 - E .(infira Washington
•N9 731.371 - Sociedade Industrial Com, e Ind. S. A.
Boutique Ltda.
Ltda.
de Camas e Cadeiras Ltda. -.
, No 171.821 - Um mocialo d -reNO 846.754 - Calçados Claueio - Arquive-se o presente processo, por lente
N9 637.490 - Eletao-Bell ReP re
Beecham Group Limia.d.
Ltda,
-entaçõsLd.
ter sido anotada a prorrogação no
NO 198.316 -- Originai ra-a-ala de
646.9a5
Confecções
itaigiand
No
registro ri 9 177.164 de acôrdo com' -a caixa de água para descarga. - Cia.
N9 637.911 - Som - Indústria e
Ltda. legislação em vigor.
Comercio S. A.
lIndustrial cie Plásticos Crt,A,
646.960
John
Olor
Dublin
N9
NO 638.360
- Nelrnan Comércio,
No
758.014
General
Electric
Privilégio r1e Invenção Indeferido
647.015
Indústria
e
ComérN9
e Represe n tações Ltda.
Company. - Arquive- se o pre:.•ente
cio Tex-Sec Ltda.
N9 156.008 - Nova sorvete i ra. No 638.417 - Companhia .BrasiJ. Cartolano S. A. processo, por ter sido anatada a pror- b‘atoshi Tádano e Toshlyuki Nl
N9 647.184 rogação no registro n 9 204.270, de
leira de Artefatos de Metais.
Alumínio Empresa.
Mira .
NO 638.828 - Ney - Aparelhos
N9 647.262 - Lojas Everest S. A. acôrdo com a legislação em Vigor.
Eletro Domestico Ltda. N9 647.263 - Lojas Everest 5: A.
N9 772.018 - Ernesto Neagebauer , N9 160.982 - Nova forma de r oreNo 639.122 - Jofran /*nela EsNO 647.527 - Francisco Anizie
S. 'A. Indústrias Reunidas. Ar- •eentar e apontar as minas dos lares
tofados. Ltda.
Oliveira Paula Filho.
quive-se
o presente processo, por, ter , para maquilagem. - 'Alexandre Pe.
No 639.337 - D. G. Filmes.
•
sido anotada a prorrogação na re- i‘ trocokino.
N9 647.528 - Francisco AntZio
N9 639.453 - Toe - Ernprésa kteN r 181.096 -- Nôvo tipo de inLerungistro n o 212.629 de acôrdo com a leOliveira . Paula Filho,
datoriel de Publicidade tacia
tor elétrico. - Libcrato Cappellusso.
N9 647.529 - Francisco Anisio de gislação em vigor.
NO 639.494 - Eler ro Brasil SocieN9 172.087 - Aperfeiçoamentos em
Oliveira Paula Filho.
No 772.634 - Dannemann, Comér- ralo
dade Ltda.
para pintura. - Rurval Baid-os
N9 647.576 - Eletrônica Xavante coin). - Arquive-se o presente pro-a lat ra mie
N9 640.012 - Tecnitel - Manu.
cio e Indústria de Rimos Ltda. Wrintenção Ide Aparelhos Eletrônicos Li- Comércio- e Indústria Ltda.
No
174.015
Dispositivo pare fixar
cesso,
por
ter
sido
anotada
a
prormitada.
NO 647.827 - Indústria de Bebi- rogação no registro rt 194.40f de tubos de linha- nos
pinos de suporte
NO 640.427 - Arnaldo Queiroz Co- das Valparaiso S. A.
cias máquinas de costura. - Ind. de
N9 647.874 - Indústria dé, Refri- acôrdo com a legislação em vigor. Linheur Teoroldo E-Ichmalz S. A.
mércio e Indústria Ltda.
N9 776.114 - Companhia AntárctiNo 640.46S
Móveis Brumal Li- gerante: Mate Pinheirinho Ltda.
N:? 179.271 - Anereelcoamentos
N9 648.086 - Tracinnal .- Comer- ca Paulista Industria Beasileira de ou relata os a fogões a gás. - Amadeu
mitada.
cio e Indústria Ltda.
Bebidas e Conexos. - Arquive-se o cl accb arti. '
No . 640.698 - Severo Toren!
NO 648 180 - Pedal Flamulae Li- presente processo, por ter sido anoNo 640,699 - Severo Torelli
N O 186.064 - Aperfeiçoamentos em
mitada.
tada a prorrogação no registre núNo 640.721 -- José Augusto Chemero 190 724 de acôrdo 20111 a Liais- caixas para embe be:rens de MercadoN 9 649.256 - Teleunião S. A. In- !ação em vigor.
vr '
rias.
Gráfica Fenix S. A.
aseee.
No 640.734 - Indústria de Chaves dústria de Rádios e Televisão,
N9 188.796 -• Alarme para veiculoS
NO 785 lee. - The Dentists•Supply
N9 649.307 - Pedro Emita:5 Penner
e Hatefatos El-tricos Plaslite Ltda.
Rodolf Wlederwald.
Co. of NewYork. - Arquive-se o
No 640.935 - Gravadora Arapon- da Cunha.
fifodêla Industrial Indeferido
NO 649.321 - Cedro Publicidade presente prncesso, por ter sido anoga Ltda.
tada a prorrogação no registro núN9 640.955 - Raimundo Nonato Ltda.
No 188.525 - IsIdaro modêlo de pena
mero /91.552 de acôrdo (som a Peais ;aadeira. - Osmar Galafassi.
Lemos
N o 649.502 - Litográfica Real Ia- !ação em visor.
No 641.070 - Fapromel Fábrica mitada.
No 199,3c5 - Original configuração
•
de Produtos de Metais Ltda.
proa orcionada a tampa de panelas. NO 650.265 - Antônio Gomes oe
SECRETARIA
DE
PATENTES
No 641.106 - Jaime Parreira.
Metalplast Ind. e Com. de Alumínio
Souza
N O 641.379 - Del Rei Ft ,mes LiLimitada.
NO
650.540
Solubra
LubriticanEm 17 de fevereiro de 1971
mitada.
tes
e
Graxas
L
tda,
Notificar o Requerente
N9 641.426 --- Dencar S. A. - InReaorwido-raeão de Des-racho
N9 650.555 - Samambaia S. A.
dústria de Auto Peças.
•
N9
/82.9-'"
Klinger International
'Edições, e Publi cidade.
cibo, socíete Anonvme (ulular dá
dá Via ort
M.B.H.
NO 650.705 - Acessórios Eseeciais
No 641.436 - Maanatlex S. A.
P1 iéimo 125.909). - ReconsiNo 183.887 - Frank Speno Railroad
Importação, Indta tria e Coméralo.
S. A. Comércio e Indústria
d ga ro o (1=v: o: , n cie 21,
: menta a Ballast Cleaning Company, Inc.
,No 64 1.457 - Geraldo Maria Abreu
NO 650a38 - Publicinco
Pni de dar andamento normal aol NO' 183.783 - Remington Arrn3
Breyer.
cidade Ltda.
Jompany Inc.

••••
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N19 184.575 - Inds. Romi S. A.
v9 184.704 - Otto Koehre.
\I' 185.054 -Williat. Piau White.
V 186.772 - Carlos Alberto Nasi.
V 188.838 - N. V.
rn:enfabrieken
\19 188.842 - Reiny Bertozzi:
Slf? 189.766 - Multibrás Ind. de
erelhos Domésticos Ltda,
Exigências
49 179.463 - Max Paskin - Tome
cc iheeimento do parecer técnico contrt rio ao deferimento do pedido.
)19 168.789 - Cesare Saccardo. 311( nifeste-se em face do parecer teclai( o.
:19 171.992 -- Egidio Boffa. - Retire
o bonto n 9 2 pois nada reivindica de

Purolator Inc. (itin:o à pat. P1 ter- aerer quento da pat. PI têrmo número
Tm,. n9 193.51,1 ) - Arquive-se o pedi- 153.167).
do de anota4ao de alt. de nome por Daimler BL -2 Aktengessellschaft
¡fatia de cumprimento de exigência.
(no recurso interposto ao defermiento
da pat. MI termo n9 194.010),
Exigências
Exigências
Canadian Hoechst- Limited-Hoechst Fmisa Empreendimentos Imobiliáde Canada Limite° (junto ao registro rios S. A. Engenharia e Construções
Apresente procuração (iunto ao termo ni) 547 ",40) - Regun 402.610)
com o nome completo da outorgante. larize o pedido quanto à modificação
Armando Augusto Barcellos (titular da firma e a procuração.
d.) termo n9 554.561), Completosal Ind
Recurso Interposto
e Com. Ltda. e José de Oliveira Paixão (junto ao termo n9 554 561) Nyza S. A. Ind. e Com. de Plásticos
Apresentem a prova do licenciamento (no recurso interposto ao deferimento
e a prova da tran do licenciamento cia marca Iza termo n 9 725.3051..
do produto, no- órgão competente e
declarem o n9 de inseriçao no CGC Quanto à. José de Oliveira Paixão, REPUBLICAÇAO - PRESIDENTE SECRETARIAS E SERVIÇOS
prove que o signatário do documento
• ntYto.
N9 172.011 - João Hope Industrial de cessão, às fls. 35, tem poderes para
D. O. de 12-2-1971
• iedade Anônima. - Retire o ponto alienar a marca em apreço.
Expediente
de 17 de fevereiro
219 3, após o que poderá o pedido ser
Diversos
de 1971
1.1 -• -rido.Dana Corp. (junto ao registro núCumpra o art. 73 e sua Inscrição
• 119 183.885 - Metalúrgica Silber
no CGC:
Swiedade Anônima. - Manifeste-se mero 271.783) - Arquive-se o pedido
cie anotação de contrato de exploraem. face do parecer técnico.
Na
683.418
- Kibon S. A. (Indúsção por falta de cumprimento de exiSeção de Transferências
trias Alimenticias).
r,rn.cia.
Na 689.257 - Saena Sociedade Aue Licença
Impere& Representações Ltda. (jun- xiliar Engenharia e Arquitetura
to ao termo n9 702.496) - Arquive-Se Limitada.
1 M 17 DE FEVEREIRO DE 1971
o pedido de anotação de alt. de nome
N9 689.365 - Brasil Comércio e Repor falta de cumprimento de exigên- presentações de Soldas Especiais
Exigências
cia.
mitada.
ábrica de Ferramentas Arwey S. A.
N9 689.363 - Casa Vilar Calçados
(5u.ito à pat. PI n 9 72.366) - Apre-Limitada.
ser te noya guia de recolhimento da
Soo t- o de Recursos
N9 691.405 - Goll Artefatos de
taxa cte anotação, pois a de fls. 15
Cimento Ltda
est. com o número da patente errado.
Exigências
elite S. A. Ind. e Com. (junto a
Na 691.455 - Keramos Cerâmica
pat. PI n9 75.249) - Prove que os Kaltenbach & Voigt (titular da Pa- Artezanato Lt da.
sigiLatários do documento de cessão tente PI termo n9 124.507) - ApreN9 691.481 - Bundy Tubing S. A.
ten poderes para • alienar a patente. sente procoração dando podêres para - Ind. e Com
Warner - Lambert Pharmaceutical cl-sistir do processo,
N9 691.493 - M. A. Prist ConfecCerapany (junto à pat. PI n 9 80.481)
ções S. A.
:decursos Interpostos
0••• Apresente nova procuração de
N9 691.541 - Marcovan Ferragens
ace . do com o art. 162 do CPI.
São Paulo Alpargatas S. A. (no reE ércules Inc. (junto à pat. PI nu- curso interposto ao. deferimento da Com. e Ind. Ltda.
N9 684.409 - Sanitária Irakitan Lirne'o 83.607) - Apresente nova prot. PI termo n9 114.676).
mitada.
cur ição.
Holstein - Kappert S. A. Ind. de
N9 688.907 - Com. de Motores e
5 gin Máquinas S. A. (junto à pat.
3/11 termo 181.952) - Apresente o • quinas (no recurso interposto ao Ferragens Ediferno Ltda.
doc rmento comprobatório da alt, de
rir te, pois o de fls. 17-18 não é hábil.
H ,-)rmann Mattheis (junto à pat. PI
tê (ao n9 198.701)d- Faça assinar o
dockimento de cessão por mais um Diretm
S ivino Cellio (junto à pat. PI termo 200.C63) - Apresente procuração
outcrgada ao signatário do documento
DE
de t essão, com poderes para alienar o
ped lo de patente.
Jc sé Carlos Luciano Tarnagnim
,(jur to à pat. PI termo n9 222.630)
Prove o arquivamento do documento (,Ie fls. 18-19 a Junta Comercial,
protiovendo, outrossim, sua autenti-

REVISTA TRIMESTRAL

JURISPRUDÊNCiA

no o.

Diversos
o: In Mathieson Chemical Corp.
((Jur to à pat. PI n 9 70.72a) - Arguiilire-s; o pedido de anotação de transf.
)
falta de cumprimento de exigênDi lirr do Brasil S. A. Equipamentos
Inch'striais (junto à pat. PI n 9 74.625)
Arquive-se o pedido de anotação
de transf. por falta de comprimento
de ( xigência.
rk na Corp. (junto à pat. PI número 73.611) - Arquive-se o pedido de
anot ação de contrato de exploração
por falta de -cumprimento de exigência.
l'rances Eileen DeluffA) (junto à
pat. PI termo n9 133.554) - Argui.-.. o pedido de anotação de transt.
por 'alta de cumorirnento de exigência.

Al.red Teves Gmbh (junto à pat.
iPi t) rmo n9 171.270) - Arquive-se o
pedWA) de anotação 'ia 'ransf, rrr
falta de cumprimento de exigência.
Post Office (junto ra - pat. PI
Urrara n9 174.739) - Arquive-se o pedido' de anotação de transf. por falta

t

d) cumprimento de exigência.

DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDER V,
-- Vol. 54 (Págs. 561-860) dezembro de 1970
PREÇO: Cr$ 10,00

A Venda:

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atendemos a pedidos pelo Serviço de Reembõlso PoFtal

Em Brasilia
Na sede do 1). I.N.

