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QUARTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 1971

REVISTA DA PROPRIDADE
INDUSTRIAL

e pesquisas de mercado, corretagem,
câmbio e atividades bancárias, investimentos, crédito e financiamento,
cumpra o art. '73 bem como sua inscrição no C.G.C.

cia técnica em aparelhos elétrico s crição ne C.G.C., bem como sua
domésticas" e compra o art. 73, bem inscrição no I.B.C. (Roslução númeSECRETAÀIA DE PATENTES
Exigências
como sua inscrição no C.G.C.
ro 46o).
N9 545.607 - Ind.s. Sansão S. A.
N9 640.805- Cooperativa dos CaCumpra o art. '73, bem coma sua Apresente
exemplares reivindicando feicultores da Região de Campinas. Expediente de 12 de março de 1971
inscrição no C.G.C.:
como atividade "serviços de •mecâni- - Cumpra o art. 73, bem como sua
N9 491.992 -• Rio Gráfica e Eclitôra ca em veículos e máquinas, cumpra o inscrição no C.G.C., bem como sua
Exigências
Ltda. - Quanto ao Têrrno número art. 73, bem como sua inscrição no inscrição no I.B.C. (Resolução núN9 134.10'4 - Montecatini, Societa
509933, cumpra os - arts. 81 e 162 C.G.C.
mero 465).
N9 586.030 - Souza Peixoto & Cia. N9 646.278 - Fernando da Silva .Generale Per L'Industria Mineraria e
do CPI.
Ni 60.993 - Lanifício Varam S. A. Ltda. - Apresente o número de ,ins- Novaes, J' osé Ribeiro de Mello e José Chimica -, (Apresente procuração
N9 566.006,,-, A. M. Gomes & Cia. crição no C.G. C. , bem como a sua Cursino dos Santos Raposo. - Apre- (art. 162)
Ltda.
Bernr como sua inscrição no inscrição no I.B.C. (Resolução nú- sente exemplares reivindicando "pro- NP 159.579 - Swift & Company mero 465).
•
-- (Resolução ni 465).
moções artísticas, shows - e desfiles", (Apresente novas 1 9s fôlhas em nome
N9
599.228
Cia.
Nacional,
de
cumpra
o art. 73, bem como sua ins- do atual titular).
Cumpram exigências diversas
Transportes de Derivados de Petró- crição no C.G.C..
NO 189.987 - Jalnes B. Clow &
N 9 646.317 - Tecnogeral S. A. Sons Inc. • - (Prove a mudança de
' Ni 602:1í37 - Ind. Sul Americana leo. - Apresente exemplares reivinde Metais S. A. - Preste esclareci- dicando "transportes" como ativida- Com . e Ind. - Apresente exempla- razão social)'
, mentes em face dos Regitros núme- de. Cumpra o art. 73, bem como Sua res discriminando precisamente os No 182.967 - The Tinken Roller
inscrição no C.G.C.
ros 14.708 e 356.347.
artigos, sem alusão à expressão ge- Bearing Company - (Apresente pra.
NI 663.933 - Grandes Moinhos do N9 606.610 - Osme Representações nérica, cumpra o art. 73, bem como curação (art. 162)
Brasid S. A. - Apresente o número e Corretagens Ltda. Apresente sua inscrição no C.G.C.
NO 198.547 - Waldorf Harry Blumde • inscrição no C.Q.C. do Ministé- exemplares na. cl. 50, reivindicando a 1‘19 647.512 - Antônio Simões da berg - (Apresente tradução da proatividade
a
proteger,
cumpra
o
arrio da Fazenda.
Costa Júnior. - Apresente exempla- curação) .
N9 607.223 - Mário da Silva - tigo 73 bem como sua inscrição no res como marca de serviço, cumpra o •NO 199.045 - Etablissements Ulule
(Novos exemplares reivindicando o C.G.C.
art. 73, bem como sua inscrição no Julien S. A. -- (Apresente tradução
N9 607.037 Radio Promoções So- C.G.C.
pedido para jornal).
procuração).
N9 653.210 - Partenon Publicida- daN9
N9 650.049 - IDISA - Instituto ciedade Anônima. - Apresente exem206.528 - Rádio Corporation 01
Dietético Infantil S. A. -- Apresente plares como marca de serviço na de Ltda. -- Justifique os serviços em América - (Prove a mudança da raclasse 50 e cumpra o art. 73, bem novos exemplares, cumpra o art. 73, zão social).
exmplares assinados.
N9 659.889 - Haenssgen & Cia. Li- como sua inscrição no C.G.C.
bem como sua inscrição no C.G.C.
N9
N9
N9
614.193
Transportes
Itodoviá192.109
Pirelli
Societa
per
655.382 - TS
mitada -- (Novos exemplares com exTerraplenagem
clusão de "e outros produtos do rios Transminas Lida., - Apresente e Serviços Ltda. - Apresente novos Azioni - (Cabe retificar o titulo, Caexemplares, na cl. 50, reivindicando exemplares com exclusão do nome be pagar as taxas regulamentares. peramo").
N9 6'70.167 - Marumby S. A. 'Ind., apenas nas etiquêtas a expressão comercial constante das etiquêtas, tições 73.225-67 -- 87.552-67 -- 2
Com. e Agricultura. - Apresente "Transminas", cumpra o art. 73, bem cumpra o art. 73, bem como sua ins- pontos e apresentar autorização do
crição no C.G. C.
inventor):
exemplares em nome da nova socie- como sua inscrição no C.G.C.
N9 616,218 - Escritório Comercial N 9 659.803 - Cobradenco Compa- No 163.120 - Yazaki Meter Co.,
dade.
Ircap
Ltda.
Apresente
exemplares
N9 677.746 - Divisa Cia. Brasileinhia Brasileira de Desenvolvimento Ltd. - (Notificar o requerente)
ra Administradora de Valôres. - como marca de serviço na cl. 50, rei- Comercial S. A. - Justifique os ser- N9 192.887 - Geraldo Magella Setvindicando
a
atividade
apresentada
viços,
cumpra o art. 73, bem como
Apresente o número de inscrição no
tini - (Cabe pagar a taxa regulaC.G.C. do Ministério da Fazenda. nos exemplares 3/5, cumpra o artigo sua inscrição noC. G. C.
mentas'.Retifiquei o titulo e a natuN9 504.215 - Casimiro Silveira So- 73, bem como sua inserição no C.G.C.
ciedade Anônima Ind. ,à Com. - N9- 619.825 - Deltarc Elétrico Ind. N9 662.760 Displan Planejamen- reza)
Cumpra o art. '73, bem como sua e Com. Ltda. - Apresente exempla- to e Distribuição de Valores S. A. - N9 192.883 - Geraldo Magella Setinscrição no C.G.C., e justifique em res como marca de servi na cl. 50, Justifique cs serviços, cumpra o ar- tini - (Cabe pagar a taxa regulanovos exemplares a atividade "repa- reivindicando 'a atividade de acôrdo tigo 73 bem como sua inscrição no mentar. Retifiquei o titulo e a nacom o gênero de negócio dos exem- C.G.C.
ros-e consertos".
tureza).
N9,,504.217 Casimiro Silveira So- plares primitivos, cumpra o art. 73,
N9 663.153 - Clube de Regatas N9 165.634 - David Soares - (Nociedade Anônima Ind. e Com. - bem como sua inscrição no C.G.C. Vasco da Gama - Apresente exem- tificar
o requerente).
Cumpra o art. 73, bem como sua ins- N9 624.401 - Cie, Brasileira de A r plares assinados, cumpra o arr. 73 bem
-mazen to-CIBRAZEM.- como sua inscrição no C.G.C.
NO' 147.119 - Commissariat A
crição no C.G.C. e justifique reparos e consertos em novos'exemplares. Apresente exemplares como marca de N9 663.935 - Editôra Brasileira de Energie Atomique - (Notificar e reN9 692.110 - Manoel de Araújo serviço na el. 50, reivindicando pre- Livros e Revistas Edibra,s -Ltda. - querente para que atenda a exigênRibeiro - (Novos exemplares reivin- cisamente a atividade: "armazena- Apresente exemplares como marca de cia de fls.' 47).
dicando o nom. da marca de acôrdo mento de produtos ago-pecuária e serviço na classe 50, cumpra o artigo
NO 128.850 - Vitroplex S. A. Inpesca".
com as etiquêtM).
73 bem como sua inscrição no C.G.C. dústria e Comércio; - (Notificar o
N9 512.711 - Big-Lar . Utilidades N9 629.437 - Motéis Restaurantes N9 663.936 - Editôra Brasileira de requerente) .
S. A. - Cumpra o art. 73, bem como Rodoviárias S. A. - Apresente exem- Livros e Revistas Edibrás Ltda. - N9 155.183 - Solis Myron Zand• sua inscrição no C.G.C. e apresente plares na ci. 50, como marca de ser- Apresente
exemplares como marca de mer - (Notificar° o requerente para
viço, reivindicando a atividade de
exemplares reivindicando "financia- acôrdo
com o gênero de negócio apre- serviço na classe 50 e cumpra o ar- que atenda a exigência de fls. 24).
mento e crédito" como atividade.
NI' 518.038 - Jaraguá Com. e Ind. sentado nos exemplares primitivos tigo 73 bem como sua inscrição ,no No 181.917 - Captain Internationai
Industries Ltd. - (Notificar o ree Ag ro-Pecurária Ltda. - Cumpra isto é: "Publicidade em geral", cum- C.G.C.
o art. 73, bem como sua inscri- - N9 687.904 - Comercial Imp. Ma- osgre--, -oomi
f-a2
o art. 73 bem como sua inscrição no pra
dureira
Ltda.
Discrinwiee
os
artino C.G.C.
C.G.C. e a p resente novos exempla- ção
Kibras
S.
A.
Bafficulantes
- .DaimN9
gos,
cumpra
o
art.
73
t---1
corno
sua
635.357 -- Clinica de Olhos
res na classe 50, como marca de ser- Campinas.
ler-Bens Aktienseséllschaft - Opoen- Apresente exemplares inscrição no C.G.C.
viço, reivindicando apenas a ativia atividade: "serviços NO 691.027 - Ipiranga S. A. In- tes do Têrmo 127.340 - (Forneça eledade "Investimentos e Financiamen- reivindicando
médico - cirúrgicos e hospitalares". vesti mentos Crédito e Financiamento mentos de fácil comprovação, no que
tos".
se refere a data do desenho meneioN9 553.401 - S'erraço,- Com. e Ind. cumpra o art. 73, bem como sua ins- -- Apresente exemplares' como marca nado,
bem como a data do folheto
no C.G.C. •
de servi ço na cl asse 50. somente peva
Ltda. - Apresente exemplares rei- crição
N9 640.595 - J. M. Trindade. - as atividades seguintes: organização apresentado).
vindicando como atividade "assistên- Cumpra o art. 73, bem como sua ins- e administração de empresas, análises querente)
Em 12 de março de 1971

