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REVISTA DA PROPRIEDADE'
INDUSTRIAL

No 665.741 - Indústria Brasileira
de Sucos Citricos Suei Ltda.
No 665.894 - Super Seis: Service
Ltda
SECRETARIA DE MARCAS
No 666.075 - Geraldo Gomes da
Silva Tecidos S,. A.
NO
625.227
Estamparia
Guarani
No
661.22
Patronas
Petróleo
NaN9
De 1 de março de 1971
666.218 - Farmácia HomeopaLda.
cional S. A Indústria e Comércio. tia Paranaense Ltda.
•
Notificaça0
No 626.291 - Confecções Matfil
N9 661.529 - Enadil S. A. EmNO 666.300 - Decorações Donclicci
Ltda.
presa
Nacional.
de
Importação.'
Ltda.
Depois de decorrido o prazo de 60
N9 627.400 - Inmega Ltda. InN9 661.582 - Comércio e indúsN9 066.506 - Vovo Proautos
dias, a partir da presente pata para
recurso ou impugnação e se nenhum dústria de. Máquinas e Equipamen- tria de Produtos Alimentícios Mar. mentidos Ltda..
ques Ferber Ltda,
interessado do mesmo se valer ficam tos.
N9 666.666
Égori Vorwalder.
N9 661.598 - Padaria Pampa Linotificados os requerentes abaixo
No 629.671 -"George Zimero Anuid
No 666.894
Comércio de Utilímitada.
mencionados para comparecer a este
NO 631.351 - Lojas Everest S. A.
dadas
Domésticas
Nunes Ltda.
N9
661.637
Indústria.
a
ComerDepartamento, a fim de efetuarem
No 631.477 - Indústrias Texteis
No 667.032 - Aval S. A. Admicio
Guarany
S.
A.
o pagamento da taxa final, aentro Barbar° S. A.
de Valores.
No 661.639 - Indústria e Comer- nistraçáo
do prazo de 60 dias, contados da
No 632.410 - Confecções Alteza
NO 667.171 - • Indastria de Concio
Guarany
S.
A.
data em que tiver expirado aquele S. A.
servas Ritter Ltda
N9 632.816 - Indústria e ComérPrazo de recurso.
1‘1,' - Maierias
NO 661..670
Victorino Soares
cio de Jersey IVIeri Ltda.
Primas para Indústria' Textil Ltda.
S. A. Comercial e Agropastoril.
Marca deferida
NO .635.473
Torrts 5. A. Indús- ; No 661.690 - Wilson .Casta.
N o 661.529 - Comércio de -Laudos
No 635.036 - Fátima - Serralhe- tria e Lom4rcio.
I No 661.897 - Sayonara stepreSen- Walter. Ltda.
N9 635.828 - Ciar 11111 Modas Li- • fação e Distribuidora Ltda.
NO . 66a.229
ria Fátima Ltda. - Classe 16 lndusteia, e Comérmitada.
Registre-se.
: N9 661.914
Vima, Represeiita - cio de Malhas Marfim Ltda.
N9 636.010 - Camisotex Contec- ções e Comiões de Cereais Ltda.
Arquivados em face do artigo 99 § 29
NO dbo . '114 - Irpasa .indústrias
ções Ltda,
J,c.l.!hub aranaenses 5. A.
do Código
N9 62.016 -- Arames S?peva
ai/ coo. 59 - Auto Asbestos S. AN9 436.871 - Irmanio de Almeida
N9 637.097 - Distributdors de Pios • portadora Luis,
IN° 00d,034 - Auto Asbestos S. A.
Monteiro.
• No 662,298 - :José Maria Salles,
Elétricos Bengal Ltda,
No 669 .156 - josmar Comércio e
N9 529.585 - Public Servia ProN . 662. 501 - Industiial rigo • Ar
No 637.442 - Abel da Camara.
Representações Ltcta
-moções e Vendas Ltda.
Importandra Ltàa.
Martins.
No 669,9a7 - Alberto Gatti.
No 553.512 - Pedro de Maio.
NO 639.149 - Teletaxi Serviço de - No 662.511 - Moreno RepresentaN9 670.087 - Indústria e :JornérNo 557.435 - Creações Alpin de Comunicação em Taxi Ltda.
çces Ltda.
Malhas Ltda.
Vem •Newton Salim aio de Laminados xseiérn Ltda.
No 639.826 -Cii. Riograndense • I\Tç' 662.516
NO 670.290 - Norma. Mota de CasAlzuguiar
No 518.418 - - Luzia Ana de Al- de Negócios S. A.
tro.
No
662.555
Masaichi
Salto
N9
641.595
Tp
traenee.
Sociedade
meida.
No 662.648 - Televisão Excelsior
No 671.185 - S. A Farmacêutica
NO 562.325 --- Arraial Imp., Exp. de Engenharia Ltda.
No 643.079 - Rafael Kininslierg e S. A. .
mb br.
e Administração Ltda.
No 662.859 - Distribuidora de RaNO 671.416 - Elmic Indústria e
No 570.545 - Segura S. A. Co- outro.
ções. Pileggi Ltda
Comércio de Equip amentos Elétricos
mércio e Indústria de Ferragens.
No 645.154 - ibira Comercial e
No 662.954 -- Padaria e Confeita- Ltaa.
Nç' 582.776 - Gerob.ras Indústria Construtora Ltda.
N o 671.456' Impertadora e Exe Comércio Ltda
No 646.273 - Zimmer Koetz & Cia. ria Bossa Nova Ltda
N9 662.977 - Companhia Edifica- portaaora argilano Ltda. °nue Licioas.
Ltda.
No 599.127 - ialamo Auto Peças
N o 671.526 - Utilidades DoméstiN9 649.242 - Refrigeração e Me- dora Sobrado
Comercial e Importadora Ltda.
No 663.097 - Isabel Souza Lisboa cas Potigua Ltda,
talúrgica
Baco
Ltda.
No 599.601 - Servulis de TerraNo 671.6W - Domus Gás SociedaN9 659.791 - Engeplan Indústria & Cia. Ltda
pica- -moi Ttda
de Anónima. •
N9 663 558 -- Raphul Molina,
e
Comércio
S.
A.
No 599.865 - Minerva S. A. DroNo 663.618 - Berram FIlho.,& Cia.
No 672.305 - Petrotts Ltd.
No 651.700 - Rodolfo Korall.
ganas Farmácias e Comerciais ReuLtda.
No 672.560 - Revisão Técnica de
No
652.472
Móveis
Vaulo
Narnidos.
N
O
663.749 - Brasperola Indústria Motores Revitec.
din Ltda
e
Comércio
S.
A.
No 602.327 - Cidari Medas e TeNo 654.601 - Casar Yagizi.
No 672.774 - Ormonoterapia lichN9 663.994 - Lojas Mineira S. A.
cidos- Ltda.
No 654.673 - A ppe l t -Decorações
S. A.
ter do
Lomisa.
No 603.110 - Frisonfi Indústrias. Presentes Antiguidades Ltda.
Produtos AgropeN 9 672.894 No 664.076 - Lojas Rivo S. A.
Texteia Ltda.
N9 656.590 - Equilab EquipamenNo 664.137 - Móveis de Aço Mas- cuários Para Ltda.
tos
de
Laboratório
Ltda.
N9 673.068 - Bar e Lanches Naus
N9 606.506 - Gebruder Timm.
carenha Ltda.
N9 607.361 - Manoel Alves.
No 657.461 - Oliveira Pinheiro
N9 664.195 - Construções Elétri- Ltda.
N9 673.i16 - Codemat Comércio
NO 608.654 - indústsia de Arte- Calçados Ltda.
cas Ltda.
fatos de Tecidos Itaracf Ltda.
No 657.735 - Luiz Patricio e Luiz
No 664.440 - Supermecacio de Te- de Materiais Básicos Ltda.
Nq 673"W - Laboratório Neomed
No 610.308 - Ormas S. A. Man- Amado Tenente.
cidos Sete Belo Ltda.
Ltda.
datos Tildw.triais e Comerciais.
No
658.236
Meyer
Chaya
MoNo
664.568 - Açobraga Comércio
Acapulco Piscinas
N9 673.350 N9 61(1.941 - Indústria e Comér.
Importação e Exportação Ltda.
Ltda.
cio- do Artefatos de Metais Ltda. - chrabl.
NO
660.038
Refrigeração
Assis
N9
664.653 - Laboratório Bajer
No 673.42-7 - Laboratório de BioTCAM.
Brasil
S. R. L.
logia Clinica S.A.
No 613 209 - Pôsto de Serviço PaNo 660.13f - Companhia de ivierNo 664.655 - Laboratório Bajer
No 674.148 - Q Café Ltda. Cocas-mim Ltda.
crdos em Estr ada.
S. R. L.
mércio e Indústria.
NO 617.063 - Indústria de Tecidos
No 660.s29
Sociedwie Come,:cial
NO 664.702 - Fartnácia, Nacional
674.424 - Narcio Hirseh Mala.
pa ra r - 1-iões e Estofsdos Tecicol- F,ar
Tira e Im r ortadora Upama- de Homeopatia Ltda.
N9 674.551 - Sinco Administração
tal o () T 4rla
ruty Ltda.
N9 665.661 - P otifiClo Anchipta de Bens, S. 1.
No
çl 9 14 No 661.151.
Piratini
Bebidas M-rino S. A. S. A. TmoottadJra - Comércio.
No VT1.672 - Linhas Varieo: S. A.
tala.
No 651.202 - Betubras S. A. PaN9 665.677 - Comercial Cometa
No 674.743 - Materiais Ladtastriais
No 620.940 - Sylvio de Oliveira. vimentações e Revestimentos.
Ltda.
F. A.

.
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si 'O expeaienze das 1.,parriçoes
E)‘PEDIEINITE.
pdblicas, destinado d- publ2ca0o,
será recebido na Seção de ComuDEPAR TAMENTO DE IVPREASA "'ACIONAInicações até as 17 horas O atendimento do pdb.rico pela Seção de
Redação será de
. as 18 . heras
. 12
ALEIERTO OE 8k4r10 FREIRA
RJ OS originam para 31-401icaçao,
devidamente autenticados, deverão
eer datilografados diretamente, em
ça o oce beroactio
cHrÁ e
.
espaço dois, em papel acetinado cultPa coo •PRVIÇO
ou apergaminhado, medindo 22x33 J, 8,,
•FI.CIANO GUIMARAES
Plyg iR0
•ALME1DA
centímetros, um emendas ou met/Ivo que dificultem a sua com, preensdo, em empedra o ik.4...ndo con*verem tabelas.
• sEçA,...?
3r4o
admitidas
cópias
em
tinta
iS,
Zoai° as passostdas• da aspara/5~ ao Ospartarnan•
pra e indelével, a critério do
Nau., na , do Pro•rrackado indus tr:a . BIttenlatórtis
04•

CE PUtat, n CAÇ.É"

•

talanli • •e rerow-ni•ini•

it•

as 'ff4r(flB N

414 /. 4441 '1), • 011t Int* 41 et 4. Filf
as A% III

• $1 AS treolentesiôes pertinentes
d matéria retribuzda, nos casos - de
è;.io ou tontgado serão encaminhad."8 por escrito. á Seção de Reda07i) até o qutnto dia Mil subsequente pula/10Mb

ee ¡Irma'

muque ou vale postal; em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contado de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília 6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por 6980 •
meia de transporte, a Delegacia'.
Regional da Bruprésti Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a corizpletar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
n
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em. Omitia reserva-se
o direito de rectjugtea- Os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante' avisoprèvio aos assinantes
•

8) Os prazos da assinatura p0dardo ser semestral ou anual e se
,
PARTIA:VIAM* 0'UNCIONAR108
inifniarão sempre no prinieiro dia
As 'ttestnatunas sendo tornaútil do mês subseqüente O pedido
Cr $ 30.00 Semestre
ef,s no D 7 lv O. transporte por Semestre
• r • • Cr$ 22.50 .de porte aéreo poderá ser- mensal,
a ai Cérea sara contratado separasenzeitrad Ou anual .0 prazo das
Cr$ 44.00 assinaturas para oU tertor é sdr Ot9 ã0 Ano
6,....azente com a Delegacia da em- Ano •*11111.11,*•• .
mente anual e não haverá transpraia Brasileira de Correios e Tet:etertoo
'flerto,.
porte por ela etérea
,leirafas em Brasília F,sta poderá
Cr$ $0,00
e encarregas ~tern 0.‘ encanai- A
•• I r• •• Cri 6560 And ....
nher o pedido de asslitztura co
91 A renova (do deeent ter 80N Neste vaso. o .essimante eli- •
licitada com antecedência -de $0
E()
-POR
•
dias do venciniento da assinatura
'Pd ao O 1 147 o pedido de assinaiatra e o puoarnento do valor Mensal
C4 19200 anual ,.. Cri 204.00 e do porte aer4of,„ flt,siteidos, serdo
.
Seniestrui
I
Cr4
17.09
respondente., ita formo do item
independentemente de
• suspensos
.
NORISiio agui.,st.;
seguinte.
aviso-premo
4SSPNATIJR.0-

.1
Reeesirições i

.1.

•

•

• C i

••••

- O preço do numero oramo 'taloa ri ri uttoma pagino de rade
exemplar
- ti preço do etempéal atfasado seio arpeou:to aa
de auras •uteriores
H do mesmo uni). a da Cr$ 0111 'po? . aio se

remessa de eilaVes para
caturn. que será acompanhada
ezelarecimentoS quanto á frua
plicação, será feita 81311LCIalO por
A

Meteriais tilda tilais
NP 674.755
.A.
N9 674.773 -.Materiais &udu t_tiais
. a.
..•4P )374.95t - Superme.reado (ome
.
eni Ltda.
No 675.271 - Indôatria e Comero de. Tecidos e Rendas Leolli ialiada.
N9, 675.625 - Sociedade Comércio
Case ao 'Lanado). Ltort.
N9 675.964 - ituy' Jose
NP 676.190 - Autitnaa S. A. Ltisibuidora de iluttimekvas Nacionais.
Nsi 076.325 - Medeirot 8a Fa:las:
N9i 676.117 - Industriais Mariaa

N9 1 878%112 - Deter= do Brasil
A. Indústrias Quirmoss.
N9, 677.230 - .França Roube &
a.
•
N9 ' 677.825 - ReltigeraçAii Sonhra
tda
N9 11178.349 - Pato relatas Ltda.
N916713.437 - Auto Escola gamaiLtda.
N9 6/6.444 - Trautax Maquinas
Peças Ltda.
N9 , 678.730 - Gaspar Augusto Mao.
Ni 678.757 - ,Alfredo Rodrigues

Bar da Galaria L1
N9 085.252
mitoda.
Meti (sulcos.
N9 680.83a - • Incitisttia e Comer-, 14 i' 082,085 - Argol ' s. a. Inotts/40 683.059 - J. Alves Cerissimi
elo Vidrotee Ltda.
nimotis. para eu....taLtes, S. A. Comércio e Importação, oe
Piado
O • - • -eo Cardos!
• 19 680.962 - Laboratório
N ? 032.054 - .eromilho Producos
N9 684.027 - • Regência El. A
S. A.
S.
A.
La bort folio P tido
N., 630.963
Cinanciamen na e Investi
Bar da Gelaria Lia•
S. A.
I
rai
tr
da.
149 e81..023 - Lotas Alvo S. A.
N9 682.12' - Casa D'tklge Ltda. C3 eira.634.054 LUs.tribiticerl
N9 681.152
i
N
682.'•. • t - 73. lnlende , Liba.
N9 634.247 -- La Supericre Vine
veirense de
Chez- Robe ., Bar ,e do
N9 Xi82.7..,
Deusriele Pereira
•1300egas & Oilvares Sociedadi
NP 681,489
tatrante
Ltda.
Re‘
Anortima.
carvalho.
N/ e..1.448
Arrninlo Alves d
Si/leira. N9 634.599 - Companhia Anfinim
Teddy Venezolana.
a: 13 I. 1C OS
-N9 684.602 - Companhia Anõnim
Toddy Verterolana. •
N9 884.608 - Companhia Ananim
uticRETo-LE1 N ç 1 :100 - DE 2i -10-190
„Teddy Venezolana.
N9 684.613 - Companhia Anõnim
Toddy Veneenlana.
DIVULGAÇÃO Nó 1 1.$41
N9 '685.198 - Diversões Bolleki
Prego: - CrS á.50
Lindalva & Cla. L
8.11ta
49Ad1.0.
385.501m
N 9 690 .873 -.4C n,..E5a Ltda.

Ari.utue rtat•it, e '1C-

N U 621.099' - Visen 5., A.

•

EcisT os

VgiNDA
-, NA GUANAM,RA

679.010 - Importadora e &cCaldas

COrEtT

10i• Para receber:41n Os suplementos às edições dos drOdoS Oitcio s 'Os assinantes deverão solicii to-los no ato da assinatura.

Ltda.

Sec310 ,de, Vendas; Avenida Rodr1quei Alces. 1

NP 679:071 - Asttrubal Calraent
se Andrade.
679.949' - Industrial de lerece

,Aorèneia I: Murnátérie de Fazenda

A.

NV 680.229 - Antiga e Venerável
' Prakeraul dos Itazitoe Ama• 2-,
los, dd Orienta.
.Berganaird
Indústria
N9 1 630.235 CdinCrolo de Bebidas /Ma, •
N9 , 4380,713 - -fhaanageente CDe Indústria de ReirlsmrROLD'Ià.
tada.