N9 693.775 - Metalúrgica Orlândia
Sociedade Anônima.
• N9 696.239 - Ind. de Conexões e
Peças Forjadas Conforja Ltda,
N9 680.886 - Ancapro Ind. Metalúrgica Ltda.
N° 680.917 - Jeryes Shayeb & Filhos.
nr° 681.157 - Lejbus Mendel Miller.
N a 599.674 - Rando S. A. - Com.
de Tectdos.
N9 604.232 - S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais.
Na 604.866 - Yko S. A. - Comercial e Importadora.
N9 616.538 - Confecções Zukatex
'Initada.
N° 562.965 - Humberto Croce
Netto.
N9 643.529 - Sabrina Modas Pret
A. Porter Ltda.
Na 675.929 - Ind. Tapetes Atlântida
Sociedade Anónima ITA.
N9 686.125 - Serralheria Miguel
Couto Ltda.
N9 686.394 - S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N9 686.753 - Supracasa
Sociedade Civil.
Nç' 686 928 - Sepab Sociedade de
Expansão Comercial da Bahia Ltda.
"a 686.961 -- Fábrica de Meias Alagoana S. A. (Fábrica).
N9 689,827 - Siprometa S. A. Ind. e Com.
N a 696.784 - Cerealista São Cristóvão Ltda.
N° 658.035 •- Shellmar Embalagens
Moderna S. A.
N9 684.:)04 -- Camisaria e Sapataria
Soci n l Ltda.
N° 685.369 - Cromr(dora Itacolomi

•
Exigências
638.704
N'Gola Sociedade Metalúrgica Ltda. - Cumpra o art. 73
e CGC e aoresente novos exemplares
sem referência a marca genérica e discriminando os artigos.
'\19 679.598 - SCro Paulo Alpargatas'
Sociedade Anónima. - Cumpra o arti go 73 e CGC e a presente novos
exemnlares sem referência a marca
• iérice e discriminando os artigos.
IV 684.238 - Carfal Ind. e Com.i
de M2terlais Elétricos Ltda. - Cum• o art. 73 e CCM aoresente novos
exem nlares excluindo os artigos.
N9 664.220 - Timaf S. A. -- Com.
e Roresen • ações - Cumpra o art. 73
e CGC e cliscrirn i ”e os artigos em novos exemplares.
N9 679.601 - São Paulo Alpargatas S. A. - Cumpra o art. 73 e CGC
e aoresente novos exemnlares sem referência e marca genérica.
Na 6°9 917 Agro Industrial e Coverchl Faltar S. A. • Cuinora o arti go 73 e CGC e discrinpine os artigos
em novos exemnlares.
N9 678.384 - Lápis Levantamentos
Administrações Planejamentos Industriais e Sociais Ltda. - Cumpra o
art. 7l) e CGC e apresente exemplares
como marca de serviço substituindo
art i gos por atividade.
Mar S. A. - Comérc'o - Administração. - No pedido de transferência
de marca do t. digo reg. 292.953.
(anol-e-se a transferência).
Deca S. A. Ind. e Com. - No pedido de anotação de transferência do
reg. 292.954. (apresente a procuração
e declare o número de inscrição no
CCIC).
D:eo S. A. - Ind. e Com. - No
pedido de anotação de transferência
do reg. 292.955, apresente a procuração e declare o número de inscrição
CGC.
Wolfgang Otto Weber. - No pedido
de transferência do reg. 294.286:
1 - Apresente o ori •-•io nl da certidan de f' 7.
• ,-,
1.7
2
e
..e
e nome da titular OU W. Weber e o
Na
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que • consta na certidão de fls. 7 Ott
Henrique Weber.
3 - prove o ramo de atividade e
4 - declare o n9 de inscrição no
CGC.
Wolfgang Otto Weber. - No pedido
de transferência do reg, 339.528:
1 - Apresente o original da certidão de fls. 8.
2 - Esclareça a .divergência entre
o nome do titular Otto W. Werber e
o que consta na certidão de fls. 8
Otto Henrique Weber.
3 - Prove a transferência do licenciamento do produto no SNFMF e
4 - Declare o número no CGC.
Companhia Swift do Brasil S. A. Titular no pedido de retificação do
nome do reg. 403.617. - Declare o
número de inscrição no CGC.
Lee Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. - No pedido de anotação
da transferência do reg. 209.936.
1 - Apresente o original do documento de cessão.
2 - Prove que o signatário do documento de cessão tem podêres para
alienar a marca em aprêço.
3 - Prove a transferência do licenciamento do produto no SNFMF e
4 - Declare o número .de inscrição
no CGC.
Laboratório Gross S. A. - No pedido de alteração de nome do regisprocuração e declare o número de inscrição no CGC e apresente a procuração a requerente
fls. 10).
Oasis Flores L
- No pedido de
transferência do reg. 214.519 (prove
o ramo de atividade e declare o número de inscrição no CGC.
Italvolt S. A. Aparelhos Elétricos.
- No pedido de alteração de nomes
do reg. 219.830 (apresente a procuração e declare c número de inscrição
no CGC).
Oxford Ind. e Com. de Produtos
Eletrônicos Ltda. - No pedido de alteração de nome do reg. 236.919 (decl.are o número de inscrição no CGC).
Oxford Ind. e Com. de Produtos
Eletrônicos Ltda. - No pedido de alteração de nome do reg. 238.255 (declare o número de inscrição no CGC).
S. S. White Artigos Dentários S.A.
Titular. - No pedido de mudança de
nome do 'reg. 238.824 (apresente a
docuração e declare o número de inscrição no CGC).
rxford Ind. e Com. de Produtos
Eletrônicos Ltda. - No pedido de
alteração de' nome do reg. 279.307
(declare o número de inscrição no
CGC).
Oxford Ind. e Com. de Produtos
Eletrônicos, titular no pedido de alteração nome do reg. 263.442 (declare o número de inscrição no CGC).
Henrique Pires - no pedido de anotação de transferência do reg. número 266.368. (prove o ramo de atividade e declare o n o de inscrição no
CGC).
Lee Produtos Químicos e Farmacêuticos Lidá. - no pedido de anotação de transferência do reg. número 240.883. - 1) apresente o original do documento de cessão; 2)
prove que o signatário do documento
de cessão tem poderes para alinear a
marca em aprêço; 3) prove a transferência do licenciamento do produto
no SNFMF.
Lee Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. no pedido de anotação
de transferência do reg. n9 267.990. - 1) apremmte o original do documento
de'cessão; 2) prove que o signatário
do documento de ce,ssão tem rnderes
st para alinear a marca e m aprêço; 3)
prove a transferência do licenciamento do produto SNFM.F; 4) declare o,
n9 de inserieão no CGC.
Calcados Ftau-ino S.A. - no pedido de alte-acão da ruão social do
reg. n 9 987. o56 - (declare o n 9 de
inscrição no CUC e preste esclare-
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cimento em face da divergência enGlidrose Productions Ltd. - no -(junto ao têrmo n° 691.277): - Proi
tre O nome da titular Irmãos Flau- pedido de Anpugn.s ção do tétano nú- vem sua existência legal, indicando
sino e o nome alterado Irmãos Fiou- mero 689.496 - (di ga a depositante ramo de atividade e n9 de inscrição
sino &
sôbre o pedido de impugnação apre- no CGC.
Torrefação e Moagem de Café Ju- sentado).
Jorge Humberto Pizarro e José
riti Ltda. - no pedido de alteração
Schilling-HLlier S.A. Industrial e
da razão social do reg. ri9 343.858) - Comercial (junto ao registro núme- Amarante Junqueira (titulares do tér4
(promova a autenticação da fotocó- ro 179.246) - 1) promova o reconhe- mo n° 688.107) e Marmitex Ind. e
pia de fls. 37 e declare o no de ins- cimento da assinatura dc Cônsul Ge- Cem. de Embalagens R/Refeições Li4
crição no CGC).
ral, às fls. 24v - 2) cumpra as alí- mitada (junto ao têrmo n 5 688.107)
Usinas Brasileiras de Açúcar S.A. neas a e b, do item I, da Portaria - Provem sua existêncai legal, inclis
- no pedido de anotação de altera- n9 30-70. - 3) apresente um adita- cando ramo de atividade e n9 de insção de nome do reg. n9 348.702 (de- mento ao contrato citando os nomes crição no CGC.
clare o no de inscrição no Cadastro das marcas e os números dos regisGeral de Contribuintes e promova a tros. - 4) prove o seu ramo de atiMaria da Anunciação Cavalcanti
autenticação na fotocópia).
vidade. - 5) declare o n o -de" inscri- (titular do têrmo n9 684.449) e Flo4
Têncio Ferreira' da Silva (junto ao
Indústrias To:ado Ltda. - no pe- ção no CGC.
dido de declaração de caducidade do
Pastificio Anchieta S.A. Imp. e Co- trêmo n9 684.449) . - Provem o rei
reg. n9 296.642 (diga o titular o pe- mércio (titular do têrmo no 696.122) gistro de firma, indicando ramo de ati*
dido de caducidade) .
e Antelmi & Calabrez Ltda. (junto vidade e n9 de inscrição no CGC.
Fausto Carello & CSpA - no pe- ao têrmo no 696.122) . Provem sua
Robert Maurice Habib (junto aai •
dido de impugnação do têrmo núme- existência legal, indicando ramo- de registro n9 250925). - Declare o
ro 792.092 - (diga a depositante só-, atividade u, n9 de inscrição no CGC. número de inscrição no CGC. e prove
bre o pedido de impugnação).
- Quanto à Antelmi & Calabrez LiNo 596.452 - CBI Distribuidora de mitada, pague a taxa de anotação. o ramo de atividade.
Robert Haurice Habib (junto aos
Títulos e Valôres S.A. - apresente
American Branda, Inc. (junto ao
procuração com poderes para desis- registro n9 $48.157 - 402.580 - registros as. 273.130 e 343.274). tir).
294.799) . - Apresente nova pro- Declare - o n2 de inscrição no CGC. e
N9 331.702 - Cia. êestari Com. e curação, de acôrdo com o art. 162 prove o registro de sua firma indiv14
Ind. Química - apresente procuração do CPI.
dual.
com poderes para desistir.
Pereira Lopes - Ibesa Ind. e Com.
Refinaria Salineira Ltda. Comércio,
Club dos Caiçaras no pedido de S.A. (junto ao registro no 350.537).
impugnação do têrmo n 9 554.692 (fi- - 1) apresente o original do do- Indústria e Navegação (titular do têr.
ca a depositante sôbre o pedido de documento de cessão - 2) prove que mo n9 660.205) e Mauro Vanzelotti
impugnação.
os signatários do documento de ces- S. A. Com . e Representações (junto
Construções e Transportes Cons-. são- têm podêres para alienar a mar- ao têrmo n9 e60.205). Provem sua
tran Ltda. - no pedido de impug- ca em aprêço - 3) declare o no de existência legal, indicando ramo de
nação do têrmo n9 666.463 - diga a inscrição no CGC. - 4) prove o ra- atividade e n9 de inscrição no CGC.
depositante sôbre o pedido de impug- mo de atividade.
nação.
N9 690.978 - Milton Felix de Ma- Quanto à Mauro Vanzelotti S. A.
cedo
- Cumpra o art. 73, bem como Com . e Representações, apresente pro. N9 690.900 - Kangol Helmets Lisua
inscrição
no CGC e inscrição no curação .
mited - cumpra a requerente a exi- 'BC.
Alfredo Machado dós Santos (titugência da seção.
N9 686.n8 - Madeireira Milka Li- lar do têr mon 9 653.066) e Alcosta
N9 691.881 - Nailotex S.A. Tecelagem e Confecções - cumpra a re- mitada. - Regularize o pedido de Transportes Ltda. (junto ao têrmo nuacôrdo com o art. 96 do CPI - cum- mero 653.066) . - Provem sua exisquerente a exigência da cesão.
No 691.882 - Nailtotex S.A. Tece- pra o art. 73 bem como sua inscri- tência legal, indicando ramo de ativilagem e Confecções - cumpra a re- ção no CGC.
dade e n 9 de inscrição no CGC .
N9 602.339 - Espiraes Coroado Li- Quanto à Alcosta Transporte Ltda.,
querente a exigência da seção.
Esatur Agência de Viagens Limita- mitada - Cole etiquetas nos exem- pague a 'taxa . da anotação e apresente
da - no pedido de impugnação de plares, citsapra o art. 73 bem como procuração.
têrmo 669.004 (diga a depositante sô- sua inscrição no CGC.
N9 602,339 - Espiraes Coroado Li- Café Passos Ltda . (junto ao tênno
bre 'a impugnaçãci ,apresentada.
The New York Air Brake Company mitada. - Cole etiquetas no exem- n 9 667.000) . - Prove que o ' do.
- titular no pedido de desistência plares, cumpra O art. 73 bem como cumento de fls. 7 toi aiqu vado na
Junta Comercial, o ramo de atividade,
do têrmo 618.461 - (apresente pro- sua inscrição no CGC.
curação com poderes para desistir).
declarando também o n 7 de inscrição
N9
655.059
Depósito
S.
João
LiFrancisco Paula Bantos - titular
- Cole etiquetas - cumpra no CGC.
do têrmo 673.027 no pedido de de- mitada
o
art.
73
bem como sua inscrição no kMetalúrgica Forsul S. A. (titular
sistência. - (apresente procuração CGC.
do têrmo n 9 670.142) . - Prove sua
com poderes para desistir).
N9 686.046 - Antônio Dias - Cole existência legal, indicando ramo de
Traubomatic Ind. e Com. Ltda. no pedido tde impugnação do t„êrmo etiquetas, cumpra o art. 73 bem co- atividade e n 9 de inscrição no CGC.
n9 551.007. - (diga a depoaaante md sua inscrição no CGC.
Texco S. A. Ind. c Com. (junto
N9 678.542 - Meiatex S.A. Ind. e ao têrmo n 9 670.142) . - Promova a
sôbre o pedido de impugnação).
Traubomatic Ind. e Com. Ltda. - Cotn. - as etiquetas nos exemdas fotocópíàk de fõlhas
no pedido de impugnação do têrmo plares de fls. 8-10, cumpra o art. 73 autenticação
12 e 13.
n9 551.010. - (diga a depositante sô- e sua inscrição no CGC.
bre o pedido de impugnação.
N° 678.746 - Clube, dos Diretores
Cia. Agro Industrial de Goiás Ca,.
Tràubomatic Ind. e Com. Ltda. - Lojistas de Belo Horizonte. - Cole gigo (junto ao termo 11 9 .683.141) .
no pedido de impugnação do têrmo etiquetas nos exemplares, cumpra o Prove o ramo de atividade, declarann9 551.009 - (diga a depositante O- art. 73 e sua inscrição no CGC.
do o n 9 de inscrição no CGC. e pague
bre o pedido de impugnação.
N 9 526.344 - Thomaz Garcia. - nova taxa de anotação, tendo em visEduardo Ferreira - opoente do
têrmo n9 388 774 - (preliminarmente Cumpra o art. 96 § 5, cumpra o ar- ta a rasura no n 9 do têm() na guia
de fls. 9 e apresente procuração.
pague a taxa correspondente ao pe- tigo 73 e sua inscrição no CGC.
N a 613.495 - Armazéns Gerais
Arnaldo Nunes Granja (titular do
dido nos têrmos da lei vigente) .
N, 523.641 - Progresso da Pam- Ilhabela S. A. - Retire das etique- térmo n9 684.999), Arnaldo Nunes
pulha S.A. Propam - (cumpra Pam- tas a expressão «Indústria Brasileiras, Granja ei Cia. e Irmãos Silveira Lipulha Yate Clube (PIC)
cumpra o art. 73 e sua inscrição no initada (junto ao têrmo n 9 684.999) .1
Alimenta Brasil S.A. Produtora e CGC.
- Provem sua existência legal, AudiDistribuidora - no pedido de impug. 9 597.181 -- Geraldo Borges: - cando ramo de atividade e n' de insN
nação do têrmo n 9 621.003 (Preli•
minarmente pague a impugnação a Cumpra o art. 73, e sua inscrição no crição no CGC. - Qunto à Arnaldo
Nunes
Granja
Ei
Cia.,
apresente
o
taxa dorrespondente do pedido na 'CGC., g sua inscrição no I)3C. (Redocumento de cessão e o instrumento
forma da legislação vigente).
solução n 9 465) .
Laboratórios Farmacêuticos EspEz..1
N 9 483 753 - Laboratório Frum- de procuração.
S.A. - no pedido de impugnação do
Cumpra o art. 96 § 5,
Sângia S. A. Com . e Ind . (junto
têrmo n9 614.603. (diga a depositante tost S. À.
73 e sua inscrição no ao registro n 9 202.705) . - 1. Procumpre r
sobre o pedido de impugnação).
mova a retificação do nome da ces.
Tintas Coral S.A. - no pedido de CGC.
declaração de caducidade do reg. nú- N° 469..59 - Schering Corp. - sionária, no documento de cessão. 2.1
mero 287.107 - (diga o titular Ware Legalize o documento de fls. 16, re- Declare o n 9 de inscrição no CGC.,
o pedido de caducidade).
gularize o de fls. 18 tendo em vista 3. Preste esclarecimentos, tendo em
No. 644 241 - Mobiliária Confiança a divergcia, quarito a expressão re- vista que, de acôrdo com o objefo da
Ltda. - cumpra a requerente a exi- gistranda depositada e apresente pro- sociedade cessionária, a mesma não co.
gência da seção.
curação de acârdo com o art. 162.
mercia nem indsutrializa os artigos proGlidn se Productions Ltd. - notegidos pelo registro.
Cícero
Augusto
Ribeiro
Sandroni
pedido de impugnação do têrmo' núCarlos Luiz Lage (junto ao registro
mero 882.182 (diga a depositante sô-. (titular do têrmo 1-1 9 691.277) e tivraria José Olymplo EditOra S. A. n9 332.077) - Declare o n, de ins.
bre a impugnação apresentado).
4
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Apresente o procuração
Cr çao no CGC, e prove a naná. do 292.885).
lic niciamento do produto no S.N F,M. 'e declare o n 9de inscrição no CGC.
Cia. de Cigarros Souza Cruz ( junNs. 666.652- 666.651 ' - 666.650
to ao registro n9 403.625) . - De- - J. P. Coats, Limited. - Cum• re o n9 de inscrição no CGC. e pra os arts. 81 e 162 do CPI.
• we o ramo de atividade.
Vlarcos Produtos Químicos lida. I N9 684.925 - Norton cio Brasil
Nj , ,nto ao registro n9 201.581 ).. - S. A. Ind. e Com. - Cumpra o que
1. Faça assinar o documento de ces- determinam os arts. 81 e 162 do
;sã( por mais uma testemunha. 2. Pro- ' CPI.
/
we, que o signatário do documento de
• Diversos
ice são tem podêres para alienar a marta em aprêço. 3. Prove o ramo de
Vereinigte PaNerwerke Schickedanz
ati , ,dade. 4. Prove a transf. . do 11ter ciamento do produto no Departa- Li Co. (junto ao registro internacional n9 41.470) . Arquive-se o pesne ito de Defesa Animal.
dido de anotação de alt, de nome por
Vorth American Rockwell Corp. falta de cumprimento de exigência
Nju'lao ao registro n9 214.228 Cia. Leco de Produtos Alimentí214 .229) . - Apresente nova procuração com os poclêres exigidos pelo arti- cios (junto ao registro n 9 178.624).
- Arquive-se o pedido de anotação
go 162 do CPI.
orth American Rockwell Corp. de transferência por falta de cumde exigência.
multo ao registro ns. 222.489 e primento
Edima S.A. Comércio e Indústria
376.198) . - Apresente nova proeur.,ção com os podêres exigidos pelo (junto ao registro no 330.570). Arquive-se o pedido de anotação de
art. 162 do CPI.
alteração de nome em face do § úniorth .American Rockwell Corp. co, do art. 161 do CPI.
Njui do ao registro n9 215.892) . Laboratórios Branova S.A. In?km .sente nova procuração com os
Química e Farmacêutica
podres exigidos pelo art. 162 do dústria
(junto ao registro na 363.390). CP..
Arquive-se o pedido de anotação de
ovus Calçados S. A. (junto ao contrato por falta de cumprimento
kegi ,tro n9 234.379) . - Prove o ramo le J.xigência.
'de itividade e promova a retificação
N`, 530.855 - Boehringer do Brada latureza do registro, no documento Ie cessão, pois trata-se de marca sil S.A. Produtos Qulmicos e Farmacêuticos. - Torno sem efeito a
;ta» Dante Alighieri.
•
alínea rt, da exigên'cia publicada no
C eaginosas Maranhenses S. A. D.O. de 21-10-70.
f(01, ama) - (junto ao registro númeF:ralator Inc. (junta ao registro
ro '.40.345). - Diga se foi requerida
• rorrogação do presente registro. n o 205.365 e 300.397). - Nada há
que deferir, quanto ao pedido de
T'cido Nnance Ltda. (junto ao re- Rilhas 17 pois o registro já está em
gistr ) n9 216.202) . - Declare o nu- nome de Purola.tor, Inc.
nca de inscrição no CGC. e prornoScop Rádio e Televisão Ltda. (jun'va autenticação da fotocópia de fó- to ao têrmo n 9 597.432) - Processo
Rias 15-17.
Árquivado - Nada há que deferir
Le ?. • Produtos Quãmicos e Farmacêu- quanto ao pedido de transferência
cessão de direitos de marca.
ticos Ltda. (junto ao registro núme- daFábrica
de Tintas Amy Ltda.
'io 219.734). - 1. Apresente o ori1,10.•
gine] do documento de cessão. 2. Prove c ae o signatário do documento de
tess ) tem podêres para alienar a marta eu aprêço. 3. Prove a transf. do
licemi'amento do produto do SNFM.
4. Declare o n9 de inscrição no