/

lI O expediente das repartiçoes,
pUbrIcas, destinado á publicação,
será recebido na Seção de Comanica7ões até ás 17 horas O atendimento do público pela Seção de
.Red Ode será de 12 ás 18 horas.
2) 08 originais para publicaçclo,
devrdamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
espc ço i dois, em papel acetinado
Ou pergaminhadoi, medindo 22x33
cenrímétros, sem emendas. ou raturts que dificultem a sua compre( nsão, em especial quando coneive 'em tabelas.
_
rdo admitidas cópias em tinta
prérd e indelével, a critério do
D.1 N.
31 As reclamações pertineneen
d n atéria retribuída, nos casos de
errc ou omissão, serão encaminhadas por escrito, d Seção de Redação até . o quinto dia útil_ subse• qüe
te 4 publicação.

Março de 1971
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E >Ç. P E D 1-EN T É
DEPARTAMENTO DE IIVPREfSÃ MACIOÀ1.
•

OeRSTOR-O,Roa.

cneque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento' de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

ALBERTO DE . BrsIT TO PEREIRA

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por -esse
ciize oa auçao res ocroa.0.* meio de transporte, a Delegacia
CHEFIE 00 SERVIÇO OE PUIU ICAÇÕU
Reg:crnal cio Emprêsa Brasileira de
Ft. CF IANO GUIMARÃES Correios e Telégrafos em Brasília
J. 8, DE ALMEIDA CARNEIRO
se obriga a completar o encaminhamento ao d,estinatário por
DIÁRIO %...)FICIAL
outras vias, independentemente da
acréscimo no preço.
SEÇAO
Roçaras do Oublioosaao ao sapadaonto do Raparam/mano.
IdosIono, do ProprI

incluate:ai

I
,

do mtrooto.so

do •ldLotrIo o do Comam.*
Impreseo

ma Of icinas da Demiti-utente af trnprcnse NOcional
BBASILJA

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

ASSINATURAS

Si Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
4 As assinaturas serão tomaútil do-mês subseqüente. O pedido
das no D I.N O transporte por Semestre gejlig em* tuu, e-4, Cr$ 30,00 Semestre
ek• slo .• es4, Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
via Iaérea serd contratado separasemestral ou anual O prazo das
dai ente com a Delegacia da Em- Ano
Cri 60.001 Ano •_•_31_• .p• • • • • • •i • Cr$ 45.00 assinaturas para o Exterior é sópré a Brasileira de Correios e Temente anual e não haverá trane'
Sstericn
Nxterior
lég a/Os em Brasília Esta poderá
porte por "via aérea.
te ncrregar também de encami- Ano KLIWPAIALIWIA.Lek!ki., Cr$ 65,001Ano
50,00
Cr.
jurja••_kg
nh r o pedido de assinatura ao
9) A renovação deve"d ser so• N Neste caso, o assinante at-,
«citada com antecedência de -30
• PORTE SERRO'
Tig rd o D.I.N o pedido de assidias do vencimento da assinatura
naiura e o pagamento do valor Mensal .. Cri 17,00 1 Semestral Cri 102,00 Anual ... Cr$ 204.00 e do porte aéreo Vencidos, 'serão
correspondente, na forma do item
suspensos independentemente
de
se inte.
,;
NUMERO AVULSO
•
aviso-prévio
- O preço do numero avulso figura na última pdgina de cada
'40) Para receberem os ,suple5 A remessa de vaiares para
•
exemplar
mentos às edições dos órgdos (Vias natura, que será aeompan
ciais, os assinantes devetto'soliei-'
de esclarecimentos quanto d sua - O preço do exemplar atrasado lera acrescido de Cr; 0,01,
14-los no ato-da assinatura.
ap icação, será feita ~ente por u do mesmo ano, a de Cr$ 0,01 por ano. te de anos anteriores.
REPARTIÇÕES

