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INSTIT,UTO NACIONAL
morniEDABE IMOUS num REWSTA DA PROPRfirE,DADE
Serviço de Recepção,
Iniormação e Expedição

ONDUSTROAL

mero 248.798. - Regularize o pedido
quanto .ao assinante de fls. 14, eis
que o documento apresentado está
em nome de Rex - Advogados Marcas e Patentes.
Argóvia S. A. Fábrica de Malha
Finas - Titular do R. 252.424. Complete as retribuição da apostila
solicitada a fis. 13.
, Les Laboratoires Roussel - Titular
do R. 255.979. - Reaularize o pedido
de prorroaação, eis que do documente
de fls. 15 e 16 não d e eer., cale:lar
referência ao decreto-lei.
Carlos penhas Boraes - Titular do
R. 254.898. - Apresente procuraeão
em nome do assinante de fls. 11.
Lastri S. A. and. de artes Grã.
ficas - Titular do R. 260.125. ae,
Autentique a cópia do certificado.
No 357.755 - Ester Suiten. - 1? LT.2..
te esclarecimentos em face do ar.
q uivarnetno do pedido de anotação de
tremi:era/leia do R. 98.593 para c)
requerente.
•
No 608.780 - Comaleo Industries
Pty Ltd. - Apresente a prova de
pais de ori rsem e rrocureção r, e rdo com o disposto no art. 163 do
CPI.
N9 636.559 - E. I. Du Ponte De
Nemours and Company. - Apreten.
te a nrova do país de oriaem e proa
curtição de ac5rdo com o disporao no
art. 162 do Código.
No 669.361 - Lanifício Ganut Ltda.
- Promova a alteração do nome da
firma e reg idarj rp. o pedido talento
ao assinante de fls. 8.
Arq uive-se, tendo em vista o que
dispõe o art. 99 § 2 0 do Código:
NO 686.343 - Bar e Mercearia Unidos dos Ba n tleirantes Ltda.
Arq uivamento de processos