(junto ao têrmo 1 9 619 . .543). - ãada
há que deferir, quanto ao pedido de
averbação de contrato, tendo em vista que o presente processo está definitivamente arquivado-.
Paulo Afonso Indústria e Coiriércio
Ltda. (junto ao registro n9 388.715).
- Nada há que deferir quanto ao
pedido de transferência - Registro
cancelado.
Arquivamento de Processos
Foram mandados 'arquivar os
processos abaixo por falta de pagamento da taxa final:
N9 637.320 - Indústrias Eletrômecanica Santa Rita Ltda.
N9 561.178 - Sociedade Mercantil
e Industrial de Aparelhos Cientificos
Fisaton Ltda.
N9 613.555 - Calçados Nira Ltda.
N9 623.588 - Indústria de Artefatos de Cimento Blocótimo Ltda.
Na 631.874 - Sancasil Industrie
Mecânica de Precisão Ltda.,
N9 637.228 - Maessy Comércio e
Representações Ltda.
N9 637.599 - Indústria Sansão
É. A.
No 639.660 - Confecções Altunian
Ltda.
N 9639.741 - Frigorifico Ricardo
S.A.
N9 640.144 - Bar e Panificação
Auvelia Ltda.
N" 644.625 - Pucci S.A. Artefatos de Borracha.
N9 660.700 - Tecelagem Sorota
Ltda.
N9 665.662 - Textil Raiseaff Limitada (Arquivem-se os processos).
Arquivados em face do artigo 99
§ 29 do CPI:
N . 156.558 - &latira Las Vegas
Ltda.
Ni' 699.487 - Rei Yamada.
N9 660.731 - S. A. Gutierrez Y
de La Fuente Ltda.
N9 641.398 - ',Cisto de Serviço Santa Clara Ltda.

SÚMULA
DA

CGC.

•

lotar Ind. de Doces Ltda . (junto
no registro n9 239.878) . - Promova
• re. salva da rasura contida no doeu= :to de cessão, prove que o signatário "do documento de lis. 8 tem poilêres para alienar a marca em aprêso, dl clare o n9 de inscrição no CGC.
e pr( ve o ramo de atividade.
Vi/ . o Produtos Químicos Ltda .
((juntt',n ao registro n9 247.475) . Declae o n9 de inscrição no CGC.
e pa ue a taxa de anotação de Ri-

e

JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
00

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(Adendo° de

1 o 411

bas

De( a S. A. Ind. e Com. (junto ao
regisu o n9 278.829) - Apresente a
procu ação e declare o n 9 de inserisão rib CGC.
Wc1fgang Otto Weber (junto ao
registro n9 287.292) . - 1. Apresente o original da certidão de fls. 8,
2. r.;clareça a divergência entre c,
some do titular - Otto H. Weber,
10 o c°ue consta na certidão de fls. 8'
Ot'to Henrique Weber. 3. Prove
trarsf. do licenciamento do produto
tio S.N.F .M.V. 4. Declare o número de inscrição no CGC.
Tec dos Nuance Ltda. (junto ao
egistrp n° 288.509): - Declare o
la9 de [ inscrição no CGC.
Deci S. A. Ind. e Coto. (junto
2o registro as.. 292.952 - 292.884 -

Preço s

Cr$ 10,00

A VENDA
NA GUANABARA
SeçNo 'de Vendas: Avenida Rodrigues; Alves. tf

Agência 1: Ministério da Fazeiiii,

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reei:lb:51w Postal,
BM BRASILIA

Na sede do DIN

Fe..e,eu, cie 191
N9 652.1357 - Trivellato S.A. Engenharia Indústria e comércio.
Dl° 653.908 - Distribuidora de
Aut. Peç-es seleta Ltda.
N9 662.130 - Maquinas Agricola0
Rio Prêto S.A.
Na 680.557 - Fazenda Pedra Cha- ta Ltda.
N9 680.616 - comercial de Café
Lagewido Ltda.
N? " 693.927 - Israel José dos Reis
Nç 660.325 - Divino Matildes Vieira e Analice Rozendo Vieira.
N9 661.039 - Livraria Terra Roxa
Ltda.
N9 661.295 - Sociedade Industrial
Roei, Ltda.
N9 661.315 - Edittira e Divulgadora Nacional Ltda.
N9 661.563 - Enadil S.A. Emprésa Nacional de Imp.
N9 661.615 - Eduardo José Gonçalves.
Na 661.617 - Eduardo J. GonçaiVr'S

N9 661.618 - Eduardo

,7 .

Gonçai.

voe

N" 661.635 - Helmut Zwergel,
N, 662.087 - Clemente Soares.
N9 662.090 - A Formiga Ltda.
N9 662.288 - José Moreira de
Aguiar.
N9 665.149 - Névio Macedo, l?ropaganda Ltda.
N9 666.400 - Editema Flecha Limitada.
N9 666.674 - Zona Oeste Shopping
Publicações Jornalísticas Ltda.
N9 689.171 • - Martins Thiezerini
& Cia. Ltda.
N9 689.920 - Benedito Fendo e
Th. orioro IZodrigues.
5o.9 , 9743 - Igreja Pentecostal de j
Nova Vida.'
N9 689.977 - Revista Bancária
Brasileira Ltda.
N9 690.301 - Gabriel Roberto Capistrano Costa e Silva.
N9 696.356 - Centro Nacional de
Real l. tro Social Pro Deo.
N9 690.814 - AAB Assessoria Administrativa Ltda.
N 9 S90.91(1 - °cifro Y Piá Fernandes de Carvalho .
N9 692 153 - Dirp Divulgações ReLtda.
laçoes
Públicas
- Filmes do Serro Li• 692.09
irmana .
N9 692.583 - Rádio Record S.A.
N9 693.181 - Metrópole Motriz
S.A.
N "693.253 - Cymade Publicidade
e Rent-Ara Ltda.
N9 694.329 - Penv Publicidade e
Promoção nara Varejo Ltda,
N9 694.488 - Raimundo Cliaun.
N9 694,773 - Associação dos Profissionais Liberais Universitários do
Brasil Aplub,
N 694.488 - Raimundo Chaun.
N 694.773 - Associação dos Profissionais Liberais Universitários do
Brasil Aolub.
N 693.797 - Auroa. Edit(ira Distribuidora e Livraria Ltda.
N9 694.825 - Editeira Portugal nustrade) S.A.
N 694.953 - Renê A. C. Picavet.
(Arquivem-se os processos).
Diversos
659.129
- releunião S.A. InN
dústria de Rádios e Televisão - De'..istencia em ordem. - Arquive-se o
processo.
Exigências
Aniceto Cirino da Silva (no pedi-,
ao de impugnação no termo número 620.064 ()iga a depositante sõbre
pedido de impugnação).
Kiekhaeter Corp. (no pedido de
im pug nação do rêrmo n ç 684.529).
-- Diga sôbre o pedido de impugnação apresentado, a depositante).
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PONTOS CARACTERISTICOS

DE PRIVILéGIO

•

e

'dam IR 197244 d.

23 de fevereiro de 1968o1

*neer/ates ADALBZEFf(e .OSCAR FERMANDZS Z PEURD CALeADOSSII0 PAULOSI
~Ase emeslereals MOO )1 OICDiAL

.

DOS P-ÈD100.9

Milan

PAPA

um defeito é sentido no folha.

ittsTAs E smt4ILARE8./

A requerente reivindica a prioridade do correspondePts pedido de

Movo e original *afeite para feetes oelmildrees que s.

~eterize easencialmente por se Constituir o nove enfeite de toe cor.

positado na Re partição de Patentes dos Estados Unidos de Arg
ole.. *a 23 de
julho de 1964 sob n 2 34.88e.
Ponto n o 1 do total de 17 p ontos apresentadoo

po Mínio* (1) on for** de Um tranco de pirai:11de de bésequedrade gene
do tal corpo provido de cobertura de enfeite em papel aluminizado..oui
similar e no mano se encaixem trela bandejes (2) de dikmetro diferen.

1/

toe possuindo cedo bandeja um fura central quadrado oe dimensão de /
secOlo do tronco de ple geoide correspondente 1 altura em-que deverá( fi
oar * bandejes ficando tais boodeelhe regularmente dietribuidae ao lon

II

go do corpo (1) e no tapo do corpo (1) hí um corpo (3) tronco segai

li

li
Ze'

eo./
_
' Ponto ag 1 do tetol doi pontos opreeontodos.1

(I)

9-44

9-44 fi

/
Xs,..\\\\.\,\ \1‘1 .0 I II (10 I /41/ //////"..•

TSRMO Na 178.561 eu 11 . oe aOril de 1966

Requerente: SCHNEIDER & CO : ALEMANHP
Privilegio de Invenção "DISPOSITIVO PARA rAERICAR CORPOS cela/1100es
REIVINDICACUS
1- kspositivo par' fabricar corpos cerâmicos com canais perole.,
los que se estendem de uma superfície do corpo ate a superfície oposta, o .

constituldo por uma chapa de apoio perfurada como acho de um dispositivo.
NUM N P 171.556 de 23 de julho de

.de prensagem, carecterimido pelo fato de que os furos existentes na chapo-

i965

Requerente: COLDMBIA RIBBON AND CARBON MANUFACTURING CO. INC.-X.Uá.
Privilegio de Invenção "APARELHO ATUANDO POR INTERMEDIO DE UMA
FOTO-RES.
POSTA PARA INSPEÇXO E SELEÇXO DR MATERIAIS )11.1
PÓLIOS"

, Jo, que o trajeto do fluxo, perpendicular 1 direção de saída, entre os elk
lentos de cobertura e e chapa de apoio epresente uma sego transversal mele

REiVINDICACES I Aparelho atuando p or-intermedio de 'uma
foto-resposta para 0.
Inspeção e seleção de materiais em folhas, e com p reendendo componentee
o.
3 e r oto-resposta para defeitos em uma folho de material a
vançando contle.
auamente ao longo do mesmo e outros pára separar s
e ções N defeituosao de -outras

de apoio' acham-se cobertos, no seu lado de saída, por elementos entre si
distanciados e dispostos a uma distância tal dá superfície da chapa de kapse

seções da mesma, cujos ditos componentes de fote.respeeee ineluee-

ar do que o trajeto do fluxo .entre os elemento de cobertura
Finalmente a depos! tante rei Indica a prioridade do corraspondog
te pedido depositado na-Re p artição de Patentes da Alemanha eu 15 dá *breio
Se 1965 sob n o B 81 490 V/80,
Ponto no 1 do total de 6 pontos opreséntedos.

Ra

elementos dirigindo uma iluminação sobro uma airea
que se estende tronam
salmente com relação

4 alho sendo avançada, elementoe eensivos

resposta est a n dO.posicionados de modo
a receberem a iluminação refleti:io-

elb

\\,5,„,•11~111~111.11~11111i

de porção da folha citada ârea, caracterizado pelo fato dos ditos compo-lentes de foto-respostas com p reenderem um nemero de segmentos relativamee
Go estreitos estendendo - se tr
ansversalmente coe relação 4i tolha em'tais-posições ' que e luz dos ditos elementos iluminado14,
re fletida de cada PMX
te da dita área 4 recebida Por
pelo menos um dos ditos segeentoe ao pes-o
sar e folhe pela dito área, e elementos de
circuitos eletr1c0 catando
rnados paro produto de um sinal quando a luz

a-

recebida de qualquer um --

ou mais dos ditos segmentos variar de umo
: dada intensidade norMal ouendo-.

Nn

•

/7

III"'" /11111 /I111 / '

..

.
v
:IMPA. ;RIIINI
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,
TERMO -NO. X71.526' , de e3 de jt11bo .d@í1965

•
aper'feiçoatmèrjtos aa fus.lvels, cal-aCterizadosani,cialmente
pelo fato de o fUsivel: de tipo col icorpe de -Porcelana, rdsqueado •xtez,..
clemente, e provido dos UsUeia termiraia de ccintato, .posterior 0 lateral,

.

