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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Em '6 de julho de 1970 •
DIRETOR GERAL
Diversos
N9 146.645 - Hidtomol Encanamentos 'Hidráulicos Ltda. Arquive-se o recurso.
N9 146.274 - Metalúrgica 8.J. Limitada - Arquive-se o recurso.
N9 146.007 - Dionísio Alexa,ndrini
- Arquive-se O recurso.
N9 145.619 - Ind. de Máquinas
Ferramentas Caxjac Ltda. - Arqui-‘
•ve-se o recurso de - fls. 30-34'. .
N9 145.315 - Domingos da Silva
Fernandes' - Arquive-se o recurso
de fls. 19-26.
.
N9 140.865 - Cia: Hansen Induz• trial. - Arquive-se o recurso de fls.
45-41.
• N9 139.620 - Castelani Ind. e
•Com. de Plásticos Ltda. -- Arquivem-se os recursos.
•
• Libbey-Owens-Ford Glass CoMpa• •ny (titular da pat. 'PI n9 '13.117).
- Arquive-se a petição de cancelamento ,de fls. 72-76: . •
-* Alvaro Coelho da Silva (titular da
pat. MI n9 6.610), --- Arquive-se a
petição de fls. •1820.
' Alvar oCoelho da Silva (titular da
pat. MI n9 2384). -. Arquive-se o
recurso de fls. 20-23.
•

Notificação

FEDERAI,

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA F'ROPRIEDADE
INDUSTRIAL
1n19 660.722 - Laboratórios Sinto,
fuma Ltda. - Reconsidero .o despacho publicado no D.O.. (Seção
XII) de 9.4.70, que manteve o indeferimento do pedido, para O fim
de conceder - 0 registro.
N9 '625.095 - Distilaria Cavacas
Ltda. - Mantenha-se o despacho
denegatório. • .
N9 664.916 - L'Oreal -- Nego aco
lhimento . ao pedido de reconsideraçoã e mantenho o despacho, publicado no D.O. (Seção III) de 9.4.
70, 'que indeferiu o, pedido de registro.
•
.
Frigorífico Armour
N9 674.4004 ,
do Brasil S.A. Nego acolhimento
ao pedido de reconsideração e mantenho O despacho, publicado no D.O.
(Seção III) de 7.4.70, que • indeferiu
o pedido de registro.
N9 678.910 - Lancôrrie S.A. Reconsidero o despacho publicado no
D.O. (Seção III) de 9.4.70, que indeferiu o pedido, para %Jim de conceder O registro apenas para o arti'
go discriminado. •
Farbwerke Hoechst Vorm. Meister
Lucius & Bruning (titular do registro 288,785); -- Arquive-se o pedido
de cancelamento de fls. 12.
" N9 558.271 - Simca do Brasil S.A. Industrial ' de Motores, Caminhões 'e Automóveis - Indeferido.

Picam notificados os requeren2
tes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento no 'prazo de • Serviço de_Recepção,
- 60 dias, a fim de efetuar • o - paga- • • informação e'. Expedição.
. mento da .taxa - final • e da primeira
anuidade, , para. que sejam expedidas
Rio, 6 de julho de 1970
•
as cartas patentes:
N9 146.645 - Hiclremol EncanaNotificago
mentos Hidráulicos Ltda.
1i9 146.274 - Metalúrgica S. J.
Ficam notificados os requerentes
Ltda.
mencionados a- comparecer a
Dionisio Alexandri- abaixo
N9 146.007
êsteDepartamento no prazo de 60
dias, a , fim de efetuarem o pagaInd. de Máquinas e mento da taxa final e da primeira
N9 145.619
anuidade, :para que sejam expedidas
Ferramentas Carjac Ltda.
N9 145.315 - Domingos da Silva as, cartas patentes: •
Pernandes.
. N9 144.463 - Eduardo Maria de
N9 . 139.620 - Castellanl Ind. e Oliveira.
'•
Com. de Plásticos Ltda.
Plastifon S.A, PlásN9 . 147.402
ticos e Derivados.
Diversos
Investierungsanstalt
_ N9 111.276
„
•N 9 512.184 - Carlos Alberto dos Ideal.
Santos, Roberto Santos e José Tei- N9- 136.101 -- Helcy .„ Francisco da
•
xeira Siqueira. - Dou provimento Costa.'
ao pedido de reconsideração a fim 1•19 , 143.092 -; Denis Jean Lacei;
de reformar o despacho publicado no benne.
D.O. • de 28.3.67, para o fim de inDiversos
- deferir o 'pedido face o R. 336.431.
172.112
I.N. A. • S.A. IndúsN
554.437
Sabap
S.A.
BrasiN9
leira de Artefatos Plásticos. - Man- tria Nacional de Armas . .Arquiveas ~to de restauracAo relmaro
lido o despach0 denestatóriee•
•

QUINTA-FE/RA, 9 DE JULHO DE 197(4
N9 567.315 - 'Noruega - Ind. e Cor'
de Malhas • Ltda.-.
-•
•
Diversos

N9 215.263 .,- .Ind. Farmacêuticii
34.268-70 por não satisfazer os re- Endochimica S.A. • Torno sem
quisitos legais.
- efeito o despacho de arquivamento
N9 149.271 - Ishikawajima do publicado no D.O. de 26-6-70 fls.!
Brasil Estaleiros S.A. - Restaure- 41v., uma vez que a taxa final foi
peça-se a carta po'ssnte.
•.
paga dentro do prazo legal,
.
N9 157.275 - Victor Adéle Antol- . 1i9 369.198
Inds. Romi S. A. -s
ne Duquesas. - Restaure-se e ex- Restaure-se. • . •
peça-se a carta pratente-.
N9 451.842 - alinicola • • Nau' Sem
• Mário José Dente Pnrnasier (ti- Rumo S.A. - .Restaure-se.tular da pat. 4.947). Prorrogue- N9 494.402
Sparx Viagens e Tua
se.-,
rismo -S.A. - Restaure-se.
indústria Metalúrgica Truffi S.A. N9 509.763 - Shopping • Center
(titula da 'pat. 6.148). - Prorro- lguatemi Ltda.
Restaure-se.
gue-se.
N 9 544.'177 - /ris Pala da Silva.
Foram mandados arquivar por --a Restaure-se. •
N 9 578.096 - Shell International
falta de pagamento da taxa final: •
N9 134.238 - United States Ato- Petroleum Company Limited .. - Res.
taure-se.
• • .
mio Energy Commission.
'598.555 - 'Cerâmica' São Ga- '
N9 136.593 - Birs Beteirigungs Und Verwaltungsgeselischaft A G. briel Ltda. -,, Restaure-se: ' s •
• N 9 617.001 - óticas -Califórnia Li.,
N9 143.289 - Lonas S.A.
•
N9 146.143 - Móveis Streiff S.A. mitada. •- Restaure-se. ^
N9 631.699 - Cerâmica São CaeN9 147.456 - Amp
N9 150.911 - Societá, Farmaceuti- tano 'S.A.- -. Restaure-se.
len 631.948 - 'Igreja Assembléia
ci
N9 151.783 - Decremont-Rein S. de Deus de Governador Valadares.
Restaure-se. - • - • ••
A . (Engenharia, Saneamento e Tra•
tamento de Agua) e Max Lothar N9 .645.301 - - Cia.' Mineira de
Aguas e Esgotos
Comag.
ResHess.
taure-Se.
-•
•
••N9 151.921 - Jose! Blum,
N9 646,921 - Earibê S.A. Ind•e
N 9151.924 - Nicholas Peter Sor- Com. - Restaure-se. •
.
reli Straussle
N9, 649:995 - Mecânica , Tamari •
N9 151.959 - Florio Zotarelli e Ltda. - Restaure-se. . • ••
Alho Zotarelli
N9 662.813 •- Ayrton Behnudes.
N9 152.352 - Barbeei Quinto.
Restaure-se.
N9 153.074 - José ' Vasquez.
Foram mandados arquivar. por falta
N9 153.221 - Frederico Meyer.
• de pagamento,. da taxa final: .•
Metalmeeánica S.A.
N9 153.863
N. 74.681
Emyr Pôrto. • ,
Ind. e Com
N. .107.112 Araújo 8 C.ta, •
Deustche Advance Ltda.
N9 154.216
'
Produktion GMBH.
N 9154.275 - Antônio Rodrigues N,. 294.302 - Sonder do Brasil Sociedade Anônima •Indústria Farmacen.
Ribeiro Neto:
N9 154.766 --• A/A Ardal Og Sunn- .tica;
.. N. 294.303'- Sonder do Brasil S.A.
dal, Verk.
N9 154.896- - Georses baston But Indústria Farmacêutica.
• N. 295.261 - Waage Importação e.
terby.
1(9 154.963 - Precision Valve Cor- Distribuição" de . Artigos para ,Escrit&
rio Ltda.. •.
•
poration.
,
N9 156.135 - João Batista Lar- N. 301.188 - Dumar 8 Cia.,
Einprèsa de Cinemas
•
•
royd.
•
Roam Ltda.
N9 166.499 - Allied Chernical-Cor, ,
, •
N.'438.266
Sotermica - Soc. de
poration.
Instalações Térmicas Ltda-.
N 9 158.282 - Panoduz Anstalt,
. N .451.961
Arquivem-se os prcoessos.
Transportadora Va4
lor de Serviços 'Gerais,,
MARCAS
N. 45
•

•

Notificação

Ficam notificados os naauerentes
abaixo mencionados a comparecer a
êste Departamento no' prazo de 60
dias, a fim de efetuarem o - pagamento da taxa final para que sejam
expedidos os certificados:

2.473 - Germano Franciscd
Dias da Silva. •
N. 454.847
Indústria . Cisne de
Artefatos Prásticos Ltda.'•
N. 468.847 - Antoun Hanna
N. 472.&14.-- Tec1dotk Omega Soe
ciedade Anónima,. •
•
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Repartições Públic",-..s deterão entregar na Seção" de çomunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às-17 horas, o expediente destinado • à publicação.
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.-. As assinaturas vencidas poderão' ser' suspensas sem prévio

EXPEDIENTE

As

aviso.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIeNAL
GE
ALBERTODIDREETOBRRIG RAL PEREIRA
comece Do savraneo Da

nn.rat.ecwçCnts

Pata evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
tHere DA BEÇÃO ' DES net cA
solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

.-. As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
ã matéria retribuida,,nos casos de
4
êrro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
dl
..ç
de 'Redação, até o quinto dia útil
dO C.dpordIrdOni0
d.
pubdoadad•
Coça°
subseqüente. à publicação no
InduotrSal‘do•AllnlatérIO
NabolOna) do Propri
órgão ;oficial.

Seção de Redaçâolun-

dona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

•-• Na parte superior do mierêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em qué findará.,

do inditotrla a do Comérolo
.

Impresso nas Oflcines do Departamanto de imprrnses Nations)

•••nn••

n ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e interior:

FUNCIONÁRIOS

Os originiais, devidamente
Capital e Interior:
autenticados. deverão ser dactilo- Semestre
' 'Cr$ 13.50
'1Cr$ 18.00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma MO os) ••• ***** • • • • • ' U.$ 36,00 Ano
.....
'Cr$ 27.00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior
as emendas e rasuras serão resCr$,30,00
Ano
'Cr$
39.00
Ano
1.44.2.3.•
deVE
o.•
salvadas por quem de direito.
NOMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
•
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemptar.
ario,:, por seis meses ou um ano,
.- O preço do exemplar atrasado será acrescido de 'Cr § 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de 'Cr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.

As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de le.
vereiro.
-- A remessa de valdres, sem.
pre a favor do Tesoureiro do De..
partamento de Imprensa Nacio.
nal. deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os soN
citarem no ato da assinatura.

N. 604.238 - Livrobrai Ed t6ra LãN. 536.125 - Potnil Jnchistria de
finzas e Vernizes Ltua.
niitada.
N. 609.826 -- Elfel Editora LiN. 536.544 - Eltex S. A. Tecidos
.4u8.237 - Nelson Borges da
mitada.
e Pitas .e...ásticos.
kkus,ca.
N. 605.904 - Editora Lancaster LiN. 538.140 - Metalúrgica de Bor
N. 469.090 - Jap -- Artigos Jamitada.
to'd Ltda.
soaeses Lama.
CIa. Brasileira de
N i 606.975
Soc. Brasileira .de
Werneck N. 138.163
Netto
N. 489.6453
Comérc:o Internacional,
Lubriicantes Ltda.
Ci.ca.nnties e teças Ltuã.
ar. 49.486 - L.a. 1e Tintas e VerN. 607.812 - Claudia. Chaves.
N. 5-1(1.501 -38.905 - 539.0671X. Monteou.
-Joaquim raito de MiN. 609.273
539..9i
5s9.15o
139.u*
Brania de Pe- ▪
14. 956.i
randa Acto.
-- 5.19.19i -try.eo S. A.
•
'
N. 612.963
Auto Estradas So5i9.6.)5
ai. 997.198 - Administradora Ca- J.)d.V.d' nn
à.d.UJO nn r.. ciedade Anônima,
a.tires Ltua.
pa. go ue
N. 622.893.- Carlos Alberto Ca:no
JJ9.b7i n14. 501.536 - hauriste da Silva ).59.U4U
da S.Iva.
n- 5J9.tir2
Arsup.
N. 624.475 - ContranIo Ricc'oppo
1.a9.6/ o - 5.19 .uoat
mesa ind. BraN. 502.630 - ILdrowax Ind. e Co- sue,ra eL.taudiaw..ns S.
_.
Silva.
iciercro oe nscovas Ltda.
Incotil -., Ind. e CoN. 630.225
P4. 411.i é? - .ranobra N. A. Com .
N. 505.120 - Tr.poli Comercial Li- e Ind.
mércio de Tintas Ltda.
saitacia.
N. 632.075-- Panificadora e CoaN. 475.773 -• Cia. de Seguros MaN. 506.147 - Monark-Plast Ind. e ritunos ".terrestres un.ão dos i•ro- teitar:a Pior do ABC Ltda.
Bonecas Preguiças.
N. 434.887
prietarios.
Com. Ltda.
N. 985.952 - Soc. Nacional de Ltda.
N. 50/.465 -- Cia. de Calçados CAn
N. 636.663 --' Ka-Za Com. e Ind.
Perro Importação e P..xportaçáo Sanai
zeerdjian.
de Plast.cos Ltda. '
. A.
Hotel Atlas Ltda.
'N. 511.205
N. 637.906 - Aury de Souza Vi
N. 587.197 - Ipamos Importadora
Erminio' Magri.
N. 511.641
lar.
Ltda,
N. 5,2.981 - Papeiar:a e Livraria
N. 495.054 - Ind. e Com. Cale 'N. 638.585
Luiz Carlos Soares.
sagrado Coraçáo de Jesus Ltda.
Amendobiaz Ltda.
N. 639.765 - Nag.b Aszol
N. 513.895 .- Tre-Sol Elevo MetaN. bil9.460 - Antônio José &iraN. 646.831 -- Qu.inograii - Aná
lúrgica Ltda.
tim.
lises Qu:micas e Grgán:cas Ltda.
' iN 516.112 - Máquinas Yoshida
N. 518.309
Itoland Waelchli
N. 647.602 - Empreennimentos Co
'
Pa., Ltda.
marciais e Industriais da Guanabara SoN. 516.750 - Detem& do Brasil S.A.
ti. 521.668
521.692
Alceu ciedade Anón:ma.
lads. Químicas.
Wancleney.
N. 648.042
Jorge Ricardo Rothb1-4. 523.365 -Poliprint N. A.•
N. 317.974 - Alvaro Valia.
Inch Melsels.
N. 520.344 -- Petróleos Indígena de Papeis e Artes LIraficas.
N. 649.534 - QuIndca Vatmey
N. 531.i29 - Proautos Atinienticios S. A.
Qad t Con.. S. A.
•- Maria
Lula.
,N. 521.266'- T. M. A. S. A.
N. 652.531 - &oito Bertonziai.
Tratores e Máquinas Agrícolas.
N. 5.38.9031- 539.182 -- lbesa N. 662.312 - ind. Química PauroN. 521.659 -. 521.678
521.689 Ind. Brasae.ra de L.naualagens S. A. ter Ltda.
N4 . 542.043
Alceu Wariderley.
Gercy Batista dos- -N. 666.621
Govani Ferrcra da
" N. 524.027 ..- Vibar Ind. e Com. Reis.
Silva.
S.A. •-. Vicsa.
N. 549.519 - ,Leardi
Imóveis
N. 669.552 .... Izico Artefatos In, N. 530.152 -- Manoel Anatiaio Sa;.- Lte.a. ' .•
.dustriais Ltda.
anho Vargas.
N. 552.069 - - Convita . Cia. . NaN. 670...90
Paulo Roberto de
. N. 530.153
530'.154 - Manoel cional de Video-Tape.
Nrir -le:ro3 e r)'bucturrquo.
Antemiu Sarmanho Vargas.
N. 597.956 - Ll.a Zakka.
N. 670.598 - Perfumes J3 l,tda.
• N. 532.301
- Luciano Daniel PalN. 602.033 - Elga Editóra Gráfic.
N. 674.119 - Ind . de Vss.,n4itres
., N4re Rampant.
Lagunilla S. A.
Araucária Ltda.
't N. 536.376
Soe. Mecânica para
N. 634.226 - Editara Braúna 'JN. 674.17 -- Paulo G.ov,..noi Bes.
istdsistria -6 Lavoura 8.„, As,
.:alinda.,
san.
N. 980.261 - Rev:nd - Artes Piás-