,Ateuise-es

1

OC41*445, pelo tV4Ç"

de, keem.aui Puma!'

tes
Na st,le te IrtM

159 835.563 - Auto P6sto Caéunin
Em Ltda.
No 085.837 - Antônio Vos Scidr
N9 686.193 - Bar e Restattrani
Nova ItIltiC

2,19 686.321 - Weiber
N9 828.325 - Aquarela Ind.
Com . de. Tintas Ltda.
N 9 * !i 86.410 - Armarinho Astdri
Ltda.
N9 -889.782 - Ind. e Com. de' At
•terê 1W de Aortne Maertl Ltda.
rnt
Diselkg60 Ltda.
,r.N foa1326. 5.104
159 6."."6.1 92 -. Anseias() Manoel dc
No 607.516 - no-

-Cp
rs eliana
15' 6C8. 175,.a

MAlo
Comerciai

N.n 688.1314 - The Sherwin Wil

ettiala-las i, a 4

G-Aço dei7I 731

NO 688.593 -- Produtos Alimentícios
No 699 503 - Ind. e Com. de ArEditôra d Guaas LTI3- S. A.
Daimler Benz Akticnsesellschaft
Netinho Ltda.
tefatos cie Metais Joev Ltda.
(opoente da pais PI termo 173.724) , (opoente da par, P7 termo número
N' 688.630 - Sociedade FluminenNO 699.590 - Com. -e RepresentaVulcanus do Brasil Ind. e Com. 159.584).
se de Com e Ind. Ltda.
çõea K.ell Cia. Ltda.
S. A. (opoente da pat. P termo nú- Conservas Ritter S. A. Industrial,
N° 688.663 - Riotex Represe -aN° 699.675 - Confeitaria Viena Li- mero 173.905).
Agrícola e Comercial, Itap Ind. Técções de Produtos Têxteis Ltda.
mitada.
Empresa Brasileira de Relógios nica de Artefatos de Plásticos e HeN9 688.720 - Souza & Teles.
N9 699.695 - Plásticos Moby Erick
Hora S. A. (opoente da pat. PI ter- vea S. A. Ind. de Plásticos (opoenNo 688.927 - Frutimel Com. Im- Ltd
mo
174.024).
tes da pat. PI termo 160.668).
portação e Exportação de Frutas SoNo 699.749
afeeira Pacaembu
Vidraria Santa Marina (opoenciedade Anônima.
Abra li a m Salonion Politanski te Cia.
Ltda.
da pat. PI têrmo 160.926).
N9 689.073 - Verebras Vendas e
(opoente
da
pat.
MI
termo
número
N° 699.815 - Repub/ic S. A. Ind.
Vasoflex S. A. Produtos Plásticos
174.547).
Ressresentações do Brasil Ltda.
e Com.
N9 689.466 - Brossi & Dias Ltda.
Giroflex S. A. Cadeiras e Poltronas (opoente da pat. PI têrmo 163.223).
N° 699.916 - Agro Industrial e
Ernesto
N9 689.721. - Instituto Medicamen- Comercial Faller S. A.
(opoente da pat. PI termo 174.921): Com. (op Rothscild S. A. Ind. e
oente' da pat. PI termo 'nuta Fontoura S. A.
N9 699.978 - Farmácia e LaboraCia.
de Canetas
Compactor mo 168.475).
N9 689.983 . - Distribuidora Ludy- tOrio Labomar Ltda. - Arquivem-se (opoente da Pa
t.
PI
termo
175.048).
S. Paulo Alpargatas S. A. (opoenfama Ltda,
os processos.
Trai S. A. Ind. e Com. e Cia. In - te da pat. kI têrmo `.69.481).
N9 6e0.097 - Cerealista Varzim LiFerragens e Laminação Brasil S.A.
dustrial de Plásticos Cipla (opoente s
mitada.
(opoente da pat. PI têrmo 172.298).
1-7 -690 465 -- Cartográfica F. dei SECRETARIA DE PATEN1ES da pat. PI têrmo 175.332).
Máquinas Varga S. A. (opoente da
Nemo S.A.
Filex S. A. Sul Americana de Pro- pat.
PI termo 172.508).
NO 690.473 -- Asociacion de Fadutps
Plásticos
(opoente
da
patente
Em 1 de março de 1971
Fábricas Germade S. A. e S. Paubricantes cie Conservas Asfaco.
PI termo 175.356).
lo Alpargatas S. A. (opoentes da
No 490.474 - Asociacion de Fabris
Oposições
Klimás Ind. e Com, de Artefatos pat. MI termo 173.265).
ca •-• n•as da Canservas A-faco.
de
Borracha
Ltda.
(opoente
da
pat.
Aramificio Vidal S. A. (opoente da
Giroflex S. A. Cadeiras e PoltroN9 690.475 - Asociacion de Fa- Pat.
PI termo 175.745).
PI termo 154.085).
nas e Auto Com. e Ind. Acil S. A.
bri ssa,-e de Conservas Asfeco. •
(opoente da pat. P/ têrmo número
No 690.513 - Eutectic Welding AlTrol S. A. Ind. e Com. (opoente 174.923).
Marcos Gastão Schassler e Carlos
lova Corporation.
Luiz Schossler (opoentes da pat. PI da pat. MI termo 176.111).
Inds, Nsardini S. A. (opoente da
N9 690.848 - Triena Fornecedora termo 155.021).
Sindicato da Indústria de Produtos
A Navios Ltda.
Inds, Nardini S. A. (opoente da de Cacau e Balas (opoente da pa- pat. PI termo 175.020).
S. A. Tubos Brasilit (opoente da
tente PI termo 176.334).
N9 691.103 - Imporquímica Pro- pai'. PI termo 155.256).
dutos Oulmicos Ltda.
pat. PI terna° 176.303).
Ind. e Com. Nakata Ltda .(opoenDino
Garofalo
(opoente
da
pat.
MI
N9 691,437 - Irfa Indústrias Reu- te da pat. PI termo 155.853).
Daimler Benz Aktiengesellschaft
termo/ 176.677).
nidas de Ferro e Aço S. A.
Antônio Carlos Miranda (opoente
oente da pat. PI termo número
Daimler Benz Aktiengesellschaft (op
176.325).
NO 691.623 - Lanches e Bar Monte da nat. PI termo 155,979).
• • (opioente da pat. PI têrmo 176.754).
Cano Ltda.
Cia. Brasileira de Cartuclios
Amparo S. A, Agrícola e Comercial
Cia. Carioca Industrial (opoente cia
N9 692.094 - Luiz Adalberto Toth. (opoente da pat. PI termo 156.204). e Cias
Fábrica de Botões e Artefatos pat. MI termo 80.651).
692,846
Irmãos
Almeida
e
N9
Dainder Benz Aktiengesellschaft e de Metal
(opoente da pat. MI termo
Eucatex S. A. Ind. e Com. ,opoenFerreira Ltda.
Moacyr Villas Boas (opoente da pa- nQ 178.795).
te da pat. MI têdmo 188:041).
N9 692.898 - Importadora e Expor- tente PI termo 157.529). "
Casa Diana Paolucci S. A. (opoenPepsi-Cola Refrigerantes Ltda.
te'" e sannan Ltda.
(opoentes da pat. MI têrmo número
N9 693.125 - J, Motta Ind. e Máquinas Varia S. A. (opoente da te da pat. P/ têrmo 116.273).
pat. P/. termo 157.714).
Abada Associação Brasileira de 192.265).
Com. 5, A.
Itap S. A. Ind. Técnica de Ar- Emnrêsas Distribuidoras de Asfalto
Girof/ex S. A. Cadeiras e PoltroNO 693.396 - Furquimica Ltda. tefatos Plásticos (opoente da pat. MI (opoente da pat. PI termo número nas (opoente da pat. MI termo núInd. Química.
122,457).
mero 196.328).
termo 159,028).
N 0 694,819 - NásilaSouvenir LimiMecânica Ritter S. A. (opoente da, Cia. de Acumuladores Prest-O-Lite
S. A. Fábrica Orion (opoente da
tada.
pat.
pat. PI termo 174.730).
termo 163.408).
•
(opoente
da
pat.
PI
termo
134.345).
N9 694.141 - Agrimpex Agrícola
Malharia N. S. da Conceição S.A.
Máquinas
Varga
S.
A.
(opoente
da
Ar quivamento de processos
Imaortadora Exportadora Ltda.
(opoete da pat. PI termo 166.851).
PI termo 137.777). s
NO 694.928 - BOsidas lnlariotto Ind. Brafor Brasileira Fornecedora Es- pat.
N9 152.617 - C. Afonso Comércio
Vasoflex S. A. Produtos Plásticos
e Com, Ltda.
colar S. A. (opoente da pat. PI ter- (opoente da pat. PI termo número de Papéis Ltda. - Arquivado em
mo 167.333).
face do parecer técnico.
NO 694.929 - Camillo Ferrari
Rollacoating Brasileira de Acaba- 139.618).
NO 186.114 - Renado Schuck WeiId. e Com.
Daimler Benz Aktiengesellschaft
Industriais Ltda. (opoente (opoente da pat. PI têrmo número dle. - Arquivado em face do parecer
N9 695.095 - Truforin S. A. Com . mentos
técnico.
da pat. PI termo 167.993).
e Ind.
N9 186.209 - Walsh Gomes FerDanton Chacon e Deea S. A. Ind. 140.565).
No 695.170 - Brimol Brinquedos
Antônio
Carlos
Miranda
(opoente
e Com. (opoente da pat. PI termo da pat. MI termo 148.308).
nandes. - Arquivado em face do
Modernos Ltda,
técnico.
N9 696,108 - Construtora Betar n9 170.957).
Moacyr Villas Boas e Danton Cha- parecer
NO 187.453 - Avisun Corp. - ArFábrica de Motores Elétricos Bú- con
Ltda.
(opoente
da
pat.
PI
termo
núfalo Ltda. (opoent a pat. PI têr. mero 150.929).
quivado por não ter cumprido a exiN° 696.301 - Mecânica' Hallai Lir mo
gência técnica.
171.534).
imitada. •
Móveis
de
Aço
Fiel
S.
A.
e
Brafor
Expambox Ind. Metalúrgica Ltda.
N9 187.484 - José Maria da Rocha
Fornecedora Escolar S.A.
N9 696.360 - Flávio Fongaro e He- e Hevea S. A. Ind. de Plásticos Brasileira
(opoentes da pat. P/ termo número Lima. - Arquivado por não ter moslair Natal Cocco,
(opoente ds a pat. PI termo 171.743). 152.490).
dificado a natureza do pedido.
1 N9 696.456 -- Ind. de Máquinas
Ind. e Com. de Bicicletas Caloi
Daimler Benz Aktiengesellschaft
NO 187.486 - Affonso Aurélio RoWermak Ltda.
S. A. (opoente da pat. MI termo (opoente da pat. PI têrmo número tunno
de Paiva. - Arquivado por
Nt, 696.574 - Paraná Equipamen- n9 171.950).
não ter modificado a natureza do
tos S. A.
Westafalische Mettal Industrie K. 152,720).
Cerâmica S. Caetano S. A. e Ores- pedido.
B. Hueck & Co. e Metalúrgica Rossi
N9 696.765 - Comercial e Agrícola S.
sit
S. A. Ind. e Com. (opoente da N9 187.675 - Megason Ind. e Com.
A.
(opoente
da
pat.
PI
têrmo
núAranha Ltda„
Ltda. - Arquivado por não ter mopat.
PI termo 152.899).
mero
173.123).
de
697,324
Kilza
Artefatos
1 N9
dificado a natureza do pedido.
VoUrawagen
do
Brasil
Ind.
e
Com.
Metais Ltda.
de Automóveis S. A. e Ind. Manha NO 187.676 - Megason ind. e Com.
NO 697.430 - Metalúrgica Car Lar
de Auto Peças S. A. (opoente da Ltda. - Arquivado por não ter moLtda.
AVISO AS REPARTIÇÕES
pat.
PI têrmo 154.516).dificado a natureza do pedido.
697.595
ind.
e
Com,
de
Tras
No
PliBLICAS •
Ind.
e Com. Brosol Ltda. (opoente N9 187.800 - United States Steel
ve-eiros Sanficar Ltda.
da pat. PI termo 155.555).
Corp. - Arquivado por não ter apreO Departamento de ImprenSindicato da Indústria de Parafu- sentado documento de cessão e traN9 697,653 - Victorio Vara Verza.
avisa
às
Renartisa
Nacional
sos,
Porcas,
Rebites
e
Similares
de
697.860
Stolf
Serviços
ProN9
dução do certificado de. prioridade.
ções Públicas em geral que
S. Paulo (opoentes da pat. MI temo N9 187.811 - Adolpho dos Santos
moclonais e Administrativos Ltda.
deverão
providenciar
a
reforNo 698.351 --'Farmácia e Drogari
n9 155:725).
Marques de Abreu e Linorte Reprema das assinaturas dos órMáquinas Varga S. A. e Alfred sentações Com. e Ind. Ltda. - AriVotifarraa Ltdas
gàos oficiais até o dia 30 de
(opoentes
da
pat.
PI
Taves
GMBB
vivado por não ter cumprido' a exiabril, a fim de evitar o calmeNo 698.417 - Carfepe e. A. Adgência técnica.
termo 155.930).
lamento da remessa a partir
.
ninistraclora e •Participadora.
Daimyer
Benz
Aktiengesellchaft
•
daquela data.
No 698.563 - Fumar/leais Com.
e Máquinas Varga S. A. ,opoentes da NO 187.821 - José de Vaaconcelloa
Inch de Produto& Químicas Ltda,
Duarte, Paulo Henrique Daniel DuarO registro de assinatura nopat. PI termo 156.036).
N9 699.851 - Dran Distribuidora
va, ou de renovação, será feito
Eletromecânica Dyna S. A. e Djal- te e Tupi dos Santos. - Arquivado
(Mona) de Aços Nacionais Ltda.
por não ter cumprido a exigência téccontra a apresentação do emma de Oliveira & Filhos S. A. nica.
N9 698,875 - Metalúrgica Bervi
penho da despesa respectiva
(opoentes- da pat. PI têrmo número
Ida,
N9 188.092 - Afrodisio Ortega
/57.466).
A renovação do contrato de
, No 698.881 - Perfliapa Ind.
Eletromecânica Dyna S.A. e Djal- Ruis. - Arquivado por não ter moporte aéreo deverá ser soliCom de Perfilados Ltda.
ma de Oliveira & Filhos S. A. dificado a naturess do pedido.
citada, com antecedência de
NO 699,060 - Ki Bilhar Ltda.
N9 188.115 - Joscarins de Lima (o soantes da mit PI têrmo 158.109).
trinta dias do vencimento, à
N. 699 165 - Farmácia Catorze de
Trau bom a ti c Ind e Com. Ltda. iquivado por não ter modificado a
Delegacia
Regional
da
Em
preJulho Lide,
rocoente da pa t PI termo , numero natureza do pedido.
sa, Brasileira de Correios e Te.
N9 5 9.276 - Toisi.Jóias'Ltda.
15() .0')5 ) .
legrafos. em Brasília.
NO 188.149 - Metalúrgica Paulista
, Nr• 099.453 - Farraacia Embaré Li.9- A . (opoente da S. A. - Arq
uivado por não
citada,
nat.. P1 tê? mo 159.309) .
dificado a n atureza do pedir ter •”o
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Dalila, Silva Mathieu (trans!. para n9 66.897).
Na 188.231 - Augel António Ca-. N9 186 108 - João da Costa ManFruehauf do Brasil S. A. Ind. de
mbere. Arquivam) por nào ter so. - Arquivado em face do parecer seu nome da pat. PI n9 53.895).
Equipesca Equipamentos de Pesca Viaturas ((lit, de nome do titular na
técnico.
nodirica.do a natureza do pedido.
S. A. (alt, de nome do titular na pat PI IV (38 0221 .
ai" 188.248 - Nentod Pereira nen
Nç' 198.938 - Indeietton Ind. Ele-.
Ashland ÓiI, Inc. (alt . te- nome
. PI (19 57.443).
• ão. - arquivado por náo ter apre- Irônica S. A. -- Arquivado por não pal.
.
wt. PI 119 73.881)
Ltular
(entado nôvo relatório de acôrdo com ter apresentado autoriaação do inPatmelee Industries, Inc. ltransf.
Patent Aktiebolsei (transf,
O. B.
i'a
seu
nome
da
pat.
PI
ir?
57.632).
4,i código.
,entor.
PI numero
p' . s ,
N` 188.251 Ida). Cherman. - Ai'-: N° 213.606 -- MetAlunnea Clat LiBorp-Warner Corp., org. sob as leis pare
( , seu nome da
travado por não ter modificado a mitada, - Arqu i vado em face do do Estado de Delaware (alt, de nome 76 Fsse
;70
x International. Inc. 'trat.
natureza do pedido.
cio titular na nat. PI n 9 58.846). - •
parecer técnico.
da par PI ti9 77 898) '
r ' elo(
Dano Marqaes cie Solvia Gonealvea.'
t me Co.
Anotem-se: 1) trans!. de Borg War- • PaL.,;'
(transi para teu
Arouivado por não ter pa go a taxa
''''`).'
'se
sob
as
leis
do
Estado
.
ner Corp. org.
,
00100
78•15'n
PI
I•1'
'
II
.1
Inc.
2)
alt.
de
de
Illinois
para
Bv.rco
e depósito.
Seção de Transferência
nome desta para Borg Warner Corp.,. Cia.
Ti erman
de Estofamentos
No 191.261 - Eugenio Cromes Lou:
a
eara
seu
nome
da pat PI
(traiy
e Licença ‘org. sob as leis do Estado de De- ' n'
r aro. -7 Arquivado aor não ter com-.
Anotem-se. 1) trans!.
78.1831.
•
técnica.
gência
lavrara,
piado a exi
para
PROCURADORIA
: de Reckwi 11-St ndard Corp
N9 192.280 -- Mrno.el Francisco -J
Volksw-agenwerk Aktiengesellschaft North American Aviation, Inc. 2) alt.
intivado
por
não
ter
pago
a
taxa'
Em
1
de
mareo
de
1971
Ai
(alt, de nome do titular na pat. PI; de Aome rio-te NOr t h Alrle ,'Car Rod depósito.
cuweli Corp 35 trans! da última
Contrato de expio taçáo de
termo
59.756). •
192.355
•
Roberto
Abud.
ArN9
Cia. Te perman de Estofa,menivado
por
não
ter
pago
a
taxa
de
Patentes
Ames Crosta Mills & Company Li- para
•
tos.
d,.(3-(5sito.
'Arlindo Domzetti dos Santos Bar- mited (transf. para seu nome da paHércules Inc. (alt de nome do tiPI n9 59.935).
folar na pai. PI n" 81.335).
N° 192.934 - J. J. Cartolano S.A. reto (no pedido de averbação do con- tente
Luk
Lamellen
Und
Kupplungsbau
Empress.
-Arquivado
por
trato de exploração da pat. MC nú- Gesellschaft Mit Beschrankter HafElet-ochernical Industries Corp.
Aj2mínio
mero 5.221). - Averbe-se o contrato
(trans! para seu nome da pat. PI
neo ter pago a taxa de depósito.
tung (transf. para seu nome da pa119 198.729 - Laboran Farmaceu- de exploração a favor de Arlindo tente PI riç' 61.646). - 11 Retifique- n° 82.634.
ti. a S. A. - Arquivado por não ter. Donizetti dos Santos Barreto.
The Nash Em' ineering ComparlY
se mediante apostila, a sede da tiai tese-citado autorização do .inventor i'iansferências e alterações de nome tular para Esslingen; 2) Anote-se a (transf para seu nome da pat. PI
à depositante inicial.
do titular de processos
transf. da titular para a requerente n° 83 130).
Veber Cintra Chagas
99 171.916
Eletrochemical Industries Corp.
Foram mandadas anotar nos pro- de fls 29.
e Luiz Carlos Paiva. - Arquivado
cessos abaixo mencionados as
Reckitt & Colman Products Limited (transf. para seu nome da pat. PT
eu face do parecer técnico.
seguintes transferências e alte- (transf. para seu nome da pat. PI n' 83.323),
• 79 174.499 - D • Amico &• Matteo.
rações de nome do titular de n9 65.238).
Teenour i na Gratica S. A. (trans!.
- Arquivado em Pace do parecer técpara seu nome cio pat. PI número
processos:
Cia. Teperman de Estofamentos
nn:J.
\T" 174.542 -- João Pedro da Silva.
Romeu Nigro (transi. para seu (transf. para seu nome da pat. PI 83.672).
- Areuivado em face do parecer téc- nome da. pat. MI o° 3.477 - MI n9 65.706). - Anotem-se: 1) trans!.
João Antonio D'Almeida Sampaio
n' 3.478).
nico.
de Rockwell-Standard Cor p., org. (trans!. para seu nome da pat. PI
174 (1,85 - Antônio Rossetti Hércules S. A. Inds. Reunidas (alt. sob as leis do Estado de Delaware n9 83.463).
Feldinuhle A G. (trans!. para
Ar luivado em face do parecer tée- de nome do titular na pai-. MI núme- para North American Aviation, Inc.
ro 7.120).
2) alt. de nome desta para North seu nome da p at. PI in 83.689).
nic
Rockwell Corp. 3) trans!.
Electrochemical Industries Corp.
Ceramica Saltaria, Ltda. (transf. American
1, `° 175.494 - Paulo D. Licata
última para Cia. Teperman de (trans!. para seu nome da pat. PI
Arcuivado por não ter cumprido a para seu nome da pat. MU n9 7.165). da
n9 83.8'77),
Fenap Ltda. Ind., Com. e Imp. Estofamentos.
ext.:ene:ia técnica.
nereides Inc. (alteração da nome
1' 19 180.874 - ind Técnica de (transf. para seu nome da pai.. MU . Fábrica de Ferramentas Arwey S.A.
titular na patente PI n 9 83.957).
(alt, de nome do titular na pat. PI doIntrnatlonal
Pla:iticos Thyssen Panichi Ltda - n9 7.343 - MU n9 '7.344)
Playtex Corp (transArc uivado por não ter cumprido a
ferencia para seu nome da patente
ext encia técnica.
PI têrmo 118.920).
N' 180.970 - tosé Mariano de BarNorth American Roekwell Corp (a1ros - Arquivado por não ter cumde nome do titular na patenteraeão
pric:o a exi g ência técnica
te PI tèrmo 139.4791 -- Anotem-se:
N' 181.029 - D. e M Carvalho
1) transferênci a de Rockwell-Stan,1rquitetos, - Arquivado em face
dard Corp. para North American
do nirecer técnico
Aviation, Inc. - 2) alteraeão de noN' 182 079 -- Chosho Kikuchi me desta para North American RockArca ivado por não ter retirado o
PARA
FINS
FILANTRÓPICOS
'vali Corp.
pomo n9 6.
Cia. Tenerman de Estofamentosi
N' 184.149 - Atlas Chemical
(transfenincia para seu nome da padusteies i nc. - Arquivado nor nat)
t ente PT tèrmcn 140.353/ Anot.Cm-se:
ter eumurido a exieência técnica
Decreto-lei n 9 64 - de 21-11-1966
1) tran , ferência de Rockwell-Stan979 144.761 - Commissariat A
dard Corn., brg. sob as leis do Estat'Enirgie Atomique - Arquivado•
do de Delaware para North American
Uecreto a v 62.838 - 4c 6-649441
por l‘ão ter cumprido . 0 exiaiincia ter
Aviation, Inc. - 2) alteracão de nonica
me desta para North AlneriCFM RoCkwell Corp. - 3) transferênci a da
N . 145.776 Imperial Chemicia
Indu tries Limited. - Arquivado por.
n Itim e rara Cia. Teperman de Estoimantas.
nã , 'er cumprido a exigência técnica
DrVIILGAÇÃO
N
9
1.05$
Hermann S. A. Indústria e ComérN'' 155.986 - Júlio Capua - Ar
cio (alteracão de nome cio titular na
cielva do em face do parecer técnico
natente PT tênno 142.4161.
N': 156.009 - migas Ind Nacional
British P'n'éraft Coro Limited
de ts ateiros Ltda. - Arquivado emn
PRP.:4,;Pt
1434
f ersoão de nome do titular na patenface do parecer técnico.
te PI termo 153.351).
979 160,010 Front Feed S. A
British Aircraft Corp (Operatin(X)
Neca,lizacões Contábeis. - Arquivanimited (alteracão de nome do titudo pc • não ter cumprido a exigência
l ar de transferência para seu nome
técnic-1.
la p atente PI tênco 152.3511.
11
VENDA
l60.678 :- Franz •Goldmann.
Cia. Teperman de Es1•ofamentos
Arquiç ado em face do parecer téc(transferência .Para se u nome r1 11, 1m1
nico.
l-ente PI têrmo 158.1/11 - Pf térino
Na Guanabara
R. Geigy S. A.
N9 67.507 1 (36.339 - PI têrmo 169.529) AnoteAr uivado por não ter cumprido
-e: 1) transferência de RockwellAvenida
Rodrigues
Alves
a9
-,d.andard Corp.. org. sob as leis do
a exigência técnica.
Estado de Delaware, para North Ame1n1 9 .70.642 - Debron Carpets LI-ican Aviation, Inc. - 21 alteraeão
Lnited. - Arquivado por não ter
Agência 1:
-t e nome desta, para North Ameelcan
Cumprido a exigência técnica.
Rockwell Corp. - 3) transferência
1Vlinistério da Fazenda
N9 170.876 - Arme-o Steel Corp.
da última para Cia. Teperman de
Arr. :uivado Por não ter cumprido
Estofa mentos.
a exigtmcia técnica.,
Kantor International S. A (transAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reembálso Postal
ferência para seu nome da patente
N9 185.583 - Soletanche. - ArPI têrmo 160.2281.
(vivado por não ter cumprido a exiAmerican Hospital Suitp1v Corp
gência, 'técnica.
Em Brasilia
(transferência irra seu nome da paN9 125.648 - Rogelid Javier Vence.
tente PI térmo taRjern
9-- Aro:travado por não ter cumprido .a
ara. ato-,
,,ccir do I) 1 N
Aia Balance,
exigência técnica.
do Esta do de T1.1,4u-,.1-‘,
N9 125.825 - Pedro Gomes da Roela para seu 'nome da patente PI tereria. - Arquivado em face do paremo 170 456).
técnico.
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Impa S. A. Ind. Metalúrgica
(transferência para seu nome da patente PI termo 173.903).
(transierência
Antonio Sanches
para seu nome da patente PI termo
174.213) .
Hans-Joachim Dichter (transferenCla para seu nome da patente PI
têrmo 177.135).- Anotem-i•.-e 2 transferências.
Electronor Corp (transferencia para
seu nome -da patente PI termo número 164.377).
Worthington Corp. (alteração de
nome do titular e transferencia para
seu nome da patente PI termo número 187.436) Anotem-se: 1) Mudança
de nome de Worthington Corp, para
Harrworth, Inc. - 2) transferência
de Harrworth, Inc. para Worthington Corp.
Faerge, Inc. (alteração de nome do
titular na patente PI têrmo 187.722).
Atlas Copco MCT AB (transferência para seu nome da patente PI termo 188.208).
Brasholanda Embalagens , S. A.
(transferência para seu nome da patente P5 têrmo 191.522).
Unitika. Limited (transferência para
seu mane da patente PI têrmo número 192.533) .
North American Rockwell Corp
(transferência para seu nome da patente In têrmo 193.236).
Hartos Levefort Indústria e Comercio Ltda. (alteração de nome do tiDiamond Shamrock Corp (alteratulax na patente PI têrmo 193.667
ção de nome do titular na pat. PI
têrmo 195.045).
Eletrochemiçal at Industries Corp.
(transferência para seu nome da pa-tente' PI térmo 197.203).
para seu noene da patente PI termo
Cam GearS.,Limited (transferência
n9 197.860).
Limtted
Cosmopolitan Assurance Company
Limited (transferência para seu nome da patente PI termo 198.283) Anote-se a- transferência dos direitas'
pertencentes a Albert É. Mills (Precision) Limited para Cosmopolitan
Assurance Company Limited.
Union Tank Car Company, do Estado de Delaware (alteração de nome
do titular na patente PI termo número 199.371) Anotem-s&e 1) transferência da depositante ' para Untaco
'Inc. - 2) alteração de nome desta
pára Union Tank Car Company, do
Estado de Delaware.
Gruppo Lepetit S.p.A. (alteração
de nome do titular da patente PI têrmo 199,560) -- 1) Retifique-se o nome da depositante, como solicitado
às fls. 18 - 2) anote-se a alteração
de nome.
Stubbe Maschinenfabrik GMBH
(transferência para seu nome da patente PI termo 200.330).
Stubbe Maschinenfabrik GMBH
(transferência para se unome da patente PI termo 200.331).
Nihon Koken Company Limited
(transferência para seu nome da patente PI termo 200.393) - Anotemse: - 1) transferência da metade dos
direitos pertencentes a Tadashi Yamarnoto para Nichibo . Co.. Limited
- 2) alteração de nome de Nichibo
Co.. Limited Para Unitika Limited
- 3) transferência dos direitos:pertencentes a Unitika Limited para
Nihon Koken Comnany Limited.
Festas Ltda. (transferência nara seu
Festin Indústria de Artigos para
nome da ” P1 e 1 têrrno 200.416)
PI tad.= 200.417).
seu nome dg ostente PI têrmo númeUnitiea di mited (transferência para
ro 200,903).
José Arildo '5/cencelos Pereira
tente PI têrmo 201.833).
(tran cfrrê n ciA ng ra seu nome da paVol l,ena-air Al'tiencresellschaft
(transf^-d-ia g,.11 nome da patente PI termo 204.386).
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Electronor Corp (transteréacia para
seu nome da patente PI termo número 204.827).
Vdo Tachometer Werke Adolf
Schindling GMBH (transferência para
seu nome da patente PI termo número 206.652).
• Equipamentos Brasholanda, S. A
(alteração de nome do titular na patente PI têrmo 207.086).
Unitika n Limited (alteração de no-me do titular na patente PI termo
n° 208 749),
Warton Industries Inc. (transferência para, seu nome da patente Pi
termo 210.389).
•
únitika Limited (transferência
para seu nome. da patente PI 211.990)
Inter Industries Ine-. .(transferencia
para seu nome da patente PI têrmo
IV 217.422).
Abril S. A. Cultural e Industrial
(transferência para seu nome da patente PI termo 224.301).
Exigências
Walita S. A. Eletro Indústria
(junto à patente MI n 9 6.693i preste
esclarecimentos, em face da oivergêneia entre o nome da titular da presente- Sart ur Eberhardt S . A . Reunidas e o do cedente, no documento
junto à patente MI na 4.474, Waldemar Clemente - •
Borg - Warner Corp. (junto à
pat. PI n9 59.h34 - PI n9 64.070 PI n9 71.000 - PI n° 75.361 - PI
n° 78.546) . - -Apresente o original
da tradução do documento.
Johnson & Johnson (junto à pat.
PI têrmo 157.017) . - Promova a retificação do númeró do têrmo nos
originais dos documentos de fls. 82/83
e 84, bem como na tradução de ftilhas
79/80.
Pennwalt Corp. (junto N. pat. PI
têrmo 174.748) . - Apresente o original do documento de fls. 125/127.
Portland Cement Association (junto à pat. PI termo 209.322). - Aprete esclarecimento tendo em vista que
a cedente cessionária são homônimas
e organizadas sob as leis do mesmo
Estado (Illinois).
Diversos
Metalúrgica Albion S.A. .(junto à
pat. PI 'n9 57.788). - Nada há que
deferir quanto ao pedido de anotação
de •transf., em face da informação do
S.P.T.A. Ware o pagamento das,
anuidades.
•
Transferências e alterações de nome
do titular de processos
Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionados as .seguintes transferências e alterações
de nome do titular de processos:
Merck Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos (alt, de nome do titular
na marca Helminal termo n? 93.230).
Zzrojovka Brno Narodni Podnik (alteração de nome do titular na marca
Z n9 231.510).
Maneia & Cia, Ltda. (elt, de nome
do titular da marca, Copacabana número 240.344).
Alfa - Lavai Aktiebolag (alt, de
nome do titular na marca Lavai número 248,884).
. N. V. Oliveira S.A. Ind. e Com.
(alt, de nome do titular na marca
Cobalt Supercut têrmo 389.431).
Itaipu Sociedade Brasileira de Edicões, Publicidade e Serviços Artísticos
Ltda. (alt de nome do titular na
marca Edições Itaipu termo 526.3661.
Alumínio Empresa S.A. Ind. Meta(alteração de nome do titular na
marca Ernoress termo 544.379).
Artefatos Hércules S.A. Ind. e
Com. (alt. de nome do titu l ar na
marca, Hércules termo n° 568.308).

