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Documentos» - Mercearias Nacionate
Sociedade- Anónima.
N 172.914 . - «Nõvoe Original De4
para Malharias e Similares»
sen1,1
INDUSTRIAL
Malharia Mascote S/A.
Serviço de Recepção, -,
•
W 155.381 - Lucky Metalúrgica
W 187.260 - «Nova e Origina')
N9 116.556 - Paulo Cesar Stehling.
Informação e Expedição
Configuração Ornamental Aplicada a
N9 146.682 - IVIaschinenfabrik Abgs-' Limitada.
burg Nurnberg A. G.
N 9 157.178 - Meto Gesellschaft Os- Máquina para Identificar Documenta*
Em 10 de açosto , de 1970
- Pedro Penna Franca.Kind KG.
Mariano Rodrigues carN°
N9 147.397
159.696 - Adolfo Zinner.
Exigawc:-.s Técnicas _
Filho.
expeça-se
a
Carta
Restaure-se e
N 9 147.428- Luiz Novais de OliveiN9 161.725 - Rechitt. and Colraan
Patente
N° 149.928 - Imperial Chemical hl,
Overseas Liraited.
ra.
dustriés Limited.
N° 147.515 - Filterwerk Mana 8
N9 161.784 - Allmanna Svenska
Âncora ndústria e Comércio Ltda.
N° 191.370 - Westfallische Metali
Elektriska
Aktiebolaget.Humniel
G.M.B.H.
(na restauração do têrmo n9/133.453).
Industrie KG Hueck Es CO.
-- Comércio e Indústria
N° 162.341 - Earl H. Fischer,
N'
A/S Ardal Og Sunndal Verk (na
N9 193.184 - José Urbano Prates.
de-Trafilados e Laminados Citral Ltda.
N9 166.943 - A. B. Dick Co. of %N9 193.404 - Lanifício Kurashilti
restauração do têrmo n° 154.766):
N 9 147.897 - Nicolino Guimarães Great Brítain United.
Brasil S/A.
, Fernando Elias (na restauração do Moreira.
Inpower Works Pro- . N° 194.413 - Teeg ' Research Inc.
N° 167.540
térmo n9 147 .403 ) .
prietary
Limited,
N9 194.414 -'Franz Whernman AB
1\19 148.010 - Taiji Selo,
Foram mandados arquwar os proN° 148.224 - Owens Illinois Glass
W 167.722 - Fuller- Co. - Argúi- Konsultcrande Ingenjorsbyra.
cessos abaixo mencionados por falta Co.
vem-se os processos.
'
194.415
- Trafikaktiebolaget
de pagamento da taxa final:
N 9 148.517 -- Fábrica Italiana Mag-.
.
Grangersberg Oxelosund. .
-neü
Marelh
A.
N9 113.018 - Plasco United.
N.°, 194.423 - Imperial Chemical In.
N° 149.126 -- Orlando Massaro.
DIVISÃO DE,PATENTES
dustries Limited.
N9 116.895
M. Voith G.M.B.H. N 9 150.007 -- Owens Bilnois Glass
N° 194.425 - Hovercraft Develop.
N° 129.992 - Commissariat a Co.
Em 10 de agiisto de 1970
ment- Limited.
L'Energie Atomique.
N 9 150.054 - Christian Holzapfel
N° 194.429 - Alberto IVIilano de La.
Notificação
N 9 130.138 - The Dayton Steel KG Mobelfabrik.
cerda.
Foundry Co.
.
Depois de decorrido o prazo de 60
N9 194.430 - Mattel Inc.
, 150.453 - Fábrica de. Limas e
dias, a partir da presente data para reN° 134.942 - Edward Henry George Grosas Wembley Ltda,
N9
1947431
Mácaplast S/A.
-Wakefdrd.
N° 151.025-. Auto Union G.M.B.H. curso e se nenhum interessado do mesmo
N.
- Helvan Com., , Ind. e
se
valer
ficam
notificados
os
requerentes
N° 137.010
Josef Duft.
- N.° 151.869 - Inelbras Indústria Ele•
abaixo mencionados para comparecer a Imp. Ltda.
N° 140.979 - Caterpillar Tractor trônica Brasileira Ltda.
N° 194.435 - Joaquim Guimarães de
N9 152.158 - Antenor João da Vei- êste Departamento, a fim de efetuarem Albuquerque.
•
o pagamento da Taxa Final, dentro do
N° 113 . 031 - Aktiebolaget Scania ga.
N° 194.437 - Francisco Hil Odorico
prazo de 60 dias, contados da data em
Vabis.
N9 152.184 - Mopema S/A Indús- que ever expirado aquele prazo de re- de Moraes.
N9 142.513 - Atelieres de Construc- tria e Comércio.
N9 195.083 - Indústria Plástica •oi
curso:
tions Electriques de Charleroi Acec.
Metalúrgica Plaza Ltda.
N9 152.280 - General Electric Co.
Privilégio
de
Invenção
Deferido
N° 142.619 - Bunzo Nakazak.
N9 195.344 -- Marie Aparecida de
Vickers Armstrongs
N° '152.289
N° 146.735 - «Novas Disposições Carvalho.
N° 143.065 - Paulino Bertocco.
Engineers Limited
N9 143.152 - José Francisco Gaivão
N.
V:ncent J. MankowsN° 152.551 • Francisco dos Santos. Construtivas em Conjunto de nelas e
•
e Maria de Lourdes Domlngues Cego. N9' 152.667 - Controles Automáticos Pires» - Tatsusuke Imaizumi.
ky e Lout F. Carrier.
N° '143 . 488 - Mannesmann Mear Sermar Ltda.
N° 195.549 - Scorro S/A Indústria
Modgo Industrial Deferido
Aktiengeselischaft.
e Comércio.
N9 152.695, - Aktiebolaget
Jonko,
N9 150.476 - «Nôvo 1VIodêle, 'de
N° 143.723'- 'Alberto Pagano.
INT9 195.853 - João IVIariano Lino.
ping Vulcan.
N9
Appolinario
e Poltrona Anatômica» - Giroflex S/A
152.718
Duni°
N) 143.743 - NSU Motorenwerke
N°
195.982 - Paulo Ignacio•Almei._
Cadeiras e Poltronas.
Antonio Luisi.
Ag e Wankel GMBH.
da..
N9 144.237 - Serge Zajcew BorPrivilégio de lnverfção Indeferidos
N° 152.937 - Baldomero Alberos
Oposiço'es
kowsky e Ibanez Castilho de Moura. Anon.
N° 146.001 - Aperfeiçoamentos em
Domenico
Bestteti & Cia. Ltda.
N9 144.271 - Nicolino Guimarães . N9 152.952 - Americau'Radiator
Cinto de Segurança para „Veículos (opoente
do
têrmo
149.415- P.
Standard Sanítary Corp.
).
Moreira.
Luz Henrique Coe'oh da Rocha.
Indústrias Gemmer do Brasil , S/A,
N° 153.282 - Continental ElektroN 9 144.509 - Clark Equipment Co.
N9 145.268 - Original Disposição (orxiente
do t2rnio 161.346 - P. I:).
Industrie Aktiengesellschaft Voigt.
em Sapatilha - Robert Ehrlich.
N° 144,536 - Rodolfo Bradaschia.
Amsted Industries Incornorated (opo.
Deeringi Milleken ReN9 153.630
N° 144.685 - Pierre Knittel.
N° 145.910 - Nova Disposição em ente do tèrrno 161.879 - P. I.).
N° 145.143 - Liceu de Artes e 0fi- search Corp.
N9 153.646 - Twin Disc Clutch Co. Poltronas para Ônibus - Armações de - Santa Lucia 'Cristais Ltda. (opoente
4os de São Paulo.
Aço Probel S/A.
do têrmo 162.439- P. I.),
N° 153.976 - Ranvaud Camuzzi
N 9 145.881 - Plinío de Freitas.
São Paulo Alpargatas S/A e SindiN
150.529
Né.vo
Modêlo
de
Pro9
Cia.
Ltda,
N9 145.904 -- S'mon Carves Limited.
tetor para Biqueira de Sapatos - Visão cato da Indústria de CAnfecções de Rot:•
N9 154.176 - AtnerIcan Radiator
IV"' 146.210 - Helio Porta. •
Equ'pamentos de Proteção Ltda.
pas para 1-hmens no Estado da Guana.
Standard San:tary Corp.
N° 16.226._. Sheil Internationale
bata (onoente do têrmo 167.779 Modê'o
Industrial
Indeferidos
N° 155.737 - Canadian .Ingersoll
tesearch I. 4 aatschanpij N. V.
M. 1.)
S.A. Tubos" Brasi l it (opoente dd
N° 145.393 - Buwa Indústria e Co- Ranci Co. Limited,
N° 142.605 - «Nõvo Mo'clêlo de
1\1°
155.071
Fernando
Martins
Gotêrmo
n? 169.08-o
p.t).
me-ano de Metalúrgica e P:asticos Ltda.
- G7ber,a G. B-uljé S/A.
mes.
Indústria Brasileira de Filtros Ir.1
N9 146.481 - Hamar Hansella Ak- 1\1 9 155.166 - Bismarck Indústria e
- «N•Svo .Modêlo de lemp S.A. (opoente dO têm° nti.
N'
frogesellschaft.
Sacos em Geral e Pastua, para mero 169.099 - P.I.).
Comércio Ltda.
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1) O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às -18 horas.

