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ANO wenn - N

411,44à•

CAPITAL FEDERAL

QVINçA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 1970

clusão dos artigos indicados pela seção),
'
N9 674.275 Losê - J. Passos classe 48 - (com exclusão ,dos artigos
*DIRETOR GERAL
indicados pela seção).
Marcas
Deferias
publicado
no
D.
O.
.(Seção
II)
de
17
1‘19. ' 675: 402 -- Velox --Adantastor
Pedidos ..de PreferênCia
_
de junho de 1970; que concedeu-o reComércio e 'Representações S. A.
Soiree
Indústria
gistro,
para
o
fim
de
denegá-lo,
em
589.176
N9
.
classe
46.
,Eni 3 de agôste de 1970
,
classe
face - ao art. 76, 59 2,5 e 14 do CPI.
de Calçados Cassei Ltda.
• N9 677.436 - James Bond - Vea
36.
n9
5
nâncio IgnaCio Mateci,. Tarabini -a Fábrica . , de Artefatos de Borracha
DIVERSOS
A. .(no pedido . deprefeCrtiZeiro
'N9 612.798 .- Indústria e Comércio Castellani - classe-48 ai- (com exclurêricia,"da pat. PI . tOrmo 201.530) Dunorte S. -A. - classe 46. - são
de artigos de toucador))a-'
' . Clienilar S. A: Indústria 0,.e Arte.Indefirri‘o
pedido: e'.•
.
fites de Chenille (titular do registro "N9 650.119 - Rabeei-a - Indústria ' W ' 678.914 --/Limpidia • - Lancõme
irtori-Motosyan : (no pedido de'pre-,.' 228,004) - Não" tendo sido prorrogado, Química Rabechi Ltda. classe 46. S, A. - classe 48.
'
ferência da:,pat•.•• .PI termo 218000 a-- o ..taresente 'registro está extinto, de N9 687.616 - Emblemtica 218.003 e 218.004) :- Ar- _acôrdo com o artigo 119, item 1, do do dos Santos' Menezes - classe , 48 - NI, 683.938 - Unhas Copa Manu18:002
fatura Dental Standard Ltda. -vaselina).
, quive-se". o;-pedido de preferência. - Dec;' lei n9 1.005, de 21 de outubro de (com exclusão
classe 48.
" 1969.i
N9 703.394'- Voyage --- , MademoiDIVERSOS
N9 687.877 --Algamar -- , Orval InInstituto •de Química e Horinotera- selle Modas e Confecções S. A. - dustria
•
e Comércio de Produtos, Quiclasse
28.
,
do
registro
342.258)
pia_S.
A.
(titularSilveacre Naschnento (solicita, a re•
micos'Ltda. --- classe .48..
Não
tendo
sido
prorrogado,
o
presen•
: coneideração do despacho, técnico da
N9 725.919 -- Tots Victória In- , N9 703.286 -- Povo do Mar -'Late
registro
está
extinto
,de
acôrdo
com
pat. • PI têrmo 183.002) ,- Arquive-se o art. 119, item I, do Dec. Lei n? dústria e Comércio Ltda. - classe - boratório Indígena • Ltda.
classe 2.
- (com exclusão doe artigos inclic2a petição.
1,005,, de 21 de :fa`mbro de 1969 -' Ar- dos pela seção). Disiribui705.443
Brasinha
:N9
quive-se o pedido de caducidade reReconsideração de Despacho
clora-..de Cigarros Serv.-Cig Ltda. querido por Instituto Médico Indus- N9 551.659 - Ali State - Ali S'tate classe
'
•
46. (
trial de Aplicações Scieatificas (IMI) Welding Alloys Co. Inc. - classe 5
S. A. , Fabrica de Bebidas Cardoso DAS) S. A., por falta de objeto..
N9 '603.859-- Imacil Ind. Manu708.484
Cone
Sul
Cono Sul
.
N9
de Gouvea. (titular do têrmo 637.063)
fatureira de Artefatos de Cimento Li- Imp. e Exp. Ltda: - classe 1. ‘,
a Em face do parecer da D. M., recon- ' Laboratório Eeltrand Ltda. (titu- mitada - classe 16.
'Sidero o despacim de arquivamento lar do registro 243.791) - Declaro a
N9 708.1773 - Drogarias -- Drogarias .
Sociedada Ltda. -- classe 48
-N9 605.799 - Percor
(com a indicapublicado no D. O. (Seção III; de caducidade do presente registro.
de
Pinturas
Percor
Ltda.--classe
16.
Chenilar S .A. Indústria de Arteção exposta pela seção). ,•
16 de janeiro de 1970, para o fim de
Solemar
Antônio
614.009
N9
N9. 709.022 - Supernae- - Superdar prosseguimento. ao pedida, com fatos de Chenille (titular do registro
classe 36 - )menos nac Super. Mercados Nacionais Ltda. .
os exemplares de fls. 12-14, com ex- 228.063) - Não tendo sido prorroga- Custódio Costa
. --- classe 48 - (com as indicações exclusão dos artigos indicados pela se- do, .o presente registro, está extinto. para meias).
• de acôrdo -com o art.'119, itern 1, do N9 616.589 - Andrei & Andrei Li- postas pela- seção).
ção. _ •
Dec. Lei n9 1.005, de 21 de outubro
NaPaNavulkron
• N9 . 710.342
S. A. Fábrica Bebidas Cardoso de 1969 - Arquive-se as petições de mitada - classe ZO.
ear
Capaa
e Tapetes .para-.Automóvels
ea. (ttular do têrmo 638.821) fls. 11.
de Gouv
662.759
Simonira
Agib
RoN9
Ltda. - classe 28. ".•
- Reconsidero o despacha de arquidrigues Valia - classe 8.
--=;¡Coniercial •
N9 711.141 vamento,' publicado no D. 0.; Seção
N9 25.845 - Micron -.Fábrica de Iihoshi Ltda -- classe 48.
III) de 19 de janeiro de 1970, , para
Artefatos de Metais Micron Ltda. DIVISO DE MARCAS
\ o fim de dar prosseguimento ao pedi- •
SeaN9 711.214 - Emblemáfica
classe 48.
do e exigir do requerente a comproford Industrial Ltda. - classe 28.
vação do direito ao uso das medalhas,
Notificação
N9 563.450 - ..taquialfa - Produ•• N9 71 -1.453 - Elu - Paulo Dibe
constantes da cliché.
tos Químicos Alfa Ltda. - classe
_ Em 3 de adisto de 1970
classe .46 -' (com / exclusão de verSocieté Desusines Chimiques RloN9 604.773 - . Bite e Brush - Colga• `. •- •
n
ne Poulenc (no pedido de reconsidera- Ficam notificados os- requererites te Palmolive Company - classe 48 - nisesl.
Cleide
- Indústria de
713.493
ção do despacho que indeferiu o ter- abaixo mencionados a comparecer a (com exclusão do artigo indicado pela
N9
Arames Cleide. S. A. a-- classe 28.
' mo 647.670 marca Lorebox) Reeonsi- êste Departamento no prazo de 60 seção).
Tubozin
Tubozin
N9 714.246
dero o despacho . publicado no I). O. dias, a fim de efetuar o pagamento de
N9 643.806,- c:Tc - Cia. de Car Zincadora 'de Tubos Ltda.
classe
(Seção III) - de-1 de abril ele 1970 taxa final para que sejam expedidos
bonos Coloidais CCC --/classe 28.
1 (com exclusão dos artigos indicados
que indeferiu o pedido, para o fim de os certificados:
conceder o registro."
a
Lovida pela seção).
N9 299.563- IBIFAM - indústria N9 650.055 - Interpan.
.
,
N9 714.583 -- Metapol - Amador
Anuindo D'Almeida Machado Jr. Biológica e Farmacêutica da • Amazô- Ag. -- classe.48.•
(titular do térmo 361.623) Tendo ern nia S. A..- .
'Blue Angel "4-Abdo Teixeira de Carvalho - classe 1 -N9 '651.124
-(com exclusão dos • . artigos indicados
vista que o R. 334.309. tido como imsSalm
&
Cia.
Ltda.
, --. classe 48.
Bento
de
S.
.
peditivo,. pertence a, requerente, resol- N9. 471.556 - Mosteriro
pela seção).
do
Rio
de
Janeiro.
a-.vo, de acôrdo com o artigo' 146. do
Core%
N9 652.599 -- Stabilox
N9 716.065 =•• Lon - ar Tar•Indúsa
Cremar & Co. - classe 1.
tria de Produtos Quimicos Ltda. -Dec, Lei n9 1.005, de 21 de outubro
Notificação
N9 665.657 - Pomodoro - Monte- classe 46.
de 1969, reconsiderar "ex officio" o
.
Depois
de
decorrido
o
Prazo
de
lima Comércio e Indústria, de Ma-despacho publicado no D. O. (Seção
.
Basillea; - P. G.
•
N9
719.924
III) de120 de julho de 1970, que indea 60 dias, a partir da presente data teriais Agrícolas S. A. - classe 2.
classe .46.
feriu o pedido, par. o fim de conce- para recurso ou impugnação e se ne- N9 667.953 - Glycelyn - Custódio Campos & Cia. • Ltda.
nhum interessado do mesmo se va Daniel Moura - classe 48: "
. . N9 724305 - "Emblemática
der o registro.
Equi- ler ficam notificados' os requerentes N9 671.826 - Lia - Bijucabeleiroi pamentos Vanguarda Ltda. -- classe
Ind. de Bebida!, Valparáiso S. A. abaixo mencionados para comparecer ros Ltda. - classe 48.
,
28.- . (com a indicação _exposta pela
- (titular do têrnio 647.825) Na a êste departamento, a fi na de efetuar
Ban-Ito - Albert seção).
N9 672.858'
-1
conformidade dos pareceres, resolvo( o pagamento da taxa final, dentro do Tbomas
•
Morrei - class“8.
de ardo com o art. 146 do Dec. Le prazo de 60 dias, contadoS da data em
N9 725.122 -: Magnecal. - Fertili a
Ciba SoN' 673.278 --- Cibatex
n9 1.005, de 21 de outubro de 196) que tiver expirado aquêle prazo de
-zantesMgclIdúriComée
reconsiderar "ex officio" o despach recurso:
cieté Anonynie --classe 1 (com ex cio Ltda. - classe 46.

DErARTAMENTO. NACION'.;.,' •
)-. DA PROPRIE5ADE INDUSTRIAI

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
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- 1954 Quinta-feira 6
1) O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de
nicações até ás 17 horas: O atendimento do público pela Seção de
Reáacão será de 12 às 18 horas.
CO;12U

MARIO WICAL (Seção III)

EXPEDIENTE
NACIONAL
DEPARTAMENTO DE ' IMPRENSA
.
_
DiRE

• . . Gaw"

2) Os originais para publicação,
. ALBERTO DE BRITTO.,PEPEIR-A
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
CE8. DA seçÂO Or F.FoAczo
espaço dois, em papel acetinado CHEFE DO. ~VIÇO DE PUBLICAÇOE111
ou apergaminhade. medindo 22x33 J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
r1. -r`RIANO I. GUliVIAKAES
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial, quando conDIAR 10 OFICIAL
tiverem tabelas.
Serão admitidas cópias em tinta
preta e indzlével, a critério do
D .1 .N .
3), As 'reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, serão encaminhadas,, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente à publicação
4) As assinaturas serão tomadas no D .1.11 . O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira' de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderá
se encarregar também de encaminhar ,o pedido de assinatura ao
D.1 .N 'Neste caso, o assinante
rigirá ao DIN o pedido de assinatura e o pagamento do valor
coriespondente, na forma do item
,,
seguinte.
5) A remessa..de valõres para
assinatura, que será-acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita sõmente por

SEÇA

ito

Agento de 1970
'cheque ou vale postal, em favor
do Tesour3iro do Departamento de
Imprensa Nacional Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empresa
i Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília
6) No caso de porte aereo para
localidade não servida por êsse
mm'c, de • transporte, a De..egacia
Regional da Einprêsa Brasileira de
Correios e Telégi afos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, indipendentemente de
acréscimo no preço

7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em 'Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de darif as
Impresso nas oficinas Pe./Departamento de Imprensa Nerfenal
comercias aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes
. - •
ASSINATURAS
_8) os prazos aa assinatura e
REPARTIÇÕES
do porte -aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
JCr$ 18,00 Semestre
Cr$ 13.50 no primeiro dia útil do mês subse•
Semestre
Cr$ 36,00 Ano
Cr$ 27.00 qüente O prazo das assinaturas
Ano
para o Exterior é sõmente anual e
não haverá transporte por- vitt
,
Exterior
Exterior ‘
aérea.
• Cr$ 30:00 .•r
^ Cr$ 391)0 1 Ano
Ano o • •_,
.1.9) A. renovação deverá ser so*
licitada'.om antecedência de 30
PORTE AEREO
dial do vencimento da assinatúra .s
_I
e do porte aéreo Vencidos;' serac'
Crit
l02,00
Ano
,
Cr*
..,.•.•.
204,00 suspensos independentemente tle=c-'
Semestre
avisa-prévi0-NUMERO AVULSO '
•
- O preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os suple•
exemplar
•
mentos às edições dos órgãos .ofi•ciais. os assinantes deverão soliciO preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
tá-los no ato da assinatura.
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
/aça.> d• PláblICIellada do •xpoClionto do Dooartamonte

taaelowat de Prooriodadt , -ndustriale do Nfiniatérie.
ea Indiniatri... do Comércio

E PARTICULARES

Giulio Cesare - Giu- N° 546.718 - Jaco - Aparecido
149 725.291
io Cesare CabelEireiros Ltda. - cias- Ferreira Pessoa - classe 32. ;e 48.
. .
Frinorte
- 149 553.219 - Frinorte
Dippity-Do -, The S.- A. Industrie de Frio e Pesca
N9 725.313
classe 48, (com classe 41.
Gillette Company
exclusão de artigos de toucador).
N 9 554.059 Ara! - RepresentaN9' 725.584 --'Hadalergico - Her- ções e Comércio',Arzi Ltda-. - classe
manny Indústria e Comércio Hic S. n°38.
A.- classe 48.
N9 557.393 - Cogest - Cia. de CoN9 726.471 . - Procos Faproco Fá- mércio, Representação e Participaço
brica , de Produtos Cosméticos Ltda. Cogest - classe 38 - (com exclusão
- classe 48 - (com exclusão !SAS arti- do artigo indicado pela seção).
gos de toucador).
149 584.408 - Vina Dói Mar - Agosclasse 49.
'Revista do Hospital tinho da , Crua Mattos
N 9 420.41
das Clinicas . Hospitalar das Clíni- 149 568.086 - Arvid Arvid Comércio
cas da Faculdade de Medicina da de Artefatos de Vidro Ltda. -- elas.
Universidade de S. Paulo - classe 32. se 14.
N° 474.406 - Grão de Ouro - Ma- 149 568.460 Vodka Pavlova - Fária Benedita de Andrade
classe 41 brica Triannon de Bebidas _Ltda. - N9 482-162 - Tiipinamba - José classe 42.
Barranco do Valie - classe 25.
N9 504.037 - Carlos Gomes - Grá- 149 578.402 - Inditel Editõra Indifica Carlos Gomes Ltda. - classe 32. cador dos Telefones Ltda. - classe 32 - (com exclusão do artigo in1 505.426 - Bleck Cat - Casa da dicado pela seção).
India Imp. Ltda. - classe 41.
NO 580.405 -- Regal - Regal ReN9 505.484 - Becosa - Beco Dana presentação Ltda. - Classe 38.
S. A. e Comércio de Bebidas - classe
149 583.726 - Arapuê. - Editõra
n9 42.
'zelas Per- Musical Arapuá Ltda. - Classe 32,
- N9 508.880 - Agapé
nandes - classe 41.
149 585.745 -- ' Monterocha - ReN9 514.711 - Coreraa, Corema presentações Monterocha Ltda. •
Indústria e Comércio de Máquinas Classe 38.
149 591.388
Torresan -7 João
Ltda. - classe 14.
Torresan & Irmãos - Classe 42,
Owens
Tekk
N9 526.822
149 609.364 - Interlagos
Grá- inc. - Classe 14.
- fica Interlagos Ltda. - Classe 38.
N9 528.462 - Skindõ -José Tho- ' 149 614.417 -- Economia Rural
maz da Cunha Vasconcelos Neto.
Rio Gráfica e Editõra Ltda. .,- elasclasse 43.
se 32.
_
Asteca 8.
N9 614.419 - Vida Rural -- Rio
N9 529.208 - Asteca
Indústria, Core4rcin
/11ineraçãO Gráfica e Editôra Ltda, Classe 32.
classe 41.,

!

KYNCIONARIOS

149 624.181 - Centenário - Irmãos
Menegati Ltda. - Classe 41 (com a
indicação exposta. pela seção) .
.N9 630.841 Frente' Unica -AlfredoNey Keijok Lesse. e José Casall
Pilho - Classe 32 (com as indicações
expostas pela seção).
149 633.438 -- Orquesta Filarmônica de São Paulo - Orquestra Filarmônica de São' Paulo
Classe 50.
NO 633.965 -, Coleção Valentes Editorial Bruguera Ltda. - Classe
32 (com exclusão do artigo indicado
pela seção).
NO 634..276 - Op Oferta & Procura
- Carlos Matai de Souza. - Classe 32.
149 634.625 -, Graphis - Graphis
Artes Gráficas Ltda. - Classe 38_
149 637.471 -2 Mabel
Abel da
Câmara Martins - Classe 49.
,N9 638.581 - Alex - Ricardo Teixeira Ind. e Com.
Classe 41 (com
exclusão de manteiga e queijo) .
N9 841.246 -- , Vontobei - Doces e
ConserVas Vont,obel Ltda.
Classe 41,
149 643:058 Mozano Mozano
Modas • e Confecções S/A. - Classe 50.
149 644.175 -; Satin
Colgate
Palmolive Company - Classe 41..
149 644.178 - Solve - Co/gate Pai..
inolive Company - Classe 41.
NO 644.782 - Frema - Prairie Panificações S/A.
Classe 41.
?•19 648.181 - Daki,- (kin Baur
de Sá - Classe 42.._
149 464.543 - Café Império - Manoel FeVelo de Oliveira Lima
Classe 4/.

Sinal de Propaganda
Deferido

,

149 558.474 - Penedo - Peneo
Imóveis e Incorporações S/A. Classe' 33.
149 618.602 - Emblemático - Ja
tinho Crcações Infantis Ltda. Classes 36 e 33.