Sociedade Industrial de Artefatos
de Horracha Soinarbo S.A. (alt, de
nome do titular na marca Somarbo
S. termo n9 609.948).
S.A. Rachid B. $aliba Ind. e Com.
(tranaf; para seu nome da marca
Saliba termo 9 633.4321
Brascola S.A. (alt, de nome do titular na mares K-Brascola têrmo
LIa 635.248) .
Elgin Máquinas S.A (alt de nome
do titular na marca Elgin termo número 640.978) .
Construtora Aresta S.A. (alt.
nome do titular na marca Aresta termo n9 687.756).
Person-Bouquet S.A. Ind. e Com.
(alt. de nome do titular na marca
PB termo ny 692.770),
exigências
Vinhos Ltriz Antunes S.A, (junto
ao registro n9 229.017). - Declare
o ir de inscrição no CGC e apresente procuração,
Supereaveá S.A.(junto ao registro 278.889) - Declare 6 n 9 de inscrição no CGC e apresente procuração.
Linlaas Correntes S.A. (junto ao
registro 375.153) . 1) Atenda as alíneas
a e b, do item 1, da Portaria ri9 30-70,
de 17-9-70, dêste Departamento, relativamente ao contrato de exploração
firmado em 12-10-54, anexado ao processo do R. 63.433 - 2) apresente
aditivo ao mencionado contrato, incluindo o n9 do regsitro e o nome da
marca. de que se trata - 3) declare o
n9 de inscrição da licenciada no CPC.
- -4) prove ci ramo de atividade da
mesma,
OECI - Organizadores Economistas c
Consultores Industriais Ltda. (junto
ao registro 169.331). - Declare o mire ó n9 de inscrição no CGC.
Instituto Terapêutico Orlando Rangel Ldta. (junto ao registro 199.536
- 201.681 - 203.991 - 208.692 209.310) . - Declare o n9 de inscrição no CGC.
Automobiles Peugeot (junto ao registro 223.107) . - Apresente procuração de acôrdo com o art. 162 do CPI.
Armazéns Gerais União Paulista
Anchieta S.A. (junto ao registro nú230.993) . - Declare o nç' de inscrição
no CGC.
Inds. Card S.A. Aparelhos Médicos
(junto ao registro 235.940) - Declase G n9 de niscrição no CGC.
Ind. Química de Sinteses e Fermentações S.A. (junto ao registro número 236.408) . - Declare o n9 de
inscrição no CGC,
Comercial Yamainoto S.A, (junto
ao registro 239.794). - Declare o
n9 de inscricão no CGC.

AVISO AS REPARTIÇÕES
PUBLICAS •
O Departamento de Imprensa Nacional avisa- às Reparti•ções Públicas em geral que
deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir
daquela data
O registro tid assinatura nova, ou de re2avação, será feito
contra a apresentação do empenho da despesa respectiva.
• A renovaça,o do contrato de
'porte aéreo deverá ser solicitada, com antecedância de
trinta dias do vencimento, à
Delegacia Regional da Ernprê.
sa Brasileira de Correios e Te.
légrafos. enr Brasília.
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Inds. Reunidas Caramuru S.A.
(junto ao registro 239.924). - Declase o n9 de inscrição no CGC e promova a autenticação das fotocópias de
fls. 1516.
Walu-.4cii S.A. Com. e Ind. (junto
ao registro 241.163 é 249.011i, Apresente a procuração e declare o
re' de inscrição no CGC.
Myrta. S.A. Ind. Com . (junto ao
registro n 9 251.615) . - Declare o
n 9 de isncrição no CGC.
Perros Elétricos Tupy S.A. (junto
ao registro n 9 252.414) . - Declare o
tz° da petição em que foi requerida
a transf.
Café Modelo Ltda. (junto ao registro n 9 252.571) 1) Promova a anotação da transf, da titular - Tbecel
Ind. Beneficiadora de Cereais Ltda.
para o nome de Pires Café Com. e
Ind. Ltda. - 2) preste esclarecimentos tendo em vista que a procuração
de fls. 21 foi outorgada a Rex Advogados, Marcas e Patentes e a petição de fls. 19 assinada por Peixoto
Guimarães 25 4 Cia. - 3) prove o ramo de atividade - 4) - declare o n9 de
inscrição no CGC 5) apresente o
documente de cessão.
União dos Torrefadores de Café do
Espírito Santo Ltda. (junto ao regia:
tio n 9 252.571) 1) prove o ramo de
atividade - 2) declare o n9 de inscrição no CGC. - 3) prove que o signatário do documento de cessão, de fls.
28, tem poderes para alienar a marca
em apreço.
Rádio Cristais cio Brasil S.A. (junto ao registro 256.852) . Declare o número de inscrição no CGC.
Ind. de Lã de Aço Mimosa S.A.
(junto ao registro 259.917 e 259.918 e
2784683). Declare ' o n° de inscricão
no CGC. e preste esclarecimentos,
tendo em vista que a procuração de
fls. 8, foi outorgada a Rex - Advogados Marcas e Patentes e a pet;ção
de fls. 6 assinada por Peixoto Guimarães & Cia.
Sabe Comércio de Materiais de
Construção Ltda. (junto ao registro
n9 273.367). - Declare o número .de
inscrição no CGC e apresente a alteração contratual de 24-4-70.
Laboratórios Brasileiros Associados
Ltda. (junto ao registro n 9 294.098):
- Proi'lre a transf. do licenciamento
do produto no SNFM. e declare o
número de inscrição no CGC.
Montana S.A. Ind. e Com. (junto
ao registro n9 300.474). - Declare
o número de inscrição no CGC.
Cia. de Cigarros Souza Cruz (junto aos registros na. 312.921 e 342.772)
- Prove o ramo de atividade e declare o número de inscrição no CGC.
Cia. de Cigarros Souza Cruz (junto ao registro n 9 389.593). - 1)
Apresente a procuração. - 2) Prove
o ramo de atividade. - 3) Declare
o número de inscrição no CGC.
Precetica Ind. e Com. Limitada.
(junto ao registro n9 404.811). - Declare o número de inscrição no CGC.
IBP Ind. Brasileira de Pigmentos
S.A. (junto ao registro nç' 405.025).
- 1) Apresente o original do documento de fls. 19/20. - 2) Prove o
ramo r.:e a:AI/idade. - 3) Declare o
número de inscrição no CGC. - 4)
Promova a alt, de nome de Alvamar
Com. e Representações Ltda., para
Alvamar Com. e Representações S.A.
- 5) Pague mais uma taxa de anotação. - 6) Preste esclarecimentos,
em fa(4. da divergência entre o nome
da requerente de fls. 13 - IBP
Brasileira de Pigmentos S.A. e o
nowe da firma incorporadora - Ind.
Brasileira de Pigmentos S.A. - 7)
Preste esclarecimentos, visto que a
sigla IBP não constado carimbo
apôsto na procouração 'de fls. 14.
Laia S.A ,. Máquinas e Equipamentos (junto ao registro n9 405.323). Declare o número de inscrição no
CGC.
Dart Industries Inc. (junto ao ree
gistro n 9 232.002). - Apresente nova

731

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Ouiraa-ftira 4.
voffiewle•-nem•