N. 676.109 - 676.110 -ncr /4,unalin.
Wo.116 ••-• Barros r) Pereira L1,
ra.tacia.
Paisticos
14 . 676.742 - Promap
Indu.str,ais Ltda.
N. 8o0.559 - Marcos Kentennedlil
an ind. e Cum. Ltua,
[nu. de Plásticos Tes.
N. tioU.bo9
euz Ltua.
a
N. uoi.107
Lapoian
085.S64
á'ratur índ. química
Ltda.
mi.. 686.240 -- Plaminc Plásticos e
Motores ind. e Comerc.o Ltua.
. 1.4. 00J.AL4 •nn muc. Lome,cial e Iadu.tr.ai ae máquinas e Paasticos
guia Ltua.
Agroexport Exp. e
ai. las3 . 518
imp. de Produtos "gracoms Ltua.
ti93.4392 - Paer.ca de rianod
Nloosteau L,tda.

N. 694,782 .- Usina de Açúcar' Me.
•aide N. A.
N. 0>o.-366
Advante Representa..
çt.ses e Lomerc:o Ltaa.
/Cisam Ind. Química
N. 696.9b4
Ltda.
rt. 697.582 - Mário Pinto Conta
Cia. Ltda.
N. 698.614 - acrítório Monedat
Ltda.
N. 699.156 - Antônio Deniétrio da •
Silva - Arquive-se os processos*
Divisão de Marcas
1110, 8 de Julho de 1970
Apresente Procuração
N9 749.233 Elemap. - "fornecedora de c.quicamentos e Matérias
.:imas Ltda.
749.us - A. Pernandee de Sá
& Cia. Ltda.
PerWs 749 .W14 - '149.305 nandu de Sã. & Cia. Ltda.

N9 749.300 - O condommio do EcU- ticmo Valquirla.
Mande Publicidade
N° 749.310
Ltda.
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N9. 749.324 - Fernando .M4 M.
Osório, •
'
49.325 - Haertel.. &
. Cia. - Limitada.
•
W '‘49.341 - SAMI Metalurgica
e Construtora Ltda.
.••
• N9 749.342
COLES -.Com. e
Ind. de Guindastes Ltda.
. •^
• NY8 749.94 - 749.395 - Frigorifica
asaeaaalça e. A. a
Ws 749.59 - 749.398. Ind. e Comeacio berrana Ltda.
- N9 749.406 - 1MAP
Ltda. Ind.
Moageira Alcântara' e Pendotiba.
N9 749.423 - F.,marcos
Empresa
• Mercantil aa Cosméticos Ltda. ... .
N9 749.457 - De-Sinaáne & Pessuto
.
:.
_Limitada.
• N9 749.454 -- Novometal aa. Refino
de Metais Ltda.
•
Ws 749.573 - . 749:574
Incoveg
aa Indústria e Comerciaste Óleos Ve-a
-•. gerais 5..A.
-N°
14;ítrrriacia e Drogaria
• Santa Rita Ltdaa'' • • W 749.608 - Lagrema
- --. Pré Moldados de Concretos Ltda.
N9 749.609 - Fruieg -a.' Frutas e Legumes Lida..
•
N" '749.810 - Winds
or Engenha,•. "
ria Ltda..
W 749.611 --Core a- Coordenação
Racionalização e Estruturação do
_Trabalho Ltda.
' -N9 749.628
Julio Escandar.
N9 . 749.656 • -.Prol: Dr. Euganio
• Monteiro:
N9 749921
Leituraa:Eclitóra Lia
faltada.
-•
N.
--- Jatas, Mercearia Limitada, .
•
'
N9 749.981 -o- Jovem Guarda (Aduna
nistração e Participação) Ltda.
N9. 632.819 -- • Irmãos de . Stefani
Limitada. • • . .
•
•N9 742.165
Torga Técnica Assistência era Máquinas. Lavar Ltda. - N9 745.950 -ACAP.-- Indústria e
Comércio de Auto Peças Ltda.
• N9 749.777 -a Produtos de LLaipaza
timborno Limitada.
:•

Apresente Novos Exemplares

•

Julho de 1970 1735

.

'

C
oV70.374 aaa, ..ranciSco Barcelloni •• N9 732,408 o- Matriz Sa A. vestimenta
Prossigaase.
528.527 - S.E.R.V.A.L. 6C0.755
Walcup Indústria 'e •S.,N9
A. , Transportes Comércio e.RepreComéialo de Colchões Ltda.
N9 083.714 - Anbott La,boratories. sentações - Aguarde-se. • • • Dei-Pra.
N 9 -(4,0.089
Arquivamento
N9 C93.430 a- Cariepe 8. A. Administradora e Participadora. •
,Foram mandados arquivar as ¡iro-N9 520.366 - Soc. Brasileira de
Edições Publicidade e Serviços Artís- cessos abaixo mencionados:
ticos Ltda. •
N9 562.761 - Estamparia São Tho• N9 532.917 - Aritão Wilson Gua- maz S. A. Comércio e Indústria. .
raidi.
•
S.A.
N9 530.717 - Representações Ha- • N9 461.407 -- Tecidos Cardas°
.
• N9-461.408 -- Tecidos Cardoso
/eco Ltda. •.
- •
S.A.
N9 634.341 • - Carrocer ias Morro
Reuter. Limitada.
Ws 461.409 - 461.410 -- 461.411
N9 670.210.- Ferreira, Castro - -.451.413 - 481.414 •- 461.41_5 -461.416 -- 461.418 - '451,419 Comércio e Indústria S. A.
461.420 -o 461,44- - 461.422 461.423
461.424 --- 461.425
Exigências Diversas .
•
461.426 - Tecidos Cardoso S. A.
905-.101 . - Paulo Anderaos:
N9 '461.743 - Santos Albuquerque
N9 531.927 - JOJ Mecanica-Es- Limitada.
tamparia e Plásticos Ltda. a
N° 503.8(74 -- Miguel Alves de Oli• 637.459 - Abel da Camara Mar'
veira.
• tins.- • • N9 690.910 _a,- P.. F. Publicidade Li513612
Cia.
Bom Pastor de
mitada.,
.
Madeiras Indústria Comércio e-Ex•
•
N9 692.346 - Cooperativa Ca3t1- portação. lhanae
Carnes e Derivados Ltda.
Bar
e
Restaurante
N9
677.013
N9 693.685 - Ótica Roma .Ltda.
'N° 664.864 Comilidor Comérelo Ruybarbosa.
e Indústria de Tintas Ltda.
N9 681.632 Palmada Marquês de
• N9 C51.414 - Serraria Americana, Olinda Ltda.
"•
Salina Da Maluf S. A.
N9 622.544 - Didirno Alves de CasColarna- tro.
Ws '14.5.001
745.002
• ,
rino S. A. MetaLS e Ligas..
544.131 - Indústria e Comércio
N9 745:209 --Cita - Cia Industrian deN°
Colchões de Molas Silva Limitade Terrapianagern e Asfalto,
N9a745.C90 Constru-Tóra aa- Cons,
N9 558.713 -- Bela Szirtes.
truções am Toras Ltda.
• 951.'41,9 --B. Elliott (MachineN9 618.078 - Antonio Nunes da
Matta Arquivem-se os processos.
rY) Liraited,
• NY 650.09 - Comércio e Indústria
REPUBLICAÇAO:
Repair Diesel Ltda..
DIRETOR --GERAL
4.20.6a0 - Indústria de Estruturas iiletáncas Ltda.
- DIVISÕES - SF_RVIÇOS
149 492.513 - Rizóleo S. A. Indústria Comércio Agricultura.
E -SEÇÕES
N9 601.378 - Miguel Gonzale.z Pe- n
Em -6 de julho de 1970
N9 612.864 - Antonio Pio Cardoso •

Mod'elo Industrial De`p,ict,
,

173.084 - Ndvo e origina.1 inc. •
dale de ,Parolete - Raul Oscar Aia

•

•

•

.„

•

-

-

•

.

IS » 178:099 - Ndvo e original

de fita gravadora - Yoshinori
Tecia.
Natificação
Depois de decorrido, o prazo de
60 dias, a, partir da presente ria! a,
para recurso e se nenhum inte; lassado do mesmo se valer licam
notificados os requerentes amara "
mencionados para 'comparecer a
êste Departamento, a rim de eleLuar 'o „pagamento da- taxa' finai,
dentro _da prazo de 60 dias. :-"La"
dos da' data em aue t'veraexpira.d0
aquêle prazo de recurso!
• Privilégio de lnvernáo Detendo
• .
N9 _91.360 - Processo , e aparelha

Para controlar o amiecnnento de la iaOU de vidro- - Libbey-Owena-Ford '
'
Masa Company.
•
• N9,-126.595 ,-- Ceifadoras - Massey-Ferguson Limited. • • .
. .
• • N° 107.637 Composiçõet; de Mola "
stiaas Rígidas -alm.
dagem TermOpla
pai lal Chernical Industries Limited . -Na 107.718 - Aperfeiçoadas
''
carta-das de -alta teas a idade'. ternfo
alta' resistência ao enfelpainento . e
Pont de. Ne- •
Fala
fibrilnão
•aa
nours and Company. •,
N 130.716 - Aaerfeiçoaraento "em,processo de fabricação - de matariais
refratários - Arbed, Aderias Reun• es de, -.Burbach-Eisçii-Dudelange,'••
•

•

Niiva Disporitivo
.N9 - .139.0114
-eConomizador . de gasolina para .
Charles do To-- -.
teres
explosão
Inamewskiae Leo Brazilpolon,Caueaws
eu. yramaszewski.,
.
•
• f)rivilégio de Invenção Indekrido

