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• N. 628.973-. Estevain - Antônio
Estavam da-Silva --• Cl, 8 •(com ele,
clusão feita pela seção).
•Admit
N. 629.106 - Maquánar
Martinho - Cl. 8 (com exclusão feita
Grupo de Trabalho
•
•
Manipula-, N. 528.64i " - ,A Lei do Oeste - pela seção).
N. 461.557 - Ricoil
'N.
629.344
Fitec
Sérgio
Eal4
• Rio, 28 de julho de .1970
Severo
Torelli
Cl,
32.
ção de Produtos Químicos «Ricoil Ltda.'
Golgate dimir Brenardes Cl. 17 (com . exclu.- Cl .1 (com exclusão de betumes). _N. 530.583 -- Golgate
Notificação
'
Palmolive' Company --- Cl. 48..• são feita pela seção).
Saladeril - Cia. CoN. 461.997
N. 532.263' - Pfriqri - Zanin • N. 629.424
Ancora - Carlos de
Depois de decorrido o prazo de_ 6Q mércio e Navegação' --- Cl. 41.,
-Pasqual Dal Pizzol CM, Ltda. - Cl. Abreu ' Lopes.-. Cl. 28.
dias, a parir da presente data para reN. 461.811 -,Decotec - Cia. Qui41. Estabicar
Irmãos
N. 630.834
Cl. 1.
curso ou impugnaçáo e se nenhum inte- mica, 'de Laminados
Lavanderia Bortoletti - Cl. 21,
N. 537.101 -- Demor
N. 462.i84 - Ordi Organização de Demar- Ltda. - Cl. 38.
ressacto do mesmo se valer Lcam notifiN. • 631.179 - Autac
Autac
cados os requerentes -abaixo menciona- Representações Distribuições e ImportN. 537.329 - Color .Home - Lloyd .Imp. Auto Peças Ltda. - Cl. 21.
Cl. 8.. .
•
. dos para comparecer a êste Departamento ções Ltda.
Bandeirante 'S. - A. Comi. Lndl. e ImoN. 632.784 - Torque-Grip
The
N. 466.691--- intercopper - Tintas biliária - Cl. 38.
Lm de, e,etuarem o .pagamento da
.
Rubber ,Company,.Gooclyear Tire
taxa final,' dentro do prazo de 60 dias, International S.A. - Cl. 28 (com exN. 522.266 -2-- Debutaute - Pro- Cl. 21.
contados da data em que tiver expirado clusão de solventes -e removedor),
dutos Ai•mentidos Morro Velho Ltda.
N. 633.316 - Nobel .-- Ind. de
N. 469.047.- Toroflex - D - 50
nuéie prazo de recurso.
Móveis Nobel Ltda. - Cl. 40.'.
- Toro S.A. Ind. e Com. -,-- Cl.
Maioria
Meforja
N. 552.710
633317 --- Emblemática --e Cia,
28 (com exclusão de juntas para mo- S.A. Ind. e Com.
Marcas Deferida.s.
•
Classe 6.
Brasileira .Veiculos • Nacionais • q.
tores de veículo ou não) .
A. 21 (com exclusão Seita pela S'eç'ão). ' •
N. 553.837 - Tupinambá
Ceramica 'N. 469..056 Trocraf - Toro S.
N. 284.935 - Emede
N. 633.736 ---• Lã-P.nho
A. Ind. e Com. - Cl. 18 (com ex- Cardoso Artigos de Llmoanda - Cl. 25.
'Arte
Emede Ltda. -7 Cl. 15„
N...553.863 - Laufer Lauler - Industrial Ltda. - Cl. 17.
N. 291.341 - jangadeiro - Em- clusão feita pela secção)
presa industrial Ltda. - Cl. 41.
Tribuna de São José Administração e Empreend.mentos CoN. 476.944
N.- 636:816 - Trausfio's
Frizone
- Elon Fay Natal Ponin - Cl. 32. merciais Ltda. - Cl. 38 (com exclu, N. 311.164 - Lérners - .Tíicot
Almeida Ltda.
Cl.
8:
'•
são
feit
pela
seção.
Textil S; A. - Cl.- 49.,
N.
•643.325
Velogiro
JoãO
CaSoiedade
N.
480.344
'Colorado
'AdN. 553.990'- São •alérío
N. 319.549 - Ouro Verde - Fer- de Pinturas Colorado Ltda. Classe
Manoel . C. de
Classe valcante de Lima
nando de Brito Cavalcante -- CL 41. 38 (com exclusão feita pela seção). ministração São Valério Ltda.
Lima -•-• Antônio Guedes de . Souza -e •
33.
Com exclusão de café.
g noliim - Signo
'•
•
-N. 481.228 - Si
N. 553.997 - Tubianá - Tubianá Sylvio Polônio.
N., 352.400 - Caninha Velha Mar- Propaganda Indústria e • Com, Ltda.
MaFéme-Nal
N9 643.571
Administração
Ltda.
_Cl.
•
38.
Marcos de Oliveira - C1, -1.
cos de Oliveira
trand • Skaftefabrink AIS, - e.Clas- •
,
N. 569.037 - Bergamo - Labo- se 29.- •
CI. 42 (sem direito ao uso exclu•
N.,494.121 - Jardim da Aclimação ratório Quim:co Farmacêutico Bergamo
sivo de «Caninha verde).
N9 647.135 -•-• ' Fidalgo - Papelaria
Café «Jardim da, Aclimação Ltda. - Cl. 48. -)
Borges Ltda. - Classe 38 - ;(com
N. 356.864 - Big - Alexandre Pe- Ltda. - Clàsse 38.
N. 589.142 - Cipac Cipac Com. exclusão feita . pela seção) trovic - Cl. 1.
-•
N. -499.681 - Sol - Conservas e Ind. de Produtos Anti Corrosivos LiCrearn
Big - Alexandre Oderich S. A.
• N9 648.511 -=-•' Ruggray
N. 356.864
mitada - Cl. 28.
Classe -41.
Christian Gray 'Cosméticos Ltda. -e- •
1
• P.ettoviC - Cl.
Emblemática - Oh- Classe 48 - (com exclusão feita pela
En- -N. 591.535
N. 369.467 - Paraguassu - Em- - N. 505.674 - Gold Chef
•
de Máquinas para Escritórios -- • Cl. seção) .
•
pório Paraguassn Ltda. - Cl. 41. rolo S.A. - Viti - Vinícola • Aristocrat -`
N9 650.597
(exceto para café).
N. 601.944 - M - Metalúrgica Cabral Videira - Classe 48.
N. 506.945 - Laranjette
AnderIndústrias
374.311 - Cm:abica
Lavatex
N9 652.052 •- Lavatex
derson Clayton Co. S. A . Ind. e S. A. - Classe 40.
de Bebidas • Pessanto 'S.A..
Francisco Limitada -.Classe 1.
N. 608.097, - Siguns
Classe 43. -•
N. 390.850 - rundo de Cultura Com.
N9 652.306.- Ciravinil - Ciranda
N. 508.618 - Coniulate
Roth- Pinto Pere:ra - CI. 48.
32.
Econõm.ca
Com. e Ind. Ltda.
Classe •28.•
1\i • .401.082 - ,Flocos Cora Chips mans Of'Pai! Malla Limited - Classe • N. 612.998 - Bras:tex - BrasiN9 652.928-- Ipemetal "...pernatex • Polimer Indústrias Químicas
- Flocos Com Chips - Produtos Alital Ind. de Plásticos -e Eletro Meta-S. A. -- CI. 46.
inenticios Ltda. - Cl. 41.
N. 513.090
Clarene
Solvay • N. 617.247 - Courfom - Kelson's lúrgico- Ltda. - 'Classe 28.
Flocos Com, Chips ei Cia. - Cl. 28.
, N. 403.269
• N9 654.260 - Saci Pererê - OdiInd. e Com. S.A. -CI. .28. --- Produtos Alimentícios Ltda. - Cl.
N. 515.477
Frimisa - FrigoríAutomatic lon Estavam de Azevedo Ribeiro
N. 623.215 - Rowe
41.
ficos Minas, Gerais S.A. -- Cl. 43. Canteen Company Of América.
Classe 1.
N9 658.462 - Colorex
ViN. 517.225 - Lovaina
• N. 420.734 Azas de Ouro -Al#orta
Brun- Cariá
N. 623.643 - Quicksilver
Santa -Marina -= Classe 48;
Bar Café e Restaurante «Azas de Ouro S. A. - Classe 48.
swick Corporation - Cl. 6.
_N9 658.636 Kemopur - Ki-Kion
Ltda.
Cl. 41. N. 623.969 Fred Schiller - Abe- Ind. de Produtos Químicos Ltda. N. 518.492--- Universal Cia. Uniras - Importações • e Representações Classe I - (com exclusão feita pela
N. 424.231 - Castelo do Rio - Ca- versal de Embalagens - Cl 25..
seção).
sas da Banha Com. e Ind. Ltda. --N. 520.215 Trevo (Emblemáti- Ltda. - Cl. 38.
•
Cl. 41 (exceto para assinalai. 'vina- ca) ;- Valisére S.A. Fábrica 'de Arte•
N9 661.686,- Nice Change Rant
Marca
Vowocar
N. 6'26.849
fatos de Tecidos IndeSmalleis
gre).
Labomtóriew Inc. - Classe 48.
Germano Leardi
Cl. 39.
'Denisio Be- 36:
N. 444.931 - Flaq
d63.529 - L.A.S.A, - LaboN. 626.850 -- Vdwocar - Germano
lott1 - Cl. 38.
ratárlos Andrômaco S/A. -- ClasLeardi - Cl. 21.
N. 520.613
Pauderta
Bodegas
46.
N.' 455.286 - Aurichio Aarichio Y Vindos _Talacasto
N. 628.110 - Emblemática --. Ins- seN9
Soe,' Anônlina
663,637 - Ginrei
rugi Photo
S.A. Ind. e Com. Imp. e exp. -tron
S.A.
Ind.
e
Com.
Classe
8.
Co. Ltd. - Classe I. Motnl. e Indl. Classe 41 .
C1.41
N. 628.598 - Isofr:gor - Rádio
N9 671.412 - Day-Chic - 1Viaeedcl
Moinho
N. 521.867
Fkinimex
N. 461.365 -- Bonimex
Prigur importadora S• A,
Cl, 8•
Cifieçe 49. I
.
CIR . Dtcla,
S,
A:
--ClaSse
Com.
Ct.
41.
A.
Ind.
t
.8.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

-

1698 Sexta-feira 31
1),. O expediente das repartições
públicas, destinada à publicação,
será t recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
2) Os ariigmaCt4 paral pvklicação,
devidamente autenticados, deverão
ser clatilogralados diretamente, em
esmo dois, em papel acetinado
ou apergaminhadin. medindo 22x3.1
centímetros, sem emendas au rasurtts que dificultem a sua, COmi,
preensão, enti espncittl,, quem& COrt2-

tivérem tabeles.

Julho de 1970

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

cheque ou vale postal, -em- favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
DEPARTAMENTO DE !IMPRENSA NACIONAL
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira da Correios e Telégrafos
D/RILTIOR•CdERALL
em. Brasilita.
.
,
ACIIEFFDD 'DE EIRITTO PERERA
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
CHEFE DA SEÇÃO DE REE~O. meio de transporte„ a, DeZegacia
CHEFE DO SERVIÇO oe PUBLICAÇÕES
da Emprcrsa Brasileira de
FLORMNO Ót.illWARÃE.S; Regional
4E3. D. kauvrEinÀ CARNEIRO
Correioss a nagrafos em BraSilia
se auriga a completar oa encaminliarnenta cuP crevttnatdrio por
DIÁRIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
! acréscimo no preço.
S EÇÃO) 111.

EXPEDIENTE

J

Serão admitidas cópias em tinta
Preta e indelével, g critério ..do

7
IBeçlio de publIcIdade do expediente do Departamento

7) A Delegacia Regional da
.B2.n/Pasat Exaoilaixta de Carre.lee It
Telégrafos em. Brasília. reservo-se
o direito de reatar os? seus . pre3') As reeltentaçõess pertinente%
gis„ na caso de elevação da tarifasà matéria retribuída, nos casos de
OPCNIEED: Ima afirmas, cio. Departamento, de ~erma'
comercittre
'
aéreas, mediante avisoêrro OU' anttnitt- ij senta enrumáritcrprévia
aos
0.-73incentet..
or escrita, a Seção, de Redaf
41.9ESINATI1R'n'
Çirtr até' a' quinta dia átir subseto cn, preme da assinatura, er
•
qüente d. on&f.Cacdtr..
FtraciONãot
REPARTIÇ 5ES E PARTIC,..W.ARes.,
db porte aéreo poderão ser sentes- •
tMal ou anaaTese ft/In:arab) sainpre
; 4)); ire assinaturas> SC7TTCP tetrrau-• Cr$ 18,00 Semestre • • • •-• • • 11.• •.• • Cr& 13,50 7UI) primefrO dia útil do mês subsedin oay p.r.rr. O traneparte por Semestre
qüente. O prazo dass assinaturas
via 'aérea será contratado) separai- Ana
Cr$ 3671a Ana
•••••nn- n• Cr& 2X,.00)
•
para o Exterior é sómente anual e
alimente com w Deregactz' dks EM,I ndo haverá transperte por via
prJsal 11,5nsilleirce Cm-retas e TeEnxteribr.
Etterfcr, .
(Área.
légrafos em . Bre:vir:e. Eáta, poderá.
,
32(10 [Ano • ••••• • ••••• ••••••••••••jell••• Cd. ~O;
se- encarregar também, de encami- 1122ZO •:.• • ••:•••••...t"
renavaigdio (leiter& ser 30•
nhar o pecEdo de assinatura. carr
r2C~L cana antecedência.3G'
ger
D.I.N . Nesta caso, o ~hiante
PORTE: AÉREC
I doe
do vencimento da, assinatura
right ao rf.r.lr..
assill
do varo) . semestre • • • • • 111...• •-• • ert r02400114.no
natura e o aganrentú,
p
C-74 20.4i 001 Pl•Vig•=03.
I e cro parte cargo. Ven~ será'.
- independentemente ele_
aarrespon-dente,, na forma do Cem
so-previa..
Strili~ AVULSO
segtánte..
ray Para receberem,. os, supre5)'E renreffav de valõkee para; - O preço da niimera avuláa figura na iírtlinza pagina de cada
Imeneow de edições d'os' órgãos. oft:assinatura, que será acampar/Lura- exempliir.
de eselarecintentcrs- quanto er sua - O' preço d'o exemplar atrasada serer acrese~ dir Crt 0'O1„. diais, os assinantes' deverão soficrtá-los no ata da, assinatura.
aplicação; será lita somente , par se do mesma ano, e de Cr$' (7,01 por ano, se de anue anteribree.
,

EtinettetratI dle Propriedade . IndUstrli1 . d'MItdiraffirter
da Inctúa*Plea as dco Cornar-ato .