Março de 1971

h••n..7

Cia. Chimiett Merck Brasil S. A.
te a prova do registro de sua firma
procu. çao de acôrdo com o art. 162 número de inscrição no CGC. e apre- indiaaalal.
2) Deolítre 3 número de para Merc:a Brasil S. A. Produtoa
sentea procuração
do tal I.
inscrição no C.G.C. 3) Apresente Farmacêuticos.
Produtos Eletrônicos Rever Limita- procuração, e a prova da transf. do
L.n ant Corp. (junto ao registro
Mirabel Produtos Alimentícios So(titular do têrmo no 678.352) e licenciamento do produto no SNFMF. ciedade
curaç,
o de . — Apresente nova pro235.664)
n9
Anônima (junto ao Registro
acôrdo com o art. 162 do Ind. Eletrônica Rever Ltda. (junto 4) Prove que o signatário do doc, de n9 207.028). — Anote-se, mediante
ao termo n9 678.352). — Provem sua fls. 18, tem poderes para transferir apostila, a transf. para o nome de
CPI.
existência legal, indicando ramo de
Mirabel Produtos Alimentícios S. A.,
Am rican Cyanarnid Company atividade e número de inscrição no a marca.
já consignada na Certidão do TeTBarnabé Agro Induatrial Limitada mo
(nina, ao registro n 9 391.744). — CGC. — Quanto à Ind. Eletrataatt
de Depósito, por despacho publiAprea :nte nova procuração de asar- Rever Ltda., apresente a procuração (junto ao Termo n9 617.308). — De- cado
no D. O., Seção III, de 8-3-57
de
inscrição
no
C.G.C.
clare
o
n9
do co.o o art. 162 do CPI.
Proc. 3.033-55.
e prove que o signatário do documenImp. Sivel Ltda. (titular do TerJohason & Johnson S.A. Ind. e to de cessão, às fls. 22, tem poderes
L.mited (junto ao Registro
mo n9 641.241) e Arthur Schreiber e n?Ronco
Com. (junto ao registro n 9 245.51'1). para alienar a marca.
-- Anote-te a mudança
Moysés Be.snosik (junto ao Termo de 249.589).
Ae:esente nova procuração e desede
da
sociedade titular para
Usafarma S.A. Ind. e Farmacêuclare ) número de inscrição no CGC. tica
641.241).
—
Provem
sua
existência
n9
Croydon,
Surrey,
Inglaterra.
(junto ao termo n9 685,783). —
indicando ramo de atividade e
BraJmotor S.A. Empreetadimeatos Apresente o Contrato de Constituição legal
Contai:na,
Construtora
Industrial e
e Pa:ticipações (junto ao registro Social de depositante, procuração, a número de inscrição no C.G.C.
TermotécnIca 13.. A. (junto ao RegisJoseph E. Seagram & Sons (Sco- tro n9 179.612). — Arquive-se o pen9 261. .127). — Declare o número de prova do licenciamento do produto
inscrição no CGC.
no SNFMF. e declare o número de Canal) Lirrated (junto ao Termo nú- dido de anotação de alt. de nome por
mero 648.721). — Prove a alt. de falta de comprimento de exigência.
Friporifico Cruzeiro S.A. (titular inscrição no CGC.
nome e apresente nova procuração
do terno n9 306.585) e Cruzeiro AbaAlcebiades de Mendonça Athayde outorgando os poderes exigidos pelo
União Fabril Exp. S. A. (UFE)
te S./.. (junte ao termo ri 9 306.(a15). (titular do termo n 9 686.9685. — 1)
162 durante o prazo de vigência (junto ao -+,egihro n9 189.207). — Ar— PI 3ve o ramo de atividade — Prove sua existência legal. — 2) De- art.
da marca.
quive-te o pedido de anotação de
Quanto à Frigorífico Cruzeiro S.A.,
o número de inscrição no COC.
por falta de cumprimento de
declar) o número de inscrição no clare
Mappi da Brasil S. A. Ind. Far- transf.
-3)
Apresente
a
prova
do
licenciaCG-C..
macêutica (junto ao Termo número exigência.
mento do produto no SNFP/F.
Curvex Ind. Micromecânica Ltda.
665.150). — 1) Apresente procuraTexo S.A. Ind. e Com. (junto ao
Pronabio — Produtos Químicos e ção., 2) Pague a taxa de anotação. (junto ao Registro n 9 198.326). —
456.949).
—
Apresente
o
termo n9
Ltda. (junto ao ter- 3) Declare o número de inscrição Arquive-se o pedido de anotação de
origin 1 do documento de fls. 50/51. Farmacêuticos
mo n9 686.968). — 1) Apresente o no C.G.C. 4) Apresente a prova do transf. por falta de cumprimento de
exigncia.
Jott Tõrres (junto ao termo documento de mssão, procuração e licenciamento do produto no
119. 47.', .771). — Formule o pedido de a prova da transferência do licencia- S N F. ;VI F
Lemo S. A. Ind. de Roupas Brananota(' ao de transf. . do, termo nú- mento do produto no S.N.F.M.F.
cas (junto ao Registro n 9 205.878).
mero 173.771. para o seu nome, paDiversos
2) declare o número de inscrição
— Arquive-se o pedido de anotação
gando a respectiva taxa.
de alt. de nome aor falta de cumno CGC.
Rop 'ir S.A. Ind. e Com. (junto ao
Merck
Brasil
S.
A.
Produtos
Farprimeito da exigência publicada no
Kitasato Produtos Biológicos e Fartermo n9 527.671). — Promova 1. euD. O. de 16-7-70.
macêuticos
junto
ao
Registro
númemacêuticos
S.
A.
(titular
do
Termo
tent:c ção da fotocópia de fls. 31132.
Tine International Paint Company
Moo tana S.A. Ind. e Com. (junto n9 688.265) — 1) Apresente a prova ro 201.424. — Considerando ae a
(junto ao Registro número
ao tano ,n9 533.685). — Promova a do licenciamento do produto no Petição n9 039.415-70 deu entrada no Limited
o pedida e
auteni 'cação das fotocópias de fô- S.N.F.1VI.F. 2) Declare o número prazo estabelecido no parágrafo úni- 220.329) Arqnivease
de alt. cenaorne reiteradt,
co do art. 161 do C.P.I., torno sem anotação
lhas 21/22.
de inscrição no C.G.C.
efeito o despacho de arquivamento de às (Is. 26, por faita dé equmprisaento
1 Lar ae/ Ind . e Com. de Produtos
Dr. Juvenal Ricardo Meyer (junto fls. 24, para o fim de autorizar a ano- integral sias exigencitts”- publatadas
Farm eêuticos Ltda. (junto tut termo n 631.154). — Provem o licen- ao Urano ri9 6E8.266) — 1) Apreeen - tação de alt. de nome, da licenciada no D. O. de 28-7-70."
ciameato do produto e a transf. do
_ Acumuladores Moura S. A. junto
licenc emento do produto no SNFMF
ao Registro n9 27.387). — Arquive-se
o pedido de anotação de alt. de nome
e dee arem o número de inscrição no
de acôrdo com o parágrafo único do
CGC. Prove que o signatário do do111.19.9 dernormwrorm.
art. 161 de C.P.I.
cumer 'o de cessão, às fls. 15, tem poderes para alienar a marca.
Wahralen S. A. Com . e Ind. (Mato ao Reeastro n9 209.799) . — ArFor nealcals Com e Ind. de Proquive-se o pedido de anotação de
dutos Químicos Ltda. (junto ao teralt. de nome de a. cm o pamo n` 631.1543. - Prove o licenciarágrafo único do art. 161 do C.P.I.
mento do prorluto e a transi. do liLinhas Corrente S. A. (junto ao
.F
- cencii mento do produto no SNFM
Registro .9 219.0.7). — Arquive-se
e dec are o número de 'mereça() no
PROFISSA0
EXERCICIO
o pedido dc anotação de alt. de nome
CGc,,
da licencigda em face do parágrafo
:matsu & Irmos Ltda. (tituúnico, art. 16:1, do C.P_.I.
lar do termo n9 653.011). — Declare
739
—
De
15-7-11969
li ntreal Engennaria S. A. (ULei
n
o4
o trill lero de inscriçâo no CGC.
lular do Registro n9 333.739). — Ari
Hirafund Ikesaki (junto ao termo
quive-se a Petição n9 18.254-70, de
n9 651.011) . - Prove o reaistro
acôrdo com o parágrafo único do ar~cio 6 , 62.497 — De 1-4-1968
firma indicando ramo de atividade e
tigo 161, do C . P . I.
núme o de inscriçaso no CGC., aague
Química Argentia S. A. Comera taxi de anotação devida e aprecial, Industrial, Financeira e Imosente a procuraçao.
biliária (junto ao Registro número
Petrolsul S.A. Abastecedora Sul360.274). -- Arquive-se o pedido de
Pivulancie a* 1 .056
brasil ira de deavados de Petróleo
anotação de alt. de nome de acôrdo
(junte ao termo n° 665.285). — Decom o parágrafo único do art. 161,
clare :) número de inscrição no CGC.
do C.P.I.
e apr( sente a procureçO o.
Vaclav Soukup (junto ao Termo
Pkiii.4,:Ua C4 0.111
Ind Automobilística Borton
544.364). — Arquive-se o pedido de
(titult r do termo n9 668.888) e 13oranotação de transf. por falta de
lem Il.A. Empreendimentos Induscumprimento integral da exigência
triais (junto ao termo n9 668.888).
publicada no I). O. de 14-12-70.
— Provem sua existência legal. indiSanta Constância Tecelagem Socando ramo de atividade e número
ciedade Anônima (junto ao Termo
A V.P.-MIA
de ins)rição no CGC. Quapto 11 13orn9 671.71e). — Arquive-se o pedido
lem . A. Empreendimentos Indusde anotaaaa de alt. de nome por
triais, pague a taxa de anotação e
Na tvuenebeira
falta de cumprimento da exigência
aprece íte a procuração.
publicada no D. O. de 30-11-70.
Averdda Rodrigues Alves re 1
Pect o da Costa Santos (titular do
Santa Constando. Tecelagem b. A.
termo n9 670.612) e Alvaro José de
(junto ao Termo n9 671.730). — Ar°Racial (junto ao termo n9 670.612).
AgCurde 1:
quive-se o pedido de anotação de al- Pr(vem o registro de firma inditeração de nome por falta de cumcando ramo de atividade e número
Ministério da Faxeddh
primento de exigência publicada na
de inscriçâo no CGC. — Quanto a
D. O. de 23-11-70.
Alvela José de Oliveira, apresente a
Postal
de
Reembeiise
Pleuolar Fuganti S. A. Utilidades
Atende- ae a pedidos pelo Serviço
procar o;:i, o e o original do documento
Domésticas (junto ao Termo número
de fls. 11.
642.716) . Retifique-se o nome da
Intral S.A. Ind. do Ma teriais- Elédepositante para Plenolar Fuganti
1.m tiraaília
tricos (junto no termo rd ei 1.430 ) .
S. A. Utilidades Domésticas.
- Pn e o remo de edleide
(4a sede do l) 1 N.
Ludevia Scherk (titular do Registro
ecoa S A .
P COM
Interatteinual re, 76.893 — 32.585 —
roa
70.615. - Arquive-se o pedido de
vo + knin 11 9 ;•:(;
Prove :o ramo Lla atividade, declare o Mi' Ia.*
anotação de alt. de nome de acôr—
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aI 9 164.501 - Aperfeiçoamento ee:
N 9. 148.508 - Processo kora produzir catailicamente dias-ui/1u)) de meio distribuidor de agente d.
Ficam notificados os requerentes carbono, a paetir de eraeofre e hidro ir ento - General Electric Company
abaixo mencionados, para compare- carbonetos gasosos -- Marco Preda, N9 122.147 - Processo de preparaN 9 169.364 - Processo para a pre- ção de isoprêno e ácido acético poi
cerem a este Departamento, a fim
de efetuarem o pagamento da taxa paração de uma composição adequa- decomposição catalítica de acetado de
final e da primeira anuidade den- da para uso na dissolução química, 3-metil-s-buetno-1-ol e doacetato de
de metais - Allied Chemical Cor- glicol isoprênico Idemitsu Ko,san
tro do prazo de 613 dias:
poration.
Kabushikikaisha.
Privilegio de Invenção Deferidos
N9 175.136 - Composições retarda- N9 129.340 - Processo de tratamendoras de incêndio - Hookrer Chemi- ta de película transparente - MinN 9 156.397 - Aperfeiçoamento em cal Corporation.
nescsia Minin and, Manufacturina
carretilha para linha de pesca - ES- N° 175.430 - Processo
Company.
de
fabricatanislau Twardowski - (Deferido, de ção de um corante mono-azóico N9 131.198 - Aperfeiçoamento em
acôrdo com o laudo técnico, com ex- amarelo solúvel era água - Farb- dispositivo para aplicar uma vacina
ou um material de teste biológico --;
clusão do ponto n 9 2).
werke Hoechs' Aktiengellischrft vca
Harvey Kravitz e Norman Lettvin.
Mister Lucius & Bruning.
N°
150.675
Produtos
não
tecidos
SEÇAO LEGAL
N 9 143.425 - Processo de extração
de teia ligada e processo para preN9 141.269 - Processo para pre- e de
purificação, em fase liquida, por
pará-lo - British Nplon Spinners parar produtos vulcanizados com
Exigências
meio
de um solvente seletivo, dos
características elétricas e mecânicas componentes
aromáticos contidos em
elevadas,
à
base
de
copolimeros
oleN9 404.466 - Sociedade BandeiranN° 173.141 - Processo de Cemencertas frações de reformação do petróf
micos,
assim
como
artigos
dêste
te Ultramarino Ltda. (titular do Re- -taçao com aluminio - Shinto Kogyo
- L'Office National Industriei de
modo obtidos - Montecatini S)cieta leo
gistro-n 9 300.595). J Diga sôbre o pe- Kabushiki Kaisha.
L'Azote.
Generale per L'Iruiustria' Mineraria
dido de caducidade.
N 9 144.329 - Processo para agloN 9 175.264 - Aperfeiçoamentos em e Chimica.
SEÇÃO DE RECURSOS
merar as partículas de um latex aquoos:ladeiras -- José Knapik e AnW 152.409 - Processo para o tra- so de pelo menos um polímero de petônio Knapik (Deferido, com et- tamento
combinado pela umidade e los menos 1 um monômero de viniliExigências
clusão do ponto n9.4).
alta temperatura - Artes Maschi- deno
Polymer Corporation I.td.
IV 175,234 - Aperfeiçoamentos em zienbau Dr. Ing. Meier-Windhurst.
Inds. de Chocolate Lacta S. A
N9
145.990
- Aperfeiçoamento em
ou relativos a máquina para raspar
(junto ao Têrmo n 9 419.255).
N° 156.697 - Composição regula- material fotográfico para o processo
Apresente nova procuração qae dê 'pneus - Renato Maggion - (Defe- dora
de espumas e processo para de alvejamerito com argento corante
podêres para desistir do recurso.
rido com exclusáó do ponto n 9 3). preparar
a mesma - Dow Corning - Ciba Societe Anonyme.
IV
161.306
Aperfeiçoamento
ao
Corporation.
N9 148.-530 - Processo para fabriRecursos interpostos
processo dê fabricação de alumina
car um artigo textil de nylon - Mona
N°
122.163
-Processo
para
reBial Farmacêutica Ltda. (no re- Anidra- e instalação para á execução ti culaeão ou aruzamento de aro po- santo Company.
curso interposto ao deferimento do deste processo - Schweizerische Alu- lialceno Wallace & Tiernan In-. N9 150.892 - Aparelho para o esTer
' mo n 9 437.489, marca "Noval- miniudi A. G. (Aluminium Suisse corpora ted
tirar a quente de filamentos - CourS.A.) '(Alurninio Svizzero S.A.) gin").
taulds Ltd.
(Saviss Aluminium Ltd).
W 160.448 - Composições TermoTransparentes resistentes a N9 151.048 - Aperfeiçoamentos em
plásticas Transparentes
Diversos
N o 164.813 - Aparelho 'para coo ser .impacto
e process o de fabricá-las - ou relativos a fabricação de vidro
var
materiais
deterioráveis
de
oriplano - Pilkington Brothers Ltd.
N 9 516.372 - Cia. Fiação e Tece- gem animai e vegetal - Whirlpool Koppers Com p any Inc.
N 9 152.403 - Composição de malagem de aTundisaill - Torno sem efei- Corporation,
161.256
Aparelnagem
para
449
c uniforme das fibras no téria e processo para tornar ativo, em
to a exigara gablicada no D. O. de N 9 165.496 - Processo para presermaterial de polpa para papel em uma um campo eletrostático, um floco de
17-g-70, darendo o recurso ser apreo crespo em fibras compostas de máquina de fabricar papel - Fitch- fibras lineares, sintéticas - Monsanciado, interPosto por Cia. União Fa- var
to Company.
auto
encrespameneo
Monsanto
burg Paper Comapny.
bril.
Company.
N 9 155.765 - Processo para a proa
. . 649. - Sistema de oaigênio dução
Na 158
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de ésteres de vinila de ácidos
1-65.449
Aperfeiçoamento
em
terapia
Union
Carbide
CorpoN9
aromáticos ou alifáticos saturados
SECRETARIA GERAL E
processo
para
a
produção
de
raion
e
ration.
mono e dicarboxílicos Imperial
SERVIÇOS
la celulósica, com a madeira de he150.025 - Un.; processo para a Chemieal Industries Ltd.
vea
Ilrasidensis
Ascnatfenburger
snearacão
de
éter
metilico
de
diacee
D . O. de 18 de fevereiro de 1971 Zt
ellstoffwerke Aktiengesel l schaf
tona álcool, da diacetona álcool - N 9 156.396 - Processo para redua concentração de mercúrio em
Research Maats- zir
Expediente de 1 de março de '1971 -N 9 170.879 - Processo para .a pre_ Shell Internationale
gás contaminado com êle - Allied
paração de mono-e disazocorantes cha nn i i N.V.
Chemical Corporation.
hidrossolúveis - Farbwerke Hoechst N 9 152.118 - Processo para a abriEXPEDIENTE DG SENHOR
149 157.331 - Composições de verAktiengesellschaft
vorm.
Meister
Luicaca,o
de
hidrocarbonetos
clorados
-SECRETARIO-GERAL
de poliuretana - Henkel & Cie.
Imperial Chemical Industries of Aus- nizes
cius & Bruriing.
Gmbh.
N9 203.735 - Irmãos Raadazzo N9 131.923 --- Composição para con trafia and New Zealand Itd.
Amortecedores S.A. - (Nos termos ferir um marco d'água a papel --- N 9 169.595 - Processo para a Pra" 149 157.392 - Processo para suportar uma Unha de vidro ou material
da delegação de competência con- Customark Corporation.
paração de misturas gasosas conten- análogo
e dispositivo para sua realiferida pelo item 10 da Portaria Mimonóxido
dt
c.arbot
- Compagnie de Saint-Bobain.
nisterial n 9 118, de 30-3-1970, publi- 1 N 157.208 - Dispositivo tensor para c'
nohidrogOvrio
- Shell Internation'ale Research zação
Privilégio de Invenção Indeferido
cada no Dictrio Oficial de 1-4-1970, um bastidor empilhador de_ peneiras Maatschappij N.V.
e de acôrdo com os inclusos parece- - Gebründer Buhler A. G.
dação
instantânea de furos ou cor.
N9 158.183 - Aperfeiçoamentos em 149 185.664
- Nervo processo de_ ve•
res do Instituto Nacional da Proprie- No 163.081 - Processo para recupe- sêlo
de
vedação
para
tanques
de
protes em câmaras de ar ou pneus sem
dade Industrial, dou provimento ao
dutos
de
petróleo
com
tecto
flutuante
ração
de
litio
a
partir
de
silicatos
recurso, reformando, em conseqüêne original formulação de pro- Sanson Vasconcellos Com. a Ind. câmara
dutos vedante - Tube Mester Ind. 6
cia, o ato que indeferiu o pedido de portadores de litio calcinado - Mi- de Ferro S. L
nistere
des
Richesses
Naturelles.
preferência para despacho do procesde Vedação Instantânea de
149 152.706 - Aperfeiçoamentos em Com.
Pneumáticos Ltda.
149 163.936 - Processo para a pro- máquina
so de concessão de privilégio de mo
de
conformar
calçados
-a.
de li lingotes, placas e biletes
creio industrial para "Moo modêlo de dução
Exigências
metálicos e aditivo nêle utilizado - Narciso José Tocchetto.
amortecedor" formulado por Irmãos Foseco International Ltd.
N9 152.707 - Maquina para enformar o calcanhar de calçados - Nar- Montecatini Edison S.p.A. - No
Randazzo Amortecedores S.A.).
N 9 169.256 - Processo para a pro- ciso José Toccnetto.
• pedido de alteração da razão social
dução
de
-filamentos
de
-_polipropilenc
N9 212.087 -e-- L. Herzog S.A. Inda pat. 80.193 - (Apresente nova
149
155.950
Processo
e
dispositivo
dústria e Comércio - (Nos têrmos estereospecificos de attaresisteneia- para laminar machos de /tarraxa - procuração, •de acordo com o art. 162
Celanese
Corporation
of
America.
do
C.P.I.).
Perene Erdelyi.
da delegação de competência . confeN 9 170.359 - Composição para tor
N
9 186.266 - Aloja Rafetzeder í-a
rida pelo item 10 da Portaria Minis- nar
aderentes à borracha matérias N 9 156.741 - Mecanismo de acio- (Modifique o titulo da petição para
terial n 9 118, de 30-3-1970, publicada têxteis, processo para' a utilização da namento intermitente- de permutado- dispositivo
para extração mecânica de
ias dos pontos intermediária, para
no Dierrie Oficial de 14 - 1970, e de dita composição - Societé Rhodiade caroço r de frutas, especialmente
ligações
elétricas
Hitadhi
acôrdo com os inclusos pareceres do ceta.
amêndoas de babaçu - harmonize
149 158.539 - Aperfeiçoamentos em de
os pontos características com o ra5v0
Departamento Nacional da Proprie149 176.264 - Equipamento para interruptores
Antônio
Francisco
a
-título).
dade Industrial, nego provimento ao carga de bôca de forno - Ishikawa- Podrigues dos Santos.
jima-Harima
Jukogyo
Kabushild
Hoecht
iN9 189.110 - Farbwerke
recurso para o fim de ser mantido Kaisha.
149 159.729 - Fôrma desliza„nte para Aktiengesellschaft
vorm. Meister Lula
concretagens - Maria .Tor., Mdinolft chis
o indelNimento do pedido de prefe& Bruning - (Deve o requeren1 9 157.708 - Processo ue polim .eri- Machado
rência 'para despacho do processo de zação
te retirar oa pontos 5 (reivindica sna•
- Imperial Cliemical InausN9 163.414 --- /Dispositivo de Anco- téria) e 0 das reivindicações por escoeces.são de privilégio de invenção tries Ltd.
para armaduras de protensão terem de acôrdo com o Código).
de um "Aparelho para ginástica e N 9 158.346 - Processo para a pra- , ragem
Socete "Technique pour L'Utilisa' Laboratório Searle Sintético Ltda.
meca n ntere pia" formulado por L. dução de ftaloil-pirrocolinas - OPA 1,,ou de Is RecOntr-inte (S.T41.P.
- No pedido de anotação de cessátn
1Procedes Fe .lyssinet)
Comércio). Societé Anonyme.
Herzog S.A.
do com o parágrafo único do art:go
únici do art. 161, do -C.P.I.
Anderson Clayton S. A. Ind. e
Com. (junto ao Têrmo n 9 510.440).
- Arquive-se o pedido de anotação
de alt, de nome de acôrdo com o parregrafo único do art. 161, do C.P.I.,
eis que a procuração de fl. 20 teve
o seu prazo de vigência terminado
em 31-12-70.
Distribuidora de Comestíveis Discos S. A. (junto ao Têrmo numero
692.082). - Arquive-se o pedido de
anotação de transf. de acôrdo com
o parágrafo único do art. 161, do
C.P.1.