Regeu 'ah:te: . TEE'NATI0Wia CASH REGISTER COMPsNY - E.U.A.
PriVi.ágio de Iiivençãd ".OPARE W9. PE MQVInNTO U.rfEaMIT•ETE"
1 - Um dispositivo de movimento imte-mitente, caracterizado pe-

armaça4
receber intername nte , e na sua parte anterior mais alargado, uma
is
perlfsiricos,
foitot
giratória composta por multiplos . tubo s longitudin a

lo fa , o de compreender; um dispositivo de ocionamento rotativo, o qual -

em material isolante (porcelana),todos ;les com um fio de estanho interno

é' girado de maneir4 continua s uma velocidade substancialmente constante

fios estes dispostos todos, pelas suas extremidades anteriores,sob conta

e um cispositivo oscilante magnetico e qual faz oscilar dito dispositivo'

to de um anel ou disco metálico transversal, e tendo ainda as extrimida..
das internas possíveis de contato seletivo COM a extremidade livre de, uM

REIVpIDICaÇOES

de acipnamento substancialmente na frequencia resonante do cita.° dispo_

fio longitudinal e excentrico, ligado ao terminal posterior.
Ponto n r 1 do total'de 2 pontos apresentados.

sitivc enquanto o referido dispositivo de acieeamento 4 girado de maneira contínua fazendo com que uma parte deste Ultimo resida efetivamente
VP

nUmiro desejado de vezes. pare cada revolução Que o mesmo realiza.
Poivindicaese a prioridade do correspondente pedido dítiosítadoe

:1G.1

lia Rep,rtição de Patentes dos Estados UniCca ea AnArica em 3 de 'agesto ie 1961 sob n o 387.085..
Ponto n a 1 do total de 11.; porios apresentados.

TIMO

Na 176.725 de 26 de janeiro 40 1966

uNterente : ANDRI ALCIDES HURATORE - RIO GRANDE DO SUL
Privi14g10 de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM CAMAS ESCAMCTEAVEIS PARA CAN .
lus DR VELCULOS"
ItEIVINDICaCOES

1 - Aperfeiçoamentos em camas escanoteevels para cabinas de vej
Mulos, compreendendo um estrado metálico ou de madeira, estofado num dos
lados, caracterizados pelo fato de prov,r em dois "ariGulOs opostos, meios
que permitem dito estrado deslizar em duas corrediças verticais para as.
sumir duas posições distintas, sustentado em

[ERMO Nt 171.770 de 3 de agOsto de 196!

uma destas por iuportes

disteasíveis dotados de engate autometico.
Ponto n a 1 do total de 5 pontos apresentados
Tv

Reouerent: ARMANDO ALVARES PORTER - SIO PAULO
Privilegi, de Invenção "NOVO MOTOR FRACIONIBIO"
BEIVINDICACOBS

•

- , Novo motor fracionário, caracterizado pelo fato d@ ter t) ,r2
ter montmaaexternamente ao estator, dito rotor sendo formado por uma Unica e esi i esa arruela estampada de aço, ou então por uma secuencia de et
ruelas ccscentricas, de diversas espessuras, fel . tas de aço temperado coei
alto teor de carbono,

a

fim de conservar a . remanencia magnítica, conjun-

to este ervOlto por uma capa ou caixa cilíndrica de alumínio, provida

de

pescoço az:al externo, de tomada de rotação:bem como do eixo interno
longitudinil, para aplicação no interior da bucha central do estator, eg
te por sua vez, sendo do tipo comum com interposição de una capacidadeem um dos )nrolamentos.
,,"

ponte apresentados.
emto n a 1 do total de R

/-70.
'00!

1

TERMO Na 176.927 de 4 de feveriro de 1966

a e:

Requerente; M. ROITMAN FILHOS - GUANABARA
Privilegio de Invenção "PECEO PRENDEDOR AdTOMÁRICO COM BATOTE 'Ana POW:AS

7

WIIVINDICAÇDES

aaza

1 - Fechb prende'dor automático com batente lira sortia de armea:.
0a, MUvels.e semelnantes, do ge'nero provido de ivas por tar' aon iugad e a ca-

1
TERMO Ne - . 71,771

de

FIC1
3 de agilstO de 1965

racterizado pelo fato de compreender, em comtinaço: ur ^lembro de trinco .
Zduplo articulado pr6yido de dois braços e suportado articuladamente em une
chape de ePoio, destinado ia ser montado no eanto livre de uma primeira poI

lequeren'te. JSUTOME MICRA- SA0 PAULO
h'iy ileg io te Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM FUSíVEIE"

ta

pEIVINDICAÇOES

1

a

nrender; e

um

membro de batente convenientemente fixado de MOd0 a atil

Quinta-feira 25
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'ar como batente pare . a referida porta, sondo á disposição proporcionada de
modo que o fechamento de naa segunda .porte em relação'n primeira faz com •
quem
u doe braços do referido trinco dup14 prenda a primeira porta contra

4 referido ' soabro
,
de batente, constituindo-se outro brasa do membro do o
trinco em batente para a'reforida , segunda porta,

• to e do antolhado e apliCar-sw, do masseírafixa em uM 4 . 4Utro fo1ament045
'ámbular espeelal, isto S I com capa externa e bucha interna com diemetrOf
•
•
iguais aos ásiessetro g 4a extremidade liVnVdo entalhado, e alojamento pare.,
' o ralamento,dopixo piloto, devidamente deábastadoSe

Ponto n5 1 do total de li pontos.apresentedos.

Ponto n* 1 do total de 2 pontoo apresentados,

F I G, I

TERMO fi4 . 178.320 da 30,de março de 1966

.Ú.RMO R @ 178.346 de 31 de março de 1966

Requerentes RUDOLP BOLTINO GUANABARA
St*vilígio do Invenção "UM PROTETOR DIS LUZ MIO ULTRA-VIOLETA
RA FACILITAR A DIRnto

-Requerentes ~MICA
PROCRSSO PA

1 NOITE USANDO O DITO PROTETOR'
~PIUM

1 , pio protetor de luz não ultra-violeta, caracterizado-par do'c
ter os veloU10 tendo uma direção dianteira de trajeto normal e compreendeu

do dispositivos definidores da posiçào do operador ou-motorista a um para.
brisas em frente da dita posição, com um apar g Iho contendo meios polariza.
dores, seletivamente operíveis,.pmra bloquear os feiXeS de lu g lacaudaa5011
ta que, oriundos do trafego que se aprOxima; passam através do para-brisas

CORPORATION .

Ptivi14g10 de Invenção s OM LAMINADO DECORATIVO 3

PROCESSO PÁRA FABRICAR ó

MESMO"
MIVINDICA034

1 . Um laminado decOrativo a processo para Paoricar o mesmo,

ca.

eacterizado por-ter em sua superf/cie deCórativa uáll.pluralidade de áreas)o
protuberantes de uma cr diferente e uma refletividade Ale* diferente dee
;roas tais superftcies decorativas que se achem em relevo,
Pente n5 , 1 do total de 5 pontos apresentados.

pare • dita posição do operedor . no quarto dianteiro esquerdo do dito vetou
o.
A requerente reivindica a prioridade do cOrrespondente pedido
positedo na Repartição de Patentes dos Estados 'Unidos da An4rics, ee 15 de
Outubro de 1965 sab n* 496.494.

- 'Ponto 0.1

do ,total do 19 pontos apresentados

1,-20 is

•

•• •
00
••• •
000 • 00 •••
•• • O* ••

Cír-dw :g ,

-

TERMO NO 178.361 da 31 de março de 3.966
Requerentes PLASTIFON SeA, -PILSTICOE DERIVADOS° . SIO PAUL0
Privflgio de,Iniíeoçao "golà ESTRUTURA DE PAPEI, PARÁ MORMO Pac PANWOr
TERMO NA 178.327 de 31 de março de 1966
R ,! querente: ADOTI, 0 ,-.GARCITTER . SIO PAULO

Privilegió do invennRe "PROCESSO Bi RETIFICAU0 LM CONJUNTO EIXO MUT°.
riTALBADOft

numeIdacem
1 • °NOVA ESTRUTURA DB PAPEL PARA PORRAW PE PAREDES% Aompreaç
dando uma lemina de pape/ permeível, caracterizada pela adiçXo t .en uma dae
faces,. de um revestimento, tombem laminado, formado por uma ousada de Nal

REIVINDIUOM
3. - Processo da retificaçâo do conjunto eixo piloto entalhado,
ezracterlzado , pelo fato de desbastar-se e parte demeaetede do 412"5 pilo*

etileno Ou de um. outro natorial dt identicas ou anftegaa propriodadeuç etw
só o PVCp e polipsopi1eno0 celofane ou o nylon, igualmente la mina490, •

Ponto P O 1 do total. de 3 pontoe apreeentadoe,

D i .P. O 0".1C,'.1.

FeVC'el.fer de

f2no

1971

em re1ação 'corda do outro eleneato eolaboranta e duas *aliene/as Cm pra
jeçíee atutadaa uma da outra que, juntamente edis a TerMe la recamo Croma
tinam uma. duas Ou trio irisas de vedaçio ao longo da referida borda . do
outro lemento; depaadendo da posição e da coefigeração.da borda do outri
mnte em relação ao alémento de vedação, quando a Torta ..ti ~bade.
elee
.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedidas deposto
tado na Repartição de Patente. doe Betado' Unidoe da Amdrica, em 7 de •
bril de 1965, sob o no 44165.
Ponto ' no Id. 6 pontos apresentados.'
TERMO No 178.427 'de ' 4 da abril de 1966
Requerente: INDUSTRIA LQUUJA WARDRiA S/A. - SIO PAULO
Privilegio de Invenção "NOVA TAMPA PARk-MOINHO MARTELOS, EQUIPADA COM GRS.
LHA AUXILIAR, E CIMARA . PARA DEPCSITO DE IMPUREZAS"
BEIVIUDICACCES

• . ,

"g, ,,,

vh,
TERMO O ,178.404 de 1 d. abril de. 1966
Paquere to: MANUEL MAMOSALOAS OALLARDO - ESPANHA
P-ivile ió de Invenção "INSTALAGIO DOHRIVEL PARA COBRIR CAMPOS DE ESPORTES
BEIVINDICACCES

1 . - Instalaçãd dobrável, para cobrir campos de esporte, saraste rizada •or.der constituida por uma serie de Postes telescepicos , entre os
quais s o montados uns perfis de seção "1° suportados por um cabo tendo dij
tribuid s ao longo do mesmo Uma aeria'de presilhas dotadas de uma orelha ni
-qual se engancha um'"EM e sabre este um arame ou cabo que tem por sua vez..
fixado a sua extremidade inferior um outro "Ir" fixado ao dito perfil '"cosi um rranjo para facilitar uma forma de movimento basculante. •
O requerente reivindica a priOridade do correspondente pedido da
pósitads n ' Repartição de Patentes na Espanha,. em 2 de abril de l965 sob a
IGQ

0 NoVA TAMPA PÁRA MOINHO A MARTELOS, EQU:PAEA MN GRELHA AU.ts,
LIAR, R CIMARA PARA DEPOSITO DE IMPUREZAS", caracterisada por A tampa reco
brir a metade superior da Peneira 9vazadelra), dotada dos convencionais
martelos, é dita tampa possui,. ninados lados, uma entra35 de alimentação;na face interna superior da tampa, perto dn denemhocadurt da dita entradade alimentação, está afixada s grelba, com garras em forma de tiontos,'Ocadjj;
vante da quebra do produto ou grãos; no lado interno da tampa, Oposta".
entrada de alimentação, hiuma caiara horizontal; com registro tixedo pOi.
/
um dispositivo preso diretamente na dita tampa
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.

31,1.341 ,
-_

'

y'Ronto. n o 1 do total de

3 pontos apresentaèos.

• •••náene.....

a
¡IRMO R11 178.512 as. 6 de abril de 1966.
;Requere. te: CEARE EsitIndERT COMMT - E.U.A
Wrivil 10 de Invenção; 0 CONSTROCIO DE MI TIPO DE.VEDAGIO PARA MUJO'
REIVIgplaCtIES

..donetrnção de um tipo de veilogIo para portas CU OUtraa
kleteni e de obturação com um alisar aeirociado, Caracterizado por compre
•
FotG. I
,

•
dementa to, ledaçia ra/ativameate largo e prefuedo aetuTreemet,
culabonantas. tendo o elemento /
ao cantada vm • dés tlementoe
it ama camada exteraa dure e •lastiett e ama configuração em seção
inélul ima Tarte' Ma rébeste Colocada em poeição diagota.li

TERMO Na. 180492 de 17 de junho de 1966
Requerente: WALTER MICHEL ZRAtEES&. = - SIO PAU.
Bedel° Industrial °NtiVO WDt.O DETI'sELA PARA C'INTOS'
j/EI
RTINDICACCE6 •

-1/5Vo .Modelo de flvela . para cintos, caracterizado por ser
formado em pega Unica, inteiriça, e compreendendo um trecho principal ou
fivela prápriamente dita, de configuração em U, tendo a face externa em.
superficie suavemente 4baulada 1 e a interta em facetas inclinadas reen
trantes, trecho cujo ramo Itentral transversa& 4 retiltneo, de largura
tsalor • if constante, bem coma de pequena espessura, enquanto Tio os ramos.
•
lateral& São levemente tropeados para dentro, e tendo a largura e a es
1

pessura respectivamente decreacebte e crescente, desde ao-Influencia com
O ramos central ate a extremidade oposta; e ainda, a dita peça em V continiandose, a partir das extremidades de seus ramos laterais, segundo
doia curtos tresbot retilAtecs, derivadoslortogonalmente de nua tece in.
•
feriar, trechos estes "intérligados por travessa extrema, de usino tire:1
lar, apenas provida- de curto trecho central de secçao reduzida, Casa a
fiveia seja do tipo com Pino articulado, ou ente tendo secção COn4ente
caio seja do tipo com pino fixo, que serie então derivado da tact /sten.
or do trecho centra/ 4(2 ' 1:4 tudo substancialmente como descrito e ilUstrm

•

4,ir 4 2
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zin &senhor; anexos-,
Cadreo ponto

apresentado,

2

•

n••

-ixtz7 Á-• ...,:, \\
70
9P"". alia - —
Ái,
i- - --ãjj \\
vk
\\
z

N.

No 1q7,572 de ? de março de 1966
Requerente; ETEM, ETABLISSEMENT DE I=NIQUES MODERrES e LIECI1TESTEIN
Prtvlaeai0 de Invençãot 9 APERFE3COAMENTOS EM PISTOLAS DE CRAVAÇAO't
REIVINDICAODER

• Aperfeiçoamentos em pistolas de cravação, do tipo a sobre.
Cabeça; para fincar ou cravar um orgão de fixação em um material duro e com.
052t0 Ni? 178.438 de 4 de abril de 1966.
• Dequerente; °LIN MATRIESON CHEMICAL CORPORATION
31riVi/dgio de Invenção: ' MATRIZ PARA CAIXA DE 31e134LAGEM E PROCESSO
DE
DOBRAGEM"

pacto, por meio de uma carga explosiVa, caracterizados pelo fato de compreen
der, para manter e guiar o orgão de fixação, uma peça-guia disposta na 1;arto
dianteira 40 cano da pistola e podendo ser deslocada em relação ao eixo da 1
Sobreeabeça, de maneira tal que se tenha acesso, pela parte traseira, à reta

REIYINDICACCER

1 - Matriz para caixa de embalagem do tipo envolvente, Uea
£114 para envolver uma pluralidade de artigos arrumados em fileira, reuniira
650 a matriz e ou artigos formando um conjunto unitdrio, caracterizada
por
Compreender um corpo retangular com bordas laterais, abas salientes de 11
aos opostos,do corpo, estando cada aba vincada formando linhas , de (16Wrar/
que definem paredes extremas e painéis de arrepanhar, com pelo Men0e duae
varadas extremas a cavaleiro sabre tres paneis intermedidrios de arrepachar, tendo dois deles abas áe arrepanhar articuladas, constituindo . (isto°
paindie de arrepanhar, ao ser conaertida a matriz em embalagem unitdria
uma reentrância central em forma de pirâmide entre os dois paineie
das
paredes extremas, ficando as . abas de arrepanhar encostadas face a'iace
e
1701.tadae para o lado de dentro, entre as fileiras adjacentes dos artigos.
Ponto ne 1 de 2 pontos apresentados,
23

rida peça-guia e que se possa introduzir na resma, pela...parte traseira, o ra
ferido orgão de fixação.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositadt
na Repartição de Patrntes da Suíça em e de março de 1965 e 9 de agosto de 4*
1965 sob n 5 s 3.149/69 e 11.150/65, respectivamente.
Ponto n 5 1 do total de 23 pontos apresentados.
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TERMO N5 177.592 de 8 de março de 1966
__.v

•

2e """/"..