l'
t
Alarme Deftridas
5174k .72 - Euler" - ittnninCilL N9' 37T.603, - Auto Elétrica lirra- •
N9 587.8% - Patglube --- Shel. leu-,
1
Ii ternational
.,..ella •-• Nines Aâ- Santas LtdÉr.
Silveira:1Ra~ - Cesse 443..
Petreleim. Companro LÃN9 674.315 - Vitribei - ~nes Classee a DD, a. 24 e 23- - (com' ex- N9 286.704 ,--- Etablerdlea - Rb- mitedi - Casse T.
.
nr
- Classe 11 Unau, feta mala selara.
:moa 34. Cla Ltda..- - C.1.---se. 41_
S./A. Produtos Quicos,
N9" momos - iscanchester - Isaac
t59
=Lm
___
unedemátum
._'....E01.
Distrilr,
3901949i
--.
Matracam1
.D59,-. (nbinl 'em:aluíra, feita 11tela, sec.acP.
- Cai= 46,.
N9 681-201 - Phillborda - N.V. dora de Veículos Anuários, e: Pecas -melo 84 Cia. Ltda.. - Classe: 41.. . Brener
62a.552.- Nana - Mane Móveis
u _.
Bis:iliba s, Gliaeiliampenrielten, - - Classes- 21„ 6,, 8i, 11.e 39 - (cem Na , 301'.5(J5__ gmisrémlt,a,
40..
,excliteão feita pela seção-)'... oro- 'e ItleconaçAn Ltda.. Classe 91.
.
i
ui
'ora
e
.
'
.
,
1
dt
c.111:i
s
e
ti
.
,
A
4
111.
Inentrei°5' a'Ald'rftL 5/1s'!"- N9 623.778 - Blinaleinatina .
N9'681..745. - 1?lastagruma. -- Pm-, ,bidas,
.1a,guaribe - Antônio
33&76.1 ..:._ net-mela) Benigna_ -;-,taiara jati_ e coszte.. &Ai.. _ ouse 221,
._ e..4...,Izidorio - jav!
dústria e' Comércio Trarinro . 8VA. -•poliu
tbilterta,
rablari, - Classe 411..
à3
Z.
Mu,
- Classee
,
ti IP C.T.615, - Citam - Casam erZCassa 29..
1n19 4977.974 - Stevaus --.; Yrelüstriesi N9 340.141 - Queen Of - Sia
--- imie.e. da Auditoria. Martina Ltda..
ab-Trr
DP' 68241= - Sillasit - Prava= --t! Crilindit
St-avenaS/A.
Casses,
de'
Adir
Comercial
Industrial.
e
Impor- Classe 5ff.
•
Recordati Laboratórios S/A. - Cais- 'II a 4E - (comi enluta
- , feita pela, tadr,ra, rxda,, - msse, 42.
•
i
Ire J.1.- '
/49., 340_45at ..... .1"iniu __,.. frarp Benze NP 629.214. - Croperçotia. . , r,seção) .
Agi-feria de- Cbtia... Coopera.fo 6".56a
LikikPlast
- '`'`u"--; : mate.
' Parlo
'"_
rama
N9' 4991.975
(31-ca
., - Classe
1. 1' lu ........ Antônio rpereatia,
origtur„
org,_ FP
pastr-rua. e Com.;
de 1?lástileas
3:1„,
i,„NivAT
343015
___ 4.aatimb
tiva Central' - Classe 27.
Limi tada -. Casse 28 à--• (com ex- :leira; d'a Trabistrie de llor4is e Zuns, dos Santas- Caistasa,
63.036-N9è
Trimph - amporra-.•
Clas.w
44. ;dora
eit p3:10% Mita pela, seção1),.
1,mo - Classes 33, 41', 42, 43 e 44.
Roussel Ltda. - Classe l'A.
AMUO
Ni?
352.66a
--Paineira
-.
NP 522367i ..... Eadketc„ .coni_ 'nu»
107 ',(fila.4931 - itanl, - "Radar. S/A..
Valerchii e João, WaIseachi
63L°9111
-1:lernalz.--""
Tora- Santo
I binára.
i e litepr ntaçães,
Pálkita de Tintas e Vernizes.
S'/A.
• . •--,, Westeray
Produtos
de Beleza Arr'e2
•.
Cl asse 43'. ;astro Almeida - Classe, 33. - , - : N9
Classe 28. Classe
48.
355.179 - nista' Fernandez ar- :-:- /iF 624,553i - Auteekeve - clitica
N,9 •a4,0,..4g5 .... stat„Dr ....... stator Fai..
1359, 690.4115- arabaraitlita - Md- II
,Geniariz
k
rnd,• e ohm .-- Lua _ meu_ ama - An na Antrella Illrantemu rro 'e Com. Carta/hm Reis ERA. - Ciaslever, - Lindes& - Cassie 4S.,
gernanclea - Casses
6 -a -IT IV!' 6924.0815- Produtos, Catei, -- Ise 16.
Casas- do Charque StAlt.. - Casse 29t i DP/ 554.014 - Cailbbra -- Marm 21 - 33 --. 47
N9 646.544 - Cr. - *MIzate ,-Ple/119- 52.542 - OF Claribea, -m.- Nllo, Augusto Bartallomew - Classe 3 3`.•
/49' 366.20E -. Me.tilda - nus& - raeliivre
etimparcy - Classe 48..
Santas Pinta, - CliFffiff 50..
Tref. e Obrrr.
óleos 57.1e. - cas- 1411. 651.820)
- Lindava - nteSãat
Frase crie Ercipaacurán
se 41.
Benedito - Lindoiana lebtel-Pantes
Deferida
Ektaiieterfonentb,
NO 367.897 - Teatro Ilustrado - ,Radfoativas
- Classe 4a.
Ney Machado da Silva -*Classe 32.. Nn 655.755,Ltda..
iça' 325.E291 - Tentação da Dia'a'
- Vette Beauta ="Modas,
Ltda.,
Ctlases (ii
'
N.9
397278.
Mantida
Socierendre Colin - Casse 48.
N9 260.5411, -- Ftituris'ta --Et - DE - Dl - r2 -=.- ix .- 14$ - is dade - Representa.i5ss jitd..dna Ttossf - Classes 22', 301, 36, $17i -17
N9 663,627 - Pal-Fles - Cia. de
- MD. - 221- 24i - 25. - 2E6 Casse 41_
Carnados, DN1b_ - Classe -28.
48.
27s
-281-2£6
301-31.-a22-as
421.904
-Pontuda
Ttml.
ReN9
Fábrica
Patada,
N9 261.02, -.
Nim 664.418' - Loriiana.- II£ofs
34'- 37- 381- 39 -40,-41 - nato Paulo Toni . - Casse 46.
EVA.. Ind. da 401inidba ~lir Madri= -48-40..
seph Cotithens-Pedarrraud .
NP
486.
2'7
IFókora
Mina
sues, Dias - Casse 2.14...
48.
! Zr 442.1E5 - rSnre gil -•-• Válár. d :Loureiro-Cesta sy,A. ,K"bni.. e Ind', se 48.
ISt ateriaiS aoDantes recata: S/A.
LV S.
NG 672_682, riSr 29(E.189) - Mazzo, CA Vem))
Casse
4E.
,classes 1 e 8 - (comexeltisffo feita
Rotel Palazzo Cá-D'Oro
sulf-ore de. Ernpreerrdirnentait - ciasseção».
75P' 5rr.525. - Wereleen, - Orweo te 48.
ies 13„ 41,, 43,„ 43, e 44...
iQuinirca e Metaldrgita ,Ltda. --- Cias 14.9, 688,895, Kalolt -- trolha 11,fetallNIT 301.2ffit - MetalúrgiCa.
Sinal ca Propaganda,:
se 46.
^,^r4 fica Ltda. - classe 28..
Wagratz. Representadles sou.
_.
D'ele'
casse a - (bom excliatfle feita, pela
. ,
5201459
Bbaling
Blming151wgalL.467. -- -Card - Te: Eirteço).
N9 395,504- ind'usa.,- rndl,sa Sn- Divertimentos, e COM'. Ltcïa. - Cias- Biellferd, Co,.
classe 18Bundv•
NP 1313.00T - Abar ~gaita •-• ciedade Anônima, Ind. Metalúr gica se 38.
N9 691.480 - Fle v - (')
Claras
5„
6,,
11,,
16,,
17_
e40
-(com
No
V.6.029
Iblá
7_ A . Indústria
José Zatin ppotti Gaio eia,. •••••• Ousa , aA, agj
feta
pela.
seçao).
_
- .axeliasao
' Classe 38.
1 Cbmé'rein, -classe 28.
.
l85 .4ê
•••
N9