g PaRTICIILARE8

FUNCIONMilin

1

("3

t st

Arquivainento de Processos
Stermax S. A. Comércio e IndúsOposições
Seção de Transferência
- Opoente do Termo 171.817.
168.760
Simeón
Acosta
9
e Licença
• V Seflex S. A. Produtos Plástico, tria
Melitta do Brasil Indústria e Co- (Arquivado em face do parecer técoente do Termo 136.441.
mércio
Ltda.
-Opoente
do
Termo
nico).
P óleo Barsileiro S. A. Petrobra's 172.258.
Em 12 de março de 1971
N9 170.558"- Sumam Kaneko - poente do' Termo 149.717.
Exigencias
- Opcenta Correntes Industriais Ibaf S. A. - (Arquivado em face do parecer técquinas Verga S.
Opoente do Termo 172.347.
nico).
o ermo 150.607.
Siemens
Aktiengelischaft
(juntu
- D.Irnler,- Benz Aktiengesellschatt Ferragens e Laminação Brasil S. N9 171.008 - Agib i Rodrigues Val- à pat. PI termo 110.096) - Preste
A. - Opoente do Termo 173.491:
poente do Termo 150.607.
- (Arquivado em face do pare- esclarecimentos tendo em vista as leBrasz aponton - Opoente le
L z Vacando de Sá - Opoente do doDiloney
cer técnico).
tras "ppa" que aparecem no final
Termo 175.849.
Ter o 152.387.
da procuração de fia 74, antes da
L boratõrios B. Braun S. A. - • Carbex Inds. Reunidas S. A. - N9 182.420 - N. V. Philips' Gloei- assinatura
Opoente do T. n9 178.777.
lam,penfabrieken - (Arquivado por torgante. do representante da ouO nte do Termo 156.325.
Flávio Silva Guimarães - Opoen- não ter cumprido a exigência técmande de Alencar Pinto 8. À. te do T. n9 177.571,
nica).
Permetal 8 .A. Metais Perfurados
rtação e' Exportação - Opoente
183.079 - Whirpool Corporation (junto à pat. PI termo 174.664) N9
"
"J
ordan
Opoente
do
do êrxno 156.394.
- (Arquivado por não . ter cumprido Regularize o documento de cessão, de
suam S. A. Indústria Elétricas T. n9 177.741. A. Produtos Plásticos a exigência técnica).
fia 18, que não está datado.
mente do Termo 154.789.
Ind. Química 3 8Ltda. (junto à
Opoente
do
T.
n9
178.001.
N9
'185.402
Oswaldo
Sudedutores Transmotécnica S. A. - Cia. Carioca Indl. - Opoente do brack - (Arquivado por não ter cum- pat. PI termo 198.408). Regularize
Op ente do Termo 159.248.
o documento'cle cessão que não está
prido a exigência técnira).
erragens e Laminação Brasil 8. T. n9 183.711.
datado.
A. - Opoente do Termo 159.713.
Carrocerlas Nicole S. A. affnufa- N9 186 ' 132 - CKD Praha' $3b°r("Y Bra,snoianda Embalagens
s: *A.
etromecAnica Dyna. S. A. - turas Metálicas - Opoente do T. Podnik
-- (Arquivado por não ter (Junto à pat. PI termo 208.020
O nte do Termo 160.883.
n9 194.167.
cumprido a exigência
técnica).
208.021 206.02 - 208.023) - Re2
etalúrgica Triângulo S. A. - Nadir Figueiredo Ind. e Com.
N' 188.219 - Otávio Genari Ni- gularize o documento de cessão -.que
O ente do Terra° 181.667.
S. A. - Opoente do T. n9 198.601.
e Manuel Baga Carda - (Ar- não esta datado. '
eca S. A. Indústria e Comércio Nactir Figueiredo Ind. e Com nior
quivado
por n5e ter- km.1111Mo a exi " Molinari Pietro (junto à pat. P1
OPeente do Termo 161.667.
S. A. - Opoente do T. 188.602.
gência
técnica.
I ainiler - Benz Aktiengeséalschaft Nadlr Figueiredo Ind. e Com.,,„ termo 213.295) APresente o origine)
poente do Termo 1836.548.
a. A. - Opoente do T. 198.603.
N9 186 e ônibus -.l (Ar
ArneriCana
.'"'" do documento de cessão, de fia 17.
dustrial
quivado
ern
dastrias -Villares S. A.
°poen- Cristais Prado S. A. - Opoente face do parecer técnico).
'Diversos
. - te do Termo 1646.488.
do T. 198.603.
NO 188.394 - Guterinann & Co. Ak- N. V. Oliveira S. A. Ind. e Com.
evadores Bar S. A. Indústria, e ITAP IS. A. Técnica. de Artefatos tiengesellschaftt por
à. p.
at MU n9 6.048). Inded
_ C ereto - Opoente do Termo. nú- Plásticos - Opoente do T. 119 .... não, ter cumprido a(Arquivado
9unt°o pedido
exigência téo- ' frO
de anotação 'de alt.
al ro 164.488.
198.603.
nrea).
de nome, em face da informação do
ahnler - Benz Aktiengesellschaft Nactir Figueiredo Ind. e Com. N9 188.849 - Thorhim Ltd. - Ai- SP
que
o prazo
vigência
•-• Opoente do Termo 165.004.
quivado por não te
nprid a exi- nTA
te •te
rmirr.,
__.
' de
n.,,_„0
. da paA. --- Opoente do T. 198.642.
Daud & 'Cia. Ltda. -- El.Ne.dir
gência
t écnica).1 r curo
"" t.' " "
Figueiredo
Ind
e
Com.
S.
A.
ente do Termo 165.5%.
, N9 187.489 - Rapbael Pisani Exigthcias
- Opoente do T. ne 198.683.
. A. Fábricas Orion
Opoente
(Arquiva
da m face -do parecer téc- perfumes seieetus s . A. (juptu ao
do Termo 165.594.
' Nadir Figueiredo Ind. e Com. nico).
- registro si"H 168.889 - ) 1) atenda as
. A. Tubos Brpilit - Opconte 8. A. - Opoente do T. n 9 198.718.
do um*, 188.0/7. 4/
Te,gue - Dimas de Melo Pimenta N9 187.279 - Imperial . Chernical alíneas a e b, item I, da Portaria ml8.
A
Industries
Ltd
1(Arquivado
por
niero 30-70 - 2) declare o número
lnd de Relógios - Opoente do não ter
crolite S. A. Indústria e Comerapresentado . 'procuração de inscrição da licenciada no (GC.
ei( -1 0poente do Térmo 187.500. - T. 177.657.
ort. 37) e não ter pumprVlo a exi- -- 3) •prove o ramo de atividade! da
dústria Madeira ti. A. Opoen- .Metalurgica Mauser Inch e Com.- )(p
gencia técnica). "
'mesma -, 4) Apresente procuração.,
te do Termo -167.702.
Ltda. - Opoente do T. vQ 153•410•
Arquivem-se os processos) •
Quanto 'ao registro 258 824
• . arquiveuive
N

I
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DIARi0 OÈICIAL (Seção III)
12211.11.11MIT•

se o pedido de anotação de - contrato
de exploração de Lis 10 'por falta de
cumprimento de exigência.
Eutectic Corp (junto ao registro
892.394) - Apresente . procuração.

ala. de nome tendo em vista a impossibilidade da juntada do T. 712.475.
N9 874.078 - Laboratórios Ostarii
S. A, - Comprovem-se o licenciamento e a transf. do licenciamento do
Christian Dior (junto ao registro produto, no ENFIO' o o n9 de inscri-

rOarç,o de 1971 979

dois componentes - ECa1l AktienN9 165.443
165.443 - Fio elástico compoa
gesellschaft.
sito e processo para produzir o.
N9 172.841 - Refiactarios feito's ' mesmo - Monsanto Cmmany.
por fundição - Corning Class
N9 165.870 - Aparelho e procas.so
Works.
para encher caixas de fundição --a
N9 174.744 - Processo para o INational Engineering Company of
tratamento de materiais fibrosos e Canadá Ltd.
materiais fibrosos assim obtidos N9 165.894 - Aperfeiçoamento era
Dow Corning Corporation,
processo .para formação de composiN9 175.435 - Aparelho para vibrar e espalhar feno, palha á seme- ções resinosas - General Elecia ic
lhantes - Cunningham & Sons..' Company.
N9 175.488 - Processo de fabri- N9 152.153 - Processo para precação de um tecido elástico e tecido para co-polimeros de enxerto disperelástico estabilizado assim produzido gentes óleo-solúveis e composições
- Fabric Reseaach Laboratories Inc. contendo os mesmos - Rohri &
Company.