Indústria e

Notificação
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de iso da pat. 172.555 - (Complete
a tara de averbação dr contrato).
N, 135.205 - Rohm & Haas Compan r -- (Cumpra a exigência supra)
IV 222.477 - Starnicarbon N. V.
Cumpra a exigência técnica).
Ttxtron Inc. -- No pedido da tratosferê leia da pat. 66.18a - ((Arquivese c pedido de ao eta(gto de transferênc, a, inet. 26262-69 de acôrdo com
o § único do aret 162 do CPI).
xt ren Inc. - Nu Pedido de transfere icia da pat. 66.188 P. I ((Apresent.! procuracão de .acôrde com o artigo 162 do CPI).
Ni 191.007 - Irmãos Macedo 'Ude
r- ((Pague a taxa relativa no depósite co pedido).
O vosicão
C. a. TJsina.s Nacional • - (Opoente

do P. 191.007-M ei. ,

Reclusos
S A. de A p licaciones Sanitárias
(Ne recurso interposto ao indeferimer to do T. 166.168 -- P.I. - 1.
Chocolate Duleora S. A. (No recurso p rovisório interposto ao indefe-.
rimanto cio t. 180.050 - MI.).
Diversos
N , 157.927 Textrcot Inc. (Arquive-a e o pedido de anotação de transfer(ncia de acôrdo com o parágrafo
' nico do art. 161 do C.P.I.).
ú
N' 191.578 -- N y lo-Thane Plastics
Cor . ). (Desarquivedo).
Dez, slencia em Ordem
Arquivam ento de Processos .
leV 100.285 - Phrix
Werke akteen e selischaft.
N 114.788
Union Carbide Corpo-
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DIÁRIO OFICIAL (Seçâo IH)
•
Engenharia
N9 662.843 - Incorporado/ao e Ad- I N9 678.760 - M.
Iviecenitaí Equipamentos de ',scritóministradora Centrolar Ltda.
rios S. A. - Apresente novos exemN 9 664.030 - Fábrica de Calçados plares discriminando precisamente
Nejuco S. A.
máquinas operatrizes.
N 9 681.743 - Ind. e Com. Trorion
Na 583.669 - Bracco Novotherápica
Sociedade Anónima.
Laboratórios S. A. - Apresente novos exemplares sem referência a marN9 681.930 - Bozler '& Cia.
ca genérita sem direito a côr semeN9 681.985 - Arrofer Ferros e Me- lhante na cruz cumpra o artigo 96.
tais Ltda.
§ 5" do C.P.I
N9 682.489 - Tecturn Construtora
Limitada.
Exigências
N9 688.017 - Eletro Armes Ind. e
Indfietrias Gessy Leyer S. A. - No
Com. Ltda. - Apresente procuração.
pedido de licença de uso do registro
N" 696 201---"- Fábrica de Baterias 354.875 declare o número de inscriApresentt. procuração.
ção no C.G.C.
IT 698.093 - Transpacific Rádio
Prove o ramo de atividade da conTelevisão Eletrônica Ltda. - Aprecessionária.
sente procuração.
Promova a autenticidade das fotoN' 666.146 - Dargel Empreendi- cópias dos documentos de fls. 10-19 e
mentos Imobiliários Ltda. - Cole cumpra o disposto da alínea b do
etiquetas nos exemplares.
item 1, Portaria n9 30-70 - de 19 de seN 9 697.056 - A Tonelle S. A. - rembro de 1971 do DNP1.
Ind. e Com. de Metais. - Cole etiCia. Brasileira Givauclan Fábrica
quetas nos exemplares.
de Essências - No pedido de transfeN9 685.540 - Fabrica de Lustres rência do reg. 359.560 - Prc va a
Mazzuca Ltda. - Cole etiquetas nos retificação da natureza do registro
exemplares.
no crocumen,os de Ce pois trata-se
N9 672.854 - Braspia S. A. In- de marca Mista Esrolko Flora.
dústria e Com, de Matéria Plástica
2 - Prove que o signatário do do- 'Assine os novos exemplares apre- cumento de cessão tem podêres para
sentados.
alinear a marca em aprêço.
N9-520.061 - Iseki Mitsui Máquinas
3 - Prove o ramo de atividade e
Agrícolas S. A. - Exclua das etique- declare o número de inscrição .no
tas aericultural mitehMery.
G.G.C.

a

ylimmulnri

•n•ia•

n.

N 130.203
Morosa to Ceinpany.
N / 43.971 - Monsanto Cornoany.
.1n1' 144.923 - 1VIonsanto Company.
N" 145.649 - Monsanto Company.
N 146.967 - The Sherwin Williams
Coa Inany.
Ne 149.134 - Monsanto Compa,ny.
N 149.188 - Monsanto Company.
N' 152.286 -a Monsanto Company.
N • 158017 - Monsanto Company.
N' 160.430 - Konsanto Company.
N' 170.439 Monsanto Company.
N' 173.921 - General Foods CorpoTad on
N' 174.580 - Kalie Aktleageselis-

Cha

t.

N" 181.983 - Monsanto Company.
N'' 187.476 - Veaston Chemical Corpor; tion.
• 189.916 - Luois Wein Johnson.
1VP 202.736 - Celso rfadizeno Silva
(Arjuivem-se os I.;iocessos).
Rejublfcaçáo - Presidente - Secre, ir ria Geral e Serviços.
D. O. de 18-2-1971
Expediente de 1 9 de Insano
de 1971
Marca In deferida
IV 682.480
LINDABEL - Lindoueel Boutique e Perfumaria Ltda.
1. 48. (indeferido era face do registo 317.146).
Cumpra o art. 73 e• sua Inscrição
no C .G.C.
N' 641.352 -- Tronco do Ipê e Deeor; ,ções Ltda.

COLEÇÃO DAS LEIS
1970
VOLUME VII
4 ATOS DO PODER LEGISLATIVO ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
Leia de outubro a dezembro
Divulgação n.° 1.157
PREÇO Cr$ 5,00
VOLUME VIII
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Pecretos de outubro a dezembro
Divulgação e.° 1.156
PREÇO Cr$ 30,00
A VENDA:
Na .Guanabara

Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembtilso Postal
Em • Brasília

Na sede do D . I . N.

Cia. Brasileira Givandan Fábrica
de E' :cias - No pedido de transferem:ia para o seu nome dos regis-;
tros ne. 359.561, 363.729, 523.316,
3E3.859.
1 - Promova a retificaçao da natureza do reg. do documento de cese pois trata-se de marca Mista
Esrolko Flora.
2 - Prove que o signatário do documento de cessação tem poderes para alienar a marca em apreço.
3 - Prove o ramo de atividade e
declare o número de inscrição no
C.G.C.

Italvolt S. A. - Aparelhos Elétricos - No peado de alteração de nome para o seu nome do reg. 277.193
(apreserte a otocuracão e declare o
número d e inscriçlo no C.G.C.).
Laboratório Luer S. A. -a No pedido de C:eletricidade do reg. 286.090
(cumora a Importância do pedido de
caducid da o sugerido pela seção).
John Wellear Soe - Limited - Titular do reg, 255.855 - Apresente
nova tle:ocuractio com poderes para
receber cittrçrks judiciais sem citam o
Decrel o-lei a
. 1rnia.o.s deixas & Cia. Ltda. titular
Prelúatria Riberipretana de Calçartr.s Leia. --• No pedido de anotação
de r-as4eáncia. para o seu nome do
'. 613.258 (declarem os requerentes, o
oúmero de inscrição no C.G.C. e
prove a reouerente sua existência legal teci andoo ramo de atividade e
pa g ue ri taxa de anotação).•
McQue - te r. - Cum1n19 639.397
pra os rt s 81 e 162 do Q.P.I.
Nr.' 480.797 - • Mitsui -& Co Ltd. C, (,ertG r, do de re gistre apresentado
a fls. 25-29 corresnondente à marca
Mitsui Bussan Keisha Limited e não
que se pretende registrar -o presente tesemo - Mitsui Flussan.
Cum era o art. 81 com documento
hábil e ;unte procuração de acôrdo
com o art. 132 do C P I.
N" 648 634 - Ricardo Pedro Ruas
- Anresente novos exem pdres discriminando precisamente suas partes e
acessór i os e cumpra os art. 81 e 162
C . P . I.

McGraw Edison Comlefç' 664.640
' oany -- Apresente novos exemplares
,a-criminando os dispositivos reivindicando e cumpra os arts. 81 e 162 do
C.P.I.
N9 668.275 - Farmácia Claudio
Ltda. -- Apresente novos exemplares
sem referência a marca genérica discriminando os produtos comprovação
do número de inscrição no CGC
inote a autorizacãe eeraec'da nelo
SNFMF para comercializar ou induSriaeizar ds produtos.
N9 674.311 - Instituto Terapêutico Seil Ltda. - Revalide o documento de fls. 9 e 10 e c regularize tendo em vista a divergência
quanto ao nome da marca entre o
mesmo e a prioridade do depósito.
N9 687.670 - Indústrias Eric S. A.
- Apresente novos exempeores sem
re 'e-emcia a marca genetece (Usem.m;tranclo precisamente os aitieos.
' N i( 60.1.06 - Van Dern Company
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Apresente novos exemplares dis- dade do correspondente pedido deeriminando precisamente os equipa- positado na Repartição -de Patentes
atantos e cumpra os arts. 81 e 162 dos Estados Unidos da América, em.
4 de setembro de 1959, sob o númecio CPI.
N9 683.677 - Fried Krupp Cum- ro 838.063.
N9 132.145 - Privilégio de invenpra os arte. 81 e 162 do CPI.
N9 689.310 - Otis Engineering ção para aperfeiçoada composição
Corporation --- Cumpra os arte. 81. para impedir auto aquecimento Monsanto Company Pontos publie 162 elo CPI.
cados em 25-2-71 - Depositado em
N9 689.-873 - Regie Nat Onale des
30-8-61 Ficando retificado o toUsines Renault - Cumpra os arti"-.
tal de pontos para 10 pontos apreg`os 81 e 162 do CPI.
sentados.
• N9 650.642 - Aluminium Company
N9 135.422 - Privilégio de invenof America - Apresente novos exem.
ção para carburador - Societé des
piares discriminando precisamente os Carburateurs Solex - Estabelecido,
arti gos exclua tintas s s tisfeca, o que
na França - Pontos publicados em
determinam os arts. 81 e 162.
19-2-71.
N9 696.606 - Laboratórios Gla,xo
N9 137.391 Privilégio de invenEvans do Brasil S. A. - Regularize
ção para processo para extrair imo documento das fél has quassaa
purezas e gliceroi de sabão bruto nome do proprietário entre -o mesmo Colgai e
. . com oa, la • • a divergência entre o meein e canil tos publicarias, em 25-2-71.
piares e quanto a sua. validade que
N9 141.111 - Privilégio de invenexpirou em 15-12-70.
ção para processo de revelar lato
N9 404.724 Cari Zeiss - Apre- mas sucessivamente em um banho
carnonil bieuifito tendo hicireguesente a prova de que a marca esta
,10112( como único agente no revelação
em vigor no pais de origem e proe de conservar a atividade de una
curação de acôrdo com o art. 162 lito revelador, e, combinação de soa
do Código.
• lução reveladora empregada - PoChemco Inc. - 'Pontos publiN9 410.210 - Fried Krupp - Apre- E wers.
cados em 25-2-71 - Fica retificado
sente a prova de que a Merca está a prioridade, do correspondente peem vigor no pais de origem, pro- dido depositado na repartição cie pados Estados Unidos da Amécuração de acôrdo com o disposto no. tentes
rica, era 14 de maio de. 1032, sob o
art. 162 do Códi go e novos ex m o1 a- n 195.030 e o total de Pontos para
poes apreson:ad.s.
res a marca genérica e discriminando os artigos.
N9 142.140 - Privilégio de invenN9- 410.207 - Frie Krupp - Apre- ção para processo para preparar :talhas e fitas transferidoras de 'tinta
sente a prova de que a marca está - -E. 1. du Pont, de Nemours and
em vigor no país de origem, pro- Company - Pontos publicados em
curação de acôrdo com o disposto no 25-2-71 -- Fica retificada a prioriart. 162 do Código e nova )'O- dade do correspondente- peando depeitado • ao re de iman ea
res a marca genérica e discriminandos Estados Unidos da Américo em
do os artigos.
14 de agosto de 1961 sob n 9 131.075.
N9 142.201 - Privilégio de invenArquivados por falta de pagamento
•ção para origina/ disposição consda taxa final
trutiva de espelho bucal - José Ro5.".