Eaxta-TZ:baa. ..5"À •

ID I

(Sec o grrr;
Jaelmweeff

Junho £e197.O =1599

• Título. de Estabelecimento . Indeferido • Pnivikpio dia iLlivengtio

al-9 184.763 (a.- Oriainal ,Distaxação 'N 11 .93 .892 - _Agostinho aMgliano.
.
(era Mn-caixas 'para Urros de Taapaaos
•
'N9 193.895
Moar‘yr Junqueira
153:841
Novas liisposiçõea-em - 'Palacio 'Languida •
' N9'1151...922 -'Pazitficad ora S. .-Jcst
41.:
Touca ou Rede para Cabelos ---- Gre- 'N9 '182.823 '-- Nova DispoSigão.'-a-sa Leite,.
Daanira Ia Cia. da 21/41'ains al:Artin e Anttn i o Carlos Bando' de Rodagem de - Pneus para 149 1198.1696- Armando
11g9 .664.745 -Líder dos ItalastiuoS --L Amorim.
Autoveiculos
Pirello Bocietn /per.s.
'classe 28.
.ãoae 13w:ca1os irias
1 2.9 193.'891 --"Átapan 'Mesa Campa•155..446 - Cartolina, de Armar Azsoni.
.
•2,P .370.663 --- Teaelagexa ceia Seda ta - Cia.
Uni:Venal
de
IFiásfaros
Bm.
N9
183.515-.21-1-43vo
,e
Ozjginal.
2‘161437 •alim-liecia •
Carioa
.13es- balagens..
.ayori .S5.0 ',Carlos
••
4'&r0
: dei° de Pátio Portatii
N9 193.898 - J. R. GaigjoaS:A.
. ganhai ar, Cia. ••
,N9a 157.321
Uma Maleta :para' tricidade e. A. 'Indtistia e Comendo.
"
Eactitórioa4Clontabil &idio,ou
•N'' 4119.509 .
N9
193.899- -- CommonWealth Sela
Caamcsforie _Portátil, nncluinAlvorada. ..-" Candidato. alo ;caixas
kfuld
Intlust2ria1
PteseardhOr:acústicas aleatacaveis
Modelo de Utilidade -Indeferido
• Dias dos „Santos:ganization. Cetros-lie Indústria e ColTiéTrá-D Iada.
--N9 159.526 - Nôvo Modelo de Evo,- aN9 181.420
Nova Mesa da .Mul..1a3.931(
Caranamiti %Mínio&
• Frase dePrfrpaganda , Indeferida' balabein aEllÉtatica - lHélio Nicolay.", tiplas
'Utilidades =Sergio stb5-se4.
Ido Brasil
_
as'. -.",
•
Nova Tainpa
N9 380.11/7
• Uni'litinde • de saude. N9 162.909
Exigências: ‘' . :
119 193 :,93,2
, - Bsco - Corp.
Miles Laborato-• garrafas Luig i Dbezio !e Luigi Gia- • Alka-Sei tzzer
' " "' N9 193.933- Usinor.
noli.
, • ...;
• - ries lEncorporation
alasse
.1E:Agit-meias Técnicas:1
1193.934
Irhe
•• 3:49 8'P7589 - (Viaje Contente, Viaje N9 182.988 --- Igôvo Quadro Indica- • 1•79.Cumpra
43111ette
Céunpa146.776 - Indústria de 2dioveisi N9
caca Easo
.1-1twable "0,11 • ReÉining tivo - Pedro Caetano Nogueira. ( Nubra
,
.' ia
.•
Ltda.
'N9 164.626 - Nôvo • •e Original Mo• :Company -,cla.sse 46. .. "•
&ande Cadeira de Balanço - aarnão.a tz9 asa aaga` _ Indústria' ,6 jMéggis '. N9 193.5935 - " M• t!i .1' Vhenücals
431.884
"
•
' I"- -. '-'.- r'''-1 '''.
' • Ariston 'Ltda. a". ' :
, :::
-Alimentícios Pitiguary , Ltda.".-a- .elas-, Wrinfkava lida.
' N9 254.058 - Laboratórios -Goulaxt 21 9 la3.936•:;: '''
Xerox Corp'-.51`'- .
.549 1653424 - No'vo Selo de 'Garan.
,
N9 '622.193 - Oxide - Sociedade, tia -para 93ulões ele Gaz (e Recipientes
159.170 ' - Armeplast Indastria N9 2933937 -',. /Marnel 1.andhe aAli...Eletro,Quirnica "Selqui _Ltda. ;---•eclas- em Geral - Affonso
'Chiada Lomo- de Artefatos ale Plástico Ltda.
- . mentido Ltda.:, ,(BLAL).
• :-,,,,
_
,
•-se
.1N9
_,' ...„,. ,
'280- Amerops. Industrias; alai, l93:938 aa . ..4áy" „..„._,,, .utel,~el,.
a
UnC
• N9 269...:897 - NovaaCaddira Des- Plásticas Ltda. - .
<cle Propapanda 3'ndeferidd
'mantával
.Alberto
•
a
N9 162.868 - Da Souza. 163.886 - 'H. 'M. Ponzini ',Sr, tia. N9 193:939 ;77 Wilton Magalhães.
"Ig
,
9
'N9
271,571
Nôvo
Modelo
Buffet
'Aarribon
' ambon
N9 _403.964 - Z
N9 164.148 - Nélson Cilada l'a,: Cia.. .N9 193. 943 - Indústria ale ,Plé.aticoa
Laboratórios YAlanaceutleos S.-- --Usdara Inalástria Comércio 6. A. Lida:. --(." •
•
. ' , Va/sarri llitda. '-'• a
N°
272.584
--a
Nôvo
-e
(Original
Pia,lasses - - 4 45-'20
29"--..,'3a-,-,.:
'N9 161.448 - Yoshikazu Onizuka.
mo
de
rompra.ale_Veículos
Motorta.a-32 -41 ,;(-46 - 48.
'164:490 - 2armaçbes fie Abo "Pro- N 9 195..948! - 'Paulo Serr,gio .fide „Al.
dos cm""grupos de pessoas - Bonisen- aeiNV
f„,. aa•••
- , ...a
•.
, meida "e . jose 'Francisco, AlbertoMede so Promoções Patrimoniais 'Ltda.
3519 441.268 -...Mentella
'149 164.600 - Francislô Zeferino -..:á.,-To las 49, -• _ 'Waldes Kochiri'Cor
:, • •-'.classe 4L
' N9 175'.061
Nôvo e Original Mo- Ipaolito Lambert.
,
-caa a
Inc.
,7 9 479,901 . - F.rutella -.TainaãO
delo .de Barco' :Infantil
5aa
•'
N? '164:891 - Segacril - Indfistria e
N. 'V. -- -classe 41.. •
man
,
'7g9
'293f950
'Metalúrgica
,a.9.1fa
de Móveis Siena Ltda.
.
'
Comércio 'Ltda. •
149 275.093 - „Original Tampinha 2,T9 164.nai:_-- Orlando laottrigues, S.A. .Comercial „ Industrial" e":41NpprDiversos
-• , •
`1 " ,
para
,garrafas
de
refrigerantes,
bebi, N 9 165.326c---Mário Pereira az Cia. •tadora..
•
das
ie
:lio/lidos
kern
Geral
:Carlesirrac
_
N9
193:951
Coralio
de
Castre
i32704_
Libra
Industria
e
Ltda.
a,
C1'5 Cia. I.ttla..
Coraércio aS. A. -Aguazdease.,
49 165.558 - Mandei Z.elmail •!Pereiro.
N9 176.695 - Caixa para Acondicio1135.788 - Noreerto Pielen.''
' 149 l93,952 -- José .Benedito da, 811No 625.723 - Comercial ria "Freios nar .Jogos ele .Juntas -para 'Motores
.
149 165.789 - -1Metti3ingica Dum", va,
,e Auto Peças :Breckben L•tda. -- Belchior de Oliveira Santiago e Do- Ltda.
•
i
,
mingos Silvestre.
Aguarde-se.
•'249 1193.955 - Ilartfichl Ima/lata:
.
166.936
Indústria
e
Comércio
N9
176.863
Novas
Disposições.
•
N9
4527.492
'Vefculos
Nacionais
--N9
N° 193-956 - Constatinó Si:ancha%
de Protetores Luminor.os Chock _,
Construtivas Aplicada S a Lanternas - Light
"Famakar" Ltda a- Aguarde-se.
_I Rmandes.
aaa
' 'Ltda. , - ,
Eletro 'Mecânica Raylight Ltda.
N9 166.294 i- Indústria e Coméreid • 149 193.958 -- „Milke Taturni: - a
Acompanhamento -de Jogos- - ,Wal- Atlantis
- •
Brasil Ltda. • • _
•
domiro Nunes Garcia.
_
W 193 .962 -- Caterpillar - Traetor
DIVISÃO DE .PATEKES
-•
•,
N9 166:819 - Edelazil Bezerra ria Co.
•N°178.9-14 - (Uma 'Tabela para Albuouerque.
f
.í,
.
•
.N9 179.048 ',- Estôjo de Emergência
Em 28 de julho de 1970
N9 167.146 (-a-• Kaneko Nakamura ' N 193.963 -- .T.he Goodyear rire A;
Sinalizador
Schil Zlotnic.
Rubber , .Caumany. ;
-3
_
Esaki.
Notificação
'N9 180.234 -, Processo de Configu- N 9 1137.067 -- alugo -Vieira Caval- ' N 9 193467 - Organfzação dei' yendação -Esfrutural das Mações Sinta- canil.
n '_
',.'
ensopara o Lar Orve1ar (Ltda.
Picam -notificados os requerentes ticas - Maria Elisa Mascarenhas Bo- N 9 168.195 - Maria Munari
Raazon
!baixo mencionados para 'comparecer nano.
•; •
c Panix;B;aA.
N9 169..903 - Bob's Metalúrgica ..N 9 193.969 a- ~a.
a êste Departamento, a .fim de efe- N9 180.804 - Conjunto de Peças Ltda. •
•
•
•/:"
i19 ;193,979 - N 317. Philips ,Gloeituar c, pagamento ,da taxa -final ,e da Adicionais para Vestimenta de Bone- w :170:347 - oswaido
Yallatlares lamPeafabriken. „
primeira -anuidade, dentro do prazc ca- Especial -- Manufatura de Brin,
de 60 dias:,
'N'? 193.980
E
"1
riuquedos Estrela S. A. Pont
NeinCairs
N9 171.899 ---- Borla iTreiger. •
and ecan.pany..
•
2‘79 181.263 - Conjunto de. Peças - -N9 173.198 - Americo Kosen.
Paruilépio de //menção Deferido
Adicionais para Vestimenta de Bone- 19 .173..204 - Valrlamiro Borges da • N9 , 193.981 •- Société Franco-Bis •
a3rinSiIV
Sigayashu
'robe
Luiz
Gonpano-América
Iiie e ,TIranaisp.am. .
ca Especial - 'Manufatura
N9 108.426 - Nôvo Método ,para
- zaga do Carmo.
-•A a. - •
-`,„
Aprendizado 'prático da Harmônica ale quedas Estrela S. A.
N9 173.435 -- Pasa Ihxdustrial S.A. 4, N9
--Martin
Bôca - Irmãos Vitale Indústria e N9 181.333 -Conjunto e Peças Adi- -N9
175.1186 - Elma Ind. -, e 'Com_ N 9 193.984 - Nicola Antonio PeComércio Leda.
•
cionais para Vestimento de Boneca de Pr--"atos Químicos Ltda.
tito.
•
•
"Ig9 238.250 - Aperfeiçoamentos em F.apecial - Manufatura de Brinque- N9 115 700 - Fernando Alcatras N11.93-886
•
-ãose"'Ifi:eles ale Sonaa.
vasos para plantas - Pulin Orlanda dos Estrêla S. A.
2g°
2113
'
990
Bui
75.dha.1Fr
oznyama.
Campanha. " _
1g-9 181.502 - Conjunto de Peças Ig 9-1 g33
Alfredo , Depasquali.
,
,
N9 140.4158 - (Originais Disposiçbes ,Adicionais para Boneca Especial - 149 176.686 - Lázaro 'Alcântara da ZT9 1193 6)92
Reinaldo
em EsPremedor para alhos, e outros :Manufatura de Brinquedos Estrela Fonseca
IP, 19'3.896 -a- Parnél 1Lanehe Aliuma Metalúrgica Rica Ltda.
S.A.
. N9 1/7.446 - Paulo Parre Mane- mentido Ltda.
N9 181.534 - "Conjunto de Peças zes.
„
Modêlo 7ndustrial Deferido
Et. "Gèig3, S•
,Adicionais para Boneca Especial - N9 .77.545 - João SilVa Lopes.
• 71" '1•B,9P-8 "'"
•
•
N 9 178 OES
-Dymitri Petrow. • N9 194 732
Polimatic .Eletrame• 1 9 184:670 - -Modelo , delEstójo Su IVIanufatura de Brinquedos Estrela 119
179.501 - Ornei S.A. Ind.
talurgica E/tala porte' para Perfumes
Altai, •Tsi.
.•?'" ,
• Ind. y Com' •
. • • N9 183.049 -- Nova e Original Ta- Cot/1, a119 208.661 -2 Deutsche .Advance
N9 180.7,01
Jayme : Nunes de Sou- Procluktion CanbH.
.N9 1841123 - Miau Modelo -de Bo- bela - de Preços - Luiz Sapiense.
neco --, P. Benet Domingo. • N9 180 823 - Cruliadas".ars Anka Li- 19 193.392 - Hughes Tool CampaModêlo Industrial Indeferido
• 149 .183.503 - OriginalaConfiguramitada. ^
•
ção em fralda - Saci S.-A. Canral
N9 154.212 Nova Configuração N9 181.289 - _-. Jorge Roca Ibafiez.
193.a86 - Pegaitaz Irenee Re- nas Industrial.
149
.21.358
João
de
Oliveira
Gar- ne e Cilrblano Conta
•
em tacos para assoalhos --Antimie
cia.
•
*N9 nu.= Nôvo
Ribeiro - Seabra. e Manuel Matreiros
(falo de 'Frasco para Esmalte de unha
N9 81.981 - Casa de ,Refrigera- 11 9 193.814 - Xerox Corp.
- Roberlo do Esp"rito Santo.
-•
ção
,Pesca 16.A.
15-19 _93.918 - Suraitonio ChemIca/
N9 1713.835 - Nova Configuraçãv N ?• 173,436 --a Nôvo e _Original -Mo- 149 82 189, - Teby.tçà & Cia. Li- Company.,
Lirnited.
em Garrafas de Mamadeiras - 'Gas- delo de Esteira Decorativa - Suehirc mitada.
Onizuka.
'par Augusto Machado.
149 193.1311- -a 'Hans Sabnet
N9 .'193.800 (a" Internationa AgriN9 '166.750' -- Nõvo Modêlq de Pe- N9 177.359 - Nôvo Modelo cl'a Tam- --4-s"..ems, Inc.
neiro 'para Farinha .ou .Análogos - bor -pura Sintonizaeores de 'Rádio - 149 93 89! - Luiz Assumpção 149 14.817
Alcelio de CatnP08
Rexall -Drug And ChemiCal Co. Eugênio Trebitx.
Queiroz GuLnarães.
.
João Antonio Oanzer.
•

•

n9 13.818 - Paulo Spada.
No 193.819 --, Antonio Teixeira.
No 193.820 - Charles Cohab..
Alfredo Chalub.
N9 193.821
193.825
Shinichi
>nitra.
NO
193.829
Alvaro
de Arruda
N9
Anselmt e Alex-M1.4,re!. de Arruda Anaelmi s
N9 13.3li1
Herbert Alberts.
Herbert Alberts.
N9 193:832
Pedro Cariani.
N9 193.834
NO 193.835 -• Kibras S.A. Basculantes,
N9 '193.840 - Alair de Souza Martins.
L.
S.A. Ind.
e Com. ao Brinquedos,
N9- Xerox COrp".
N9 193.846
fflaa. tm-stri Kodak
Cs -.any.
N9 19a 859 - Pasquale Verdecanna.
N9 ...93.80
Szlanaa Kacowiez:
N9 193.a61 - Alberico José Cupertino dos Reis.'
W .1193.862 *L- Artur Fischer.
N9 :193.864 - Sandoz Patents
(193.865 - Belmiró Scarinci.
N9 193.686
Thè Gillette Compa. ny,
N9 193.867 - The Gillette Coinpany.
Nçs. 193.868
193.869 - 193.370
- 193.871 •
193.872 - 193.873 The Gil:cita' Company.
N9 193.874 - The Dunlop Rubber
Comeany Limited.
N9 193.875
Société Anonyme
André Citr,,en.
N9 193.b75 - Hughes Tool Company.,
N9 193.889 - Chester J. Williams.
NO

Julho
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Privilégio de Inventçdo DeferidoN O 127.994 - Processo para fabricação de solução de Polimero de
AerDonitrilli Toho Ftayon !Caioushiki Kaisha.

Privilêgio de Invenção Indeferido
N9 i61.607 - Dispositivo de Apoio
por Sucção - Luiz Armando C.
Teixeira,
,Exigências

No :193.679 - Americo Gaudenzi.
No 193 995 - Dr. Alvaro de Arruda Mello se João Antonio F. de Mello.
Charles Cohab. e
N 9 193.702
Simson Kalmus.
No 193.926 - Himalaia Inc. de
Brindes Plásticos Ltda.
Diversos
N9 114.972 - Ind. e Com. Eatatnplast Ltda. - Arquive-se por falta
de pagamento da taxa final.
Republicactio

Cumpra exigências técnicas:
• N9 i.84. (63 - Ind. de Motores PegMut Ltda,
N9 191 061 - Aktieselskabet Burmeister & Wain's Maskin Og Skibsbyg eeri .
N9 191 170 - Prvni Brnenská StraUrna Zavody Klementa Gottwalda,
Narodni Podnik.
N O 193.050 - Allen & Hanburys Limited.
•
No 193.318 -e American Cyanamid

Diversos

ESTATL,TO

DOS
ESTRANGEIROS
,DECRETO-LEI

D 0 de 27.7.70
Fm 28 de julho de 1970

N.° 941 --- DE 13-1 A

DECRETO N." 66.689

1,"<9

DE 11-6-1970

Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
este Departamento no prazo de CO
dias,, a fim de efetuar o pagamento
da tax'a final e da primeira anu i dade, para que sejam expedidas as ;Arte^ ',atentes:
N9 1,89.514 - Metalúrgica Triângulo S. A.
N9 1470.968 - Criações Malena V.:Miada;
Creações Malens,,
N9 179.969

mitada

N9 172.481 - Metalúrgica Albion
EL A.:.
Notificação
Picam notificados os requerentes
abaixo Mencionados para comparecer
a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final e da
primeira anuidade, dentro do prazo
de 80 dias:

DIVULGAÇÃO N."' 1.143
Preço: Cr$ 3,00

A VENDA
NA GUANABARA
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembiilso Postal,
,

I:

Notificação.
Depois de . decorrido o prazo de
60 dias, a partir da presente .data,
para recurso ou impugnação e se
nenhum interessado do mesmo se
valer ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a êste Departamento. a fim
de efetuar o pagamento da taxa final, dentro do prazo de 60 dias, contados da data em que tiver expirado
aquêle prazo de .recurso
Marcas De'eridaS

Diretor Geral - Divises - Serviços
e Seções
de 1970
Em 28 de
Diversos
Instituto Medicaraar ta Fontoura
S.A. (no. pedido de cancelamento
do registro 'da main FI11591 número 371.177). - Nada há que defeiir
quanto ao pedido.
Naufal S.A. line.: e Com. (no pedido 'de reconsideráção do despacho
que deferiu a marca Brasitex - 1?No 193.335 - Anderson dúlyton & limem têrmo 364.049). Nego acolhimento ao pedido de' reconsideraçãs e
Co. S.A. Ind. e Com.
mantenho o despacho, puhlicado
N9 193 469 - Ind. e Com. de Pe- D. 0. (Seção III) de 30-11-65. que
concedeu a restauração 'do. presente
ças para, Automóveis Brosol Ltda.
;:rocesso.
'/e9 193,49e - Antonio Carlos Pa.
arta.
.
Notiji:ktçcio
No 194.142 - Argol S.A. Ind. de
Ficam notificados os requeren2.'acni
nibos para Furnantes.
tes abaixo mencionados , a compareN9 :94 263 - Avelino Lopes Maga- cei a este' Departamento no praeo
de 60 dias, a fim de efetuar o pagalhães.
mar to da taxa final para que sejam
N9 194.326 - Kanegafuchi Bo.seki expedidos %s certificIdos:
Kabushiki Kaisha e Snia Viscosa SoN9 536.546 - Rcordati. Laboratóafeta Nazionale Indústria Medica tone Viscosa .p.A.
rio Farmacológico S.P.A.