N° 519.064 - Instituto de ProduPedidos , de Preferência
'N 615.508 - Biagro velsreoi
tos de Concreto Argiloso rixa* S. A.
N9. .141.697,
erarelhos
NY 414.001 -- -Çyanaraid Química Produtos Para Agricultura Ltda.
mentos- agrícolas, . adaptáveis - a !na.
N9-632.585 --- Sebastião Gomes tal- Minomóvel Ind. e Com, de Móveis cir.-trator
" do Brasil Ltda..
- Marukvu Ind. aé- má.),
vez.
Ltda. (no pedido de preferência da
N9 043.292 - Perfecta 8, A. Ind.
N9 944.042 - -- . Arcobraa --a Comer- patente PI., térrrio n9.,16 1 .3/0) :- -• (Minas 'Agrícolas Ltda.
O Com. de Balanças. -" •
cial e Importadora Ltda.
por falta de objeto, o peRepre- N° e48.195 - Tapeçaria Lidar L1- Indefiro,
Morféia ' In duÚriai rridedo
Pornote
W 559.908 .
dido de preferência-.
- aetações Comércio a Importação
L1- •,
smitaaa.
,
a 'saltada. N9 188.429
Dm ;ralava tiro de
• 640.557 - Armando Santa-drest.
Notificação
capa
com
etiquêta
para
rildernes
N9 '647510 - Refeição Caseira LiW 691.466 -- Abbota LaboratorieS.
Ficam notificados os requeren- e outros ,- MaSahlro Seno.
W 461.877 - Zephir Rádio e Te- mitada.
N°.61:9.069 ""-- Antonio Rufino dos tes abaixo mencionados para comlevisão Ltda.
parecer a &te Departamento, a fim Modelo de .Utilidade Indefericro
N9 489.751 - Johnson ea Johnson. Santos.
N9 649.379 - Sertania das Neves.
N9 606.103 - Auto Peças Jaoal LiN 7 '631.013 - Lanchonete Riaoto de efetuar o pagamento da taxa N9 159.655 - Nilove modkio de e>
mitada.
final e da primeira aniudate, den- t6j0 portátil de desenho, can; pran•
•••
N 9 4322.253 - Nivea& 8. A. Com . Limitada.
tro do prazo de 60 (lisa: •
alteia e régua T
Lyster Ferrono.
e Indústria.
n
-.• Diversos
N9 627.168 - • Rican Audio EquipaPrivilégio
de
Invengo
Deièrldo
ExiOnczas
mentos Limitada. _
• N9 688.391 - Cavilha Móveis e Ar- • earaaem e Oficinas Tintai Novo Li- •N9
144.007
Aparelho
e
Processo
581.494)
mitada
(Titular
do
iaarnio
t1,
9
(;urnpra exigências técnicas:
quitetura Ltda.
para a separação de produtos:, pels
N9 615.479 - Frigorifico Minas Crea -- Concedo a restauração e promova. Mer.os
N'
- PPG Industries:: Ine.
substancialmente
sólidos,
dua
prorrogação
no
registro
ante.
se
•
raio S. A.
145.008
Lutai.
V.or da. acardo com a legialaçao em rua sua suspensão - aboli Interáa"- N9
N9 538.539 - Ciabra -a- Consorte
ark
153.401 -4 José Paulo Saddi.
, tionale, • Reser; RCI1 Matitachappij
a
•
'Cia." Nacional ' de Sorteio de Bana e vigór. • ,
185.365 - Aermang amola,
,
Hipotecas:
,
N9 3-19,215 - Fazenda Massangano
- N9 587.952 - Afetaltest Cia. Bra,s1- Soc. Agrícola, -- Prossiga-se coma 11/47 9 144.803 a- POlimerização de 13uDiveriàs
leira de Ensaios e Industrial,
Poiymer Corp. Limitod.
novo e apresente novos exora- tacitano
N9 '619.449 - Djergi Abboud Ned- registro
piares
cem
etiquetas
mais
nítidas.
N
•••
149.218
- Um saStema para Per- 1.,± 110.500 - A. Ehhenreich & Cie,
•
jmeh.
N9 630.498 - Emhart Corporation: • N9 723.120 - Vidia Projetos Cal- furar e, simultaneamente, • refOrçar o -- Expeça-se a carta patente raiada
e guarde-se o re
N9 559.045 - 13ymac - Máqainas cules Imóveis Ltda. , - Prossiga-se.- contórno da perfuração feita ent ma- vá êste pedido
fls. 25/28.
-cursode
O Equipamentos para Escritório Li- ' 1I 723.256 - Seta' Soc. de Estudos taria' em Olha alojavel- em arquiva-.
_•
ciares _-• Roberto ' Prieto
-„
•
mitada. •,,
REPUBLICAÇAO:
NY 566.992 - Conrado Guilherme e Técnica Aplicada Comércio e InN° 149.771 - Aperfeiçcamentos
dústria Ltda. - Prossiga-se.
DIRETOR GERAL - DIVISÕES Wagner.. ou
relativos
a
aparelho;
distribuidor
, SERVIÇOS E SEÇÕES
N9 567.359 - Joseph Kantor.
W 723.624 - Assessoria Jurídica de fita adesiva
Chaint PraaOwnlk,
;NP 573.700 Auto Capas Indepen- Assejuris Advocacia e Cobranças Lide 1, 2 e 3-7-70
•
N '
- Processo para a Condencia Ltda.
a-ataaa - prossiga-se.
1 584.032 - D. L .• - Plásticos
Vassalas' Vedaria - solidação de formações inconsisten 725.139
N9
- lern 8 de julho de 1978
tes de terra - Califórnia Reaearen
do Brasil S; A.
Prossiga-se.
Corp.
,
• N9 639.393 - Metering Pumps LiA
zevedo,
Cunha
Sp
,As.
N9 70.008 ,
'Diversos
•mited.
N'' '173.857 -- ProcesSo para '-'a ;Obtsaciadas SiC -.Prossiga-sç.
N9 039294 - Metering Pumps
-Farto•
Bodegas
02151COS
s
7;1.786'
-'
731.787
--,
731.788
tenção
de
corantes
VII:ledos
Saint Rem,
1\19
ted.
werke Hoechst Aktienaesellsehaft S.A.- (impetrante cio recama ulcera
_ Na 639.396 _._ meterIng pumpa-Li- ,- Seryencni Despachos Gerais S. A.'\ Vorma
Meister Lulu & 13runing. - pasto 'ao :registro'
,
'
.M.677. marca
' , - • ' - - - PrcasIga-se. nalted.
•

•

•-•n•
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Drvid
Perfis:Ia
Duc de Saint Remy). - Arquive . se 149 633.130
cia Silva Cronômetecs Industriais
1) recurso de fls. 36/41 por falta'Co
.
Classe 8.
Ltda.
•
abjeto.
N• . 633.134A - • Cryovaa. --sW: R,
me? Sz Co. - Classe 39. •
- Arotificaçffl. .
N9 690.193 - Cederroths
•
•
, 1
Stew iture Cedeçrot)., CederDepois de decorrido e , ,razo cie
rotlis Tekni.;ka • Fabrik AB. - Clas-'
130 dias, a partir da presente data sr
'10 (Com a indicação exposta pela
,- para recurso ou impuznação e Eu
nenhum interessado do mesmo ss
,',' valia ficam notificados os regueTtárcas Indee,idas
_ f' reates abaixo mencionados para
Dspartamente,
,
Comparecer
a
este
.
,:
a fim de - efetuar .o pagamento sia N 9 102.300 - Brim S. Luiz - Cotaxa final, dentro do praz] le 1,,0 ;on;ficio Cândido Ribe,ro Ltda. dias, contados da data em que ti-1 C, assE 23.
1793a 4 - Mascote - C.amisaria
ver expirado aquele prazo de reMasec.te Ltda. - Classe 36.
- • Antônio
1 9 '221.522
Classe 23 .
Costa & Costa
Maltas Deferidas,
N9 265.440 - Rasi - Casa Rasa
Ltda.
-- Classe 11:
1761178
Granla
Eduardo
W
Arhalda
TU, 416.417 - Origir.al
Fadei - Classe 37.
Schasiepen
Classe
41.
25e.415
Boutique
Irene
N9
N9 417.835 - Victoria Regia Boutique Irene Modas Ltda. -- CiasSe 36 (com indicação exposta pela S A. Fábrica . de Te •ddos Victoria
Regia - Classe 23.
seçao).
N 9 " 477.848 - Santa Lúcia - IrManuN° 491.804 - Velasco
42, •
fatura e Malharia Ve l éloC.) Indústria m& Salton Ltda. -- ClasseS.A.
Int.
149 466.472 e Comércio Ltda. -- Classe 36.
lástrias
Reunidas
F.
Matarazzo
SocieN9 525.546 - Fortrieza
elasse 46.
• daue Agrícola & Induatrial.
N1 484.103 - índex Index PTOza Ltda. -.Classe 4.
•
Cillt(?F Eletrônicos "e. Estamaria LiSupercour - Super.; mitada - Classe 8. •
N9- 527.468
eour S.A. Ind. e Comércio N 9491.241 - Cofimbra - Cia. Financaadcga, Brasileira de Adm. e
Hansa- Participações Cofimbra -- Classe 38.
• N9 548.306 - Teton-A
sverm Lurman Schutas, & Co.
Ne 491.712 -- Tamoyo 'ramoso
ela: SE .4.
caistrução e ;. Terraplenagern S.A.
Synteke
'-149 560.453 ,- Resiflai
Clase 38:
elas,
S.a. Com., Imo e EKO
El Confec498.157 . - Elt)a
N9
se 35.
çSes Ltda. - Classe 36.
City - Jityltut S.A.
N a99.186 - Cláudia - bilva uoN 9508.631
ia & Gonçalves Ltda. - Classe 35. (Jorn. e Imp. - Classe 32.
N9 609.324 -, 'Nomex - E. .
• DT' 514.472 - Bicudinbo - Indús, Iont de Nemours aneí Company .-- tria e Comércio Palosehi Ltda.
ClaSse 36 (com a ir yncanão exposta 'Olasse 42.
pois seção).
N 9526.941 - Cn rornium Plating
- Chromium Plating :Ada. - ClasRevisa riustrada - se
149 (14.504
Claise 23.
Cia. retrbpolitana
N. 537.348 - Diffasá - Diffasa
N° 614.505 - Gazeta,' de Noticias
Distribuidora Imp. de Ferrament'as Fi" Cia. Petropolitana -- Classe 23.
N' 63!.668 - Pilão - Pilão .Aças nas Ltda. - Cl. 11.
1-te:Madores Ltda. - Classe 5..
N. 549.295 - Miami - Miami
: N 9631,695 - Olival -- ORaI Rom- de Seguros Ltda. - Cl.
. , 50.
- Cl.sse 36.
pa! Defissionais
Zenit - Auto DistriCofac Co.- • N..555.455
632.229 - Cofac
'Cl, 6. •
Cias buidora Zenit Ltda.
wrcio . e Indústria S.
N. 557.425 -- Regensem - Sartos
e Il.
Servem& re 6 . Cia. Ltda.- - Cl. 8.
Servenco
63.304
N. 559.051 - Fermag - Peças e
Ben 1c os Engenharia C ni tlaer, ta i
Acessórios Fermag Ltda. - Cl. 21.
m ita' a - Classe 16.
149 632.340 - Divibre - Serraria
N. 559.088 - Cálcio - Ind. e Co- enércio Baurú Ltda. ,-- Cl. 41.
Americana, Salim F. nlr'uf S'
. .
• .Classe '16.
N. 559.194 , - Oriental - Nano
Bordatex Ussami
• 1•1'. 634.074 - Bordatex
Cl. 41.
Bordados
.
Indústria e Comércio de
N. 562.548 - Interamericana •
.
Lida. - Classe 37
Fruticola Interamericana Ltda. - Cl.
Min-Verá'
;N 44.578
41.
Verá Ind. e Comércio de Artefatos
n
da C,..ero e Plástico em e Geral LimiN. 563.207 -- Almirante Barroso
para
altido. - Classe 35 (me -03
- Bar e Pestiqueiras Almirante Baruntadas).
roso Ltda. - Cl. 41.
N. 563.321
Simalux - Aço Tor• N' 646.728 - Everest - T ubrif t.
cantes Everest Ltda. - Classe 4., sima S. A.
Cl. 7.
653.832
Aaeot,
MetalúrN9
N. 566.108 Dosul - Ind. de
5.
gica Ascot Ltda. Prcidutos Alimentícios Dusul Ltda. LiMo) PrInz .• N9 655.786
Prinz Ind. ,cle Molas L;ria. - Clas- nitada - Cl. 41.
Amadeo
N. 573.560 - Rossi
se 11.
Rossi . 8 Cia.
Cl. 7.
ri' 606.301 - Emblemátiea
N. 574.053 - Brasileiro - Ind.
Primfit S.A. - Classe 12.
Cafés Finos . Ltda. Incafé - Classe
Emb'crcatica
La. de
• :,19 C60.988
licsatorios Griffith di .kt 41 S.A 41.,
C.Lsse 11.
N. 575.465
CFF
Black-ClawSociedade son, Overseas Limited - Classe 21.
N' C99.955
C. B.o
Tolo. e Exp. C. Itoh d Brasil T
N. 576.394
Folinha do Sagrado
initada - Classe 5:
N9 692.893 - Codas - Cedas In- Coração de Jesus - Editóra Vozes Ltda,
dústria e' Comércio 'Ma - Vasas
N. 577.803
Lusalfa •-• Organi40 - (com na exclusões indicadas
zação Lusalfa Representações Ltda. ,-reln. ação).
•
N9 630.170
Parabólica - Indús- C1.38.
•
tri •
Antenas Juid,ai' Ltda. , N. 581.586 - Sanitária
. ,- 'Insta_Classe 8.
574.168
Merc,C7 - iftwizel ladora ,Sanitária Ltda. - Cl. 16.
N. 596.544 -- Mont-Blanc
AntôInds. Reunidas Mercur, Chie&
•
,
nio Custódia Costa -- Cl. 17.
se '17.

r

Julho de 197o

)