Marcas Indeferidas
10 485.00'7 - Margerete Astor KC

Margarete Astor Kommanditge
sellschaft - Classe 48.
Mofar=
149 579.015 - Anapex
Société Anonyme - Classe 3.
Cardio Hepar 149 ,618.259
Lessa Miranda 81 Cia. Ltda. - Clas
se 3. ,
149 622.728 - "Tab - The (Ao
Cola Company - Classe' 3.
NO 626.721 - Ger Plus - Produto;
Químicos e Farmacêuticos e Come
ticos Euramed Ltda. - Classe 3.
119 631.356 - Acnestrol - Labora.
toires Laroche Navarron - Classe :3.
N9 631.594 - Mebadin - (flexc
Laboratories, Limited - Classe 3.
NO 634,633 - Metaril Laboratório Farmacêutico Internacional -Sociedade Anónima - Classe 3.
149 650.007 - Ideal Ultrapolidor
Ideal S/A. Tintas e Vernizes - Classe 46.
N9 658.399 - Luteonin - Laborathric.7. Prismut S/A. - Classe 3.
N9 662.348 - Proquikeler - Pia"quikeler Produtos' Químico Farmacêuticos Ltda. -- Classe 1.

s•
CaSii i:a•(. ; eira ' 6'

'

Adiste .de 1970 . 1955
••n•••1INNI

- Fortaleza _- Torre- N9 584.969 /- Exataprint -- ExataLinN9 , 653.628 - Azostix -- -. Ame:, N9 678.921 -•• Adieu Rides-.
, „fação
--- N9 513.225
e • Mcagem de Café , Fortaleza print de Máquinas e Materiais para
Company, Inc. - Classe 3. ' _ , cnue S/A. -..Classe 48.
s• 43
' • • Antelmin - Cia. de N 9 679,947 - Cont surplac -a Usa-. L mitacla 17., Clase
Escritório Ltda.
Classe 38. _ . ,----663.658
N9-Produtss Químicos Laboratórios ver- p¡a Ind e : com. S/A: - Ciasse 28.1 10 543.012 :' - Café Dourados ' - Nç' 585.182 - Peg Mais Pag Me.'
- USM Corp. Oliveira Carvalho & 'Ltda. -.'Clas- nos - Jorge Canil - . Classe 42. •
ny - Classe 3.- . - , • - •
. . 1 , N9 690.271 -- Amme
se 41.' '
• ,
Labora:orlo •-• Classe 18.
A-Cal
N9 586.025 - Cidade Nua • N° 673.424
.
S/A: - Classe 3.' • N9 720.167 •- _Laje Plast.
Laje No 550.305
Queijo' • AlVorada • •••-• tôra Última Hora S/A. - Classe 32.
de Biela;'a
N9 0747447, - Nuit D'Amour - Jose" Plast Ind. de Impermeabilizantes L1: -Jo.s,e João de Mendonça - Classe 41. 10 589.360 - Los Angeles - Cara.
Classe 48.
- Fa.:a La , Silva
,.
1 nrtada - Classe 28.
No 550.9 6. 5
Serrana
Eniprêsa tonagem Los Angeles Ltda. - Cias.
Seriei N9 720.717 - Apicol
Ind. e de Com. e Mineração Trapical Ltda. se 38.
N9 683.823 - Carnason
"
ring Aktiengesellschaft - Classe 3. Com . de Produtos Químidos Apical - Classe 43.
N9 590.421 - Brazilian Bossa Nova
Far- -Limitada
Classe
-3.
N9 683.352 -- -• Nasc:-Dente
-S 10• 553.432 - Polar •--- Rethondin Messengers - Nilo Santos Pinto -a
macia • e' Laboratório Lobomar Ltda.' N 9 269.382 - Ringo -.Cooperativa ai Cia. Ltda. - Classe 41. Classe 50.
•
. - Classe 3. -- •
._- -,, 1 Arrozeira Bátovi -.Ltda. •-- Classe 41. -N9 556.026 - Atlantic
N9 -591.607 Souvenir - A Ser.
Penn
9 343.819 -ABC Educacional cia Fishing Tackle MFG. Co. elas- viçal
N9 696.529 ;- Paraná , Equipamen- N
(tos
S/A. Técnica e Comercial •-•
S/A. - Paraná Equipamentos
Indústria
(The
Educacional
•
ABC'S
Classe 42.
i
of
Industry),
Ernest
,
William
Mel.
Sociedade Anônima - Classe s 3. '
-I Ptan - Classe 32
-N9 557.951 - Filho da Uva - Ale- N9 601.605 - Cobra-,,'.. Cobra Cia.
•
.
' /as 692.300 -- Dsoga- Úo --2- Farinesxandre Ferreira de Almeida - Clas- Brasileira, de ,Alimentos Ltda.
N?
345.550
Coice
de.
Mula
-,
.1
cia Droga ft° Ltda. -. Classe _3. i Distribuidora' de Beb i das Butantan se 42.
. Classe 41.,
N9 727.870 „-L Special Products -. LimiSada -•-• Classe 42.
N9 559.202 (- Regina - Seguros e N9 607.381 - Palette - Sullana.
Paulo António de Andrade Stefanini N9 345.673
Corretagens , Regina Ltda.
dias- A. G. - Classe 44.
Coice' de ;Mula - se
s•• - Classe
3B. ••
,
.. •
Fernandes
Azevedo,
Bebidas
Ltda.
Triângulo - TriânN9 610.912
'
• '
N9 727.874 -, Special Products - Classe 42.
N9 562.161 - Nobre d6 Triângulo gulo, Com, e Representações Ltda. Ind. de Café Ituiatuba Ltda. - - Classe 38:
Paulo Mitônio de Andrade Stefanini. N9. 345.674
Coice- de Mula - -Classe
41.
- Cla.ssa 46;:s • ' :
'2."- •
Ind. de
•
Triânguio
Fernancles Aávedo, Bebidas Ltda.
•
4
Cias- N9 562.247 - Independência -- Cia. Grampos Triângulo Ltda:
N9 728.293 - Clean-Phone Cie-, Classe 43: ,
,
an-Phone Limpeza e 'Desinfecção de N9 380.159 Nova Lisboa - Lan- -Independência de Comércio LS•da - se 38. Telefone Ltda.- --• Classe 46;
ches Nova Lisboa Ltda. - Classe 41. Classe 38. _
No 615.091- - Café Union -'Jalme
Muifios Rivas - Classe 41,.
N9 451.974 - Camara - Cia. de ,N9 384.304 -- S. M. Itaqui - Por- -N9 565.617 - Ararebein Okoshi
IVIaterials _ de Revestimentos e Cons- celana e Steatita S/A. - Classe 25. Shumei Akino - Classe 41. .
• N9 616,209Ç._ Páscoa das Fm-ninastrições Comarc - Classe 16.
.
N9: 395.616 - Melgaço
Antônio &N9 566.048 - Alvorada - Bandle dos Imigrantes POdugueses Cia. Ltda. - Classe 41. - co Bordallo Brenha • S/A. -- Cias- N9 498.966 - Baffle-Mix - A: P. Joaquim Faustino ---- Classe 41.
Green-do Brasil S/A. Comercial, InÇ
N9 524.965 - . Washington - Was- N9 566.056 - Pinturas Brasília ••dustrial e Técnica - Classe 16.
s - - 545.934 Disfei-tal - Disfertal nington "Hotel e Restaurante Ltda. Pinturas Brasília Ltda. , Classe 38. N9 617.840 •-Magna Carta - JoN9
Classe 41.
19.568.098 •=, Santa Cecilia - Pa- seph E. Seagram & Sons, Inc. •-••
Distribuidora de Ferros e - Aços Ltda.
N9 531.688- - Asturias -a Editbra pelão Santa Cecilia S/A. - Clas- Claáse 42.
•-• Classe. 5.
Classe 32. se 38:
Com. Americana Ltda.
• N9 619.751 - Siara - Livraria e N9 555.614 - Tacryl - Dov Osni
N9 533 528 - Fotoscope - Rubem N° 568.138 - P.R. - Stú(U.s, P.R. Editôra Siara Ltda. --, Classe 32.
.
Classe-23.
Confecções de Elementos para Pro- 10 621.897 - Villsa-nor - Bar O
Romeiro Peret - Classe 25..
590.761 - Emblemática
N9
N9' 539.352 • - Pery - Escola de pagandas Ltda. - Classe 38.
Lanches Villa mor. Ltda. - Classe 42.
Screen Gerns, Inc. - Classe 36.:
Assistência ao Pequeno Trabalhador N° 575.983 - Alpha - Agência
9 622.439 - Real - Antônio De.
N9 610.393 - J. A. - J. A. Rou- ,- Classe 41.
Alpha Ltda.
Classe 38.
•
,
quech & Irmão - Classe 44:
pas Ltda. - Classe , 36.
N9 625.842 - Sil - Si"1 Sociedade
Aecnoinecâ- N9 610.467 -- Tip
Immobilia Ltda. --- Classe 50.
nica /Industrial Pirituba Ltda:.
Classe 5.
Focuss - :Alfredo
N9 626.742
_
MÉDICOS
Souto de Almeida - Classe 32.
Nivesa So•
N9 622.254 - Nivesa
ciedade Anônima Com. e -Ind.
9 627.308 '--j• S. , Francisco - LanClasse 11 .. ,
ches S. Francisco Ltda. -classe 41. FARMACÊUTICOS
N9 623.270 -•-•• Balear - :Central
N 9 627.424 - Mundial- -Inds.
Corsetera, S/A - Classe -36: , •
A.
Alimentícias Mundial S/1.-.."----••ClasDENTISTAS
, •••
se 41.•-."
\'‘ N. 627.339" : - Chinelos Twist FranciscosCapel LOpeá• -- , Clasáe 36.
9 628.042 Brasil Nosso ••••:,
Cooperativa Editóra e de "rrabalhO
VETERINÁRIOS
- N9 378.496 - Firmex - Perfirmade Pôrto Alegre Ltda. - Classe 32.
Cine Ltda. --Classe 48.s ,•
I N9 633.754 - Platano - Toi.rela.
•- - Dermobion N9 652.102.
ção Aliança Ltda. --- Classe 41.
'"-alevaquímica, Laboratórios, ,S/A. classe 3.s • N9 635.429-- S. Gabriel - Viti
Vinícola Caçador S/A. - Classe 42.
N9 652.324 - 'Alfa - - Henriques &
Filho - Classe" 46. N9 637.494 - Talisman - Miguel
Tennenbaum - Classe 41.
N9 655.691 r - Produtos Globo ..,.
S. Brandão •& Cia.
N9 638.866 - Diário do Oeste --•
„ -•••-• Classe 3.
Leonidas Schwindt - Classe 32.
Coramet - Coramet
N9 66.774
Com. e Ind. Ltda.
Classe 1.
N9 639.829 - - Diplomata' - , Cia.
Riograndense de Negócios S/A. -Iguaçu - Conserva• N9 663.291
Classe . 38.
ção Iguaçu Ltda. - Classe 46.
Nç' 664.857 - Cicanfix - Comia. Flama Re-.
.N9 639.887:- Flama ,--s- cor Com. e Ind. de Tintas Ltda. presentações Ltda. -- Classe 38. ,
VENDA
•
it
•Classe 46.
N9 640.412 - RV - RV Serviços
•
. •
Eletro Técnicos S/A. -- Classe 50.
- N9 666.323
Multipack -.Multi
Guanabara
ta
•
.
pack Embalagem Espaciais Ltda. N9 640.878 - Paris - Calçados
„.
Classe 28.
Paris
Ltda.
- Classe 36.
Avenida Rodrigues•Alves n•
N9 643.075 - Beira Mar - CorraisN9 670.330 - Alkor - Alkor Weri
sária de Desp achos Beira Mar Ltda.
' Kari Lissmann - Classe 28.
Agencia 1:
- Classe 38. • ,
N9 670.343 - Vitacor ;-."Carbret1
da
Fazenda
Ministério
,
N9 644.081 - Diário de 4 Páginas
Limitada. --•• Classe 48.'.
Classe 32. - José Freitas Nobre
N9 672,030 49 Centenário de Ai-arcas
645.573
Mercado
Pedidos
pelo
Serviço
de
Reembáso
Postal
N9
Marialva Gaiimarães de Melló Classe 48.,
e Patentes - A Serviçal Sfes. ace•
nica e Comercial ,,- _Classe 38.,• • •
N9 672.779 - Biozim OrmOnoterapia Riciater do Brasil - S/A. ••••-•
N9 645.992 - Brasilsider --Brasillíder de Seguros Ltda. - Classe 41.
Classe 3. ;
S, j'aão" Batista
N9 676.339 s.:a.-- Precabel - Procabel
N9 C49.326.
Produtos para Cabeleireiros Ltda. Gráfica S. João Batista
, Classe- 48.
Classe 38.
\
N

•nn•••••n
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•
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N9 649.828 - Alvorada - Bar
N9 757.626 - Jornal,. dos áports N9 758.047
Açougue .Mageseetta,
Mercearia Alvorada Ltda. -- das- Saci edade Anônima.
lanitada.
'se 42.
1
757.628 - Jornal 2V 758.056 - Com, de Louças BeiNs, 757.627
N9 650.044 - Coleção Maravilhas dos Sparts S/A.
rão S/A.
do Rio - Editorial Bruguera Lt1a. 2V 758.067 - Editôra Rhodes LiClasse 32.
N9 757.636 - Café e Bar Marco.: mitada.
N9 650.531 - Orleans - Orleans ense de -Cascadura Ltda. •
Contábil e Assuntos Fiscais S/C fa- N 9 757.645 - Confecções Lortex N9 733.073 - Vilawagen Auto Peças Ltda.
mitada - Classe 33,
N9 757.653 - • Lee Wolks Autome- N9 753.076 - Geraldo Rodrigues.
Titulo de Estabelecimento
canica Ltda. .•
N9 758.084 - Bar e Lanches JaIndeferido N 9 751.654 - Manufatura de Mo- mor
N9 448.229 --isanco de Brasilia -- las ,JCK Ltda.
2V 758.123 '-' Barcos Levefort apConsórcio Fluminense de Expansáo
aledacle, Anônima Ind. e Com.
N9 757.668 -7- Stúdio 74 ...Ltda,
e Cemére'o S/A, - Classe 33.
- N9 758,153 - Quitanda e MerceaYu Lien •Tien.•
N9 757.673
'N 9 499.554 -- Intercommeree
ria N. S. da Conceição Ltda.
Classe 33: •
Milos Soumar
Sanitron Ind. de N9 758.1E6 - A. M. Barreto Casa
N9- 757.742
N9 504.945Rede ,Nacionel dos Aparelhos Eletrórr:cas Ltda.
de Saúde Senta Helena.
Esportes - R-(a- oio Globo ' S/A, - N9 757.744 Instalaarra. 2V '758.197 - • Tinturaria Asteria,
Classes 8, 32, 33 e- 38 •
Brasileira de Eletricidade e Gás Li- Limitae:a.
N9 511.686 - Fonte Ijui - Refri- mitac-a. •
N9 758.222 - José R. Lindley
gerantes Vontooel Ltda. Fonte Ijui `N9 757.755 - Málaga Arquiteturas Rijos
S/A.
- ,Classes 43 e 33.,
Construções Ltda.
N9
753,295
Promisa Produtos ne
'Comercial
Star
de
634.840
.N9
N9 757.759 - Roberto Pinheiro Salho S/A.
PalióÉ - Maria Aparecida Borges
raivá.el988e
753,296 - Prorhisa_Produtos de
N9 757.762 -- Artefatos .le Cosi.. Mi2V
lho S/A:
N9 63e.62:5 Edificio •- ereta Ltda. Arcon.
An'emio Fernandes da 'Pensava N9 757.763 - Instituto de Orienta- 2V 758.316 - Silva, tenuzza & Cia.
Classe 33.
ção. às Cooperativas Habitacionais ae Lirntada.
Minas .Gerais Inoceop. *
Ns. 758.317 - 758.318 - 758,319
EpioPielas
- 753.320
758.321 - Silva, 1-e
N9 757.765 - Hercules S/ . ,Ci e- uuzza
& Cia. Ltda.
Apresente Procuração:
dito, Financ'amento e Investimentos.
la 9 484.653 - Pedro Zotovici & Cia. N9 757.763
Hercules S/A.; çré- N9 758.329 - Leda Lillian Leone.
Limada.
ciito, Financamento _e Investimentos. Ns. 758.330 - 758.331 --- Leda Lil.N9 656.217 - Fábrica de Emendas N9 757.768 - Herminas S/A Dis- •lian Leone.
Para Correias Hercules Ltda.
Ne 758.401 - Bebidas Lisan Ltda.
tribuição de Valores
N9 758.402 - Autó Peças Avedic
N9 742.052 - Com de Peças Para Ns. 757.769 - 7k7.770 - Herminas
Limitada.
S/A. " Distribuição de Valôres.
Au i ornáveis Ltda .
N9 742.061 - Henrique Adolpho 1 9 757.771 .- Cia. Textil Bernardo N9 753.404 - Richard do Brasil
Mascarenhas. "
Bebidas Ltda.
Relma,nn.
N9 758.408 - Ferragens Nacional
Ns. 757.772 - 757.773 - 757.774 Limitada.
N9 742.064 - Edaic Editdra Agro
757.775 - 757.776 - Cia. Textil
Industrial e C.ientifica Ltda.
Bernardo Mascarenhaa.
2V 758.439 - Castro Bandeira inN9 742.087 - José' Francisco Ho
hístria
Comércio de Calçados LiNs. 57.777 -- 757.778 - 57.779 -- mitada.
wat Gusmão.
Cooperativa Central dos Produtores - 2V 758.421 -, Contap Consultoria
N9 742.101 - Cia. Agullar Edi- Rurais deMinas Gerais Ltda.
Técnica de Adm. e Planejamento Litora.
Abril mitada.
Ns. 757.781
757.782
Etneciv Ind. e Com. Cultural Ltda.
• N9 742.118
2V 758.470 - Auto Mecânica Barn
de Estopa Ltda,
N9 757.796- - P. O. Galeria de Retiro Ltda.
N9 742.118 - Casa de Carne Leão Arte Ltda.
N9,758.488 - Ind. e Com. da ProLimitada.
N9 757.797 - Gildo Bomfim Car- dutos Eletrôni cos Alex Ltda.
N9 749.798 - Tasteful Cosméticos neiro.
ApreSente . Novos Exemptares
Limitada.
N9 757.798 - Livraria Joinvillense
749.802 Limitada.
Ns. 749.799 -,' 749.800
2V 537.219 - Cia. Cestol Inds,
- Tasteful Cosméticos Ltda.
N9 757.799 - M. Barão Mero.
5leos Vegetais.
• N9 749.881 - Enzo Dell-Amico.
N9 757.800 - •Tecnoprint Grafica 2V 626.968 - Agrafarrna Santa Fe
Saciedade Anônima. ,-N9 750.708 - Inds. Reunidas Vul- Sociedade Anônima.
cão Ltda.
•N9 757.801 - Super Malas Ind. e 2V 646.548 - Aktiebolaget Astra,
ABR - Associação Com. Ltda.
N9 752.009
Apotekarnes Kemiska Fabriker,
Brasileira de Refrigeração.
N9
757.802
Cia.
13rasilaira
2V 693.629 - Filex S/A. Unito
Euripides Mala ae Roupas.
N9 752.049
fg ul Americana de Produtos ElástiAlbuquerque Pereira.
,
N9 757.842 - Varzeana Panifica- cos.
__ N9 752.064 - Nicola Tufo.
ção, Gêneros Alimentícios 'e 1/ti/ida- 2V 702.887 - Wandafarina -Produdes
Domésticas
Ltda.
tos Farmacêuticos Ltda.
N9 752.065 - Mulca S/A., Ind. Y
Comércio.
Nç' 757.850 - Creações Bazuza Li- 119 725.380
Irmãos Guimarães
•
Droguistas.
N9 752.072 - Daphnis Ferraz Bar mitada.
tos Fonseca.
N9 757.982 - Mecánica de Auto- 119 729.348 - Globo 13/A." Tintas
N9 752.079 - VVA. H. Underberg móveis Malvox Ltda.
- e Pigmentos.
- 'Albrecht & Cia. Ltda.
N9 757.983
Viação Santa Soim 1
1 9 '730.259 :-- American Cyana,..nid
N9 752.080 - VVA. H.. Underberg
Company.
.- Albrecht &, Cia. Ltda.
N9 757.986 - Cdfneii Cia. Comer- 119 501.879' - Modas Fabiola Tida
N9- 753.184 - SBIL -• Sociedade
cial e Exp.
Brasileira de Imóveis Ltda. S/C.
• 2V 522.022 - The Singer Company.
149 757.900 - Irmãos Vieira Ltda,
N9 756.021 - F. N. Sternberg. _
2V 644.744 - Monstar Ind. e Co
Jcão Francisco vi mércio de Tecidos e Artefatos Ltda.
Syara Transportes 2V 757.992
- N9 756.033
eira.
Rodoviários Ltda.
2V 648.265 - Emprêsa Industrial
2V 757.993 - Televisão Lages Li- Garcia S/A.
' 756 .038 - Cacique -Lanches Li
mitada.
nitada.
N9 650.920 - MetalúPgica Pipa In2V 757.994 -- s.piaiL
1_41 iústria e Comércio Ltda.
N9 757.200 - Parise & Cavichioll.
Transportadora e Comercial.
N9 651.140 - Allied Chemlcal
1•19 757.265 -- Paulo Fernando Pe2V 757.995 - Ita,
tda. Corp.
Irosa.
Bandei- N 9 653.180 - T,at2pa Tratamento
N. 757.610 --r Eduardo Pinto de 2V- 757.99'7 - Autorinhas Ltda.
Técnico de Papéis Ltda,
Azevedo.
•

•

,

Ageisto de 1970
119 4:55.320 - Ind. de Tintas e
Vernizes PC rassl Ltda.
N9 674.629
Emp"rêsa, Gráfica 0
Cruzebei S/A.
N9 742.136 - M. C. Cinematograe
fica Lpa.
José Dantas Pereira.
N9 652.134
N9 664.89e
Cano Erba S.p.A.
N9 705.674 - Silvest Ind." e Com.
Limitada.
119 711.060 - João Ribeiro benmitt.
119 719.705 - Representações E-es-

mos Ltda.
119 722.615 - Inds. Quhnicas AMcy Ltda.
N9 621.345 - Remaco.
• N9 555.367
Alcides Alonso Gar•
cia.
119 564.721 - R. J. Montag.
N9 567.239 - Superfix Represelaa
tações Ltda.
N9 641.958 - Otavio Matos,
N9 650.430 - Publicitaria Orient(
Limitada.
Cuinpra Diversas Exigências:
N9 260.691 - Laboratórios Baldassarri S/A.
N9 334.777 - The Sherwin W11,li ams Company.
N9 515.480 -- Frigoríficos Minas
Gerais S/A.
IV 614.969 - Paulo Eckner Lisboa.
149 615.159 - Recordati, Laboratório Farrr zologico S.p.A.
N9 626.932 - Casa de Saúde HUmaitá Ltda.
N9646.910 - Karibê S/A. Ind. e
Comércio.
N9 65S.7t4 - Laboratór%e Silva
Araujo Rousse' S/A.
119 660.938 - Laboratórios Prismut
Sociedade Anônima.
N9 661.911 - Bristol-Myers Com..
pany.
N9 663.663 - Cia. de ProdutOS
Químicos Laboratórios Verny.
N9 674.279 - Laboratório Neomed
Limitada.
.
N9 678.004 - Mead Johnson &
Company,.
N 9 678.907 - Lancôme S/A.
N9 684.061 - Buller S/A. Laboratórios Farmacêuticos.
249 684.463 - Unilever Limited,
119 689.149 - Instituto de Quimica
e Bibiologla S/A.
6a4.982 - Alberto Garcia,
N9 722.248 - Laboratório Ciceto
Diniz S/A.
N 9 724.360 - Perfumaria Ophir
Limitada.
119 725.606 - Sandoz S/A. (San.
dez A.G., Bandoz Limited).
N9 730.133 - Chas. Pfizer & CO.,
Inc.
N9 730.134 - Smith Kline
French Overseas Co.
NP 130.131 - E. I. du Pont ao
Nemours and Company.
2V 730.344 - Cano Erba S.P.L.
N9 640.606 - t.flhl S/A: 'nets. Mecânicas e Metalúrgicos.
' r9 649.649 - Tecidos Dio'rama Limitada Imp. e Com. N9 655.063 - Emnrésa Industrial
Garcia S/A.
N9 656.487 - Joseplf` dancroft &
Sons Co.