•

a25.107 - Farbwerke Hoechst
Aktieneesel lachaft •- Arquivado. •
Pascual Leon Sel
NI' "192.180
gl infle - Arquivado.
Westfalische Metall
No 193.614
Industrie KG Hueck & Co. - Arquivado. • •
RepubiicaçãO:.S. Diretor-Geral - Di.
visões -- Serviços e Seções

de 197U

EM ERP.SILIA

,Na sede do DIN
.114.n

Francisco
N° 451.717 - Avalons
Eduardo de Souza Pereira - cll 33.
No 655.112 . - Óleo Alamanda
Anderson, Clayton & Co. S.A. Ind.
e Com. - el. 41.
Fracari - Antônio
N9 703.180
Fracari - el. 48.
Bataclan - Elos QuíNo 1103.868
mica Industrial Ltda. - el. 48.
No 704.013 - Janix - Janta Ind.
e .Com. de Produtos Químicos Ltda.
- cl. 46.
N9 707.794 - Arabelas - Artefatos de Resinas e Plásticos Aralplas
cl. 28.
Ltda.
No 709.077 - Lybaert - Maria
Emitia Mendes Lybaert - cl. 48:
N9 701.966 - Ubá - Petrominas
Patróleo Minas Gerais S.A. - el.
46.
N9 701.979 - Paramttu retrominas Petróleo de Minas Gerais S.
A. -r cl.-'(com exelnsão dos artigos
indicados pela Seção).
No 702.641 - Sibile° - &bilro
Mercantil Ltda. - ri: 1 (com exclusão dos artigos indicados pela Se
ção).
N9 702.843 - Belvedere - Edmundo Agostino Bottino - cl. 46.
N9 662.592 -- Carfix - Papelaria
Cartix Ltda. - el. 17.
1%1 9547.440 - Emisa - Emisa Emareal, i mentos Imobiliários S.A. ci. 16.
No 560.160 - Ibéria - Corturne
Ibéria Ltda. - cl. 35.
No 609.112 - Frigonerte - Frigo, norte de Minas S.A. Fri gonorte al. 4.
N9 625.528 - Declolene - Cluett.
Peabody & Co. Inc. - cl. 36.
No 629.689 - Michlelon - Luiz
Michielon S.A. Agricultura, Ind. e
Com. - cl. 35.
N9 630.758 - Aigual - Aigual Adm.
'mobiliária Guanabara Ltda. - el.
16.
N 9638.418 - Wol.da - Cia. Braelleira de Artefatos de Metais -- el.
11.
•
No 639.705 - Serralharia' Pernambuco -•.• Serralharia Pernambuco Lia
ninada - el. 16.
N9 641.021
Broberild - Colarnarino' S.A. Metais e Li gas - el.
5.
N9 642.750 - Almeida a- Marmoaria Almeida Ltda. - el. 16.
No 644.375' - Glasse - 'Malharia
Camba-fie Ltda. - el. 36.
No 645.193 - Prima - Prima Eie.-tro Domésticos S.A. s-- el. -31.
•
N' 645.194 - Prima - Prm
ia Eleito Domésticos S.A. .35.
s
N ? 645.832
Lanciniz - mfac,e)es Landniz..Ltda.
cl. 36.
N" 645.873
Lanniasa
M. Almeida S.A. Engenhada Com. e Ind

•
• j ulho de 1970 1. 1901
•DIARIO'OFICLAL
• •Sesta-jelra
saa,
Salassai " (Monto Comercial , Imp. Ltda. expande a outras atividades correia.
- el. 11 (com exclosao _dos -artigos,Sav.l.on
ar 602:363
tas, constituindo não apenas uma
(junto_ ao termo 515.794.
•--Indicados pela Seçao) ,: • ,
Steltelwici - ci. 26 •
,ou garantia .das classes
Venespa -- Lojas Societe Rhodiaceta Siunto go ter- segurança
N9 645.926 - Itapevi
N9 636.S47
produtoras; Mas da própria clientecl. Veoespa Ltda Cem.. de Ferragena mo 543.672).
ca Industrial- Itapevi Ltda. •
la, dos consumidores em geral, pola
16. cl; 11
N9 695.389 - Ind. de Aditivos, pa- que a êstes oferece a certeza do que
consomem ou adquirem, " principalN9 646.111 - Aki - Dr Christia- N9 643.595 -- C_Ioniclure
Coni- ra Lubrificantse Banatia Ltda.
mente em se tratando de bçns de
- no • Geemano Haberland e Aulo (lio duas Chapas Perfacatias Ltda.,
consumo ou mercadorias através dos
ei ti.
• Borges
ci. 11;
•
Arquivamento de ."orocessos
••
nomes específieos dos produtos (mar, N9 . 646.687 -- Aiumarg -- 'Ind. e
650.783 .-- Corrias -- • Arplac
e as indicações de suas respecs Foram Mandados asquivar os pro- cas)
Com. Margherita Ltcla
A. Artefatos plasticera
de
Calçacl. • 11.
, .
cessos . abaixo por falta de pagarnen-' tivas fontes ou psovepiências. No
das
•
el
36
que coiScerrie às invençoes, às crial'elecar
Telecar
• •N9 646:944
to -da taxa final:
ções ou inventos gerados pela SuCom. e 'Ind. Meta asai ca Ltda: • - • •NT- 9657.495 .•- eolda ciur- Bra508.811 - Geraldo .eancardes cia de ,progresso e peloa „próprios es.
•
• el. 5. gussa.: Prodeitoss Me 'Olicos .Ltrisa, -- e N9
Silvério Veloso,
tímulos das competições; amplia-se
el9 646.951 - Made.sco
Madesco el. 5
leu significado ' com diretas raparGlogowsld e e Wolff S.A. Máquinas
•rsd - baias
697. ,19
Diversos
obssões na vida econômica das na s
e Acessórios para Ind. Testi) •
cl, Eapi 'Garcia
cl. •5. .
-çõesplaintroduãvsmé.
(com exclusão dos artigos in- • Ns 406
- 11
Moysés Pimentel S.A. Com. e todos de produção e péla criação de
Titanus
Titanus
dicacws -pela Seção). • m o enrin
Ind. (junto ao registro 396.210). -- novos produtos quegera
2%19 669:954 - Ricirs Ka-Za Tratando-se de nome comercial na-- quecimento nacional.' O . Direito InN9 647.104 - .Marsant
Marsant Com.
dustrial, ou' simplesmente, a Proprie.
- Cabelereiros e Boutique Ltda. - cl. cl . 48.e.'ind.• de Plásticos Ltda.. -- da há que deferir.
Intercontinental Representações dade Industrial, não se réatrin36.
•
Ltda. (Expõe e solicita informações ge a êsses limites já de si mesmos
N 9647.598
Serralsodão - Ser- Transferências
Alterações -de . No- sôbre a real posição dos processos re- alentados: penetra até no âmbita
ralgodão com. e Ind. Ltda,- cl.
. "me do Titular . de Processos
ferentes às marcas "Sambas Carie" internacional, pois regula a prática •
11.
e "Samba's Rum"). -, Cancelem- honesta de comércio entre asnaForam mándadas anotar nos se as procurações outorgadas a So- ções., Por 'issci mesmo assume, de CêsN9 647.930 - •Rise -- Metalúrgito 'modo e em certos cases, fona de
ca RLC Ind. e Com. Ltda. - ci. processos • abaixo mencionados as se- mar Marcas e Patentes, a Guilher- direito internacional, motivando -traguintes transferências e alterações me Ferro Pacheco e Sérgio de Mel11,(com exclusão dos artigos indicas: de
nome do titular de processos:
lo por José Luiz Soma Filho, sócio- tados e convenções para mútuas
I dos nela Seção) .
gerente da firma Intercontinental atribuições • de garantias. O Brasil
.
Distribuidora
Farmacêutica
Braum dos pioneiros na a.doção do ima. N9 648.168 - Bonsucesso - Ind.
Representações Ltda.
silmed
Ltda.
(transf.
para
seu
noportante Instituto Jurídico, datando
e Com. de Preços Bonsucesso Limime
do
titulo
Distribuidora
Farmade 1809 o primeiro e célebre alvará
rad.a - cl. 11,
• Retificação de Cliché
cêutica Brasilmed n9 290.449 - Adede D. João VI a propósito das in.
,
N9 648.474 - Onef - Com. e Re- fix n9 392.622)
venções e da necessidade de se di' N9 859.821- - Revista do Rádio e vulgarem os
presentação de máquinas e Ferrainventos findo o pra,
mentas Onef el. 11 (Com • Piaci] Plásticos e Abrasivos Com. TV Cabeara Editôres Ltda. - t. zo 'de garantia outorgado aos invenexclusão dos artigos indicados _Pela e Ind. Ltda. (transf. . para seu no- 32 - clichê publ. em 27.9.68 - tores - para conhecimento púb'i
me da - marca Bismarck têrmo nú- Guanabara.
Seção).
e sua liv
re utiliza çãO em benefícil
•
mero 749.927) .
149 847.584 - Caclir e- ' C. k. da nação. Não há dúvida de que
N9 683.242 - Escon
Escoa EmFreixo
Produtos
Alitnenticaos
•
-cl.
Propriedade Industrial • é uma geraprêsa de Saneamento e Construções Meias Insinuante Ind. e Com. 41 -.- clichê publ. ena 15.5.68.
triz benéfica do progresso industrial.
Ltda. (transf. para seu nome da
Ltda. •- el. 16.
_
das nações civilizadas e. aomo se tramarca Pitonisa termo 742.937),
N9 662.015 - Sapeka - Arames
ta de um direito essencialmente dl- Jolimode Roupas S. A. (transf •
Sapeka Imp. Ltda. - cl, 11.
namico, resulta que essa disciplina
CONSELHO DE -RECURSOS
para seu nome da marca Matinal n'
jurídica está em permanente evoluN9 638.003 • -, Rionilo
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ção e acompanha
Rionilo 388.559),
o progresso das
'Turismo e Com. Ltda. - cl. 50.Polimatie Eletrometalúrgica S. A. Ata da cenlésinta higesima terceira uações, • ao mesmo tempo que o esN9 643.674 - Petrolina Genti. - (alt. de nome do titular na marca Sessão (Administrativa) realizada timula. , Desde , muitos anos, vimos
nos empenhando em promover ()etre
Tricasa Ind. e Com, Catarinenae S. Polimatic n 387.'777) .
em vinte de abril de mil novecen- nós
o seu aiaerfeiçoamentoS A prinA. - cl. 48,
•
,
tos
e
setenta,
as
quatorze
horas.
Casa Masetti • S.A. Ind. e - Com.
cípio, pino Diretor de Divisão e ViN9 695.668 - °dont° Aloy
Odon (transf. para seu nome da marca
ce-Diretor-Geral do Instituto ; Na-‘
to Comercial Iznp. Ltda. - el. 10 N. S da Penha têrnio 501.712).
Aos vinte dias do més de 'abril de cional de Tecnologia, nos foi :dado
• (com exclusão do artigo indicado
mil novecentos e setenta,. às quator- interferir ou concorrer para a conRemei Hidro Eletro Mecánica de
nela Seção) „
horas, no décimo segundo andar cessão denegação de patente de
Engenharia S.-A: (alt. de nome do ze
Ministério da Indústria e do Co- Invenção, através de pareceres emiN9 588.330
Edinstt
Edinsa titular na marca Remei , n9 263.142) . do
mércio, sito ma Praça IVIauá, sete, tidos a pedido e em colaboração com
Empreendimentos Imobiliários S.A.
a centésima trigésima o Departamento Nacional da "'Pro.;,
cl. 38 (com a indicação exposta Laboratório Oftalmológico Kerato realizou-se
• Sessão -Administrativa, . com priedade Industrial. Nosso contacto
pela Seção),
Ltda. (transfs para seu nome da terceira
a presença do . Senhor Presidente com os assuntos referentes à ' Pro- .
Heraldo de Souza Mattos e Conse- p riedade Industrial se alentaram, N9 644.589 - P-Pucci - Pucci marca - Homatolok n9 207.170) .
35 (com exclusão do artigo indicado Sintoquímica Produtos Químicos e lheiros Alberto Lélio Moreifa,„ Alui- quando; por duas vêzes, 'participaS.A. Artefatos de Borracha - el. seu nome da -marca Septricin nú- sio Moreira Didier, Victor Resse de mos do antigo' Conselho de Recursos Gouvea, Antônio . Carlos Amorim e da Propriedade Industrial como repela Seção).
Farmacêutica Ltda. (transf. para Adernar
Moura de Azevedo. O Se- presentante do Instituto Nacional de
mero
150.428).
nhor Presidente abriu a- Sessão ten- Tecnologia, e a cuja atuação retorTitulo de Estabelecimento ' Deferido
•Tradall S.A. (transf. para seu no do sido lida e aprovada a Ata da namos na condicão de membro e _
N9 467.769 - Supereentro de San- me da- marca Emblemática número Sessão anterior. Em seguida, o Se- Presidente. do nôvo Conselho Criado
nhor Presidente leu para os Senho- p elo Decreto-lei n9 254, de 1967, frutos - Bolsa de Imóveis do E. de S. 332.871). ,
res; Conselheiros o teor de sua Con- to do trabalho de Uma comissão da
Paulo S.A. - eis. 41. 42, 43, 44, 46
ferência sôbre "A Prcpriedade In- qual fizemos p arte, como Secretária _Exigênciaa _
.
e 48.
dustrial e a Vida Econômica das tia Indústria. Nesse pôsto, nosso conN9 554.019 - Célula Mater - TransNações", a qual é transcrita:- "Le- tacto• com sa Propriedade Industrial
Cumpra exigências:
portadora Célula Matar Ltda. mos há tempos, em uma publicação assumiu proporções absorventes, pois
ai 33.
N9 446.154 - Sociedade de Pesca do Industrial College das Fôrças Ar- nos cabia. além : de supervisionar o "
madas americanas, o seguinte tre- Dep artamento Nacional da ProprieTaiyo Ltda.
Marcas Indeferidas
cho
de Galileu, o famoso astrônomo dade Industrial,- . a braços com tre- •
Pont
de
1
Du
N 9609.327 - E.
e físico italiano: "Não ie spode en- meneia crise de crescimento, solueloa
Nemours
and
Company.
N9 593.744 - Panasonic - Matsusinar cousa alguma a,' um homem, nar, por delegação, milhares de pros
snita Electric Industrial Co., Limi- N 9 669.049
pode-se, sômente, ajudá -lo a - encon- cessos em grau de recurso - ao toda
Ruton N.V.
trar essa alguma cousa dentro dêle 22.000, que competia ao Senhor Mited - el. 8.
671.381 - Dr., Ricardo Vivac- mesmo". Esta palestra é, portanto, nistro
examinar e resolver, uma vez
N9 356.668 - Baby` - Walter Ca- qua Cardoso Costa.
apenas elucidadtiva. Não tem qual- q ue o antigo' Conselho de Recursos
valcante Figueirda - el. 12.
N9 660.089 - Minas Representa- quer -pretensão de, ensinar e sim le- havia sido abolido. Extinta a Secrevar aos que nos ouvem - àqueles que
1%1', 474.251 Ema
-- Emprêsa ções Ltda.
fomos conservados em ativida- porventura lerem a Carta Mensal taria,
de COmo membro e Presidente ,do
de Mineração Campo Alegre S.A. N9 754.193 - Bar e Restaurante uma idéia das necessidades de ,
el. 4.
nôvo Conselho de Recursos da ProAragão Ltda.
ramo importante na vida econômica p riedade 'Industrial, que nos empeFelipa Ind.
N9 507.452 - Faaoa
em recriar, pois
Casas da Banhei Com.- e Ind. S.A. nacional. Entre as disciplinas que, nhamos eri de Ferramentas Ltda.
cl. 11.
(junto, ao têrmo n9 680.005).
. por suas características, têm impli- a tareia c.a..as-a as es processos contençzosas des.- Caber a especialistas
N9 552.066 - Cisa - Cira com. e
cações
com
a
vida
econômica
das
Ind. de Roupas por Atacado e a Va- Ind. e Com. Brasmen S.A. (jun- nações, ressalta a chamada Proprie- e 1 2Ált, ICOS, na forma ideal de Tribuusa Té cnico-Jurfdico Administrativo,'
to ao têrmo 687.061).
- rejo Ltda. - cl. , 36.
dade Industrial, que vai derivando como
Já ficara sobej amente comproantigo Direito Comercial para
N9 593.331 - Turista - Marcos Merck 84 Co. Inc. (junto ao tês- do
constituir nôvo ramo, 'chamado . Di- vado, não se podendo atribuir ao timo 740.951).
Rubin e Irmão - el. 36.
reito Industrial. Trata-se de uru di- tular da, pasta -o lul gamento dos mi. 597.828 -- Embleznatica - Casa Condor Imp. $.A. junte ao reito - que interessa fundamentalmen- lhares de recursos que o processa..
te à 'indústria e ao comércio, roas se mente -normal dos migrem efetuas
Screen geais, Inc ,
registro 290.567)a
et, H,-