N9 171.799 - Mauro Maciel.
N9 590.893 - Adler Ind. e Com.
N9 172.333 - Cerâmica Santa Luzia S. A.
Expediente de 2 de abril
S. A.
N9 598.650 - Fábrica de Estopa
de 1971
No 172.590 - Monsanto Company. Paulista Ltda.
N9 178.310 - Angelo Rabin.
No 601.512 - Ciciei Arquitetura e
Diversos
Instalações Gerais Ltda.
N9 618.362 - Inelca S. A. Inds.
Notificação
Eletrônicas.
N9 69.438 - Opti-Holding A. G.
-- Retificar a publicação de "CaduFica notificado o requerente abaixo
No 618.364 - Inelca S. A. Ind.
ca", publicada no D. O. de 17 de mencionado a comparecer a êste De- Eletrênicas.
fevereiro de 1971, uma vez que foi partametno, no prazo de 60 dias, a
No 623.556 - João Vieira de Ancomprovado o pagamento da 7 o anui- fim de efetuar o pagamento da taxa drade.
final, para que seja expedido o cerdade.
No 629.674 - Frigorífico Wilson do
tificado:
Arquivamento de processos
N9 540.916 - Sociedade Mecânica Brasil S. A.
N9 630.428 - Confecções Marietex
N9 92.614 - Cesar Augusto Lou- Para Ind. e Lavoura S. A.
Ltda.
renço.
No 632.327 - Cia. Siderúrgica BelArquivamento de processo
N9 106.069 - Elio Ezio Calamar:.
go-Mineira.
N9 108.215 - National Castings
No 654.143 - Cantina e Pizzaria
N9 645.029 - Tania - Com. e ReCompany.
Xavi Ltda.
presentações Itda.
No 103.408 - Paul Christopher Beroncl.
No 655.767 - Remoi - Com e Ind.
Nr9 103.993 - Anstalt Fur Die Ende Ferro e Aço Ltda.
SECRETA RK DE MARCAS
twicIding Von Tarfindunger Und GeN° 656.709 - Drufeijóla Industrial
e Com. de Jóias Ltda.
veralichen Anwendungen Energa.
Expediente de 2 de abril de
No 654.617 - Sapataria
LiN9 114.030 - Lourenço Perroti.
de 1971
mitada.
N9 116.068 - Massey-Ferguson
N9 663.817 - Metalúrgica Mastran(Austrália) Ltd.
Notificação
drea S. A.
N9 116.135 - N. V. Philips'GlosiNO 689.613 '- Consertador de Callampenfabrieken.
Depois de decorrido o prazo de
N9 123.311 - Metalúrgica Princeza 60 dias, a - partir da presente data, çados Flávia Ltda.
N9 650.098 - Marco Antônio SchiLtda.
para recurso ou impugnação, ' e se
N9 125.149 - Société Carbochimi- nenhum interessado do mesmo se va- miat Feres. - Apresente procuração
oue S. A.
ler, fica notificado o requerente abai- e novos exemplares excluindo banmortalhas e mosquiteiros.
N9 131.547 - United States ateei xo mencionado para comparecer a deira,
N O 650.437 - Cia. Riograndense de
êste Departamento, a fim de efetuar
Corporation.
N9 134.539 - Metalúrgica Diamant o pagamento da taxa final, dentro do Negócios S. A. - Apresente novos
- prazo de 60 dias, contados da data exemplares sem referência a marca
e discriminando os artigos
N9 134.707 - 'United States Steel em que tiver expirado aquêle prazo genérica
a proteger.
de recurso:
Corporation.
149 662.686 - Associação dos EnN9 115.653 - Shell International
g enheiros Civis de 1935: - A presenMarca deferida
Ner-narch IVIatitschappij N. V.
te novas exemplares sem referência
N9 126.553 - Josa Gomez RodriNo 652.549 - Vel-Yaistic - Cia. a marca genérica e discriminando taaue , e rerman Gomez Rodriguez.
' N9 1/G.010 - E. I. Du 'Pont 'De Nacional de Veludos - cl. 34. - IFte- dos os artigos a proteger.
No 758.012 - General Electric
gistre-se com exclusão de encerados,
Neaaarrs and Company.
Cumpra o art. 73, bem como sua
Company. - Ar g ila/e-se o presente
N' 1e0.325 - N. V. Plahilips'Gloel- estrados, linóleos e oleados, tendo em
inscrição no C. G. C.:
p rocesso por te.r sido anotada a prorvista o rémo de atividade de, firma.
Iteraaenfabrieken.
149 650.446 - Cia. R iorandense de rogação no P. n o 210.893 de artirdo a
N. 144.835 - Gesellschaft Fur
Cumpra os aras. 73 e 69, bem Negócios S. A. - A p resente novos com a legislação em vigor.
Tcchnischen Fortschritt.
como sua inscrição no C.G.C.: exemplares sem referência a marca
No 145.e51 - Commercial Solvente N9 293.020
- Antônio Augusto Mes- genérica e discriminando cie artigos
No 758.013 - General Electrie
Cornoration.
quita.
a proteger.
Company. - Arquive-se o presente
14) 151.242 - Reynolds Metais Comp rocesso por ter sido 'anotada a prorN9 326.703 - Rosne liachuy.
para.
Exigências diversas
N9 399.127 - Daud & Irmão.
rogação no R. n9 210.892 de acôrdo
N' 154.702 -a- Joaquim Carecho.
No 474.133 - Cia. Agrícola, Aguas
LenamerZ S. -A. Ind. A utomobilísti- com a legislação, em vigor.
N a 155.387 - Universal Cil Products
Lindas.
ca - Titular do R. 244.981. - AuNo 788.5% Sir Jranes Mun fay de
Company.
474.849 - Ind. e Com. de Jun- tentique a cópia do certificado apre- Brasil
S. A. Pr
N? 163.500 - British Nylon Spin- tasNo
Farmacêuticos.
e
Cabeçotes
Globo
Ltda.
sentado.
- Arq uive-se oodutos
presente processo por
tiers Ltd. z
No
482.137
Jornais
Associados
do
ter
sido
anotada
a
N9 165.765, - Universal Moulded Brasil Ltda.
p
Studart S. A. Ind. e Com. - No
rorrogação no Ra
Finar GIass Corp.
201.605 de acôrdo com a legislação
501.230 - Ferpan Com. e Ind. pedido de prorrogação de R. número n9
em vigor.
X' 168.210 - Reckitt & Colman deN9
248.778.
Regularize
o
pedido
quanFerramentas S. A.
(Over-eas) ld.
to ao assinante de fls. 15, eis que
No 758.015 -- General mectri0
513.041 - Tintas Ypirange, S.A. o
PIe 170.491 - Aeromare-Exportação NO
documento a presentadci está em Company.
- Ar quive-se o presente
N9
513.042
Tintas
Ypiranga
S
.
A.
-rneortaca Ind. e Com .Ltda.
nome de Rex - Advogados Marcas por ter sido anotada
prorroaaeíio
N:Y 170.7"3 - Fernando Furtado
N9 513.043 - Tintas Ypiranga S.A. e Patentes.
no R. n 9 202.357, de aacôrdo
com a
ci.. "an o e Cregório Wenceslau CarNo 565.799 - Tratores e Máquinas
Studart S. A. Ind. e Com. - No legislação em vigor.
S. A. TramaC
'verei Farina.
pedido de p rorrogação do R. 1111(Arq uivem-se os processos?...
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) O expeaieace das repartiçaoS
0122as, d-esNna& . è publicaç
432;"t 7GOW0.30 na Seção de Com-.
agcaçõcs até às 17 horas. O atenVime2sto do 7n92b/ico pela Seção ee
i2edkr,:do sere! de 12 às 18 horas.
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EXPEDENTE
DE ARTAMENTO DE IR/JPRENU NUCIONEAL
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2) os L2,. ,,yana g s para pubdicaçao,
ALEJ(RTO DE f3RITTO PEREIRA
Cov:'mente autenticados, deverão (' ati:.'ografados diretamente, em
ao;paço dos, em 'papel acetinado CHUPE 00 CW,VIÇO on Puwairaçenn
ctiner 0A :,eçi5.0 O Noemozo
fou aperaanzinhado, medindo 2233
'oentíme-tros, sem emendas ou ra- J. B.DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
suras que dificultem a sua com,. reenstle, em especial quando conDIÁRIO #....1!FiCIAL.
.12)e7(-in tobelaa
suçAo
( 1.0mm :tidos copias em tinta
,554,ÇQC1 da dad311,10.no do expodi on30 do Osocrewriont.,
orête a critério do
Odeolono,0E Fropellododo Induotrial Co ViluVoCCrto
11,1 1 h,.
indalotrio o do ComFwate