N. 639.475
Facit - Facit S.A.
Grapinha - S. Me.
. N. 598.504
Máquinas de Escritório ..- Cl. 40. nirucci - Cl. 43.
N. 643.219 '..... -Aperitivo
Frigorla
- N. 598.059 - Cordé de Parle Surpr:se Corde Co.. Inc. - Cl. 36. fico Annour da Brasil S. A. • N., 600.842 - Ediarte - Ediarte 41.
N. 643.965 - Replique de Rafael
Edite:ira de Arte Ltda. ...... Cl. 32.
N. 602.318.- Novidade .... Tan -- Marialva Guimarães de Mello
Cl. 48'.
Sten Tie - Cl. 41. .
' N. 608.963 - Aprenda a Desenhar
N. 644.726 - Papelaria Gêmeos
- Enrique Lipsyc - Cl. 32.
Edison Marque& Cardoso
Cl. 38.
N. 611.006 - Louveira -. ProduN. 645.604 - Última Moda tos Alimentício Louveira S. A. ,.-. timamoda Ltda. - Cl. 36.
Cl. 43. •1:
•
N. .615".659 - Carnet de Turismo
N. 614.341 - Brigadeiro - Hotel IV Centenário - Irma Reune de Bar.
1'
rros - Cl. 38.
Brigadeiro Ltda. - Cl. 41.
N9 645.660.- Car
net IV CentenáN. 626.560 - Velha Cap - A.
rio - • Irma Renee de Barros Gaulia o Cia. Ltda. - Cl. 38.
38.
• N. 626.992 -- A Verdade Inter Ame- Classe
N9 646.131 - Legislação Farmaricana - Manoel Rodrigues Filho .- cêutica
em 39 Dimensão - Dr. José
C1. 32.
de Lobão Portelada Neto - Clas•
N. 627.697 •-• Ponto Máximo - Ir- se 32.
Oliveira Ltda., mãos Dias de
N9 646.298 - Café Tupaciguara
Ir
Abdo Messias Netto . & Irmão
Ç1.8.
41,
N. 629.159 !--- Temperinho - Os- Classe
N9 646.391 - Catarinense - Casa,
waldo da Silva Freitas -i- CI. 41.
de Carnes -Catarinense Ltda. N. 629.277 - Norsul - Banco de Classe 41.
Crédito Norsul Soc.edade de Responsa- - N9 646.490 - Marechal
Vicente
de Freitas Leite - Classe 41.
baidade Ltc1:.. ;--- Cl. 38.
N. 630.297, ;-• Diplomata - Adega
N9 646.579 4- O Serrano -- Editôdo Sertão Ltda. - Cl. 42.
ra de Artes' Gráficas o Serrano LiN. 629.317 - Sayonara - Carlos mitada - Classe 38.
N9 646.664 /7 Tokio' - Retifica de
Alberto Cirino da Silva - Cl. 8.
N. 630.295 ,- Nacional -- Adega Motores Tokio Lida.- Classe .33.
N9 646.669 Luso ' Brasília -- Paslo Sertão Ltda. - Cl. 41. • •
e Confeitaria Luso Brasília
N. 630.418 :-. Clage -- Representa- daria
Limitada -- Classe 41.
ções Colage Ltda. .-- Cl. 38,
• N. 631.190 - Tyresoles - Tyre- N9 646.722 - Ipiranga - Salomão
soles Registrense Reformadora de Pneus Waldemar 'Chaitz - Classe 36.
N9 646.956 - Brasil - João SeveLtda. - Cl. 21.
rifo Calixto - Classe 41.
.
N9 647.332 - Guia do Comprador
N. 631.181 .:- Idal - Rivero Musdos Produtos na Ind. Automobilística
tala 6 Cia. Ltda. ---, Cl. 41..
N. 631.379 -- Motorama - Secos e - Editôra H. )0. Oliveira-- Clasmoinados Motorama Ltda. .- Cl. 41. se 32.
N9 647.592 - Doces Caseiros de
N. 631.397 - - Cajuina Tabajara
- Empresa de Industrialização do Caju Lindóia - Maria do Carmo Teixeira
de Souza --- Classe 41.
•
S. A. - CL 43.
N9 647.934 - Marechal - Panift•
N. 631.499 .- Arthur Lun- cadora
Marechal Ltda. - Classe 41.
dgren Te'cidos S. A. -7- Cl. 37.
N9 647.992 -- Numerada - IndúsN. 631.591 _-- Ensino e Educação tria de Bebidas Milani S., A. -- Instituto de Cultura' Anglo Brasi- Classe 41.
leiro Curso Oxord - Cl. 32.
N9 648.257 - Vermicina - LaboClimax S. A. - Classe 3.
N. 631.609 .- Guaporama - Gua- ratório
N9 649..183 - Sanjoanense - Ceporanga Empreendimentos Imobiliários realista Sanjoanense Ltda. - Clase Sociais Ltda. -- Cl. 16.
se 41.
N. .631.698 - Magna] - Cerâmica
N) 649.250 - Nipo Bras - Fábrica
de
Deces Paradibe Ltda. - ClasS. Caetano S. A. ---.. Cl. 16..
N. 631.977 - Safi -- J. Safio to se 41.
Irmãos - C1. 1 36.
• N9 619.251 - Nipo-Brasileiro -.
N. 631.986- Lyon - Daiitiar 'Pe- Fábrica de Doces Paradize Limitada - Classe 41.
try •- Cl. 17..
N. 631.988 - Semper
Delinar N9 649.281 - Grande Carnet PaPetry - Cl. 17.
pai Noel - Ernesto Rodrigues &
N. 632.101 ] 7- Ponta Delgada - Companhia Limitada - Classe 32.
N9 649.283 - Papai Noel - ErBar e Lanches Ponta Delgada Ltda.
•
nesto Rodrgiues & Cia. Ltda. -- Cl. 41.
38.
N. 632.428 . - Faça Uma Criança Classe
649.556 - Letrinhas - ErnesSorrir - Edson Pereira Leite --, Cl. 32. toN9Rothschild
S. A., Indústria e
N. • 632.661 1- Rita - Supermerca- Comércio - Classe 41.
dos Rita Ltda. --• Cl. 41.
N9 649.590 - Sulamericana - Organizações Sul Americana de CoN. 632.505 -;-- Metalforja .--; Ind. mestíveis
Ltda. - Classe 41:
Metalúrgica Forjaço S. A. - Cl. 21.
N9 649.645 - Nova' Portugal N. 632.803- TV - Service -- Agência Nova Portugal de PassaCyrillo 6 Cia. i Ltda. - Cl. 33.
gens Ltda. - Classe 33.
N. 632.963 - Boa Vista - Fábrica
N9 649.674 - Adorável - Indúsde Móveis Boa Vista Ltda. - Cl. 40. tria
de Café Ltda. - Classe 41.
N. 633.377'.• bororó - bororó N9 649.679 - Paris - Padaria e
Transportes e Te;raplanagem Ltda. .-.- Confeitaria Paris Ltda. - Classe 41.
.
Cl. 21.
`
N9 649.981 - Fluminense Sali,
nas Pereira Bastos S. A. - ClasN. 633.667 ---:. Al vorada - Arma- se 41.
zens Gerais Alvorada S.A. - Cl. 41.
Is1 2 650.263 - Rações do Sitio N. 634.6071- Vilazco Alcacil - Corbisa, Industrial Agropecuária
mitada - Classe 41.
Mateo 6 Más Ltda. - Cl. 42.
N9 673.861 •- Rainha da Ribalta
N. 637.895- Itatiaia -- RácIo Ltda.
- Carlos José Ribeiro Braga Fi- Cl. 32. • •
-- Classe 32. •
N. 638.172 - Ena - k:nfa Enca- lho
N9 674.26 - Onde os Fatos são
namentos Farina Ltda. -=.-- Cl. '5.
os tltimos e as Fotos são as PrimeiN. 63R.977 r- Acre Imp. e Com. ras - Carlos José Ribeiro Filho -Ltda., - Cl. 38.
Classe 32.
• ,
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• N 9 686.004 - Indústria Brasilierse
de Artefatos de Madeira - Indústria
-Brasilien.se de Artefatos_ de Madeiras
- Classe 26.
N9 688.785
Pro-Gibb - Abbot
Laboratories - Classe 2.
N9 693.540 . - Feira Industrial de
Belo Horizonte - José Godoy Castro
- Classe 33. ,
N9 697.524 --- Planeja - Planejamento .Comercial, Imobiliária Ltda.
- .Classe 33.
N9 700:158 - Criolo - Sílvio Freitas Marques -- Classe 41.
N9 700.186' - Sirva-se e Coma •Self Service Restaurantes Limitada
- Classe 41.
N9 705.368 - Paljoy - Química
"Duplex Ltda. -- Classe 48.
' N9 712.923 - Central - Ótica Foto Central Ltda. - Classe 1.
N 9 714.174 -- Sul Paulista - Agro
Imp. Sul Paulista Ltda. -- Classe 2.
Evite Acidentes! N 9 913.374
. Look Silk-Screen Promoções Limitada - Classe 25. --N9 913.375 - Just Married Dont's
Disturb - Nossa Patilinho, mas que
horror! a- Look Silk-Screen Promoções Ltda. - Classe 25.
N9 913.376 - Há uma Diferença?
Look SilkSim, e que Diferença!
Clase Screen Promoções Ltda,
se 25.
N 9 925.842 - Pavema - Pavema
Veículos. e Máquinas Peraná S. ;A.
- Classe 21.
Titulo - de Estabelecimento
• Indeferido
N9 481.713 - Fábrica de Refratáeioe Modelo - Fábrica de Materiais
Refratários Modelo Ltda. - Classes
15 e16.
N9 523.093 - Relojoaria Omega
Alois Thumer - Classes 33 - 13 ••
.
14 e 25.
N 9 552.005 -= Suíça
Isbal Imobiliária Suíça Brasileira Li•
'
mitada - Classe 33.
. N9 565.211 .- Casa Felippe lippe Altman - Classe 40.
N9 630.491 - Casa e Loja dos Sanitários - Eugênio -Gonçalves da
Luz - Classes 16 e 33.
N9 638.516 - Casa dos Transfe r• madores - Produtos Eletricos- Will•
kason S. A. - Classes 8 e 33..
644.200
O
Alejadinho,
Sua
N9
Vida, Sua Obra - Primex Filmes
Limitada - -Classes 32 e 33.
N 9 646.103 - Exp. de Madeiras
Paraná -- Exp. de Madeiras Paraná
Limitada - Clatse 4.
N 9 649.071 s - Garage de Luxo Télio Ferreira da Silva - Classe 33.
N9 649.072 - Garage de Luxo Télio Ferreira de Silva - Classe 33.
N9" 649.279 - Ponto Central de
Automóveis -e Ponto Central de Automóveis Ltda. ---• Classe 33.
• N9 650.067 -- Club da Familia Católica - Cyrillo Martins - Classe 33.
N9 650:880 - Difusão Européia do
Livro - Alberto Mahiquee Senti -Classe 33.
668.078.- Servi Volks - ServiVolks Mecânica Ltda. "-e . Casses 21'
e 33.
•
N 9 673.816 - Salão da Saúde Maximiano Ernesto da Silveira Bege
- decimo - Classes 15 - 16 - 33 e 41.
N9 690.925 - A Prestativa -' Alfredo Gomes - Classe 33.
693.959
Curso
de
Polícia
TécN9
nica - George de Oliveira Cardoso
- Classe 33.
_ N9 699.908 - Salão da Máquina
Operatriz - Maximiano Ernesto da
Silveira Bagdocimo - Classe 33.
-

.

N

.-

Frase de Propaganda Indeferida
• 14I9 925.841 - Sim, há uma diferença .... Pavema Veículos e' Máquinas Paraná 3 .A. - Classes 33
e 21.