Pontos
N9 253.249 - Lares Produtos Do- berto Costa de Lacerda
ptiblicados 'em 19-2-71
Depositado
mésticos Ltda.
em 17-8-62,
Ws 145.912 - Privilégio de inven-Arquivados em face do artigo 99
aão para processo para fazer mate§ 29 do Código
sia"s lamoa 1-, •• • c
•
"'
N9 664.250 -• Churrasqueto Pardal - E. I. du Pont de Nemours and
Company - Pontos mai-amados cal. !
Ltda.
25-2-71..
•.
N9 691.494 - Panificadora das RoN9 . 147.217 - Privilégio de invensas Ltda. eão para nôvb processo de tingimen- j
N9 672.465 - Selrio Seleções Rio to - Imp erial. Chemical Industries
Limited Pontos publicados em 25
Modas Ltda.
de fevereiro de 1971 --• Depositado'
em' 22-2-63,
Arquivado
, N9 148.244 a- Privilégio de invenNe 684.913 -e- Sociedade 2ileccaOtil
ção para aparelho para polimerzação
ein :
João Destri Ltda.
T
Tio!' condee .) continua de mononão estar previsto em lei -o que se
meras formaddres de poliamidas
reg= na pet'ãon n s '5. im de 2 9
Pon r
arquive-se nos têrmos da portaria tos publicados em 19-2-71 -- Fica
n9 22-70 - Arquive-se o processo.
retificaria a prioridade do coÉrespondente pedido depositado na repartição
Retificação • de Pón
de patentes da Inglaterra, em 5 de
de 1962, sob n9 13.070.
N9 122.273 - Privilégio de' inven- Z:bril
158.883
- Privilégio de invenN9
ção para artigo de fabricaoão que
compreende uma base tibmsa flexi- ção "para tampa de garrafa - Eta.E-a sin es •, • Esta pele cie
vel impermeabilizada a água proces- blisiemen
ia em L'achtenstein - Pontes publiem'
so de imn- ereeasevae.cados em 11-2-71 - Fica retificaria
composição de revestimento Peva uso a 'prioridade "do correspondente inem ta'. nacce.sso - P- - • e- • e- -• dicio depositado na repartição ri' paCompany - Pontos publicados em tentes da Suécia em O de inalo de
25-2-71 - Fica retificada a priori-- . 1963:
_ sob n 9 4.906.
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Ng 162.161 - Privilégio de inven- xiga flexível do mesmo" - Jean Meu
ção para aperfeiçoarlientos introdu- der e Olaer Patent Company pont
zido em ceixilho para :;rade de ralo
- Fernando Vaz Pereira - Pontos tos publicados em 19-2-71, - deposl.,
publicados em 19-2-71.
todos em 12-10-65.
N9 162.803 - Privilégio de invenN9 174.484 - Privilégio de invençãO
ção para escada portátil e retriatil para "Dispositivo anti-furto pára vef.
contra incêndios - Nelson de Couto
e Silva Marques Lishôa - Pontos culos em geral" - Eugenio Giora
pontos peblicados em 19-2-71 - depo.
publicados em 19-2-7S.
sitado
em 1-11-65 - fica retificado O
N9 164.688 - Modelo industrial
para um nôvo tipo de brinquedo ca- inicio do 19 ponto. Dispositivo antt.
minhador -Para criança Seisho furto para veículos em geral caracteNina e Yoshitaka Otomo - Pontos rizado por compreender inicialmente
publicados em 19-2-71.
um circuito acionador do dispositivo
• Nç' 165.859 - Privilegio de inven- anti-furto circuito êste formado por
çao para 0,X e- :SS.) d : o- • fusão - Imperial Chemical Industries um pequeno cabo o qual de bateria
Limitecl - Pontos publicados em 25 dos acurriuladores introduz a corrente
ec. soei:, de 1:: .
elétrica no quadro de comando do
N9 166.550 - Privilégio de inven- .veiculo, e mais particularmente ao
ção para nôvo modele dc si ião para interruptor do circuito de ignição.
avat(:nos e a C:111W: Na- sendo que o referido...
zareno Francisco Tagliacossi - Pon. N a 175.181 - Privilégio de inven.
tos publicados em 19-2-71 •-• .Depositado em 27-1:65.
ção para ,'Aperfeiçoamentos em equi.
Ny 167.245 - Privilégio de Inven pamentos para transportes ferrovia.
ção para- "Elemento de Suieieão para rios" - Frueh.auf do Brasil S.A. In.
a interconexão de peças de cor s,tru- deústria de Viaturas - pontos publição, especialmente de chapas". Artur Fischer pontos • publicados em cados em 19-2-71 -- .-depositado em
19-2-71 - fica retificado a prioridade- 25-11-65.
do correspondente pedido depositado
N9 175.874 -Privilégio de invenção
na Repartição de Patentes dasAlemapara
"Matriz múltipla para moldar •
oba, sob n° F 42 027 v/37b, em 17 de
artigos de fôlhas plásticas e aparelho
fevereiro de 1964.
N9 170.535 - Privilégio de Invenção incluindo a mesma". - The Molhas
para "Sistemas de Contrôle Eletrô- Organization Limited - pontos pu-'
nico pára o funcionamento de quei- blicados em 1.9-2-71 - depositado 'em
madores de combustível" - Whirlpool 21-12-65.
Corporation - pontos publicados em
N9 176.222 -- Privilégio de invenção
19-2-71 -- fica retificado a prioridade
do correspondente pedido deporitado para 'Uma unidade de separação utieá. Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte,- em lizando una laminado de membrana
76 de outubro de i964. sob o número seletivamente permeávn para separar
13.400.
os .constituintes de Mn fluido de ali.
N9 170.626 Privilégio de invenção mentação e una . processo'de fabricar
para "Aperfeiçoamentos em carrega- dito laminado" - Dorr-Oliver Ineor.
'dor cornpressível para cartuchos" porated - pontos p ublicados eni
William Charles Bye - pontos pude fevereiro de 1971 - depositado em
blicados em 19-2-71 - fica retificado
4-1-65 - fica reti ficado a prioridade
a prioridade do correspondente pedido
do correspondente nedido denoRitselo
depositado na Repartição de Patentes'
na, Repartirão de Patentes dos Esta.
dos Estados Unidos d Anealca, em
dos Unidos da Asna'aca em 4 de ja24 de junho de 1964 sia) o n 9 377.672.
neiro de. 1965, sob o 119 423.173 e e
N9 170.748 - Privilégio de,invenção total de pontos para 15 pontoe apro.
para. "Uma caixa versátil para toma- sentados.
das de piso ou parede" - Armando
N9 176.690 - Pr'viléer i o de invenoão
Goes Penna - Pontos publicados em
para Anerfei coamentos em E relativos
19-2-71.
ao aprove i te mento rio Or comprimido
N? 170.652 - -Privilégio de Inven- pela trepidarão dos veículos em marção para "Processo de tratamento de cha". - Kuinhiko Minai/mira - 0011.
esgôto"
Sterling Drug Inc.
pon- Los publicados em 19-2-71.
tos publicados em 25-2,71 -• deposiN9 177.295 - Privilégio de inveneão
tado em 23-6-65.para
"Processo para carregar lixo fia
NQ 171.526 - Privilegio de •invenção
para. "Aparelho de movimento inter- outros materiais em um veículo de
transporte e dispositivo para sue res.
mitente"' - Time • National Cash
lização" - Mikko Terho - pontos
gister Company - pontos publicados
publicados em 25-2-71 depositados
em 25-2-71 - -fica retificado o total
em 18-2-66.
de pontos para 15 poveos apre"onta'dos.
N9 177.297 - Privilégio de invenção)
- N9 171.770 - -Privilégio de inven- para Parede frontal d.eslocável• para
ç'ão para "Nôva motor fracionário" - veiculas de carga para transporte de
Armando Alvarez Poder - pontos lixo e similares". - Mikko Terho
publicados em 25-2-71 - oieposiistdo pontos publicados em 19-2-71 - de.
positado em 18-2-6X.
cm 3-8-65.
.
N9 172.296 - Modelo industrial paN9 177.412 - Privilégio de invenção
ra "Nôvo modelo de puehador para
portas de armários, gavetas e outros para bnoerfeiçoamentos em carburausos" - -Antonio Ferrebia
pon- dores" - Societe Inrustrielle de Bre.
tos publicados em 19 . 2-71 - -fica vete et D'Etudes S I.B.E. - poratos
retificado o total de pontos para 2 publicados em 19-2-71 - fica reti•51'untos publicados.
Cada a priordiade do correspondente
N 9 173.940 -Privi l égio de •nven- pedido -depositado na França sob
ção para "necifionte de pressão e be- n9 9.796 em 18-3-1965.

414,

7;5.8

S." 177.416 — Privilégio f i Invença
pa. a Novo tipo de tubo de
ariaado com junta elástica e extrernida les aparafusadas" — S.A. Tubos
Br si1it — pontos publicados em 25
de fevereiro de 1971.
1' 9 177.417 — Privilégio d(
pa: a "Cubos ou peças para caixas de
cor strução, feitos de 1112.riai sintéti
co' o — Artur Fischer — pontos pub11 ados em 19-2-71 — depositados em
28-2-63.
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Jia olètricamento" - Tv.,11 Disc.

14,, 178.115 — Privilégio de invençãs) sos" — Lt:;entia, Ekman & Brundin
— pontos publicados em 19-2-71 —
Mijo corno por exemplo espingardas" depositado em 6-4-66 — fica retificada
— José Amado do Livramento Rocha a prioridade do pedido depositado na
pontos publicados em 19-2-71.
Repartição de Patentes da Suécia em
N 9 178.371 — Privilégio. de invenção 12-4-65 sob o n 9 4.744-65.
paro A ,N 'rfeipoamentos ein dispositi17E.741 — Privilégio de invenção
vos de direção sujeitada para veículos
auLnievels" — Société Anonyme An- para "Carne. portátil" —.Murray Jedre Citroen — pontos publicados em rome Rymland —, pontos publicados
25-2-71 — depositado em 31-3-66.
em 19-2-71 — depositado em 15-4-66.
N 9 178.480 — Privilégio de invenção
N 9 189.619 — —Modelo industrial
para "Uma fechadura com segredo"
— Jair Amaral — pontos publicados para Novo modêlo de frasco" — Sarah Pereira Barreto — pontos publiem 19-2-71.
N 9 178.497 — Privilégio de invenção cados era 19-2-71 — depositados em 22
para Aperfeiçoamentos em tetos fal- de junho de 1966.

Lo rpm: : t.( 1 — poi.ces pu.blicados em para Aperfeiçoamentos em armas de

25 . 2 71
N 9 17..784 — Privilégio de invenção
Uccanismo de contrôle de pass_;,an de luz para persi.mas" — Luis
imenez Carmona — portos publicados em 19-27l — depositndos em 11
de março de 1986.

N 9 177.819 — Privilégio de invenção
para Aperfeiçoamentos introduzidos
em máqui ,p as para fotocópias conju1, 9 177.478 — Privilégio de invenção gadas ou não com câmara para revepa:a Mecanismo de embreagem de laçã ode fotocópias" — Decio Zecheto
friç. ção e mola combinada, do tipo — pontos publicados em 25-2-71,
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Preço Cr$ 0,40
A Venda:
Na Guanabara
Agéncia I: Ministério da Fazenda
Seçao de Vendas: Av. Rodrigues Alva, 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Rem:LIN:513e Postai
Em Brasília
Na sede do DIN
•
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REGIMENTO
1)A ORDEM DO MÉRITO
DO TRABALHO

CENSURA
TEATRO CINEMA
cowsilio Superior de (.en311111

Decreto no 62.81v — De 4-6.1968
Derreto n o 62.820 — De 4-6-1968

Olviduação a* I .0112

Divulgação no 1 059

PREV.,11 Cr$ 0,311

PREÇ;:01 Cr$ 0,50

VENDA

A VENDA

Na Gummi ora

Na Guanabara

Avenida Rodrigues Alvas a'

Sedo 'cle Vendas: Av. Rodrigues Alves 11

Agêncja le
Ministério da Fazerda

Agénria I: Ministério da Fazenda
2It e

d emt a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembtilso Postal

Ein Brasnia
bb

Em Brasilia
Na secic do D.1.N.

sede do DIN
H ~-.1•n•••n•••11.1. -••••n•
tseiffiN

1
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Quinta-feira 4.

anui

•n••n•nIf

PONTOS CAFRACTERISTICOS DOS PF;DIDOS
DE PFRIVILGJO
P IR140 N o 138.993 de 5/ da maio de 1962
De METRO

REREO /01

Modelo Industrial; "NOVA FORMA 00 CONFIGURAÇÃO DE ESTOJOS"

163.380 de 13 de outubro do 1964.

REIVINDICACDES

" Requerente: ROÀRTO IÊND - SÃO PAULO "Privilégio de Invenção: "NOVO . CIRCUITO EI"RTRONICO PARA MAQUINA DE SOLTO
4 PONTO".

NOVA FORMA OU CONFIGURAÇÃO DE ESTOJOS, caracteriza)r
ao por consistir num corpo dividido em traz/ porçées . distintas, sem solução/
da continuidade, e formato de tronco-de-cone, sendo a superior (1) e a me-,

' MY-11S.

liga-se iz

superpost as pela base, enquanto a pOrção inferior (3)
porção média (2) pelo menor diametro, sendo provida ainda de uma pluralidade de sali ê ncias (L1) triangulares aloniadas, dispostas verticalmente à gutse de tubos de esea pamen to de gases, ersr.entes nos foguetes verdadeiro*: /

die (2)

1 - "NOVO CIRCUITO ELETRÔNICO PARA MAQUINA DE SOLDA A PONTO", ca
ractarizado por ter um oircuito em que os relês do bloqueio de ação subr
tituidoe por yílvulas eletrênicas- comune e, também, por ter um relê de
revereão com apenas três contatos, o que não ocorre nos circuito, coSune..
,

Ponto no 1 do total" de 5 pontos apresentados.
se 3

G#' O 0,1,

S

21

PrINT210".

z5

41111

it

em que na porção superior (1) situa-se o gargalo dc estojo, tamponado por /
parte /
um elemento (5) removfeel de foraato cilindrIca. ogival, dotado na
mais extrema de uma depressão circular (é): e, em que a referida tampa (5)1
eicorpo quando justapostos, compõem as linhas aerodinlmiea s dos foguetes/
piz -do es.
verdadeiros, servindo a base da porção inferior (3 ) descrita como

1315

Ponto n e

1 do total de 2 pontos apresentados.

111

.f

TIMOR O

165.546 de 22 de dezembro de 1964

Ilacpperontes LÃ

TELEMECANIQUE ELICTRIQUE • FRANÇA.

'Privilégio de Inoençãoz "APERFEIÇOAMENTOS
ÇXO

NOS

APAREIRCW ROTATIVOS DE COMPV4

ELITEICA"

allavIADICACtin
. 1 - ápar:lh p
porta na

rotativo de comatação elétrica que

com../-

0.apositivo , p lii p ti p o de chamada do seu veio Para u4 posição mé-/ -

dia, quando se faz a rotaçãO casto veio num sentido ou no outro, caracteri
sedo por este dispositivo compreender pelo menos um dedo solidário com o /
veio o que entra em aberturas com a forma de setores que se , sobrepêem parcialmente existentes e2 8urjr, placas associadas ligadas por menos uma mola/
retilínea tensa sensIvelmente perpendicular ao eixo do veio e cujos pontos

Eitz10 N o ,.51,-.124 de 29 de outubro de 196'd
JAPÃO
'" iv1 “,v 1n 4. ,.... ¡O: "DISPOSITIVO DE . CONTATO DE RESISTÉNCIA PARA DISJUN-

Reauerente: HITACHI LTD

TORES DE CIRCUITOS DE AR COMPRIMIDO

de ligação 'as duas placas são equidistantes do dito eixo, tendendo esta m2 .

lEIVISDICACDfflé

la a encostar uma borda de cada uma das duas placas a um batente fixo.
Reivindica-se a Prioridade do correspondente pedido//.
depositado na França em

23

.de dezembro de 1963 sob n 5 958.233.

Ponto n o 1 do to+ - 1 de 13 pontos apresentados.

Num d'.sjuntts le ciredLto de ar comprimido inclui2
sc ara camara de interruptor enchida com ar aob alta P re s são e acomodando
uri interruptor e meios de contato formando uma parte de circuito de resisti%
'ria paralelo para com dito :njerruptor, ditos mnios de contato sendo operá-;,
reis p ara abrir dito circuito de resistência sCsente após ter sido completa
sente extinguido o arco formado Os dite interroitor, quando o membro méve//
dp cosmo 4 operado por Uh, sinal ae direção/ para abrir dito interruptor, um

aispostlivo de conrato de resistência caracterizado polo fato que ele com./
atemotie ar conjunto de olstão-cilindro uncluindi am silindro estacionário
reztlosimente disposto e ama entr.tU' le pcstio compreendendo um corpo de
cissão esseatado em oito cilindro e uma Cante 1 negra' com dito pistão e da
tende”do - se Nre baixo do,mesmo, dtta estrutura ae pistão Picando associada
, om dit.; rembro móvel dm dito interruptor,parm ler Abaixada numa posição Ce,
r-iea q0 movimento Secnante de Ol'tlmembro mOvet, dito meio de sonsas Ln.,
Ân . ocsztaro rOvel sustentado n,. dita (sal :e ds platão,•ln:,rnéalo
'AM, mola de çress ;i' e para toellantc Ara "sate de pi•téo nU
dee d t stincla tté.Jereralnada no sentido da soer szra e dn fechaments u:e nn
7e
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1"0 Quin;.a tei,a 4

1, ie :oa p/r,,âo là/p,ste n o ChCc 21,111d,r N ,r mizo de dito corpo de
pistáo s uga o movimento da aoortura /
c , Oura Caub'at yOr itt.. eSttuWarit
eemere !ovai 40 0t a cern) ç.cor enononto leva dito oontato mOvei. /
io sentido da abertura, a um arranjo do "dash-p o t" na parto superior de dito cilindro para retardar o moviménto seguinte de dita ;estrutura de pistão/
durante uma parte Inicial pre-determinat â: RU anCsaente; • subsequente./

TratKO .*T

U.S.A.

Privilégio de Invenção: " LIMENTO OPERADOR DE TAMPA VÁLVULA COMBINADA
ancila:uns PORNEOEDUES DE ARROW-1,"
REIVINDICAOES

cento acelerando o movimento seguinte.
Reivindica-se a prioridade do cerrespondont a vdido AI

1 - Elemento operador de tampa e válvula sombLsada para recipipn
t.

positado no Japão MC 29.10.152 sob n0.46.986/62.
Ponto único aprem,ntedo.

135.160 de 5 de dezembro de 1963.

Requerente: ROBERT HENRI kBPLANALP

,oraeoedores , de nerosol adaptado oara mar montado em um recipiente/

sob pressão caracterizado por uma parede externa zubstânoisImente oilin
'rica, tendo uma superfície inferior plana e superfície externa liea,d1
ta'copa tendo uma parede superior Cornando uma conoavidade que converge em um dos ?-ados para uma depressão receptora de dedo e que se dirige
para um elemento operador de válvula, que se ;taba colocada em um abertu
tu em dira parede superior e que se estende para o interior da dita depressão, é substancialmente paralela à extremidade inferior plana da pa
rede lateral.
Ponto no 1 do total de 2 pontoe apresentados.

TERMO Ne 155.993 de 10 de janeiro de 1964

-4

Requerente: CONMISSARIX A L'ENERGIE ATOMIQUE . FRANÇA
Privilégio de Invenção: oINSTALAW DE MANOBRA DE UM CARRO MÓVEL"

FIG.

RNIVINOICACDS3

medo di 146.503 de 29 de janeiro de 1963.
Requerentes LIBPEY-OWERS-TORD CIOS COMPANY - U.S.A.