-
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N9 656.963 --- Michel Chaya, Moghrabi.
No 660.476 - Carlos .Alberto Teixeira Menezes.
N9 662.820 - Boutique e Cabeleireiros Charmaine Ltda.
,-N9 664.938 - Loja, Rodoviária Limitada.
N9 742:101- Panificadora e Confeitaria Eliana Ltda.
N9 749.872 - Vinicola . Caxias Limitada.
N9 749.874 - Vinícola Caxias Limitada. N9 749..875 - Ernesto Andrade &
• Cia. Ltda.
- N9 749.876 - Cândido S: Perfect°.
N9 749.877 - Nery S. Filho.
• N9 749.878 - Maria Pompeia
Nascimento Andrade.149 749.880 - Cia. de • Inds. Químicas do Nordeste Ciquine
N9 753.109
Cerâmica Blockfort
Limitada.
N9 753,110
Cerâmica •Blockfort
Limitada.
149 753.111 - Banco de Adm. Pociedade Anônima.
N9 753.112 - Banco de Adm. Sociedade Anônima.
• N9 753.133 - Matadouro GaÁlão
Limitada.
• N9 276.138
S/A. Farmacêutica
'
N9 518.748 -, Dr. A. . Wander: So:Medade Anônima. -.
149 579.002 - Mofarmo, • Sociate
Anonyme.
N9 648.679 - Sintesia Carioca Ind.
.Química S/A.
149 659.161 - R. S. Hudson Limlted.
N9 663.343 - 13raSmotor S/A. Empreendimentos e Participações.
149 663.361 - Brasmotor S/A: Empreendimentos e Participações.
149 .674.648
Emprêsa Gráfica O
Cruzeiro S/A.
•
N9 686.728 • - 'Laboratório Metros
• Sociedade Anônima.
N9 690.665 - Ind. Chimica e Irarrnacêutica Italseber S.p.A.
• N. 9 702.401 - Bristol Myers Company.
149 712:761 - Construtora Vale do
Piracicaba S. A. , - Convap. 149 712.781 - Construtora Vale do
Piracicaba S/A. Convap.
N 9 720.511 - Laboratórios Organon
do Brasil Ltda.
149 -728.894 - Pecofarma Indústria
Agro Pecuária Ltda.
N9 530.658 ;- INRI - Instituto
Nacional de Relações Interamerica-

(Se0.0111)
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N9 547.798 - Tintas International 149 150.466 - Indústria de .aetals
Sociedade Anônima. - Arquive-se. Vulcânia S. A.
• 149 824.925 - Deud Feres Titanus.
149
156.027
Albano
Luiz Campa
- Arquive-se.
ner.
149 757.786 - Laboratórios Moura
Brasil Orlando Rangel S/A. -- Ar- 149 159.'365 - Martins Berkmiller.
quive-se.
149 167.285 -- Sauras, Blaya & Cia.'
S. R. I.
N9 168.26d --- Vilcan Estamparia Êv•mitada.
DIVISÃO DE PATENTES
,
- N9 168.686 -- Máquinas Agrícolas
Rio., 3 de agôsto de 1970
Itapira Ltda.,
149 178.221 -Luiz Armando C. TeiNotificação
xeira.
...mt notificados os rega...ires
14 9, 179.551
Shunichi Tsutsumi. abaixo mencionados para comparecer
149 179.933 - Ericsson Telephones
a êste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final e da Limited.
primeira anuidade dentro do prazo de
149 179.990 - Manoel Machado Car60 dias.
-••
doso Fonte.`-N9 180.133 - General Electric Ctm-tPrivilégio de Invenção Deferido
pany.
149 141.903 -'Aperfeiçoamentos em
N9
Mecanismo de Teclado e Harmôôni-. ção. 180.380- Justino/ João Conceicas - -Jair Ferreira Prados.
) N 9 184.381 -- José Herculano Domingos.
•
Privilégio de Invenção -- Indeferidos
149 184.725 - Walma, Indústria e
N9 151.431 - Aperfeiçoamentos em Comércio de Materiais Elétricos LiAbajour e Similares - Novarte In- mitada.
dústria de Artigos de Presentes S. A.
149 184.727 - Paul Kaiser.
W 193.642 - Tábua de Leitura e
149
185.000 - Paulo Nishimura.
Cópia - Fernando Nogueiya de Carvalho..
140 185.053 - Tiel Técnica Inana,
N.' 199.601 - Máquina Para Ama,•
• Ltda.
ciar CarneS, 'Legumes 'e Outros Ali- trial' Elétrica
N9 '185.108
Max Pasbrig.
rnentos,-- Antonio Martins Cabrera.
N9 185.841 - Companhia Moacyr
Exigências Técnicas:Perelrarde Souza Papéis.
N9 147.065 - American Home Products Corporation.
N9 190.898 --- Iriel Indústria e coN9 148.186 ..- pucci S. A. - Arte- mércio de Material Elétrico Ltda.
fatos de BorraciSa.
149 191.208 -- Borg-Warner Corporation. .
N° 148.369 - Humberto Zilli.
•

•

•

•

,

•

•

•

•-

nn•n••.

1 MIcrofilmágem

de

Docurnentos
REGULAMENTO

Divutgaçace a* 1.101

PREÇO: CR$ (IN

tias •
NQ 538.391

- Heublein,
149 562.248 - Chinis & Adrianos
Limitada.
-149 615.586 - Sociedade . Rádio
Idareoni Ltda.
N9 697.571 - Ind. e Com. Luiz XV
Sociedade Anônima.
•
709.742
Almo
Imp.
o ¡art.
No
Limitada.

Olterzde-se • pedidos pelo 'Serviço - de Reetubôlso Postal

Diversos

Em 'Brasilia

•
149 494.418 - Com. de .Tolas. Re-

)6gios e' Bijouterias Símbolo 't"_1 1;da. Prossiga-se com exclusão dos artigos
Indicados pela sacão.

ta VENDAI
Na Guanabara

kçao de

Vendas: Av:

Rodrigues. -Alvos.

• Agénda_ I: Ministério da Fazenda

Na Sede `•do D I

•

1957

N9 191.216 - Cia. Induttrial
sileirr ,de Calçados Vulcanizados Vul
cabras S. A.
149 192.345 - Ono. bre Bonesso.
•N9 "•192.543 - A. Lucchesi & Ciai_
Limitada.
•149 192.698 - Paulo Pierre Mexia.
zes. •
•
•
N9 193.561 - Eletro Mecânica Rayl
light Lida, ;,
N9 193.654
Fanem Ltda.
L.
'
149 193.826
•Ricardo Sen, Tinb .
Lien.
•
N9' -194.065 - Luiz Schuett de MO,
raes e Udo •Sterzinger.
•N9 194.130 - Xerox Corporation, •
• -149 194.131
Xerox Corporation.;
N9194.138 - Siu Sek Ta.
N9 194.139 - Siu Sek Ta.
N-9 194.145 ,:-. EzequieT Augusto.
N9 194.148 - Jean Colonna Ceceal-J
di.
•
„
.
_
•
• '14 9 la4.149
-- Jean Colonna Ceceaidi.-

-

149 194.150
jisawa Pharn-acêu.
tical Co.. Lttl •
N9 194.155 LDunlop ComMily
Limited.
•
•
N9 194:156 - •Cook Paint &4".•rnish Company.„.:' • -•
N9 194.157
Cooper,,, Mc 4i0k,111 .
& Rober'-son
•-• 149 194. 8 - United Glass Lirrated.
, N9 194.161: • General Foods Corporation.
N9 194.163 - Caterpillar 'Prae
Co.
N9 194.164 - Omega S. • A. Artefa•
•
tos de Borracha. '•
N 194.165 -Cia. Naeionai de
sentes •:Conap".
N? 194.166 - Adolfo 0 . branailico.; .
•N9 194.169 - CarbrunnS. • A. In••
dústria e Comércio.
• ,
N9 194.172 - Indústria e Coin-ecio
•••
Reno Ltda.
149 194.173 --Cereral Flecti. e nom,
pany.
.
N9 194.175'- Xerox Corpore'lNn.
Geigy. ' S A
N9 -194.185
R..Gelgy S. A.
149 194.186:J. R Geigy S. . A.
^ N9 194.187
N9 194.188 -2 Sarty S. , A. incius-i.
tria e Comércio.
Solvay Et_Cle.
• N9 194.190
B. H. Technical De- N9 194.191
•
velopment Limited.
• N9 194.192 -L-Hercules incorpora-.
ted.149 194.193 - Pilkington broLliersS
:
Limited.
149 194.194
Sumitomo Cheinical
-• ••
Company Ltd.
• N9 194200 Continental Can c.". impany Inc..
N9 194:201 L- Companhia União I-abril S.A.R.L.
.
149 194.203 Buckman Labora tines
Inc. . •
N9 194.205 - Filtro Salus,Indástria
e Comércio : Antonio Nogueira: S. •A.
Jamashita Jukio.
194.206
N9 194.207 - Coralid de Castro Pe:.

r-

reiro.
149 194.208
Industran;indústrsui
de Artefatos de Metal S. A.,
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N9 194.209 , - Witold Jerzy Janin.
N9 194.210 - Witoíd Jerzy Janin.
N9 19.211 - Mauser Kommandit
Gesellschaft.
N9 194.212 - Kerbmaker (Overseas)
, Limited.
N9 194.213 - José Manuel Garcia.
N9 194.220 - Ethy/ Corporation.
N9 194.221 - Atom Auto Peças Limitada.
N9. 194.222 - Artur Fischer.
N9 194.223 -- Artur Fischer.
N9 194.224 - Celso GontijO de
Paula.-N9 194.226 - Heinz Augusto Rogowski.
N9 195.111 - The Ohio Brasa Company.
N9 206.829 - Baltazar Cari Von
Plateia.
n

Oposiçd

Couros Ofco Ltda., Globo Indústria
e Comércio de Artigoc; Esportivos Limitada, Fábrica Dowal S. A. Calçados
e Artigos Para Esporte (OpOente do
termo n9 151.074 Fábrica de Tecidos Tatuapé S. A.,
Textil Gabriel Calfat S. A. (Opoentes do têrmo n9 160.039 - P.I.).
N
Auto Comércio e Indústria Acil S.
À., Resil S. A. Indústria e Conaércio (Opoentes do termo n° 161.228
..
P.I.).
1Vlassimo Ballardini (Opoente do termo n9 162.334 - M.I.).,
• Pagam S. A. Industrias ReuruClas
(Opoente do têrmo W 163.285 - P.
Metalúrgica Duque S. A. (Opoente
do termo n9 164.455- D. ou M.I.).
Filuehauf do Brasi 1S. A. Indústria de iVaturas (Opoente do têrmo
a).9164.580- P.I.).
Metalúrgica Oriente S. A. Opoente do termo n9 164.810 - P.I.).
• fruehauf do Brasil S. A. Indústria de Viaturas (Opoente do termo
n9 164.933- P.I.).
•
• Máquinas Var¡a S. A. (Opoente do
t-ermo n9 165.031 - P.I.).
.$ão Paulo Alpargatas S. A. (Opo-`
ente do termo p9 166.534) - D. ou
•
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Roupas Para Homens no Estado da
Guanabara Opoentes do têrmo número 181.967 - M.I.).
• Teicon S.. A. Indústria e Comércio
Opoente do têrmo. n 9-186.758 - D.
ou MJ.).
Telcon S. A. Indústria e Comércio Opoente do termo- n9 186,759 D. ou M.I.).
Cerâmica Saltense Ltda. (Opoente
do termo n9 186.778 - D. ou Md.).
Indústria Paraense de Artefatos de
Borracha S. A. (Opoente do termo
"n9 188.868 -D. ou
' Indústria Paraense de Artefatos de
Borracha S. A. (Opoente do têrmo
n9 188.870 -- D, ou M.I.). •
Indústria Paraense de Artefatos de
Boracha S. A. Opoente do tênia°
n9 188.873 - D. ou M.I.).
Tranquillo Gianini S. A. Indústria
de Instrumentos de Cordas (Opoente
do termo n9 196.951 - M.I.).
Multiplast Indústria.; de Plásticos
Ltda. (Opoente do termo n 9 197.619
- M.I.).:
Projetores Cibié do Brasil S. A. e
José Benoffe (Opoentes do têrmo número 195.108 - MJ.).
Projetores Cibié do Brasil S. A. -e
José F3erloffe (Opoentes do têrmo número 199.109 - M.I.) .
Macopel Comercial de
, Papeis Ltda.
e Irmãos Brassalotto Ltda .: -(opoentes do termo n9 200.057 - M.I.).
São Paulo Alpargatas S.A. (opoe.nte do termo n9 190.802 - D. ou
.
M.I.) .
Coplasil Indústria e Comércio de
Plástico Ltda. (opoente do termo, nu-•
mero 192.548 - M.I.).
Cooperativa Madeirense Caxiense
Ltda - Tijucos Indústria e
Gemerei° "Citinec" e Madereira Germano Pissani S.A. Indústria e Comércio (opoentes do termo n9 192.69'7
- ,M.I.).
Porcelana Real S.A. (opoente do
termo n9 19.2.062
M.I.).
Bozzano S.A. Comercial, Indústria
e Importadora (opoente do termo número 193.833 - M.1.) .
Cumpra as exigências
N9 190.802 -- Décio F. Mascarenhas.
•
N9 192.548 - Fiorenzo Sivis.
N9 192.697 -- Antonio Luiz Monteiro.
N9' 193.062. - Companhia Vidraria
Santa Marloa.
N9 193.833 -- Paulo Spada

São Jorge Ampolas Ltda. (Opoente
do termo n9 167.138 - P.I.).
Floriano , Peixoto Ramos (Opoente
do têrmo n9 170.752 - P.I.).
• Metalúrgica Oriente S. A. (Opoente do têrmo n9 171.143 - MJ.).
Indústria Pias Mec Ltda. (Opoente do termo n9 171.256 - M.I.).
Divisão Jurídica
Ford Willys do Brasil
A. (Opoente do termo n9 172.715 - M.I.).
EXPEDIENTE DO DIFLETC/R
Ulderigo Mazucco (Opoente do terEm -3 de agosto de 1970
mo n9 173.942 - P.I.).
Omega S. A. Artefatos de Borra• Diversos
cha (Opoente do termo n9 174.230 M.I.).
N9 586.400 - Trinity Equipament
São Paulo Alpargatas S. A. (Opo- Corp. - torno sem efeito o despaeno acinn , ablicado no D.O. - Seente do termo n9 176.175 - M.I.).
Oto III - de 17-7-70.
Omega S. A. Artefatos de Borracha
(Opoente do termo n9 176.182 - M.
I.).
Seção de Transferêr,""Arpa - Artefatos de Papel e Papee Licença :
, Mo Ltda. (Opoente do térmo.númeso 178.449 - M.I.).
gxigênclas
Perfumarias Phebo S. A. (Opoente
do termo n9 180.399 -- D. ou Mi.)..
Cumpra exigencias:
são Paulo Alpargatas S. A. e SinMontecatini Edson
tjuno
dicato da Indtletria de Coatteçõe
' de
pat. PI termo n9 161.486).

'(Seção

AgCsto de 13./0

Na. 756.663 - 'i56.664 - 766.665
Heber'ein & Co A.G..
Cumpra exigências:Badische Anilin
N9 756.760
Fábrica de Grampos e Máquinas Soda Pabrik Aktiengesellschaft. •
Onça Ltda. (junto ao, termo numeN9 '756.852 - Bafer Depósito de
re 498.306).
Materiais para Construção Ltda..
Vencesiau da Costa Abrantes Fi- ,N9 756.863 - Asfaltos
Ca.fÕra
,
das. (junto ao termo n9 519.152).
'S A..
N9 757.248 - Proaço :Produtos It.
SEÇAO LEGAI.
Aço Ltda. - Arquivem-se os processos
.Exigénelas
Exigências para 'marcas

_Cumpra exi gencias: •
Western Electra.••
N° 156.282 Company, Inc. •
N9 159.389 - Soctete Rhodiaceta,
. N'163.299 - Lonza S.A.
Chemlsche Werae
N9 169.728 '37i -:en GMBH:
N9 173.165 - : 54obay Chendeal
"Company.
N9 175.525 - goinbustion'Engineerim Inc..
N9 180.35i-. Mounth • Hope, Machinery Limited. :.
196.104 -- HércUles S.A. Farmos de Talheres.
.

Diversc

Societe Rhouraceta 9 154.861
Arquivado.
N9 158.904 - Therachernie Chemisch Therapeutische Gesellscnaft
MBFL - Arquivado.
N9 189.832 - Certain-Teed PrOQuota Corp. '-- Arquivado.
N9 196.101 - Hercules S.A. Fábrica de Talheres
Arquivado.
rxigencias para marcas
Cumpra exigências:
N9 461.731
José Edtnilson Nunes
Bezerra.
.
. N9 758.100 - Panificadora Ranemrho e Alvarenga.I.tda.
N9 531:247 - .7. Paolone Netto &
Cia.- Ltda..
.
N9 539.610 -- Drog arias do Ozste
Ltda. Droeste.
N9 618.348 - 'comercial de Ferramentas Pa ferbo Ltda .. N9 819.998 - ,' Bonança '• Propaganda Ltda.,
'Arquivamento de Processos
• Foram mandados arquivar os
processos abaixo:
N9 757.598
- Metallwarentabrik Herman Zahn Kommanditgesellschaft.
• N9 758.104 - Produtos Alimenticioa
Esse Bom Ltda.:.
' N9 758.227 - Donadio & Done=
Ltda..
N9 758.228 - Donactio & Donadio
Ltda..
N9 758.306 ---‘Rhodia Inda. Quirnicas e Texteis S.A..
N9 752.021
Duratex S.A. Ind.
e Com.. '
. N9 -754.280
Alehido Gonçalves.
Ne 756.555 1-- Les Laboratoires
Rcussel
r• •
N9 756.556 - Les Laboratoires,
Rcussel. '
N9 756.575
Osmar 'Arande Barbien. ••
à
le" 756.662
Heberlein • •St Co.
A O.. •

SECA() DE RECURSOS
Extgências
Cumpra exigênciam:
Primus-Sievert Ab. (junto ao te- - •
ra. n9 459.925).
. The Singer Company (Junto no
termo n9 522.039). - No Recurso ineerposto ao indeferimento do termo
e' 522.039 marca S..
, Recursos interpostos
•Brasltal S.A. para a Ind. e o com,
(no recurso interpôsto ao deferi-cliente. do termo n9 436.698 marca taraateai
ABC Rádio e Televisão S.A. ,no
recurso interposto ao deferimento an
termo n9 597.555 marca BC Estru- •
turaS) .
• Tecnoprint Gráfica S.A.tno-•
to do
curso interposto ao deferimen
tenni)" n9 600.610 marca Ações
li, plem Ouro). •
Inda. -de Chocolate Lacta S.A. (no
recurso interposto ao deferimento po
termo n9 (113.756 marca Florença.).
The . Singer- Company. •(No rezarao interposto ao deferimento do termo n9 622.536 marca S).
Etablissement Marquint Grandes
Marques ,Internationales (no reaurst, interposto ao deferimento do ter:ra.. no 628.146 marca Samba Rlo)e.
Santapaula Melhoramentos S. A.
(no recurso interposto ao deferimento do termo n9 633.890 marca Vila
Paula".
Edgar Cavalcante, Filhos az
Ltda. (no recurso interposto ao deferimento do termo n° 644,105 marca
Espetinho).
Orniex S.A. Organização Nac;ontst
de Imp. e Exp. e Cia. Pitangueiras
Com e Ind. (no recurso interposto ao deferimento do termo numato 645.809 marca Deterzil)
Calçados Paragor S.A. (no rant, so Interpasto ao deferimento do terna, n9 661.364 Marca Calçades Aragon) .
Syndicat Nat. de - La Per•funtarie
PrançaiSe (no recurso interposto ao
deferimento do - termo 670.344 marca
Jeune France)
_ .
Orniex Organização Nacionai
de Imp. e Exp. (no recurso interposto ao deferimento do termo nu-•
mero 675.424 marca Biolex).
Retificação de clichê
N9 845.647 - Titulo - Parque Irajá - Engefusa - cl. 33 clichê; Publ.
24-4-1968.
N9 846.302 - Frase - Catua
Aperitivo da -Eterna Juventude .--e• cl.
- clichê publ. 3-5-1968.
N9 846'.644 Frase - Venha conversar conosco, - é conversando 'que a
gente se entende )- Romelsa Importação e Comercio Ltda. - cl. 8; 32
c.iche publ. 7-5-1998.
N9 846;722 - Sinal de Pronaganda --- Diário-Popular - Gráfica Dia,