•
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dos no D.N.P.I, pode ensejar e ha- a,lanal,, as tão brilhante eStudoatea porque é obra dai', inteligência do excelente trabalho as vantagens que
bitualmente enseja, pois - que a esr- suas conclusões que, para ventura Homem, ao qual Dei s atribui tem- promanam dêsse Instituto. São dêle
lume de processos é tão' grande que nossae coincidem com'. as que já vá- bera o dom de criar; .pois foi feito os seguintes conceitos: "Os diferenSria semelhança. Esboçada em tes . direitos da Propriedade Indusabsorveria todo o tempo do Senhor atar Vezes az-' -fermente hecriames
Ministro, tempo ase necessário para externado. Os problemas pertinentes ténnes. gerais e em- leves pinceladas trial têm inicialmente, por finalida'calvez° outros assuntos de sua pisPropriedade Industrial — —dado a importância dessal incrementado- de, garantir a concorrência leal enta. sruclo temos feita nesses cargas que a vide das nações deve pautar- ra disciplina aniclice, pois . somos tre as empresas. "O legislador quis,
por elevar bens alto a significado se por constante interdependência e apenas engenheiroe pretendemos realmente; evitar que o jôgo da condésse iumortarite Instituto, pondo- não pelo impiamente 1.-s
^ são proble- aqui e agora, desobrigando-nos de corrência leal fôsse deturpado pelos
xree em permanente contacta conie os mas muitas vézes çamuns às açõse
que' procurassem, por
dos enramas ceie nos cabein co- concorrentes
grandes ' órgãos de expressão inter- rase anseiam pelo prece :mo, coras o Iam
aproveitar-se dos esforços
rno Illelnlbr,0 do Conselho Técnico exemplo,
nacional que cuidam, como es B. I. nesse. • país que, merce de . Deus e, desta
outrem reproduzindo . servilmente
urestimosa Confederação, soli- de
R. P. I.; de seu aperfeiçcaraento e apesar dos incrédulos e derrotistas — citar-lhe
invenções ou sua boa reputação,
o hidispeneevel apoio e spas
difusão, como fonte de propnaãci do felizmente em insignificante minoria desertar-lhe
apropriando-se ou contrafazendo seu
o
interesse
—
e
partiProgresso das nações subdesenvolviint enveredando peia senda do
ou suas marcas." Mais além
dar tocie- s os seus mem- nome
das ou, como alguns preferente tal- trabalho fecundo e Hiprond , em- cuiarmente
pondera: "Ao proteger as patentes
bros
e
associados
—
•
para
a
necessipor
ser
mais
elegante,
em
esvez
penhado peai:eticamente' em se torinvenção ou modelos de utilidade,
inderanável de melhor se lute- de
tado de desenvolvimento. Desse cosi- nar urine grande Nação, um • grande dade
os desenhos e modelos industriais,
: ruam na tarefa que encetamos: levou-se
tacto, dessa troca de C011b e' mentes povo pacifico„ e' digno do apreço, da s.COMI
em_ consideração, al ém disSecretário lindústria e da so, favorecer
Vamos apraveitando a que de melhor estima e do respeito das demais na- rival.)não
o progresso técnico e,
frigimos,
apesar
da
extin•meura
e,
dentre
outras
nos
afig
sem
outro
objetivo
senão
o
ao
ções,
te
portanto. o desenvolvimento econôdêsse
cargo.
Inço
fazemos
no
ção
ciasa
referir
aqui
pedestre&
'
do
corresponder às -dádivas divinas
liarias,
e social ". "Se todos os Estade dar ênfase -e colaborar mico
eificação Internacional das marcas e seu fértil solo e concorrer para o .bem sentido
dos, inclusive aqueles sob o regime
e
definitiva
no
para
a
implantação
priclassificação
dos
e
a
Inda
:nmenidade.
A
Propriedade
congêneres
comunista ou socialista, dispõem de
de órgãos ativos e fecundos uma
vilégioa de invenção, que constituem dustrial constitui, como Instituto Ju- Brasil
em matéria de lias
a incrementar e aperfei- tente,legislação
elementos fundamentais a serem rídico, um dos fatores do progresso desanedos
ao conceder o direito de exo Institote. Brasileiro da Pro- ploração
por nós adotados para facilitar e brasileiro — ainda - não bem compre- çoar'
exclusiva para as Invenções
priedade, Industrial, em sintonia da patente
aperfeiçoar os 'órgãos estruturais endide pelos órgães responsáveis core
não o - fizeram cora o inas anseios de progresso indus- tuito de recompensar
brasileiros "consagrados à Proprieda- pela perfeita colocação do preblsn
o inventor eue
ea trial que animam os nossos goverde Industrial. Também désse. cona nos térmos em . que Se nós apresenta
encontrou qualquer Coisa de nôvo
nantes - no prosseguimento de salu- qual
tacto rematou copiosa fonte de tua coletividade viesse a benefidois na realidade I n progresso que tar campanha desenvolvimentista,
formações técnico-juridicas e um perseguimos
não pôde prescindir do pois a e'a não podem ficar inclife-, ciar-se, mas com a finalidade de
trato constante das questões parti- concurso- benéfico
Tecnologia e rentes o comércio ' e la indústria na- Incitar os inventores a não guerdanentes.. Agora mesmo encontramos esta vai exercendo o da
seu- domínio istle cionaise nem es seus órgãos repre- rem em segredo os. seus inventes";
na. importante revista do B. I. R. bre
as fôrças negativas - dos que se sentativos. E' certo »que o fomento Efetivamente, a patente de inveneão
P. I. magnifico artigo da lavra do conservam
indiferentes ou alheios, das fontes de riqueza nacional en- assegura o temporário monopieie ao
austero, e competente Professar P. aos anseios -da
criador de nova técnica, ruivo prohumanidade em busestímulo ria Propriedade cesso,
J. Pointet de Zurich, mestre - de Dt- cado confôrto. da tranquilidade, da contram
ruivo produto, restituindo à
Industrial,
atrases
da
concessão,
de
reito Industrial da Universidade de harmonia, do bem-estar comum, que privilégios e as garantias indispen- coletividade, findo o prazo da proraeufchatel, Presidente do Grupo sao ainda ama miragem das Nações sáveis à prática honesta de comer- teção legal, o pleno direito de utiliENIO da Associação internacional como o Brasil, , sempre voltadas pa- ciar; assegurando
zação do objeto da invencão. Não
,conipetição ou; con- há
para a:Proteção da Propriedade lp- ra as selações.' pacificas. Não pre- corrência leal, repelindo
dúvida de que a humanidade, que
e
reprimindustrial, advogado especializado em tendemosnesta palestra, dada a li- do o ilícito no âmbito dos negócios. anseia e se esforça por devassar os
Propriedade Industriais a ProPtisito- mitação do-tempo de que dispomos, Mas não é sim-isente nesse campo de mistéiios da criação, procura incesdate mesmo tema eue aqui pretas- examinar por todos os ângulos a im- competição comerciall que o Institu- santemente a melhoria das condições
demos abordar. Vamos recolher nos portância
Propriedade Industrial to da Propriedade .Industrial exerce de sua própria existência e, ao mesconceitos desse mestre insupeito o como fatorda
mo tempo, dentro do âmbito das
do
nosso desenvolvimenbenéfica função] Também atra- competições
Indispensável apoio aos conceetos to industrial. .Abordarernos apenas sua
não apenas • comerciais
vés
da
concessão
de
privilégios
de
por nós emitidos anteriormente e • à alguns aspectos desse Institudo e nos invenção estimula as' iniciativas pro- mas também político-sociais, aprinossa já egara permanente atenção fixaremos especialmente no âmbito g ressistas. O Professor Pointet exal- mora e aperfeiçoa os meios e bens
em prol da aprimoramento da Pro- das invenções que já não têm limi- tas. em mais "de ant. :capitulo de seu necessários à sua existência. lsoledar
priedade Industrial no Brasil, Tramente ou corno nações , independenta-se de uma verdadeira monografia
tes. A Tecnologia é hoje- fatos prena qual o Professor. Pointet disserta
ponderante de rieueza e de progresso
cem segurança autoridade e experia que não se podem alhear os goverência sôbre os Direitos • de Proprienes responsáveis aelos destinos adas
dade Industrial. sua natureza, jusnações. Ela é, sem dúvida, o celeiro
tieica0.0 e Importância. Disserta,
das" 'nvenções que não são mils
ainda, Miare •a evolução &ases direiapenas de.scebetes do acaso, mas
tes, tecendo comentários história:a
fruto das experiências e pesquisas
LEÍ
anteriores a 1883, data. da institui-estiradas nos laboratórios. Não poção da Convenção Internacional de
ciemos, pois, prescindir do seu inestiI,
Paris, mie é o Importante marco Inimável concurso, se pretendemos um
DESENVOLVIMENTO
cial desse in.stituto no inundo cavili:ligar' condigno no concerto das naeado. Em. seu trabalho exalta-se a
-ões civilizadas e progressistas. E, no
necessidade de proteção' Umes direianbito das invencões, não se ,pode
URBANO E REGIONIXL
toe, tratando aí de sua função corno
- rescindir de dar ao criador- da nove
elemento do progresso, tomando em
'Dote de riquera bem-esta pro' , nisso e as garantias estimulantes a
consideração particulaamente a . pa-ue faz jus. Eis por que nos fizemos
tente de invenção. Mude o brilhanREGULAKENTOS COMPLEMENTARES
-tregoeiro da necessidade de arregite autor ás tendências. contrárias
rnentar .as classes . predutoras. ir o seuproteção do direito. de Propriedade
DECRETO "E" N.° 3.800 de 20-4-1970
alo de depsertar-lhes o interesse
Industrial, tecendo comentários recla instituição, • em bases modelalativamente- às medidas favoráveis ás
es, de órgãos capazes de exercer em
patentes de' invenção e à repressão .
eosso pais atuarião benéfica de- emde abusos eventuais. No seu edens
1earo e estimulo aos inventores em
ao trabalho, cuida o autor da troca
DIVULGAÇÃO N.° 1.142
c:eral. O Senlior Presidente niterde técnicas entre países, referindo. smpeu neste Ponto a leitura de sua
se particutarinente aos trabalhos da
Sonferência sóbre °A Propriedade
Organização Européia da Cooperaardustrial e a Vida Econômica das
ção Económica" (O4E.C.E.); às atiPreço: Cr$ 5,00
Nações", a ser retomada na arrie:ima
vidades'. da Organização de: CooperaSessão Houve, no decorrer da leição e Desenvolvimento Económicce
tura, comentários, por parte dos
à ação das Nações
Conselheiros em referência ao assun'Unidas; aos Escritórios Reunidos pato da Conferência, Nada mais haA Vendas
ra a Proteção da Propriedade Iatevendo a tratar, foi encerrada a Seslectual 2 (B.I.R.P.I.); is presença
são
às dezesseis horas, tendo sido
Na Guanabara
destes nas retinkles Internacionais e
mareada a próxima para o dia 'vinte.
às medidas práticas por elas lonasete de abril, às nove horas. E
1 epara
leçrkolde Vendas: Av. Rodrigues AlveS t
das; falando, ainda,. do: ponto de erraconstar, eu Secretária ad-hoc;
ta das s organizaçêes Internacionais
lavrei
a presente Ata que sai por
- "Onda L Ministério da FaieRdà
privadas — A.I.P.P.I. - (Associação
mim
assinada e subscrita Pelo SeInternacional para. a- probeção da
nine. Presidente e demais Conselheie Lse 'a pedidos,, pelo
Serviço ' de. Reembeilsa . Postal .
Propriedade. Industriaria traja. enti.
ros. Sala das Sessões, vinte de abril
dade finada brasileira. e• a A.:.
de mil novecentos e setenta. — lieP. 1. (Associaaito Riad/tina' paia
'Exia BraSilia •
raldo de Souza Mattos, Presidente
Proteção „da Propriedade Industrial)
do C.R,P.I. = Alberto Létio Moe C.CJ. (Câmara de Comércio In•.Na Sede 'do DIN
reira. — António Carlos Amorim.
ternacionaD e, de moda rena, da
Ademar Moina de Azevedo. —
troca de licenças e da proteção das
sio Moreira Didier. — VietOr Reste
patente e dal macei, fentugando,
de Gouvéa.
•
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IRMO NO 159412 de 8 de maio

Requerente: STANDAR -àL.CTR1cA S.A. ===a1LITANPIA

1- UM. Si S

kat) ,G# 1970

DIAHIC) OFIUIAL (509ãO iI1)

morescntadoe.

sairdana 4ø

únia ' Snix1;a3 4, 9 kg TWpiiil

amatuitsaoLa amapuubtalldar

alui:U.4n rapam
. zegiando

i-asaiskas, ki

de dJ pelo - menos uma- f ont o de um Ia tipo de triferme4:41
,
uma;. fonte de caracteres do o oO epeaentandG uat. 29 •
tipo de inf orznaçZo;

'lsts mofos' . acoplados 11 dita ' tanta da :grupos de eodigoal •
para detetor pelo menos um grupo do odigo representan

C"-

do Inan [dada amplitude da. informaç'à'o da dite -l a " fonte $'

228 meios aooplados (LUta fonte de" cara,ctoras de- todik
. go t a dita fonte die grupo de . kcódi go ai, ditos 1.2a meios
para substituir os ditos Qaracteres de cadigo para

yu'

dito 19 grupo de codigo quando detetados;
32s meios acoplados aos 4itos 2-Qs meios para transtal,o0
sao do trem de pulsties x0611114

t,r

,

n-/-e ~nade

42s meios atnIaados aos (ditos 32s -meios -rospontiodere.
O. N5 159.037. de 8 de maio de -1964
Re3uerente: OARSUL IN,DUSTRIA E éommiato :re CARROCERIAS
; LTDA -----RIO GRANDE DO SUL : - Privilegio da Invenção:

£PEaáiçoantrrOs Ebízirsious
itEIyieDICAÇ'OES

1 Aperfeiçoamentos em jamantas , caradtórizadoe _pelo

çato que os suportes dou'Teixes de molas :ao substancialmente tra
pezoidais, de poyca espessura, ~a reforçados/nas-bardas Ttor assa
nervura à guisa de 'moldura e no interior desta por aurvgras,retae,
dispostas na vertical em tida extneão das pepas,e outras mencred,
curVas, na parte-mais larga das mesmas.
S'

Ponto n o 1 do - total

aos bit:a (de -aralkos --oe 'ditos 'grupos tio codígo e Os ditos
caracteres de codigo para separaçao dos mesmos do dito
trem de pulsaçoes integrado.
-.
• l'inalnente a reivindica spraorszettie elo pedido cor
.1
rresprindente ,depositado
Re,partipão ode iato. futp a (dos ZE.X.',1'
da America ',do .110.rts .anb ,o -ao?' •255,10.114, ,fern.3 (de 'lenho 1e 1963, .
. ,
,
. .
,PnrstO ea Q J. (do total
20 ',pontos apresentados.
•

de 8 pontos Eturntatios.