1 - Uma instalação do manobra do um carro m6vel sare/
um suporte fixo, principalmente para a manobra de carros utilizados para a-

Rrivilégio de Invenção' "PROCESSO E APARELHO PÁRA ENOITE I/ARE RECOZER CHé
PÁS DE VIDRO"
REIVINDICACOES
E RECOZER CHAPAS ME VIDRO",
1 . "PROCESSO E APAREIMQ PARA ENCURVAR
empreendendo um processo* de encurvamento o recozizento de chapas de ai
dro incluindo o eaportamento de uma chapa de vidro achatada a oor enour

eada anum molde de encurvamento do tipo de oonttrno tendo uma auperfl
•ie de moldagem formada no mesmo e, enquanto meia suportada, aquecenpara levar a chapa a a
do a chapa a visa temperatura elevada ouficiente .
moldagem, ia
laolecer e amoldar-se em contato com a dita Sunerfioia de
Woduida eübeetendO a chapa a uma atmosfera de reofriamento para reduzi/
* temperatura da mesma de uma maneira controlada, caracterizado porque
enquanto m chapa submetida h. atmoefera de reefriamento calor auple-/
sentar é aplicado a áreas preeelecionadas da chapa para manter estiam ã
teso a uma temperatura elevada até que as, átono restantes aío esfriada
ts&

*baixo de uma temperatura predeterminada.
Reivindica a prioridade de &natio° pedido, depositado na Re'partíeis, de Patentes doa Eatadoe Unido,' da Amktica . do Morta, On 8 de
lavareiro de 1962, sob o nímero 171 862.
Ponto nO 1 do total de 12 pontoe apresentados.
g8
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35

proximar e afastar um anel de irradiação do coração ou miei*o de uma pilha/
piscina, dita instalação sendo caracterizada por compreender um mecanismo /
principal . permitindo deslocar o carro em dois sentidos o postos ; um meoamis
'auxiliar que é sincronizado com o mecanismo principal e que permite des--mo
locar o carro pelo Menos em um sentido, independentemente do mecanismo prin
cipal; Um acoplamento entre o carro e o mecanismo principal e um dispoiiti-vo que permite liberar ;ate acoplamento e por em ação Amante o mecanismo A'
auxiliar
Reivindica-se a prioridade do corresP .Mdente pod. ,k
up sitado na França em 10 de janeiro de 1963 sob n o 920.988
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

db.

MARIO

4•

•

(Seçâo

Março de 1971 741'

Ui)

TERMO N 9 157.261 de 3* de março de 1964..

TtHM0 Ne • 156.520 de 30 de janeiro de 1964
a

Reouerente: AMPLIMAG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA

Sk0 PAULO

Requerente: JOSÉ BARROS CORREIA

Privilégio de Invenção: "INJETOR HIDRÁULICO MANUAL'.
..SIO ROLO

REIVINDICAPES

Privilégio de Invenção: "ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM"

1 -"INJETOR HIDRÁULICO MANUAL", caracterizado pelo fato de ser /'

.REIVINDICAODES
1 - ESTABILI2ADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, caract4rizado pelo fato de se constituir de um equipamento' totalmente estático, insen-.
slvel à vibraçees e flutuaçães na. frequencia da rede, formado essencialmencujo primário tem a corrente variada /
te, por um transformador "booster",
per um amplificador magnético auto-saturado e o secundário conectado com a
r g de.de salda, e um tránsfermador que leva a tensão ao nlvel de saída espe.

constituido por pistão escalonado, isto é dotado de resiZee de diferem,
tee diâmetros operando em câmaras distintas devidamente providae
lementoe de vedação ou gachetae, permitindo a obtenção do circuitos
fluidos

de

nite e baixa pressão alimentados por válvulas de suaçie

ea.

municantes aos depOsito conjugado carcaça do injetor, provietot OR
oanais . de comunicação coa esferas solicitadas por 'molas em cavidades j
apropriadas . vedadas por parafusos de regular:1s, estando prevista vilvu

eificado.

ia de segurança e niple de eaida para conexão de conduto para o fluido

Ponto n z 1 do total de 4 pontos apresentados.

sendo que uma válvula de reterno, formada por esfera e reepectiVe mola

0

é solicitada por parafuso externo.
Ponto . nz 1 do total d. 2 pontoe sureeentadoe.

1

156.888 de 17 de fevereiro de 1964.

. TERMO N z

Requerentes ROLIS-ROYCE LIMITEM - INGLATERRA.
Privilégio de Invenção: "CONJUNTO DE MANCAI".
REIVINDICAÇUES

1 , Um conjunto de mancal caracterizado pele -fato que âle compreen
i

de um mancal, , meios.de suprimento de lubrificente, e uma pluralidade de
condutores de saida de lubrificantes através dos quais lubrificante po-

itilMO N O 157.431 . de 10 de março de 1964.

de passar do meios de suprimento de lubrificante para o mancai-, tendo /

Requerente: MILTON 3ILVA - SÃO PAULO.

um condutor escolhido de saída do lubrificante ou mais uma comunicação/

Privilegio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇUES CONSTRUTIVAS ER FECHADURAS
EM FECHADURAS PARA PORTA-LUVAS DE VETCULOS"

restrita com pelo menos uma parte dos meios de euprimento de lubrifican
te enquanto pelo-menos um outro condutor de saida de lubrificante coma.
aica ' aubstâncialmente mele livremente com pelo menos uma parte doo á g ios de suprimento de lubrificante, pelo que, no funcionamento, o mancai/
J
6 primeiro alimentado com lubrificante apenas por via de dito outro
via
ó
dito
ou
ditos
cor
.
de
lubrificante
tondutor ou condutores de essida

DISPOSICOES CONSTRUTIVAS EM FECHADURAS PARA PORTA-LU-,

VAS DE VEÍCULOS", fechaduras essas,comportando cilindro receptor de
chave encaixado em tambor, cilindro esse que pela extremidade interna/
operaobre trinen, caracterizadas os novas disposiçães construtivas/
pelo fato de lue o cilindro e tambor se apresentam conjugados entre 91"
pela ação de pino que atravessa a parede do tambor e tem saa extremido

dutores de salda de lubrifioante.
Reivindica a prioridade de idântioo pedido,' -'depositado na Be..
partição de Patentes .britânioa, em 2 de setembro de 1963, sob o n2

L - " NOVAS

/

de interna encaixada num dos ramos de canal em "L" executado s8bre
superfície externa , do cilindro, sendo tal pino normalmente recoberto,/
pelo exterior, por luva de fixaçãn do conjunto à tampa do Dorta-luvage

34,659/63.
P onto n z 1 do total de 2 ponton apresentados.

Ponto n 2 1 do total de 12 pontos apresentados..

6-/
C1G%

,

TARDO N g 157.478 de 11 de março' de 1964
:2equerente: COY.PAGNTE OU SAINT-GOBAIN r - FRANÇA
Privilegio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PÁRA 4 FABRICAÇÃO DE
2I,P.CAS RECURVADAS , RIGIDAS . PARTIRDO-SE DE U
MA FITA UR FIBRAS MERGULHADAS M yr UMA RESINA
-Or,IMEEIZAVEL"
RRITINDICAÇÕEJ,
1

-o

,,n.r j fabricação de plaene recurvadas rígidas

par.

rindo-se de -ma 'Pi ta' de . i.bras mergulhadas em uma resina.polimerizávele
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laracterizado por consistir, após dar cotai:amamente h f:ta um porfilkon

curador de gtle¡ oM pequeno exaustor tnterrompidó p or oegiztro, o finalmente,

ulado, por exemplo, em levar a dita fita continuamente chbro ume alou
:leie recurvada de conformação, em conduzir a dita superfície fazendo-a

co registro situado nav inediaçCes da parede do dep6sito; un rabo exanstori

2assar com a dita fita adaptada 1 recua atrovãs de estufas onde a real-

do ~Salto; dm tubo que parto do tubo exaustor caperior do sob o registro
liste, e que doseai para ligar-as co tubo da fornalha o dó purificador, 111.

1:0

oe polimeriza até endureeór-se,

•

17. 9

eortar 1 fita ruim endurecida

tpo e deshumificador de ar e, por fia ao ventilador.

(4 'p lacas recurvadas deacjadds.
Reivindioa a prioridade do correupondonto pedido, depuitado'na
1,eeartieão
4j28

respectivo registro, ambos diapostos na Parto angular da tr.lipa afunilado/

Ponto n o 1 do total do 7 pontoo apreeentados.

•

de Patentes da França, em 15 de nen° de 1913, aob o n6mcro

147.
Ponto n 2 1 do total do 3 pontoe .1prebentados.

11.3RMO NO 157.622- de 17 de março de 1964
iimuerente: J.J.S. BASTOS - PERNAMBUCO
Privilégio de Invenção "APARELHO PARA DEBICAR AVE g EM GERAL"
7EIVINDICAãg2

1 - APARELHO PARA DEBICAR AVES EM GERAL" caracterizado por se coa

TERMO

N 5 157.70? de 18 de março de 1964

Requerente: TOWNSEND ENGINEERING COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção "MAQUINA PARA ENVOLVER SALS/CMAS t: PRODUTOS SEMELHAff

tttulr de uma caixa cuja tampa basculante e na qual e fixado um bloco de
ogilmica ou outro qualquer material com propriedades isolantes elétricas
por meio de parafusos reguleveis, sendo dito bloco suporte para barras de
Ugação que sustentam uma navalha de certo e aquecimento; Abaixo da dita .
nvalha situa-se um suporte provido de um 'limitador nonstituido por uma .
p: ,.aca provida de dois orificios de diferentes diametros e destinado a per.
mtir o cOrte certo 'do bico das aves, fixada ao suporte por meio de parafn
0 , ,5-oorboletasi Â tampa inferiormente, e Lgado um conjunto-suporte para .
!solas cuja finalidade ' e permitir o acionamento da tampa e sendo dito coojusto provido de um anel ao qual se ligarão barras para o"acionamento ; pe
dsl ou outro qualquer meio com ou sem acoplamentos intermediáios, contrapiso, pistães hidrilultoos, eelenoides, eletro.mageticos ou qualquer siate
e14trico ou moceZnico capaz de acionar a tampa do conjuntos
Ponto n* 1 do total de 5 pontos apresentados,

REIVINDICAÇng

= Máquina para envolver salsichas e produtos semelhantes, coroe
terizada por compreender um tubo enchedor feito para receber sabre ele um
invólucro dobrado, um dispositiVo para bombear um produto em es .Èado plesti
co para dentro do tubo enchedor e do tubo enohedor p ara dentro do invOln oro depois de ter sido cheio pela extromIdade de seda do tubo enchodor,
quen prende por atrito contra uma parte do invólucro, um dispositivo paraformar ralos no invalucso recheado que sai do mandril, colaborando o 'Man dril e o dis p ositivo formador de ralos no Invólucro recheado que sai do mandril, colaborando o mandril o o dispositivo formador de rellos durante-a 9 P eragão

Para transofrmar o invólucro em 410s, um mecanismo volteador-

segurar os ralos . -que saem do dispoaitivo formador de rOlos compreendendo um tubo de formar espiralada com uma das satremidades montada para gl?,
p ara

rar en ejx0 horizontal de rotação, recebendo a extremidade montada para arar os ¡elos provenientes do dispositivo f ormador de ralos e a outra extra
unidade expelindo os rOlOS com movimentos de volteio, e um transportador da.
tado às ganchos afastados que seguram periodiOamente entre co viloa ficando
estes pendurados nos ganchos do transportador prontos para serem removidos,
com ;facilidade, ,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido doa
sitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America. em a de a.
anil de 1963 sOb 0 5 274.700.
Ponto n 5 1 do total de 17 pontos apresentados,

tÉRMO Ne 157.667 de 26 de novembro de 1963
Requerente! "SILOTEC" EMBREARIA, INMSTMA E COMERCIO S/A . SIO Mit
PrUvilegio de Invenção: "EQUIPAMENTOS PARA CEREAIS E OUTROS PRODUTOS ACRtei
.LAS"
dEIPINDICACCIE"
Equipamento para rtreals * outios produtos agrico.
/eg, caracterizado por conetituir.se de uma instalação compreendendo! . ums
plUralidade de tubos introduzidos no tnterior de um depOsito de funde o too

paafUni3adoe ambos de dentro para fora, tubos ;ases ramificados de um toste
dknalor bitola e a ;st* ligados por moio de curvas de raio bem pronunciado
um> fornalha, um filtro, purificador e deshumificaaor de ar coligados por /
1(0.0 de tubo e tornados independentes por meio de registros individuais; as
ga !I t tla00.

c.olficado.

ARi. tanh4w .,..14n A e: Ur .1

TERMO N O .158.337

de 10 de abril do 196L

Requerentes ARTUR FUERER 'ALEMANHA
Privilegio de Invenoio °DISPOSITIVO PARA A PEGA DE TARUGOS E MATERIAL SINrETICO EM SEUS RESPECTIVOS ORIFfCIOS"
REIVINDICADIU

1 - Dispositivo para a pega de teroos de maiarial plastico PPS
reSDflet i Vos eriffeios, caracterizado polo rato que compreende um rad,

DIÁRIO OFICIAL

Quinta-feira 4

plante de adeeivo em combinação dom um mbolo que-feche dito recipiente a
qUe tem capacidade para apertar ó adesivo contido no mesmo atraia das tea
das dek,taruge para dentro do meteria) ciroundante.
r inalmonte, o requerente rei,indica.s prioridade de Carretam-dente
pedido drpooltado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 11 de abrol dá
1965; rob nO P 39L47 V/37b.
Ponte n a ido tOtal dê 5 pentes apresentados

Seção III)
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c.wAy..a.uv,oe puuuu e oeixsnao patear e "radiaçiTo notirrin do

tolo;
comparadas . às películas transparentes, não permitem mais que um
'envolvimento de uma vegetwlia de ervas daninhas Muito reduzida, cuja
destrUiçâo definitiva é assegurada com o contacto com a pelioula, gra.
gde às grandes qualidades absorventes da pigmentação empregada, asseéu
rendo um melhor equilíbrio das temperhturae durante o dia o a noite,rt
*latindo melhor Boo ralos ultra-violetas e elgando muito mala tempo;
.1 comparadas pelfoulae opacas nefletorah, utilisam# ao Odnim0 1 Cm
orevelto do oolo, a energia solar;
cartlottrizado por compreendera/2, (rosai, policeoe„temi-opoeicidade
radiação solar, definida por um coeficiente de abebrçãO compreendido*

, TERMO N a
Requerente:

200 a 65%, para ur_ ‘railação de-Comprimento de onda Igual
400 nanbmetroo (10"9m)

59.555. de 29 de maio de 190
TRRÓ00, LtDA - E.U.A.

Priviligle de InVengto °APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO
TAMENIO DE VIIIERIOè

E APARELUO PARA O TRA.

aftisurn ag et t
1 . APerfeiçoamencoe em prbeeeSto párà O tratamento de minérios, des.
tinadds a separar ut mItera, de um minerie, de tipb dotado de limites'inter.
facidie não fundidos, cari-oterlaadeo pelo feCo . de compreender as etapas de:
sujeitar o referido minerio à energia de um miolo, tal como vapor sob pres.
são, numa °amara de pressão; fazer passá. 0 referido fluido e minério no ah/
tido de uma zona qe descanga, ao mesmo tempo que se imsedê ti 'alivio de qualquer energia substancia) dos mesmos; e, depois, projetar O referido:luido e
mlnirio para dentro da referida zona de descarga,

fim de liberar repentile
. ' mente e energia aplicada ao minerio por meio do referidofluido.
a

A requerente reiTindice á prioridade do correspondente 0(11,10 doge
sitado na Repartição de Patentes dOs . Estadts Chidor da Atericr do 4orte, et
31 de maio de 1963, sob o t o 292.530. .
'Ponto n o 1 do total da 21.1 pontas euregentafts.

4

100 e'40%, para umd radiação de comprimento da onda igual
600 nanOmetroS
100 e 30%, para uma radiação de OOMprimente de onda igual o
BOO narideetroo
100 e 25%, P ara umf radiação de comprimento de onda igual .; I
1000 nantmetros
75% e 15%, para uqn radiaoão de comprimento de onda igual A
1500 nanômetros
60 e 15%, para uma radiação de comprimento de onde„ igual
2000 nanOmetroa

a

55 e 15%, para uma radiação dó Comprimento de onde igual
R500 nentmatros

e

5C0 e 1 0%, para uma radiação de compriffiento de onda igual
5000 unha-troe

Reivindica a prioridade de correspondente pedido, depositado
'te Repartição de Patentes da Trança, em 50 de julho de 1963, 0012 O irdff
muro q43150.
Ponto 112 1 do total de 4 pontos apreeentadOs.
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TERMO N2 161.733 de 11 do adoto Ot £964
Requerente: ENDUSTRTA b COMERCIA DE PRODUTOS ELETRICOS COEM LTDA.
Privilégio de In vunegO' "ROI RUITIVO OALIRRAWR DE TRESSIO DE GARI).
"LIEA
AXIVINDIOCOn
- Diapositivo calibrador de pressão de gasolina, %

PM° xP 161.278 de 10 de julho de 1964.
Requerente: PEORIINry-PROGIL, Socloté pour le_Diveloppemenr et ta Vente
de '4201.011;0s OhiMiquee.
dé InVengan .

WZRQA.

^amuo ER POMO/40.DR PELYGITLAS,FLEXIVEIs
DE MATERIAt PSASCICO•PARk PROTEcX0 DO SOLO"'.
giViND10;4360

1 - "PROCESSO DP PADRICACX0 DE PELIOULA1 FLEXIvEIS DE MATEEIAU /
PLA3mic0 VARA A PROTEO70 DO SOLO". pelicular quer
. comparadas 'es películas negras. asseguram um melhor resouecimento /

Intercalado na tubulaqÉo condutora de gasolina, entre a bomba e
o carburador, ca2acterizado por compreender ,nicialmente um corpo
ou bloco cilíndrico: de pequena altura, provido de um largo ' furo
central Jongintudinal, sem como de dois orifícios radiais e diamen.
tralmente opostos, não comunicantee tbm aquele central, e respecti.
. Jamente de entrada de combUSC4Wel premiem, da bomba, e de tonai
para o carburador, O órittelos de on'rodo Cena:, provido de uma Uri
çação !aterá1 th inferior roaoutodo, orlo se instala a seda de uma
Adlvula este eendo Cb tipo CbC Carb eltial de entrada ob1iterdve3.

n'Á

D..4., •

"; 44- Quinta-,a

o
por estilete co agulha, ,., cor, cio
caída.
Ponto n 9 1 ne

0.:CIAL

nfoin la t erais

de

pr£sercados.
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Aperfeiçoamentos em ou relativos a equipamento 6s,

ginastica, caractefizadoe pelo fato de que o aparelho de gindetica
consiote em uma prancha oblonga, meios para montarem a-prancha OM
qualquer um dos diversos angulo° de inclinação em relação A horiz-w.

tal, duas alavancas, uma de cada lado da prancha, articuladas paret
movimento oscilante em planos verticais paralelos ao eixo longa de.
prancha; e meios de mola variéveis que influenecinn cada alavanca
no sentido de uma extremidade de seu trajeto oecilatdrio.
Reivindica-ee prioridade do correspondente pedido, di
nositado na Reper.àção de patentes da África do Sul, em 23 de adeto

1'9

/

•.:...41":".., " a

98 Iffel

IN,
çe
1111V
neer

(Seção

.

te

-oh o112 63/3826.