•
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Agiisto, de 1970 1959

- et. 33.- ..1 cio N 9 851.157 2- R.UnA cl .- Cambia- -N 9 851.250 - lnrebra a- Iniebra N9 851.347 - Noiva tia, Colinata Combinação1Brasia-ara de Taliá- Indústrias de Felógios.do Brasil Ltd 9 Diadema Indústria e Comércio de
"
clic: publ.. 21-6-1968. • Bebidas e Conexos Ltda .- el. 43
sign ia u -Diário cos S.A. -- "c1..44 clia. Publ. 25-6- - çl. 16
• N u W6 7'13
clic. p bl 24-6-1968
,•
••.
•- .•
851.258 = Titulo
Casa. das
Gráfica- Diário - PapUlar 1968..
•••
•
_ N 9 851.348 - Quito Coroas --a
Pastas
Cavedon
&
Cia.
Ltda.
-I td a . - Cl. 33 - clichê pu1111ca da P51.158 - Carlota -- Connirata
a •
en! 2.--3 719a8
faombinacão • Brasilei a a de. Tabacos els. 28, 38 '-- clic. ouhl.c21-6-1968.. Representações Finn B. Arriesert
Ltda..- cl. 41 - clic. -publ. 24.6w
ri.' 44 elle.
26-:6-1958. • IV 851.266 •Titulo - Laboraté- 1968.
•N e 3:6.877 - • :titulo - a. Papelaria S. A .
Geraldo Nogueira Vuana N9 851.159 - FPRON•
- Comhrata rio Mesquita - Laboraário Mesquita
Clecosta
cl. 17; 32; 38 cliehaa pu- r n rnhi na• Rrp stleirl - de 'Tabacos Ltda. - el. 3- alie. , publ. 2:1a6- N9 851 .350 - Polyacril
Spumar
daa,Co;ta
•
cl.- 44 el ia . a rubl. 26-6-1968.
g .
Espuma de 'Nylon S. A. Indústria e
. toe a cio em 9-5-1968.
cl. 22 - clic. publicado
Alianças -de •saN 9 P51.166 - 'namora
Titulo
N9 846.966
Cornbra- N9 851.261 -Título Laborató- Comércio
r ornblnaçAo Brasne!ra de T.,?ba- rio ,Mesquita 2- -Laboratório Mesqui- em 24 de junho de 1968.
Ouro -Barroso - -Barroso Ltda.
!3; 33 , cliché publ. 9-5-1958.
enq- S.. - et. 44- clic. 'nubl:,26-6- ta Ltda. - el. 48 - clic-. publ. 21- •N9 851.351 --- Polyacril - Spumar
.
,
6-1968. '• •
Espuma de Nylon S. A. Indústria e
U.H.E. - 10*.
N 9 a51.016 -- marca
publicado
cl. 23
rj.E.F.'" Unidades -11abitacionais i:Eco- N9 851.168 - Sinai de Propaganda • N9 851.268 -. La Royale --- João Comércio
ci. 50 --2-• cliahe,pu•
- narnicas S.A.
-- el. 13 -1 clic. publ.- 21- em 24 • de junho de 1968.
-• Dislrna Calaça SL Cia. Ltda. •. •
bli a -.1 O em 20-6-1968.
eis, 36 e 50 cite. publ. 26-6-1968. . 6-1968.
N9 '.$51 152 - Polyacril
Spumar
: • ars• 651.829,- Marca.--- Rabin - • 9 35 1 .169 Titulo Cimal Con- • N9 851.270, -,Tetra Deazin --"Ins- Espuma de Nylon S. A. Indústria* e
~ate nonyme Jules Robin, 'An- sórcio:, de Imóveis e Administrações tituto de Angeli do Brasil Produto' Comércio
clic.' pálicado
,24
amaine MalSon Jules Rabin et Cie
S.A. a- el. 3 - clic. em 24 -de junho de 19681 . •
- ('Is. \38
, e 50 clic. nubl. 26-6-1968. Terapêuticos
.•
.
clichê publ. 20-6-1963:
ei 42„
publ. 21-6-1968. --:
•
851.175 - Alcasa
Polyacril • Spumar
- \19 851.353
Myerton ria. Alcasa Ltda. - cl: 15ImobiliáMyersan's
N 9 .85 1..032
N 9851.287 -•=- Diabiguain
- clic.
Nylon
S. A. Indústria e
Espuma
de
Tooth Corporation. cl 10 aliehil 16 clic.. pubt.- 26-6-1968. a
mica e Farmacêutica Nikkho do Bra
cl. 31
dic. publicado
publ. 26-6-1968. a "-a•"
sil Ltda. - ci. 3 clic. publ. 21-6- Comércio
N 9 851.176 -Alcasa
em 24 de junho de .1968.
.
•
519 851.033 :-. -marca - BerrYtux -- ria Alcasa Ltda. - *21. 50 cite. -puC. 1 - Mobil Química, Participações hiiaado 26-6-1968 •Spumar
N" 851.290
Wash• Up - Kari • E° 851.354 -- Polyacril
e Comércio Ltda. --- clichê nablica'Indústria e .
Wolfgang Liebing - ci. 33 clic. pu- Espuma de Nylon S.

Po miai:

-

-

il . •••

daa em 266-1968.
•
•N 9 s5r.035 --- Bc-st - Best --:-.' Memis e Soldas tda: - el. 5 - alichê
\
publ. 26-6-1968: a
i
N9 851.036 - Best -- Best Metais
í)
•e . Saldas Ltda. - cl. 28 - clichê
publ. 26-6-1968. .. -•
-Kaanpeltur Viagens
• N: 851.068
•
e Turismo -- Kampetur Viagens e
Turismo Ltda. cl. 50 -- ctichè
publ. 29.6.1968. a
. 1\1 9 851.081 = Pelaya ,- Casimira
Foliado Sociedad Anonirna Comercial Ganadeira Industrial 'e Imobillaria - el. 42 •clichê publ. 26.6.
ária
1968.
Setim - Serviços e
N9 851.096
Engenharia Civil Industrial Mecáni' ca - Sacha - Serviços de Engenharia CIVii Industrial Mee-anica Ltda.
- el. 50 clichê pu l-a: 26.6.1968.
• • N9 -851 . 103 - alarão - Fernanda
f,yrio de 'Souza. Júnior - cl. 50 clic.
oubl. 26-6-19aP
•N9 851.125 - &dou
°Paral./arke Hoechst Aktiegesellschaft vorm.
Meister Lucius& Bruning
el. 2
\ clic. publ 26 68.
6 19
N9 851.132 - Figurativa - John, son & Johnsan - d. '49 clichê pualteado 26-6-1968 Griiiio Ludas 0- a le lluppe Vise:orai
851.143 - Silveatte Meter ---Dl Modrone S.p A. el. a 48 alie. • pu- 1 1eado 26-6 1953.
.
N" 851.144 ' - Viciar (Maria Di
Selva)
- ,-Gruppo Industriale GiuSelva)\ seppe
D1 alodrona S.p.A.
' - el. 48 cie. publ. 26-6-1963.
N9 851.151- Clarita - Cámbrata
Combinação Brasileira „de Tabacos
, S.A. - el. 44 clic. publ. 6-6-196a.
- N9 851.152 •- Macialena -. Combrata Combinação Brasileira de Tabacos S.A. •L-7 el. 44 clic. rubi: 26-1968.
N9 851.1a3 - Dorotéia Cambrata Combinação Brasileira , de Tabacos S.A. - cl. 44 _clic. publ. 26=
6-1968.
' N 9 851.154 --- Combrata
Comblnaçã.o Brasileira de 'Tabacos
S.A. - cl. 44 a-- clic. publ. 26-6-

--

•

1968.

149 851.155 - Beláza
Combinaçã_o Brasileira de Tabacos
S.A. - ci. 44 -- cita, publ. 26-6N9 851.156 - Ralala - colmata
Combinação Brasileila do Tabacos
S.A, - el. 44 zlic. publ. 26 6 1968.

--

1151.178 - Titulo
Líder Fun:do Mútuo de Veí
culos - Líder Fundo Mútuo de Veículos Ltda.el.
21,- elie.apubl. 28-6-1963.
.N9 _851.190
Golaninho
Cerealista Santillo' Ltda.. - el. 41. - clic.
nubl. 20-6-68.

blicado 21-6-1968.
. IV 851.291 - The Crazy Lover's
- José Luiz da Silva Mayrink d. 50 clic. _publ..21-6-1968.
N9851.294- Bon Maitre'- Werthon Cuceo -• el. 41 cite.piabl.

Comércio -, ci. 36 • - clic.,publicado

em 24 de junho de 1968;
•
•
N9 851.355 - Pantanal 1--; , Agro.
Pecuár:a Pantanal Ltda. - .classe 19
clic. publicado, em 246-1968.
• Agro.
• Ws. 851.356 - Pantanal
41
Pecuária Pantanal Ltda.
N9 851.208
Yamasa
Assano
N9 851.300 --Emblemática -To- clic.' publicado em 24-6-1968.
Ltda. - _cl. 7 -- clic publ. 20-6Ido Shibaura Eletrie Co Ltd
- 1\19 ' 851.362 - Super -. Mercado
8 clic. publ. 21-6-1968.
'N° 851.209
tatinasa N9 851.301 -- Emb l emática - To- do ,Tatuapé Companhia Comercial
Yamasa
& Assano Ltda. - cl. 19 - clichê ldo Shibaura Electric Co Lt 4 cl. e Imobiliária Silvaria - classe 19, 36,
publ. 20-6-1968:
11, 42, _43, 43, 46 e' 48 --- Titulo -*--• 8 clic. pu'al. -21-6-1968.
Corrente - Linhas clic. publicado em • 24-6-1968. , •"
N° 851.213 -Título - Hotel Svea N9 851.341
Hotel Svea Ltda.
el. 8 cão. publ.
33 - Corrente S.A.
N" 851.368 - Regu-Lua. - Sobra.
clic: publ. 21-6-1968.
21-64968.
sia Indústria e Comércio Lim_tada classe 8 -- clic. publicado 'em 24 de
junho de 1968;
N9 851.369 --- Flexotron Brasa
pia S. A. Indústria e Comércio de
Matéria" Plástica - cl. 32 -- dic. pito
blicado em 24 de junho de '1968.
- • . •
• N9 851.379 •
Erablemadea
Companhia s.: asilefra de Estireno classes 1 ."'e 32 - etc. publicado eza
24 àe,
o junh de" .1968.-( •
• N° 851-.383
A.T.M:
Laboi
cias'se 41
ratOrio..,Okochi Limitada
- Clic: publicado em 24-6-1968. .
.1\le 851.391 -L-- -Bifigene - Labo.
ratOrio Lutecia - S.". A.•c1.
-3clic. publicadO '., em 24-6-1068.-EMEI‘Ü)A P
N° 851:402 1--e
-- Bichos e Cõres ' Editaria! Brugn ra Ltda. - classe 32
Promulgada em 17 de outubro de 190
cite, publicado
- 'em 24 de junho- de
•'
1968.
.
1\1 9. • 851.404 - Eplan --- . Eplan
Ern:ssão e Planejamento: . de . Seguros
Divulgação ao 1.116
Gerais S. A. - cl. 50 - clic.' publi- .
• . . ..
nado* em 24-6-1968. •.•
• 851.407 ,;.:, ,• Lavador .---- 'Jorge
PRES.:0
da Rocha Viva_'---: cl. 16 .- clic. publiCado eni 24-6-1968. •, -,' • *1.‘
• N9 851.408 ---.,•Citia ‘-=- • Citia Companhia Industrial de Tianguã - clas.
A VENDA
ise 41 --, dic. publicado em 24-6-1958,
,- .N 9-851.410
Distribu•dora das
Na Guanabara
• Fáb aiais Ltda.;-* Distribuidora ** das
/Fábricas Ltda. -- ci. 33,- • cite.' pu..*
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves
blicaeo em 24-6-1968. - - - .
Agência 1: Ministério da Fazenda
NI 851.415 - Contei e: Nonien-:
• clatura:s - Contei Comercial Técnica
• Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso L'estal
de Equipamentos 1nd-ti:Arfais Lins t2da
--- c! 8. - . clic-. publ. em 24-6L1968.-• Em Brasília
, N' 351:4.18 . -Zé Brasa e ,Figura
Ide - Boneco Soldador - Ebras Socie.
Na Sedr. do L) IN.
dãde Anónima , Engenharia ,*, B:asile;ra • de' Solda --* cl. 8 - clic.' publicado=
em 24 ' de junho ' de 1968.

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
N I

-

1960 Quinte-felra.
•
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Ag6sto de

1970_

N9 850.676 - 'Mana "Emblemáti- N. 850.856 - Marca «Sal Mineirão»
N° 851.429 - AM - Aula Maior ••N9' 850.300 - Marca "F,conomasArtur Neves - cl. 32 - clic, pu- ter" de Antônio Vieira classe 36 cli- ca" de Aços Villares S. A. classe 11 de Usina Mantiqueira Ltda. ' classe 41
clichê publicado em '18-6-68.
chê publicado', em 12-6-63.
clichê publicado em -9 de junho de
blicado em 25-6-1968.
N9 ,850.301 -- Marca "E'concmas850.677 •- Marca "Emblemáti- 1968.
N9
ter"
de
Antônio
,
,leira
classe
39
cli851.436
«G»
Grapiol
InW
ca" de Aços Villares S. A. classe 11
N. 850.860 Marca «Codipra» de
dústr:a e Comércio Ltda. - cl. 40 - chê put ficado em 12-6-68.
cliché publicade em 18-8-63.
N9
850.311
-Marca
"Courolite"
Companhia Distribuidora de Produtos
clic. publicado em 25-6-1968.
de Antônio Viela classe 28 clichê ' N9 8a0.678 - Marca • "Emblemáti- ALmenticás - Codipa classe 41 clichê.
N9 851.447 - Quine Rosie - publicado em 12-6-68.',
ca" de Aços Villares.M. A. classe 5 publicado em -9 -de junho de 1968.
Quinie Rosie Modas e Artigos para
N9 850.312Marca'
"Comolite" de clichê publicado em, 18-6-68.
Presentes Ltda. - cl. 36 - clic, pu- Antônio Vieira 'lasse 36 clichê publi- ca" de ' .Aços Vela resÀ te. A. clãsse 11 N. 850.894 - Marca «Bachert» de
Bachmt Industr:al Ltda. clases 50 eli.É
blicado em 25 de junho de 196&.
cado em 12-6-68.
•
clichê publicado em .18-6-68.
chê pubLcado em 19 de junho de 1968. N9 851.451 - Sego Moderno 850.327
Titule
de
Estabeleci.
N9
‘
T
9
850,707
Marca
"Jerônimo"
j
"
Editóra Polianteia Ltda. -. Cl. 32
N. 850.909 - Marca «Candinha no
mento
de
Pedrina
de
Oliveira
Garrid
de
Lauper
Filmes
Ltda.
classe
35
- clic. publ. 25-3-1968.
"Stop'S" classe-- 41, 42 e 43 clichê clichê publicado em 18-6-68.
Turre» de Cebeerre Editôra Ltda.
N9 851.452 - Principal --publicado, em '12-0-63.
N9 850.708 - • Marca "Jerônimo" classe 32 ciichê publicado. em 19 de
pal. Comércio de Frutas leria. N9 850.390 - Merca "BP Berres
junho de 1968.
Cl. 41 - clic. publ. 25-6-1968.
Pereira". de Barros Pereira - Co- de Lauper Rilmee Ltda. classe 35
clichê 'publicado em.', 18-6-68.
deAutomóveis
mereci
e
Importaeee,
N. 850,911 - Marca «Base Om:m>
N9 851.472' - Deinko -- indústria e Veículos Similares , Ltda. classe 7
N9 850.709 - Marca "Jerônimo" de MeMlúrgIca 'Om:c. Ltda. classe 16
Cl. 38
de Papéis Dendro Ltda.
clichê. eublicade em 14-6-68.
de Leuper Filmes Ltda. classe 48 michê pubiicado em 19 ' de junho de
- clic. publ. 25-6-1953.
N9 850.391 - Marca "BP Barros clichê publicado em 184-68.
1968.
N9 851.482 - The efisery - Sérgio Pereira" de Barros Pereira CoN9 850.714 .- Merca "Coral Vi/ai N. 850.920 - Titulo de EstabeleciCialucce Marcos Antônio Fava, Joa- mércio e Importação de :automóveis
quim Esteves arlacera , Neto, 'Jalde e Veículos Similares .Ltda, e' asse 21 Lobos" Cloris Jalvã,o Menezes mento «Casa das Meias» de Ney ,Car
classe 50 clichê puelicado em 18 de
Sirva Teles, Ciro Ribeiro de Araújo clichê publicade em 1.4-0-33,
adro c,asse 36 , c1:chê publicado era 19
e Edgar Vieira Júnior -- e Cl. 50 N9 850.392 Marca "'BR Barros junho de 1958.
de junho de ,1968 •
clic. publ. 25-6.1933
Pereira" de 'Barros Pereira - CoN9 850.741 - elacca : Chave de Oumércio
e
Imporcaçie
de
Automóveis
ro"
de
Agro
Irriestria
Bomfim
3ÀN. 8.)0 .948 - 'idui° de EstabeleciN9 851.486 - Tostport - Tostsport
Veículos Simi.ares Ltda. ceasse 50 mitada" classe 42 cliché riu/recado em mento «Case.o» de . Antôn:o 14acc.ni-N.
Confecções Ltda. - .0e - clie. eclichê
publicade P rn 14-6-63.
13-6-68 .
publ. .25-6-1968.
ciasses 23 e 3/ clichê publicado em 19
N9 850.458 - Marca "Menai" de
850.W2 - Marca '..eelhave de Ou- de junho de 1968.
Schering
Aktiengesellsehatt
classe
1
N9 851:514 - Titulo - Comercia/ e
•
ro" de Agro irelástrie, borrifem. Ltda.
Representações Goara - Comercial clichê publiCade em 14-6-62.
Marca «Mini Fôrno»
N. 850.951
N9 850.470 - Titulo de Estabeleci. classe 42 clicbe publicai° em 18 de de Aluminio Couraça S. A. classe 8
e Representações Croara Ltda. mento, "Maria , de Salles • Ferreira junho de 1963.
CL 41 - clic. publ. 25-6-1968.
N9 850.751 Marca "Atual" 'de clichê publicado em 20 . de junho •de
Consórcio Newtoa Paiva Ferreira
N9 851.522 -. Induseorn - Trans- Mineração" de Maria de Salles Fer, Atual - Indústria é Comércio de 1968.
portadora Induscore Ltda. - CI. 50 reira classe 5 cliché- ceelicado em Esquadrias de A:ureinio Ltcla: classe
N. 8:0. 952 Marca «Mini-Rimo»
- clic. publ. 25 6-1933.
16 clichê publicado em 18-6-6e.
14-6-68.
N9 850.752 - Marca "Zuleik" de cie Ahuninio Coiraça b. A. classe 11
Isolin IsoNo 851.537 - ISotano
N9 850.480 - Marc,a. "Mundo 30- Criações. e Cenfeccões Zuleik leda. 'ceche' pub.icado em 20 de junho de
lamentos Tecmicos Induszries Lide' Soci?.dade dê Cultura Ar- classe' 36 clichê publicado em- 18 de 1968 estabe.ecido em São Paulo.
mitada - Cd. 8 -- clic. publ. 25 de vem"
tistica por um Mundo Melhor clas- junho de 1963: •
junho de 1968.
e2 clichê oublicado em 14-6-63.
N. 850.963 - Marca «Alencarina»
N9 851.541
Emolematica - Agro seN9
N9 850.756 - Marca eVincel" de de listribuioora Rural Ltcia.; miasse
850.524 Marca . Monitor" de
Pecuária Primavera S. A. e-- Cl. 2 Monitor
Administração e Empreen- Vincol - Vasilhames Indústria é Co- 4,91 68ciiché pubi.cado ,ein 20 de junho de
- clic. publ. 25-8-1958.
Ltda classe :50 ellen pu- mércio Ltda. alasse 11 clichê publiN9 851.607 - Flesotron Bráa Pia dimentos
cado em 18-e :68. _
S. A. Indústria e Comércio de Ma- blicado .em 14-3-63,
N9 850.757 -- Marca "Oiavision" N. 850.975 - Marca «Reportagem
1+19 850.538 - Título de ;estabelecitéria Plástica - CI. 28 - clic. publ.
25 de junho de 1963.
mento "Cerealista Santa Maria" de de Movierecore S A.,' classe 50 cli- Pro.b:da>> de Waldemiro 13arbosa da
N9 851.608 Fleseeei Braspla Waldomiro Walter Penazzo classes 33 chê publicado em 18-5-68. •
Silva casse 32 cLchè publicado em 20
S. A. Indústria e Comércio de Ma- e 41 clichê puolicade em 1-6-68.
,
"Pipogatti" de junho de 1968.
"Marca
850.814,1l9
N9 850.543 - Marca "Il F" de UI- de Antônio Ge !,ti. classe 41 clichê putéria Plástica --- Cl. 23 - clic. pu850.9i8
de
Estabeleci-trafertil S. 'A. Indústria e Crmércio blicado em 19-6-e8.
blicado .em 25-6-1033.
mento eraoto Arthur» de jacob- Pran.
N 9 851.609 - Flexosoft Braspla de- Fertilizantes - classe 2 clirb e puS. A. Indústria e Comércio de Ma- blicado em 14-e-6e.
N9 850.832 - Marca "Sol-na" de gel, juLa isoecnat Liuvinha e Ur.anc.o
Soima
Sociedade
ragurense
de
MáN9 850.591 - Marca eSoublhee
téria Plástica - Cl. 28 -- clic. puKomano .plasse 33 clichê publicado em
Confecções Soueihe Ltda. classe 36 quinas Ltda. classe 7 clichê publica- 20 de junho de 1968.
blicado em 25-6-1953.
:e
em
19-6-68.
clichê
nublicade
em
14;-6-83.
N9 851.611 - //Aves-cri- para In850.613 - Marca "Generaltur"
N. 819.137 - Marca «Compesce»
dustrial S. A. - Cl. 40 --' clic. .pu- deN9HampeltUr
N.
850.835
Marca
«Favito»
de
Viagens e Turismo Lide Compesca Companhia Brasileira de
blicado em 25 -6-1963.
mitada claseS 50 clichê publicado em Incomel Indústria e Comércio do Mel resca c.asse 4 . Micriê publicado em 12
Ltda. classe 41 clichê publicado em
N9 851.614 - B' I - Fiação India.- 17-6-68.
de junho de 1970.
na S. A. - el. 4 - clic. publ. em N9 850.616 - Frase de Propaganda ;9 de jNiho de 1968.
25-6-1968.
N. 830.199 Titulo de Estabele"O Crédito é e Dinernine, do ProN. 850.840 - Expressão de ProN9 851.616 - Norte - Curtume de gresso" de Ficeplan Ltda. - Finan- paganda «Reporter Bola , Branca» de cimento «Mundo das Espumas» 'de CaCouros e Peles Flecha S. A. - Clas- ças - Cadastro - Auditoria e Pla- IrIstituição Predial EconôMca S.A. sa das Espumas Ltda. classe 33 .cl.chè
nejamentos Empresariais classe 32
se 35 - clic. publ. em 25-6-1968.
IPESA classe 33 clichê 'publicado em publ.cado em 16 de janeiro de 1968. r
clichê publicado em 171543.
N9 851.617 - Norte -- Curtume de
N. 831.100
Expressão de PropaN 9 850.629 - Marca "Mulher," de 19 - de junho 'de 1968.
Couros e Peles eelecha S. A. - Clas- Hennes
- Stihnie S.
N. 850.811 :- Expressão de Propa- gumm <,Serve • Bem A bcssa de Lase 36 - clic. publ. em 25-6-1968.
trias Reunidas de Baias Finas e ganda «Show da Bola Branca» de Ins- bor - Public:dade e Serv:ços de LmN9 851.618 - Norte • -'Cu-mete de Chocolates "Subtra i*
Couros e Peles Flecha S. A. - .Clas- publicado em 17448.classe 41 clichê ttuição Predial Económica S. A. IBE- prensa S. A..; c.asses 32, 41, 42 e 43
se 37 - clic. publ. em 25-6-1968.
SA casse 33 cLchè publicado em 19 clichê publicado em le de- janeiro de
N9 850.635 - Marca "Mapaco"
1968.
N9 851.619 -.S 1,1 L
Curteme de Nilson Martins na . Cunha classe 26 de junho de 1968.
Couros e Peles Flecha S. A. - Clas- clichê publicado em 170-68.
•
•
N: 831.101 - Expressão de Prase 35 - clic. publ.. em 25-6-1968.
bel '850.639 - Titulo de Estabele- N. 850.844 - Marca «Atitodromo»
' 5,a de Labor
N9 851.620 - 8 13
urteme de cimento "Vi/lage" de Ricardo Batel- de Ferreira, Filho i Cia. Classe 38 --- paganda Bem a &
Couros e Peles Flecha S.
- Clas- 11 classe 41, 42 e 43 el l ehê publicado clichê publicado em • 19 de junho 'de - • Publicie. .. e Serviços .cle Imprensa
se 36 -- clic. publ.. em 25-6-1968.
S. A. c.as:.cs 2, 4,,. ,j2 e
clehe puem 17-6-68.
1968. •
No 851.621 - S U L - Curtume
e
blicado em 18 de janeiro de .968.
N9 850.662 - Marca "Pennouth" N. 850.847 - Marca «1311;oteca de
de Couros e Peles Flecha S. A. N. 861.601 - Marca «Nova Era»
Cl. 37 - clic. Publ.. em 25-6-1968. de Plymouth Rubber Company, Inc. Nosso iclioma»' de Gráf:ca e Editora
N9 851.635 - Vidromagd - A. classe 8 clichê Pubilceen em 17 de Edigráf S. A. classe 32 clichê publi de Indústria Paniticadora Nova Era Lijunho de 1968.
Magdalena Vidras
•
Cl. 14 cada em 19 de junho de 1968.
mitada classe 41 clichê publicado em
publ. em 25-6-1968.
N9 850.666 - Marca M. A. .S"
; •
/V 851:640, - Simee - Simec Or- de M. A. S. Imóveis Limitada clasN. 850.849 -- Marca 1«E.mblemati- 'O de outubro de 1968,
ganização de Contabilidade Ltda. - se 50 clichê publicado onn 18 de ju- ca» CoinPanhia Brasileira de Est:rcno N. 861.607 - Marca deorresponCl. 50 - clic. publ. em 25-6.1968.
nho de 1968.
classe 1 clichê publicado em 19 de jir- riénc'a Be• de Ca. de Papé:s MiránN9 851.641 - Emblemática - Fer•
i,a P:nhe:: o Indústria e Com:irc O classe
N9 850.673 - Marca "Emblemáti- nhO de. 1968.
. .,
nando Chinaglia Distribuidora S. A.
38
clichê publicado 'era 30 dc outubro
ca"
de
Aços
.Vilalres
8.
A.
classe
5
'N.
850.850
Marca
«Estireno»
de
• CI. 32 - clic. publ. em 25-6-1968
.
.
'
de 1968. •
clichê publicado em 18-3-63.
Companh:a
Brasileira
de
Estircno,
clasN.
Maca "Courolite"
se
32
clichê
publicado.
em19
de
junho
N9
850.674
Manei
"Emelernállde Antônio Vieira classe 39 clichê
N. 861.608 - Mai ca «Correspondênce -de Aços Villares 6. A. c : asse 11 de 1968.
,
publicado em 12-0-63.
.ia - C» de Cia. de Papéis Miranda
clichê publicado .erre 18-6•68. .
N. 850.853"
N9 850.299 - Marca "EconomasMarca <a:lir» de Li- inheiro Indústria e Comércio classe 38
N9 850.675 - Itfares "Ernblarnati
eee" de Antônio Vieira classe 28 cli- ca" de- Aços' Orlares S. A. classe ti nha Patil:sta Lipasa Ltda. classe 22 cli- clichê publicado em .30 de outbro. de
chê , publicado em 124-66.
Clichê publiend n rp 13-6-6e.
chê publicado' em , 99 de 'junho de
•
. . 1968.- 7;968.
•
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Exigências 2