Sinal de Propaganda Indeferido

CONSELHO DE RECURSOS
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

-

_

cesso.. Sere então :necessário, para
pedido - - internacional com uma des. •
N 9 649.280 - Casa das Baterias -ericãe- congelada, ter detalhada des. Comercial, Imp. ( Representações
criçãe de ambos,- processo e :Precilli-ca
Kunze Ltda. - Classes 8 - 32 e 50. Ata da centésima vi gésima, oitava
,
Dai, diferentes .partes. de tais des.
Expressão de Propaganda Indeferida
sessão (Administrativa) realizada erições poderão necesAitar ser- removi. •
N 9 630.211 - Calendário Britânico
das, como • especialmente. nos •difee
de -Pagaineritos Padronac Com, - e
em seis de abril de mil novecentos
rentes paises onde o redido fôr de-- .
Propaganda Ltda. - Classe 32 e setenta, às nove horas.
•, . positado; -e) • alguns país" com ex4'.
33 e 38. •
•
ceção , dos :Estados .Unidos e Canadá,
N 9 630,205 Con-inte Sua' MagiAos seis dias .do mês de abril de' necessitam' de maior soma de inforflex e Passe Bem -' Judith Maga- Mil novecentos e setenta; às nove mações acerca da. 'utilidade, no caso,
lhães Ferreira da Costa - Classes iberas, no décimo , segundo andar do per exemplo, de compostos • farma26 e 40..
'
Ministério' da Indústria e do Comér- cêuticos, do que os- necessários a mie
N 9 630.467 - Auto, Quota São Pau- cio, sito na Praça Meuá, sete, reali- tros países. Desse' modo; , a , deecres
lo-Rio de Participação - Ancerv - zou-se a centésima vigésima oitava
-çãoadequprís'Eoa
Participações Comerciais Limitada - Sessão Administrativa, com a pre- Continental em certos casos pode' ser
Classes 33, - 6 -8 - 11 e 21. sença do - Senhor Presidente Heealdo inadequada para -oe Este doe Irrildose
de Souza • Mattos e Conselheiros e Canadá; 1), 'apesar das • leis -da
Aluísio 'Moreira Didier, Alberto Lello maoiria dos países :proibirem Pelei:1e:
Exigências
mo- .
Moreira, Victor nesse de Gouvêa, An- tear o que é - contrário be lei e à'
- Cumpra Exigências: •
tônio Carlos Amorim e Ademar Mou- ral, .eles não concordam com -aquilo
N9 746.510 -- Marcenaria Belmonte ra de Azevedo. O Senhor Presiden- que é contrário. Dai, 'uma invenção
Limitada.
te' abriu a 'sessão, ter do sido lida e que poderia, eern objeção,, ser paten•
N9 ,742.865 -- Bar e Lanchei-Rio aprovada a Ata da , sessão anterior. teada em um 'país . quando descrita
Em seguida, o Senhor - Presidente como 'contraceptiva,' não pode, ser
Azul Ltda.
continuou a _leitura do artigo --- "O fôr assim deserita, ser patenteada
Na-742.925.-- IBE, Indústria '3ra- Proposto Tratado de Cooperação -de em outro- .paíss . Se uma invenção
sileira de Estofados Limitada.
Patentes" -, .que havia sido inter- consistir eni' parte -de aparêlho parenere
' N 9 743.549 - .Pantour Parimullia rompida' na- sessão do -dia trinta de ticularmente . útil • em relacâ.'o
março '-dêste. ,"Descrição Conge- gla atômica poderia, no . entendes da
Turismo S. A. •
N9 745.194
Arrozeira Santa Cruz lada Indesejável - Falta .de Har- Comissão, ser !atai ' jia- Índia
Limitada.
rnenização - A falta de harmoniza-, crever -sua utilidade, apesar de não
.de • oue
N9 832:953 - D'Olne, Companhia ção 2cle leis cle . longo alcance (fina- causar. dificuldade' na maioria
lidade que, apesar de difícil, pode tros , países. Estes exem plos ..(tencle •
de Tecidos _Aurora.
•
ser alcançada) . e harmonização de em vista cs preparo dos.- membros 'dóacesso a longe alcance . da constru- Comissão) 'enfatizem os graves pe'Diversos
ção -e interpretação de documentos rigos que ocorrem quando depósitoa
• N 9 573.295 - Dublagem e Plastifi- de patentes (finalidade- muito mais Internacionais, com descrições -Cm:
cação Duplast S. A. - Nada há o difícil, se jamais fôr alcançada), a geladas, são 'preparados em ambiena
que deferir com relação ao presente descrição -congelada apresenta, . na te Europeu continental e são deetipedido, em face do que ,dispõe o pa- maneira de , julgar da Comissão, pe- nadas, igualmente a serem;' deposita.
rágrafo 19 do artigo 166 do C.P.I.
rigos ocultos aos requerentes. e . con- das em países anglo-saxões. Pode
dó -.
N 9 573.296 Dublagem e -Plasti- cessionários de patentes, -que ' se tor- acontecer, também, que pessoas
igualmen e •
ficaçá,o Duplast S. A. - Torno sem nam, -aparentes- ene caso dado sômen- prep aro europeu sugerirão
'tais
Pedia,.
Miando já é muito tarde. Exem- te sérias armadilhas para
efeito o desp acho publicado no "Diá- te. quando
redigidos per pes-;
rio Oficial" de 23-8-67, a fim de per- plos de tais, Perigos ocultos ou anisa- dos Internacionais
os, 6
mitir á requerente a apresentação dilhas' • são os seguintes': a) a 'des- soas de preparo an glo-saxônic
de novos -exemplares em' papel con- crição de um pedido baseado nó péne destinados também a depósito em paiese, •
to de vista das - reivindicações da ses europeus, Em Virtude .dêsses'
sistente, como exigido pelo C.P.I.,
chancela da Europa Continental e rigos ocultos o depositante . eoree
• N 9 573.297 - Dublagem 'e Plaiti- perfeitamente adequado' para manter risco de seu- Ped'elo . Internacionale
ficação Duplast S. A. - Torno sem reivindicações em um país da' Euro- com uma "descrição congelada",- ser
efeito o despacho publicado no "Diá- pa Continental pode ser inadequado desde logo depositado.- naclonalmente
rio Oficial" 'de 23-8-67, a fim de per- para manter -mesmo éSsernialmen- em determinado' pais antes "q ue ele"
mitir à requerente a ap resentação de te -• reivindicaçõesexpressas • em se dê conta segundo in formações toe;
novos exerhplares em -papel consis- terrnos idênticos em Paí
s que tenha. bicais ' de que para tal país .a desa
tente, como exigido pelo C.P.I. vi- a "defesa" ..khglo-saxônica
com re- cricão é. defeituosa, temp o êsse que
gente.
.
lação sio trato das reivindicaçõss: b)• poderá ser muito terde para dar ene N9 509.860 - Jean Joseph Alexan- Nos países adetam o selo ou chancela trade, -, de um nôvo er egular pedido _
dre Husson - Torno sem 'efeito o no trato das reivindicações, uma com descrição aceitável. Em casoi
despacho publicado no "Diário Ofi- série • de gradativas especificações, o deposiane hão sd poderá -a prioa
cial" de 11-11-66, a fim de •dar pros- indo• do' geral ao - extremamente. , ese ridade, bem como o • direto' de- . quale
seguimento a êste pedido.
pecificado, é usualmente desnecessá- quer paene no pais . em quesão. - Foi •
1n1 9 559.003- Minerva Propaganda rio; e a descrição 'é enquadrada de sugerido' que um agene • compefene
Limitada - Torno sem efeito o des- acôrdo. Essa descrição pode, eentre- te poderia, ao Preparar o Pedido Ine
pacho publicado no "Diário Oficial" tanto, ser inadequada para resistir ternacionál, -.simplesmente -.estar se- ••
de 28-6-67, a fim de dar prossegui- a tais graduais' conjuntos de retein- garro de que a "-descrição contém tilde
mento a este lêrrno.
dicações, como -seriam necessás tas que- fôr necessário ao preenchimento
dos individuais ' requisitos do País
N9s 708.985 - 708.987
Expresso num ;pais que tiver a . - "defesa" no
,a Proteçã o . A Comias •
Aéreo Comissária; de Transportes -- trato das reivindicações; c) alguns onde se deseja
países exigem que, no caso de uma são não . considera - como realístico esArquive-se. •
Invenção Ailustrada' por • desenhos. perar que, mesmo agentes sufictene
FotoPtica S. A. - Titular do Re- qualquer coisa -reivindicado, especifi- temente 'bem preparados, tenham'
gistro 296.634 - Indefiro o pedido camente deve :• ser ilustrada Paetl conhecimentos detalhados ,„das' fre-i
de caducidade formulado à fls. 7-12.
o-cularmentqosã ementes' • mudança§ de prática e in-; '
N9 628.948 - Faiança Cerâmica fazem. - A descrição - preparada sem dependência nos vários países, incitei •
Decorativa Ltda. - • Determino o este conhecimento pode ser inade- sive as armadilhas. das quais- alguns
prosseguimento deste processo.
• quada para resistir a especifica rei- exemplos são mencionados acima e
N 9 824.948 - Curso de Especia- vindicações em país do. primeiro tipo:" Além - disso, seria indesej ável exteee •
lizaçâ'o'de Idiomas - Chririty'a En- d) -cat certos países, determinados o requerente ás despesas e a, feitura
glish Course. Arquive-se a peti- produtos . não são patenteáveis, .po- de' descric5es adaptáveis a todos • oe
ção- de fls. 8-9.'
rém o- processo de nroduzi-los pode Países relacionados antes que.. éle
Ser patenteado, enquanto ,que em ou- tenha o resultados das buscas e da g e
Retificação de elidia
troa países 'os produtos são . patsie- antes' que saiba se teni.-probalida de Roux Laboratories, Inc. - Classe 48. teáveis eles mesmos. Para um - in- do 'obter útil proteção para sua ine,
- Clichê publicado em 28 de junho vento nesta classe, a descrição com- venção -nesses países e,- depios, ex.?
de 1965. - Ficam retificados os ar- pleta do processo, com as mais de- pô-lo a despesas maiores no perlode
talhadas,informaedes sôbre o produto, devido para retirar o assunto cone
tigos indicados pela seção.
pode ser inadequada para conter a siderado como -supérfluo em alguns
N9 698.742 - Eucrol- - Eugene reivindicação emt país que o permita, países.
Tal descrição minuciosa, selei
Gania - Classe 48 - Clichê publi- enquanto que uma ••descrição com- vindo gt todos os propósitos, imporia
cado em 14-9-65.
de • .
N9 702.360 - Pin-Pin S. A. In- pleta do produto 'com informação ao sistema, - além , disso, 'despesaque
únicamente
acerca
de
processo
'
de
Publicação
adicional
e,
aos
países
dústria e Comércio - Classe 43 - nroducão pode também • ser base !nas
não' adotam õ sistema de - .exame, CS
N9 687.836 - Frivolous Fawn - deauada para , reivindicar o próprio urna longa e desnecessária descriOxis
Clichê p ublicado em 30 de outubro Processo em determinado Pais que Ao fazer Ge consentira:Na acima. Cf
de 1969._
•
permita :reivindicar 'únicamente
COMISSO não ' 'esqUeCOU Os artigele
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Vinte e sete e cinco do ezbilço do eraa guem idiomática e (quando o re- de prioridade está em jr.1, -3 nen- pesquisar cada concretização espetado (PCT 111-5) e a Re gre eeis ao querente, tendo em vista os :lema ao, minador terá al4m disso, que ,com- cificamente descrita, seria frequenItem- lamento do esb3ço çPCT
artigo 46. prover' a isto) teria que parar as reivindicaees pe- temente um inútil trabalho. A CoPode ser considerado que a cena- avalier as diferenças entre a tia- dido • naelona l ceei.
missão não vê razão para supok que •
binarão ou o efeito combinado cies- dueao e o t exta original. O , -eue- ; talvez também com as •?elvindice,
ia situação, a êsse respeito tósse
Ee provisões assegurariam 'que, nao rente ou depositante, em .tais eaeas, I ções) de documento de priori Ilide.
•siemente o Departamento de Peten• terá ,que enfrentar desPesas extras de Be- a descrição não fôr cor-Jena/0a, a essencielmente diferente no vaie da
Busca
Do , ineimo
ro-•no ot eambém e Una çie to prover primeiramente uma "verda- única avaliação laCUcional -resu)iaolc modo é Internacional-.
p onto de vi s tada ConiW o
aos os pulses signatários aplicaaani deira" tradução , e depois a revtáxo de tal alteração- que o exatnin.1 r
que o presente plano — que permodelo uniforme - e simules -te/ativo do texto. Idiomático. Todos ases pio- tai . pais teria que fazer t. a ie de- mite eme
ndas ou alterações na s/ -eià suficiência de descrição, porém t lemas de tradução desaparecerão CO'a terminar o signincado da alta ação i vindicaeões
deu ois da Busca lotaridentificada
em
relação
a
eliminação
da
.necessidade
ia
ci
ta
coxa
a
BasCorniseão tem profundas desc./mann
necional - buscas suplementates secanelada.
Descrição
a
anc
r
i
ç
á
o
ca
-Internacional,
matéria
ene
adreças" de que tais intenções tele-eM
rão freq üentemente necessárias it
senta pouca dificuldade cai casos igualmente o Ponto de vista .1a Corealizadas ou selam realizáveis, A gelada desnecessária - Para a
onal
A
deseormaie
Comissão faz vér que a questão tia liar a Busca_ Internaci
1 MiaS q 0 mie altera eões das releiamdee:alce.° que obedece ao artigo cio crição -congelada é considerada ne- do", a. fim de a: daptar aos re rmisi- , cacães provavelmente necessitem PUS - _
ao ou • Reera seis mi tioandenucia cessária a fim de evitar que ta...a s. do pais designado e não forman- i cas suplemente res muito mais lae'base de qualeuer alteração de ; g-Dentes mie as alteraeões 'ias despo- determinação. (como realmente examinador tenha de comparar o. pe- do
deve ser) no nívea nacional em amai dido ou depósito inacional diante nele reivindicaçes.pais era lia o aririeõeá,, as quais, na grande mairwia
exame Prévio -rio é Leito,' omiti -a , dos Casos, serão da netereea ornepais onde o pedido internaciona. é com on edido no qual a Busca. In- , expedição
da patente fará, ilêroco i eit I Para a finalidade .a'in' ar
rendo geral da jurisprudência em ternacional foi baseada. Dois tipos
eventusamente denositado. Isto e,- oe' de comparsteões entram em ',ens aie- i ao do pedida de positado, avableões i a rie-s erieâo das recessid-des (1 . cada .
peis capaz de determinar como' ai raeao. Um dêles é a comnaraçãe de da 'qualidade refeaida serão teites riais rieeien edo. Tais emendas ou a ideecrieão particular é encerrade Pai() escritório, a fine de verificas quais sèmente em algumas roucas . aefebe tern e aes eão ceneiee nelas eneamas,
cuja validade requeira ecresele- de tra eer à baila ouairmer "I 1 .anea
Deeartemento de - Patentes ce-mais rAo as mudanças, • se elas existem. tes
com rações. Em tais casos, a crintér i e Pa- f nas reivirellep
ee-ecialmente pelas Cêrtes. • Oesea "sio pode ser evitado fazendo
eôes e, a mentos e ie
rece ser de tal importância n elas 'n fizessem,
maneira, a Côrte ou o_Depaiaamento nue o requerente deuosite em imaa i trabalho
, não reressi+n”iam
a
dicional
de
avaliar
Nacional
uma
eeeiaDeaartemento
cie . Patentes de um riais deve akin
I~layer busea sunlementar. • nrn l inificirán
de
mia
--'
,
••
»
que
conste.
ou
não
ter
haem
rtteão
eitterer que a descrição está de a'ar vido
terbeorcão de ca sos, ema oveis
mudança, ou . reiacio- alteraeão de descrieen é imprnvãeel mitada
Co -coin o artigo. cinco, como -eveia nandoqu
as alterar/fies na descricão ecreecenoeue,..seja
encarada
como
de
Mraeluer
tôdas
as
iateesaecificementé
Isemq
or.
'
e i nvento, 'ide modo sulcientemeatei
-A substancial resnonsalandade, • Com vindicerães eram h os'eadas, 11 bus.+a
cle -o c completo Dará que a çnven-` raeóes rue tenham sido feitas
;nte*est-eito
à
Busca
Suelerneneae
fin
espécie de comParae
posea ser levada a efeito aça outra
eeaueride (nara a- cual
lectual para -avaliar o significado de Stmõe-se que, se mudancas "A das. sunlementer
aeseoa capaz". nu de acôrdo ttyp
taxa sunlernenter noderia • -lateralfêssem
permitiaan
iimez
li
Re?..ra
(II7), como explicando" nuaisquer mudancas oue tenham saio
mente, ser cobrada) seria simi lae à
Internacional,- uséa supipmen- busca
c-1 tais 4.4.rmos que n problema tec- feitas. Como indicado acima, a"_ . BliaCa
nue, de acerdn com- o
aviões de reivindica eões, depois da tar relativa fe essência das traia/ri- te Plano,
m ien e suas soluções Possam eer
Mano,
seria falta. em nediae
cas seria neaeesária. Nein n Eaheçri enredo rele
tend idas" ao Passo nue as (ater ias ou Busca :frite/emelt-nal deverão /e- perelonerin com essa nova
da
do
Tratado
de
1968
nem
es
reeumimo'
deorme
mittdes
tanto'
ante./
os • Departamentos . de Patentes ri
mataria. Conseatientemente, onde
lamentos,
nem'
o
memorendo
saemtransmissão
do
Pedido
Internacional
/ma s }"Ter"•4
(nitro peie 'rdd eriam não considera'
.^.••••panhante contém qualquer referIn- earia, essa não seria realm
eeeirri. Além disso cada pais tont' aos Denartamentos de Patentes. Mo- ela
ente atua •
5,...roigWyte.n
+.e.;
de
revindicações
são
prodificaeões
nueeá a ter várias Patentes na p leear
suniementar. Em reis nrale •
comissão julga ceie • o esqu orna de heeca
rai o se nrati ca e'v ArOP. A única n içj'a
Mudariam eesas alterações ne receie vavelmente passíveis de serem sulwrelevantes * va- EsbAco 19911 deve tornar eneapyer .ntp,
ta
nciedmeete
mate
da cori o fA ce no seria a hnsea
Iria nacionais atuais por estas? A lidade .continua. da Busca tnte-ra- busca suplementar desneces.ear i e, Tal
ealianee, em tale aneees,
reaerves do artigo vinte e /te t e ali cariai do que altera eões de fleecri- Dont() de Viste 'da .romiesão eleee- tern a
se-iam de , peeuena vantagem. pel( rAo, as ousfa, norma lmente, seriam tanto, as alterações de reivinlize- elleieeee afama/ eetieeeee eefeçonf 4n.
do oAri amente A 11'014f-irei s 10- i`MA
meene nos P'stados Unidos e -;ars- de nabereze "sob medida", á fim de eões, d a- els rie
••
dá. no que concerne as oravas de adaptar a descricão às Ieis, àn-a- nue o Esaeo de 1 06cl p ermite ayeeee nsnte moifo i‘rerrair plm .oto ecs: nobA.
utindade em que afirmações aleae- tica e à turisnrudéncia do nau* em temente do nonto de vista _I a 'Co- .OR iol rr^ria r P"P Adariri aMOrea"eler
busca tr . i g aOM iiioda mPArilo aP t 411 earre .0
.
sfibr 'an- da transmissão do derwito In 'podi- tilos , rAivirviinern
a...gerias na deserieão após , o perla:o ouestÃo (isto é, 'discussão
Aa como a "1.Arri?ti
do
ao
Departamento
de
Pata-a
tas
do
e
An
Com
elvenria no .birifp iAc44n1 irlAnHepet .4nrin1ad
ter derositado - Tresliam° - aivan terioridade eãoCOmpar@
pais'
gnado,
é
desi
noe
.
inça
freadeati•
rão, exnosie da inVencao eliminappriirin Tritarmb ninnal.." nas '09,5
da e idioma de pais-escolhido
considerado-suPérfluo mente reeuerer nesouisn suplemen• • liorrs Toforoonirmal tinem/AA.
Aido
fererte daouêle do pedido interna- rão de assunto
lea
o
enehece
tar.
A
Comissão
re
adielin de exernnios e Intn:macties
hpeparin . corno boiA faia , 1•4,4ft. 140
cion al. o requerente deve lepesita Ou
presente
risme
admite
Mir!
"tente norma lmente re)de utilidade). A fim de avalia r . a
tredueáo or versão igual a ai ce gemine-Mo
das mudanças( oua;lara- (mando raasivel e ra-Mir ew Hl Busca ~ v8 0 . 11Or Prarri n in com oPtP 11 4'PA Madiao internacional no idioma aaem eões das reivindica
r as, cada exami- Internacional orktinal "anrange ,a o mas nu_ PrilAri P a r+ 0 A.. P ois ra i irl, ir.-- é
rei (Arti eo 22, Regra 45). () ;Irã nador nacional
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ativa
melete
detaihes
eseasos
oe:
ex
'
eis násiens • • da Cen mica°, domei
Adestrar, Moura - dO azeve,eriarn di- lheiro,
• reeen . e' de TPI
• nerriel erioridarle• ao nedirie necio• eee.netsee
Aluisio tf uretra'
do,
Consetheiro.
eoneei
tu
•
orin,
dorigidas
no
sentirio'
, nal em. tels.. reens;inoram mis se iceis% tnndn : da s'jia riesexiVictor Re,-se;
eie•
e
Conselheira':
mais
etoqd
ias países ornibem --quaisquer Tendi 00. SPTI . .nreseryada . - Essas soodifl- , eipaladasieinvenção,
fleaçõea, a 'não ser, Modificações edis caÇÕses stigericiaa.seitactuna rtain auto- finir os 'limites da proteçao. Na- oase de : Gouveia. Conselheiro. .
Carlos Amorinz, Conselheiro,
mar Monret de Azevedo. Coliseilieiro
- Aluísio Moreira Didier, Conse'
Iheiro., -. Victor Resse de Gouvea,

r.