Requerente: OCO LOMBARDI =

SA0 PAULO

Privilegio de Inven ,,• ão: "APERFEIÇOAMENTOS EM SACOS DE ASPIRADORES DE PO,
ée

(

1•

1

F i G.1

er
26 -

`,-P
/

- -a-7C--

REIVINDICAÇOES
. APERFEIÇOAMENTOS EM SACOS DE ASPIRADORES DE PO, earaCter2e

dos pelo fato do usual saco de pano dos aspiradores, receber eM seu Interior*
um segundo sacos de papel filtrante, fixado adequadamente &S bordas do'primeá
ro saco e no interior do qual . 4 ' juntado o ire aspirado, sendo este segundo sal

1. -hfechado e •jogado fora quando cheio, sendo substituldo
Ponto

outrG. n015°1

do total de 2 pontos aPresintaos.

1r)
.
17

7
•

•

22

TERMO Ne 177.hic de 28 de fevepeiro de 1,6.
Requerente: S/A TUBOS BRASIL/T

SX0 PAULO

Privilegio de Invenção: ' , NOVO TIPO DRTUBO DE CONCRETO ARMADO COM JUNTA E-,
LÁSTICA E EXTREMIDADES APARAFUSADAS"
REIVINDICACbES

1 - NOVO TIPO DE TUBO DE CONCRETO -ARMADO.COM JUNTA ELÁSTICA E
EXTREMIDADES APARAFUSADAS caracterizado pela presença de barras metálicas /
inclutdas no concreto do tubo no sentido'Iongitudinal, uma extremidade'de /
Cada barra estando prolongada alem do concreto da bolsa do tubo,

R outra ez,
tremidade soldada a um tubo metálico incluido dentro do concreto da extreml
dada pon,a do mesmo tubo.

.c,Tto n e- 1 do total de 4 pontos apresentados

"••••.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção UI)

Fv.rjr

e11t.

TOMO No 171,645 de 28 de julho de 1965
Wquerentes 3OCITd ANONYME ANDE CITROSN FRANW

Plivilegio de ' Invenção "DISPOSITIVO ASSEGURANDO AUTOMATICAMENTR, PARA UME

rapne no 17o.ów de 23 de Junho de .i9de

04 DA POTENGIA A CONSTANCIA_DO IORQUE D8 ENTRADA EM UMA TRANSMISUO RIDRAR
OCA

Requerente; STEZLING PRUG LINC . E.U.A.
PriviXedo de Invenoão "PROCESSO DR TRATAMENTO oe gwb.w`'

VEIviNDICACOES

/ - Disposotivo assegurando automáticamente, para uma dada p0.

ApIYINDIUCZNS,

1 - Processo para aumentar a capacidade de uma instalaçao de tw&

c(nels, a constancia do torque de entrada de uma transmissão hidreulica.

temente de esgáto. compreendendo

tur gerador e receptor a barilete giraterio apliceMol particularmente aoa

empreender os ept4glos

volculos automovels, caracterizado por compreender uma travessão, um,prj,

(a) oxldar a lama digetida, a, pelo menos, cerce de 120 5G por nlk
10 de oxidação por ar dmido em presenÇR, em tádos as , ocasiNes, de um ecoeg

melro embolo exercendo sobre o mesmo Uma tendo que e função da velocidg

UN

digestor enaerebdco, p eracte),itedo poR

de do Motor, ,um segundo embolo exercendo sobra o travessão uma tensão pre

ao de oxigenio gasoso em uma quantidade que reduz, pôr meno S o que i4 po.a

p(rcional à alta pressão da transmissão,. um apoio i gdvel ligado ao platO

cepto, a demande do ocigeido quimico da lama,

ispulsionado e exercendo sobre o travessão uma reação equilibrando as dg
as tensEes precipitadas„'uta terceiro embolo para auffientar a cilindrado

(b). separar o resultante efluente dos adLidos ruaidoaia,

d( geradOr contra um quarto embolo para aumentar a cilindrada do gerador:

(o) esfriar, pelo, menos, uma porção do efluente a uma temperatg
re situada entre orca de 75 5 e 1085C, quando o efluente esfriado e devei-

;nutra um quarto embolo de retorno de ação mais fraca, um quinto embolo.

vido ao digestor, mantem o digestor

ptta diminuir a cigndrada do receptor contra um sextê embolo de retog
inc de menor seção,. os qUarto s é sexto embolos soado alimentados permenen.

almente constante, entre cerca de 300 e 60QC,.

a

fume temperatura e gool.hiaa, substenoA

(d) devolver o efluente parcialmente esfriado ao gigestor,

te tente pela barre pressão da transmissão um primeiro distribuidor tomas

(e) regular a. quantidade de nitrogenio Rmoniacal»devolvida poli

de Pelo primeiro embolo, álimentado pela dita baixa pressão, o alija aal.

ehr tonte ao digestor, de modo a manter o nfvel,de nitrogento amontoei df

di 4, seja, na baixa pressão, seja cortada, seja em descarga . segunde 0 RR
me l ete devido ao primeiro embolo se apresentar superior, igUal ao ou'infg

Contudo do digestor'abaixo de 1,0 grama por litro.

ril or ao devido ao segundo embolè, um . segundo distribuidor de gaveta, co.

dente pedido depositado na Repartição de Patentes

jedado por,seloa puramente hidraUlicas em fumego das P ooleBee doa que trIr Otimos embolos, e 'dispondo a safda do priMeiro distribuidor em relg

meeios do Norte, em 24 de junho de 1964, sob nR 377.695.

et, Seja Ode apthas'o terceiro eMbolo, seja com os terceiro e quinto. , ff

Finalmente a depositante reivindica, a prioridad do corptspon
dos

Estados Unidos

Ponto n 5 1 do total de 8 pontos apresentados.
ír .

da 2.

23

se'lundo troa fases distintas de funcionamento definidas respeetivamente
pr1as variastes de cilindrada resulterem no gerador a penas, com o'recep.
etc bloqueado na sua cilindrado máxima, no gerador e receptor quando oft.
4O'le estiverem pr6x1mos da- cilindrada míxlma,.no receptor apenas Com O
ge: rador bloqueado na sua ci/indrada Máxima, o conjunto dessas fases wo brindo ¡Salm, .de torna continuo e reversivel, toda a gemo das relaçOes df
desoltielloaçáo

desejadas.

- A requerente relelnd1os ci prioridade dó derrespendents pedido
doositedo na ResártiOao de Patentes
.4.2 no 98,306.

"eine; 012 28 4 " áulM de 196f1"

Pronto n°1 de total de 7 pontos apreseutadoâ.

Ag.i
à A
FIGA
TERMO No 154.48: da .12 de novembro de 1963
' Requerente: MANUEL MAATINELLI e VLASTIMIL nom -

SÃO

PAULO

Privilegio de Invenção "NOVO DISPOSITIVO DE PROPAGANDA"
REIoINDICAÇOEs

1 . NOVO DISPOSITIVO LEPRoPAGANDA, caraci:ertzado por na caixa.
~um de embalagem dos p rodutos, prever-se orificios do p rooscão em ou
11.1
eiZ/
;•.‘9.

M./..W.."!:

dos lados, c do lado centrário outro pequeno orifici,
Ponto n o 1 do total de 3 . uonton apreseptecioa

-E4.1

• '''

-

Qpintai4eji;a1

Fe, eco-

dà 1971

611

,
ThRMO N o 177.214 de 16 de • fevere1re de 1966
Êequerente: MANNESMANN LEICHTBAU Gmot = ALEMANHA .

TERMO Ne 177.409 de 28 de fevereiro de 1966

rriVilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA TRATAR FACHADAS DE EDIFÍCIOS"

Requerente: PROLIZENZ AG - SUIÇA

RBIVINDICACOES:

s, que pode ser
1 . Dispositivo para tratar afhadas.de . edifíci o

.

CONtINUA"

hoVimentado, por' meio de um mecanismo , de pedais, em um cabo de aço para cima
se acha apoiado na fachada do edifício por meie; de dois bra-/
e para baixo e
ÇOS providos COM rolos livremente giráveis, caracterizado pelo fato de que /

"

, Privilégio de invenção 'MáQUINA PARA FORJAR UMA FIrli- METÁLICA os,Passaced
REIVINDICACOES

• 1 - 1,14-qUina para forjar uma fita liletIlica em ,ussagem con.dnua,

assento para o operador e o mecanismo de'acionehento /
OS braços de aptdo, o

equipada com mordentes que se aproximam e afastam sincronicamente entre.
si , e que serve para reduzir a grosula da fita, caracterizada pelo rato

Se acham montados em uma armação feita de tubos, cuja parte superior, munida

de que os mordentes de • forjamento se acha montados em mbolos hidráulica

com dois rolos de inversão, se acha dobrada em ángulo na direção da fachada/
da Casa,
'Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentados,

mente acionados, sendo que a geração' da pressão se reaU,za em ambos os

g

lados da ceara de pressão na extremidade da cabeça dos mbolos por meio
de uma haste mergulhadora, que se introduz em uma c;mara de mergulhament0
posta em comunicação com a c á' mara de pressão atravás de um canal, deslize
em uni mancai oscilante de guia sob condução hermética e se acha ligadacom um dispositivo de excentrice que lhe iMpOè um movimento de val-vem.
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 9 de maz
ço de 1965, sob o ne 32.16/65.
Ponto n e 1 do total de 12 pontos apresentados
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TERMO Na 177.295 de 18 de fevereiro de 1965
Pequerentet MEXO TERMO

FINUNDIA'

Privil4g10 de Invenção "PROCESSO PARA CARREgAR LIXO OU OUTROS MATERIAIS E0

UM VEUULO DE TRANSPORTE E DISPOSITIVO PARA SUA REALIZAÇÃO"
REIVINDICACOES
.

PROCESSO PARA CARREGAR LIXO OU OUTROS MATERIAIS EM UM VEM.

LO DE TRANSpORTÉ E DISPOSITIVO PARA SUA REALIZAÇÃO", tal processo compreeg .
dando o carregamento d j.lixo para o tanque . de lixo de um velculo de trens-

port.!, prensandozo no tanque por meio de dispositivos mec4nicOe que São (g
mesmos simultane,tiliente trituandg o lixo, e sendo caracterizado pele fato .
de um rálo situado no extremo posterior do tanque de lixo eervir como dispositivo de prensa e trituragão $ o qual por meio de:projeçUs em Sua super
:fole empurrar o lixo de uma abertura afunilado, da tamanho SUficiente sity
eda prOximo 'da superflcie externa de ralo.
..p onto no 1 do total de 11 pontos apresentados.
is O'. 16
12
21

TERMO Ne 177461 de 2 de março de 1966
' Requerente: THE NATIONAL CASH REGISTW, -COMPANY - Ê.u.A.
Privilégio de Invenção "MECANISMO DE TRANr-7ERÉNCIA"
RRIVINDICACOES

1 - Uma caixa registradora adaptada para realizar operaçães de
soma, leitura e restauração, compreendando uma pluralidade de atuadores.de .
nominacionais e unia pluralidade de linhas taelizadoras; cada linha supoz.

tendo uma pluralidade de jogos de elementos totalizadores denominacionaisiw
caracterizada por uma tecla de transação para cada jogo de elementos teta..
lizadores; meios controlados pelas teclas_de transação capazes de alinhar-'
OS jogos correspondentes de " elemenos 'ostalizadores com .6s atuadores; pri - s
melros meios capazes de' encaixar e desenca:Rar tetp 4zadores escolhidos COO
9 dos atiradores em regulaggm restauradora; segtndo me ps rapazes de encalu.
xar e desencaixar totalizadores escolhidos COM e dos atuadores em caancia.
de leitura; terceiros zàrios capaks ic.encaixar e desencaixar os totalizad4
res escolhidos com e dos atuadores em cadencia de sotaa; uma pluralidade dem

teclas de controle odre cada linha totalizadora ca p az de operar a caixa

ro.

gistradora em cade'ncia de leit nvíou'reStauração; usur peça de controle se...

DIÁRIO OFICIAL (Seção H),

612 Quinta-feira . 25 -

Fevereiro de. 1971
...~mmeneaterwte~m~vne=meor

letivamente situada por meios qUe cooperam com as ditas teclas de Controlam
Reivindica-se a prioridade do cOrreoponlentr pedido de p ooltado pe

um primeiro-disco de controle tendo una pluralidade de s poerficies elevadas

Repartição de Pabento.doe Estadoa Unidos do ASJries do Morte, sob

e baixas e colocado em posição pele dita peça de controle uma pluralidade.

'

436.490 em 2 de março de 1965.

de segundos discos de controle tendo superdcias elevadas e baixas; cada-.

'tecla de transmissão controlando meios ca p azes de seletivamente colocar em

Ponto n o 1 do total de 12 pontos apresentados.

./

haosição cada um dos ditos segundos discos de controle; uma primeira pega -.
aensinática cooperando com pelo menos uma das superdcles elevadas dos di-.
tos discos de controle para fazer com que pelo menos una das ditas linhastotalizadoras seja encaixada por um dos ditos primeiros e segundos meios
ancaixadores; pelo menos una segunda peça s•asim4tica cooperando com as su
perf/cies baixas dos ditos discos de contiole para 'fazer com que pelo em .
nds uma outra das ditas linhas totalizadoras seja encaixada pelos ditos tez
Cetros meios de encaixe; primeiros meios acionadores operativamente em conexo com pelo menos um dos ditos primeiros e segundos meios de aneaixo pa
ra atuar o refarido'dentre os ditos meios de encaixe, de modo que ao referi,
da liáha'totalizadora escolhida seja encázad* com os ditos atuadores o to
tal preparado na referida linha totalizadora, e segundo meios impulsores,n conaxão operacidhal com os ditos rerceires neios.de encaixo para atuar/A

os ditos terceiros meios da encaixe em cadencia de soma, de modo qua a dita
outra linha totalizadora escolhida seja encaixada com os altos atuaddraa -

TERMO N P 178.007

para receber o total paras/ transferido.

Á.

de 21 de março de

1966

Requerente: TN2 AEZRICAN PACUOINGJORPORATION
Reivindica-se a prioridade dr n)rre57ondante pedido depositado na Repartição - de Patentes dos Ratados Unidos da kmérica, em 8 da abril

Privilegio de InVençãO "MÉTODO DR EMBALÁGEM e mlOnes FUSA RIALIZI44M

d.

AUVINDICÁCIMA

J.965 sob n 2 446.596.
1 -

Ponto n o 1 do total de 5 pontos apreaentadoa.
FIG. I I

mente

para

Metodo de embalagem e máquina para realiz4-lo particular .

vedar embalagens feitas 'de uma cartolina do mostruirio, dota-•

da de abertura, tendo uma linha de dobramento e uma balsa pleistico roeu

'44

tora do Produto supoítada pela cartolina, em que 4 colocado um produto -

nk balsa, sendo a cartolina dobrada, fechada e vedada termicamente, aa -racterizado por se mover

Unlí

cartolina de mostruário de um auprieenta 40

cartolinas numa primeira , ocalização para um suporte geralmente horizontal, espaçado da primeira localização, enquanço aieultánoamente so dobra

00000r-J

cxxxxx---)
cocxxy---)
ecxxx=

a cartolina ao longo da linha de dobramento, depositando • cartolina mesuporte com uma 'parte dobrada estendendo-se horizontalmente a UM4 outra.'
parte dobrada estendendo-se para cima, e movendo-se a cartolina hum marSo horizontal para a estação de vedação ternica, &pás colocar um prole-

CXXXX)C 1 C:3

to em sua belsa'e dobrando a parte que se estende para cima • direção

-

' CXXXX)E-1
Q0000 CD CD,

parte horizontal, enquanto

4

movida a cartolina dessa forma.

Ponto nP 1 do total da 22 pontos aprasontador.
[151111

12220 No 177.476 de 2 de março de 1966
Requerente: DRS DISC CLUTCH COMPANY

n.u.à.