N. 861.630 - Marca -<<Cieleia de Mocotó Boi» de Durval Orsi Irmãos
Cumpra exigências:
classe 41 clichê publicado em 1 de novembro de 1968.
Johnsen & Jorgensen (Plastics)
Republicação:- Diretor Geral - Divi- Limited (junto A pat. PI têrmo n9
203.185).
•sões - Serviços e Seções
Cumpra. exigências técnicas:_
' Em 3 de agôsio -de 1970 .
N9 , 165.788
Norberto•.Pielen..
N9,173.435 - Fasa Industrial S. A.
Notificação
..N9 175.086 ' - Mina Ind. e Com. de
.Depois de decorrido' o prazo _de. 60 Produtos Químicos Ltda.
dias, a partir 'da Presente data,
No ., 175.833
Alfredo Depasquall:
• para recurso e Se nenhuisi inteN9 177.446 - Paulo Plerre Meneressado do Mesmo se valer .ficam
notificadas 'os 'requerentes abaixo zes.
mencion"ados para
.comparecer a • 9 177'.545
N
João Silva . Lo
'
_ êste Departamento a tini de 'cie.N9
178.062
Dymitri
'
Petrow.
•
tuai- o - pagamenco da taxa tinal,
dentro do prazo : de . 60 dias, coa, N9 181.358 - JoãO de Oliveira Gar
•
tados da data . em que tiver ;ex.:, cia.
pirado aquêle prazo de recurso.
N9 181 ..981 -- Casa de'Refrigeração e Pesca S.A.
Privilegio . de Invenção Deferido.'
N9 182.182 --Tebyriçá, & Cia. Lt:P
N. 145.671 - Estrutura "Laminada
N9 193.891
Luiz Assumpção Quel
Rigida, de Pês°. Leve,. mecânicamente roz Guimarães.
resistente e-Processa cOntinuo para preN9 193.898
J. R..Geigy S.A.
' Monsarito .Company.
parar 'a mesma
-- : Cyanamid Química
N.
do Brasil Ltda.
.IVotificaçâo
N9 193.948 -- Paulo Sérgio de AlFicam .trotificados os 'requerentes meida e José Francisco Alberto. - abaixo menciánados para compaP9 193.949 - VValdes Kohinoor,
recer a 'êste Departamento a fim Inc
de efetuar .o pagamento da taxa
N9 193 983 - Manila Ait„'
•final e da primeira anuidade; denN9 193.998 ' - J. R. Geigy :S.A.
tro do prazo de 60 dias.
Sumitomo Chetnical
1‘19 193.815
Privilégio 5.1e Invenoo Deferido
Company- Limited.
N9 193. .816 - Hans Albert BachN. 108.'i26
Návo Método para
o aprendizado, prático da Harmônica de mann .193 817 -- Alcelio de Campos
N9
Bosa
irmaos• Vitale • Ind. e Comér- e João
Antonio Ganzer.
cio Ltda.

N9 193.818 - Paulo
N9 193.819 - Antônio Teixeira.
N9 193.825 - Shinichi Hiura.
N9 193.831
Herbert Alberts.
N9 193.834 - Peno Carlani.
N9 193.844 - Brastoys
1nd,
e Com. de Brinquedos.
. N9 193.845 - Xerox Corp.
N9 193.846
Eastman Kodak
Company.
N9 193.860 -.
grtcowlaz.
519 193.861 -- Alberico José Cupertino dos Reis.
N9 193.866 - The Gillette Company.
N9 193.870 - The Gil/ene Company.
N9 193.876-- = Hugnes Tool Company.
N9 184.163 - Ind. de Motores
Peg-Mot Ltda.
N9 191.170 - :Prvni Brnenska - Stro
urna. Zadody Klementa Gottwalda,
Narodni Podnik.
N9 193.318 - Americart. Cyltramíd
Company.
.
N9 193.496 "- 'António Carlos Pa- .
vesi
• N9 194.283
Avelino - Lopes Maga'hãesf.
N9 193.466 Com; cie Peças para Automóveis Brosol Ltda,
N94194.142
Argol S.A. Ind. de
Caril! bos para Fumantes.
N9 194.326 - Kanegai'uchi Boseki
Kabushini •-Kaisha e Snia Viscosa
Societa Nazionale Ind. .Applipazioni
Viscosa S.P..A.

N. 153.680 - ProceSso . de- - Transferência para Corpos Ocos e D.ispositi'IloftcO S.A.
vo para. sua • execução
Torno sem efei:o o despacho de arquivamento publicado no D. O. de
••
6 de julho de .1970.

NQU A D R AM EN TO

, Wodélo Industrial Deferido
..
çkx N. 166750 - Nôvo Modelo de Peneira para Farinoa uu Análogos-. -:Rexall llrug And Liiemical .Company.
N. 176.179 original Configuração de Vira de Calçad,,s, Tênis, 'Ceeis
e Correlatos - Âncora ind e Comércio
Ltda.

R EA DA PTAÇ mÁO
SP,I2VIçO CIVIL DO PODER EXECUTIVO

Modélo Industrial Indeferido
N. 173.436 .-- Nôvô 'e Original Masciêlo , de Esteira Decorativa - Sueh.ro
b'Mzuka. . •
•
"
N. 182.823 .-=.^ Nova Disposição. ria
Banda de Rodagem de Pneus para Autoveículos - Pirelli Societa . er Azioni.
' Privilégio de Invençau Indeferido
A

N. ' 153.8.14 -- Novas Disposições em
Touca ou Rêde para Cabelos. - Gregária Martins Orna e Ant'ônio Carlos
Amorim. .
N9 161.60.1 - Dispositivo de apoio
por sucção - Luiz Armando C. TeiN9 162.903 - Novatampa para Gar
rafas - Lulgi Ubezio e Luigi Gianoconstrutivas aplicadas n lanternas
11.
N9 176.863- Novas disposições
: -,..Eletro Mecânica Raylight Ltda.
Uma. tar,ela para
N9 178.914
Walacompanhamento de jogos
•
• domiro Nunes .Garcia.

VENDA

. Na Guana.;Pars',
•
Seção de Verias: Av. Rodrigues Alves, 1
.

•

--Agência 1

-

MinistÍrio da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
Em 'Brasília
Na Sede do DIN

'

Agôsto - de 1970 • 1961
N9 193.695 - Dr. Alvaro de ArrUn
da Mello e João Antônio F. de Mello.
N9 193.702 -- Charles Cohab.
Simson Kalmus.
N9 193.926 - Himalaia
do
Brindes Plásticos Ltda.
)
N9 193.557 -- .Irmãos Knorich
Cia. Ltda.
N9 193.569 -- Fanem. Ltda.
- 193.572 - Sunbearn Corp.
N9 193.598 - The Dim l op Campa.
Limiteci.
\. N9 193.637
J. 1R.2 Cl..dgy S.A.
Diversos
Basílio Solomka (junto , à çat. P)
têrmo 163.089). - Retifique-se o,
nome do co-depositante Baslio Solomca para Basilio' Soloinka).
Arquivamento de' Processos
<
- Foram mandados arquivar os processos -abaixo por falta de Paga?
mento da taxa final:
Ind. e Com.: Estain.
N9 114.972
plast Ltda.
•
'.
N9 -165.019 - Horst Fischer.
Foram • mandados arquivar
processos abaixo mencionados:
N9 175.463 - MesoMplast' Ind.
. .
Plástica
_ Ltda..
-_
N9 176.313 - Rafael Angel, Naya
e Antónitis t Heinelrijk.
N9 193.604 - Westfalische • Metall,
Industries KG & Co.
- Arquivem-se' os processos.
Retificação ' de Pontos.
The BenN9 158.617 - Freio
dix Corp. - Pontos puelicados em
•
-_ . ,
31.7.70.
160.058
Aperfeiçoamentos
N9
em/ou referentes a leitos de hospital •- Vickers Limited - Pontos pu•
blicados em 31.7.70.
159.131
Aperfeiçoamentos
re.;
N9
!ativos aos talões de pneus para rodas de veículos - Pirelli Societa
Pontos publicados em per Azioni
'
,
31.7.70.
•
• N9 159.039 Nova trava de segurança ... para barra -de direção de
veículos - Atelier 1VIecánico Morcego ,- Pontos , publicados ein 31.7,70.
Novo dispositivo auN9 158.830
tomático 'de pisca-pisca para' veículos Nepal Novidades Eletrônicas, Projetos e Aplicações 'Ltda. Pontos publicados em 23.7.70..
N9 153.327 - Dispositivos controladores de seqüência - RobertwhaW •
Controla Company - Pentos publicados em 23.7.70.
N9 , 109.529- - Processo para preparar mercaptídios de 'alquila Lerdaria eb , ouro e :comp osições que • os
contenham, bem como uma composição -decorativa .de ouro, ou para
douração a fogo -- Engelhard ,Industries Inc.. - Pontos publicados
em 23.7.70.
, N I2.403 - Cano plástico de dre .
no e ap arelho . para formar e assentar o , Mesmo - Cate rpillar Tractor
Co. - Pontos publicados e;n 30.7.
•
•
•
. •
70. ,
.'N9 167.757 - Dispara.clor de 'baixa
1n21ura Ascia - Commissariat . a L'E. nergie Atomique ---.• Pontos :publicados em 30.7.70.
. -.
. ••
N9 158.832 - Escavadeira Univer• •
sal Aperfeiçoada - , FrIedrich Wilh....,
Schwing - 'pontos publicados em 30.

r-,

1932
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„ • .
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• PONTOS CARACTERISTICQS

DCS PEDIDOS

DE PRIVILE610
,

TERMO • N g

...
.
..
. , .
e;porter, envolvendo-a parte inferior da alavanca uma mola haT
_
licoidal que se apoia pela extremidade inferior 114 interior da

167.Q72 de lu de- reverelim de 1965 . .

equerente:

MINNESOTA MINING

ARD MANGFACTURING'COMPANY:=

o rivilágio de ' Inv4nção:"PROCESSO E APARELHO PARÀ O'TRATAMENTO

bOrdare - pela -,,extre'midade superior, *num pino existente na pró-

iOR V A
. CUO,DA SUPERFIC:IE DE ,UMA . TIRA'CONTINUA.EM -MOVIMENTO E A
REALIZAÇÃO

pria "alavanca.

1:4:VEDAOÃO'NECESSÁRIA

Ponto n 9 1 do total 'de 6 pontoe apresentadoe

'RETV.INDICAÇÕES

- uM procasso para

.

de

auperficie de u-

ma tira ou tela contiáa'na.pre 'sença de um vácuo Pelo menos
. parcial, caraterizado por compreender a realização -de
.
_
.
cu'o pelq-menoè parcial em uma ' câmara de tratamento fechadas_ten
.do uma abertura de 'tratamento nela a passagem Continua da dite tira através de Uma orla de 'vedaçâo'uniforme que "circunda a
dita abertura, realizamdo um vácuo pelo menos-parcial aRbre 'á
superfidie da dita tira adjacente a referida orla de.vedadRo.
criando -assim um selo ou Vedação entrea dita abertura e a • at- •
mosfera por meio da referida tira,.e...Iratando a • porço 'da mos-.
ma

que-.

cruza a referida abertura
„--

e'é

exposta d:dita câmara de

tratamento

A requrenta, reivindica a,prioridadelodorrespondente
atoo -depositadna ReparidecidePat:entea . dea . :Estados Unidos
'de-Amérlca. em40 de Fevereiro de 1964 sob n9,,343.$62.
,
" Ponto 09 1 do total , de 16 contos aoresenados'
. „

TER;40 NO 158M2. de . 29 de abril 'de 1964 Requerente: TELESFORO ODROSTIZA ZABALBOTTIA aaRSPANHA
Privilegio deIntran0o: " APERFEIOAMENTÃEM'FREIOS

7

,

TRIcOR

• urviwinenoEs,.
1-- Aperiiii 'çoekento/-em freios elétrices,'earac.
terizaoos-por contar -COM um corpo geral owarmação,provida com
ferie de _perfures transversais :nas quais se' encontram solidário!
micleos recebendo um par de bobinas indutoras, retidas e/ %-eiSiçao
mediante porcas cujo corpo geral, centralmente apresenta um elejam
mento tubúlar no qual se situa um eixo possuindo um ressalte anula,
_

destinado a limitar a posigSo dos rolamentos ,
Ponto ng 1 do zebu (10 5 pontos apreash~es

„ PiRYO '

N9 /66:945 de 5 de Fevereiro ' de 1965

tequerente::FERRUC CIO BOIDI

SÃO PAULCI:,,,

'rivilégio de Invenção:."N(SVA CHAVE TRANSFORMADORA PARA MOTO.'
vES DE INDUÇAO, TRIFÁSICOS..

Bálsicop(XJ MONOFÁSICOS"

ItEIVINEICAOES

—

1 - Neva chave transformadora i pare motores de induello,
rifásicos; bifásicos ou monofásicos, , constitu i da por conjunto.,
aracterizado eseencialmente'formado,l= uma caixa constituida cr .ume ohapa dobrada. convenientemente com duas berdas paraleas e opoetae, com fundo revestido por elemento - isolaníe ' elé-

fI

ricamente, sendo a caixa fechada por/ tampa de chapa dobrada
resa ao elemento isolante, e por . possuiram cada uma das borte, uma abertura'coincidente através as quais é Passante , a'
Yve-se livremente uma alavanca que forma um" eixo , central'pro,
Ido,. infPr5,-, rmente, 3= uma pequena reentrância.nnm dos lados,„
•' supariu4uante, ColtUum . boteo troncônice'Para manobra da -chave

r,

,15;.64

DRO 011 +VAL (Seção

t

mu..

2n•n•••nn•n••n•n•••n•nn•n••

ZIRMO N2 158.025 de 31 de março da 104,
Requerente: N.V.

terial que foi deslocado da citada camada de agintlrearifin
Ponto ui) 1 do total de 6 pontos apresentados.

PHILIPS'ELOBILAMPENFABRIEKEN HOLANDA

Privilegio de Invenção: "ARRANJO

DWCIRCUITO PARA ACOPLAR,

fin

SINAIS DE VIDEO De um APARELHO DE TELEVISO"
ttEIVINDICAÇOES

_1 Um arranjo de circuito

p.a, *

acopLar sinais

46

video de um receptor , de televisão para obtenção de um sinal
de entradapara um gtevador

6

ou dispositivo gravador, carac-

terizado pelo fato do receptor compreender elementos de aco.
plamento pelos quais o sinal é tomado de am ' estegio receptor
que o transmite ou amplitica , na forma de um sinal modulando
ama portadora, preferivelmente um sinal de frequancia interina:
dia, a informação sendo então alimentada atraves de um cabo
para a entrada do gravador.
A requerente reivindica a prioridade dó correspa2
dente pedido depositado na RePartição de Patentes da.Austria
ma 9 de abril de 1963 sob n2

2883/63.
Ponto 112 1 do total de 9 pontos apresentados,
A

• TERNO NO 157.590 de 16 de março' dl 1964
Requerentes 3A2 DONELLI ======a0 PALUA
erivilígio do InvençOot 4 . VARIADOR DE VELOCIDADE "
,AURIVINDICAÇOES
t Variador de velocidade, caracterizado por oompre•
• ender toloialmente um eixo de entrada ou motriz, que tem solidário
axialmente um pinhâo múltiplo, composto por trge ou uMoutro c:4~o
qualqUerderodas dentadas periféricas, e formando ainda um curto
cerminal axial, de superficie lisa; é em terno .de cada uma das rodas
Sentadas do. pinho váltiplo, acoplando-se um ou malo pares diametral
pente opostos de engrenagens satélites, dom diâmetros tais que a sof
''-as de cada qual oomCo.raio da roda dentada e8bre'a . qual 69 ~piá 90
;
ja constante, e dita's engrenagens satélitee estando montadas 'sabre
surtos eixes'préprios'e independentes,suportados entre pare= d a nau
ges de uma Offin norta -satélites, Jnica O comum a todas.
Ponto no.1 do total de 4 pontos apresentados.