237.065) - Apresente procuração de ção no CGC, da cesslongula.
acôrdo com o art. 162 do CPI.
Oldham International Limited DIVERSOS
(Junto ao registro 239.441) Apresente nova procuração de acôrdo Manais S. A. Com . e Ind. de Aducom o. art. 162 do CPI. e promova bos e Rações - (junto ao registro
a autenticação da fotocópia de fls. n 9 333.483) - Arquive-se o pedido de
13/15.
anotação de alt, de nome de acôrdo
Kaiser Industries Corp. (junto ao
o parágrafo único do art. 161
registro n 9 239.624) - Apresente lio- com
do C.P.I.
u procuração -de aoôrdo com o arProdutos Alimentícios Corsetti-B. A.
tigo 162 do CPI.
Ind. e Com. - (junto ao registro
N9 175.528 - Nova composição
Sombra S. A.. Mármores Brasilei- n9 340.127) - Arquive-se o pedido de
ros (junto ao registro n9 246.666) - anotação de eransf. em face do pa- interpolimérica formadora de fibra N 9 175.905 - Processo para a de1) apresente a procuração; 2) decla- rágrafo único do drt. 161 do CPI.
resistente a chama-tendo caracterís- formação avolumante de fitas de
tiinda úmidas da
ticas de baixo encolhimento ao calor materiais fibrosas
re o número de inscrição no -CGC;
Arcana Kommanditge3) apresente documento comprobató- Metalúrgica Recorde J. M. Fer- seco e processo para fazer a mesma fabricação
sellschaft Dr. G. Hurka.
rio da alt. de nome; 4) promova a nandes S. A. - (junto ao registro - Monsanto Company.
N9 136.210 - Processo para a
autenticação da fotocópia do .certi- n o 202.964) - Arquive-se o pedido N9 175.659 - Proceseo para a fa- aplicação
de camadas de oxalato
.ficado.
de anotação de alt. de nome por fal- bricação de polímeros elastoméricos
sôbre
arames cilíndricos de ferro e
Sambra S. A. Mármores Brasilei- ta de cumprimento de exigência.
contendo gruPos de uretana moldá- de acid com baixo teor em comporos (junto ao registro n 9s 306.017 Sociedade Industrial de Produtos veis a partir da solução - Dr. Hans nentes de liga e solução aperfeiçoa306.018) - 1) apresente a procura- Alimentícios
Cardoso Ltda. e Produ- Peters.
da para êste fim - Metallgesellschaft
ção; 2) declare o n 9 de inscrição no tos Alimentícios,
S. A. - N9 175.941 - Aperfeiçoamento no Aktiengesellschaft.
CGC; 3) apresente documento com- (junto ao registro n9Cardoso
- Ar- procasso para o contrôle e o c.)manprobatório da alt, de nome L- Quan- quivem-se os pedidos 229.918)
Exigência
anotação de do
do recurso da reação no processo
to ao registro n 9 306.016, arquive-se alt. de nome em facede
do
parágrafo
N
9
189.000
Union Carloide Coro pedido de anotação de alt, de nome único do are. 161 do CPI.
aplicador de oxigênio por sopro contra a superfícies de metal em fusão poration Reivindique sómente o
de fls. 10 por falta de cumprimento
de exigência.
Vinhos de S. Roque S. A. Ind. e - Beteiligungs Und Patentvarwal- processo aperfeiçoado para a produde partículas de cloreto de vinila
Malharia Flor-Lan Ltda. - - -(jun- Com. - (junto ao registro n 9 259.590 tungsgesellschaft Mit Beschrankter eção
não resina que é uma decorrênto ao registro n 9 246.695) - 1) decla- - 292.880) -- Arquive-se o pedido Haftungo.
re o n 9 de inscrição no CGC; 2) pro- de anotação de transf. em face do N9 119.601 -sa Processo para a ra- cia do aperfeiçoamento.
ve o ramo de atividade da cedente e parágrafo único do art. 161 do CPI. bricação de coaantes reativos e sua
Oposições
cessionário.
Ind. Química Lecien Ltda. - (jun- aplicação - Sandoz A G - (DefeBraspla S. A. Indústria e ComérUsinas Brasileira de Açúcar S. A. to ao registro n 9 316.184) - Arqui- rido com os pontos já nublicado.s as cio de Matéria Plástica - opoente
(juneo ao registro n 9 254.867) - vem-se os seguintes pedidos de ano- fls. 43v. com exceção dos pontos e, do termo - n9 152.999.
Declare ao úúpiero de inscrição no tação de transf, - 1) de fls. 15, por 7, 8, que foram eliminados vide foGracioli Indústria de Cigarros CGC e esdlOreça a divergência entre falta de cumprimento da exigência, lhas 47) .
opoente do ter/n.o n 9 178.990.
tf nome' da titular Societe de Sucre- publicada no "D. O." de 3-3-70 N9
159.924
Processo
e
'aparêlho
Fábrica de CigarrosFPrii7d8aS0.
.99 .
rios Bresiliennes Inds. Anexas e o 2) de fls. 18, de acórdo Com o pa- para aplicar um feixe extremo sepa- opoente do têrmo
que consta no documento de fls. 11 rágrafo único do art. 161 do CPI.
rado de uma pluralidade de espiras
- Sociéte . de Sucreries Brésilliennes
Diverso
de 8. Roque S. A. Ind. de fio em uma bobina - Leesona
(Sociedade de Engenhos de Açúcar e Vinhos
Corporation.
Com.
(junto
ao
registro
númeBrasileires).
337.885). - Arquive-se o pedido N9 160.787 - Aperfeiçoamento em Olin Mathieson Chemical CoipoInd. de Produtos Alimentícios Con- ro
de
anotação de transf. em face do filtro de desprendimento de aroma ration - no pedido de transferência
fiança. S. A. - (junto ao registro
o seu nome da pat. n 9 79.725
n 9 287.598) - Apresente nova guia parágrafo único do art. 161 do CPI. para. fumaça de tabaco Philip -para
(Arquive-se o pedido de anotação
Morris
Incorporated.
de recbihimento da taxa, pois a de
Ind. QuimicaS Lecien Leda. de transferência, por falta de cumfls. 8 está com o n9 do registro ra- (junto ao registro 350.554) - Arqui- N9 173.682 - Processo de recupe- primento de exigência) .
surado e declare o n9 de inscrição vem-se os seguintes pedidos de ano- ração
zinco das ferrites Comfakta de .,.pagamento
no CGC.
tação de transf. - 1) de fls. 12, por pagniede
Royale Asturienne Des Mi- Arquivado por
da taxa final
U. S. Industries Inc. - (junto ao falta de cumprimento da exigência, nes
(Deferido
com
exclusão
do
registro 291.441) - Apresenea nova publicada no "D.O." de 3-3-79 N9 155.076 -- Cassella Fa,rbwerke
• procuração de acôrdo com o art. 162 2) de fls. 15, de acôrdo com o pará- p. n 9. 3) .
Mainkur Aktiengesellschaft.
do CPI.
grafo único do art. 161 do CPI.
N9 163.507 - Aperfeiçoamentos introduzidos. em braços para imple- Arquive-se de acôrdo com o art. 79
Nairn Williamson Limited - (jundo Código
mentes agrícolas - FNI Fábrica Nato ao registro 315.408) - Apresente
PROCURADORIA TÉCNICA
cional de Implementos S. A. - N9 209.932 - Francisco Degni e,
nova procuração de acôrdo com o artigo 162 do CPI.
(Deferido com exclusão do ponto 4). Antônio Muench. - Arquivem-se o
Seção Legal
Ind. Química Lecien Ltda. - (junN 9 149.440 - Processo para a pro- processo.
Diversos
to 'ao registro n 9 335.727) - 1) comdução
de alumina - Comonwealth Ropublicação: Presidente - Secreprove o ramo de atividade, da ceden- N9 410.649 - Riedel - De Raen SCientific
And Industrial Research
tarias e Servicos
te e da cessionário - 2) declare o A. G. - Desistência em ordena - Organization.
número de inscrição no CGC da ces- Arquive - se o processo.
.D.O. 11.2.1971
sionário -- 3) prove que o signatá- N 9 577.227 - Supermercados Peg- N9 150.230 - . Aperfeiçoamento no
rio do documento de cessão, anexa- Pag S. A. - Desistência em -velem processo para a produção de fibras Expediente de -12 de março de 1971
do ao R. 376.642, (fls. 16), tem po- -- Arquive-se ,o processo.
de polímero de acrilomitrila e comMarca Indeferida
deres para al.enar a marca. - Quanposição fibrosa de acrilomitrila, de
to ao registro 376.642, arquive-se o
acrilonitrila
'Monsanto
Company.
N
ç
673.776
- Gottwagen - GottRepublicação
pedido de anotação de transf. de fôwagen Peças e Acessórios para AuN9
151.142
Processo
'para
estelhas 10, de acôrdo com o parágrafo
Ltda. - Cl. 21. - IndePresidente
rificação de polioximetilenos - tomóveis
único do are. 161 do CPI.
ferido em face dos registros 217.151
Secretaria e Serviço
Montecatini
Società
Generale
Per
Radio Globo Capital Ltda. - (june '72.240 em vigor até 21-1-71 e 12L'Industria Mineraria e Chunica.
D. O. 11-3-1971
to ao registro n 9 365.531 - 358.641 e
7-72 marca notória Voikswagen de
865.953) - 1) declare o número de
N9 152.175 - Processo para a pre- terceiros na classe 2J para os mesExpediente
de
12
de
março
inscriç:o no CGC - 2) preste esclaparação de polimeros e aparelho' mos artigos.
de 1971
recimentos, tendo em vista que a propara a separação continua de maFoi mandada anotar a transfeNotificação
curação, foi outorgada a Rex Advoterial viscoso e vapor arrastado .por
gados, Marcas e tentes, e a peti- Ficam notificados os requerentes êle particularmente indicado para rência e ' a alteração de nome no