As i ..-;etainacttes pertinentes
matéria retribuída; nos casos de
e3rro ou omissão, serão encaminha
&is. por escrito, à Seção de Reda4oã o até, a quinto dia Útil subseqi4ePta à publicação
3)

G) fia assinaturas serão tomaco.Jas no D.1 .117. O . transporte por
o ae;ea será contratado separa1- .civieizte com a Delegacia da EmGrêstg Brasileira de Correios e Te),égrafos em Brasília - Esta poderá
oe encarregar tamMan de encaminhar o pedido de assinatura ao
.1.1V Neste caso, o assinante dirigirá ao D 1 N o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, ha forma do item
5) A remesso de vatores para
essinatara, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
cp:icaçáo, :crá feita somente por

titaprooar- iicra ofirmec se Departamento rie ainoverma Occiai'nof
CilaSfLlo

ASSI1ATURit2
PutruguLans,

A!)ril de 197 1
caeque ou vale postai, em /0.2207
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. 4),?ranto
contrato de porte aéreo, em favo?
da Delegacia Regional da Emprêso
Brasileira de Correios e Velégrafd.r)
em Brasília.
6) No coso de porte e erGO -pura
localidade 71t7 0 servida poi° &se
meio dt ira oRpOrte, O, Delegacia
Regional do ;,'1:iprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
88 obriga a completar o encana-.
nhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente rio
acréscimo . no preço.
7)