' FIG.1

e

-t

ERMO

r:s

Cot ,a

1904 Sexta-feira 31

r‘

c s ns

\
tang ia que. responde Uoincidãncia de uma pasuagoal por zero da 'ter.
sió alternada de onda quadrada com a passagem por zero da oscila-

Na 8 .343 de /G de abril do 1964

Requerente: EENEIOHI

TSU1AMOTO - ====JAPX0

ção de "timing" suprida no dito instante ao elemento de correçãO,

Privilegie de Ins"..nsXs: a PROCESSO PLI) PRODUZIR UM IMÃ
' PERMANENTE

a

havendo-ainda um elemento transferidor (change-over)que-su pro o

DESINTEGRAM, E SEU EMPREGO PARA ACELERAR O

outro detetor de "tiMing"-do elemento corretor à respoAta do de'te.

(CRESCD4ENTO DAS PLANTAS

pelo fao de haver um dispositivo co
tor de coincidencia 1e ainda
.

REIVINDICAÇCE
1'ROCESSO PARA PRODUZIR UM Ldi
' '
RMANENTD DPINTEGRÃVEL E SEU EMPREGO PARA ACELERAR O
CRESCIMENTO DAS PLANTAS, caraterizedo pela mistura, ou

de adequado potente material magnético pulverizada com
material pegajoso hidrossoldve/ oa de adequado potente'me
terial magnético pulverizado coMmaterial pegajoso hidros.
aolével e material deliqüescente, sendo a mistura.magneti
zada apda cempressão,e moldagem.
O requerente reivindica a

prioridade .do

nutador que inverte simultãneamente,cOm a transferencia , de uma os
cilação de "timing 8 para outra, a polaridade dos impulsos corrigi
'dos À saída do elemento corretor.
A requerente reivindica a prioridade do correspendento
pedido ,depositado na RePartiOó de Patentes de HoUnda em 16 de
abril do 1963 sob nO 291.58k
Gnico ponto apresentado.

correspondèg'

te pedido depositado - na Repartiçao de Patentes do Japa0 CM...
1114/6 3 sob lig 9412/39,
- Ponto . no 1 do total

de

5 pontos apresentados.

FIG.1.

TERMO N a 159.354 de 21 de maio de 1964
bequerentes SIGFRED VOLSTAD ma===MORUECIA
Privilegio de InvenOos 8 APERFEIÇOAMENTOS EM EXTIRPADOR OU MXQUINA
ft
•
•
N o 158.393 de 13 de abril de 196ii
II

4T2R/ÃO

"RECOLNELORA DE RAIZES E TUBERCULOS MESTIVEIS EM ESPECIAL BATATAS

REIVINDICAÇOES

Requerente: PHILIPS I GLOEILAMPENFABRIEKEN ==.410LANDA

11)

"APERFEICOAMENTOSiM EXTIRPADOR OU MAQUINA RECOLHEDORA DE

_Privilegio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
A

RECEPTORES DE IMPULSOS MODULADOS POR MODULAÇXO EM SALTO DE

'FASE EM OSCILACX0 PORTADORA 1,

. RAIZES E TUBERCULOSESPECIALMENTE BATATAS"; coopre.enov

relha de Charrua e meios de conouçáo que se estendem

- ,- .1•

REIVINDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamentos em ou reWivos a receE
' tOres de impu/scs modulados por.modulaçãO em . salto de fase
jump Modulation) em oscilação portadora, cujo instante

de

(fhaSe

ocorrer.

Cia coincide com uma sequencia de imiSulsos cronológicos . ou impulaos de,"timing" equidistantes, compreenCendo

o

referido dispositi

Vo um *elemento de correção"destinado a corrigir os desvios ocorri
dos na via de transmissão no instante dos impulsos, com auxi/Ao
do uma oscilação pilOto transmitida Com

a

oscilação carrier moda..

lada, sendo a diferença de frequãncia entre areferida oscilação
pilóto -e a oscilação carrier igual à troque:leia de repetioZo dos
Impulsos de "tIMing", caracterizados pelo fato de haver Um (nenen,
to

inversor de fase que converte a oscilação pilõto desmodulada

em duas Oscilações J;) timing Com diferença de fase de meio perlo
Co e tendo a mesma frequencia que a oscilação pilOto desmodulada,
1
tendo uma das referidas 'oscilações transmitida ao elemento de cor
rego, tem como pelOfato . de haver um limitador que converte a os
dilação carrier modulada, subsequente à desmodulação síncrona, en
,
temi(' alternada de amplitude constante, cujas passagens por zero
001ncidem com as passagens por zero de uma

das

duas mscilaçães

!• timus", be como aluda pele teto delaver 42 detetor de'i.coincl...

do ascendente, caracterizado pelo rato dos referidos meios de
Condução. consistirem amua. cni virias

eeobves TQL44£. 400, yuf

Cooperais Com uma grade, ligada 1 referida relha e dUouál.a an

posigio adjacente I periferii'da ou das escdvaa,
4
Ponto na x ao total de

4 pontos apresenteuud.
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0 N o 159,125 de 12 de maio de 1964
! qásrent s' 'z STANDARD '

ELECIBICA

raiio destinado al reatft á Mencionada boba em re1410 enaXial
• .8.tendo uma superfície destinada a pender sUre-Uma pena° marg1.0
.
.
-mal da Stiperficiapariférica externa da aspira externa da roterim,

S,A,

FUSIVEIS PARA PONWES TRAN2ISTOBI,

!ivil;gio de Inven00:

Juiho e- 1970 190b

da bobina a fie de reter dita bobina na Sancionada câmara de. sm.
¡rimento contra expanslo radial em engajamento com as paredes pSeri.

nDA
REIVINDICAÇGES

riféricas,da citada cara de suprimento, uma porção do dito.-.4-'

$ - Uma fonte ,de . alimentação 'de

gão sendo-flexionavel para fora .de sua reina() de superposiçao,

wrente contínua' regulada' por transistor, caracterizada

modiante e..tajamento com a borda da dita Sita'quanda ,

Por compreender . um retificador„um filtro amortece..
-T,acópladó ', ao mesmo, ó dito filtro amerteceder inclUin-.

retirada da referida bobina,' •

, uma bobina. de choque em serie e um- capacitor shunt,.um•
.rcuito reguraàor transistorizado acoPlado em .serie, eóni
.
•
• .
dita bobina de choque do dito filtro, com Meios de

•

a mesma é.'

' requere nte reivindica o prioridade,d0 eerreipOndaQ'
te pedido dvositado na,4eparti0o , de Patentes dos E stados Unidos
la Mairica-em-0 de dezembro de'1963,sob.n O 334.206.

•'

.PontO- nO 3-do . totarde . 8 ¡!ontos_spresentadoSo-

£) de baixa resistencia ConeCtadda msrie com o ' 'dito
.pacit4e -e : Meios acoplados aos ditos meios fuSIVOis
:obrigar qualquer areó criado durante a queima do ; dito
•
;
a, s-er trafisferide para um ramo condutor que sal.

- ó dito capacitor.'
"

t

Olnaimente a depositante rcivindica'.a.prioridd-,

de igual pedido depositado na RepartiOo de Patentes_

Holanda sob

o

no 292.711

'ela 14

Ponto no i l do total de

de maio de 1963,
9

F/G /

pontos ApresentadOS

rs

,

TERMO No 158.745 de 28 de . abril de 1964
—

, Requerente z JAMES CLIFTON DeSHAZOR 'JR.,

fPrivilegio de Invenção: " APARELHO PARA A MONTAGEM DR UM
GRAMPO PLÁSTICO SOBRE UMAPLURALIDADE DE RECIPIENTE PARA`FOB
.MAR UMA EMBALAGEM DE MULTIPLOS RECIPIENTE.: "
"
-6EIVINDICAÇOE3 .
1.- Aparelho para a montagem
sobre

del:lam grampo plieStICO

urna pluralidade de recipientes 'pare formn4. uns emnalaSem

, de mUltiplos rocipientes;,tendo 'cada tirados referidos recipien
- tos uma orla perifórica'em , uma das suas extremidades, sendo, o
MO No-15- 8.554 de 20 de abril da 1964
q uarenta: EASTMAN KODAK tOMPANy ===E,U,A,
ivilegio de Invenção: is ROLO ' APERFEIÇOADO PARA FOLHE CINEMA
GRÁFICO "
AnIVINDICAÇOp

1-

referido granpo dotado de porçOes engatáveis com ,_
a refprida
or
•
la, caracterizado pelo :ato de compreendei..

.
(á) um transportador de al gmentação de,antrada des-

tinado a alimentar a referida pluralidade dereciplentesi
" (b) uma placa de represameào,na saída do transpor.'.
tador de all,mentaçâo:de entrada;,
(C) meios do potencia conectados'operantemente a

Fino S p erfeiçoado-pata

filme elnemj.
gráfico,compreendendo um cartucho com uma Câmara de suprimento
ainacia a receber uma bobina de Suprimento de ' material flexivel
forma de fita, de modo que dita fita possa ser retirada em uma
não situada em um plano s ubstancialmente perpendicular ao eixo
'
dita bobina, ca r acterizado polo tato de compreender,um-Orgão

DL

ferida placa de represemento para movera placa no sentido e
proveniente de primeira e segunda poeiçOee, a primeira . posiçãO,
. •
parando o no,:dmento dos referiJes-xecipientes provenientes do •
transportador e a segunda posição -permitindo O'movimento doti"
referidos recipientes a partir do transportador;
(&) um mecanismo de_empacotamento colocado adjacene_

s

1

(e:-.(,;-o Hf)

Di.ÁR;0

te de referido tra;laportado: . de alimantaq;o de entrada elnolu
indo: (1) uns priwira placa estendida horizontalmente para.
• ~ober a referida . pluralidudo.do recipientes"provenientes

1 roqueren:e reivindica a p rioridade do correspon
p edido o depitda na Rapa:U.0o de
Pa tantez das Estados Unid
kméricÁ ;ara 24 de abril de 1963 sob na
275.zas.
' Ponto ao 1

dc total de 12 pontes apre4ratados.
. .

traosportador de atiancnt s' çao tie entrada, sendo os referidos

41-4

roaiplectes colocados aimetricamante no sentido vertical 'COM

Pd.

as orlas escoradas na placa cem um capaço . antra os recipientes,
(2) uma abertura na referida primeira placa estendida horizon.:.
talaseate da ama damensao suficiente para.receber',o referido

38

--dramlNa e. (3) Uma placa eatacionáriaestenaida horizontalmszte'
;
.colocada na referida abertura, (4) meios -na refërida placa es-

-48

38

tacionária par& segurarem.livravelmenta o referido grasnas na
seaMa e dentro da referida abertura, (5) Meion da influencia•

J

ienmo entre as referidas placas para manteraa normalmanta a 24,,
feridaprimaira placa estendida horizontaIMenta acima da referida placa estacioná;ia 6 comas, referido rso ddapaato dantra

17 de :unSo da, 19454.

dareferida abertura e abaixo da face de tOpa da pri:x:ira pia-

nem sli í16o.o, do.

ca.cotendlda Idorizontalmente, (6) uma segunda placa estendida

Reauereate: riesErs UNIT2D - INGLATEL'A.
Privilkto' de Lavene".d: "ArEa2ZIÇOANEWEW 214 (à REIA'IVUA L¥120

borizontalmenta espaçada das placas-aateriormente mencionadas,
sendo a referida maganda placa-cotada movlvelmente para amvi-mento no acatiao e em-sentido contrário as' raferides placas
es
,
•_

D2 HO,ITAL"'
,RF:TVT7TWCAnr

tÃcionária asteadida herazontalmente, (7) maios de potgacia

1)- . Uma cama co4ospital para o tratr;cato.de !saciam
1
cea preeMee oMtras do alue as atmoafSrican, carate:tzada pelo fa.

rem- o seu relteride movimente; a. (8) ¡ le ias na referida anuria

que a cama camaraende.aaa parte superar e uca perna inferior,
partesaluando.vedada p entre si formando uma câmara fecâada na ame:

conectados operantemaate a referida segunda placa para:efetua-

placa para manterem livravelmanta o referido graapo naavaxa.
•
Finalmegte a depositante reivindiaa a prioriclatle do cor_
raaaondente pedido depositado na Repartiaao"de Patente. das Estados
tindaa da America do Norte .:em 31 dl julho 4e 19ea sobrna 293.855.
Ponto na I do total de 6 pontos apreseatoz.

au paciente 'pode 'reneher um tratamento, n parte a-,,:per.:ar tendo
parte transparente para porstbilltar ao asciente veiado na cama
olhar para ' fOra i e havendo soa entraSsvatrzvés de _ma aaa partes pe
a introdaçao de ( gla pira dentra Ct c..to cr.mara.
re-uercrit. re:vIndeca a prioridade do pedida deposd
—
do na Rapartiço da:Patentes Braa:zica em de Jwsho Ao 1963 Job
na 24114A33.
conto na .1 do total da 14 II Ntte3 apraz:Jatados.
-N
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•„f.
.

•
"
e
ft!