2) Os originais para .)ublicação,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
Ou apergaminhado. medindo 22x33
centímetros, sem emendas pu rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial, quando contiverem tabelas.
Serão admitidas cópias em tinta
preta e indelével, a critério do
D.I.N.
3) As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
ério 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 .NN. O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderà
se encarregar também de encam,nhar o pedido de assinatura ao
D.1 .N
N. Neste caso. o assinante dirigirá ao D 1.N o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na formado item
seguinte.
5) A remessa de valôres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto á sua
aplicação, será feita sdmente por

Alfred Teves O.M.B.H. (opoente
do têm° n9 169.559 - P.I.).
Alired Teves G.M.B.H. (opoente
do térmo n9 171.264 - P.I.).
Ilevea S.A. Indústria cL Plásticos,
Mantnaburas Back Ltda. e Itap S.A.
Inaústria Técnica de Artefatos Plásticos (opoentes do térmo n9 171.664
P.I.).
Indústria Paraense de Artefatos de
Borracha S.A. (opoente ao têrmo número 188.871 - D. ou M.1.).
Fernando de Alencar Pinto S. A.
Importação e Ex_4trtação (opoente do
alk ma.).
termo n9 189.330
Vu/can Material Plástico S. A.
(opoente do têrmo n9 297.292 -- P.I.).
Porcelana Real S.A. (opoente do
têrmo p° 192.256 - D. ou M.I.).
Bebidas Merino S.A. e Orniex S.A.
Organização Nacional de Importação
• Exportação (opoentes -do térmo número 192.271 - Ti. ou Mi.).
Mecânica Oriente Ltda. (opoente
do térrno n9 193.220 Exigências técnicas

N9 192.256 - A/1m Nemer Maikel.
N9 192.271 - Cano Grifo.
N9 193.220 - Clemente Scomparin.

Arquivamento de processos
N9 le2.294 - Domingos Afonso

Arquive-se o processo) .
Retificaçlio de cliché
)).* 028.546 - Serva' - Senta]. Sociedade Especialistas Rodoviários
da Via Anchieta Ltda. - Cl. 38 Clichê cublicado em 17-4-1962.
N9 541.549 - Aurora Rareai - Solar Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda. - Cl. 44- clichts
publicado em 64-1910.
N9 710.889 kadibay - Farbenfabrilteffi Xayer Álatkengeseilachatt

~RIO OFICIAL (Sosão III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-OURAI

Agôstonei9iv
cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto a0
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
cHape 00 sal:meço n p u p iecadbau
CHEFE RR oaÇA0 on seroava°
meio de transporte. a De:egaeia
Regional
Empam Brasileira de
FLORIANO GUIMARAES Correios etiaTelégrafos
J.B.DE ALMEIDA CARNEIRO
em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
DIÁRIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
SEÇÃO IP

lakmodo d woblia g dade

do limoAdiante do O• partarne1114 •
do MIrdatárIe
da Indústria • elo Cornérolo

Naeldnal do Prdpriddidd

Impresso nas estiemos co Departamento da Imprensa Nacional

7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de redustar os seus preços, no caso de elevação de tar:fas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos tia assinatura •
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
Cr$ 18,00 1 Semestre
Semestre
Cr$ 13,50 no primeiro dia útil do mês subseO prazo das assinaturas
Cr$ 35,00, Ano
Ano
.
Cr$ 27,00 qüente.
para o Exterior é sdmente anual e
não haverá transporte por via
Exterior
ExteriOr
aérea.
.Cr$ 30,00
• Cr$ 39.00 ' Ano
M/ 0
9) A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 30
. PORTE AÉREO
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, serão
Cr$ 102,00i Ano
Semestre
0.. Cr$ 204,00 suspensos
independentemente de
aviso-prévio
NÚMERO AVULSO
- O preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos às edições dos órgãos ofi.
preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicise do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
ta-los no ato da assinatura.
REPARTIÇÔES E PARTICULARES