A Delegacia Regional (to

Emprêsa Brasileira de Correios o
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura po6erão ser semestral ou anual e se
Iniciarão sempre no primeiro dffi
Útil do mês subseqliente. O pedide
Semestre Qmo Latn t-pjere er8 30,00 Semestre
í).Q 1514 22.50 de porte aéreo poderá ser mensaB„,
semestral ou anual O prazo dew
An4) a .. noorni•ooce000.e VKI 60,001117W 000
esmo
,o. 000 CrO 45,1,0 assinaturas pura o
POrterior é soUterior
f3xteriOi
mente anual e ara) haverá trarn
Ana 5A.*AR0tja0pi)p_p,de9 0.0 • Ort 35 Mi Ano D;(3-4,93.o o q s,..9APAP 9 C 0743 50,00 porte por via aérea
9) A renovação devuo ser SO-,
PORTE â2REG
licitada com antecedência de *30
dias do vencimento da assinatura
Agenso
17.110 1 Semestral Cr8 102,00 I AnnaB
.,o Cr, 204,00 e do porte aéreo. Vencidos, sera
suspensos independentemente 6'-e
&OMBRO 4VULSO
aviso-prévio.
preço do 22../21i6i1g) Et9U180 iigura no fatima ptighao do cada
20) Para receberem os
oxemplar
mentos às edições dos orados oiir
— 'O preço C,o eg emplaa atrasaria será acrescido de C4 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicies sLs mem.° ano, e slle
,9,02 por una. se do anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
aCPUTI~

NucxowAimen

---------------

Seçâo de Transferências e
Licença
F ,perlienie de 2 de abril
de 1971
Exigências

SociéLé Guertain et Compagnie —
No pedido de alteração da razão social, do R. 3.103 — M. II. — Promova, a requerente de fls. 31, a autecsção da fotocópia de fls. 34-37.
Cia. de Molas No-Sag — No pedido de transferência do T. 177.026.
— Prove, a requerente de fls. 23, a
qualidade dos signatários cio documento de cessão, de fls. 27, perante a cedente e gue os mesmos
iéru porlêres p ara alienar a patente.
Robert C. Rrumfiled — No pedido
de transferência do T. 211.062. —
Promova, o requerente dÉ fls. 37, a
legalizacão do documento de folhas
41-43).
Robert C. Brumlield — No pedido

The Norwich Pharmacau Company
— No pedido de mudança de nome
para Morton Norwich Products, Inc.
do 8T. 639.134 e Norton-Norwich
Products. Inc. para The Norwich
Pharmacal Company — No pedido de
transferência do T. 639.134. — Aropive-se o pedido de anotação de alteração de nome e transferência de
Lis. 8. .em face do parágrafo único
do art. 161 do Decreto-lei 1.005,
Ricker Laboratories, Inc. — No pedido de transferência do T. 669.478.
— Arquive-se o pedido de anotação
iLe transferência de fls. 13, em face
do parãgrafo único do art. 161 do
CPI.
Retificação de pontos
N9 159.019 — Aperfeiçoamentos em
rôlhas plásticas para vedar frascos
e outros recipientes — Vittorio Mediei — Pontos publicados e"m 31 de

março de 1971 — Total de 3 pontos.
N 9 152.172 — Mn/ o tipo de inter-

ruptor elétrico — Renato Pannain

de • transferência do T. 211.063. —
publicados elo 31 de março
Promova, o requerente de fls. 41, a Pontos
de 1971.
legalização do documento de folhas
N 9 159.399 — Aperfeiçoamentos em
45-47,
Diversos

ou relativos a válvulas de fechamento e contrôle, especialmente para recipientes de gás liquefeito — A/S
Teknova — Pontos publicados em Si
de março de 1971 Prioridade depositada em 24 de maio de 1983.
Fmes N9 159.399r-Aperfeiçoament m
N 9 166.157 — Nova feliramenta para corte — Omar Rosan — Pontos
publicados em 31 de março de 1971.
N 9 159.516 — Cintos de segurança
Roekwell-Siandard Corp)a — Pontos p ublicados em. 31 de março de