FIG.1
TUND NQ 166.792 de 29 de Janeiro de 1965'
v
Requerente: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY
Privilégio de InvAnce4:"MATERIAL REFLEXO-REFLETOR"

= E.U.A.

REIVINDICAÇÕES

material laminado reflexo=renutor, coMpreendendo uma
camada continua de glóbulos de vidros compactados uns em relação aos outros e com um meio refletivo subjacente a eles associado, uma pelicula transparente de cobertura sobreposta a cs:t
tadi- camada de glóbulos não estando pressa maior parte da camada de ¡lóbulos UTTA camada de aglutinante onde embutem paro?
amante os glóbulos que não estão ligados a pelicuia de' cobertura, estando o material laminado caracterizado por meio que
separa a camada cont'inus de glóbulos em uma pluralidade de pe n
luenas bolsas resvestidds e hermeticamente fechadas, com'dimep
são lateral não-superior a 3/4" (2cm). sendo os glóbulos da di
ta camada continua localizados nas citadas bolsas aqueles glóbulas aos quais não Ticos ligada apelicula de cobertura,, e aa
tendo os glóbulos da camada continua situados entre as ditas
bolsas inundados e óticamente obscurecidos por urnaparte do
Leio que separa a camada continua de glóbulos em uma pluralida
)0 de bolsas, comprea rdendo o referido meie um-désenho entro'
hortado em forma de grade formando vedação ,hermética a quente
t 4 ~ano satre a pelicala transparente de cobertUra os ma.
-

Pi
: 12/20 . N2 168.585 de 5 de Abril de 1965
. Requerentes - DARIO LIMA :TAVARES = SIO PAULO
• Privilégio de Invençáo: APARELHO MECÂNICO E AUTOMÁTICO PARA
MIA DE ESPULAS EM LANÇADEIRAS DE TEAR
REIVINDICAÇÕES

: 1 :. AParêlho mecânico e automático para troca de espulas ,ançadeirece de tear, caracterizado . por me formar de uma ala
remoa terminada em garfo (1) de duas pontas, com movimento de
nai-vem;.produzido pelo-excêntrico (2) do próprio tear, aquela
ccionando uma haste horizontal (3), com mola de ret8rno (4),
kue empurra para dentro das lançadeiras vazias (5)1 ama a uma4
ts esPulas (9) mantidae s8bre-postae em um conveniente depdel.
'GO vertical (10), com abertura lateral no fundo, ~O 4 baáeá
-Ponto n2 1 do total de 5 pontoe apreeentedos.
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1'k.~

te isoleaos.una dos 'outros, uma placa de material condutor, 11.11
gada_elétricamente a,terra,-localizada contigua ,a superfécie oposta da fita na dita estação, de impressão, circuitos elétricoe energizaveis : ' para abrigar seletivamente Pulseis de cOrrente'u
a escoarem simultaneamente à partir de uma predeterminada combi 1
' ção doe-ditos eletrodos de estilete, através da Mencionada fita (
para a dita placa ligada á terra, a fim de produzir marcas distintas sObre licitada superficie de registre.
A requerenfe ' reiyindica a prioridade do correspondente pelí
'dido depositado na' RepartiçãO de Patentes nos Estados Unidos da
- , AMérica'em 1 de Abril 4 . 1964 sob . n g 356;527.
Ponto n,1 do total de 39 Pontos aoresantado,
3

•••••••-n

' li g 155.311 de 10 de dezembro de 1963., :.£ÉRMO
.
• Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY (-Privilkio de InvençãO: "APERFEIÇOAMENTO EM BOBINAS ELÉTRICAS -É
.SISTEMAS ISOLANTES PARA AS MESMAS'.

'REIVINDICACM
,1.. Um aperfeiçoamento em bebinas elétricas isolante.
:para . as mesmas,.dita bobina desprovida de•solamento de camada de'
papel formada de um enrolemento ' constituido de uma p luralidade dm

espil:as de fio condutor, isolado e incluindo isolamento- de terra
para Proteger dito enrolamento, dito enrolamento ' e dito.lsolamen.
tà - de terra sendo Impregnado com uma mistura de reação curada
-situ" paia formar uma resina praticamente insoluvel, dita mistura
de reação, sendo' caracterizado por compreender, em pBeo, (a) da
• 40 a 70 por centode um copolimero de 1,3-butadieno e estireno à
,.(b) de 20660 por cento de monBmeros liquidoe ' contendo insatvn.
do vinilàco e (c) de 0,25 a 10 porcento de um iniciador peróxido,
• A requerente reivindica .a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos ,Estados Unidnk$ A -

im£

'-tca do Norte em 2 de janeiro de 1963, sob nst 249.100;
Ponto n g 1 do total de 5 pontos apresentados.
.05

rhmo , N g „ 182.374. de 25 ae Agosto . de 1966.
.Requerente: INTERNAT1ONAL - STANDARD ELECTRIC CORPORATION = E.U.A.. . M8dilo Industrial:"NUO TIPO DE CAIXA CONSOLE".
,

fEIVINDICAÇõES
-

1 - N8vo tipo de caixaconsole para aplicação em eparelhosj
impressoi-es de telecomunice:ção-pela :forma geral retangular 1,
.
•
- com as paredes laterais planas 2, 4 'um descanso paru os pés 5., •
_,
.
na parte inferior, lugar.para o teclado 6, um painel de
,
mento 7, com uma janela visora . 8,-um disco giratório 9,.lugar )1'
para as chaves do aparêlho 10, um garda lápis no referido
, nel 11, e uma abertura na extremidade-da prancha ' extensivel 12,
•

e

a

parede posterior vertical,
plana.
, ,
,
Ponto n g Ido total de 2 Pontos a p resentados. .

as

t - TÊM N Q •166.84e ; de . 3 de Fevereiro de 1965/
Requerente: SPERRY RAND CORPORATION . . E.U.A.
.Privilégio de Invençeo:" APAÚLHO ELETRICO PARA IMPRESSÃO DE
CARACTERES"
-.REIVINDICAChl
1 - Um aparêlho de impressão de estilete, destinado a ia.
premir eletricamente caracteres s8bt„) um material de registro
_quimicamente tratado, na forma de uma-fita que é móvel longitu
_ .
dinalmente até além de uma estação de impressão, caracterelza(11
pelo fato de compreender um cabeçote de impressão tendo uma p:tu
ralidade de eletrodos de estiletes -em continuo contato com uma
primeira supe .efici,, da lite, di.tow.el!, trg dos tendo e1étr1camen-

ERRO N g 167.104 de 11 "de- Fevereiro de 1965.
E.U.A.'
tequerente: AMP:INCORPORATED
?rivilégio de. : ,,Invenção:"APARELHO PARA EFETUAR'ELETRiCA
"• ENTRE- UM FIO E UM TERMINAL E PROCESSO PARA USO DO MESMO"
REIVINDICAÇUS
,

1

J'Apaàlho

para efetuar uma

coaexa040i~~Mat 4 , ,

•

1966 Quinta-feira 6
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tio e um terminal por meio de um clipe dá conexão ' fixável ac
:terminal por meio ação telescópica. compreendendo:dm-mandril

tendo uma guia para os conectores, um impulsionador dos , mesmos
arranjados para mover um conector ao longo 'da guia 4 um posicio,
Mador, dos condutores para localizá-los transversalmente ao per
.enreo , do dito impulsionador,-earacterizado pelo fato Oete dltimo eer operado em do is ' estég ioseum . primeiro compreendendo
Mover
_ _ um conecto!, além do posicionador dos condutores para muver um. oondutorf'com C-coMector até uma ponta da guia, com c .co
nector,sobrepondo 7 s-extremidade da mesma, e um segundo está
gio compreendendo mover:o conector desde . a sua posição em •
_lançb s8bre a ponte da guia exteriormente daMesma com o com-tutor. ,

requerente reivindica a prioridade ao'correspondente p.
dido de positado.na . Repartição ' de Patentes dos Estados Unidos

:da América em 12 de Fevereiro de 1964 sob n9 344.304,
Ponto n9', 1 do tntal de 7 Pontos apresentados.
w

TERMO NO /50.146 de 25 de junho de 1963
Requerente: MORAM COMPANY a====R.U.A.
Privilegio de Invenção: ! FIEIRA APERFRIQOADA PARA FORMA a
PILAMWTOS COMPOSTOS ,°'

demo Ne 168.931 " d. 13 de- Abril de 1965
Requerente: MASSEY ' PERGUSON' INC, - - E.U.A.
Privilégio de 'Inreoçao:A PE NF EI Ç OANENTOS M OU SELATIYOS 4 TRATO
REIVINDICAÇOE2,

- Barra de tração para trator equipado com levantamento
automático cújo mecanismo permite levantar e. abaixar duas barras
de 'tiro montadas de tiro Montadas : com articulação, no trator. ca'racterizada por uma armação própria para ser montada adesmonta• da-nas extremidades das barras de tiro. tendo a armação uma par-

te dianteira situada entre as barras de tiro proxlma á Parte .tra
seira do trator. amai barra . de tração oscilante lateralmente oom
ponto • de articulação na extremidade 'dianteira eftre a parte dian
teira da mencionada 'armação, meios da acoplaMento na 'barra de
-tração que-colaboram com outros complementares de acoplamento de':
, implemento para conectá-lo á •barrada tração e permitir que as,
'orças detração , e de levantamento sejam transmiáidas por interiédio destas peças, e meios de ligação que permitem interligar e•
iesligar a Pariedianteira:da'armação e uma parte intermediária
I ias citas oarraa de tiro impedindo ó movimento relativo em arei),
'num plano vertical, entre a armação e as berras ' de tiro quando

eetae .dltimas forem acionadae pelo mecanismo de levantamento eus
_-tomátiCo,
A- requerente reivindica a prioridade do correspondente pedl
do depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
América em i3 de 1964 sob n9 359.076.
Ponto n e 1 do total de 14 Pontos apresentados.
e

UIVINDICAÇUES
I.- riec.wa aperfeiçoada para tomar filamentos Com.
postos,

is

do tipo em que uma pluralidade de câmaras para conter

composiOao de fiação e formada, peio menos em parte, por

ama parede de separação que se estende ate i entrada de uma
pluralidade de orifícíos de fiaçãO, arranjados numa fileira, •
paralela aos mesmos, caracterizada pelo tatO de que as Pastagens que se tomuniCam com as câmaras são formadas pelo raen4#
num membro de inserção, que constitui umS:parte da parede e qUe

á provido de Ume. pluralidade de entalhes que interligam as ^Calmaras e as comunicam com os orifícios de rieira ' individuais, em
pontos espaçaárom das extreoLdadea de cada entalh% •
Pinalmante 4 depositante reivindice e prioridede de
correspondente pedido depositado na Upart1.00 de Patente: doe

estadas Unidos da Amírlea do Norte os 25 de .junho da 196a aob o
'Cinero Z014.71,4.1,

_

I .
_

.

.Ppdte de 1 do Lota de 7-Doritos oresentedost

setembro de 1963
CeRMO N o 155.04Z' u.
'qequerente: -IVO CALOIRO fERUZZO =I= ,S;PAULO
Priv.de Invengio: ,":0ONDOLA OU BERÇO TOMBA-CARRO -PARA O ,SEMI-Ed .
6ORCAMENTO LDNGITUDINAL,SANUALM'AUTOM6VgIS
ReivindicaçOes
_ •

I , JONDOLA-M BERÇO TOMBA-CARRO, PARA O SEMI-EMBARCAMENTO
LONGITUDINAL, MANUAL, DE AUTOMÓVEIS, caracterizada por dois e/A
mentos tubular basicos paralelos e providos de uma regiío reta;
com . qualquer coMprioento apropriado.e'no mesmo sentido do piso,
região etsa:que te prolonga ou projeta - se Para cima numa região
arqueada que pode ter qualquer curvatura adequada ou a configu.
ração delam larco de qualquer figura geOmetrica, sendo 4$ extra.
idades da região curva unidas por-um elemento-tubular trans.
versai provido no Centro do seu CompriMento de um parafuso ou _borboleta. - •
I
ea' um total de ó j)ontos apresentados.
, Ponto

,

(
•

TRAMO :9-158.48i(
..
de. 16 de 'abril 'de 1964.
- Requerente. N.V..PHILIPS , GLOBILAMPSNPABRIEICEN HOLARAA.1

•
-priva:giz de'Dinrien
- 001- *APERFIIIÇOAMENTOS 194 . 0i1 RELATIVOS A . APA. •

caNNO 110 t58,605de ..á de abril de 1961A
Áeque.rentos AGEM? !kW
" BIKIES "Ite
't n
Privilegio Sa.InvençáokipailiUMÇOAMENTOO zm'poRiimrvecteaviudk
miuá PARa TRANSPORT" DE MIOS"
*

RNEBONPARA
le isponço Em lvauó-ti mios:
A .CoLochoo DE CINTAS
I
DE RAIOS CATIIDICOS,PARTICULARNE;fTE OS TUBOS" DE IXAGEM DE TELEVZ.

á m 'Ihmi;porte
5 'paro grioe
. de p-apelio dompreendatultrum
11410.1410 nUIZ.:720. de pe polieorrugado, um primeiro tkre ou-capá
,
-S10".,'
pel 3.iged0 oom-ee -oristes)tia corrugegaea de f;sm lado do miudis„_
corrugado, um !aguado ifarra ou capa de p•ip4 ligado com .9 ord.istal
a g e corrugaçÀee no tido oposto to aliciei> corrugadn, e 'ume veriedrk
s• ... Aperfeiçoamentos em ou tairavos a . aParelhO gr para e
de de fitas tneonaetilicia fleavele.:,perelelae, i nt er -e ¡Patada ll • •
- coloceço. de cintas de retarço em tArno do bulbegde teibee
AS.
4-,
interpostau•entie os geamose ligadas com, o dito núcleo corruga:e.
. raios ce tádicos,.5partloularmente tubos de ima g em.de-televisib ", .
.
.
do
e- edita primeirre koapi/dPapel de ocerdlr ema o pedido de pe•
nos quais o esp4d en tre a 'cintere 6..babo á enchido ' ',coa ume suba .:
tente nOrte-ameriaarvir . 142.037 -, 'earecteritade por uma abe 'Opa
tincia endareoivel, apOs o que O' bulbo e puxado por Maio de .: uma
.
.
rior flexível se prolongando parr. oime pari, eieet de.bordp superkon
, ventosa contra ip matriz prcivida do , anel de vedaçao; caracterizag
."11
•
do muoleo•lnternd corrugado como uma çontinuaçao de ~444 -capas
dos pald - teto da ventosa fiou: "presa a Uma placa matriz .de certa
e .estendendo-.. -etravai'essancialmente • inteira lar gura da corta
' flexibilidade; máVelmente apoiada; por mias bordas ,-" a um suporte
.,•
;
.
..' pare grãos.
--....2.14L
.endop anel; de vedaçío macio
, e , _os calcos_ esoacadores nrasos
- ,0e querente,reivindicaa-prioridade do correspondam,
ama proximidadeb : de aras bordas.
.
te Pediu° depositado.' na ' Rapar tiOn 'ide‘ Patentes ,dos •Ertados.
,
._
a requerente reivindica o írioridade ao': correspondente(
•,
= da
Amárica;_en ' 31 de dezembro, da ).963, sob na 334.835'
. pedido depositado na ,RepartiçAO d.* Patentes da Relanda, em 19 di
,
Ponto no ). do ., total dl_ 4' Dontos--auresentados.T.,
-'
bril , da).963,-sob na 291756.
,. .
- - ''
Ponto nír 1- do total at, it. 'pontos aprailuntados.
à.

.."`
11/1‘\'-‘111.,

TARRO $0:l58.571 de ".52 de'Ssrilt`À0 1964

-

-

- Requerente, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
-

TERMO:N u • 155.635 çle 24 de dezembro de 1963
Requerente: LÉCIO I* "WNDRADE ,ItMARCONDES' ' n.1•4-'18.PAULO
\
'
Priv.de Invenção:" Ne5V0 INTERRUPTOR'ELÉTRICO'"ReivindicaçOei
.,
.Itávo interruptor eletrico caracterizado N.-. 'compreender '.
,3, - .,. inicialmente um bioco principal, de formato cilíndrica -ou outro
'.. e feito em material isolante, : bloco este próvido externamente de uma saliencia anelar contornante, bem como dotado.de_uai alOjamen.
to axial interno, comunicante com um outro menor,no aua3 •e..stão Kr
sicionadas'duas lâminas de bontato,:--dispostas em ti , devidamente à
coladas entre si,"4 em conexão com i;)s . terminais ca ligação com 'a
rede, dito bloco Sendo apl'icado,- ;Sob ;pressão dada peio encaixe de
tua beliencia anelar, em-orifício centraldrcular de- tuia placa;
i
Ispelho, fixada por .parafusos - U .-Usual Caixa embUtida em mirada . ---"-..
_Ponto n g 1 de um total 6.4 pontos apresentados,,.. •

Privilegio de Inverniol -*TERMINAIS PAU DISPOSITIVOS MICROMINIa.

TUR.T.ZADOS E 2420DOS'DB mitaCTÁ-LOS A PAIREIS Dê CIRCUITO°.
' e s.
• 3. =tira elemento terminal earaoten.sitaal pato rato M
da
circuito
e
um
Ou
siais
terminais
unidotr
.
compreender um elemento
a dito elemento de \circuito por um processo ao aglutinaçÃo termi.
ca, sendo cada elementntermica um elemento condutivo que teu- data
caracteristiCa umsedeSivel k e que Mão e deformado por umazeg)erl!
turi substancialmente mala:. alta que a -:eilgida cara aglutinar vagá.
•
micamelite terminal' ed .: cimento de 'circutto.
_
Reivindica-se a . prioridade da Correspondente pedido
•
ados ' Unidos da Amaria
depositado i na- Reíiaítiçío de ¡atentei doá Est
-ca em 27 dá dezembro Ar 1963 sob nd 333.863*,
#nrith ao: 1 dõ total &Ela Pomos apresentados.
16../
.
FI0.2

-
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• %Rd) R 158.771 de 29 de abril de 19 6 41 , )1e:inerente: INTERNATIONAL BUSINESS BAMBES commTIO . mu;
trilrgígio
. ,

de Insang3ok ld'a xEmA DE EdISSX0 Da LUZ A TRANSISTOR

1

TERMO 02 158.864 de 36 ' de abril de 1964,
Requerente' umumamounn mun 'ND SIGNAL COMPANY • MITO.
INGLATERRA,

Privilégio de Inveneãos . " SISTEMA

3. . Um arranjo transistorizado emissor de luz para

O:etílico incluindo uma regino de base de,um tipo de Condutivida.
'Ide intermediario e,contigóo com regiões emissora e coletora do
tipo de cohdutividade, oposta, a dita região de bac definindo
janvios PIT com as ditas regiões emissora e
-. coletora, a dita re.
tglão de base tendo uma espessura q ue prove 6 dito transistor cum
uma beta alta, e um circuito eletrico ligando o dito transistor
a uma configuração emissora comum e iticluindo arranjos de bias„j
ligados ao circulto , e capazes debasr inversamente a dita região
:coletora com respeito a dite região de basm ainda incluindo
(arranjos de contrOle ligado as ditas regiões emissora de base
i os ditos arranjós de contraio sendo capazes de iuprir ui sinal
1

'de controle eletrico q ue estabelece entre as ditas regiões roais
'-lsera e coletora' ui fluxo de corrente 'Impelindo 6 dito transis.

tor a saturação, e nese:ido para a frente a dita região coleto.

AUTOMATInOS PARA pe.

TROLE DE TREM ELETRICOu
j/EIVINDICAÇCES

4gIVINDICAÇOE4'

troadzir uma seida de luz em resposta a . um sinal de controle''
cliracterizado,por-u sk tranzistor de material semi-condutor inter.

2 APARELHO

Um sistema automático de ()pereça,' de um trem elétrl.
co; caracterizado pelo fato de compreender um sistema de sinais de
•
corrente oodificadó, jé em si conhecido, no qual correntes (Mines
1 -

das de uma pluralidade de Preguem:dee diferentes.sio aplicadas
.seoçOes da via ;férrea, a frequência dm -corrente em qualquer elecçie
sendo determinada pelas condiçOes de tráfego correntemente existen.
tes,na frente de um trem; um sistema de correntes de comando no
qual correntes de uma pluralidade de frequências, diferentes
das
frequências do*eistema.de sinais, sio superpostas em predetermina,
dos pontos ao longo da via férrea; um equipamento suportado pelo
trem-respondendo dos sinais de comando captados a purtir dai-ia fel
rea de tal modo que, sob condiçOes de marcha normais, a marcha e e
freiagem do trem estào sob o contraio do sistema de comando que ope
ra independentemente e de modo a antecipar-se . às exigenoias do eis:
tema de sinais que proporciona facilidades de segurança adicionais
utilizaveie para efetuar a freiagem de um trem sob contrOle do eis.
teme de sinais almente no caso de qualouer falha do sistema de comando
Ponto n2 1 do total de 17 pontos apresentados.