Cl. 2 - clichê publicado em_ 15 de
dezembro de 1935.
N 9 783.792 - Intil - Mui Indústria Gráfica Ltda. - Cl. 32 - clichê publicado em 6-5-1970.
N9 798.843 - Boletim 1.1EG - Uni-

versidade do Estado da Guanabara Cl. • 32 - clichê publicado em 6 de
maio de 1970.
N9 809.729 - Angus - Waldir Luiz
da Silva - Cl. 50 - clichê publicado
em 27-9-1967.
N9 809.759 - Rene. - Comercial
Reis Tecidos Ltda. - Cl. 36 - clichê publicado em 28-9-1967.
N9 809.163- Titulo - Borrachas
e Plásticos da Bahia - Borrachas e
Plásticos da Bahia Ltda. - Cl. 28
- clichê publicado em 28-9-1967.
N9 843.327 - Sino - Sociedade Industrial de Olindo - Sino Sociedade
Industrial de Olinda - eis. 33, 36
- Clichê publicado em 25-1-1968.
N9 826.878 - Eaxon - Standard
OU Company - Cia. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
11, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31
- clichê publicado em 9-2-1968.
N9 828.567 - Tõrre - Cotonificio
da Torre S.A. - CI. 38 - clichê
publicado em 12-1-1968.
N9 835.374 - *Do Parente" - Alvaro Piovesan - Cl. 41 - clichê publicado em 29-1-1968.
N9 844.630 - Rodaiic - Dawid Przemyslaw - Cm. 23 34, 40 - Clichê publicado em 9-4-1968. .
N9 844.623 - Sinal de Propaganda
- Carlos Callado Corretora de Câmbio e Vis/Ores Ltda. - Cl. 33 - cliché publit,ado em 9-4-1968.
N 9 845.001 - Escolas Profissionais'.
Urubatan - Leônidas Sampaio dos
Reis - Cls. 32, 33, 38 - clichê publicado em 17-4-1968. •
N 9 845.051 - Frase - Piltere!a
Prolonga o Seu Prazer' de Fumar -

1

,

, FUNCIONAR/OS

Cl, 44 - clichê publicado em 17 de N9 809.880 - "N" - Les. Succesabril de 1998.
seurs de F. Cazanove - Cl. 32 N9 845.104 - Titulo - Novaudi - clichê publicado em 23-9-1937,
Auditoria e Organização de Emprê,sas N9 809.861 "N" - Les Succes- Novaudi - Auditoria e Organiza- seurs de F. Ca,zanove - Cl. 38 ção de Ernprêsas S/C Ltda. - Cl. 33 clichê publicaeo em 28-9-67.
- clichê publicado em 19-4-1968.
N9 809.862 - "N" - Les SuecaN9 845.154 - Titulo - Depósito de seurs de F. CazanoVe - Cl. 41 Tecos Lucamartex - Luchlari & clichê publicado em 28-9-1967.
Cia. - Cl. 23 - clichê publicado em N9 809.863 - "N" - Le.s Suecas19-4-1968,
seurs de F. Cazanove - Cl. 43 N9 845.174 - Titulo - Curso de clichê publicado em 28-9-1967.
Línguas All America - Cl. 33 - cli- N9 809.864 - "N" - Les Succeschê publicado em 19-4-1968.
seurs de F. Cazanove - Cl. 49 N9 845.224 - Frase - Seu For- clichê publicado em 28-9-1967.
necedor Não Tem ODD? Não Troque N9 809.865 "N" - Expectozan de Marca - Troque de Fornecedor. Antônio Domingos Zela - Cl. 3 - Orniex S.A. Organização Nacional clichê publicado em 28-9-1967.
de Importação e Exportação - Clas- N9 809.838 - Truder Truder Sisse 46 - clichê publicado em 19 de temas Eletrônicos Ltda. - Cl. 8 clichê publicado em 28-9-1967.
abril de 1968.
N9 809.846 - Maxim - Fábrica de N9 809.880 - Titulo - SCAL SoCigarros Sudan S.A. - Cl. 44 - ciedade Civil de Administração clichê publicado em 28-9-1967.
SCAL Sociedade Civil de AdministraN9 809.849 - Depósito da Marca ção Ltda. - Cl. 33 - clichê publiSão Benedito - Cl. 50 - Pôsto de cado em 23-9-1967.
Serviço São Benedito Ltda. - clichê N9 809.885 - Morgel -- Metalúrpublicado em 28-9-1967.
N9 809.850 - Espumex - R. Ikeda gica morgel Ltda. - Cl. 5 - clichê
em 28-9-1967.
8s Cia. Ltda. - Cl. 41 - clichê pu- publicado
N9 809.890 - Regicon Regicon
blicado em 28-9-1967.
5
•
Socieçlade de Construções e AdminisN9 809.854 - Cihol -- Importadora tração - Cl. 33 - clichê publicado
e Comercial Cihol Ltda. - Cl. 8 - em 28-9-1967.
clichê publicado em 28-9-1967.
- Rodeio Rodeio de
N9 809.855 - Prosub - Represen- N9 809.925
S/C - Cl. 21 - clichê publitações Prosul Ltda. Cl. 8 - cli- Carros
cado
em
28-9-1967.
chê iSublicado em 28-9-1967.
N9 809.936 - Titulo - Alba ImuN9 809.857 - ‘N" - Les Succes- nização de Madeiras - Alexandre
seurs de F. Cazanove - Cl. 11 - Baraldo - Cl. 4 - clichê publicado
clichê publicado em 28:4-1967.
em 28-9-1967.
,N9809859 - "N" - Les Suecas- N9 809.957 - Amêndoia - Ramos
seurs de F. Cuanove - Cl. 14 --- de Almeida Importação Ltda. clichê publicado 'em 28-9-1967.
Cl. 41 - clichê publicado em 28 do
N9 809.859 - "N" -- Los Succes- setembro de 1967.
seurs de F. Ca-anove Cl. 15 - N9 810.037:_ Titulo -- Edifício Coclichê publicado em 284-67.
roado Condomínio do Editei° Co.

▪

• Qahria-feia 13,
rcacio - Cl. 33 - publkado
em 23-9-1937 - Eatabeleci e na Gua:nabara.
N9 810.082 -• Forgeral Forgerai
Comércio -e - Inaportaçãa" Ltda. Cl. 5D - cliché' publicado em 28 de
setembro de 1967.
N 9 810.090 - necopral Recoprat
Representaçêes e Comercia da Produtos Alimentícios Ltda. - Cl. 41 clichê publicado em : 28-9-1961.
N9 810.093 - - Nayunyl - Indústria
e Comércio de Roupas Nayunyl Limitada -- Ci. 36 - cliaea publicado
em 23-9-1967.
N9 810,099 - Pica-de-Lo de Alfeizerão - Marcelo Machado Soares Ribeiro - Cl. 41 - clichê publicado em
-28-9-1967.
Marko
E 9 810:122 - "Ce-Cap"
Lajovic - Cl. 8- clicnê publicado
em 23-3-1967. '
N9 810.149 - Listas Telefônicas
Nacional- Orsana Organização Nacional Administradora S.A. - Cl. 32
- clichê publicada em 28-9-1967 Estabelecida em S. Paulo. •
N9 810.196 Ibrapa Ibrapa Indústria- Brasileira de Plásticos Aliança Ltda. - Cl. 25 ,- charle publicado em 28-9-1967.
. N9 810.233 - Riorax - Laboratório Riorax Ltda. - Cl. 10 - clichê
publicado em 23-9-1957.
N9. 810.235 --; "Lasalett" - Sapataria La-Salett Limitada - Cl. 36
- cliché publicado em 1)8-9-1967 Estabelecida nesta Cidade - Guanabara.
N9 810.237- Priburgo - Calçados
Friburgo Ltda. - Cl. - 36 '- clichê
publicado em 28-9-1967 - Estabeleci-do no Rio Grande do Sul. • '
ne 810.243 - Corei Corei Comércio e Representações Ltda., Cl. 41 - clichê -publicado era 29 de
setembro de 1967 - Estabelecida na
Guanabara.
N9 810.257 - "Laaly Catherine" Stanley Route Producia Inc. a-- Cl. 48
- clichê publicado em 29-9-1967.
N9 810.268 - Românticos de IpaThonias-Norio Ito - Cl. 33
'nema
- clichê publicado em- 29-9-1967.
N9 810.272 - Esmeralda - Indústria e Coinércio de Artefatos de
Alumínio Esmeraldaa Ltda.. • Cl. 11
- clichê publicado em 211-94-1067a
N9 810.274 - Palácio das Festas -aPalácio das Palitas Indústria Comércio e Representaçbes Ltda. - Cl: 38
- clichê publicado em 29-9-1967.
Na 810.279 Prego -Frevo Comércio de Calçados Ltda. - ul. 36 - aclichê publicado em 29-5-1967 - Estabelecido cal S. Paulo.
N9 810.282 - Santa-Adélia Santa Adélia Sociedade Comercial Limitada -- Cl. 12 - cliché publicado
em 29-9-1967 - Estabelecido em São
PuIo,