— Pontos publicados em 31 de março
de 1971. — Fica retificada a prioridade: A requerente reivindica de
.acôrdo com a Convenção Internacional e o art. 21 do Decreto-lei número 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a
prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 10 de junho
de 1963 e completo em 14 de maio
de 1964 sob o n e 23.018.
N 9 162.401 — Guarnições ou rebordos protetores — H. G. Graham
Soa Limited — Pontos publicados em
31-3-71.
N9 170.672 -- Caixa de Estam, ueldade de salda de árvore duma turbina hidráldica — Société Des Forces Et Atenue Du Creusot — Pontos
publicados era 31 de o março de 1971
— Prioridade depositada na Repartição de Patentes da França.
N9 170.340 — A p erfeiçoamentos em
disjuntor elétrico — General Electric
Company — Pontos publicados em 31
de março de 1971. — Pica retificado
a p rioridade: Finalmente a requerente reivindica os favores da Convenção Internacional, visto a presente invenção ter sido depositada na
Repartição Ofiical de Patentes dos
Estados Unidos da América do Norte
em 30 de junho de 1966, sob o número 379.648.
N9 170.921 — Cilindro-mestre adaptado mais particularmente para controle de sistemas de freio hidráulico
e processo de montagem do mesmo
— Société Anonyme D. B. A. —
Pontos publicados em 31 de março
de 1971. — Fica retificada a prioridedal Reivindica-se, de acôrdo com
a Convenção Internacional e o artigo
21 do CPI, a prioridade do pedido

Paraniount Pichires Corporation —
No pedido de transferência do T.
a i' 534.956. — Arquive-se o pedido de
anotação de transferência, requerido
às fls. 10-11, por falta de cumprimento da exigência publicada no D.
D. de 1-4-70.
Riker Lab - nr atorics Inc. - No pe
dido de transferência do T. 669.062.
— Arquive-se o p edido de anotação
di transfere p eia, de fls. 7. em face 1971.
correspondente depositado na Repardo pararafo único do art. 161 do
N9 159.898 — Condutor elétrico -- deão de Patentes da França, em 3
CPI.
, Im perial Chemical Industries Lfimited de julho de 1964, sob
n 9 980.667. I

NO 171.111 — Duplo filtro de aspiração para máquinas de combustão
interna — Volkswagenwerk Aktiengesellschaft -- Pontos publicados era
31 de março de 1971. — Fica retificada a prioridade: Finalmente, a depositante . reivindica, de acôrdo com a
Convenção Internacional e de core
foimial,ade com o art. 21 do CPI, a
prioridade do correspondente pedido,

depositado na Repartição de Patentes
da Alemanha, em 9 de julho de 1964.
sob on 9 V 26.310, Ia/46c2,
N 9 171.709 — Aperfeiçoamento elid
prateleira de pratos para máquina

automática de lavar pratos — General Electric Company — Pontos publicados em 31 de março de 1971 =Depositado em 30 de julho de 1985.
N 9 172.642 — Um nôvo tipo de encaixe em construções de casas em
toros de madeira — Luiz Carlos Peçanha — Pontos publicados em 31. de
março cie 1971.
N O 172.736 — Processo para a ree.liaação de processos endotérmicõs saiam grelhas móveis — Metallgesellschaft Aktiengesellschaft — Pontos
publicados em 31 de março de 1971.
— Pica retificada a prioridade Finalmente, a depoOltante reivindica;
de ae8rdo com a Convenção Inter-.
nacional e de conformidade com o
art. 21 do CPI, a prioridade do correspondente . pedido, de p ositado na
Repartição de Patentes da Alemanha,
em 17 de outubro de 1964, sob o número M 82.792 VIa/18a.
N9 173.280 — Máquina automática
para descascar tomates — Gaetano
Buscetto — Pontos publicados em 31
de março de 1971.
• N O 173.299 — Equipamento para.