Privilegio de Invenção "MECANISMO D g POUSOU OX PRIcCI0
00

MOLí COMBINítm

TIPO ÉLETRICAMENTW
MIVINDICACO22

1 . " MBCAMISMO OS EMBREAG2K DM PECO° 2 MOLA COCAINA" DO lIPOATUAD0 . BUTRIC~28", compreendendo Cm mecanismo transmissor de torque
racterizado por compreender um nembro . ts comando rutativo, um-membro do sal
Ca comandado montado rotativamente em Vime do dito membro de cocando e eom
8ia1mente arranjado. cosa aquele, um cubo de-placa de eMbreagee intermadiíria
livre e rotatiVaments , suportedó no dito membro de comando, uma mola 4050:.*
tardo encoaixe tendo espiras dispostas em terno de um dos ditos ~broa o..
dito oubo, 'dita mola tendo um extremo que pode ser delfatido cos torso,
Cando de bobina eletro-magnítioa estacion4ria para levar aquele extremo da
Cita mola a engajar fricciónálmente dita luva e oonsequentements defletir -

Coraionalmente para estabelecer um comando de torque entre dito °IODO.* agua
te dito membro, arranjo de embreagem &e fricção entre dito cubo e o outro -

doa ditos membros, e arranjo para roustanta e roallientamante biasar o dito
att ranjO

para Una posigh ensaiada.

,

mJo V* 176.036 de '22 de março de 1966
Raquarentet ARMANDO CALDANO " . ITÁLIA

Privi14gia de 1~4° "ESTORE ROLANTE"
AUENDICACO23
1 - Rstore rolante . cc.masto po, el,mentos Ide- nticos,

raractar.‘

nado pelo faio da cada elemento compreender, sebru os seus bordos opos

Quinta-feira 25

DIÁRIO OFICIAL (Segâ0 IH)

toe t . reepectivamente um4 nervura de ligação com cabeça dobrada em cotou
Ào‘; um alojamento dotado coe uma fenda 'delimitada. por. aPendices dobra .
àos em CotoVelo para to"interior do alojamento de Maneira que, quando ,doi.
ad j acenteSestão inclinados um em .relação a0 outro, um doS g

' egndicea fica prgao, por contato entre duas ' Superfície conjugadas planas
nplea. daa abas da cabeça da nervura, ao passo que.o corpo central desta .
de coloca, atravga . da referidafenda, paralelemente ao Outro apin
diee e gora de 'contato com o mesmo.
71na1mente a depositante revindica a prioridade_do oorreapoc
dente pedido depositado na Re partição de Patentes'da Itglia, em 24 e,. mato Okb 1969 sob O 7179/65.
Ponto n) 1. do total 'de Z pontos apresentados,

Fevereiro de 1971 61/

•

aertiffludiss.

Apar geiçoamentosnOS dispositivos de direção sujeitada pari
o
lhei,
consistindo me associar k coluna ou árvore de direço.
eaticulo mito:
Oa

que comanda o diapositivo de sujeição, um dispositivo exercendo sere a-re
ferida grvOre uma reeiste'ncia fnnção do angulo de assestamento.e, de prefe4
r:ncia, igualmente função da ve/.beidade do vatculo, dito dispositivo senda*
caracterizado pelo fato de compreender umexc gntrico, ligado em rotação á ree
ferida livore de, direção, sabre o qual sç apóia um botão de pressão mudado...
i
por . um macaco dd rosca, e um regulador que controla, por melo de um embolo/
1
I pressão de fluido que st exerce nó bodo de pressão, dito regulador com o
portando para loto um sistema elístico de sobrecabeças, oentrfrugo, sensi
vai à velocidade do veículo, e ú la mola eoposta entre o ;mbolo e UMA pgtrté
fixa 0 ell a c;esar Ç o se exerce no mesmo sentido que o 0.stema de soVrecaba o
9am
à requerente reivindico a prioridade do correspondente pedido depp
sitadó na Ilepartição de Patentes na France em 29 de abril de' 1965, 90) o et
Jico ponto aDresent00$.

ir I

=

rasHO. Ne 178.283 de 29 de Rani, de 1966
Requerente:

SPBRRY ROJA

CORPORATION,. 3.U.A.

Pr I v1,4e1O á* Invenção "BARBEADORES ELETNICOS e.Ste&
ZZ/VINDICA058

barbeador eletrico a seco cafacterizado . por compreelioar:
A len envOlucro interno tendo uma abertura numa ' extremidade;
em envOluero interno montado no dito env6lucro externo;
c - um cabeçote Cortante montado no 'referido env6lucro interno
• tendo uma $UPPedei* cortante exposta na abertura do citado env6lucro•aterno, *
d - meios para mover o mencionado. envOlucro interno e o cabeQ4
ta cort ante por fora da dita abertura do referido enválucro externo.
1 - Um

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido*
~alvado na Repartição de Patentes dos Estados Onidos de Am grica em 6
de abril 4 ,i 1965 sob m° 445.906.
Ponto n .2 1,do total de 14 pontos apresentados.

Moio Na 179.478 d; 16 de maio de 1966
Requerente: INDUSTRIAS NIQUIM D'ANDREA S/A, , "SIO PA10:0
Privilígio do gnvenogo "BATEDOR DE PLANTAS . UGUNINOSAS DA'PAMIIA HERBACEAA
MIS/INDICASSES

!

1 a DAMON DE PLANTAS LUMINOSAS DA FAMÍLIA NERDI(CEN I , caractW
rizado Por um alimentador autolgtico em forma de correia girateris, dotadk
e
4
de tacos transportadores, a qual desemboca na parte Superior da má1uina,s01
no tapo destas, hto ventilador, que coadjuva .r,remessa do' cereal e ser ba4(
do, a rolos batedores, equipados com pinos em forma de grampos} scb ditosa
/agrades especiais de descida da vagem(ou de .outros prodiAtos),corik
trnidas com barras de ferro, nos perfis desejados e nas disttinólas regule
vais estas grades possuem-tambgm dispositivo especial de regulagem no gok
tido veletical, em forma de rodXzios cursdv,s em trilhos 1,orironta1s. ots
outros meios.
Pánto n o 1 do total de it pontos apresentados.

'Mamo uo 17o.371 d 3. de Ea2ço de 1966
Requerente: sccirrn ANcr.al ANDR11! CITROEN - fRANÇA
Priviihio de I=onçi:n "APERFEIÇOAMIINTOS EM DISPOSITIVOS DE DIREÇA0 suJEI2A.

0A-PARA IfErC01:05 AUTONC2I8'

711RMO Ne 178.660 de 12 de abril da 196C
Requerente: INS1ITUT FRANÇAIs OU PETROLE.DES CARBURANTE ET LuBEIFIÇANTSPrivilegio de Invenção "YRTODO DO PROSPENX0 EISEICA rSjI68TR E DXSPOSITS.
.147 PARA OXE0V00-00,NESM0"

3
6143 3 I iututla-ifeid-kti,

I
26

lorikRi0 OFICIP,L

1

‘beç ;• :(5

.
.R-2-1-V-1V--PEAQ151;2.
a terrestre caracteriza do pelo fg
• Matado de prospecçã o sismi c
produzidos com grande endrgia pela:exploração de
te de coe os Impulsos são
o uWliqui
,..terior de! um recipfente dOnteh d
Cargas de Materia eXplOsiva ao i
CO, C

uma 'parede em material defor:ujo fundo, apoiada, é censtituid& por

b4ve3.

requerente reivindica a prioridade ao norrespon den
o na Repartição de Patentes da frança, em /3 de abril -

glnaleente a

d
de 194 5

-lepidosta

o 30.023.
tob no 13.127, e em 31 de agOsto de 1965, sob n
ponto n o 1 do total de 18 pontes..,rresentodos.

I

.3.14! 1:10.1

.,

!II)

•

<
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TEMO NO 179.518 de 17 de maio de 1966
Requerente: COY2USTI0N ENGINEERING INC.- E.U.A.

Priv116gio de Invenção "APOIO PARA TUBOS DE TETO DE UM AQUECEDOR DE FI.U1OP
REIVINDICACOES

1104
1 - Uma estrutura de apoio peru o ap070 de tubos geralmente
o
apoio
de
tubos
de
teto
num
aquecedor
do
sentais, particularme nte para
fluido, caracteriza do por uma barra suportadora paralela no tubo.supOrta02
e fixamente presa a uma peça rigida que se estende transversalm e n t e ao ti.i4
a O.
dita barra suportadora sendo disposta em relaqôo /e espaçamento

•

bo, a
acima do tubo suportado, havendo uma projeção que tem duas pernadas que gO
estendem para baixo montando a dita barra suportado r a, o extrem o livre de
cada pernada' sendo preso ao tubo suportado, a dita projeção sendo adapbadod

para deslizar ao longo da dita

barra

suportadora.

Reivindica-se a prioridade do corresponden te pedido depositado
Ae4rice em ,r7 de Julh o de
Repartição de P atentes dor Estados Unidos d&
1965, sob n o 475.202.
Ponto n 2 1 do total de 9 pontos aoresentadost

fig. 1
lOáMO N o 196.316 de 16 de Janeiro de 1968
11<querente: UDU ATENBURG - GUANABARA
A;.Çld,X0'
Mi'dê10 Industrial "GAIOLA DULA
REIVINDICACOES

GAIOLA DUPLA COg ALÇAPXC caracterizada pela fato de ser •
CmistitUlàeu de um conjunto de tr4s 2ompartim o ntos dois dos quais simátrl
cimente disposotos, na parte zuperlor e o terceiro tomando toda a parte!nteriort O primeiro ComparAr e nto 4 uma vAlolinba aut8n0ma, sem coMuni.
O se.
tacão com os outros dois COmpartinentOs e dotada de porta prOpria;
rufio falso constituide de uma ar.
,;undo ; aberto em cima e dotado de
ter tc Mc ie tjoltea me ntOpais s ea..
a
o
r
ci, uepor onde,
i-:d
ri
l
e
a
,.
n
r
co
e
r
r
i
i.
st
i
m
t
o
i
t
ar
c
o
,
i acab ca soCrati loanc toemnp
il
... .pilipi..c: aodniunli
do
gaiola
rinh a capturado.
Ponto ri 2 1 do total.. de a FOr 2 spresentadCS.

"1-• Nig/

J
•

.•
•

(PP(
21.
t5

e

NO . 1
de 1968./
00MJ Na 197.199 de 22 de fevereir o

PAULO./
Requerente: TERRAÇO IT,ALIA S/A, REsTAusANTE./SN
Modelo Industri a l: N OVO m00a0 DE BRINDE./
Reivindicações./

caracterizado por ser formado
1 - Novo modelo de brinde-,
base-quadrilatere irregular, tendo um de seus cantos
por um Pedestal de
s e provida de um degrau perifárioo, /
arredond a dos, later a is inclin a do
sua face superior, da qual parte ar.: bloco prisÁtico, de pequena al
eM
irrejular, COM O Seu lado menor /
tora e secgão transve r s al poligo nal
pelos lados maiores, archanfr ado em ângulo obtuso e o tingulo formado
laterais
ligeiramente
inclinados e ton.
redondado, bloco este tendo OS
do desenhos configurativos de janelas, portas' s reproargstando O bloco/
pelos /
de base de um edifício; na linha de bicetriz do ânua° formado
face superior do dito bloco ae base, parto um lon.
laterais maiores da
WS cantos arredond a das C corre
$0 bloco vertic a l, de secção losan Lular,
verticois e horizontais coo.
Superfície lateral tOda provida de frizos
te por
figurando janelas, bloco este ladeado inferior e posteriormen
dois outres curtos blocos verticais, de :Acção transversa l em T esteS
fgualmente provide de friíos configuratIves do janleas; facilment, ne
a retan
face Superi o r do lon g o bloco vertical 4 previÀa uma salienci
disposta transversalment e e ladeada por duas outras saliZncias/
dulars
semi-es lrópezoidai,s, Wra,delasyrovidas centralmente de um ressalto
trracho
retãn
14rico a ambas interli gada s a dita saliencia central por
s
a
ura que aqueles, e o conjunto de saliencl achsa.
.44 a rg de menor lar g

Quipta .ráira 26

ISdeads por

Fevereiro

DIÃR;0 OF;Cj: L

de

1971 615 \

deRehMe. represent a
' ndo um jardim 4 tudo coariguraada a /

. Án a#46964 128 MISQWeloóSmento a

RU,

mó destina; tateo subotancialmaota
tEhED Uo• 196.419

como descrito e llUatrOCIO AOS desenhos• anexos./

da

22 de . Janeiro de, 1968

Requerente. ORLANDO RODRIGUES E MAURICIO BIANCHI- SIO PAULO

Unice pop. apreastutAdo./

Rodó‘lo Industrie , "NOVA $ OIGIY.fl CONFIGURA00 ORNAMENTAL APLICADA A S8

IREMEDOR DE FRUTOS 8 LEGUMES"
REIVINDICACCIA,
1 - NOVA E ORIGINAL
DOR DE FRUTOS E

CONFIGUR4/0 ORNAMENTAL

LEGUMES", caracterizada

APLICADA A

/ORME

pelo fato de se apresentar conage

tuido de corpo alongadoeertical de paredes °encovas, resultando basó
quadrada orlada por guarnição' de borracha ou similar, enquanto que o.to.

4 aplicado

00 com mesma tárma . apresenta-se com cavidade na qual

soquetmel

estando o mencionado corpo atravessado por eixo inclinado por alavanca .!
arqueada com cabo tronco-cenico enquanto que na extremidade oposta do

0,

xo uncontra-se crivo-cOnico mantido em posigIo por luvas com estrias, eS
quanto que jnnto

'A base

e'prevista uma segunda e

p e q uena

ala v.., ** coM laxe

tão terminal.
Ponto O 1 do total de 2 pontos' apresentados.
A‘

TRRYP a e 185.195 de 27

da

FIG. 1
áetembro de 1966

Sóquerontet ORIL SIA. INDÚSTRIA 0 comboio - a110 PAULO
Moddlo Industrial "NOVO MODELO DE EXPOSITOR PARA ESPONJAS OI LImPIZA."
AglaNDICACERS
1 -Novo modelo da expositor para ,esponjas do limpaea, earacterieedo por per formado
poiado por

Um de

p or

%
um grande recipiente

seno 'literais menorea e de

p rismátiCo

boga em

dUA g.

atengoF,

que avançam alem da face frontal do jracipieute.:20.ce

p ita provida de um trecho
1

11 3 d reciPiente

TEMO

Onla Oies /wtsn
-gularUtein,

-de

21 de Janeiro de 1966

ERIVINDICACES

Mime as p;a0pa.

* as demaia em tei.* .du grade matelica, sendo . 0erto a;;periormente a
do em se* faos . frontal, de uma Janela, que atinge toda

176.609

Privilegio de Invenção "ESTRUTURAS PARA CONSTRUÇION

inferior inclinado para Trente,:formando

tem as paredes da fundo e posterlo g

la g

Requerente; TERRAPIN (OVERSEAS ) LIMITED = INGLATERRA

000

e'eXtaindfo'dc

84.1.e

dagrau avançando ainda por curto trecho da mesSa face ; . tudo substano441-

1 - Uma estrutura desmontável para construção, caracterIzeua aOr'
compreendar . m elemento de sustentação do telhado, duas pegas unidas

dobradiça das peças, do telhado, ou preximo a elas,
anente come datenito e ilustrado POG ' des 'onhos anexds.
lil5e0 ponto apresentado

por

dobradiças formando o telhado, e meios de ligação nas bordas agdstadas d&

unindo as

peças do trs

balho as extremidades do elemento de sustentação, sendo. teia os maios de
ligação que as bordas articuladas das peças do telhado sã() levantadas en
quanto as bordas afastadas das bordas articuladas vão sendo guiadas pelos.
oeios de ligação, aproximando-se uma da outra, ate que as pegas do telhado
chegam a um ángule de inclinação desejado determinado pela posição dos me..
tos de ligação, sendo al£ presas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido

dl

positado na Repaítição de Patentes da Inglaterra, em 22 de janeiro do 1965
lob n o 288E, •
Ponto n o 1 do total de

5 ponaos

-Fig..1

apresentados.
7

TáRMO N o 177.547 de 4 de mero de 1966
,Requerente: METALÚRGICA MIRITI S/A = • GUANABARA
Privilegio de Invenção. "PICHO 5 ABRIDOR AUTOMÁTICO PARA PORTAS D8 ARMLRIOSO
8 SIMELHANTÉS"
7E/VINDICACOES

1' _Fecho e abri.olor autdoe4tico pare porta; de arrovis a same,'

_

616 Quinta-feira 25

DIÁRIO OFICIAL

.21an'es, Caracterizado pólo fato de compreender. CM combinaçrft: se arbflroP
tlarkeada de suporte, apropriada para ser montada na porta de Ita sre:r10; um
Gemino de trinco, de secção sub - tancialrente en torra do montado txtica

Sader;ente na referida armação de suporte; um membro de batente e engate para
O rel l erldo membro de trinco; e um membro de co , xido ..r.cntado entro dois eixo
tran,wermair, Convenientemente ancorados na reft-rlda armado do Suporto, dij

SeC.o

INWOr Ok

a pricrIme do eorrespordeCt PCSMO enDZIWO
rios E5..Lios rnidos em 28 de agoto do 1964 sob nt 392.S3:5

Ponto ne 1d. total. de 14 pontos 5ge0Onta002,
ffird:0 N 0 161.520 de 6 de nesta de 196491

Requerente: KALMAN RETO & CIA LTDA./00 PAULO./ .
Privilegio de Invenção: NOVAS DISPOSIÇOES INTRODUZIDAS V CADENDAIOtf
ReivjlidioacSes./

postc de Modo a comandar o fechamento e abertura do referido

ccebro do CID.
CO en relação à referida arração de suporte, ¡ata o pacato O desenz;z10 SM o
i
refer i ldo lembro de batente.
Ponto nt 1 do total de 6 rmntos ,:presontadoS.