N9 810.283 - Joiafada alistada
Jóias e Relógios Ltda. - Cl. 13 encha publicado em. 29-9-1987 - Estabelecido em S. Paulo. •
N9 810.305 - General Lecor 66 General Lecor ea Automóvals Lias!- Cl. 21 - clichê publicado em
29-a-1967.
N. - "C.B.P.O." Companhia Brasileira de Projectos e
Obras - CBPO - Cl. 50 -- a clichê
publicado em 29-9-1937.
N9 810.313 - Rocha --a ataragem
Rocha Ltda. - Cl. 47 - clichê publicado em 29-9-1987.
NO 810.221 - Canduba - Lanches
3anduba Ltda. - Cl. 41 - clichê
publcaao em- 23-9-1937.
119 810.332 - -"4.921" - Auto
a1.921" Ltda. --- Cl. 21 - clichê puMeado em 23-9-1957.
No 810.351 -- "Preminter" Proninter - Promoções Internacionais
le Turismo Ltda. - Cl 33 -.a ali1l0 publicado em 29-9-1967,

DIME0 °MIM_ (Seo (íS)

--A-- -
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N9 810.352 - "Anice Raquel" - Classe 41 - clichê putlicado em 28 ' N9 120.748 - "Processo para PreRoupas e • Calçt t s Anice Raquel Li- de maio de 1968 -- Estabelecido' em paração de Reterociclicos" -- Comclichê publicado
mitada - Cl. 36
Maranhão. •
pag,nie Française des Matières Coito
.
em 29-9-1967.
N O 849.077 Tapajós -- Transpor- rantes.
•
N9 810.353 - "Shopping Center do tadora Tapajós Ltda. - Classe 33 - Transferêncicis e Alterações de Nome
clichê
publicado
em
28-5-1968
EsA.B.C." - Victório Vera Verza do Titular de Processos
Cl.- 50 - clichê publicado em 29 de tabelecido no Paraná,
Foram mandados anotar nos Proa
setembro de 1967 -- Estabelecido em
10 849.080 - Nortengue
Salgado
cessos abaixo' mencionados • as
São Paulo.
do Norte Ltda. - Classe 41 - cheire
seguintes
transferências e alte-'
publicado
em
28-5-1968.
N9 833.419 Superserviços rações de nome do titular de
N 9 849.671 Vigilante - Luiz DaCompanhia Brasileira de Gás - Clasprocessos:
se 50 --, clichê publicado em 29 de se- goberto Castro Di Calofiori --- Classe
8 - clichê publicado em 4-6-1958:
tembro de 1967.
Dresser Industries Inc. (transa paN O 849.803
"113" -- )3S
Cia. ra seu nome da pat. P.I. n9 181.049)
N9 830.129 - Hurigaroton - MaCabot Corporation (transf. para seta
gyar Hanglemezgyárto Vállalat - Distribuidora de Títulos Valôres nome
da P.I. 192.689).
CL 8 - clichê publicado em .10 de Mobiliários - Classe 50 - clichê puCabot Corporation (transf: nara seut
blicado em 7-6-1968.
janeiro de 1958.
_
NO 849.847 - "Co •Berrnetal" - nome da pat. P.I. n°193.268>.
N9 832.357 - Coluna - Coluna Co Bermetal Estruturas e Coberturas
Cumpra as exigências:
S.A. Gráfica Jogos e Brinquedos - Metálicas Ltda. - Classe 16 a- cliCl. 39 - clichê publicado em 22 de chê publicado em-10-6-1968.
172.406 - Industrial e Comer.janeiro de 1968.
N O 849.85'7 - "Pour Vous" - Bou- ciai Imoortadora Inc. Ltda.
N9 . 832.360 - Coluna - Coluna tique "Pour Vous" a-- Classe 36 N9 172.407 - Industrial e ComerS.A. Gráfica Jogos e Brinquedos - clichê publicado em 10-6-1968.
cial Importadora Inc. Ltda,
Cl.- 25 - clichê publicado em 22 de
N9 838.468 - Titulo --a Sartor Co
N9 174.901 - Eugênio Edmundo)
janeiro de 1968.
mimaria de Imóveis a- Sartor Ltda. Lemke.
N9 832.362 - Coluna - Coluna Comissária de Imóveis - Classe 33 N9 192.508 - Manuel Gaseou Pina.
S.A.' Gráfica Jogos e Brinquedos - - clichê Publicado em 4-2-1968.
N O -194.178 - Sherwin Williams dcl)
NO 838.500 Credimnar - °canoa- Brasil S.A. Tintas e Vernizes.
Cl. 8- - clichê publicado em 22 de
nbia de Crédito Imobiliário do Pa- N 9 192.445 -- Gorresert's Pty tia
janeiro de 1968.
raná Credirnpar - Classe 32 - cli- mited.
Doçura Mirabel
N 9 833.370
Mirabal - Produtos Alimentícios S.A. chê publicado em 5-2-1968.
N° 194.046 - N. V.' Organon.
- Cl. 41 - clichê publicado em 22 ..N 9. 838.503
Belinky-Almeida
N° 194.066 - Koichiro Yahara.
de janeiro de 1968.
Belinky-Almeida - Companhia BrasiN o 194.074 - Lepetit S.p.A. GruP- N9- 832.438 - Caramba/ - Indús- leira de Engenharia e Construções - Po Per La Ricerca Scientifica e La
tria Têxtil Cararabei S.A. -- Cl. 23 Classe 33 - clichê publicado em 5 de Produzione Chimica Farmaceutica.
fevereiro de 1968.
- clichê publicado em 22-1-1968.
N 9 151.852 - Jorge Rachid.
N9 832.446 - "Suchard Nuez-Noix"
N O 838.504 -- Belinky-Almeida - N 9 154.628 -a- Apesa Equipa:nen- Suchard Holding Societe Anonyme Belinky-Almeida
,
Companhia Brasilei- ias Elétricos S.A.
clichê publicado em 22
- Cl. 41
N9 155.008 - Pastifon S.A. Piasra de Engenharia e Construções de janeiro de 1968.
Classe 50 - clichê publicado em 5 Uai:e; e Derivados.
NO 156.029 - Vicente Rodrigues de
Suchard de fevereiro de 1968.
N9 832.447 - "Mi/kW'
Godoy Júnior.
Holding Societe Anonyine- - Cl. 41