freio hidráulico — Agrima Equipamentos e Máquinas Agrícolas S. A.
— Pontos publicados em 31 de março
de 1971. — Fica retificado o iiiicic
do 1 9 ponto: 1 — Ecluip:iro2olos Imat.
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jrjcadofreio ilidi- mico. nariiic,ilermente pa- N9 14-2.238 •- Maquina
ri. freio 1 . draulico de carretas rebo- ra Pc eélo em eRciPma Gelepac
cetins 1.m . tr.iior OU im : oiric.riz.. cã- 'S.A. Ind. e Com. -- Pontos p ublirac'eri .eaclos por compreéndeirem e,spe- cados em 31.3.11,
eia mente um pino 'de engate deslocaN9 161.873 - Novo meio cie aplivel axialmetne através de buchas cação de tintura para cabelos -- Alde arma- do . Ceccarini - Pontos - publicado em
em travessas
),Ixaii
(09P de ensate, t la eoi- 31.3.71 - De p ositado em 18 de agéstromioade frontal. de em :Aliai de to de 1964
engate com o trator ou autometriz e,
N 9 162.600 -- Diapositivo propulem sua extremidade oposta.
sor para máquina de costura The
N 9 173.385 - Aperfeiçoamentos na Singer Company -- Pontos publicaconstrução de abóbadas refratárias das em 31.3.71
Depositado em 15
General R,efractories Co'inuany --- de setembro de 1984.
Pontos publicados em 31.3.71. /
N 9 162.766 - Aperfeiçoamentos em
R•• 180.146 - Processo de levanta- processo para preparar elementos de
mento sísmico - leettf Gtophysicel vedação para tampas - .W. R. GraEngineering Company - Ponteis pu- u & Co. - Pontos publicados em
blicados em 31.3.71.
31.3.71 Depositado .n-n 18 de seN 9 180.479 - Processo para a lade 1964.
pidação de um cristal e dispositivo tembro
N 9 163.071 - Aperfeiçoamentos
para a execução do processo - Vi- em/ou
relativos a equipamentos de
tal, Charles, Marius Jacori - Pontos Identificação
- N.V. Philips' Glopublicados em 31.3.71.•
eilampenfabrieken - Pontos publiN 9 180.395 - Uma caixa de pape- cados em 31.3.71.
lão, de tampas . articuadas e proces- N 9 151.693 - Aperfeiçoamento em
so para construi-1a - Mardon In- ou relativo a mecanisnio de acionaternational Litiaited - Pontos pu- mento de cadeiras odontológicas bicados em 31.3.71.
Atlante , S.A. Inds. ivIéclico-OdontoN9 139.612 - Processo para a re- lógicas - Pontos publicados (-111 31.
cuperação de propileno em excesso 371.
e de ácido clorídrico, da mistura de N 9 160.686 - Micrótomo montado
reação obtida pela cloração térmica em charriot - Luiz Gallieu Spolade propileno Halcon Internatio- dore - Pontos pubicados em 31.3.
nal, Inc - Pontos publicados em
- Depositado em 7 de julho de
31.3.71 - Fica retificada a priori- 1964.
requerente
reivindica
de
SN.
dade:
acôrdo com a Convenção, Interna- -N 9 153.847 - Dispositivo de suscional e o Art. 21 do Dacreto-Lei rr? pensão dos anódlos pré-cozidos de
1.903, de 27 de agésto de 1945, a Cuba de eletrólise ignea - Pechiney
prioridade do correspondente pedi- - Compagnie de Produits Chimido depositado na •Repartição de Pa- ques et Electrometallur g iq ues tentes dos Estados Unidos da Amé- Pontos publicados em 31.3.71.
rica ,em 2 de junho de 1961, sob re3 , N9 167.892 - Aperfeiçoamentos
114.416.
introduzidos em lixas para unhas 156.188 - Instalação, própria Licinio Monteiro Serodio - Pontos
N9
para impedir a formação de rugas pUbicados em 31.3.71.
(dobras) em .fitas de material por fio ondulado Ou encres p ado por enocasião da estampagem - John Kei calcamento - Vereini g te Glanznewefers Sohne - Pontos publca- Stoff-Fabriken AG. - Pontos publicados em 31.3.71.
dos em 31.3.71.