•n •••

.
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CARACT ERISTICOS pos PEDUDOS
DE PRIVILGIO
-

1.000•••••• •Nwes."n•••

o comprimento de cada soienoide complementar esti compreendido em.

ttRMO N 2 -165.497 de 18 de dezembro de 196hs
Requerentes DUO-MATIC OF CANADA LTD. - E.U.A.
Privilegio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM BOM DE

tre 1 vez e 10'vezes o raiado mencionado solenoide central e que,
-Woutro lado, a densidade libéica . de corrente diminui progressiva

FLUIDO ADAPTADA PARA USAR COM UM QUEIMAD,Ã DE ÓLEO OU
dente partindo do valor Que tem no interior dg solenOlde central

g4000 1!.
ittlISUAV,Walgo2

até atingir- un valor nul
•

1.- Aperfeiçoamentos em bomba de fluido adapsna para
Usar com um queimador de ,Oleo ou análogo, caracterizadas

pelo

4 requerente reivindica a prtoridaae ao'correapon.
dente-pedido depositado na Repartição de Potente. da Franwem
•.

fato-de Compreendorem a CombinaçãO de um alojaManton)l'avido

de

uma a dida de fluido, uma entrada de fluido e uma cavidade

no

•.

5 ,
•

de novembro de 1963, sob n 2 952.656.
Ponto 112 1 do total de $ pentes apresentados.,

mesmo, meios do bomba na referida cavidade, meios de -passagers
de entrada conectando a referida entrada com a referida cavidade, meios de Passagem de saída conectando a referida cavidade .
com a referida saída, meios de contrOle de Circulação incluindO
meios de válvula dispostos operantemente nos referidos meios de
passagem de entrada, e meios sensíveis á diferença entre a pru
•4 de sucção nos re • eridos meios de passagem de entrada e a

7 9 í á
P3
4 5 /D 2

'pressão atmosfárica para variarem à - posição dos referidos meios

FIG1-

de Lálvula para dessa maneira controlarem a circulação de fluiTERMO N2 160.447'de 26 de junho de 1964.
' do aos referidos meios de bombat

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade. do

Corres p ondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos
&siados Unidos da America do Norte, em 20 de dezembro de 1963f

Requerentes TNE.O À TIONAL CASH . REGISTER COMPANY
Privilégio de Invençãot "DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA . D0 TIPO
DE RELUTÂNCIA". '
REI VIIIDICAOES

' so b m a 332.107.
Ponto n°1 do total de 16 pontos apresentados.
.
-

bina de um ou mais enrolamentos em uma alma magnetiCa tendo Uri par
de partes . de .polos espaçados' delimitando uma fenda ou intervalo
no magnetica, caracterizado pelo-fato de que e dita bobina coa
-tonectada . cm paralelo com uma tonto de corrente unidirecional de
alta impodincia capaz de produzir condições de fluxo magnotico co..
tavol

AEL4

ditas partos dos poloo e. intervalos
Beivindica-se a prioridade do correspondente pedido

depositado na Repart140 de Patentes dos Estados Unidos da Améri.
Da em 12 de agasto de 1963 oob n o 301.420,
sento n2 1 do total de 4 pontoe apresentados.

IMMO N 2 163.624 de, 29 de Outubro de 1964.
. requerente: COMMISSARIATA D i ENERGIE ATOMIQUE . FRANÇA,

-

.

Privilé gio de Invenção: "BOBINADO SUJEITO A ENSOES MECÂNICAS

s

4AS SUAS EXTREMIDADES".
CEIVINDICAC8ES
Bobinado sujetto a tensões amónia'

rie4 ouso

- os, do-tipo de um solenoide,cilindrico de raio E Comportai
remida d
do uma ou virias clamadas de condutores enrolado. em télice,.ouja
Antlina4o !libre a direçao . dao senatrizes do referido cilindro eis

Se proxima a 45 # sendo constante e densidade linho* de corrente
caracterizado pelo fato de que ca:m extremidade do solenoide
gto central é prolongada por ua nolenoide complementar de raie 1.
'Mal e . enrolado com.inclinaçlio Igual:a 45 0 ou próxima diste valor
fot
.

direçie da* geratriz*. do cilindro de raio R, que, de un lado e_

PIO 4

(.1{200lt

.. ...
PPOY
• .4141l,);?

116.2

OuInte-feira
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Immo No 163..320 de ' S, de ' oUtunro de 190.
: Req uerente: HYDRAULISRA INáUSTR/ masio
suce/ gscrent

P lreffind1co . se a prioridade
.
_ _ •do-fiedldn'eOFPW5fidénfeAl,
.
•
.
panado na Rep-artição\de patentes dos , Estados Unidos da Anbliricall

Privilegio de -invenchi ° APERFEIÇOAMENTO& &M AfAR4Rdnr

,

pe, 2U de dezembro de 1962'sot h n o 246.707, -•
conto n o 1 do total de 7 pontos aprtsentieiri 'l - •

REGADORES I
ilEIVIÃOT-CÃO6\
"APERFEIÇOAMENTOS EM APARELHOS CARREGADORES,

dos pari ser montados sabre um caminho e providos.,

-uma barra elevadora que pode ser girada verticalme

A
.
com relação a coluna do aparelho, tendo dite barra 4:

vadora em seu extremo-externo um braço basculante:.:4J
sentido vertical 'e um braço lie prolongamento que_. se •QA/'
.tende :em sentido - longitudinal do meam4caraCterizaW
„.
pele . fato de que . o braçO de ' prolongamento ' é dispoW

FIG.{

,
' medo que.na 'posição dobrada . da‘barra elevadora coa

braço basculante. girado Para dentro por debaixo chim '‘

TWO No 3.64:779

le, o dito braço de prolongamento-passa junto a

êequerentes

de 25 de nbiimbre de 3.eL1.-

KI,OCKNER-IIU4HoLDT..DuUT2 AXTIENIZSÉLLSERAT: ar
•

dos lados da '.colun do aparelhO ' Ow:atraves e uMrPrivilégio 'de InWhOot, .". M.AQUINA'DE EMBOLO-DE-CONDUSTgp.41:

".bertura..de passagem -praticada , mela.

TuRNAHMN INJE00 p0 cpuàTryEL E COMàRSSÃO DO - AR °
_PontO nO 2„ do tr ' 1 de 5 pontosmrcsente.ég,
1.
eão . do-

'--TAMIVINDICAÇOES
n Á'quina de embolo de combustão -interna cem j'aW

combustivel e Cotpressão do ar, qm que O combustível .4)

injetado em una.:cama're:de' combustão cilíndrica, Onde o ar de.
Combustão ex.:sei:ta no momento da injeção um Movimento rotativo
emlOrno do eixo longitudinal da Canara¡ sendo que o comprime/

6
/

7

/\ 23
.)

N
I
r5

aos planos de . torcédura do ar de combustão, à uma grande dist)
sia do eixo longitudinal da camaija da combustão, caracteriza

§.>

11

e 6, ditnetrO Cía-Cgmara 'de ' combátão à)deCem a.relação
e em que o'coMbUstIvei e ' injetado, ' eM estado finamente pulVeri,
zado, eis sentido'perpeniliCular-ou aproximadamente perpendicUl(
to '

16
v 1,3 I ri--18

'10

pelo fato,de que o 'combUstlyel 'continua, a:ser injetado, em estOr
/
,
do finameutp pulverizado , atreves da comera de combustão ha I u,
na marginal do nriCleo. de

41

quente existente no centre da amai

ra WI-combustão:

TiRMO N2,155.399de 13 de dezembro de l9g3.
Requerente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIM 'Privilegio de Invençâo: " SISTEMA DE DOMOU ' DE MOS POR
,RETMNSMISSIO DE DADOS ERRÔNEOS u . ;

, Ponto ne 1 do total de , 5 pontos apreSentROS:

UEIVINOICAOES

A

dispositivo de correç go de trro ' destinado a corri

lr dados digitais lidos num.6loco,de fita gravada, caractarisads
-pelo:foto de apresentar dispositivo para proceder à releitura
_citado bloco depoie da detecçao de qualquer erro no citado b10,o, dispositivo de armazenamento de erro para armazenar uma
adentificaçao de erro de trilha, depois da releitura do'cit4:
bloco, dispositivo detector de erro de palavra ou "byte o , pare --

.

-

• verificar cada "byte" Ou palavra, lidos no citado bloco ourant%
o releitura, dispositivo de coincidência para' reinserir um

arrêneo na salda, durante a .releitura, em resposta A ocorrenc3--.'
• imultenea - de indicaçOes de. erros por intermédio do citado
pOsitivo detector de erro de'byte" ou palavra e d.o citado dia.
' positivo armozenador de erro de trilha. -

-,sowee,1

4742 ' Quinta-feira 9 "

efA•iAL " q t9eçãp?

ju"..ho de 1910

o

frequãncia

4261/10 Nti 165:176 sle:.10- de dezembro de 196/4 - •
A,Requenentes ROBERT R, FESIBER, WARRE.1,1 R„ $NITL f ONALD‘
A.,TRTMICR ...-.-,==.====m A,
,Privilãcip de Invenção: UMA. aMARA CONJUGADA

de

enga-

sintoalcaPio principal para

nualquer posioZo selecionada

tonta e para entao engatar o :circuito eintoniesivel guiando .•
'
1
o eixo principal' da ointaninaclo fico numa posição eele04.0,•:

1 - Uma 'armara oan.3 1~11

Ço.rs almemstografia •

televiso, oaramterizadta por , ~apreender um a•tuaara televisara,

;nada 'tal piara etàznirar e eiroatto ointonigorelo
- Note, ule I. do total da 74 pontos apresentados.,

oNylea. Adneraatogrkica -ao

1ptios oraram *embale as stelmao

Lado de dita ermoara; s. eletema

inalai uma inlA ca

de meios de embreagem para

de canal: e iaara l/ ent&) desengatar do *ir, principal de

fIRA

REIVLNDICAOSS

ras e que

canal;

tar o eixo principal ela eintomização • para acionar o eixo

liATOCRAPIA,E IF.LEVISÃO * .

tendo orticonosoZpin de imagem; uma

daquele

oemitransparente KliaPodto laga

com respeito *o tra3ato eq-kiao rito modo

liZtlgt110

O transmitir uma parte

da luz\ desde um zdo!erto pura -dito orticonoso&nio de inagelo e o
resto da luz paz. citada amara

Olzumuatogrttrioa; incluindo

sistema óptico uma lente tccilmadora,
objetiva de dita

situada diante da lente

otImara., • iselos capaaes de kazor ioorrer dita lea

te oolimadora, lajuatamellemate, para e~e 4là
tiva

da cãmara de

dito

3.onte de obje-

modo a poder conjugar e imagem rda fita cinema-

kográfica oom • imagem da televia go quanto caca -ocos tema~s.
A requerente reivindicam ta prinridado.do podido toz
respondente depositado na
sob

Separt.140. de

Patentes sias

329:13Z
AP
da 11 de dazembre de 196),

'T gluief NQ 162.858 de 23 de setembro de 1964 •
Requerente: AUTO UNIoN
- Alemanha
Privilegio de Inve4ão: •" Uh:MI/MAÇA° DO MECANISMO MOTRIZ DE MAQUI
NAS DE C0MBUSTX0 INTERNA PARTICULARMENTE DE MOTORES ' A DOIS TEMPOS *.
• REIVINDICACDE$

%leo AP 1 dw total do 11 Pantet Apresentadas. -

_

Lubrifieação e

laecantamo

motriz de Máquinas de

combustão • intern4 em que a cerasta do meciiniento é alimentada
com uma" miature de combuetivel e lubrificante .na proporção de.
pendente da carga,

e

em que • lubrificante

•carburador na direção do fluiu

do

4 introduzido

ChOlabtletlIN31

no

atrás do .bocal

principal do coMbustivel, caracterizada pelo fato do que, na
embocadura

do enceinamento

do Lubrificante ou do

Oloo, respec-

tivamente, nó encan
' &mento de cembustioal, os acha disposto uai
•elemento de aquecimento eletrice.
Finalmente* a depositante reivindica a Prioridade do dog
1
respondente pedido, depositado na Repartição de Patente* da Alea

aba, em 24 de setembro de 1963, sob o n a A ig:12/: It11116o
Ponto nd 1 do total $1,e e pontos apresentados,.