:a com respaito a dita região de base.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedi.
WO depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
amérioa, em 27 de maio de 1963 sob nn 283.414,
'Ponto no 1 do total de 1 matos anzesantadOef

G1
TERMO W 2 *153.210 de • 30 de s gtembro de 1963
Requerente: JOSÉ OR/ANO MENESCAL NETTO .1. GB
Priv.de Invenção° APERFEIÇOAMENTOS EM IMPLEMENTOS

FIO.

PARA DESTOCAR O - -

'DESENRAIZAR E OUTROS SEMELHANTES

ÇIO, t

e

ttf!.

,to

154.594 de 18 de novembro de 1963
Requerente:UNION CARBIDE'CORPORATION : I= E.U.A.
, Priv.de Invenção:" ELETRODOS PARA BATERIAS E PROCESSO
11ARA PRODUZI-LOS ".
Reivindicações
--1 . em °latindo fLentvel caracterizado por conter uma tela-sa
raorte condutora embutida em e ligada, por compressão, a u t i massa
de po• seco compactada de material ativo. •
!
Reivindica-et a 'Prioridade do correspondente pedido deposita' :do na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America era a9
ta novembao de 1962, f41*, n o 240.8u.
Ponto n g 1 de um total de 11 pontos aoresentados.
ORNO N o

Reivindicaçies
1 ....Aperfeiçoamentos em implementas pare destooar e desenraizar
e outros semelhantes, do tipo impulsionado por um trator ou disposi..
tive semelhante e frente do qual é instalado compreendendo uma estra
tura de sustentaçào substancialmente rígida. e horizontal,de altura
• regulável em relaçâo -ao sok° e dotada,, inferiormente, de dentes our.
vados Pares frente, substancialmente em arca de circulo e recoberta,
na parte superior dianteira,por uma chapa ou lâmins. côncava, de posi.
çào igualmenie regulável em relaçâo aos referidos dentee,daracterila..
do pelo fato0e que oa referidos dentes sio paralelos uns aos outros
e se situam em planou verticais paralelos ao eixo longitudinal do tr.,
ter; e pelo fato de que os referidos dentes se dispiem de um e outro
lado de uma estrutura de sustentaçào em forma de V, com a abertura
voltada para:o trator ou sabre uma estrutura de sUstentaçâo retilinet
e, substancialmente horizontal que forma uma inclinação, eventualmen.
te regulável, com o referido eixo longitudinal do trator.
Ponto q2 1 de um total de 3 pontos apresentedna,
11,1./M,

FIG.

F10.2
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TERno nu 454..O47 de '26 " de novembro de 1963_
Requerente: FELISBERTO MIGUEL MIGLIANO _=!= :S.PAULO
Prtv.de InVenção:" BOMBA MILRO ..:PNEUMÁTICA PARA A EIEVAÇA0 DE.
APARELHOS 'PESADOS " .Reivinnie.sçóes
1 --"Bonba hidro-pneumátioe 'para a eIevação'àe
*parelhos peaedoà 0 , caracterizados 'pôr constituir-se de! um

Cilindro (1), dotado de-. uma tampe 12) ,:em ume extremidade, e .3
outra,. daum. corpo (3) em cuja parte central PeasUe um outro ci.
lindro (4) da menor diametro,,coaxiaràqUele e de comprimento de\,

Peres . de metade do'cilindro /1);us1 pistão .15), alojado no'cllin-r'
dro:14),tendo na cabeça um êmbolo (6)Yeste'illtimO alojado no
iindro, (1);
, • duas válvulas (7) e 18),'Oe.adm1esão e de descerge,ambas no corpo (3) e-em comunicação-"Com o cilindro 14); tendo e
primeira um tubo(9)'de aspiração r me'l.gu2bedo no óleo : de:UM tanque
'10), atendo a segunda um tubo (ll) quefee prolonga pela haste
•
- . '.12) de un'pistãO (13),
estendo
este
alojado no .cilindro (14)ertencente à Parte levadiça do aparelhe pesado; uma válvula Ga.
:Italie), que; ia-lanada por pedal ou alevanoa, ',transfere o ar,.

1(1)••

TERMO Np 162:807 de 21 .de, Setembro de 1464' •
Requerente: PLATT : DO BRASIL MAQUINAS ' TEXTEIS S.A.. --SIO PAULO Privilá gio de Invencão:"NÔVO MODELO DErFIXADOR DE FLAUTAS' EM
\
MAQUINAS DE FIAÇÃO
REIVINDICAÇÕES

Ndvo modélo de fixador de flautas em máquinas de fiação.
'destinado ao encaixe do eixo _das flautas do coletor pneumático de
fios rompidos conatituido por duma peças que se encaixa e Cara cte:izadq slofto de posagir uma peça fixa ao uporte do 'trem .(leeptiragem da máqUina, provida de um rasgo alongado é.;.eazadO'pa'',
ra , fora, e a outra peça móvel, -giratória em pino integrante da "Pe,
ça fixa descrita e formada por uma lâmina dobrada em "Y de modo
„ que fechada, e segUndr. cubra totalmente o rasgo da primeira, Cbm
exceção de seu extremo superior, no qual se aloja e 'eixo , dee flau,
Ponto lo T 1 do total ' de 'J pontos apresentados . •
•

tomprimido, proveniente ' deum compressor, para o'cilindro (1)
- traves de um tubo (15) ligado a tampa (2) :daquele, ou descerre'
s'o ar do cilindro pera . a, atmasferauma mola ' (17)
, •
e pressão, alojada no cilindro (1),.loca4izada entre o 'êmbolo _
••
6 ),e o corpo*(3).
" . •.
P o nt o ng 1 de um total -de'h odnto0 apresentados.
, • „

Cta.l

de ,,2 -de ':Janeiro de 196-)
:TERMO NP 166.781Requerente; TOY0 RAYOR EABUSHIKIACAISRA -:- JAPÃO
Privllegiode Invencãoá". PROCESSO DE TRANSFERÊNCIADO_FIO NA
OPERACX0 DE ENROLAR'
REIVINDICAOES

TERMO NP, 162.34 -de 02 de secembro de. 1964
Requerente: OsUaldo Cazzamatta & Cia: ttda.
• Privilegio de Invenção 1 - " UMANOVA TELHA

, _São Paul.,

?ontos'earacterfsticos

UMA'NOVA TELHA, em que a tema Inferior apresenta-se
Com-secçãotransvereal em suave arco,. caracteriza-se pelo fato -/
r de: que tuia adjacesncias das extremidades dos berdoe situados na paZ
te em'declive, h; dupla reentrancia trapezoidal, de Modo que as arestas restantes d;stes bordo, são biseladas, por pequena extensão
noutra face da parede,"nesta mesma região, h; rebaixo, transversal
de determinada largura; na extremidadMoposta, h; uma sali;ncia
trapezoidal externa, ,transversal e, ha face interna, um degrau,re.
imitando unUiestreitUeliperfícietranOversal main saliente que 'a
restante superfície geral.
-Ponto np 1 dê 3 pontOS apresentados.

.

.

. --Processo de transferência de fio na Pperacao ae enrolar
caradterizedo em -ecione:".simultâneamente Uma bobina que esteÁej-•, •
.
..do em-cilada e uma bobina vazia prender o fio que está sendo enrolado.' numa guia móvel num ponto Situado entre a fonte de ali
, ,,
mentação do fio e uma gaia fixa situada antes da bobina' qUe est4n,"
Sendo enchida quando eeta bobina estiver completa,'conduzir
- o assin'prAdo.pará uma 'extremidade da-nova..bobine vaZia..-Cortar
o fio depois de prandê;lo numa pin'm'a - existan t' e naquele:extremid4
de. completando assim a transferência
--do fio da bobina cheia As •_
• ir
r11 a bobina
_ 1 requerente,reivia.dica a prioridade do correspondente pedi-,
do depositados na - Repartição dó Patentes no Japão em 29 de Jane)
cofie 1964, 10 de Abril-de-1964, e 14 de Abril de 1964, eob, nes
4.003, 20.068 a 20.781, respectivamente
Ponto hP 1 do total de 14 pontos apresentados

/
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TERMO Ne 158.517 de 17 de abrir de 1964
Requerentes RADIO CORPORATION OF AMERICA -. E.U.A.
Privilêgio dejnvençãos "CIRCUITO DE TRASLADAÇXO DE S'fITATS"
VINDICA UFS

1. Um circuito . transmissor de sinais ten.
um
, do primeiro e segundo dispositivoa -geái-condutores cada
teAdd primeiro e secC,,Á eletrádos um Substrato de material se
: -mi-Condutor, e um elptródo de contorna/solado
substrato
primeiro dispositivo de circuito ncopiado.entrO es eletrOdds
de contróle e o primeiro do dispositivo semi-condutor provento
um circuito de entrcé.... de sinal, segundo dispositivo de circo:
. to écoplando c:$aragundo eletrodo do primeiro dispositivo semi \' condutor ao :primeiro eletrádo do segundo dispositivo semi-Condutor, caractleriZado por terCeiro dispositivo de : circuito para
acoplar o eletrodo de Cont'róle do segundo dispositivo semi-dez
dutor e um primeiro - eletrodo do primeiro dispositivo semi-condutor para fraque:leias de sinal, e adtomático circuito de controle de ganho acoplado ao oircuito de entrada para a aplicaç;c
•-• de ama voltagem de controle que tende a aumentar o fluxo de cot
C2

- rente através dos referidos'priaeiros
_

TERMO N o 154.045 de 25 de outubro de 196,
Requerente: CARDING SPECIALISTS (CANADA) LIMITED =1= CANADÁ
P”iv,de Invenção:" AFERFEICOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CILINDLOS DE PRESSA() ".
Reivindicaçôee'
- Processoce • ajuste de posição entre um par de rolos de um
cdnjunto de rolos caracterizado por montar, rolo manos wt de rolo
do -modo-que posse ser deslocado, angulemonte, em relação ao outro rolo polo moviMento eficaz de, pelo menos, uma extremidade do r510.
e montar . um rolo de medo a ser todo movido para se aproximar ou afoztar do outro . rólo, e fazer o ajuste : na citada extremidade de . mg. do a dar'a posiçâo angular entre os eixos dos citados rolos,e pro.
dunir cutomaticamente . umé pressão pre-determinada entre os rolos.
eivindicaLse a prioridade.do correspondente pedido deposita.
.cic na Repartiçâó de Patentee da Inglaterra, em 26 dg outubro de
15,52, sob n o 126559/62.
Ponto n 2 1 detu=do 16 pontos apreaentados.
-F103
-c

-

,

4 1G2

segundo eletrádo do prj,
moiro dispositivo semi-condutor quándo o alia do sinal de emtrade alimenta,
e

•

F

e--

A requerente reivindica a prioridade,do correspondente pedido depositado na Repartiçao de Patentes nos Estados
Ur- 'q da América ers' 19 de abril do 1963, sob n2-274:182.
Ponto n2 1 do total de 9 ponta apresentados.

fiGN

.e;
n•13.

TERMO N2 158.840 de .. ,j0 de abril de 1964.
equerente: MATSUSHITA ELECTRONICS CORPORATION - jAPAO
?rivilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICACX0 DE CATCDIOS PARA VÁLVULASELETRONICA".
fEIVINDICAÇOES

1 k;
1)-'

.6 •'t::

TERMO N2 , 158.353 de 10 Abril- de 196..
Requerente: ALBERT MARCEL CYPRIEN ALEXANDRE,. FRANÇAPrivilégio de Invenção:"PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
TPXTEIS 'COMPREENDENDO FRIBAS ELÁSTICAS SINTÉTICAS"
REIVINDICAÇÕES -

t - Processo para wfabricação de produtos texteis elásti.
cos, caracterizado pelo feta; de compreender as seguiptes fases
auCessivas, torção de um fio elástico sintético e contfétil,
junção déste fio e de pelo menos um fio inexteneivel'com uma
torço de junçáo de sentido oposto d do fio elástico para formar um fio rctorcido mecanicamente estável, com que se prepara
igualmente da mesma maneira o fio retorcido simétrico, fabrica ção . dos . produtos téxteis alternando esteã fios retorcidos, depois aquecimento momentâneo do produto téxtil pelo vapor até
temperatura de contração-total da fibra téxtil mais frágil
Ronstituindo liste produto.
-I) requerente reivindica o prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartiçáo de ?atentes da França em 10 de
Abril . de 1963 sob n2 931.017.
.fOnto ne 1 do tOtal de 10 pontos apresentados.

Um processo para fabrioar um elemento/.

de catódio para válvulas eletrônicas caracterizado p'eid:fa'
to que . ôle compreende oe pEtedos de'enrolar um filamento -de
aqueoimento.em volta de um mandril de metal solúvel, ap1.1.
condo pressa° para . aohatar dito elemento aquecedor e .dito
mandril numa relação unitária, e removendo eeletivaMente dito mandril . achatado por dissolução seletiva.
A,

requerente reivindica a prioridade de.id-1,tÇo0

pedido depositado . na Repartição de Patentes .1aponese em
30 de abril de 1963, sob n 2 22968/63,
Ponto n2 1 do total de 13 pontoo anr'saentadoe.
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,TÉRNO N G 154.282 de , ,11 de'outubto,de
.Reouerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Priv.delanvenção:" APERFEIÇOAMENTOn SM INTERRUPTOR DE CIRCW.1.0
-."ELÉTRICO DO TITO1 VACUO".,
ReivindicaçUeS,
,
•
1 n Um aperfeiçoamento em interruptor ae oircuiro,elétrico .4
tipo avacuo,Caracterizado por compreender: ,
.41):um'enveiopa . altamente ' eVacuado de forma,tubUIar, tenaoert
• tremidadeslongitudinalmente oPOStas.e . tma parede tUbUlat
. pelo Menos parcialmente'de material isolante ,seMstendendo
entre ditas'extremidades;' ," :".
'b) um primeiro contato localizado dentro dó arGo envelope;,
ei um 'segundo Contato encaixava' com dito primeiro contato-0
Movfvel ' para fora de encaixe coar dito primeiro contate pa
re produzir um espaçamento , de arco' principal entre'ditoè
-contatos localizados-geralmente centralmente ao comprimento
do dito . envelope; .
d) uma primeira passagem de arco de -:Configuraçao gerazmente_de
• 7ormato em copo_cOmpreendend6toa parte de base geralmente
f
.snvolvendo diteprimetrocontato_e um flange,tubUlar-ta'pe_ -riferiaeXtetaa da dita- parte deÃese se projetdO'da-dita
patte de base em-uma ' direção afastada do dito esPaçamento
de arco principal e . em direçãO"e uma- das extremidades do dl
' to envelope;

,

.

- IUMO'N G 159.061 de7 ç1emVio 'e 1964.
.Requerentet LÀ TkI4,IQUEÃW.:722' QUE • fRONA,.
•
privilegio de InvenOoi a tersPosunolM .,CONANDO:PARÃ ALAVA*0ÚNICA COM ELRE_OESSJIalpInASpPARA COMUTADORES DE *MINUTOS
COMBINADOS".. *:

avirmrsoco,"-' de -coMande puuma'elavanca
-X ,. ' Om_nispositivo
,. J.

.
_
particular para-comutadores
, de mo.
-vimentos colsáblm 'ados,,,caracteri z ado essanclAlmenta.por compor.
•
..,ter em combinaçãO4:;
„,.,
dom : dar,eçUs ' tltiplas,'em

euvredlças ege formi'de coberterallispostai

-,, oa.'pos106 ,neutra do - sittema,:deisoda.queseus
- - planos de simetria loogltudineae , sejam perpendioO •
- ama noz em duas partes encerrada - por duas corr4
diças, egjas -:/partes ao cadadma munidas de"sall.
•
.ameias de guia laterais dispostas segandmdoli s!
•

mi—

•

circ

u

lá

",

paralelos ao plano.de almetria,.e-dá-,

limitando duas zonas delatgUra correspondentes

uma segunda passagem ae arco de,conil.gur.ç.4 getaimenue de
.formato em dopo Compreendendo:tram-parte de basegeralmenth
'envolvendo dito segundo -contato e um flange . tubulai,na' periferia externa da dita Per ei de base se_projetandoda dita
parte dé base em uma dieeçii afastada do 'dito espaçaMentc,.:
• .de'arco prindlpal• em direção a outra ,exttemidade do dito

• eas das cotrediçai Oom , as.Ouais ' sãO complementa.
•res, , ees'contacto, essas- lidas gula W

lanysôbre : chanfros letpzaís que roxeie o desliza.'
Sento das corrediças;
- uma alavanca de manobra Unica atravessando-ca.

Á

..t) -meies para ligar eletricamente dita primeira passagem de az
co ao dito primeiro ' Contato.e dita aeunda-oasSageM 'de• ,arco:,
- ao dito segundo contato, normalmente
¡)umateceira passagem
elétricamente das ditas primeira e segunà afÁSsagns
preendendO - uma regido; central 'envolvendo dito espaçamento
de,:arco e um par de partes tubulares -envolvendo respectivamente os flanges tubulares das ditas primaira-a se¡Unda„.
'passagens de arco em relação espaçada aos ditos flangeS
bUlareS afiM ' de'definit esPaçamantos de arcos áecunde,rins:
de - configuração ' ánular en&rno dleMditosiflanges tUbulares.
entre ditas partes tubálarese'drtés,flange tubu/aref.
()os Ilanges tubulares das 'ditas prImeira , -e segUndalpassa--,
-zens , de arco -',.terminando em pontos espaçados longitudinaldito
mente da'extremidadede
.
e4volOP G em 4-ireçip aps quais
,flange-se projeta para que um.espaço esteja presente :deu,tro do dito
'ento de arao:scUn.:'
,j eitre'ditoespaçam
„
- _ envelope
,daria e dita extremidadedentro da qual„podem:ser livremea
te 'ventilados os produtos de formação de arco.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido-4.4
positado ma WART410 DE Patentes dos Estados Unidos na AmeriCa,
em 17. de dezembro de 1962, sob o ng 245.275,
• "Toa/Ot o 1 de um total de9 pontos apresentados.

fP.4

. da das corrediças

atraVó lendea'a a semimeo.tra .
.:./atrawief nm Crido/o circular, sendo que . o eixo loa
• '
••
gitudinal dá dita alavanca passa pelo ceotra geometrico

do conjunto

corrediça-noz;

- recursos pa...1 receber ua movimentos de iotaçOest,
impressoSm cada das corredlçaame torno de see
_
.
eixo de simetrie , longitudInali pelo pivotamento

da alavanca de manobra em tOmmo(lo centrivieow.v
,
trica do conjunto.

„4-recuierente'relvind1ca aí priOridenes aos correspon".
!dentes pedidos depositadOs na RePertiçao de Patentes de Free
em..9 de mmlode 1963 e 11 delanoiro

19614.. sob nAla

e 909.044, ãspeseçivamente.i
, .-Ponto n o Ï e um . tota/ 40'26 pontos apresentados.

) 2.;097

TÉRMO N o , 152.872
de 18 de setembro de 196'5
Requerentes INDdSTRIA DE-COMPONENTES ELETRONICOS ELLIS ETDA

. .
=I= SIO PAULO
Priv.de Invençao0" NOVAS DISPOSIÇOES , EM APARELHO PARA MEDIR E
COMPARAR ' RESISTORES 2,-,.5,:alt2NSADORES E DETERMINAR PERDAS DE CAR
, •

GA"

-ReivindicaçOes
12 )

Agôsto de*1 n 70

MÁRIO OFICIAL (Seção III)

1972 - Quinta-feira 1

E - COMPARAR PESIS
" NOVAS DISPOSICCES EM5APARELHO PARA MEDIR

•
E CONDENSADORES; EJETERTCNAR PERDAS DE CARGA"," que se Pa
.racterima por•havui:aircuiío elarico seis-'rontactos (i6),.(17)
(ál), todos acdplados entre eifisolçdcs um do
(18), (19), : (20)' la
outro, sendo que ao contacto (16) chegamtrgs fiós:(22) :, (23) e
(24) que-estar go encostados ou no ao contactd=cond•OrMeposiggo
do boto (16), ro -Corha c t= ' (17) chegam tr2s ftosT:(25); (6) • e 147
-ao contacto (18) Chei0M seis fios (27), (28),.(29),(3 0 ),. (31)
, e

TERMO N O 159.404- de 25 de maio de 1,464.
Requerente: ENRICO

PU2IN ".

ITÁLIA -

Privilégio de " Invenção: 'MÁQUINA

PARA CORTAR TIJOLOS

CHEIOS

. OU FURADOS, PRODUTOS REFRATÁRIOS MATÉRIAS PTÁSTTCAS E MAS-.
DAS 'DIVERSAS"
REIVINDIOACOES,:

TORES

(32), ao

contecto;(19rchegam ' cinco fios

(33), (34), (35),

(37) com "contacto (20) chegam seis fios (38), (39), (40),
-.

(36) e 4
(41),-

-

Máquina para"cortar tijolos cheios ou furados, prodv

tos refratários, matérias plásticas e massas diversas, constituida po -

uma esteira suportada por rolos, s8bre o qual desliza o eZtruso que sa,
do extrusor e por um carrinho móvel abre guias, sObre o qual apoia O
extruso que avança com gle durante

a operação de corte, caracterizada
pelo fato que o carrinho acima mencionado carrega uma armação dotada de.

gulas verticais nobre as quais desliza o dispositivo móvel que carrega
o fio ou ficie ou os utensílios 'cortantes

(42) s,(43)Às-so coutszto X21) chegam trás fios (44); (45) e (46.