1 . Novas disposisSes introduzid a s 51 calendários accetiztlet
sada por sábre um suporte adequado (5) se dispOr de UCM escala ti:Á (I)1
na qual csao impreosos os simbolos representativos dos dias do 6145 In
lanas consecutivos, enquanto que, sabre o morro suporte (5) temb se
faz disper ama escala Elevei (2) contendo os nteroa dos dias do mase
desde um, at4 trinta e um, estando 4stee orranjcdos de maneiro oonveM o
cion a l para calendários./
Ponto n t 1 do total de 4 pontos apresentados./

, 2tamti tic 171.923 de 6 de julLo de 1965
031equeente: MON JACKSON 1NC
4do do InvensUo: "TAMPXO D2 POKTE RECUPERAM.
ROIV/NDIOACMS

DM taipão de ponte recup...revel, caracterizado pelo rate
role e'e compreendo: um mtir,AJro alongado int,rro, um membro alongado externo

TERMO NC 162.269 de 31 de agasto de 1964
Requerente: PLÁSTICO LUCONI LTDA. SNO PAULO
Privilegio de Invenção . "NoVO PRoCEsSo DE FAB:PICAÇU DEsTINAO0 1 PEQUENOS
BOTOU, PROVIDOS OU NO DE ROSCAS"
REIVINDICAOOES

% • "NOVO PROCESSO DE FABRICAÇXO DESTINADO A PEQUENOS BOTIOES,

VIDOS OU NI° DE RUGAS", caracterizado por se moldarem os
vários ela
mentos visiveis, seja por diferença de natetial plástico, seja por dite
rança da cSr empregada, com prefere.ncia a está ultime alternativa, por ia
jeç5es sucessivas, a saber, primeirwente de elementos central (1) que •
Configura a identificação ás função ou da proced;ncia do artigo, em seguA
do lugar, da parte externa que envolve a precedente, conformando um ele.
mento (a) de c gr contra. stante e que, sare o mesmo, fina:mente, em una.
terceira injeção do material plásti-o, j moldado o elemento (3), mais externo, sendo então, este, passivel de ser moldado com ou som flange, e .
36US

Com Ou sem rasca externa.
tonto

à do total de 2

pontos aprmc,tados.

diSpost eu volta de dito memoro

s de
.peraveis i ,v oimemb:o interno para contro;ar :luxo se ,
através de dito membro ex
terno er ambos os sentidos,
li narn.. , " c. em dito membro externo engatÁ
901S ce a parede.de um ioço pm00-À 1-peer e rl . ao de fluido além do lado externo, ri elos de saaoragem s:.,gateuat pare,le de poço no j ito mcoMwo externo/
e mOiret4 para o engate com a parede de ,n,), meios de frição engatáveis
to

D

:11

'JJ

000/

dite parede de poço e mOveis n) dit , m e ,-bro externo per cima de diOs meios/
ete

£1, 42Á entat4vels com. dita parede de poço e mOveis no dito membro externL.

por Oint: de ditos meios de ancoragem e ligados com ditos meios de ancoragem,
meios ne dito membro exto,no Ts
ditos teios de ancoragem no movimen-

outra dito membro externo e '1Itos meios de Trição, 5 meios vara,
segurar koltàvelmente g atos meios de Trição em oito membro externo,

to relatava

TERMO Nc 1119425 de 28 de maio de 1963
ReqGerente: DR.. KOBUO MURAKAMI

SC PAULO

Privilegio de Invenção; "4CCES36RI0 PARA EQUIPO DENTÁRIO, ora-anal/0R Dt,
METAIS PRECIOSOS'

DGÁRIO OFI.C1AL (Seção I;i1)

Quihta-feira 25

FevereiKj mie 1971 61ff

e~5~.~~1

EIVINIICAÇ

_

mamam PáRA BOM) DENTXRDD, DEPARAM DR ERTAla PPM§
210V, OarOterizado por luta ornara de adeqUadras dimensacs, disposta Inn

Seriamente a canalização de saída da hua e detritos da untai escarre .
doiras, sendo a canalização provida de abertura inferior, de modo que a
referida camara seja facilmente adaptava' a essa abertura, e dela rahrg,
da, periodicamente, para o aproveitamento dos reolfuos metanos, depoal
: lados em seu fundo pela diferença de gravidade. Sabstanolalmente como
desorno e ilustrado nos desenhos ápensos.

aso . 110 1374,91 da 2á de março de 1962
,Aeluerentec co pumaLmouvs CoRPANY-= eLUA.
RaIvil4aio de Inven00: "PROCESSO PARA EXTRAIR IMPUPPOAR OUSOU D£ SADRO
ERUTO"
.REIVINDICACOES
. fM processo para extrair impureMas

e g/lora de sabão i

bruto, caracterizado p' or compreender a introdução, em contra-corrente, de /
Uma 1i2viti de lavagem e um sabão bruto contendo as ditas imptrezas e gilea
rol, em uma mora de 1avrgem5 po1s.M0 da mistura de lizivia de lavag em e eJa
bão na zona de lavagem, enquanto se reduz e expande oimultemomento ai 1.1

:Mico ponto apresentado

.roas da seção reta da mistura de lixívia de lavagem e sabão bruto, a inter.
"valos, ao longo do com sprImento da 4ona de lavagem, o ooleta de sabaoliavado
e de lixfsla de lavagem Contendo substancialmente ttpdas ao' impurezas e glt.

cerol, Qin monas de decantação separadat e afosiadaS.
Reivindica-se s 'prioridude do correspondente pedido deposita.
do na Wepartiç'do de Patentes du França em 2.3 de marçO de 1961 sob no

"5.582.
Ponto n a ldo

total

de 14 pontos aprerentados,

11•440 No 177.819 de 14 da março de 1966./

Reçaerentel,' DECIO zEcHETTO./Wo PAULO./
Privilglo de Inven00: APERFEIÇOAMENTOS :INTRODUZIDOS EM MAQUINAS PARA/
FOTOCGPIAS ,O0NJUGADAs on Nn COM CAMARA PARA REVELAÇXO UE FOTOCdPIAS./
ReivindicaçOes./

1 - Aperfeiçoamentos introduzidos em ndiquinas para fotoeO.c

1,,Rmo No 171./122 de 1:9 de julho de 1965

pias conj::Ga •las ou não com amare para revelação de fotografiaS, carac.

Requerente: REED ROLLER DIT COMPANY .

terladó por rossuir tampa inferiormente Oca, sendo que rias periferias/ •

Privilegio da:Invenção "CONJUNTO DE VÁLVULA DE ,RETENg04

da ocaeldade, e:decnamente, acham-se fixados-suportes de borracha OU /
congeneres nos quais sobrepão-se cobrindo toda a superfície inferior da
o taipa (inclusive a parte Oca) um lençol de borracha ou outro material /
apropriado o qual e presn por zejm de frizos ou outros, sendo

so

REIVINDICACOES

1 . Conjunto de•Velvula de retenção para broa p erfuratrta rota«
tiva, caracterizado:13 pr ter um corpo,unit4río atraVh e qual se estende g
ma passagem longitudinal para fluido de perfuraçãO, oortadores rotativos.

brepOe-se ;o lenço/ uma tela de vion prãsa atrdves de frizos de segu
rança; e por ser

a

tampa açionsçai er: mcvLnento vertical, por Meio de /

UMa alavanca disposta lateralmente, sondó sustentada por duas tesoUrasi

e por ser e ccacidade da tapa_i_lterligaa ao exterior atrav4s de pegoe.
nissmos orifícios'para salda do

e.ze,-;SO

ar.,

Pcnto n.9 1 do ,total de h po,tos-apresentaáos.,

e se

giratOriaxente Montados na parte extrema inferior do Orpo rotativo
estendeno para dentro e pa?a a parte inferior de Raosea aa do fcàe obso

anithlo tendo menet.

•ffie,

cq

tru5r , o.veialmenta a dita passagem, o dito corpo
zupellor 88 alta g
de leido separadas se estendendo para baixo da parte

Fevereiro de 1971

DIÁRIO OF1CiAL (Seção III)

P 'sie Quinta-feira 25
titm

1medietameh t s ap p! a laflacis do objeto 4oa 4 diá dm ImmAJA alatoo
4 sisetolumenta de 014etic0 os pácleo.t

taassageM para 9 interirr dos l cortadores rotatiVos para coaddeir o fluido.
tlí perfuração para os mesmos, dispositivos do apOlo 'se estendendo trans
Wersalmento da dita passagem entro os ditos cortadores rotativos e as extremidades superiores da n passugems do fluido, e o conjunto de válvula do

prv'è".2

do total de 34 pumtPk .4,P.P'abOo14:104•/.

Retenção montado na dita passagem sObre,os dispositivos de apOio Para PeZ

plitir a vaso para baixo do fluido para o exterior dos ditos cortadores
,ROtativos e preIinir a vasãe . para cima atravás a dita Passa gem P aru gg
• possagens . de

fluido.

•

.

Ponto n o 1 do total de B ponto, apresentados.
IPEKO N a 172.055 de 12 de agosto de 1965
Aequerente: PLINIO LARES SEABRA = SIO PAULO
Privilég)o de Invenção : ' , CONJUNTO PARA REFtRÇO E SUPORTE DE PÁRA-Of0OURs DW
AUTOWEIS"
AEIVINDICACDES
I . Conjunto para refOrço e suporte de pára-choques de automg.
VOAI., particularmente do tipo com motor traseiro, arrefecido a ar, caracter),
aado por compreender, em seu conjunto, uma lamina de aço (1) que i; fixada /
Por meio de braçadeiras (2) a dois tibos ou barras laterais, que se estendem
recurvadas para cima, /
eob a carroçaria do autowivel l com suam extremidades
traseiro
prá-existente
e original
Para-choques
sendo a dita lamina fixada ao
barras
ou
tubos
laterais
por
sua
vez fixa
sendo
essas
por meio de parafusos,
dos no tubo (4) do prOprio chassis cio carro, onde estão instalados os eixos/
de torção da suspensão traseira, sendo fixados nessas travessas tubulares /

por meio de braçadeiras ou grampos (5) providos de mancais (6), soldados neA
4as mesmas travessas, compreendendo ainda o conjunto Uma barra em U, ou de /
Outro formato adequado (8), soldada aproximadamente no Meio dos tubos lateraia (5), sendo essa barra (8) fix ada em ambos os braços (9) da sustentação

do motor, por meio de braçadeiras (10) ou grampos, tendo ainda os tubos la-/ I
terais (3) um terceiro ponto de apOio ou suporte (11), formado de braços (12:1
00 sao fixados no furo do pára_choques pré-existente nu carroçeria
boa laterais (3). •
Ponto d! 1 c;.o total de 5

a

nos tu,

pontos apresentados.
Is

p===.1=4

URRO

Na

162.262 de 51 de agosto de 196k.

Requerente: JORGE d, ASSAD CHAIBUB . SIO PAULO
Nothilo Industrial "ORIGINAL CONFIGURAÇXO DE lErLEMBNTO

aosfuoLA"

REIVINDIo4P%

CONTIGURAÇXO DE IMPLMENTO Acntcom, , , oaraoterksp
da per ser formado por Uma base triangular disposta no sentido horigteNtat
vértIces de cantoneira fion
'
de doação quadrangular, dotada OM Um doe
1 : ORIGINAL

tal onde se fixam eixos opostos e varo central do acoplamento ao sieteme
hidrUlico do trator, sendo que, naregiao postorior dessa bAg81,12.002aj4a.
to recebe roles especiaie l 'e latersimente, , suctentudo s por os 4mpos duplOa

'brawa'cilíndricor verticais que são dotados nas suas exxremidadee tqfert
ores de sistemds de eixos horizontais dos dl*a de nreçao,
?ollte o ,' 1 dO total d

ontoa :Inrovintedos,

FIG.1

moro do 1966.,
I
Requerente: BMERy 1. VALT ./EX.d./ •
DE PAMICAÇEO DE oHJETOS 0008 DEHMA Privile g io doianvenOot PB)CESSO MOLDAVEL,
APARELHO PARA A EXECUÇÃO DD DITO /
TBR TAI, pL4tSE/C0 ORGXHICO
PROCESSO, PROCESSO ta MODELAW DA FORMA PRELIKIHAR NUM OBJEMO DE Mi
TERIATA PLXSTICO mino°, APARELHO PARA A EXECUÇÃO to . Dn'o %omisso X

'CROMO NO 178.00Z de Z1 da

MOLDE D3 PUMA PRELIMINAR DE UM OBJETO./
1 • Processo de fabricaçÃo de objetos Ocos da material /
plAsticó orgígioo moldevel, °Grad-Ari:sada por conotar de injegEo do Um
meteria para a forma preliminar do objeto num molde de forma preltai.
par, sobre um dieleo de inflagto situado nume zona de s inflagEol ret.ra.
ello do miam de inflaglo contendo o mataria' mi forma preliminar para
nm dispositivo de inflaglo incluindo aa mo lde deardloglo; aná/ui°
' aterial ao interior do dite moldo de le
por pro p alo de fluido do ato m
flaello situado AO dispositivo de idflaello, a fás da formar o dito obji
to O00. • Mollabsento do dito Mantes do infla", de dite oblato Oco

WtAgoà 13Z.145 .de 30 de agqsto , ds iddA
AcqUesentS$ HONSARtO COMPANY . E.U.A.
Privilegio de Invençào "APÉRPRIÇOADA C OM P 0 g 0 0

PARA IMPEDIR. sUro-aukisoL

MENTOn
WIVINDICAÇOES

I . . Aperfeiçoada composigão parA impedir suro.equecimento, OC"_
ores/alando um composto nitrosa-srom&tico, que desprende osior pi faixa de
35-125 1i 0, oaracterizada por ser estabilizada por miaturil ooM ume quantiOA,
do estab 'ilizante . de um sal inorgtinico que se de c omo5a 4flOoterOloataentd
-.dentro dg mesma fai?:a, n dito composto nitrose-eromatico
19 menOs 20, em jso, ds'comPosi9Z9.
Ponto n P 1 dá total, de 11 pontos eprosentadoS

•

G.UNta-feira 25: '

'•

•' • " ' '

IMMO Oc . 162,196 da 13 do malO Se lin
Pequerente: 1R1X0S , VAIAN0 LTDA.- OU PAULO
priviltglo de vemo /ERPE!ÇOMNTO8 BM EEOISTPOM OffiftPe

REIVINcidAÇOES

í

nn•

;

•

^ negietto de gaveta, oaracterizadó »ele. fatO dl ta Maná
pino oonvenclonal, Ser anealZada arruela meglica apelira titIlre A voe. O
localica anel, pltatico em que 4 atuante a peca sobreposta de a;rtrt09 pele
ueia Meteillea anel-ar poder ser em uma $6 ma l adotada da esea
tato d.e
tura Maior env,o1vente do bordo later- al de flange 00 pinN qta peOaftten
da ainda de degrau,•forman d o parede de 'reduzida espeeÚra ) VO CO ZeTC1594
flande, e com aberturviesse regido superior DD tamanho to . di gmetre dom
pino.
Ponto n o 1 do total de 11 pontos apreceUted084

tA9.-‹

.