(Ser.o III)

Abril de

N 9 170.855 - Aperfeleoaniento em
cargas para • canetas eeeterográficas
- Lápis Johann Faber S.A. -- Pontos publicados em 21.3 71.
N 9 171.281 - Método e dispositivo
para a distribuição de frenagem entre três eixos -- Societé Anonyme
Andre Citroen - Fon; ns pubica.dos
en. 31.3."
N. 151.569 - Aperfeiçoirnento em
estante rolante - Qllnio de Freitas
- Pontos pubicados . em 3L3.71.
N 9 159.989 - Processa paya fazer
um fio elástico- de grande volume Monsanto Company - Pontos pu.bi.ceidos em :31,3.71

1971

1471

N 9 160.251 - Processo e dispositk
vo para a produção continua de um
ry .69.440 - Máquina para socar
e p0-dobrar sacos com alimentos e
outros - Walter Popp - Pontos publicados em 31.3.71 Depositado
em 5 de maio de 1965.
N e 157.352 - Processo ' Pa-ra P roduzi-. Fibras curtas de raiom viscose
e um aparelho de fiar para uso
processo - Teinin Lindted
Pon.
tos publicados em 31.3.71 - Pica
retificada a reivindicação; não não
existir mais e ter sido ca•ácelada.

Seção de Prori-ogagão de Registros
PATENTES EXPEDIDAS EM 25 DE JANEIRO DE 1971

Termos

98.155
lii .030
120.497
122.574
123..402
135.523
143.986
148.8.84
150 M28
150.388
152.599
153.676

Patentes

Termo

84.879
84.880
84.881
84.882
84.883
84.884
84.885
84.886
84.887
84.888
84.889
84.890

133.784
154.591
154.801
156.237
158.189
158.950
199.415
164.049
169.619
169.799
169.554
171.820

Mocklo
142.504

Patentes

•
84.891 •
84.892
84.893
84.894
84.895

84.896
84.897
84.898
84.899
84.900
84.901
84.902

Industrial
150.477

07.181

07.182

1.•nnn

REVISTA TRIMESTRAL

CONSTITUIÇÃO

.00

DE

JURISPRUDÊNCIA

ESTADO DA GUANABARA

DO

11NULOACAO Ifio 1.411

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAI.

maça cee

.Vol. 55 (Págs. 1492) janeiro de 10Z11.

A VENDA

PREÇO: Cr$ io,00

Na Guanabara
&não de Vendas: Av. Rodrigues Alva, tl

A Venda:
Na Guanabar
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
.Aiicia 1: Ministério da Fazenda
Atendemos a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na sede do D.1.N.

Agência - Mitristêslo de Vezencia

Atende-se e pedidos pelo Serviço de Reembolso Pootg
•
1

-) 5

Cm Brasília
Ne Sede -01o,CM81

DI4R:0 OFICIAL eSeço

d472 Cdgi.m42-Mr£ 12

d.

r-

PONTOS C

CiE10 11:0 12.9,978 de 9 de Janeiro
2;clueecà' te g

./4\

A5rif de 1971

RACTEROSTOCOS DOS PEDIDOS
10E, PRK/ILÉGIO

de 19600i

ROEM &UM OOMPANY9/E.U9A9,

• requerente reis/índia a prioridade do correspondente/

OrivilâMi0 do InVenção g COMPOSIÇOPZ DE REVESTIMENTO DE SUPERF/OIE TER

pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados únidoá del

DI0-DNEUREWM4 6014PRDUND1INEO UM l'0DUIP0X/330 8 VMAMIEMA5T0 41,cozb

América, um 1 de abril de 1960, sob o n2 19.163./

RTCDI

Pcuto n 2 1 do total de 6 pontoapresentadosd
geivindicact.es./

o

dente TIO

Utta campos:14o

â n l e mistura

TERMO 11 0 180.278 do 1C:de : junho de 1966

caracterizade por compreender um /í.