NO
838.529
Gleria
Fábrica
de
ala 173.195 -- Violante & Cia. Ltda.
- clichê publicada era 22-1-1968.
Escadas e Arteaftos dá Madeira GlóN9 932.450-- "Suchard Blanc"
NO 104.938 - The General-Ttre &
ria
Ltda.
Cl.
26
clichê
publicado
Suchard Holding Societe Anonyme Rubber Company. ,
Cl. 41 - clichê publicado em 22-1-68. em 5-2-1968.
N 9 193.149 - Frankl Kirchner
N9 832.451 - Suchard Blanc
Republicaçâo
Eabrik For Elektromotoren Und ElekSuchard Holding Societe Anonyrae Geral - Divisões -- gertaeos trtsche' Apparate.
classe 41 - clichê publicado em 22 Diretor
e Seções,
N o 133.646 - British Industrial
de novembro de 1968.
,
Plastics Limited. •
"
Em
10
de
agasto de 1970
N9 840.200- Hidratebe -- Bracco
N9 194.003 v - Recherche xt Indus- Novotherápica Laboratórios S.A.
, Diário Oficial de 3-4-5-8-70 _- trie Therapeutiques R.I.T..
- Classe 3 - - clichê publicado em
TAXA FINAL
N O _194.028 -- Miguel Gonçalves.
9-2-1968.
Oposições
Notificação
N o 840.212 . Amazônia - Amazônia Derivados' do Petróleo S.A. * convidada o requerente abaixo Victório Canteruccio (opoente da.
classe 4 - clichê publicado em 9 de
.
mencionado a comparecer a Os- têrmo n 9 159.609 -= P.T.)
fevereiro de 1968.
te Departamento - prazo de Empresa. Brasileira de Relógios HoN9 840.215-- Amazônia - Ama*
60 dias, a fim deefetuar o Pek ra S.A. e Tagus Dimas de Melo Pinia Derivados do Petróleo S.A. • gamento da taxa final -e da Pri- menta S.A.
classe 28 - clichê publicado em 9 de
meira anuidade, para que sejam Indústria de Relógios (opoente do
"
fevereiro de 1968.
expedidas as cartas patentes.
têrmo n9 199.041-- M.1.)
N9 840.228 - - Iras PassaSindicato da Indústria de Produtosgens e Turismo Ltda. - Classe 50 - N9 166.605 - Tinsley & Filhos S.A. de 'Cacau e Balas de-São Paulo (opoclichê publicado em 9-2-1968.
Notificação _
ente do têrmo • n9 180.050 - M.I.) 149 840.235 - California Girl -Depois' de --decorrido o prazo de Kelson's Indústria e Comércio S.A.
Clairol Incorporated - Classe 48. 80 dias a partir da presente e lira lamba Knopfholz S.A. Ind. e
clichê publicado em 9-2a1988. - data para recurso, e ae narrara Comércio (oPoente do têrmo 178.451
1V 840.239 -- "Gra - Limão" -- interessado do Mesmo se valer, - D. ou M.1.)
Gra - Limão RefreSco Limitada -ficarn notificados os requerentes Porcelana Real S.A. (opoente do
Classe 43 - clichê publicado em 9 de
abaixo mencionados para com- termo n9 193.618 - M.I.) .
.
fevereiro de 1968.
parecer a este Departamento a Pozzano S.A. Comercial, Industriai
fim de efetuar -o pagamento da e Importadora. Chesebrough Pond's
1 9 -- 840.255 -- "Semita" - Zadir
• taxa final, dentro do prazo de Inc. (opoente do Orna) n9 195.047----,
Pinto do Rego - Classe 42- elich0
60 dias contados da data em P.I.)
publicado em 9-2-68.
que tiver expirado aquéle prazo Porcelana Real S.A. (oPoente do
V 834.568 - Sio Socieda1
termo- n9 .193.615
de recurso.
ustrial de Café Ltda. - Clasde Ind
Porcelana Real S.A. (op oente do
se 41 - clichê publicado em 26 de , Desenho ou Inalo Industriar
têrmo n9 193.623 - MJ.)
Janeiro de 1968.
Deferido
Luiz Machado de 84 (opoente do
1V 834.932 . - Emblemática De- N9 176.179 - "Original Configura- termo n9 195.215 a- M.I.)
gremont S.A. Engenharia Saneamen- ção de Vira da Calçados. Tênis. Keds Porcelana Real S.A. (onoente do
to - Tratamento de Agua -- Classe e Correlatos" - Ancora Inaústria e termo ri9 195 547 Artur Eberhardt S.A. Indústrias
2 - clichê publicado_ em 28-1-1968.
Comércio Ltda.
Reunidas (n a oente do termo númem
• N9 834.946 -Finki -.Malharia IrPrivilégios
de
Invenção
195.254 - M.I.)
mãos Daher Daud S.A. - Classe 36.
Indeferidos
PorCenala Real S.A. (opoente da
- clichê publicado era -26-1-1968.
têrmo n9 193.621 - M."1.)
N O 834.989 - Bancoeste - Banco NO 90.026 - "Es p uma de Poliureta- Porcenala Real S.A. (opoente' do
Mineiro do Oeste S.A. - Classe 50 no e Processo de Fabrici5ala" - The termo n9 193.617 - M. T.)
.
- clichê publicado em 26-1-ae68 - General Tire & Rubber CoMpany.
,
Porcenala. Real S.A. (opoente -do
Estabelecido em Belo Horizonte.
NO 163.‘133 --a "Comrosição de Lima
tênia° n9 193.614 -- M.1.)
Banccreste - Banco reza, Aperfeiçoada, Não Saponácea,
N9 834.990
Porcenala. Real
. A . ( opoente do -- .
Mineiro do Oeste S.A. - Classe 25 Estável" :-- Stelling Drus Inc.
l56.9".2 - "Caina cara Emba- tênno_ n 9 19.063 - M.1.) •
-- clichê rublica do em 26-1-1968.
Inros
Artigos"
Porcenala.
-S.J. (opoente do
Indústria lagem de Pe71
N9 849.034 - "Imara"
têrnao n9 193,.08
Maranhense' de Alimentos Ltda. - dústria Gráfica .Iviatia. S.A.
•