-s-U

6,0 a

/

-----

al V 5

56

:11
TeRMO_N Q 158.669 fie

24 de abril de 1964

. %Quarenta: NASSEY-FERGUSOR INC•

,

•-

( Privilegio de javenço s Po APERFEIÇOAMENTOS EM . EXELATUOS
A UNIDADES MOTRIZES
PZIVINDiCAÇUS
,

1. Uma unidade motriz compreendendo '

ias mo-

,

/ti
6 7 Ji 3

•

:

WMO 11 9 169.226 de 26 de abril. de ¡YES.'
-dequierentaa 2RE WIICOLATOR COMPANY . Prtvll6jio de laviençaoe 'CRAVES ACIORAUS 1,4 1,1?-31L0 DE'FLUID0'.
( REIVINDICACOES
,

grelha no Lado opos-to do radiador ao do,aroter, um dato
de ar entre á dita estraturm le grálhi a ó radiador e dispositi

1 Chave elétrica acionada porpraedg o de'fluida,. comp.
lendo uma armaçU onde fica encerrada a chave, .a qaml i feita de ma
deolants alétrieo, rígido, • ciem
aia extremidade apreáentando
-superfície de apoio voltada para fora e tendo uma ealienala(orienta
mo , eentidomontrario ao da saaarfícis da apaio..um digpássitivo.aeoli
le fdraa c7.2 uaa parte encostada na citada eurerOeis do Mio

i'ox~ uma Coneaiaabermtica entre o

acionar a classe, ca.accerizada por , diai4r da maio*. para prendar o d.

tO!. 5 1.12 r
' adiador

ligado em eircuito,de refrigeraão com o motor
,

9 um ventilador. dispCsto no mesma lado do

radiador qUe 0"AWOr,_

Caracterizada por uma. estrutura de grelha compreendendo uma par
te de

OS de vedaç¡o aliisticoa

som d20 O O radiador.

rxta-feira 31

DIÁRIO•OFICIAL : (e ç
. ão III)

umo No 155.61i de 23 de abril de 196/4

;ive necaniee de f$ripa contra a superfície de aptio, oompreendendo um
soga anular chato radialmente saliente .alia da ouperffole de apale
stali&acia,' una peça prendedora anular chata- envolvendo a asno tonada

çfte4wiretrit,i; ?1,1E BENDIX CORPORATION i,===S.U,a4

de Invenção: " FREIO

.

:remidads da armação e tende bordas internas que encontram a oaliâne

liarialiMICAÇOEd

projetadas radialmente no peno comprimento do flange e com ao par,
e internas step:aradas, e Meios para prender as bordas externa.
das
ia peças uma na outra, sendo uma delas axialmente flexíve/ e• eldetica
relaçZio à outra e normalisente separada da outra na parte interna, Pe
que a --- , Vencia e a auperfiele de apóio não forçada' una contra
a
L,

reá freio de disco caracterizado por ream‘e.e e
um suporte Lixo tendo dois braços entre os
_
quais fica localizado UM coxim de fricção; adaptado'para aneo
um dos referidos braças pendendo na• direção dm rotasio
ataco rotatimo e

rar era

,

do ase°, na ocasião da contato do referido ceectik de fricção? .

1;rel.

. A requerente reivindica

cdz_uma superfície de atrito do disco

prioridade do correspondente pe
to depositado na Repartição de Patentes dos Retadoe Unido* da Amerioa
. •
•
3 de junho 'de 1964, eob n'372215.
e•
Ponto 112 1 do total de 3 pensos aprettentadoc
Ja

sob aaçO de UM acione.'

•
dor tendo uma lig ação de empuxe? e get o citado Mem de Prelo,
.

1-'

'sendo dito acienador ligado por meio de Uma armação 8 um segkui.•
do coxim de• .fricção prole t,ad0 pare ser peste , em ocntato cem a,.
superfície oposta de atrito do disco neI0 movimento -de des3.1...':
_
zámento da referida armacão.
-. fteivindica-se e prioridade do pedido oorrespondente
• positado na .Repartição de Patentes dos Bstados Unidos da América

54 -

ela 2 de Maio de 1963 sob no 277.504,
Ponto aí?

1 do totie de -,6 pma os apresentados-

158,638
da 23 de abril de 1964...
.querente: MINNESOTA MINING, A- ND MANUF..CTURING OOMPANI
nmof

.iviliegio de Invançãof " COMPOSIÇA0 SENSIVEL RADIA00, R
e,
LOCESSO PARA PREPARAR UMA 'REPRODUçãO VISIVEL DE UM PADRX0 OU
•
:AGEM. LUMINOSA lo
REIVINDICACOES • 1 -- tima.composição sensível

radia

ão sob forma de uma foNlha de reprodução de imagem, capaz de
ar usada- simplesmente por exposição a' um padrão :eu. Imagem , de
adiação, seguido por um-aquecimento global moderado para prover
.imagem revalada, rw.•_?....rizzia por compreender um sal de me .ai posado, sensível:à radiação, que pode ser reduzido a metal
ivre por um comprimento " de onda de radiação tituado entre um
.ornprimonto de onda de raios Xe um comprimento de onda de cimo microns e estando distribuído lateralmente do um modo subs

•

25.5140 Na /60,37,8 de-25 de junho dei .1964
Requerente: FORD MOTOR COMPANY ===.E.D.A..
._ , • :
•
•
-

.ancialmente nniforme sabre adita fdlha, como o componente for

?rivi.legio de Invenção: "-REVES21M.ENTO ."
• REIVINDICAÇOES

lador .de'lmagen, uma combinação de reação de exidaçã.o-redução
;no a substancialmente latente sob condiçães'ambientes normais
le elevada de, pelo menos, 630 polo dito'neektal livre para prodia

• ciada

sado, o, -em adição, (2), um agente redutor ' Orgânico, estando ' n
dito sal de metal pesado, sensível.ia radiação, presente numa
quantidade-suficiente para ,formar uma imagem latente, mais ins
ficiente para formar Ume • imagem visível quando da exposição
ve à

tri

radiação dentro da escala precitada, -sendo.'a dita quanticte

de pequena em pilso

era relação

aquela da dita cpmbinação de rea-

;do de oxidação-reddção, de modo que, em uso, a desejada imagela
formada de um modo subst -a.ncialmente completo da rea
•
ão
da
dita
cOmbinecão de-reac?io de oxidacão-rodução...
•
Ponto na.l'do- total de 5-pontos apresentados.
visível

e

ODie tOs

ccndutores pendentes

de

_
um t,ransportador do que) .

ficam isolados' e le .tri em:sente passan
' do sucessivamente ditos

rir uma mudança visível em ' c'Or, dita combinação de reação de ocidação-rodução compreendendo (1) como um agente oxidante,
_
sal de prata orgànico, sendo-diferente do dito sal de metal pe-

prece ss o :para revestir por melo de 1eta1.

t.'

= ' que pode ser iniciada em' reação , a uma temperatura moderadamea

•objetos em linha
,

stravesde

no banho aquoso tendo

disperso n'

seu interior int material formador de pelícu.la organica . c ten.,
do um primeiro eletrodo do contato no seu interior, passando
cada um-dee referidos objetos' atreves do referido banhe e tencionando como u.

eletrodo; e proporcionwdo-se uma cor-

' rente eletrica' contlniza etn ' S' d
i to primeiro eletrodo

e dl

te

segundo, eletrodo ate ceie um revestimento do referido material
substancialmente insolável em Sgua fique ,depomitad0 stbre dito '
- • segundo eletrodo, cara. r.tter zado p or incluir as fase 8 de: obri.,
gar-se um primeiro objeto da linha antes de penetrar no banho
a passar et-ave; do uma zona medidora de re S jnci. a na qual
fica • constatada uma - difert.nça de potencial elétrico

entre or •

.

Julio de

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
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trimeir0 objeto e o objeto segulte na referida linha; nedle...e.
a resisaloia ao escoamento do ener g ia,o16trica entre dito prio toiro objeto e dito objeto soguinta enquanto ambos so
acham'
ma movimento através da referida zona; e utilizá-Se dito ogs
oamento, quando este excede Um valor pr6 -determinado para as¡inalar a aproximação do banho de objetos ligados eatricamente
ais citada linb&
Beivindkca.se a prioridade do pedido correspondnete de
eitado
na
Repartido de Patentes dos Botados Unidos da América
p
o 1 de julho de 1963 sob nP 291.624
'Unto n2- 1 dq total de 9 ponto:, mpretanmanos.

olatUra de biitradhadin durata mulo) ~ruma e sempre maior da qu
qualquer outra mistura presente no pneUmático que se extende no
oo -at4 pelo manos da altura da parte inferior do flanco e te
ma aeogio transyÁrsal . umal forma que se adelga. para o flanco, car
rizadoz pelo fato que o. perfilado está disposto completamente-Pai
.exterier da oaroaça,,
4 requerente -reivindica a prioridade do pedido de pata,
ti d~sitado na Itília aos 13 de maio de 3.963 sob na 9.85883,
Ponto no 1 ao total de 2 pontos apresentados.
a

FICA

teRS0 tila 159.529 de 29 ' de maio de 1964
flegUerente

NORSK TEKSTILFORSENINWINSTICUTT

=NORUEGA

efivilegi0 de Inven0o: H PROÇESSO PARA A FIXA Ç0 D FXBRAS Ok
RBOídild G DE CELULOSS
REIVI1101:0404

°nulos. e numa certa forma desejada, num grau de fixagio

de pelo mepoe 40%, porum.tratamento térmico sob pressão as
! temperaturas acima de 100 2 0, caracterizado porque as fibra&
me forme deeejada, em um espaço fechado, eid mantida* por w;
arto período qinimo de,tempo controlado da maneira abaixo;
teor de umidade da fibra, calculado ahre a fibra eica.

O - 5%

5 - 10%,

101-110

160 min,

50 mm..

110-120

'50 min.

20 mim.

120-130

30'min. . 10 min.

130-140

10 min.

41 min.

140,450

3 min.

1 min(

30 seg.

10 e.g.;

09 0 •

150-180

- 20%

(.20%

'20 min.
6, min.
3 min.

6. Min..
2 min.
1 miais

,90 seg. '30 aeg.
20 aeg.

5 seg.

2 ase. 0,5 eeg.

•

V requerente reaundiça a prioridade de lantioo PA
tild0 doít- onado na RepartiçÃo d€. Patentes NOr ne4U;a4 at 29 49
alo ' do 2.96 3 sob nO 148.842,*
Ponto no 1 do total de 9 pontos opr4440ta4oe%
ffit 159:13; de 13 de maio de N,04
4gotarentas PIRELLI , SOCIBTA PER AzIore• isssinALD.,•

•feivilígio de InvengtIo; fl ÁrERM/924UNTOA 244,T4IP 40,;ALUN
44GO CARA 80103 AS 1/81061140$ e
4~1040Bi
Aperfeiçoamentos -rei*tivos aos talean'ae onaua,Para
0 0~10 witaáln
. as 49104; ta me ~unau á2.e ngettes (tu da

WIWNO Wo 169.23e dó 26 de abril de 106k
RequerentesSAYMORD RICROUX - FRANÇA
- Priviligio de Invençaos "DISPOSITIVO PLEXIM, Ot TRANSMYS5X0 Da as,
POROS 15 TftnOKO /I DE cummasXoh.

Apivoulaunk

um dispositivo luxivsl de trenmaiaaao de *afono'

de tragio a/Ou de'comprasaio,Ao tipo ;exportando um estojo tlextw
no eixo do qual est& disposta uma alma igualmente flexivel que 6 as

aida, *a suas extremidades, de UM8 ponteira motora • de uma ponteil
receptora, respeotivamente e que 6 capaz de deslizar no citado es.
jo par* tranemitir os esforço, entre duas fileiras de corpos de ro:
afouto mentidosespeçadoe longitudinalmante por gaiolas,-Uaracteriii
do.pelolato dos mencionados oorpos rolarem diretamente Contra a ti
es interna do estojo, bem como 'Pelo fato deete sez concebido de ta
moas que apresenta, de uma parte, ume superfície interior orftria
ra servir da caminho de rolamento oonveniente aos referidos corpo'
de outra parte, Una resiatbnoiu meoftnica suficiente para suportar
diversos esforços, tais como esforços dl tração, de oomproaseo e
fleiao, aos qual* ilo 4 aueostivel de ser oubmetido, as gaiolas
espaçamento doe Sorpos de rolamento sendo nexivela e oldstioae
Odas a.gb ,diredes, de uma 'grande resistanola e do um tamanho multe
pequeno para podrea se alojar no 1~10110 ,esSago que existe entre
estojo SOS oorpes.de rolamento diretamente em contato ocas o oitaa
• ,
estojo, • es alojamentos doe oorpos . de ranmento'nas ditas &iole'
tendo uma configurado que' permite aos oltado• oorpo• um ligeiro é
4
demento tranavereal sem omperramento,
. à requerente reivindica a prioridade dos pomo();
'pedidos
depositados na Repartido de latentes da ?rança,
MIO*
6 d• maio de 1964 e 27, de julho de 1964, *4 Os 973502 • 983103

esepiesimeets.
PéNto a2 1 do Wel de 2.4 pontos &2041.0M4$I,
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.

.

,de um Orgao aMarteseder dm oro de bafehte.mendo did
to orgão amortecedor aubatancialmento conatituido
por pele
menoo,uma tira elitatiCa guiada por dois,tamborea'de.friçãO
•

dita tira apreaentando umaauperficie de recebimento da

IN

pada entre Oa doia ditos tambores de frição e,•rue.auasex..;
tremidadea Bando fixadas eóbrenm,tambor de chamada regulé
vela o dito orgão de'bstentr)ficando subatancialmente
,
• t
-tuado num plano paralelo para com dita auperfície de rocem
,bimento da tira *Imre trWea relação a eata k, agando

legmo NO 58,996 de 7 de maio de 1964
Requerente: STANDARD BLETRICA $.A,

última eatárntina posição de 'desuni:9o,

-

.

Privileaio de Invenção:'" SISTEMAS DE COMVSICAOW
REIVINDICAÇOES
1. Sistema de comunicações caractikrza•-

do por um canal de comunicações para transmitir um 19 tipo .
de informação sob a forma de grupos de códigos digitais; /
„
uma fonte 'de código de caracteres representando um 29 tipo.

requerente reivindica . ' rzuriauee
es ifin4
.tico pedido depositado
e artiçao de Patentes da
Bolai
sm 12'4 fevereiro
de 9 4 sob o no
.—
--.
43400é:
Ponto
- , no 1 do totalfde .4 -pontos apresentadosi'
e

na:R

1

'

,

p

p

6

.

de 'informação; meios acoplados ao dito canal para .detetar
. ,
intervalos vagos no dito 19 tio de inforMaçãO;:
-

piados a dita fonte de codigo de caracteres,.,o dito canal
e os ditos meios paia detetar tendo rÕsioidedOreSZ taida
dos ditos meios para detetar e acoplar os ditos caracteres
de código ao ditO canal durante os ditos intervalOs livres
-ditos
.e meios acoplados ao dito canal, respondedores aos
,caracteres de e6digo para controlar o acoplamento . dos ditos
grupos de Código,e os ditos caracteres de códi o a diaposi-

g

tivos de uti4zação;epropriados,:
'finalmente a depositante reivindica a prioridade de
igual pedido depositado na RePartiOo de Patentes dos Estados
Unidos da America em 29 de maio de 1963 sob .0-284.163?
Ponto nd 1 do total de 19 Pontos apresentados.
.