Ponto n2 1 de 8 monto.' apreaentadoe.
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FIG. 2

FIG.1

mumo O2 161.854 de lel de agoeto de J.964
&quarenta: INDUSTRIA METALURGICA ROLETA LTDA. -'SX0 PAULO
VIOdelo Induetriali " NOVO MODEIO DE GRADE PARA RADIADORES DE AUTOvummos
REIVINDICACOIS

1 - Nevo modelo de grade para raciadores de auto-veé.-

ouloa, caracterizado por compreender inicialmente uma moldura em for
cato de coração alongado, de E:acção sranaversal em U, feita em metal
Ou similar, e . levemente recurvada para trés em sentido longitudinal,
dita moldura contornante de uma grande área central, ou grade prbpri
"mente dita, drea está forrada por uma série . de delgadas )iates emak,
Oilindricae, retilíneas, paralelas, equidietantee • dispoetaa
tudinalmente, hastes estam interligadas por una série de aminao retangulares, dispostas transversalmente e levemente inclinadas, ditaa
ia:ninas colocadas de modo a ser utilizada como quebra-sol; e - Malga
tob a grade prèpriamente dita é colocada de modo.a ficar entre a men
Ma e a chapa do cofre, ama falha .de borracha de igual formato, a fim
de evitar que a grade risque a pintura do carro, e a cadmiago ou
quelaçãoda eub-grade ueualmente prevista para proteger o radiador/
do autom6vel. e finalmente sao previstos na parte posterior da grade
Ires, parafusos; de fixação, sendo dois superiores e am inferior; tu.
• RD substoncialMente como deaérito e iltstrsdo nos . deachos anexos.
Tanto Ilnico apresentado.

TRAMO No 162.241 de 28 de agOsto de 1984
Requerentes JOHN LLEWELLYN LEWIS, RU/KERFURD.BRUCE BROME AUSTRILIA
Privilegio de Invenção: "BOMBA ROTATIVA e
REIVINDICAMOS

1 - Uma bomba do tipo que compreende dois elemento: qui

forman um espaço para bonbeamento dividido em diversos ~partimento* de
bombeamento capazes da variar em volume pela rotação do um dos elemento*
e meios para ligar seletivamente Os orifícios de entrada e de salda, os
seque:leia, aos citados compartimentos durante a rotação de am . dos •lemop
tos, caracterizada pelo fato de que os elemento' compreendem um primeiro
.rotor Oco que gira em volta de um primeiro eixo geométrico e um segundo/
rotor situado dentro do primeiro rotor definindo aquele espaço entre os
aois rotores e tirando em torno de um segundo eixo geométrico fora de
centropo;4:4 paralelo ao primeiro eixo geometrico e com a mesma velocida.
de angular media do primeira reter.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depp
Jatado na "'partição de 'patentes da Austrilia de 29 de agosto de 1963 1 .1
aí*, n nv 34.784.
Posto no 1 de 7 pontos apreeentadoi.
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FIG. 1

I

ftE40 N2 161.856 de 18 da agOato de 1964
"Equerante: GYMKING ROIDIROS (BROPAIWAR/) UNITRD • ATRICA DO SM
'Privilégio de Invengo't APERFEIÇOAMENTOS Eli OU RZLATIVDS NQUIPA.
MENTO DA DIRIMIDA

ERIVINDENen

o,:

11
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TERMO N2 161.277 de 8 de jUlho de 1964.
' Requaentet SHELL INTERNATIONAIE RESEARCHMAATSCHAPPI3
74siv11410 deanvengioa "PROCESSO PARA TRATAR UMA P0RMA00 SUBTERRÂNEA
WRA EVITAR PERDA DE LIQUI10 DE UM PURO QUE /
PENETRA NA FORMAg0".

IMMO 112 163.005 de 29 de setembro de 1964.N
taquerentet RAM6N ZUBIAGA ALDECOA ESPANHA.
PECHAMENTO 7)03
Tzivilógio de InVengãos "TAMPA DE ESCOTILH.(i PARA O
CHWES DOS NAVIOS".
124,VINDICAOES,

.aEIVINDICAC3ES

-

1 UM precesso para tratamento de uma formação eubterrânen para.
evjtar perda de líquido de aM furr que penetra na formação subterrânea.,,
0 qual furo se comunica com pela menos uma cavidade subterrânea, caras"
terizado por compreender os estégio° de injetar no interior da cavidade uma suspensão de partículas num líquido, escoara suspensão através
da cavidade, separar iipidamente as partícula° da auepene go por gravi.c
dada, depositar essas partículas separadas na cavidade, suspender a ia
jeção da suspensão no interior da cavidade apée a passagem através da
cavidade ter sido bloqueada pelas partículas separadas da suspenso, e
injetar no interior da cavidade um líquido com propriedades plastifi-,
cantes.
Reivindica a prioridade do Correspondente pedido, depositado,
na Repartição de In'entee na Inglaterra, em 10 de outubro de 1963, sob
o ” 4,,, ero 40 044.
C
Ponto n2 1 do total de 19 pontos apresentados, .

/ Tampa de escotilha, especiatmente para as escotilhas doe navi
caracterizada
pelo fato que ela compreende uma pluralidade de se./
os,
Oes de tampa metálicas, capazes da porem deslocadas entre uma posição
Sloplanar operante stbre e,abertUra.de escotilha e uma posição'inclina..
da inoperante ou estivada diante e por trás da abertura da escotilha,/
ares de rodas portadoras instaladas internamente noe.ladoe opostos de
eadasseção de tampe, rodando sâbre cadernais paralelos que se estendeu
ao longo de lados opostos da abertura da escotilha, sua par de rodaa.
de aptio'ou basculantes dispostas eternamente em lados opostos de ca.
da seção de tampa, capazes de cooperar coM oadernais inclinados provi.
dos diante .da zona de alojamento das seges de tampa na sua posição 1.
noperante.
Ponto n2 1 an total de 10 pontoe apresentados.

124
Aí. I

TERMO 10 163.376 de 13 de outubro de 1964.
Requerente: =HERM WAGNER e ELISABETg SPULLER WAGNER - SX0 PAULO.
.Priviléglo de Invenção: 'NOVO MODELO DE PATINETE PARA ESPORTE E ORTOM
M/A".
REIVINDICACOES

g.
ERMO N2 163.324 de 12 de outubro de .1964.
Requerente: BURNDY CORPORATION - U.S.A.
Privilégio de Invenção: 9220110 DE JUNOX0 DE CABOS COM ISOLAMENTO MIN§
RAI CONEXXO RESULTANTE".

1 "NOVO . MODEIO . DE PATINETE PARA, ESPORTE E ORTOPEDIA", formado
duas
ou Mais rodas, eventualmente equipadas coa pneumático, porém It
de
caracteriwado.por serem as referidas rodas entre si ligadas por eixos
excântricoe e aimItricamente opostoe, ' rigidamente -Relae fixados, e re.
-cobertos por uma luva de Exacção priumética, * quadrada ou:ai:Ui-angular*
Séluela'girando livremente em tOrno do seu eixo de suatentação e enraia
dl; de pedal para movimentar o patinete.
Ponto n2 1 do total de 2 pontos. apresentados, •

.REIVINDICAC3E3

1 - Método de junção de cabos com isolamento mineral e conexão re
eultante na extremidade de um esbatendo condutores espaçados e expostos, separados por material isolante, caracterizado pelo fato de compre
ander as fases de inseri; uma caixa tubular stobraa extremidade do
cabo, com uma costura aberta estendendo-se sabre os oondutoree espaçaatravés da costura aberta até.
dos ;. aplicar um material isolante em P6
que os condutores espaçados fiqueM recobertos com o material pulverulen
to e que a caixa de p6 fique cheia; e em seguida puxar uma luva sem
costura etbre a caixa de p6 e selar a luva sem costura ao cabo.
Reivindica a prioridade do pedido de patente depositado na/
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte. em 30

/

de outubro de 1963, sob o n6mero 320 148.
Ponto n2 1 do total de 9 pontoe apresentados.

URRO Na 163.657 de 23 de ontnbao de

RequareÃtes STANDARD RLECTRICA

1964., .

8/4/ ESTADO DA

GUANABARA.,

prívilagia de tavaagba DISPOSIO0 DE CIRCUITO PARA SISTEMAS TELE12.

RICOS TM PARTICULAR PARA Cf:OTROS DE RAMAIS AUTOMÁTICOS ?ARTICULA •

Raivindicaoíes.,

'1 .Uma , dispesigIN de oiroatto para sistemas teiedmi.
aos enm dois grUDOS de assinantea, aos quais an equipade-, 00m salsa

Março de 197
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eonjactos do discagem per chaw ol e ostra emm :Ais-conjuntos do CO
mutação por disco, particularmente para PARU, caracterizado neste/
por um caracter vorievel (t) ser Alinhado Ao circuito do Assinante/
e que se torna efetivo emenda uma junção coneco.orn for captada, e
por uma junção conectors ser captada correspondente ao tipo de din.
cagam de estação de a g sInante respectiva, dependendo do dito carícter./

Reivindica a prioridade de igual pedido depositado na
Repartição de Patentes de H.Y., Estadh.s Unidos, mala o na 21.225. n.
25 deoutubre de 3.e6..)./
Ponto na 1 de total de 2 pastos apresentados./
TIn(w:
AS'
E---L"---1 VS w

LJILB
LW

4:1(7.7

TERMO 'N .9 163.331 de 12 de outubro de 1964
Requerente: WESTERN ELECnIC CCMPANY, INC9RPORATED - U.S.A.

TtRmo 59 163.530 de 19 de outubro „de 1964.
Requerentes UNIVERSAL OIL

PRODUCTS COnPAPY U.S.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO APERPEICOADO DE A140111410 DE ISOPLRAPIÚS".

RinvunneActSm

1 - Um processo aperfeiçoado para a produção de um produto de ries
de
isoparafina-olefina, oaraoterizado por compreender 4 passagem /
,ção
de uma corrente hidrocarbonada de isoparefina-olefina miaturada com ca
talieador HIP para um reator de alquilação, e, retirada 'continua do dito
reator de ao menoe uma porção da mistura de hidrocarturetoe-El nele /
contida, a mistura da mesma com HP re re picam assentado conforme dite
antes; a emulsificação e passagem de ao menos una porção da dita mista
ra resultante de volta ao reator, a passagem do balanço - da dita mista..
ra emuleifioadn para uma seção inferior de um miaturador-regulador ver
tical para passagem ascendente através o soemo, a passagem mosoendente/
da dita mistura através dito misturado~hgelader vertleal ~nato ae
mantém ao mormo tempo a mesma porção miaturadora do misturadorregeJledor por um tempo de permaninoia médio de cérea de 60 segundem a ()areai
de 1200 segundos; 4 retirada dos hidrooerburetos isento: de maior par-.
te do Hl de =a noção superior do mesmo, e a retirada do Hl assantad0/
pare reoiolo conforme dito antes de uma sua seção intermediéria.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depoeitado/
na Repartição de Patente/ dosSetados Unido' da América do Norte, em
18 de outubro de 1963, sob o hemero 317 262.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos apresentados,

Privilégio de Invenção: . S.ISTEMA DE MANIPUIA00 DE DADOS..
REIVINDICAÇOES

-

Um alotem& de manipulação de dados, compreendendo um disposit:

vo processador que inclui: um dispositivo de mel:léria que contém sequer:
cias de palavras de ordem de programa e dados, um dispositivo de controle para executar as sequencias de palavra de ordem de programa, cir
evites de transmissão inter-ligando o dispositivo de memOria e o dispo
sitivo de controle, um siatema de entrada, e um sistema de salda, oarec
terizado pelo fato de que o dispositivo dm controle compreende uma plu
validade de circuitos regietradores, um primeiro cominho (U3) ligível/
aos terminais- de ea{da dos circuitos registradores, um segundo caminho
(MB) ligável aoe terminais de entrada doe circuitos registradores, um
dispositivo de circ oi to (KW) interposto entre o primeiro caminho • o

segundo caminho, sendo e primeiro caminho liadvel a um primeiro grupo/
de terminais de entrada do dispositivo de circuito, sendo o segundo 11
gado aos terminais de saída do diepositivorde circuito, una fonte de

Zrj

dados ligada a um segundo grupo de terminais de entrada, respondendo /
o diepçsitivo de controle ez,execueão da palavras de ordem de programa
obtidas do diapositivo de memOria para gerar seletivamente qualquer um
sinal de uma pluralidade de sinais de controle o dispositivo de circui
to gera seletivamente nos - . ue terminais de salda uma palavra de saída
de ac8rdo com a informecão que aparece Ità primeiro e no segundo grupos
de terminais de entrada e com os sinaie de controle meletivamente

/1.
T2RMO Ne 172.311

de- 9 de junho de 1965

Requerente: HONMWELL CONTRÔLES LTDA

57.0 PAULO

.*J-ilegio de I nvenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM PAR TÉRMICO FUN.

CUL PARA DETINNINAÇEO DE TEMPERATURA EM METAIS /
LIQUEFEITOS"

rodos.

REIVINDICACOES

ueivindica a prioridade do pedido correspondente, depositado/

1 - APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM PAR .TÉRMICO PUNGI

na Repartição de Patenes dos Estados Unidos da América do Norte, em !
•
31 de dezembro de 1963, 2ob o nUmero 334,875.

VEL PARA DETERMINAÇXO DE TEMPERATURA EM METAIS LIQUEFEITOS, caracterizados/
essencialmenfe por compreenderem .= corpo geral constituído sucessivamente/

Ponto n 2 1 do total de 12 pontos apresentados.'

por um cilindro posterior, uma região tronco-cénica que termina em
em adapta, por superposição, uma capa de ponta arredondada.

AA

Ponto n 9 1 do total de

4

6
FIG •

101.

pontos apresentados.

e-

gola

on.

Quinta-feira

4

reRmo Na 148.259

DIÁRIO OFICIAL
de 5 de abril de 1963

Requerente: VICKERS-ZIMMER .AKTIENGESELLSCHAET PLANUNG UND BAU VON INDUSTRIEANIAGEN - ALEMANHA
Privilegio de Invenção "INSTALAÇà PARA A RECUOU) CONTÍNUA DE RAÇOES QUI
MICAS A BAIXA VELICIDADE"
neTVINDICACOES

(Seção

postas em serie e,equipadas s cOm superficies de compensação termite, caras
terizada por um coMprido recipiente horizontalmente disposto e subdividi
do por meio de paredes intermedierias em 4maras de 'reação, entre si liga
.das.através de aberturas para a passagem Tos reagentes e p'rovidas com su,

perficies de compensação térmica que se estendem por sare todo. o Compri
mento do recipiente, sendo que o lugar de introduqão dos reagentes se a-

Março de 1971 747

TBRMO NO 139.434 de 28 de maio de 1962
Requerente: MONTECATINI SOCIETA GEN/IRALE PER L'INDUSTRIA NIBEEAKIA E CRIMI n

CA . ITÁLIA
Privilágio de Invencão . "PROCESSO PARA A POLIMERIZAÇXO E COP0U/CR. 124(0 DE
OLEFINAS YD/ORADAS*

1 - InsatalaçãO para a oxeeução continua de reaçães quimicas abaixa velocidade, provida com uma pluralidade de cemaras de reação, dis-

III)

REIVINDICAOOES

1 - Um processo para preparar polfmeros de olefinas,
em que todos os átomos de hidroienio, ou alguns deles, estão substituídos /
por étomos s nemente de fluor, e eopolimeros dessas olefinas entro si e/ou /
com outras olefinae halogenadas, cexecterizado porque a olefina ou as olefl

nas são polimerizadas ou copolimerizadas numa temperatura compreendida en./
tre -30 0 C e 150 0 0, de preferãncia entre 0 12 e 900, sob uma pressão compreen
dida entre a pressão atmosférica e 60 atmosferas, de preferáncia sob uma /

alara extrema oposta, determinando o nível do liquido mais ou menos a'mei-

pressão antOgena, be presença de um catalisador constitufdo pelo produto de
reaçà entre um composto organo-metélico de um elemento do grupe I, II e 1

altura desta última ceImara.
Finalmente a depositante reivindica, a prioridade do córrespon-

III do Sistema PeriOdico de Mendeleeff e um composto de metal de transição,
estando o referido catalisador dissolvido e/ou dispersado em UM liquido or...

sente iodido depositado nam Repartição de Patentes da Alemanha, em

génico.

cha prevista em uma das temeras extremas, e a remoção dos-produtos na ea

6

de

•
abril de 1962, sob o na Z 9347 IVa/12g.
Ponto n 0 1 do total de 11 pontos apresentados.

Irg• 1 it
3332

a

• n,
Reivindica-se a Prioridade do correspondente pedido dA

positado na Itália em 31 de maio de 1961 sob n a 10.143.
Ponto no 1 do total de 17 pontos apresentados.

1
o 3`

3$

8
9

TERMO N a 1.55.809 de 31 de dezembro di; 1963
Requerente: NAUFAL S/A. IMPORTAÇIO E COMÉRCIO - SIO PAULO'
Modelo Industrial "NOVO MODELO DE BLOCO ACRfLICO PARA FORMAÇXO DE PAREDES"'
REIVINDICACtES

1 NOVO MODELO DE BLOCO ACRfLICO PARA FORMAÇIO DE PAREDES", cara&

terizadO por , cossisir em peça e Ocas, cada.uma com o formato substancial
mente de um sálido retangular, compOsto , por . tres peças construidas de chapa de material translUcido, sendo ume peça central com a estrutura de uma.,"
caixa vazada e duas peças laterais sendo tampas que .fecham sabre a mesma
uma de cada lado, externamente, deixando entre as respectivas bordas opostas um espaço rebaixado tendo um filete em relevo, nas bordas de cada umadas. tampas laterais.
Ponto n a 1 do total de 2 contos apresentados.

11TERMO N a 157.253 de 3 de março de 1964.
Requerente: G1UPa1PE RUMO e CLODOALDO CARVAIRO - DE BRITO - SÃO PAULO.
Privilégio de Invençãos" APERFEIÇOAMENTOS EM CORTINAS DE TIRAS'.
REIvraulaEs
1 - Auerfeiçoamentoe em cortinas de tiras,

an

quais são aplicaaa.

em uma barra horizdntal de suspensão pare o conjunto. caracterizados /
pelo fato de cada uma das referidas tiras ser formada por uma plurali..
_dade de pequanae lâmina alongadas, de material plástico ou simi/ar,in
terligadee por aneib metálicos ou de material equivv44tte, laminas es-

tas feitas em obras diversas e dibtribuidas, no conjunto, de maneira a
'ormar os mais variados deeenhoe.
,o ,
-tetal de 2 pontos apresentados.

1

DIÁRIO OFICIAL (Seção (II)

748 Quinta-feira 4
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INDIC S
DA

LEGISLAÇÃO FEDERAL
1967
ENDICE ~RICO
eam Indicação da data da publicação sai
"Mário Oficial" c do Volume da 'Cosi
Unção das Leis"
•
INDICa ALFABÉTICO-REMISSIVO
Mn ardem alfabética dm, assunta3
INDIC-18 DA LEGISLACAO REVOGADA
Diplomas legais ou seus dispositivos eive
eamente revogados, derrogados, declarados
nulos, caducos, sem efeito ou insubsistem
tas pés tegislação Fablieada esa1967,e

afivulowilo

.0.22

, /PREÇO? ra$ 8,09

a VENDA
Na Guanabara
Seção da Vendas: Av. Rodrigues A lves f
Agéncia b Ministério da Fazenda
14.tende-se a pedidos pelo Serviço de Rcembdise Postal
Em Brasilia

Na sede do DIN

PRECO DO NüfrIERO DE ROJE: Cr$ 0,30

1