r'orcenala Real S.A.- (opoente do
têrmo n9 193.058 - M.I.)
Porcenala Real S.A. (opoente do
térmo n9 193.060 - M.I.)
Poreenala Real S.A. (opoente do
térmo n9 193.061 - M . )
Porcenala Real S.A. (opoente do
térmo n9 193.618 - M.I.)
Porcenala Real S.A. (opoente do
térmo n9 193.619 - Mi.)
Porcenala Real S.A. (opoente do
têrmo n9 193.620 - M, I. )
Porcenala Real S.A. (opoente do
têrmo ri? 193.622 - M. I. )
Porcenala Real S.A. (opoente do
têrmo n9 193.625 - M.I.)
Glroflex S.A. Cadeiras e Poltronas
(opoente do têrmo n9 196.246 - M.I.)
Aramifício Vidal S.A. (opoente do
têrmo 191.267 - D. ou M.I.)
Exigências Técnicas:
N9 193.616 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 195.047 - Ka-Za Com. e Ind.
de Plásticos Ltda.
N9 193.615 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.623 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 195.215 - Rexall Drug and Chemical Company.
N9 195.547 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 195.254 - Paulo Ignácio de Almeida.
N9 193.621 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
Cia. Vidraria Santa
N9 193.617
Marina.
N9 193.614 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193,063 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.059 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.068 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.060 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
No 193.061 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.618 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.619
Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.620 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.622 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 193.625 - Cia. Vidraria Santa
Marina.
N9 196.246 - Desmontável Indústria de Cadeiras e Poltronas Ltda.
N9 191.267 - Eugénio Gomes Loureiro.
Recurso
S.A. Tubos Brasilit (recorrente do
térmo n9 185.029 - M.I.)
Diversos
N9 142.790 - Industrias de Chocolates Lacta S.A. (arquive-se a pe
-tição)
N9 149.649 - Meridional S.A. CoMércio e Indústria (arquive-se a Petição).
N9 152.908 - Herman S.A. Indústria e Comércio (arquive-se a petição).
N9 160.120 - Denis Jean Laeabanne (arquive-se a petição).
N9 160.121 - Denis Jean Lacabanne (arquive-se a petição).
Arquivados por falta de pagamento
da taxa frhal
N9 144.900 - Mario de Castro Pigueiroa.
N9 182.895 - Rexall Drug and Cheknical Company (arquivem-se Ga Pre~os).
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• Arquivamento de Processos
Ns 194.146 - Farkstnfabriken Bayer
Aktiengesellsehaft (arquive-se o pro•
cesso).
Retificação de Pontos
N9 188.791 - Modêlo Industrial
"Nôvo Modêlo de Poltrona" de Sérgio Wladimir Bernudes - pontos
publicados em 3-8-70.
N9 193.954 - Modêlo Industriai
"Um Nôvo Tipo de Brinquedo para
Folguedo e Exercido Físico de Crianças e Adultos" de Haruichi Imahata
- pontos publicados em 3-8-70.
N9 156.648 - Privilégio de Invenção
"Aperfeiçoamento .em Sistemas de
Comutação Telefônicos" de Standard
Medrica S.A. pontos publicados em
3-8-70.
N9 158.184 - Privilégio de Invençáo
"Dispositivo Comutador Elétrico de
Alta Capacidade" de David Olof Hagglund - pontos publicados em 4 de
agôsto de 1970.
N9 154.955 - Privilégio de Invenção "Aperfeiçoamentos em Antennas
fie Televisão" de Superex - pontos
publicados em 4-8-70.
Republicação
Diretor Geral - Divisões - Serviços
e Seções
Em 10 de agôsto de 1970 •
Diário Oficial de 3 -4 -5-8-70
Restaure-se e Expeça-se o Certificado
Santos Bandur Incorporação e Venda de Imóveis Ltda. (na restauração
do têrmo n9 641.277 - título de estabelecimento).
A.,(rcas inae feridas
N9 633.797 - Corvin - Confecções
Corvin Ltda. - el. 36.
414 ile

••

N9 551.455 - Alvorada - Ceramica
AlvoradaLtda. - classe 16.
N9 537-276 - CBL CBL Cia.
Brasileira de Lâmpadas - classe 14.
N9 633.394 - Discos Mirim - Elias
Reis de Azevedo - classe 32.
N9 637.612 - Nova Aurora - Livio
Lima Tecidos S.A. - classe 40.
N9 660.531 - New York UniversitY
- R. Miranda & Cla. Ltda. - classe
36.
N9 699.333 - Carioca - Magazin
Carioca Ltda.
classe 36.
N9 342.087 - Chá Dançante - Som
Indústria e Comércio S.A. - classe 8.
N9 650.785 - Iguara - J. R. Castro - classe 41.
N9 451.639 - Brasilia - Marcello
de Salles Gaivão - classe 44.
N9 454.266 - Cometa - Indústria
de Moldes Mecânica e Estamparia
Cometa Ltda. - classe 33.
N9 461.970 - Granada - José
Mendes de Andrade - cl. 41.
N9 467.708 - Promovendas - Promovendas Promoção de Vendas Ltda.
- classe 38.
N9 475.155 - Marilandla - Fábrica
de Doces Cristal Ltda. - classe 41.
N9 486.541 - São Luiz - Com p anhia Comercial e de Representações
São'Luiz - cl. 38.
N9 511.822 - Fynsec Ballor - G.
B. Pizziol S. P. A. - classe 42.
N9 514.666 -- Vov - O. B. Pizziol
S. P. A. - classe 41.
N9 519.1'63 - Labrador - Labrador
S.A. Comércio Indústria Agricoltura
e Pecuária - classe 19.
N9 580.196 - M. M. - Machado e
Moreira Indústrias e Comércio Ltda.
- classe '40.

nn• 11.•n••n••n• n• nnn•••n••n•".

ENERGIA NUCLEAR
PESSOAL TÊCNICO

Titulo de Estabelecimento
Indeferidos
N 9 626.265 - Fábrica de Móve12
Santa Terezinha Demerval dos
Santos - classes 4 - 26 - 33 - 34
- 40.
N9 496. 558 - Fone Higien - Se*
varino Mortari - classe 33.
N9 515.791 - Manara Bar Restaurante - Manara Bar e Restaurantê
Ltda. - classe 41.
Sinal de Propaganda
Indeferidos
N9 571.850 - Weston - Weston
S.A. Produtos Alimentícios - ciassese 41.
Frase de Propaganda
Indeferidos
N9 571.654 - Mate 'rio ou Quent0
Faz Bem a Gente - Instituto Nacional do Mate - classes 41 e 43. •
Contrato de Exploração
Mansa Lojas Varejistas Ltda. (no
pedido de contrato de exploração no
titulo Casa Mansa - reg. 315.295
de Bernardo Goldfarb). - Averbese o contrato de exploração.
Transferência e Altera çdo de Nome8
de Titular de Processos
União dos Torrefadores de Café do
Espírito Santo Ltda. (transferência
para o seu nome da marca Café Havanite - reg. 191.238).
Refinação Industrial do Caiu S.A.
(transferência para seu nome da
marca Siri - reg. 357.315).
Toray Industries Inc. (na alteração
de nome da marca Delacoule - térmo n9 624.330).
Apresentem Procuração
N9 754.132 - Ótica e Comércio
Carvalho Reis S.A.
N9 754.133 - Ótica e Comérci0
Carvalho Reis S.A..
N9 754.134 - 754,135 - 754.136
Ótica e Comércio Carvalho Reis S.A.
N 9 754.175 - Eletromáquinas Stilssas Ltda.
N9 754.265 - Americaimport
Comércio Indústria Importação e Ex-

portação.

(j() N4 62.661 - DE 7-5-1968

DIVULGAÇÃO N' .Ó51

PittiÇO, •Cr$ iLdli

VEN1DA
Na Guanabara
Amada Rodrigues Alves a9
Agèneia Is
Ministério da Fazenda
tende-se a pedidos pelo Serviço de Rftembelso Postai
Em Brasília
No sede do D.I. N.