"

''

MARIO OFICIAL "(Seção Illy ' •
—.

ipoetteao'áa'aepet644 de Patintea'aot ItíaMOo UhiA0* gibi** Mó
Iiertp; em 4 d'48 clisobSO dÓ 19id 0,à) 0'638.06N
¡tato n1 l ' Ae 11 - p0ntee aprepaktadota
Vim Me 10441 tio 29 de •osésbre de '1940'
Noterent;t COMUM* Dit MINT-q0DAIN a a ritiM,
Pri,Wgió do IutopOot s er$POITIVe Minilántft Dl MUDO 191 ffiePORÇONIUN
110,154
AEIVUDIUCtiita
. I . Dispositivo alatinem J. 1.101#0 iliopergeft

Iri4voia, oaraetariatdo ner ser preei*te, na jun§te dos 4o4I oomdatot do
flaidet a aliti jw, atm •ielnea, cuja T12,41% quando 4 *má" roma 4
g el pUa A•do:duo tekeoloo latereía pelei tule o fluido sai para O outro et*
40* * pia" se leigo de mia parede, **Mode direçdet trouoversolo ao ;ela
tias ite flama dellilde *e dito emento, entre doli tiatrag000 prenotes é
Peeta , airede $ 4* sa lodo entre devil:rale§ .

,positOde 'Sono

-

moiomeo..$0a prioridododo 40eralaeo4ente mia§
n do fevereiro de 196O sob O bli.e36.

em

Poete ínieo apreeentade*
2ERM0 RR 198.218 de h. de-Maio dO 196a

1hquerente: AZEM 3R0TEER9 1 2pc
11Xi ltà.14i0 do Invengtío 11 2ROcEsSo PARA O UNGINZNTO Dg RESINAS POLfMaNS
.11SRMOPLÁSTIOAS DE CADEIA LONGO

REITINDIcAc0E$
Mm processo de tingimento de ume resina polPiero, de Cadeia
longa ) tormoplistiÁ, Com estabilidade lavagem, ji lAveee* a gea o

.

4%

ao

isMaeolmento i , Caracterizado por Compreender e inoorporasZo ao ImUmero
de um AttO14D o tem uma Valencia de pelo m!nos 2, em uma arma 5011tvel
poljmero, a quantidade do metal no sendo superior a 0,2% do pho do po*

if,mero, e A

p olocagNo -do

:

polfMel o carregado em contato com um banho coran,

p

te aquo o Contendo um coraste que 4 insolUvel no banho, que

p onta

um ara

po erom4foro e que contem um grupo carbonile cá posio orto para com

grupo hidroxi.'
2t1IMO Nt

122,273 de 29 de

ageeto de 1960

Yequerentes BOI!( & }WS COMPANY
rrivil 'hio

-

de Tnven0 o: "

ARTIGO .1:1E NABRICAÇ 'XO gra COMPREEN DE 17M4114
$r PIRRODA FitetIvra, IMPREMRAMINZADA i A.
OVA, In/00DRR° DE IMTERMEADIUZAR O MESMO
COMPOSIÇÃO DE'REVERTTÚENTO l'ARAVSO RM TSI
1ROC)IsR0
n1M191.Q.0.15.

'Dm artigo de febricago, slue Compreende UMA Use
albrosa flexivel dopermeabilirada a j aue »or rev4timentOO Me ORO il.
wevestimenió de base e um , reveetimento do cobertura, Optando eito 3?4
aderente Coat.bace tibrosa eest.ciado)
Vestimenta de base . cm ' coatato
.
.
dito revestimento ao U)bertura em contato aderente CoAI O reVestimeno

de tap e coPproender
eoplimero de monemeros copolimerizdveiN:Enact i llIn icatent8 impatwe
elos, compreendendo cerca de 2.1:4., em 14.00, de 24tiCllatO de 41*
dol
Cidilo e cerca de 70 a 99%, em peso ' de, pelo 3i102200. 1;ure itter 40
know°
Cie
040,2
/
0,
26
acrílico
com
um
ílcool
satúrado
kuø
tem
de
ao
mo e compreender dito Wevestimento de cobertura de 25'4-500t. elc
proplonatp,
de uM ster selecionado ao erup0 Wa8 vomito menoetato 50
a
75%
09 0 01e6
de celulose acetato-butirato de celulose e 40
copoiímero de montmeros copold:Merigvels, monoatiltnicumento 4144
turoxio, compreendendo cerca de% a 10%, em *Os de meteerila tO Ate
eliciaila e ct;ca de 70 a 99%, om'peeo l de i pelo 75Ofl0O tm thte te
lícido acidlioo comum alcooresturado ' que UI de %a 4 itomop iieoat
'bano, eEtana9 Os. revestimentos ao artito mama conaiçao enredar)*

pelo fato ao o
•
.to caracterizado

solventes.

À requerente reivindica a prioridade do corxemondente pedido deo
Pcsitado ma RepeàisUo de Patentes dos Estados Unidos da 4414% em 5 de

revestimentO

“,
Meiviudica-sc p rÁ9ri,dad$ Ao eerrree p oudente pedidO#04

maio de 196409 de ,aneiro de 1962 e 27 de fevereiro de 190

¡os 107934a,

1

sob nUote.•

65250 h 17.100, respectivamente.

Tonto A R 1 do total de 25 p ontoe enresentodeS.
.1JaamO . 0 1414)96 do 18 do julho de 196a
loolorontot ?Min PaTilomm2 ComPArt e a
do-tnyea0o; P PROCIsSO PARÁ IMPEDIR 41.420iMaNtO P1 cog 00~
rm 1MA CoMPOSTO0 DO pátmao 42mX OomPRzunZ"
PoDIMERO dl, ruo maamp, int ourm, TIT4210 a
Pç COMPOSTO YEN61,10, 1 COMPOSdOte DO roLtmtno zs•
toniazok com& 001~0 Tm et* ot
JUS xaguots ZQUE ÔOMPS2202 JJM POCCRO DO5 inG
201 0s, tu opar.INA, Szrino mt cosmo Papótgeke

4.1vormo.totgc

piir objeel4
/til teima toopopith eis relfrer04 oulp ceoproom,de peaásro de, po1one,a,
clezínal tiMoio xt* ~poeto :cálice, ~aderindo pelo Atos
iintePorar euk issipoeigZo do Miou.% ume do aquecer dita. comigo à.
45ttU ~dm *Ume, rot m•lte touwetiyo 40.4;atiee.
Poitiodiea..pt a pploridads de earree,pood
. ele podido 4*
eilikde g ettetteektroldn 4Os4rek eie Cd do gene de 181 efa 0 . • ;itei
Meg a •
?*to A 4
ta.
o total do 8 weetoo otroosowo
MIM VI de :une
tegxele.otet 'ról08 CIOU ixo * a 10,v,x,
88p8osVÁ~ lotj
353,11110* /Ougai MooP.,sso PM RwErg
planlo'px paieblan,-nnerni dDOinie04111NONV
COMO1114I50 VIME Da 22721410 ..2 3)2 CoNsIOPIAR À
CIUDILDO pit um Lrro -nsvoz.ancR, Mt gegsP140,0 pt
• Proms4 para do/mofar litpotwoolto g.

INÇÃ0 2.AM4PCSÁ 2.11.42a001

C

20 Quinta -feira 25.-

DIÁRIO OF:CIÁL (Seçào 111)

Fevereiro de 1971
1 "í-

•
1311~.0.20
,1 Cm premam do remam lite.filam olcomivamanto,

ma 44 Mano Ia earbonil-bientlfite tenda hidremainema mino ma doam menta/
do revelação, caractorhada pula fato de comietir em maator a a t ividad e dA
imah0 de revelaçie ~imita adição ao neano do pugnemo mantidadee de mai
Solução mama d* ima malfiz* • hitroxil para manter • alcalinidade 4* ba,
*te 1* 4* modo a montar mm armam ello Ima "afito me dito banho,
Xeiviadiea-ao • prioridade de eftempendente podido . gi
104
Xotado.
Uniam
da. Omirica os 14 da mio do 1962 dob U0 199.09e
e
ditaltadi
Virmo mi e 1 do total de 8 pontoo aprementadeo.
TEIXO 144 iht.144 dê 14 Me agosto de 196?
Wequareatm 3.1. tC PONT DI trotaras AND ~Pay
2.u.r.
8. 1.114010 da Imeromeçãox °PROCURO PÁRA 1912P2tA2 POMAS 2 Fruo tweram
MÁS Me TINTO
Ninanlaffli

1 • Premem para preparar folhar • Ittao tranararid*
em Mo tinta, providao do ta •laxante libarador da tinta, no:uivei 1 pres.,
dão, mraeteritado pelo fato de o* aplicar a una 'gaiola* do 4ster terafti,
11** limar, polia:rica, assimiaricament* orientada, por •stirariam° em
Aaier properga as direção leng!tudinal que ma direção transversal, servi*
a* de biamo mos compahl* da tramforincia, alarida • me lado da dita bam,
Moivindlea-ae a prioridade* do corromondonta pedido dg
tomatada mat latada, g aidaa da Am4riea no 14 de mosto do 1961 all* no ....
191.079
?anta no 1 de total de 4 pontos ieurot.mí.Ado*
212X0 ido 149.191 da 18 do aotatbro da 1962
/GILA.
Ammraateo W.R. GIRAM 4 CO
1501144i* da haancim "P20226130 PARA IRAM 06 PANAM 11 noas 02 16005*112110 00 DESCARGA quz CONTWX XIDROCAR2011208 CM.
mUsTivils

WzrmooP"

1• -

IMMO Wr 247.21! de AP de fovoreiro do ' 1963

Moquarentet MPICRIAL OXOXIOAI I4D0111129 LIWT1*0 MOLACMU
Priv/Ai/10 Mi Invohnoão* '1010 7200=30 DY
1116181110'
RIXVINDOAM

1 - Um prooemao para a tinglowato de mataria!, tinvati, memomi
sada ner maproander o tratamento doa material, têxteis me ama Motora doe emanto* mapromdmodo (a)
emanta amo ~.4* !opto
WPF

%roo* de fármulat.
A

oaa*i rapromonm na *tome da oxigénio' *a d* remorme. ~me grdee TI r
sa In* I "banimento mm &toma da aldrogGah ou am radical eieloalwallar
cu na radical alquila, mulatituido ou não, • 2 . repraminta ao ozel hes4
roololloo que contém polo menos em grupo -W 01724 IMMO 4 Atm
via de um átono do oarbono do anel betarodeltoe, a qua tem ligada 4
is
.4

átomo &tome da ~bora' do anal het47.. 0101100 01110 *ano*
a. fAraulat.
OU

ora-

onda 2 1 • 1 2 *gorara:Étn.', cada ma, um radiaal amdia

/
ma radical alifítice mbatitaida ao aio, ou pelo moam doia doo I. 11
a 23 ai. ligado* mo vaiam para formar men * atm* da aitregiale
1114

*Mio latoraohliem doe noto /na • liem, da nitrogénio' 4 1.1
nado a Momos de amima* premeatee na dito anal ma méis hatermield./
em atraii* Iner do ama ligmio Magoe, quor do me lionoão minPloe
1104o dupla, montante quo a dito grega
21
W41 W4101 1414

ILW-laniatá

1 . 1ln premem para tratar ea vapores gatas mit moo./
moam* o* domaram qne sentiu bidrocarbonetos embustivois não moinados e,
haalmate, monixido do carbono, me emproando • contato das vapores eu gg
ma de imeapanento co dosearia dililidew coa ar, com um catalizador permi../.
Wal ma mutat, 11 a pammom do Lio da escapamento main tratado para a at.
*esfera, caractorhado pargos •talhador comproando ixido ciaria* dm/vala te na sai ~me promovida em paliai., sibro um "perto adamado.
beivindica-ao a prioridadõ de eorretpeadento podias da
"atado, Men Ilemem ‘Wideole em 9 de janaire do 196? aokn e 165.220.
Pente mi 1 do total da 9 pontos aoresontados.
CR210 N o 145.912 de 4 de janeiro da 1563.
Raquerentot IT.I.TO PONT DE mons ALI CONPLIT
ral vilialo da Immição "PROCESSO PARA 715E2 1ATERIA75 LAINTNADOS Piegg.
1VEIS".

0.35 isesta dmarup p, da doido mallónim, .(A)-vo monente
paio moam um gripo O fórmula*

444W41 /

- Apada A Um • aianifloagZo dada mana, e Z' rnpromata
ua mal atermfar
os qta oontin p.;e o menor am grupo -X . 6 - E QVB ft ligado a
A *bravia
de 4 e átomo do carbono do anel hehroefolioo a que too pelo nonme mi
átomo da halogênio ligado ano átono de carbono do ama lahrocielim.

Mavindioa a prioridade do oorrempondent* pedido, do/imitada/
na Repartição de Patente* da inglatorra, eu 26 d* faverairo ie 1962, /
sob o número 7355 o 6 da de fevereiro 11* 1963.
Ponto ne 1 do total de 8 ;atito. apreeentadoa.
rtwo 2 e 165.859 de 30 de dezembro de 1964
Requerente: ramERIAL CRDMICAL INDUSTRIES tI3IITI - INGLATERRA

REIYINDICAÇOES

1 - Um processo para fazer materiais laninadoo paroleava:o • ,ra
por, caraoterizado por ompreatdert (a) aplicar a hm suestrato uma ca-

Privildgic de Invenção: ft PROCESSO DE VIAÇXO ROR vira° "

mada de una wolução da polímero az un solvent. organleo, (b) banhar

1 - ofil proceeso de fiação por fusão paru a nroduçio de
filamentoo de poliénteree no qual ao proxlridadee dos filamentos reom9
temente extruoadoo não controladas, caracterizado pelo fato da tempe-

A

losm444 coa una cintura de um •olvente °nanico a me não solvonte para/
o polMtere, Seta asado pelo nono. parcialmente miscível coa o eolvente,
até qUa a manada eleja coagulada:em uma estrutura celular de nioroporOo
interoomotadoe, a proporção
piso eolvattOsaão aolvence na referida
aicrura *ando aproximadamente de 1000 a 95:5, (c) remover substancial
4ITA

monte todo o aolvento da canada a, (d) renovar embetancialmente todo o
mão **lomat* da camada nioroporom •nbatkuoialmente iemita de aolvanta
Oasul,tantee 0 polímero na fana (a) 4 •e4mionodo da modr qua tenha ama
rasiatencia minium. a deformação elietica de pelo menos 7 kgAn2 dando/
a fim do •etágio (o) até o fin de motágic (d).
Raivindioa • prioridade do oorrespondente pedido. depopitaeo/
%a Repartição de Patente* doe Betado. Unidos da daérica do Norte', ea 5

la janeiro do 1962, 'sob o minere 164 589.
Ponto p4 1 do total de 23 pontos apresentado*

REIvixpremOys

ratura do ar junto ano filamentos ner controlada de modo que a tampe
rata.* mínima 21 em qualquer ponto a. ,erci ;i:o coa rolada 4 expeela pela equação:

T

T 2 -9X

onde T. 4 a temperatura da fiandeira e

1°41)oivie D é e dintâneín
em mmtros da face da -diandeira na qual 21 4 medida, 4 o oenier por/
filamento doe filamentos fiadoseSéavelocidads do enrolamento em
metros por aegundo. e a temperatura mksire adiacene aos filamentos /
na reeig o contrenda não excede 21 por maio do oue 1000, dito contra
is len.° continuado Ré a .temseratura do
junto soa filamenoc cenas( Atin.eido um valor enre T 2 - 150 e P, • kn§e,
Ponto az 1 de 4 oon- joo o:nresentedos

PREÇO DO filtlEit-Q

0;E: Cr$ 0,30