-

iticr:9
ERMO N .169.178 de 26 de abril de 1965. ! ,
Requerentes LEODEGAR HOPSTETTER - SX0 1,AULO.
Privilfgio de Invençãos "NOVO NEOUIaOR ELETNO-HIDRAULICO"...:
9

"

-REIVINDICAÇOES
;

'1 Novo'reguladoreletro-hidrad o , caracterizado
•
.
Anr compreender essencialmente
um corpo de repartição com tree qa
-_
de grandfleseagem de fluido, sendo a primeira ligada ao tem
do fluido de regulaçao,..owegu& 00m cerca. de 5% de
que. de
parte
&leo eoluvel,- atreves do,sorreepondante tubo que"Amergeda
_
e4gunierligada
ao
ollindre'com
pietadde
superior do dito &arpo, 4
li

e•.•“.. •

.

'

'

'

o

.

• aço simples vertical, Com-volta por gravidade, pelo_aeu próprio
• pescie2eCtireeirá ligadaàííde do circuito de volta ao tanque
deireseão, &travei do,.00rrespondente tubo quítaibem emerge da'
do.-ainda disposto longitudinal
parte auperior ao dite corpo,
mente re meemó oorpO um ;abolo nível dentro dõ-cilindro'dae. ditai ,
cámsree, formendo um oonjunto'de Vílvula bidrínlica com grande Ni
aagem:de'flUido de comando , iendo providoe
. naa extremidades do
.
"
:to ;abolo doie eletro-imía,'oujo À'aáoleon a6vda aio aolidírio. ;
ocm o dita embolo, formando e conjunto pletão-nUoleo um sistema
'

de 20 de maio da,1964-:.
equeren:sa; ,METAPIC S/A -__--1,0XE4-211400 .
DISMITIVO AMORTECEDOR DA ESP,A,
da
'

)A N"

p

-

REIViNDICOES
"
• 1.)- Diapositivo r-;rtecedor-batènte para'

r24E1: S'DE FIAR

apada lica teares de tecelagem, caracterizado pelo fato .

mlob ele fica subatancialmente Constituido pela combinação/
•

.

.

.

,

-

'

,21utuanta: Tonto Ce2 1 4o total de 8 pontos apresentadcels,

•
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• -fflegle7r~11n
n

—

semento na dilaintinrara, e íiõ. telan-ados por pressão diri,
gido&para omdamamsc0 lera abrir dita válvula de auperoue.

Iii
it

.1

—1~NalliCOMelffiew
maiman::

são
imer

•

rouumutte reivindica a prioridade me inentico
•pecado aepositado h* Serutinga de Patentes norte.ranericana

4~~~4
...

Ç~znãi

p

ziormaim uts /labias para o outro macaco.

- . de lanho as 1963 PO, o 4. gruiu.
em 32
%Uto no 1 do total do 4 pontos apresentados,
1964
ATURADIR - •44* 510 PAULO
?Alv.& Invencios o APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO eif DISPOsinve._
tARA SECAGEM- DE =IDOS, ADAPTADO EM MÁQUINAS I.EXT3IS ué\,
Reivindicações
aperfeiçoamento introduzia@ em dispositIPS para secagem .de
,Jsoldesi adaptade.am.mÁquinas teXt‘is, ea r aCt e riAado de Meõ rde cem
ponto L, aainda,,pelo rato de idade anel cilíndrico permitir' a
CIRNO NI 152.527 do 22,de Setembro de

Requerentes MAMO

,assagem do, ar'e da misturaatraws dele,antreadMoilindrico,.e
Cilindro e paredes doreserVatOrio ternando mei* homogenea

•;Intr.
•

Ponto 119 1.

de

um total

a

dm4 pontoo apresentados.

• TRRIO ai, 160.427 de-25 de junho de 464
Sigieeren.U t MOIO CORPORATION, O? .AICBRICA
Pri¡juiío d* Iftvjen9Noi ., kfASTILNA COMPOSTA IsoLabooa_samiconpaTORA 3 0 PROCESSO . PARA SUA FABRIOAÇXO
'RRIVINDICAQUES
Pastilha composta Isoladora -semicondutor*, caracta
Ctl..á por coiaproupdor diversas pastei' de material semi-condutor
p . de material isolante elítrico aderente ;s citadas partesgsa
lendo-is e separando-ao umas das outras • £' ormando com isào a mel
cionada pastilha, tendo as roforidas partes ao menos uma supertie
cie exposta numa das saPerffelas da pastilha
l' á requerente reivindica a prioridade do correspondente'
pedido delisitado na RepartiOo de Patentes nos Estados Unidos de
• 1,§
America emk8 de junho de 1963 sob fona 20..332
1Ponto nn 1 do total da 11 pogites.apreznMIadosi

4,tal
,OUOG 4 g, W59.08 de-lado 4uítho de 104 1
ISInerentec CATERP11..LAR TRACTOR CO.unwE.U.A.
' Prlvilégio ,de nvençXot m :CONTOLE' ADÃZAMENTO DO..CIAWIW
Ot MOUNA03 ow MUCOS PARA BULLDOZEN5 .
ativiaDZc40Éd •

cut,4 que

g le

UM elreUi jo hiddUliC0 oarastitizado péla

compreende um par de.macaCoe'e Um oondutor.com
. •

eánicando entre a"extremided* . de,cabeça de na naosoo :#

a..1

eremidodo 'do eixo do 'outroasoaCor oend,d..018 nisto urbes oe -

ti:4MM~

, pomos podara sermovides nua surtido dirtginde fluidoo-1mb

Weeeão para uma egtetidade'do um macaco, usa fonte 6212.5.
ao‘,Presisão,.unia' yárraln Imilid441rIllreeeSe
.xtreaida if cada macaco, um maio de 14Ivja'
Allonte. para
de'reporéussãOzunnatelosátelõeiudiu
. Para cada'macacti,
.
MAC.a.COe e o iaWindoHo ' nusa lywortiWn 'partir de dito*

,s2.51
#

!milshou za' Z'27‘172,
. . (01
- sz me Z520 (24 2.954
Re q uerente: Axampt- merANIccilimaCo LTD). sun° PADnrPriviléglo 'de Inveaçloi a 10rji 2R4VA DE &ESMAEÇA PARe
BOMBA DE DIREÇA0 DE VEICULOS °'

duKaWIP aabliMreau wommweeml4 - mmumiummec qam mo ummenemma
' tenegodmioial relativa, jerodosida por digãoa de tregiio, que.
•
taoaa noo.ventrea dee ondae.:',.; •

-

/ Ardmalam4'tm ,4 depositante 44142~4 . 4 .
PilOrldAde (SI .
coreispanátate podido dnesitedo A4 Reparti& do PaienSee
d.]
Alemanha em18
de
maio
4.
1963
g
ob
0
máWmro
r
39
. 781 XII/LPI."':
&Ata A5 1 do total de O sontha ap5484A144094

REIVINDICAÇOSS
1. Nova trava de s' egurança para barra de diat+.„
çXo de veloulte¡oaracterilada por compreender inicialmenteum tolo.
co substancialmente priaMátiCo retangular, tandauma das ta =
oca laterais =floreio cm , zuperficie iemi -cilíndrica reentrante
e prrido internamente de alojamento central longitudinal, abar*,
to tanteem sua face auperior como naquela lateral reentrante, 4/-to alojamento tendo aa paredeelaterais, une provida decanaleta.
vertical, de aeoção'nemi-oiroular,e a outra dotada doeis alarga.
cento em plano inclinado; e-áinda o mano bloco prismático sendo.provido de alojamento traneveraal, cruzado inclinadamente com o
Longitudinal, e que
atravée de.dois prolongamentos ci.
. se• Continua
.
lindriooa, avançados inclinadamente para alexadas faces externas .
•
.
.

eri.1

opostaa daquele, dito bl000 sendo dotada ainda de dois orifi
'0.oe verticais e chanfradoe superiormente,. localizadoe prOximod
028 °entoa Opostos,

- 02e

e maio una aallencie tubular.eentrada

longitudinalmente em sua fado inferior..

Pontona 1 . 4o totg de 5 pontos epreeentedos.

s.

II

in 160.152 de 18 de junho.de 1964-

•

_

Requerente; A.V. PAILIPS'GLOBILAMPENFAIRIEBEW ..noDANDA"
.Privilegio de Invnçãos 4 APRIMORAMENTOS ABLATIVOS A papaseoej

FIC.2

. 2tR.M0 Na 159.0e2 de 8 de maio de 19671
Requerente: MORTAL SACRS A,G.,====u04015i
..
Privilgio de./nvenção2 4 DISCO DE EMBREAGEM COM FORROS:MIL
FRICOLO MOLBJADO'S
,R4IVIADICAO2Bi
abrangendo uns cenfro me aia,- Disco ..
.
ao, um corpo de' disco reunido ceMeste controvben comolorros
ri.Ulares de fricç;o, sustentados pelo corpo do disco e mutua..
sente apoiados, de maneira elástica, na dire4o do eixo do di2
2o de embreagem, caracterizado pelo fato de vil, entro os forros anulares de fricç;ét, se acham intercaladas - Melas de.lâmi:.
sa, mutuamente njuntadaa entre ai 'aos pares e providas_ com
622.

DE FABRIC4ÇA0 CAPACITOAAS ELETROLITICOS SdLIDOi
BEIVINDICAÇOES
, .
1.. Um processo de fabricação de um oapaoitor eletral
tico, saldo tendoeme.nódio que considtede umaparte porosa de pci
.
•
, de'aluninio sinterizado que dotado por formação com Uma clamada
. 'de 'Oxido dieletrico stbte a qual existe um óxido met41ico-sólido
semi- condutor obtido por impregnação da peça de anOdio. Sor/nadamuma solução de um sal do metal en questãO, o qual é derivado de da
écido . portador do oxigânio e então do aquecimento a Uma tompirat4 n,
ra a que o Oxido metalico semi-condutor Cformado por
da pós-formação cm quo m impregnação, O aquecimento e a p6s-Sorma.,
Ç N O 3ÃO repetidos pelo menos uma vez,' apeça deenódio . é revesti.
da com material condutor e dotada- de arames de conexo,
" caracter,,
:-zsdo porque tanto a formação inicial como a posformação são conan
eidas num eletrólito bensistinda de ama soiuçÃo aquosa de um gtta
lato alcalino que contam de:0,1'M 5% por :peso desto"OomPosto.'
A requerente
reivindica a prioridade de correspondente 24
dido-depositado nM papertig gi/dS Patentes da Holanda em 21 de juntai
de 1963 sob 110
Ponto nP 1 do' total de 3 pontoo nprelentados.
, de abril de 1965v
...MIM) N0 169:316 de ;39
,
llequerentes'OENTRE-BOIT28 S/A. -SUIÇA,
Privil4gici ' ÁM-Invonç gov"YROCESSá DE CON .TEGLE DO tanams.
ODE CIORPOS-OCOV.•
-
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REIVINDICACUES

t. bambo .para o contraio do 5ette03~8
beepod booírti Oaraoteritado pelo fato ¡lie e* submete O 'goro)."
".
000. a preasao
de pelo ~OS BW gite inerte, , e pelo fato que
• *40

TEMO Es 169.302 de 29 de abril de 1965e\
. Requerente; STANDARD ELECTRICA S/A. - GUANABARA,'
Privildgio de Invenção:

po iotormiva om aeguida a quantidade de pelo menos uma par,e4
te dejeto eple por meio de um emissor de raios4. a e de umPreoeptor_do radiação, de modo tal que a cada grau de penetza
atravía:doo meios do eetancimento dó corpo ' Oco.
o do
iperreo pOnda. Um 'valor medido bem definido deita quantidade:
I requerente reivindicE0A 'prioridade de ide!
ti00 podido depoeitada na Repartição de Patentes suiça em
03 da novembro de 1964 sob o n2 15046/64:
'Ponto n2. 1 do total de 4 pontos apreàenta..
doe, .

"OONEXOES TELEPONIOAS ENTRC ÚTIOW

?MS E MdVEIS"

k
`

REIVINDICAÇOES

1. Conexões telefónica, entre eataçõe, fixa*

_

e mõveia caracterizados por compreender uma estação comutadora,
uma pluralidade de estações telefônicas mõveis, conexões de r.dia entre as ditas •mitações navais e a leetação fixa, uma plurep.
lidada de circuito, de linha associados com a dita estação cem.
trai, havendo um circuito de linha para cada uma das ditas
taçõee do amisinante cavei; meios de conexão interposto, entra
a dita cotação fixa e as ditas conexões de rídio, meio, nos dia'
toe meios de conexão para aplicar um sinal de marca vago paro •
um dispenrvel dae dita, conexões de rídio, e meios respondedrm
roa a deeignaçio de uma conexão de rídio para fazer uma Ousia.
da iniciar uma sequãncia compassada de acontecimentos pata Lex formar i estação mõvel que serve à' dita otucads que da fatOr
fordelligneda para a dita conexão,
•

t

Poivindica-se a pribridade de igual pedido dapos1a
todo na Repartição de Patentes doe Estados tillidOn de Am4rloa 40
Norte. uob ns 363.851, eia 30 de abril de 1964.
Ponto 10. 1 1 do total de 15 po nto o Apreso/0~k

5E8MO U2 193.340 de 27 de oetembro de 1967.
tffiaquorente: totoarttonio cumg , s/A . - ao PAULO

Ofcalo7Lndu3triall "NOVO

MODELO DE TAMPA, n4.1tAJR1SCU

ftESq.
REIVINDICACCES
. "NOVO MODELO DE TAMPA PARA PRASdOS 2 SIMILARE3
'aracterizado pelo fato de possulia acguinte configuraç ã o% .
t'1
uma cinta de segurança pari
a oima 6 , disoOlde c.00ntornada por
'kUalmeate solta em uma das extremidades que é dotada de uma ra.

!aburai, da parte central da faoe inferior do cimo disdide, pt921
iata..sel pare baixo um tronco de cone, em poe4ãO asnizli,"
!laico ponto apresentado.,

TÉRMO, N2 179.972 de "27 de maio do 1966
Requorente: JOS£ DOS SANTOS FERREIRA =1= MIMAS GERAIS
•
Invenção:" iroio PROCESSO DE CARRURAÇXOE SEU RESPWCTIVO
CARBURADOR ".

ReivindicaçOss
„I - N670 PROCESSO DE CARBURAÇãO E SEU RESPECTIVO CARBURADOR,
caracterizado por: ser o ar atmosferico, ou outro combarente,pul n
verizado (dispersado) em filetes de vis, ou filetes de bolhas de
gás, total, ou parcialmente imerso dentro da massa liquida de gasg.
loa, ou de outro combustfvel, contido dentro de deposito de mi.
el constinte, ou não, pela força resultante do desequilíbrio de
ressães entre a pressão natural aireta da atmosfera terrestreou
rocedentade compressão artíficial,de um lado ( pressa° maior)) e
pressão remanescente deixada pela aspiração do motor , a explosão
quatro tempos ' ou a dois tempos, que alimenta e a que esteja U.
ado (pressão menor),,de outro lado.
r900 n0 1 do um total de 66 pontos apre,Ontndo2:

t

•

r4g. f

ciam DO NÚMERO DE 1(0.1E: Cr$ 0,16