Ns. 754,.266 - 754.268 - 754.269
- America Import S/A Comércio, Indústria, Importação e Exportação.
N' 754.318 - Promoções Técnicas e
Representações Waler Ltda,
N9 754.485 - Casa de Saúde Santa
Mônica S/A.
N° 756.145 - Alexandre Scharff.
N' 756.473 - Levi Y Companha.
1\l" 756.528 - Dionysio da Silva.
N9 756.563 - Sociedade Exportadora;
e Importadora Comind Ltda.
N9 756.806 - Alexandre Scharff.
1\19 757.465 - Papelaria Giroflex
mitada.
N.' 545.691 - Amazonas - Pucci
Sociedade Anónima Artefatos de . Boi'.
racha - classe 8.
N° 758.502 - Colunas Automóvela
Limitada - Colunas - classe 21.
N° 758.503 - Reve Matic - Fabrh
que D'Horlogerie Achille Nicolet S/A
- classe 8.
• NT" 758.770 - Paulina Modas Ltda.
N" 758.851 - Indústrias Químicas
Kalu Ltda.
Exigências Diversas
Dainihongungu Kabáshiki (na alte•
ração de nome nos termos ns, 683.697
e 683.698) - Cumpra a exigência.
Conservas Brandão SARL (junto
ao registro a° 246.571).
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Ethicon Inc. (junto ao registro número 292.790).
The Esterbrook Pen Co. (junto ao
registro n9 299.384). Jau Indústria e Comércio S/A (junto
ao registro n 9 341.197)
Usinape Usinagens de Precisão S/A
(janto ao registro n° 393.446),
Indag Indústria Agro-Pecuária Ltda.
, (junto ao têrrno n'656.597).
Minerosu/ Comércio de - Pedras Precioms Ltda. (junto ao têrmo n 9 686.806).
Magaldi Mala Publicidade Ltda. -, titular do têrmo n° 742.356).
Britânia - Marcas e Patentes Ltda.
742.361).
(junto ao têrmo
Sociedade Técnica e Comercial de
Goiânia Sotega S/A (junto ao têrmo
n 9 748.614).
Confecções Edas Indústria e Comércio
Limitada (junto ao têrmo n 9 749.255).
Lanover S/A Indústria de Malhas
(junto ao tèrmo n 9 753.287).
Santos Ribeiro Comércio e Indústria
de Cosméticos Ltda. (junto ao têrmo
a' 753.718).
•
Hermanny Indústria e Comércio fie
Sociedade Anônima (junto ao têrmo
ne 746.813).
Tange Engenharia Industrial Ltda.
(junto ao tèrma n 9 750.498).
N
. N9 648.264 - Emprèsa Industrial
Garcia S/A,
N9 660.475
Carlos Alberto Teixeira Menezes.
.N 9 663.161 - MOrcing Cabos de
Aço Ltda.
•
N 9 562.752 - Estampada São Thomaz S/A Comércio e 'Indústria.
N9 568.878 --- Móveis e Instalações
Comerciais Insalarte Ltda.
.
N" 615.571 -- Sociedade Rádio Marconi Ltda.
- Ne 720.296.- Den. Net . Aparelhos
Anti-Incêndio Ltda.
1‘1 9719.850 --*. Indústria Metalúrgica
e Plástica Vértice Ltda.
• N 9- 723.488 - Irmãos Marceilno.
N" 563.484 - F. P. Tramontano..
Ne 510.726
Topego Sociedade
• .Anoninia Industrial Y Comercial.
• Ne 667.213
Campestre Colonizadora Exportadora e Agro-Pecuária Ltda,
OposiOes
Bial Farmacêutica Ltda. e Canadian
Hoechst Limiteci (opoentes do têrmo
790.067).
Diversos
•
N9 831.661 - Ricardo Giovanini
Cia. - Nada há o que deferir.
N9 641.341 - Metalúrgica Belmar
Limitada - Aguarde-se.
Fora.m mandados arquivar por falta
. de -paaarnento da Taxa Final
N9 596.666 - Be La Indústria de
Artefatos de Borracha e Metais Ltda.
N9 315.747 - Marcel Modas Ltda.
.N9 445.633The
Goodyear Tire &
Rubber Co.
N9 694.653 - VariMex . Polskie To-warzystwo Handlu Zagranicznego.
N9 489.389 -.
de Camisas
Ined:ti Ltda.
•
N° 533.909 - Joho Publicidade Ltda.
No 534.16/
Studio de Reproduções
•Gráficas. Belecor Ltda,
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,•
tabelecido em. Rio de Janeiro, Gua- I N° 530.497 - ;-- Modelar de Reprew
sentações . Modelar Ltda. - Classe
nabara.. ••
41, clichê publicado em 9 de malta
5 9 854.757 - Klabin de Klabin de . 1962.
Irmãos .8d Cia. - Classe 13, clichê
N9 103.545 Dentura de Colgate
publicado -em 7, de agôsto de 1968.
Estabelecido no Estado da Guana- Palmolive _Company - Classe 48, clichê publicado em 20 de outubro de
bara.
N9 854.756 - Klabin de Irmãos 1895.
Klabin -& Cia. - Classe 13, clichê N9 '713.031 -- Shield de Unilever4
publicado em 7 de agõsto de 1968 Limited - Clase 48, clichê publicado.
•
Estabelecido no Estado da Guana- em 4 de janeiro de 1966.
bara.
.N9
713.492
Cleide
,de
Industriai
,
N9 854.758 - Klabin de Klabin de Arames Cleide S.A. - Classe 29,
Irmãos & Cia. ' - Classe 11, cliché elict.ê publicado em 7 de janeiro da
Arquivamento de Processos
publicado em ' '7 de agôsto de 1968. 1'066.
. Estabelecido no Estado da Guana- Ina 800.504 - .Laureada Ritorna de
W 263.946 - Pedro Mateo Nieto.
N 9 383.390 - Wickes Corporation. bara.
Antônio Stoduto. - Classe 37, clichê
N9 854.754 . - Klabin de Klabin publicado em 29 de agôsto de 19674
N 9527.126 , - Vegaço Máquinas e
Irmãos & Cia. - Classe 11, clichê N9 529.585 - Public Service de Pus
Acessórios Industriais Ltda.
publicado em 7 de agôsto de 1968: blic Sarvice Promoções e Vendas Lis
N9 536.802 -- Turbocraft do Brasil Estabelecido no Estado da Guana- mitada
- Classe 50, clichê publica":
Propulsão Marítiam Ltda.
bara.
do em 27 de julho de. 1962.
•' N9 394.638 -- Fábrica - Ingotex S/A.
N9 854.617 --aMiguel de Miguel MaN9 . 802.763 - Vernon. de yernorli.
N9 410.072 - Marcai Fomento In- niglia Júnior - Classe 36, clichê pu- Papeis Ltda. 'Classe 50, clichê pu-.
blicado em 6 de agôsto de 1968.
dustrial Ltda.
.
blicado, em 5 de setembro de 1967a
N9 855 .577 Personn de Personn
N° 455.841 - Nylok S/A Ferragens
N` 803.731 - Rancho Menorah de
59,
cliPropaganda
Ltda.
Classe
e Ferramentas,
chê publicado em 6 de agôsto de Waldernar Kronberg - Classe 19, cliRetificação de Clichê