4'onto n 2 i do total de 11 pontos apresentados

• e . o contacta..(16) &constitui-do de tre's secaVes metálicas isole .
Udd al),

(72)

0

de ume-coroa circular, o contacto

(73)

(17) g'

constítuido de aine 2scg5esmetálidas (75)-e (74) de uma corta
circular aproximadamente opepths diamentralmente, tendo cada uLa
deles ressaltos

(76) e,

(77) respectlyrmente, o contacto

b.8)

conetituido de duas secçàae metEilicas (78) e(79) de uma.corOa
circular, tendo.a secçâO (78) um ressalto (GO), o contacto (19
e constituído de duas secçOes meUlicas (81) e (82) de uma cOroa.
circular, o conzacto (20) constituído
e
de uma cora circular mg •
• telica (83) com um ressalto (84) e o contacto (21).e constituído
de duas secCOs r,etílt$ts (85) e(86) com ressaltos (87) e (88)
em cada uma delas'.
Ponto n o 1 de um total de 4 pontos apresentados.

o o. 4 n h

:ta
TERMO: N o 158.690 de 27 de abril de 1964.
I
Requerentes MINORU;PUKUDA - PARANÁ"
• PriViléalo de Invencios

"MÁQUINA

-EEBULHADE1RA DE CEREAIS".

4EIVINDICAÇOES
-

Maquina debulhadeira de cereais, Caracterizada

.00r comoreeocer Ánicialmenje,uma armação suporte, que sustenta eia
oeriormente, e próximo à sua cabeceira anterior, um cilindro nogiratt5Tio,-.àisposto tranavei :Salmente, a com a euperfl-,
tOtelramente ' provida de dentes radiais, regularmente espaçava, :alto cilindro sendo montado em terno de eixo retilíneo trena.
Jersal, que receba rotação de motor externo OU equivalente,

a aell •

-io ainda equipado com uma cobertura semi "'cilíndrica destacável¡ e
Imediatamente abaixo do dito cilindro, sendo prevista uma -Calha
Longitudinal, formada em prolongamento de uma plataforma anterior •
II-T-1

le entras, e.om braços articulados de 'suporte, dita calha sendo
•
!:

tinaa provida extremamente, de' uma série de dentes fixos, dessa*
•

—ri •

-.Socktradoe com relaçdo aos do cilindro1.~. 3140000OMr-

2
nloteDoCOOt 0110,1

Lit- n

TERMO N 2 152.960 de. 20 de setembro de 196J
Requerente: , MoNSANTO COMPANY
1.
Priv.de Invenção: " COMPOIÇA0 DE FLOCO DE FIBRAS ATIVADO E PROCESSO
PARA A PREPARACO DE FLOCO DE. FIBRAS ATIVO EM UM CAMPO ELETROsWICO"
ReiviadicaçOes
Composição de floco de fibras, ativado, caracterizada por ser
composta de etbras lineares sinté t icas , cortadas em floco eaté 2% em
peso de 'dm acivadar eata7hido do grupo que consláte de Urn composto an
fotérico, contendo tanto um grupo de sulfonato de sCdlo: como um grupo
esmo terciério, uma mistura de um .éster de ácido grau e:Cloreto de
.sódio, e. uma mistura do dito composto onfoterico e glOreto de a6aiç'
fonto no 1 de um total de 12 pontos apresentados

Conto no 1 do total de 4 pontos apreaentadoa.

e"

DIÁRIO OFICIAL

C.i.fillti-fejt á .. 6

:-.,,i(>7.101 de Fevereiro de :19R,q
"-ReqUetente:':LANDINI S.P.A.
Privilegio de Invenção: 0 818TM HIDRAULICO-DE CONTRÓLE PARA
•
eRATOR"
.

.

Seção III)

Agíisto .r,ie 1970 '1973

•TÈRMO N Q 143.9.9) de 20 de'mícisto de ígiàá
Requerente: HAURIU° DE UNE4 .33 ,

Privilégio de venço

.HINAS

ogiun

NT . C . S:STEMA D SEGURANCA PARÁ:PNÈte
1

-mysicuLos EM GEA
RL-

,REIVINDICAÇOES'

1 -...
„hidraulico ' de.levanttanto:para trator, bom,
. , Mécahismo.'
_ .
vá l -stliIa ' ..dectntrôle"própria p 'ara , Ser acionada por comando manll
4
a.1-.e'. por . cbmando. .automático.cujos cotandos.incluem iui eixo
ue podá'set ,gtradorpecofflando mánUaf;" - Saacterizado:por ter •
...um primeiro elemento acionador para a Válvula de:contrôle, o
qUál está ^ tontado o eixo podendo girar 'em um eixo'geométrico' •
eXcéntrico ao eixo citado sob .a influênciado'díSpOsitivo de .
,•
• .segundo
• cohtrôle 'manual e do dispositivo automático,' e.0
• mento acionador-para a válvula de • contrôle, montado para girál
''.sôbre o eixo e.para'ser girado permeio de- uma peça sensível á'.
• Posição'cie 'transporte dó dispositivo , de engate, sobrepondo-se
ao primeiro, elemento e movimentando a alavanca de Contrôle •4
•• .
• posição de, levantar para a.posição neutra:',
A . requerente reivindica a prToridade.do correspondente,pe
dido depositado na Repartição de " Patintes . da -Inglaterra em 1:
• •
-de - Fevereiro de 1964, éob n 2 5.573. , Ponto n 2 1 do total de 11' p ontos apreeentados.
q

.
_RUVINDICAÇOES
1- Sistema dá':,egurança contra acidentes, para pneus

de veicillOO em geral, caracterizado por ser Oonstituldo por anéis

de segUrança, semi-maciços, esponjoso4 elísticose-csinpressiveis,
.com secção trapezoidal oh de outra qualquer forma, os quais, cola
'badot dentro dos pneus comias, impedem a verificaOlo de acldent0),nps'Casos de estouros ou esvaziamentos rípidos dos mesmos
Ponto nM 1 do total de y pontos apresentados.

1 as Abril de 2. 963)
E. U.
ReqUerente:. GENERAL ELECTRIC COMPANY
-- Privilégio de Invenção: ,UPERFEIÇ0AMENT0, -EM ComBINA40 DE
SOPRAR E FILTRO",
de

T iiRMO Ne

REIVINDICAÇÕES
- 1

atRmo N 2 132.475 de 12 de setembro de,1961..

'7'Requerentet ' 'FORD'MOTOR COMPANY Privilégíó de Invençãot."CAIXA DE MOLDAGEM..
8EIVINDICAOES%-:'

_
til - Uma caiXa'de moldagem'carabtorizacé por compreender
membros go cooperação e meios de:descarga:6'er, os ditos- meios de
descarga de'ar pelo menos na partel entre os referidos

meMbroi . o

ada p tados p ara fermarsumselo de ar. ieivindica-se a prioridade do correspondette pedido de,
=
positado aa Repartição de Ratentes dos Estados Unidos da América
em 3 dá janeiro de 1961 sob n2 80.121. .
--,/P onto n 2 1 do total de 10 p ontos avresentados.

- Um aperfeiçoamento et combinação de eoprador,e filtro.;
caracterizudo por -compreender,' um elemento de filtro oilindrie a
- contido dentro de uma roda sopradora . e suportado pelaelémfhae •
" da dita roda sopradora para rotação com dita roda eopradorapara que substancialmente-todo o ' ar:paásando através dita.rodir:.
:passe aliá v ée'dito aleMento.defiáró, : áita roda contendo'gra nl: mero anormalmente grande de lâminas, preferivelmente entre 100'
T
a ' 320, para que uma mudança no/número dejéminas.não afete eu..
bstancialmente a-capacidade de escoamento de ar da dita roda:
,, •,
,,
_sem dito filtro.
- Flnalinte a • Yequérentereivindica ta 'r sido depositada na..
•.;:Repartição Oficial de Patehtes dos Estados Unidos da América
do Norte em 1 de Abril de 1964 sob n 2 356.580, Ponto n 2 1 do total de * 3 pontos apresentados,

,
1
1 •••. •

12

ÉIG.

"1

1

A-

(.;

TRONO No 159.913 de 11 de junho de1964.
Requarente;- , IN DU S TRIAS REUNIDAS ISICS

1

S70 PAULO

•

Privilegio de Invenção; "APEF.FEICCAMENTO EM FIXAM EM SDPORWS PARA
udLTIPLASFINALIDADEW.
2131uxurdar4

lvi - "APEnFEIÇOAMENTO EM 2IXAÇAO EM SUP0aBS PARA mmTI.... I
FIAS FINALIDADES" . caracteriza-se por um pedestal (1), de configura -

, çin adequada, em cuja base .planainfeior tela ampliabertura,Preferes1
temente circular, com um . recavado interno (Z), na qual a.. pivaía'per
feitamente uma membrana flexivel de bóriacha ou material similar, ',,Lai

', qual, aM repouso, fica no mesmo re g de superflele desta base; pelo f!
toda cá movimentos de deslocação desta membrana de modo a mem forei sr.xue4o m fixar a peça sobre a superfície em q ue aplicada, dito:
movimentos são Conseguidos atreves de paiefusUs de apto (7); e ' excântrico (3) é envolvido'por . uma luva (8), em cuja extremidade radial se rosquela

um

par
- efuso -

(9),_o

Iva).

se-prende ao centro das:sem._

brandi flexivel.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados.

•

CaR240

Agôsto de 1970

TRAMO N o 151.473, de 6 de agasto da /963.
:Requerente; GOEFLAii ELECTRIC comPAN y - g.u,1
Privilegio de Invitnção: " A- PERFEIÇOAMENTO EM 'TRANSFORMADOR PARI,
INSTRiareno ' coM coMP.RNSAÇãO . MAGNgTICA CONTROLADA%
SUMLNDISAaáll

1• um aperfeiçoamento em" um transformador para ins.
„trumenbo com compensação magnetlea controladacaracte:izado pe.
—
la combinação de urna ' estruturade nacleo.provendo pelo menos
dois circuitos mag j'ticos paralelos com um enrolamento prime:ia
e tua secunderio, ' e UM enrolamento de compensação efetivamente

em circuito peralelo i'coM' o enrolamentooecunderio e tendo por.
. çOes abraçando um da ditos circuitos magníticOs paralelos,. ou
tias pOrOes abraçando um outro circuito maenetico paralelo.
A requerente reivindica a prioridade do correspon.
dente pedido depositado na Rapartiglo'cle Patentes dos Ratou&
1962 sob na 219.844. Unidos da America ed 28 de agOsto'cle
,
Ponto 0 3. do totalde 5 pontos apresentados.

TERMO, M. 154.03.9: de : 24 de '1‘:-.1tUbro- gie 1983.•
Requerentes MONSANTO COMUM' .

NO 128.563 da 13 ' de eserçO de 1961.

leggiorents: 30ãO EMENESIO PINTO - 8110 PAULO

Privildeid de...Invenção: wPROCESSO PIRA A SEPARACIO VI

,r1vilegio da Invenção& "VISOR TRANSPARENTS COM PARE=

CR HEXAMRTILENODIAMINA IIQUIDA

WUPLA3 /I mann a-g-nRuo NO INTRRNIt",

teroo imonno..

UMA MI8231U

, M DE UMA CiA48 AS COMPOSTOS coe.

,'pErnjtDICACI:1111,

1§,IVINDICAÇOL9

y 18vo tipo de lente caracterizado peio

fato:.

da ter licialdo iuse i atravessado palo ralo lueltoso
doelda etdare a /ente e a atravessa.
'Poeto a* 1 , do total da 2 tontos apreeentadoa.
•

•

'l.'."...Protserso para a separação de uma mistura de bom
Wetilenodiamina liquida'e de uma . olacee.de compostos contendo nitrj

,
•
abalo compreendendo iminas, amidos eu:minai allatices, aroadticas
e cíclica*, primiriaa,oeounddrias • tercitria4 caracterizado Pob
,
eo.preender se !Safe dar
.
(ma adicionar ta referida mictará ffima ' aolução de rab eti
vente migeolVel • de use composto aoldVel no referi,
do solvente

(b) sendo o referido coMposto escolhido entre o grupe
- que consiste de compostos formadoe de metais • tal
metais, tendo ndmeroe de coordenação de quatro .
p eie e oito • entone que formam me - composto sold.'
rol no solvente com os referidoe , metalge e não -me 'tale,

(o) separar o produto de reação insolúvel, formado em
tre os referidos metais e ao-metais e oe compor.
-toe contendo nitroganio, da referida mistura, dh.
es modo efetuando a reparação
•
depositante ' reivindiia a prioridade do correspondents-:
•
pedido depositado na Repartição de Patentes doe Estados Unidos - dg .
América do Norte, em 20 de outubro de 1962, Sob
233.147
Ponto da I do totel de 9 pontoo aprogoutadoe,,,. •

biÁRIO_ÓFVAL
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AgOsto de. 1970 1975

CLICHÊS DOS PEDIDOzS DE REGISTRO
s
paredes, ripas, rodapés, saneas soa- ossos, ' fertilizantes, fostatoS, •formici- mentes, _ esquadrias,' estecas estuq.le, tôrros, franjas, flanelas nact prepara.
-

lisos, soleiras, suportas s,ara, corrlmoes,
si' ra telhas, teMões, tijolos, tur os -cte
concreto tintas par.s varadas portas
e ;anelas tintas ,i7b1:: !as •;.ara atliftcasi e4 vigas . e zi ie;, Para cobertari
d9 816.602

das, , larvacidas ir.edicamentos para
animais, medicanrnentos para aves,
pós 'inseticidades. parasItici(ias, germicidas, remédios para fins., veterinários, • sais para . fins veterinários,
venenos contra insetos. vermicidas
para uso ',veterinário.
'•,

florões para,- ornansentaçao de tetos,
ferragens próprias para construções,
fôlhas de- Flandres para telhactos,
-fossas, grades Para construções,
guarnições para actificações, ge,so ore.
impermeabilizantes para construções
.
e , decorações, isolantes para corist' rações, janelas, ladrilhos, , lagedos,
Iras, , lousas para 'construções manilhas, macieiras par .t construções. mica
para telhados,. m mães, piches' pilas,
Eras,' psrtas e portões para construções,' revestiment)s para telhados. e
•

das quimicamente„ festão, galaraetes,
galões, laços, mantas, mosquiteiros, .
nesgas, palmilhas, pelúcia 'passamanes pavios, rédeas, rendas, rêdes, sa.cas saneias sinhaninhas para ' veniais,- .
rios, telas, viezes e xerge.

,

INDOSTRIA BRASILEIRA.
Requerente: Marco Antônio de
o
, Azevedo Meyer
Local: Minas Gerais
Classe 41
_
Artigos: Amendoins, balas, biscoitos;
bombons,' bolachas, Caramelos,. cãocalates confeites, cremas atiraenticios, dôces, massas 'alimentícias, oleos
comestíveis, pastilhas , pipocas, sorva: tes e torrões.
•

Taurus - Nordeste
INDUSTRIA BRASILEIRA
Req- uerente: Artefatos Metalúrgicos
Müller-Nordeste , S.A.
Local: Paraíba
Classe 40 .
Artigos: Assentos, acolchoados, balcões' sob forma de mos eis, bancos escolares, cabides sob forma, de_rnovels,
cadeiras de balanço, caixas de telãi.s.‘o sob forma de móveis, camiseiros
cristaleiras, divans, escanos, encostos;
estofados, . acolchoato• para , moveis,
bancos • comuns bances de jardim,
banquetas, •berços, buffetS, cadeiras.' ae
molas, • cadeiras comuns, , caixas .
rádio sob forma. cla móveis, canaCes,
cômodas, consolos. dormitórios, escri:.
vaninhas espriquiçad eiras, gabinetes
para copa e cosusha:, guarda-louça,mesinhas, penteadeiras, •, porta-quadros sob forma de móveis, sapatelas.' travesseiros, vitrines sob 'forma
de móveis,. estante-s, camas, mesas comuns, rnôchos móveis ec cozinha, poitronas, prateleiras formando Móveis,

f

Requerente: Vitasul S.A.
Indústria-'e Comércio
Local: Rio Granas do Sul
Classe 45
'Artigos: Sementes em &sal para
agricultura, horticultura, tioriscultura. e pomicultura, mudas para agris
cultura, -floricultura e pomicultura.
N9

829.372
=

ROGRESSO

Progresso S . A. -- Correi ôra•
daCâlnbio t, Títulos
' Pati1O Classe, á
d82.021

N9-- 827.856

Indústria Brasileira
Requerente: S.A. indústrias Reunidas P. Matarazzo
Local: São Paulo
Classe UI

Artigos: Material para construções:
Aleatrfio para reve.sttinsnta, argamasca, armações para construções asfalto, assoalhos de fantasia azinejos,
Requerente: Vitasul S.A. /—
betume para revestimento, caixas
Indústria t. Comercie)
clágua de ai...lento, caixilhos para
Local: Rio Grande do Sul
construções, cal, caibas, -chapas cie
cimento e de amianto pua constru,Classe 2
Artigos: Adubos, bactericidas, carra- ções, cimento. crê para construções,
podeldas, dossinfel.antes, farinha de cruzetas, casas pr4-fa/ricadas, dor-

Indústria Brasileira

Guanabara 'r
,
Classe 36
:1rtigos • Agasalhos: aventais. , anáguas,
blusas, blusões, paby-doll, bermudas,
cachecols, calcinhas, caras, cal.rarios,
camisas, cintos, cotêtes, camisolas, sgõrros, gravatas. ' guarda-Do, cucas,
ceroulas, colarinhos,' cueiros, acharpes,fardas, fardamento, para colegiais,- 'fraldas, aalochas, uvas, 1iras,
lenços, 'ingerias, mantôs meias,
maiôs, . mantas, mandriões, Mantilhas,
penhoar, pulôveres, palatinas, peugas,
pouches, polainas, pijamas, punhos,
carneiras, quhrionos, regalos, roupas
para banho,. rotinas próprias para :o
trabalho. rôbe chambre, s r e n ;C-s,
saias, saídas de s‘t-ata, sueteses srorts
'
stolas, slacks, toucas, turbantes,
ter. nos,. • uniformes e Vestidos.
,
•

Requerente: D'Olne.‘ CoMpanhia
.. Tecidos " "Aurora",
.
- Loeal:•bara
- Classe 4 •'• - •
Artigos: , Artefatos „de algodão, ' de
canhamo, de linho, de, juta, de sêda.
de . raion, de lã, ou de outras 'fibras
texteis: Alamarss atacadores para
espartilhos e para 'calcados' bordados,
borlas, • braçadeiras, cadarços, ..„capas
para móveis (não fazendo parte , integrante dêstes), -carapuças para, :coar
café, cobertas pata colchões, cordões
cla qualquer tecido, cotrinas. debruns
eissticos para vestuSrlos, enfeites entremeios - e entretelas, fêltro, _ fitas,

N9 483.063

sumiers e pufes.

is.ort".2.=0

Requerente: -1Yfilne Com p anhia e
. Tecidos "Aurora"

Indústria Brasileira

'COLEÇA0' DAS LEIS
.1910
VOLUME III

ATOS DO PODER '
• LEGISLATIVO'
'AtOS‘LEGISLATIVOS DO
PODER EXECUTIVO
Leis de abril a ¡unho
Divulgação a , 1.i45PREÇO: fCr$ 5.00
VOLUME IV
ATOS DO PODER -EXECUTIVO
Decretos de abril a junho
Divulgação n° 1.144
PREÇO: CR$ 20,00
_A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas:
Avenida Rodrigues Alves 119 1
Agência I:
Ministério da Fazenda
Aténde-se i a pedidos pelo St/viço de Reernbólso Postal
Em Brasília

Na sede do D. I. N.

Indústria Brasileira
•
Requerente: ,Carrocerlas Nicola S. A..
:
Mnati faturas Metálicas
" Local: Rio- Grande do Sul T
„Classes 41
,
Artigos: Acendedoras cie. , cigarro, ca^hinibo, charutos, cinzeiros, issitte,ros,
mentol, prenarsdn rasa ei,tsrro, ra r a, •
rteiras . de ao , !ro, ou metal . , rara
nignrro ou 'charuto, . cigarros, ervas "
rara fumar, fôl re,..s Ce fumo, quis- o,
s antas --para ci
rsa rr is, tabaco . manuf a• Urrado ou: não. • ••
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Indatria
Requerente: Cilast — Indústria e
Comércio de Produtos Aiirnenticios
Lsda.
Locat: EVio Paulo

Classe 41
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LEI n. &443, DE 28 DE MAIO DE 1968

ar Desenho

da Bandeira Nacional, em ~a

Desenbo modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Corres pondência das Estrêlas e estados
Hino Nacional
-- Parte para piano
•

•t
Partitura para orquestra. en 13 1V1Ainr

---

Partitura para orengestra t

▪

Mútka

ij kidá, Malot

para Bano*.

nem. Peellia
AN,

Desenho das A211121.5 NationaJi. em cb-rei

•

Illesenlao das Convençkes lleraic11t.4b tias Armas Nat ionals

111 lhaentto do Sélo Nacional

A VENDA

tqa Guanabianx
Serjo de vendas: Av. Rodrigneg Alves. 11
Agência E IVIinisttrio da

Atendese a pedidos pelo Serviço de Itecambólso Postal
Em' Brasília --aSde3o
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