ção de transferência assinada por abaixo mencionadoa, para compa- realizar o processo - Monsanto processo abaixo mencionado:
Peixoto Guimerães & Cia. - Quanto recer
Company - (Deferido com os pon- Dominium S.A. Ind. e Com. a este Departamento, a fim tos
ao registro 358.641 -; prove que o
característicos publicadas às fõ- no pedido de alteração de nome pade
efetuarem
o
pagamento
da
taxa
ra r ceu do t. 667.687 da marca Ds:gnatário do documento de cessão final e da primeira anuidade den- lhas 70) .
Ser' -Café.
tem poderes para alienar a marca em tro do prazo de 60 dias.
N9
156.229
-e
Aparelho
endireitaaprêço e prove o ramo de aelvidede
Exigências
dor de trama - Mount, Hope Mada coaente e cessionária.
Privilédio de Invenção de/ridos
chinery
Limited.
Deutsche
Gold
Und Sliber ScheiIV., EerschmitW3011.70w-131ohm Gmbh,
N9 171.481 - Processo para tra- (junto ao registro n 9 397.591) - -ar
N9 161.921 - Processo e aparelho deanstalt Vormals Roessler - titue modificar a supEn. ficie de es- para oxidação de grallie ,r, de negro lar do reg. 62.651 - Apresente proPague duas taxas de anotação rela- truturas
fibrosas modeladas especial- de fumo - Philips Petroletun Com- curação de acôrdo com o disposto no
tivas às alterações de nome e .faça mente de
poliestéres . e para uma pany.
162 do Código:
assinar a tradução de fls. 9-10 pelo dispersão aquosa
de polímero apli- N 9 163.863 - Dispositivo para .trea- art.
Badische Anilin & Soda Fabrik
tradutor.
M o lharia Marbet Ltda. - (junto cável no mesmo - Imperial Clic- Usar o processo da contacto cie rue. Aktiengesellsehaft - titular do reg.
ao rc., :istro n 9 245.832) - Declare o micaa Industries Limiteci.
persão com fortadores reve,stieloa corri 65.885 "1- Apresente procuração de
núme - o de inscrição no CGC e apre- N9 171 ..a92 . - Aperfeiçoamento em camadas sensibilizadas -- A. B. acórdo com o disposto no art. 162
do Código.
sente o documento conmrobatório da um material para diazotipia com Dick Holland. N. V.
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de 1971 - Depositada em 21
I. G. Parbenindustrie Aktienge- I N Q 68'7.503 - Niomar Moniz So- março
de maio de 1961 - N9 da prioridade:
- titular do :e kg. 65.835 -- dré Bittencourt.
senso
5.609.
Apres mte procuração de sta"..rdo com
N9 666.505 - Vovo Produtos AliN9 177.704 - Aperfeiçoamentos em
o disk•:osto no art. 162 -do Código.
Bochringer Sohn - titular mentidos Ltda.
separadoras centrifugas - Société
C
N9 667.286 - Sosilma Matérias Pives Lille-Call - Pontos publicados
do r. 64.694 - Apresente procuração kle a côrdo com o disposto no Primas para Indústria Textil Ltda. em 3-3-71 - Depositada em 9-3-66.
art. 1; 62 clo Código e pr este escl are- N9 688' 175 - Celina Comercial e - Reivindicam-se os direitos de
prioridade, assegurados pela Convencimeillo quanto ao nome da firma. AdministradoraS.A.
ção Internacional pelo art. 21, do
bwerke Hoechst Aktiengesellachat Voim Meister Lucius & Bru- N9 690.470 - Oinegu eDiamante Código da Propriedade Industrial, esning - titular do reg. 67.226. - Azul S.A. Relógios e Jóias Comer- tabelecidos em decorrência de idéndoa solicitação, depositada na ReApresmte procuração de acôrdo com cio e Indústria.
rartição de Patentes da França, sob
o disbosto no art. 162 do Código e
Arquivamento
número PV 8.573, em 10 de março
declale se a marca já foi liberada.
791.734 - Chimica Baruel LI- de 1965.
Indlstrias Reunidas V Idrobrás Li- N 9
N9 171.603 - Rebôlo abrasivo segmitaca -- titular do reg. 404.118 no mitada. - Arquive-se o processo.
mentar - The Carborundum ComRetificação de pontos
pedidII de transferência para o seu
pany - Pontos publicados em 3-3-71
nome - Declare o n9 de inscrição
157.667 - Equipamentos para - Número da prioridade: 38.639, de
no cpc.N9
Cereais e outros produtos agrícolas 28-7-64.
Lak oratórios Lysoform S.A. titu- - Silotec Engenharia Ind. e Com.
- Processo para a prelar el Indústrias Químicas Anhembi S. A. - Pontos publicados em 4 de N9 152.130
de ésteres dos ácidos fosfóS.A. - no pedido de tUansferência março de 1971. Total de 6 pontos paração
rico, fosfônico e tiono-foscórico e
para o seu nome do t. 515.680. - apresentados.
tiono-fosfônico e composições praquiProvem sua existência legal, indi- N 9 169.162 - Dispositivo estabili- cicias contendo os mesmos - Parcandd ramo de atividade e. n9 de zador por meio de patins ou seme- benfabriken Bayer Aktiengesellschaft
inscri'são no CGC e apresente pro- lhantes, formando suporte de apoio - Pontos publicados em 5-3-71.
auxiliar no solo para veiculas rodancuraç.o.
699.788 - Instalações Rolinje do com paradas e suas diversas apli- 1n1" 9 143.156 - Processo para a preN9
panteão de polibutadieno com alto
Ltdasem
. - Apresente
novos os
exempla- Soc.em
dite:
Yumbo
- Ponrasuras grafando
artigosos
publicados
11-3-71.
Total
de teor de cis-7,4 - Polymer Corporatcações
res
tion Ltda. - Pontos publicados em
9 pontos apresentados.
corretamente discriminando precisa5-3-71. - Pica retificada a fórmula
188.753
Nôvo
modêlo
de
exN9
ou/e
excluindo
a
generalidaTINnRm
menti,
de m, terial elétrico e cumpra o art. positor para mercadorias - Q'Lustro
S. A. - Ind. e Comércio. Pontos N9 162.692 - Dispositivo indicador
no CGC.
'73Sodedade
e ‘,3ua inscrição
Industrial de Camas e publicados em 3-3-71 - Depositada d.o placar para boliche e outros passatempos congêneres - Telio Torn.Ltda. - no pedido de em 20-4-67.
Cadeitas
maso - Pontos publicados em 5 de
transi,erência para o seu nome do
191.176
Original
configuraN9
março de 1971.
reg. 302.515.
ção proporcionada a" embalagens de
1 -k apresente o original do adi- substâncias oleosas e detergentes com 1nT 9 161.757 - Sistema de balança
bicoe
abridor
- Flexcan Embalagens - Toledo Scale Corporation -Ponos Plásticas
tivoe
fls. 12-13
prove
n
Ltda. -- Pontos que
publicados tos publicados em 5-3-71 - Total de
signatários do mesmo têm poderes em 3-3-71. Depositada em 11-7-67. 6 pontos apresentados.
para lienar a marca;
N9 159.599 - Poltrona estofada em N9 138.947 - Composições de re2
apresente o instrumento de gomos - Giroflex S. A. Cadeiras e vestimento em dispersão - Imperial
cessão assinando em 19.11.65.
Poltronas - Pontos publicados em 3 Chemical Industries Ltda. - Pontos
3 -, comprove o seu ramo de ati- de março de 1971 - Depositada em publicados em 11-3-71 - Total de
10 pontos apresentados.
28-7-67.
vidadé bem como o da cedente.
declare o seu n9 de inscrição N 9 159.358 - Um laminado para
1n1 9 142.076 - Processo de prepara4
no coc.
embalagem - e processo de fabricação ção de bromitos alcalinos e alcalide um tubo a partir do mesmo - Ab nos terrosos - Société D'Etudes Chi5 li. apresente procuração.
Waa er Lampert Phamiactuticat Tetra - Pontos publicados em 3 de migues pour L'Industrie et L'AgriculCompany - no pedido de caducidade II o reg. 229.836 na forma de
pronui ciamento da Procuradoria
Geral. - 'Arquive-se o pedido de caducidade.
Más (biáhi Shoji do Brasil Importadora e Exportadora - no pedido
de tra. sferência para o seu nome do
reg. 31.733 - Arquive-se o pedido
de ancrção de transferência de fls.
9 de côrdo com o parágrafo nico
do artt 161 do CPI.
.
Jean
Equi( amentos Industriais
Lieutai d S.A. - no pedido de trans
ferênci do têrmo 543.406 - andeDECRETO-LEI N.° 941 - DE 13-10-1q69
firo o pedido de anotação de trans iferênc: a, tendo em vista que de
DECRETO N." 66.689
DE 11-6-1970
acôrdo I com o art. 3 9 dos seus Estatutos, a cessionária não comercia
nem industrializa os artigos reivindicados nos exemplares.
DIVULGACÃO N.° 1.143
Labolatório Americano de Parmacoterap'.a S.A. - no pedido de caducida0 do reg. 256.123 - A vista dos: pronunciamentos constantes
Preço: Cr$ 3,00
dos autos indefiro o pedido de ca•ucidale da marca Farmaco, formulado por Laboratório Americano
de Fax?nacoterap ia S. A.
Indústria e Comércio Atlantis
A VENDA
Brasil tda. - no pedido de caducidade lo reg. 279.417 - A vista do
NA GUANABARA
pronuniamento da Procuradoria
Geral, Indefiro o pedido de caduciSeção de Vendas: Avenida Rodriques Alves, I
dade ca marca registrada Gloss.
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Arquivd do por não ter cumprido o
p1u7 amento da taxa final
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Postal,
N9 6( 0.608 - Metalqu Irna Mikron
Ind. e 1 Com. Ltda.
EM BRASÍLIA
Arqkiivado em face do Art. 99
Na sede do DIN
parágrafo 29 do Código:,
N9 6€'3.065 - Representações "D"
••••••••••
Staque 1 Ltda.
.•••••••