compatível de (A)

3wl4mero termoplÁstico de

ata

45 4 905h Ga peso,

mistura de y

a 30%,

RequerenteaMOVO PIGNONE -S.p.A- ITALIA

de um co

Privilágio de Invenção . ,timPOSITIVO DE PARADA AUTOMÁTICA PARA TEAR DE TECE

em Peso, da tistUre

&Ante

Cc3 uni estar hidroxi-alcollico de uni Ácido carboxílico alfa-beta-mono-.

REIVINDICAÇOES
1 . D ispositivo de parada automática para tear de tecelagem no ca.

Otilenicamente nsaturado e um ou mais outros compostosmono-ctileni.

7

So de falha do inserimento da trama no passo ou do ruptura ou. afrouxamento

condensador formado de resina álcool-modificado t'àomo-cndurecivel, de

da mesma, Constituido por uma lás mina apalpadora de trama, cuja oscilação p,

cznente insaturados c0-Polimeriz4veis, (E)

/4-M t -etileno-nreia,

5 a 50%,

em peso, de wa

oa ume/
tendo 1 a 6

ge sôbre um contacto elétrico, caracterizado pelo fato de que o referido

átomos do carbono, e (C) 1 a 50% , em peso, de Uma reina de etorilinct

vimento da caixa batente o pelo fato de ter a 15mina apalpadora passando

tn aldeído com ureia,

Opciano-di-amida,

aalno-triaziaa alcoilada por ciclo.bexamol ou PA alcanol

indo uma equivál'encia de epoxi de cercam 100

a

dispositivo é disposto mo tear de modo a permanecer fixo em relação ao moo

trav4s os dentes do pente, perman . ceneo sempre inserida entre os roferid00

10259/

dentes.'
Reivindica-se

A

prioridaáo da pedido correspondontc,deFinalmente a depositante reivindica a prioridade do corrospondentà
pedido de p ositado na Repartição de Patentes da Itália, em 11 do junho do .

positado na Repartição do Patentes dos Estados Unidos da America, - uni'

9

de janeiro de 1959, sob n2 7859799./

1965, sob o n 2 13184/659
Pontona Ido total de .16 pontos apresentados/

Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentados°

2

2ÈRM0 U0 ,128.035 de 29 de março de'19619/
Áequerentes E.I. EU PONT DE EN0URS AND 001APATZ0/2.1u.,

2sivil6Gio de Invenção g COMPepiçoEs : DE REvESTIMENTOT/
Mo-ivindicacães./

1 o Uma
conter solvente:

GD

por /

composição de revestimento, caracterizada

comms constituintes formadores de película, es.

Gencials8 (A) 100 partes, por peso,, de pelo manos um copalmer6 de(l)
Cerca de

95 a 40 pntes, por ptso, de

0e de'5 u 60 partes,

por peso,

metacrilato de metila e (2) cer

de'polo menos um ster de Ácido neta

e,

Crilico com Um menoSter de etileno glicol D £sento de insateração ets

5.'anica, tendo

CS Ç; 4

10 Átomos

de otebonok; aneQ Q0 5./1 7.13

'Ulse por pesos de nit;ocolulese

XlUt'''

t1D tini% Uc..zoi

`

o„cn)
n

DliVIELGAÇ,ÃO N' n.00D
t©

Cr$ 040

Venda:
Guanneago
agência II: Ministério da Fazenda
Geçâo de Vcndae Àv. odtigues Alvc2, ff
ateado-Gd e edld©o pelo Serviço de Reennbõlw P0920_
ram RecofHo
c",J
Ce
•

Ne

cc

P EÇO

NÚME 11"

o

0.11E: Cr 41,30