TAFIMO ' N o . 146.800 de 12 de fevereiro de 1963.
Requerente: STANDARD N-011SMAN INDUSTRIES, IM L Privilegio de Invençio — "41 SI1TOIVISAD01 DE 604.0 INICO "„
REIVI:NDICA;

• 1. Um eintontaador e

te

Sintonizar para um

rizado pelo fato que

stele;ataao para neleblvamen

nu uma plurealidade de

ne tem

canais, caracte

uma combinação com um eixo -

p4ncipal "de eintonizaçãO para

weletieamente

poegtão correspondendo ±.e. im deaeãado

ligar para ume

Manai eelecionado,

um oireuito eintonisemel a seer ternada eficiente no, movinla
to do eizO

para cada

de
tal pealpi&O- para sintonizar a- faixa
-

_
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•dtilhó,.cte: -197,11

„

163.671 Idm 23 de outubro de 1964,
TVW?
Requerente; MIRAM• (SOCU,TILA064 'Y161 -,IPRANÇA.
Privilégio de Iumençãob %XVIII,* PARA MED** CS, fikietIS PATA CCM

veta e num tampo que veda ,a canaleta retangular; no corpo da gave.
ta, ha rasgo com bordos em arcas circulares N e ne,imMac/cr deate:.:
,
numa das suas. ~adem, ha parede eAnktelrelaare,
Ponto n2 . 1 -da total. de, 6, pontoe' apresentadae, -- •

pONTA".'
REIVINEICAOES

Màquina pára acidar os tallos, pacta cem ponta
paracterizada por compreender, de . um lado, um suporta da- facha
•-•

munido de meios de regalação deste íltims, 'solidísio de um cola
_
riáho,tendo nm-determinado n6mero , de rodinios mantadosde toda
do Colarinho e,
a poder girar e situados -num plano paralelo
•

- • .

.

,

„

ao

por outro lado, 'um coisinha de rolamento constituído por. uma
pai_
.
'Seira extensiva elNaticamente oca comporta um caminha de guia
que coopera com elementos conjugados levado/a polca rodízios de
colarinhoO munidos de meloa de regulação; em poelçâO com rafe.
rendia-N 'garganta e ajustados . de modo a cooperar coa esta 61ti.,
filtle,

A requerente reivindica a prioridade do correspondepositada na ReparticZo_de Fatentem- na França, emdente
• '.
25 daoutubro de 1963, aoh ns2. 951.9.
Pontonsl 1 tio total de 1/ pontoe apresentadas. -"7124

•
1161

a.

I

-

ERMO P g 160.471 - .de29 de^junho de 1964-aquerentea IND1STR1A MERLI DE AUTO PEÇAS S/A.— SWO PAULO Divil6gio de Invenerw: "TRAVA DE SEGURANÇA DESTINADA A AUTOM.();
RIS E VEICULO CORRELATOS",

RElvtimeneza
1 0 ) "TRAVA DE SEGURANÇASEETINADA

A AUTOMÓVEIS

E . VE4ULOS OORRELATOS",.caracterlzada pelo fato de, na cavidade

a barra da direçâo, incidir, per.
pendlcularmente l 'una cavidade de secCio circular, para lecalização da ponta da',trava, dita cavidade prolongando-se em cavidade
_

da peça, ,em que vai localizada

retangular, com duas cana/atas; nesta cavidade retangular, cucais'.
xa-se uma gavetA dealseavel, coa apropriados encaixes paralgulá,
ia nas ditas tanaletas da carcaça da pega; dita taveta, numa daa'
pontas possui garra, em que - se prende a cabeça da dita trava, es.
.. ta mantida em situa 'çâo de oposição i'eave-ta, soíx' a,Sa de diminutt
., •
mola; a gaveta permanscatom tende'ncià:pora aranar ea,naat i d a a
barra de direção, 'sob açao.de Mola encostada

•

REiVINDICACÓES

1 n
--- 71

,4.c

TEE 4P 166.azo de 11 de ãaile,irch da 19454.
Requerentel AMEillCAM FLA1'GS&:MANUPACTURINGTC0-.4 INC. .
Privilegio de Invenção: '.' pruicruo M ' APAReERO PARA ORIENTAR
.ARTIGOS'.

na outra

parede da ca

Proceosode orientaCao de utpaulas de fechamenta
.formadas com uma vaia cilíndrica pendente em terno da feito eãpe. .
rior tlisc jide e ama arelhads arrancamento projetada radialmente,
- para baixo da borde. inferier licre ' da..saia, caracterizado pele,
operaçZo de impelir as cdpsulaa nuwtrajeto retilínea,- orientar zao suas orelha* de. arrancámente(37) ma alinimmènto ema asse trwo
jeto, alinharas cá:pau/ao (3) esirelavío a UM plano.verticai
• comum, cem aa'faeee discjides (31.) diapestas em sentida vertical,
desviar aparte-gula das cdpoulas e31} para fora dó plano-vertical?...
• .
em re/açab ao rumo .para o qual estao.voltadas as .suas 'faCem Amer.,
144311r as c4paulas dirigidas emtentida oposto, reapeoti..
vazante para fora do dito -plano vertical.e . seParadas Umas &mit/d..).
.trae neutros sentido° para colocaras tuparfícies ' iarelelaC .dos artigos, voltados:tedasnamesma dire4c.
-:-Reivindica Aprioridade, da pedida de patente dePooltaeo sZdj.
n° 3370472'na,Re p arttção de,Pateatee dos Estadoi'aidos da. ..Aalca;em
13 &Janeiro de 1964.
- Ponto n q 1 dO total de 7 pontos apresam-actos., -
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¡IMMO NB 166.121 de 11 de Janeiro de 1965,
,IRequerentet BAYERISCHEN LEICHTMETALLWERX N.O. • Alemanha
Privileigio de Invenção: * PROCESSO PARA BLINDAR CONES DE VRINULAS *."
REIVINDICACOES

*

1.- Procesuo para blindf conee de válvulae de moto.

!roa de combustão interna, es' forme de uma peça perfilada redon.

Julho de 1970'

cedentes do referido meio conversor, comparando' o número de inhi
pulsos assim contados ao nUmerç doa impulsos que ao contado:
durante um Intervalo de tom -po definido subsequente, e um dispo.
sitivo - resulade, respondendo à salda do aludido meio comparado?
no sentido de regular a aceleração e o retardamento da viatura.

da de material de blindagem, ligada com o prato da válvula.medl

'ont0

nO

ente soldagem por resietSncia elítrice,.caracterizado pelo fato

1 do total de5 . ponto n aorenentadon.
m

de que, edbre o preto da válvula, • ji antes do processo de , sol
degem construido na sua euperficie circunferencial em forme de
um corpo de revolUção adelgaçado, Preferentemente cdnico, na
direção da haste da válvula, - na região do ditmetro menor 'do
corpo de revolução é colocada a peça perfilada de material de
blindagem sob contato eesencialmente ao longo de uie Unhe, acta'.

do que e peça fica, no lado oposto ao prato da válvula, em contato superficial com o reepeotivo electrOdiO, e, ' ainda, pelo fl

te
•

21

to de que, durante o .processo de soldagem, a peça perfilada í

ajustada,' sob deformação pliSetica de ambos os elemento., sabre
esperte *largada do preto da válvula.

FIGI

1••

Finalmente a depositante reivindica a prioridade dos correà
pendentes pedidos; depositados na Repartiçâo de Patentes da Alemanha,
lem 8 de julho de J964 e 26 de novembro de 1964, nob os nx:nerom 8 77.58í.
lb/49 1 0 B 79 507 11)/49 1, respectivamente,
...Ponto n g 1 do total de-7 p ontos apèesentados.

2

.

•
TERMO N2 163.658 de 23 de outubro de 1964.

Requerente: HIWAOHI LTD. . JAPXO.
Privilégio de Invendçi ãot "DISPOSITIVO DE ACiONAMERTO DO
.TIPO

DE EIXO FLEXIVEL DE SUSPENSX0 DE ROLO PARA USOU.

LOS FERROVIÁRIOS".
REIVTNDICAÇOE5

1 . Um 'aparelho de acionamento do tipo de *Liso
flexível de suepeneão de rOlo para veículos ferroviírioe twpti
10 um motor de tração com a sua caixa flexivelmente •u'opetle$
.iuma relação axialmente paralela oom um eixo de roda, dita

aparelho aaracterizado pelo fato que ele compreende um os..
quilho adequadamente sustentado no dito 'eixo de roda 46 maneira a eer girável em relação ao dito eixo de. roda, •
/meio de barra detoreão e braços ligando osciladaMente dito

jugO - de motor com dito casquilho, ditos meio. de barra de
tensão e braçoa . incluindo uno barre de toreãO, braço& de,
torso e sinos de articulação,
A requerente
reivindica w'prioridadí de idénti.
:o pedido: depositado na Repartição : de Patentes eul-afriae,
na, em 31.10.63,tsob o n2 6jA950,

ri
.1*

JaRMO N o 166.299 de 19 oe Jonelto ue 19o5.
meresell"

•
Japas)

Requereate: TOKYO ERIBAdRA ELECTRIC CO., LTD.,
REGULADOR PARA YIATI1
Privilegio de Invenç:ão: 0 CONJUNTO
,

Rento 4n2 - 1 do total de 3 pontos apreeentadoe,

fr7G

CAS ELÉTRICAS "s

14

SEiVINDICACOE

um conjunto regulador.. para Uma viatura ' aletric., .

•

Caracterizado por compreender: um gerador-tacômetro, destina-

, do a gerar urna rrente alternad, com uma frequ'encia que corresponde à velocidade de marchá da viatura; meios para converIers:B dita corrente alternada em impulsos eletricOsi um gerador
Ite impulsos, para gerar impulsos a intervalos de tempo defini -

os,:, um meio Comparador, respondçado aos impulsos de 'sinal,for:.
acidos , pelo Oito gerador de impulsos, no Sentido de conter,du•
:
. .
4 te / Intervalo de tempo. definido, o numero de im p ulsos pro-

5
4
1' 7'
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A requerente reivindica a prioridade do correapo

MI* pedido depositado na Repartição de Patentes doa Estados U
fados da América, em l',cle ' abril de 1963, 'sob h 2 269671,,

-3-semu-N-. ..1.oz• ,-rox ca r io de Setembro de 1964.

.

IVIRVEfflar

Requerente' KNARJKOYEKY ORDENA RENINA I ORDENA
ENAMENI TRAKTORNY ZAVOD ' IMENI ORDZIIONILIDZi. RUssia
vrivil4lo de invenção: " MECANISMO DE, SUSPENSXO PARA Menos sé

.

Ponte'o g 1 do total de 6 pontos anraeriadOEL

BEIvimpicnow -

,
-Mecanismo de suepeneão para velculoa,
' cevei principalmente • tratores do tipo que compreende MOSPI

.helicoidais localizadas entre'os suportei' do motor e oe pos

tale da-armação, amortecedoras de borracha e elementos' g * -;
vinculação, caracterizado
pelo
. fato qite'o euporte frontal
,
,
fabricado em forma de ,um jugo que rodela as nervuras da oów .
•perta do manguito da biela e .fica ra-eido contro o lago iate Pai O? meio de-ua membro cruzado'cujae guiae vertióala 'dm

'yen a parte inTerior do jugo, esquente o euporte poeterior,
.
fabricadOem forma, de agarradores_ajustedos no manguito
biela e montados entre os suportei:dee - ponteie da armação,f
• • sendo o motor no sentido longitudinal; ditos agarradores ak.
providei de nervuras dispeetie ao 'longo do eixo da máquina,
çando omeMbro longitudinal doe pontais da armação • rete4
r• d t ditos agarradorescontra o jogo lateral

-

Y°onto n o 1 do total de 4 pontos

..tÉRK0 N g 167.32Z de fevereiro:de 1965

Requerentes HARNISCHFECtER ' dORPORATfON ====E.lf,A,
Privile gio de invens2o: n SISTEMA DE.ACIONAMiãTO EISTRICO
REIVINDICAÇOES
,
‘ . 7SISTEILA:DE ACIONAMENTO EnTRICO", caracterizado pea'

lo , fato.qUe ele compreende:, meios de motor : "moVedoti
• Primário; meiowde • gerador alternador Operativamente
.
_
ligadoe com os meios de "motor:e adaptados para serem
•
.
acionados pelos mesmos; movedores finais eletricamea
te aciOnedos operativamente ligados cornos meios .de
gerador alternedor e adaptados para aerem energizae
- .,dos pelo 'mesmo; e meios de contróle para regular
"rxeitação'de'caMpo'dos meios de gerador alternadOr
de-maneira'o manter Uma -relação eubatencialmente
constante de voltagem para
„ frequancia'para' a • saída
ide meios de gerador alternador com.qualquer.velool.
fade doa meio"' de motor, sendo que assim a velocida.
de de movedor final ypode ser determinada
pela velool
_
tade dos meios de motor,

TERMO 10 l56.167 de 17 de j'aneiro . de 1964.
Requerente:"A.B. .1)ICK GOMPANY ' ': E.U.A
Privilégio dê Invençào: . ' "GOPIADOE PE IMAGEM ELETROSTATICOu.
REIVINDICAÇUS ; Um sistema para converter uma imagem ae . lue á em

padrâo de carga Obre um me10 " de ?screver, empregando um 'tranedu
tor de-imagem-eletrostático do tipo que compreende uma pluralidade
de elementos foto-condutivos, ca -da UM doe-quais está no trajeto
de corrente elãtrica empregada para depositar cargas eletrostá.
ticria sabre o referido meio representante das variaçOes de.imageh

de luz . , cara c terized- C por dispositivo. para sucessiamente ilumina'
cada um aos ei.ementos fotoconduti 'Vos de uma -fonte de luz tendo
um -áivel fixo de iluminação, 41 dispositivo para variar acorrente.
eletrica fluindo atraves de cada um do à .eielientos foto.:condutivos
no momento que 4 iluminado em reação ' á variação de luz da Jeferi., da imaxem de luz

.Relyinàican-se os direitos de prioridade AMpnal
"

tado na Repartlção de . Patentea dos astadOs Unidos da Amerio
do Norte , sob 0219 . 351.50':em 13 da março de'1964...
, •
) Ponto ne'l-do total de 7 tontos apresentados.:.
•
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TtR110 I 156.251 da 21 de . janeiro de 1964.

TtRMO N* 165.h90 de 19 dó deZemPrO ao £vuu.,

Requeren 'tei HUGHES'TOOL COMPANY .

Requerentes MIMEM Al6WWIESELLSCMAFT . Alemanha
Privil4clo de -Invenção, 11 ESQUEMA ' t LIGAÇãO PARA TRAMiTIR •
A ENERGIA PbR IMPULSOS, PR4RIO PARTICULARMENTE PARA SISTEMAS .

J2rivi3.6gio de Invenoios "BROCA ROTATIVA DE PBRrivb0..

. AreivInickcots

DE COMUNICAÇAO.MULTIPLEE op TEMPO

.

'ti,

/1EIYINDICAC90
t

grooa rotativa de percussão. caracterizada por com.