ESTATUTO

DOS

ESTRANGEIROS

ture - Pontos publicados em 11 de
de março de 1971 - Prioridade número 868.455.
N9 140.275 - Processo para a fabricação de novos corantes - Ciba
Société Anonyme - Pontos publicados em 11-2-71 - Depositada em 22
de junho de 1962.
N9 143.420 Garra de sustenção
para a montagem de cadinhos conversores basculáveis em um anel de
sustentação - Vereinigte Osterreichisce Elsen-Und Stahiwerke
tiengesetlschaft - Pontos publicados
em 11-3-71. - Fica retificado o desenho por ter saído no Têrmo número 143.808.
N9 144.389 - Processo para a fabricação de 1.4-dihidrox1-2-fenilmercap toantraquinonas livres de grupos acidulados, comunicando hidrosolubilidade -- Ciba Société Anonyme - Pontos publicados em 11-3-71
- Depositada em 6-11-62.
N9 145.991 - Processo para alquiloção de um composto contendo pelo
menos um substituinte hidroxi Universal 011 Producrs Company Pontos publicados em 11-3-71 - Número da prioridade 159.792.
N9 154.992 - Processo de produzir
azopigmentos - J. R. Geigy S. A.
- Pontos publicados em 11-3-71
Depositada. em 29-11-63.
N9, 157.101 - Contrôle seguidor
para' recipientes móveis - United
entes Stell Corporation - Pontos
publicados em 11 de março de 1971
- Depositada em 26-2-64.
N9 157.737 - Aperfeiçoamentos em
processo e aparelho para fazer negro
de fumo -- Columbia Carbon Compa.
ny - Pontos publicados em 11-3-71.
N9 162.129 - Aparelho para proa
duzir aeroaol para terapia de inalação - George Szekely - Pontos publicados em 11-3-71 - Prioridade número 304.514.
N9 164.056 -- Processo para a obtenção de um corante antraquinônico
- Parbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vorm Meister Lucius & Bruning
- Pontos publicados em 11-3-71. Fica retificado o último trecho do
ponto característico: Onde X possui
o valor acima citado, em meio aquoso
a valôres de pH entre 3 e 8,5 com
sais do ácito tiosulfúrico de preferência com sais alcalinos e alcalinoterrosos do ácido tiosulfúrico, a temperaturas entre 10 e 1009C.
1,1 9 165.876 - Processo aperfeiçoado
para redução de minérios sulfetados
e recuperação de sulfeto de hidrogênio - Osvraldo Theodoro Peckolt Pontos publicados em 13-3-71.
N9 170.414 -- Aperfeiçoamentos em
capacitor Eletrolitico - General Electric Company - Pontos publicados
em 11-3-71 - Prioridade de 21-5-65.
149 179.473 - Distribuidor de in'tamaça° com regulador centrifugo
para máquinas de combustão interna
- Robert Bosch Gmbh - Pontos publicados em 11-3-71.
IQ 180.351 - Máquina segadeira
nara colheitas - Massey-Ferguson
(Austrália) Ltda. - Pontos publicados em 11-3-71 - Total de 11 pontos
apresentados.
N9 108.326. - Processo para a polimerização e monômeros vinflicos
nolares - The B. F. Goodrich Company - Pontos publicados em 11 de
março de 1971. - Fica retificada a
reivindicação: A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o art. 21 do Decreto-lei
n9 7.993. de 27 de agôsto de 1945, as
prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes nos EE. UU da América, em
3 de fevereiro de 1958 e 6 de maio
de 1958. sob números 712.683 733.255 e 733.265, respectivamente.
N9 14.466 - Processo para revestir
papel - Scott Paper Company
Pontos publicados em 11441.
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PONTOS CARACTERÍSTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILiGIO
T21MO tr* 1.62.930 ae 25 ao eetembro 4e 1964
Requerente: BRITISH NYLON SPINNERS 1IMITED - iNOLATERRA
Privilegio de Invenção: UM PR: cuspo PARA TRATAMENTO DE MATRRIÚ rru,_
PINTAR

warantle;
1 - Um proceseo para tratar material 'filamentar, oarse
terimado pelo fato de comnraendmP os est 4ica de for dito material
aontinuamente, e pelo menos, 'de modo substanoialmente tangenoial tara:
dentro.de uma extremidade de uma Zona de tratamento, oonatituida por
um espaço Anular limitado por um membro cil/ndrioo externo e um :lutei
no, :sendo pelo menos um dIesea ~roi girdvel em tOrno de seu. eixo,
numa direção tal que seja movIvel na meema direção que o material filamentar em avanço, no ponto de contacto inicial dom o mesme, de fa.
mor avançar dito material na direção axial doe dito e membros para a
outra extremidade da dita zona de tratamento, na forma de espirai halicoidaia contge_as entre ditos membros dito material da dita outra-/
extremidade dessa zona de tratamento.
Reivindica-se prioridad do correepodente pedido, dopo
citado na RepartiçãO de Patentee da Inglaterra em 26 de aetembro de

16.1
T.Efül0 N0 145.829 do 3 de janeiro de 1963.
Raquerenta: FARBIllf:RM HOECHST AMTIENGESELLSCHAFT vorm. Moister Lucius &
Errming - ALEMANHA.
Priv1/4aio do Invenção: "PROCESSO

PARA OBTER PREPARAI/6%S PIGMENTADOS ORAR
IIVE/S QUE SE PRESTAM PARA O TINGIMENTO 'DE MASSAS

1963, eob n2 37846.

PLÉSTICA90.

Ponto n2 1 do 14 pontoe apresentados.

.,
RSIV1/1=11~
PS.:
1 . EmprSmo, de mma mistura de copolimoros . do otileno e propileno >
com pki-propilono amorfo . como substância voiculadora pare corantes pig..
:sentares, visando

h

produção de preparados pigmentares granuláveis, que

se prcotam Para o tingimento do massas pie...atina.
•
"eivindica é prioridade do correspondente pedido, depositado na
For):::rLiçoo do Patentes da Alemanha, em 4 de janeiro do 1962, mb o niime=.
ro F 35 709 /Vd/39D.
Pente no 1 do tOtal de 5 pontos apreeentados.

iismo N2 1 95.543 de 14 , de deZembro de 1967
Requerente: CIA VIDRARIA SANTA MARINA = SIO PAULO

Modelo Industeiali

CNOVO E ORIGINAL MODELO

TAMPA DE VASILHA PARA GELAORI

RA DE PENO"

pnviniuceng
1 - Novo • original modollo de tampa da vasilha p ar a ge-

TÉRMO N2 155.139 de 4 de .dezembro de 1963_
Requerente: PRODUTOS . PARA FUMANTES FILTRERA'LTDA.... S15.0 PAULO
Privilegio

de Invenção: "NOVO ABRIDOR DE GARRAFAS"
- REIV/NDICACM
1- . Novo abridor de garrafas, caracterizado por com- /

prcander iniCialmente um carpo externo, configurativo de Uma garrafa em mi.

ladeira 5 forno, caracterizado por uma y ma,fetangular de pequena alturS•foz
ciando um recipiente à semelhança de bandeia, dotada de aba contarnanteaw
'ativamente larga • robústa disposta pouco abaixo da sua borda sendo
parte inferior dividida pela dita aba; apresenta a sua parede ea curva reg%
..trante, terminando em cantos arredondados, sendo prevista p na face supetioP,
de Parede ume: plura2idade de ranhuras longi - tudinals e parololoo quis g o *PP* j
sentam em grupos de maior e menor comprimento, tudo conforme descrito •
trado nos desenhos anexos.
uonto.apresentado.

nia.ura, e provido,internamente de Um alojamento axial formado em dois tre.
choe, sendo um maior e inferior, revestido com uma capa cilíndrica, oue /

PIGA

provida de-tan estreito rasgo lateral longitudinal, voltado para um alarga-/
ao secção reduzi.'
região do gargalo da garrafa, dito alojamento sando fe-

mento também longitudinal e exAntrico, e o outro menor o
da, avançado para

a

chado inferiormentd

por urd disco

plano e'fixo, proVido de grande abertura.

—

central.
Ponto na 1 do total de 4 pontos anrosentados.
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TIRMO N o 166.068 de 7 de jaouiro de 1965
meRcsaa
Requerente: KiRE EORMF::+ BkRo

Privilégio d. invenção: "APERFZICOAMANfOS SM IMPLEMENTOR PARA Cf:UIVAR A ./
TEERA"
REIvispir A'S

1 - Aperfeiçoamento em ímpia-tentos

auld.var a ter

Klan'o c!?, 1971

Hnto (6.3) que, no movironto de calos/
toa o feitio de um dsdo
-do pino de travamento (]'. e oxlma conatante e torgoda. ,,mte do m,n.,20, que no pino de comanCa (1;0 duslocado na medida tneic,..is para fj..W
da posição de saída, arguta por uma fenda longitudinal (11.3) previata/
no pino de travameato (11) 'Jaza dentro da reintr'incla (14.3) do pino de

do vigas laterais, uma travessa com, feitio em V interligando az eit..cnida-/

co.r.ando (14) , de maneiza que o pino do travam alto (11) pede sair para/
posiaão de travamento, vindo no entanto 4 ad3CUIS4X quando o pino /
de co-nasdo (14) permanoce nu posição de saída, na Olromforlwia do
interroâpendo co
no de cemanda (14) numa superfície de batente (111.2)

dos da frente de ditas vigas laterais, um membro de suporte projetas:alo-se /

isto, antes do tempo, o movimente de travamento./

para a frente a partir do ápice de dita travessa, uma articulação vertical/

A requerente reivindica a priorluade de ieintice pedida de,
positado no Repartição de Patentes da Suiça, eu 25 do março de 1963,
•
•
sob o ns 5.773./

Ta, do tipo de cavar, caracterizados pelo fato due ale fica adnetsio asrs /
ser ajustàvelmente lavado na frente do um veiculo auto-proWsor do /
huldozer, tendo a combinação de um quadro horizontal de empuxo compraeud2a-

montada no dito membro de suporte, uma viga transversal articuladamente

sul

tentada no centro do comprimento da mesma na dita articulação, um b-lao de
mjustagam giratàriamente seguro em cada extremidade de dite viga transversal
*8109

na extremidade livre de dito braço de ajustagem, para a ligação desta-

Cável dos

Ponto n5 1 do total de 3 pontos aprenantados./
1

mesmos na viga lateral* adjacente do quadro& empuxo em diferentes

pontos longitudinalmente no mesmo para articular a viga transversal para

,

ca.

da lado, um némero de furo* verticais igualmente espaçados longitudinalmente na dita viga transversal, um dente de cavar recebido giratOriamente em /
Cada um dos furos verticais S projetando-se num sentido inclinado para . fora
e

para baixo em relação ao eixo de dito furo vertical, • meios permitindo te

ajuste giratério e o segurar de dito dente em diferantes prsiOes sia,wulares
ao dito furo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido da

positado na Noruega em i de janeiro de 1964 sob nO 151.509.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

i- EMO NO 159.230 de 15 de maio de 196b
Requerente; POWER AND PLASTIC RESSARCE ASSOCIATION OF GREAT BRITASN
OLATERRA

157.444 de 10 de março do 1964.1
Requerentes 110ENTI0 AKTIENGESELLSCSAFT./SUIÇA./

''r,vilégio de Invenção;

URRO NO.

RtivindiCacees./

PARA CORTAR RECORTES EM LENÇOItt

DE BORRACip. E CONGENERES"
REIVINDICNCSES

rrivuegio de ImvenqUi iRAVAMEW4 PARA ro gá, PARA POETAS DR ELEVADO .

Travamento para porta, para portas de elevadores, com /
dm pino de travamento guiado deslisadamente na caixa e ligado artiou.
amacconto com uma alavanca assentada giratOriamente na caixa, que se es
contra sob o efeito de uma mola que o expele para fera da caixa e de /
• tuna curva de dealisamento nível no elevador que o puxa para dentro ',OP.
trii R atuagb desta mola, • possui, na dopendedela da posigtio relativa,
entre o pino de travamente e um pino de comando disposto numa fura* /
Zongitudinel do mesmo, apresentando UM reintrancia com forma de ranha.
4ea l unia trave de tranquet*, que interrompe forgadamente o movimente de
eaída do pino ae tracamento antes de atingir a Sag posiqh de tra~to
Quando o pino de comando no pino de travamento no deslocado num va
1er previsto, para fcira da Ma posição de saída tomada foraadamente aml
anda movimento de destracamente pelo bater nUM batente fixado na caixa/
Iricando ' fixada no dito pino de tracamento uma ponte elístida de canta tos que, trabalhando conjuntamente , quando o pino de travamento esta /
empurrado para g frente para a sua posioNo de travamento, com dois con..
latos fixados de modo isolado, fecha um Circuito do comando de clevadOr
aaterrompendo o' circuito do comando . de elevador, interrompendo o atroai
to quando o pino de travamento 4 retirado de posigtio de truramento,.,,4.
Weeterizado pelo fato que R extremidade li g ada articuladamente com o.pl
travamento de alavanca 64 assentando giratOriamente na calx*(1)/
UB

"PROCESSO E APAR2LHO

1 - Um processo para cortar recortes em lenç3es de

boa.

racha e cononeres, caracterizado por uma primeira operação na qual sio pra,
•
ticados cortes no dito lençol por meio de um conjunto de laminas ou facas 1
os quais são insuficientes para cortar os recortas em uma Unica operação i.
inicial, por uma operação de deslocamento na qual o conjunto de limina4 e o/
lençol são deslocados relativamente de uma dada distancia numa certa dire-/
ção em seguida à dita operação de corte, e por uma outra operação de corte/
na qual outros cortes são. feitos no citado lençol em seguida ao dito deslocamento, as operaçOes de deslocamento e a seguinte chl corte, sendo repeti-,
das, se nepessário, estando as lâminas do conjunto arranjadas, relativamen.
te entre si e cem relação à dada distancia de deslocamento, que a primeira/
e a dita segunda operavies de corte formam, conjuntamente, una quantidade ."
de recortes.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de,
positado na Inglatarra em 16 de maio de 1963 sob n s 19.438.
Ponto n 2 1-do total de 15 pontos apresentados.
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TÉRMO Nd 156.444 ao 27 da ãanat e o da uai,
Requerente: GR13RUpER BATTESPELD z = AMANHA
NOZ.
Privilegio do Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS INTRdWZINS1Â ÁTRNAí- DE
DAR PdR IREVIO*

ta

liÚ11DIC,1C13113
2.

OPEEPEIÇOAMENTOM !RTROVOZIDO8 NA MAQUINO ZN MOLDAR

POR INJRÇIO'pera a elahoraçieó de =terias sintíticas teimoplistical cem tua
Impulso de alavanca angular, na qual esta .previato, tanto para o Movimenta/

.de fechamonto e de abertura da i'lirramonta do molde itil, como para a orlo/
de trabalho e de ret grno do gmboio lajotor, aponals mm . impulso cuja biela 1M
pu/sora este articulada a pares do alavancas angulares de comprimentoa difsi
rentes, doa quais o par de alavancas angulares mais Compridas este acoplada
a uma travessa que une duas barras longitudinais que suportam a placa pert*.
dora do molde, com a finalidade de aforrolhamento rígido do moldes enquanto'
que o-par de alavancas mais curtas eate.artieúlado 1 placa portadora do Raho
lo,, o movimento do gabolo injetar sendo retardado. pela almofada de em:pres.
são estabelecida na placa portadora do embolo, de modo que ossolde ' para ln..
!ação prensada e aferrolhado rigidamente antes que se tenha emelt:ido o movimento do :abolo injetor, caracterizados porque, por nx lado, " todos os /.
trgs suportes doa pares de alavancas angulares estão dispostos meneia em
'ação ao impulso e, por outro lado, ao iniciar-se o fechamento do molde, a
biela impulsora e O par de alavancas angulares mais compridas, artienladas/
1 travessa das barras longitudinais, estio situadas geralmente _em uma dizecão, acionando a biela impulsora com efeito de ompumo priMeiro's gbre gato 1.
Par, enquanto que ao iniciar-se o movimento de abertura do molde, a biela /
iipulaora, situpda agora aproximadamente em uma.direção com o par de afa-//
vancas angulares e articuladas à placa portadora do êmbolo, aei or na primeiro
citado paP de alavancas
tracão
Reivindica-se á prioridade de corritpondenter . psdido dl
poiitado na 4-ha em 25 de março de 1963 sob n o ll 71280 X/39a4.
Ponto mo 1 do total de 3 pontos apresentados,
. FIG. 1
(1.

c 6U
R g•

V"W\--#"'•'•
I

16

EIGI
TERNO fia 153.723 da 16 de outubro go 196,
Requerente: ARCANGg0 usai ARGENTIN&
Privilegio de Invedd0 ".EIRDLIZADOR DE amitueln LUVXDAP,'

pavlotcácgag

1 ..11á nebulizador,de sUbstanclax ITopi gagt .eáraetatitagele etert '
euder um cerpo.que proyaima cilindro ageptader . de , uo 4Mpolo parto antena.
casticamente par g un des limites de spg percurse. rgpvtede a g ito Moio gt
meios de acionamento dispostoo.exteriormenta,con.rcopeite ao fitado empo
o referido cilindro comunica-sé, atraYes de Wi pulas .de retoca% de ME Iam
do, com am tubo de pesca projetado_parg o seio do lhaido a ser =bulindo,
do....outro..lado4 . çanaue. condUte.derPladP.Pare Wil-RallaUWW9$141 que, $30110
formado por um dieppodttyo cotricdov: cogeorrente.e wg engole de Ilido.
provido da um .bic 9.Áfgdort.fen0 p.dito can4 bolicoldel ecoada Uai!~
ao liquido, um movimant 9.44 turbu14c4
, Ponto na 1,do total de 10 pontoo apratenfip.~-