. , 1,. Esquema de ligação para transmitir energia por

preender um corpo de perfuração,. subatanoialmente revolução, tes
do uma faoe cortadora substancia/mente transversal ao eixo da broca.
um número de

inseroOas alongadas resiatentes a desgastes firmemente

la

Pulsos entre linhas de , conexão providas com condensadores trana
-versais, proSprio particularmente para ligar as linhas de conexão

fixadas ao dito corpo, distribuidas na dita face e estendendo-se noi

em um sistema de coaunicação multiPlex de tempo, caracterizada

malmente oom respeito 1 mesma e tendo as suas pontas cortadoras pra.

pelo fato de que nas cOnexOeS fornecedoras de' energia

aotadas'datleama face; e uma carreira de inserçãee dispostas daqui..

previstos Condensaciorea'adiclonals lige:W .9am parOleio com at

na oirounferenoialmente espadadas arranjadas adjacentes I. borda -da

condensadores transversais, e, ainda, que cada condensador adio

dita face cortadora, as ditas.inserçOes de quina situando-se inclina

tional 11 abastecido, com o auxilio de

das com respeito ao OiX4 longitudinal da brooa, com as emas pontas

11.2

elemento de amíaifloa.

acoplado ao respectivo condensador transversal durante. o

alente da_sua fonte de corrente de regime de tal maneira que no
A.

.•e g rioa. em 21 de janeiro de 1963. sob n2 252794
, tento

4M2

- rlodo de tempo situado antes da tranamissão, coa energia prove.

' t renuerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes doa Ratado/ Unidoi da

acham

1

.-ção

-divergindo do mesmo e proástando=ao do dito corpo de perfuração

80

mesmo custa aaapeaun j tensie correspondente Iguala que

" ne

condensador transversal: ó, finalmente, polo tato de que, na

i do total de pontoo' spreaentadoa.

transmissão posterior emai's darta da enorgia, se manifesta .

igualmente a energia contida no condensador adicional.
•

•

vinalmente, n'depositante reivindica a prioridade dd

•

correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da
Alemanna, em 20 de dezembro de 1965, sob n 2 8 88 828 VIIIa/21a5o
Ponto (12 1 do total de 17, pontos a p resentados. .

Fig.1 s

ro

Ay
COV

fia& I

eftle, K4 155.941-4b 9 de danetro de 1964.

,A6

VignOrantes IRE NATIONS& USA REOISTER 00tiPANI . E.U.A.

TERMOS* 164.466 de la de novembro de 1964.

Privilégio de Znmençãot "APLICADOR Dg ADESIVO%
REIVINDIOA09E3
,

Requerentes P/RELLI socirri PER AZIONI - ITALIA.

1. Um apliosdorde adeatvo caraoterteado por compreender
'om Gatona/ de"maeris auto-auatentével rígido que inolui uma compoei
pão, potencialmente adesiva, ativável por solvente, e
- de

minésoulass

cépaulass Individuais,

rompfvete por

AV

ING

,Privilégio de Invençaot .kPERPEIÇOAMENTO RELATIVO AO DZEUTRIOG

PARÁ OADO8 DE ALTA TERSA° E PRODUTO RESULTOU"

profusão

fEIVINDIOAÇOES

preg a°, oontendo
. Aperfeiçoamento relativo ao die/étriCe para dabOM

nada bépaula um solvente liquido voláti1 para ativar a citada oompoOtção. potanotalmente adesiva, soendo ao citadas cápsulas roapitnie -

de alta tensão ss reduto resultante, estratificado e impregnado

pelo atrito do ditado matertakda aatria, sabre um elemento receptor

de babo para °arreato continuaapto a suportar teneães de peie'

modo que a citada oompoatção, potenoialmente adesiva, tia torne a.

senos 100 KV, caracterizado pelo fato de ter uma reeistividadi

te

.tatável compreendida entre 1015 • .1016 Obm, em, medida depois

tas/mato seja' tranafarida para o citado elemento reoeptor.
fieivindioa-ea , a prioridade do correspondente pedido deP2
ettadó'ne Repartição de ?atentes dom Estado* Unidos da - América. em

de abril de 3.963 sob n o 270.845.
f'

). minuto a 20 4 0a nua gradiente de 50 Timm, Roa I obtida por mela -

da incorporação do •ubstância° antieatáticae mu:, fitas isolantes
e/ou na massa impregnant.: 2

Ponto n o 1 dó total de 3 pontos apreaantades.-

•

requerente reivindica a prioridade do pedido as pa.'
tento depositadonaReparttoãO do Patentes da Itália em 21j/1/63

sob

•

112 23.684/63.

t

-

Ponto ns 1 do total de,4 pontos apresontaaos.

-

;... £nehazy do eis co cimbro de 1962.
Requerentes AMPLINAO INDISSTRIA E COMáCIO DE CONTROLES"
AUTOUTICOS . LTDA Sg o Paulo
PrivIlegio` dolnvene gcs o NIICLE0 ESPECIAL APLICÁVEL EM APARELHO':
E1E2ROMAGN1TICOE o'
NUVINDICAÇOER
1) NtIoLoO ssiá xoTILD APLICÁVEL EM APARELHOS
ELETROMAGNÉTICOS, caracterizado pelo fato de se Aprese
tar conatItuido per . um ndmero relatiVode chapas ou lio,

mina eilicioeas, sendo que:ceda:lamina se compoe de duas
,Peoae - diotintao, uma em forma de 'U m e outra em furas
.de ul". ) obedecendo um proporçao de dimensionamento
deter
_
,
.
minada e que omprectam ao conjuntó excepcionais venta«ene tecnico-econémicao, e pelo fato da orientação ds.
_
gri.O mapnAtio) nas duas secas, otedeer direcôec ortoa,
nals.
•
Ponto n o 1 des dois sontos-aprosentadoo.'
•
4

dm° pci 162.837 da 22 do oeteobro de 196,
'Requerentei N, V. PRILIPS , OLOEILAMPENFABRIFICEN ..Rolando
Privilegio de invençass APEMFEIÇOA14ENTO3 EM OU - RELATIVOS AN
AmmANJOS 'PARA COMUTAR elas:Hino:R RIATEICOS PELO TOCAA.SE TEMT9-_, vl
•
:RIMIAMENTE UM CONTACTO ,
":
•2,11
, RE/VINDICACUll .

•

'''

,

.

.1 . Um arranjo para comutar tM oirOuliojlftrico ai
.- qual uma operagg oaomutadora 4 tatiada pelo tocar-se temporárias . - -,
.,
mento, , por eiemplo com um dedo * um contacto ligado em siri° com . ''

um elemento luminescente
e. ama fonte dó voltaGai, caraCterizado'
. ._
pelo
fato
do
lampejo
de
luz
por ' aste te-que.ineidir
ca',, ' n
..,,
. . . . Produzido
.
,
.
. .
.
bre•um realator,sonsive1 . 2s ' rediaçâo quer num diapositivo de ar.,
mazenagem associado eem o circuito el4trico, suor num arranjo . de
, circulto controlando nm ' resintoT sensível o:radiao'knum dloPod, )°• :
tivo de armazenamento associado °Cm o nirculto eletriçO,' comO'um
.
.
.
ligadó nu ._..
-resultado do 'nue o sirculto_oletrice e Permanentemente
. ,
,.
'
circuita). •

•

'

'. _ ,. •

_01 requerente reivindica prioridade do corresPOG

dente pedido depositado na RepartiOh - ds Patoptes na 401ande em.
25 dé setembro de 1963, sob o'n o 298.400Á

_ Ponto n o Ido 'NULO 13 pontos spresentados
r

IrEgtra
íl
re1713
Silentri Mit
1

.

W2RMO N o 156.532, de. 30 de janeiro da 1964.
Requerentes OSWAID ÇAEENZIND SIO.PAO10.Priv114,10 de Invennaos "NOVO ,ESQITEMA DE RELÊ VOLTIPIJETRICT)...7112VINDICA'OES,

3 - NOVO ESQ1JE241 DE RELI YOLTIKETRICO * oaraoterizadc
por ter dolo macro-relês com condensadores
calibrado.); montados .1
;
em,a0qUe'les em paralelo a cole pon p otonolometroo'quo proporcionar

!ma
_ resuluçao de temporizaçâo . individual, do forma que os rolhe
I- ato ligados eu dooligadoj
. conformo o variaoio porcentual.de vol.
• _-- .
tegeM na rede externa. '
POnt0 n•o 1 do total de,5 pontoo apresentados.'

41G.1

.
_TIUMO No 167.229 dó 16 de.revereirode 1965,
.
• Requerente s THE'NATIONAL CAsH REGISTEM COMPANY ' . E.U0A,_
USANDO TOSO . Priv11410 de Invencaof
• •.
. ,
. o ' ExPOS1010 POTOORUIOA

•
- • .., • "
,
ON NA10 OAT6OIO0 0
,• FEIVINDICACOBQ .
'•
2:. Aparelho de exibiao de infórmaç gc óptica, daraeterizadï'l
.
s-1.:
pelo tato de Sompreenders um. tubo de ralos catOdlcos tendo . um escUdei
Optio0 de fibra e um, revestimento foSTorescen to na satleaPerfíalo .. '41
•

terna,aondo que A subgtâneia fosforescente do dito re vestimento tom 4
.. • ,_ •• •
propriedade 'de produzir. luz de uma primeira faixa de comprimento do ?as
08 quando combardcada Oeweleetrons4 um . filmo norMalmente.transperents

•disposto em seguida adita• escudete optice de fibra, sendo dito,filmo.,
composto do um material que cornado opaco em ree posta,a luz do ditJ ?)13)
primeira faixe do.comprlmeato de,ondas uma fogo . do luz capaz do DOW-.4
_
:ser ImS de uma sesundo'rous os comprimento de ondo,atravesió*
gi
filme normalmente transporente • cllePositIvOs ó ptlgos capazes cle
passs1:,,À
lectar a lua do dita'wegunde rani 4,9 eComprimentOioe Onda que
• /magos'
itraves de ditofilme o os p rojetar, em no plano os image&
'AO AIO traço opaco escrito se dito flui.) normalmente trogepsrents
relu

eletrOnico do dito sebe ag tatos satOdicos: ' : s.
depositll
-Reivindico-5o a ar.! aricodo ds **(Lido corriepondocte
.
.
_

do na Repartic go de Patentes

dos

Mstadós OnlcloS.do aoqich,.

fevereiro de 1964, sob og
Yonto ng I. do-total sio a aatoe aprosentadOn.:

gp dt?.4
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TERMO NQ 166.045 do 31 do dezembro de 1964.
Requerente: CANADIAN INDUSTRIES LIMITED Holenaa,
Privilegio de Invenção: ,0 COMPOSIÇXO EXPLOSIVA RESISTENTE 1
SEGREGAÇXO DE SEUS INGREDIENTES DURANTE LONGOS PF4000S DE
•
ARMAZENAME N TO ".
'
.
PEIVINDICAORS
2. Uma composição explosiVa resistente e

fie,+

gregação de seus ingredientes . durante longos per í odos de,

Na 127.283 de 1 de março de 1961..
E.U.A.
Requerente: CATERPILLA1‘ TRACTOR CO.
Privilegio do Ipençãn: " BLOCO DE WPUX0 PARA ESCARIPICADOR

Thmo

MONTADO EM TRATOR ".
CEIVINDICACt g •

1. Eeoarificador montado em

trator, caraoterirg

do pelo fato que ele inclui uma haste da escarifiSador

aquOsa de material sólido explosivo tornada espessa, dita

posiçRo eubstancialmente verd
tical, meivaligando a parte superior de dita haste de ecoa*
rificador com uM conjunto de tração ligado com o trator, g

pasta caracterizando-se por compreender pelo menos um sal

um. bloco de eMpuxo disposto dirigido por tría da haste 411 O*

inorgânico fornecedor de oxigenio, pelo menos um explosivO

contato' a haste,pelo que Uma fOrça da empuxo de ajuda Cone

crúgtico em part/culas, um polisarido formador de gel, água

tra dito bloco e no sentido do .trator puxante eeril tranemith

a 01 crometo metálico selecionado do grupo consistindo de

da em parte diretamente para a parte inferior de dita baste.

Coro:Sato de sódio Ou de potássio, na propor& de 0,005

A Nquerente reivindica a prioridade de Identl
co 'pedido depositado na Repartição do Patentog nort4"-amarie

armazenamento, consistindo dessencialmnte n do uma pasta

0,1% em peso da'pasta,.cromato de sino:, as uma quantidade'
de 905 a 1.00% as peso da pasta e cromato de bário em ume .

.da por Irátá de um trator numa

cana, em

.quantidade da ordem de 0,1 a 1,0% me peso de pasta.
Pánto n o 1

'

1111

TERMO

70-

10

do total de

À

10

10

laron . wa .90 a loa,!

12

;0

'Ponto n 1 do total de 4 - Po nt oS aPrate2*tEd0g.

pontos aPpeaentadnai

À

4 -a

NO 163.871 de 30 . 4e outubro de 1964.

Requerentes, "INCORATOL" - INDOSTRIA E

COESROIC DE NIQUIM :

*OU

Tatt40„g4 164.51d de 19 de novembro de 1964
SeqUerenta: CONTINENTAL OIL OMPANYHemeleU.S,A N.
Privil4gio de InvenOos " PROCESSO PARA PRODUZIU Ig4104
LOGARITMICA MUDO TUMIDAS SISMOGRAFIcAS

RE$ LTDA. - ESTADO DO RIO DE JANEIRA

Privi14gio de InvencZot °RETIPICADORA
MANDA ps WLVUMAS"

23 de Março de 1960, ,!ob n. 17.157.

APERYEICOADa

DE EI103 DE ACW

RSIVINDICAÇOR3
1, PROCRUSO PARA PROagIR IMPEDANCIA

REIVINAICACCE1

de eixos do ' ocustendo de Te/.
Tula*, caracterizado por ter una disposiOU construtiva que lhe . per.
lite efetuar ae seguintes funçOas •speeificass retificar' •ixo* de
emende de vd1vulas. usinar oe pr6prios padrSee exotntridee e retttl
sag plet3e*.
•
Ponto ne 1 do total de 1 pontoe apresentado*
1.— Retificador* aperfeiçoada

:

NOW

CNICAS SISMOGRÁFICAS, caracterizado

00.Preender a

fase de: compilar

um re g istro

1.04Ied

- vele tato de
d.

reatada

EL2M104 eggivelente 'e um Impulso em que o pode, espeoWe4
de qualequer duas oitavas relaCiOnedes dmenergd4 gledUdi
Rb gutatencialmente igueiS

j requerente reivindica • prior/gado do cagWa
' peddatIte pedidp depositado

me

RepartlçÃo 4a Petenbel dag

Ute408 UhldoS de'Amírloé do Zoete
19$3

emZO

de oo¥mmibmp.

114 3a5,0174
%Dto a* 3. da total de 10 Osect NprostMUO4308

P.REço DO IN idIVIERO DR 1E10.1R CR$ 0,14