.
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TÉMND m1130.553 de 3 de julho da 1961
Requerente: ROEM & HAAS COMPANY E.U.A.
Privilegio de ' Invencio: o PROCESSO FIRA PREPARAR EmPlorrTo DE CO/
EENSAgO in-AmixopusTo Co-PoLIEERo pr
ESTER AORUICO, rui MIÁ APZIOAÇOES VI
REVESTIMENTO "
*

TREMO Rd 150.316 de 1 de julho de 196Req uerente: LUCIUS .70EN FR! . MINAM&
PrivilegiO de Invenção °AMÉM E PROCESSO PARA GERAR.MBWANO DE ESTEPOW
REIV/NDICAÇOSS

r aparduno pafa gerar metano, a' partir de estarco e outros Materi
ais ora:idos de despejo, compreendendo UM tanque em que a dita geração ' tem lugar durante a operação do aparelho, o tanque tendo dispositivo de .
entrada p ara introdução nele de ;sua e este'rco, separadamenp3 ou c omo umfluido premisturado, e. uma salda de gác. em uma arte 'superior do tato do
tanqua, para permitir a descarga do mis gerado do tanque, caracterizado .
porque o teto 4' conformado de modo a definir sob elm tsm espaço, formandoparte do Interior do tanque e do qual as áreas de planos horizontais
cessivos, da base do teto para o seu tapo, se tornam menores, e porque .
são providos diapositivos, aparáveis do lado de r fora do tanque, para alta
su

rar o nivel do fluido dentro do tanque', com o que uma crosta formada- na superficie do fluido pode ser levantada a quebrada por engajamento cum a
parte de dentro,do.tete.
Ponto: o 5 1 do total de 5ADontOs.apreeen.amy.

REIVINDICACSEN,

- dá processo para preparai:rum produto de condena
meação de aminopleeto ao-polímero do estar acillteo, útil para aplA
oac g es em reveetimento, oaraotordsado per fazer reagir, na premi,
ca de n. Palvante inertes
(1) um condeneada me mexama3Ia-rorms.4.nexao autuado/
mo qual 2 a 4 radicado motliol do condensado ta
?Nham -tão aloolladea 001U-bata:Ia ou leo -butim
ooi
(2)(A) Ws mistura cata:Lm:doa perecia go radicai IL
vr.,'compreeddendos
5 a 30 %, mm pio, tor, psiu 214110it Me Ne
poeto da fdrenlo
E20
(01(2)a.0
èoomo11
tta qual m Jura iatoire tucuxi/alo: adi
3 011 2, e R 4 mi-44es%; aclame ¡Me
2 ou 3 itomoe de carbono e toadas to;,(14,
nono., 2 :Nenen tie

*aboli; fireigLeni

1 984
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oadeia entre Stomos de oziginio adjacesF

toe:
(b )8 5 a 70 %, de, pelo menos, um outro coem
oci,erc co-polimerizdvel desprovido de rn
dicaie hidrozila, man .tendo um radical

(o)

820 O- e, ame ee quiser.
1 a 4 om p;lo de um cido alra-betu-in

do do extrudado emergente continuamente durante a moernção . d0 extrusgo,ten
do a liga constituinte tàrmicamente tratáveis, os qual.; logo antos de talwesfriamento rápido são, mantidos substancialLente inteiramentg,em soluçIes
e restr gind o PPntinUamente a corte do extrudado que está sendo resfriada

in

ràpidamente de empenar.
Ponto n 5 1 do total de 16 pontos apresentados.
02

eaturado oar1=íl1co, totalizando a quan-

66
20

tidade dos mondmoros (a), (b) • (c) 100%
4tNh. NN.
Is

(B)um co-polimerc prd-formado tendo um pico mOle
pular médio de ordem di 10.000 a 130.000, .de~

66

es

em piso de mistura; ou

rivaáo de u'a mistura de monOmeroe, como

110

\Jus% X

aCi-

oitadoe;

taando tais quantidades doe componentes (1) e (2) que haja, no 'aro.'
Cito final, mia proporção de 15 a 60 %, em piso, do citado condensa.

/14 ' u

14_

URRO NO ,137.771 de 5 de abril de 1962
Requerente: SHELDINTERNATIONALE RESEARCH UATSCRAPPIJ X.V. - HOLANDA
PrivIlágio de Invenção "PROCESSO PARA A POLIMEDIZAÇXO DE DIENOS,CONJUGADCO
REIVINDICACOES

do de melamina-formaldefdo butilado e 85 a 40, em piso, do citado
•o-polísern
deivindica -se prioridade do correepondente pe
' dider\ depositado na Repartição de Patentzs dos Estados Unidos ec.,!.:Kírie& do Norte, em 12 de setembro de 1960, sob o ne 3.379.
Ponto n2 1 de 8 pontoo apresentados.
221N0 Na llb.134 de 21 de outubro de 1959./
2.equarente: ciupax, INC./E:U.4/
prixilágio de Iajongãog DISPOSTIVO PARA TENSIONAH LENÇOIS comi:Hos
1M MO VIM:Md

1 . tdspositivo para tensioner lançais continuas em movimeg
to pare uso em =4 m4quirut para tratar atile tela, que inclue uma peça gl
Sateria, ou lençol de material el gistico tendo um curso que p
' ercorre um/
aumento de pega, rotatOriamente montada, um cilindro aplicador de pres
do tendo Uma aupericie lisa para guiar o lençol em um estrangulamento/

1 - Um processo . para as polimerlzação do um dieno conjugadocom
catalisador baseado em litio, em uma temperatura variando da ambiente a 80i
C, a. polimerização sendo conduzida na presença de um solvente hidrocarbona
to ,inerte, caracterizado por compreender a adição ao reator de um , terminador_de cadeia de , polimerização, guardo a conversão de monámeroastá entre.
?O (9 . 80 por cento em peso, o terminador.do.cadeiatendo um átomo de hidragánio ati-o e a quantidade adicionada sendo pelo menos suficiente para de&
truir . a ati'ddade do catalisador ativo baseado 3r1 lítio, presente durante.
g polimerizaço; apOs isso, adição de mais uma quantidade de catalisador,
a Oual . quantida l e e pelo menos equivalente à quantidade de terminados adl
ciongda.
A requerem reivindica a prioridade do correspondente l?edido dem
ditado na Repartição ,e Patentes dos Estados Unidos da America em 7 de abri/
de 1961,sob no 101,536,
Ponto 11 2 1 do tott' de 14 pontos apresentados.

tomando sistema com a dita peça e disposta de modo, a comprimir o lençol
Strtmente castre dita peça, diapositivos para alimentar a tela num /
estrangulamento formado por e entra a dita peça e o dito lençol a velode entrada do lençol, ne.entenienda por dispositivos supridores/
de =lubrificante entre as faces confrontantes do lençol e rolo apii.,
Oador de presa° pelo dito lençol por meio do que o movimento do dito
3.81101 00 gira o dito rolo durante o funcionamento da dita =equina./

Pontona 1 do total de 6 pontos apresentados./
14
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FIG.1
T^Rmo NO 138.550 de 27 de abril de 1962

Requerente: COOPERATIVA CENTRAL - SIO ame
Privilegio de Invenção w UMA TINTA DE SEGURANÇA CONTRA PALSIEIOA
ÇOES, PARA CARIMBOS, ESCRITA, /MPRESSO'S
OUTROS 9'
F10.1
MN Na 1311.01. no 22 de novembro de 1981
Requerente: REINOLDS METALS COMPANY .
.iriviligio de Invençao "PROCESSO E APARELHO PARA A PRODUÇXO DE PRODUTOS Ex
1111VDADO4 DR AMIME SUAS LIGAS TERMICAMENTE TRATADOS"
PIElyINDICACURS

Processo para a prOduçãé de produtos extrudados ' tármicamente ¡tratados tendo una forma prodetermdmada na seção 'transversal e oriunda de./ 11M8. 14Se de etusinio i oaraoterisado pelo fato de compreender as etapas det eiltrilea0 da ligam dita forma ge seção transversal e o resfriamento rápi-

R E IV INDI CAC O AM

1 - Uma tinta de segurança eohtra faleificaçães, pai
carimbos, eecrittNimpreesoe e outroe, caracterizada pelo adicio.
memento em una tinta de coloração Unica, seja comum ou preparada /

2%

eepepeoialmente, de um pifmento ou corante (Timol,Bromoresol, Blue,
Indoxin) que tem a propriedade de , mudar de oór quando em contacto
com um agente ácido ou alcalino e per adicionamento de um solvente
ou dispersivó (Triton ou outro Alcool diepersivo)
conto no 1 de 2 pontoe apresentadne.
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