1968. Estabelecido no Estado da Gua- chê publicado eni 8 de setembro de
1907.
N° 835.066 - Emblemática - Julio nabara'.
N, 803.732 - Rancho Menorah de
854.557
Turismo
Hotel
Clube
Woodrow Rodrigues S/A Títulos e
1\79
Valores - classe 50 clichê publicado em 'de Turisino Total - Sociedade Civil Waldemar Kromberg - Classe 32,
- Lançamentos Adminisrtação - clictê publicado em 8 de setembro
26 de janeiro de 1968.
Empreendimentos Limitada - Classe de 1967.
•
N9 844.643 - Pial - Bar e Café 50, clichê publicado em 6 de agosto
N , 804:850 São Migue/ rie Yolans
Piai Ltda. - classe 42 clichê publicado de 1968.
do Raymundo Alves - Classe G. cliem 10 de abril de 1968.
de setembro de
Laboratel de . Antônio ché' publicado em . 12
9 854.555
1967. , • •a
N9 845.185 - Jocol Jocol Orga- Rodrigues Ferreira - Classe 50,
nizações Reunidas S/C Ltda. - classe chô publicado em 6 'de agôsto de
N9 854.773 - Titulo de Estabeleci.;
60 clichê publicado em 19 de abril de 1968. .
raento "Eletrônica yara' • de João
1968.
N, 854.554 M. São Pedro Gra- Miranda dos Santos, - Classe 8,
vadora
e Distribuidora de Discos ,de , cdche publicado' em 7 de agdsto de
N 9 '85Cl.012 - Banco Geral - B GB Martinho
São Pedro Gravadora e Dis- 1968.
Banco Geral do Brasil S/A - classe 33 ttibuidora de Discos Ltda. - a- Clas119 854.710 - Emblemática de Calai
clichê publicado em 11 de junho de se 8, clichê publicado em 6 de agôsçados Luizinho S.A.' - C4.sse
1968;
to de 1968.
cae publicado em 7 de agôsto ao
À
N9 -850.013 - Banco Geral -BGB • N5 854.552 Bragador de Vinicola 1P6a.
Banco s Gera Ido Brasil S/A - classe 33 Conte Ltda. - Classe 42, clichê puN 9854.710 ' Emblemática de Cal=
clichê publicado em 11 de junho de blicado em 6 de agôsto de 1968.
çados Luizinho S.A. -o Classe 38,
1968.
N9 854.526 - Keila de 'Confeições clichê publicado- em 7 de agepsto de
• N° 850.021 - Banco Geéal Nacional Dalila Ltda. - Classe 36, clichê pu- 1968,
_.- E GB Banco Geral do Brasil S/A blicado em 6 de agasto de 19ea.
. N., 854.709 - Emblemática fie Cals
S.A. - Classe 35,
- classe 33 clichê publicado em 11 de
N9 854.525 - Rodopy de Confec- çadead-Luizinho
junho de 1968.
ções Rodopy Ltda. - Classe 36, ali-- clichê publicado, em 7 de agosto de
-1968.
N 9 449.327 -- Solutec S/A -- So- chê publicado em 6 de agôsto de
854 .708'- ' Emblemática de Caiciedade Técnica e Industrial de Lubri- 19E8.
Luizinho S.A. - nasae.- 28;
ficantes Solutec S/A - classe 40 cliN9 854.524 - "P M" de PrOgresso gados
Metalfrit S.A. Indústriet e Co- cliché publicado em .7 de. agôsto ' de
chê publicado em 16 'de junho de 1970.
mercio - Classe 21; cliche publicado 1968.
Ne 829.959 - Mesquita - Mesquita em 6 de agôsto de 1938.
N 9 854.558 - Titulo de .Ectabelects
Sociedade Anônima Comissár:a e Impor• "Bambu" de Hans Joachint
N9 854:523 - "P Ni" de Progresso mente
tadora - classe 7 clichê publicado em
Metalfrit S.A. Indústria e Comér- Ludwig Klein Classe 15, .clich0
16 de janeiro de 1968.
cio - Classe 11, clichê publicado em publicado- em 8 de agõst° de 1968o
• N° 829.965 - Mesquita - Mesquita 6 de agõsto de 1968,,
•N9 854.556 - datuio • de EstabeleSociedade Anônima Comissária e $mporcio:cato "Ipanema Automóveis" de
N9 854.522 - "P M" de Plogresso Ipanema
Automõaeis Ltda. - Classes
tadora classe 17 clichê publicado em - Metalfrit S.A. Indústria e Co16 de janeiro de 1968.
mércio -- Classe "8, clichê publicado 21 'e • 33, clichê publicado em' 6,0e
agõsto de 1968.
N 9 829.862- Dtulo de Estabeleci- en .6 de agôsto de 1968.
mento Lanches Montero de Lanches N9 854.521 - "P M" de Progresso • N9 854.-553 -.- Emblemática •de PeMontero Ltda. - Classes 41, 42, 43 - Metalfrit S.A. Indústria e Co.. traquimica União Ltda. Ciasses
c 44. clichê pub'icado em 16 de ja- meado - Classe 7, clichê publicado 1, 2. 3, 4 e 47, clichê publicado cata
6 de agôsto de 1968.
/adro de 1968.
em 6 de agôsto de 1968.
W 854.792 - Contasa de Contasa
"P M" de Progresso ' N9 618.828 Titulo "Reda-Seio Pra.
054.520
Companhia Nacional de Tabaco - - Metalfrit S.A. Industria e -Co- sitiante Kennedy" de Iraobiliaria UniClasse , 44, clichê publicado em 7 de mérmo - Classe 6, clichê publicado dos Ltda. - Classe 33, clichê publia
cado em 31 de março de 1964.
agósto de 1968,
arn 6 de agôsto de '1968.
1k1' 842.008 -- Marfin de Transpora;
N9 854.790 Bombas Carlessi de
Ne 854.519 - "P M" le ' Progresso tes
Marfin Turismo Ltda.' a- Classe
Francisco Carlessi - Classe 6; cli- - .Metalfrit S.A. Indústria e Co- 50
clichê publicado em 12 fie março
chê publicado em 7 de agôsto de mércio - Classe 5, clichê publicado
de 1968,
19%).
em 6 de agôsto de 1988.
854.511
Balpin
de
Balpin
N9
N9 842.016 - São Luiz de Pratico.;
N , 854.788 - Gaucha de InstalaExportação, Indústria e ia São Luiz Ltda. -:.Classe • 41, clidora Gaúcha Ltda. - Classe 8, cli- Importação,
de Máquinas Ltda. - Cias- chê publicado em 12 de março de
chê publicado em 7 de agõsto de Colherei°
Se '49, clichê publicado em 6 de ag ras- 1968. Estabelecido. em São Paulo.
1968.
•
to de 1968,
N' 854.771 - Dahum de José Fran- 149 484.858 Importur de Impor- N9 842.033 titula "OrganizaçãO
cisco de Moura - Classe 41, clichê tur - Importação o Exportação ne Contábil Planalto" de .-Jaão Augusto
publicado em 7 de agôsto de 1998. Aparelhos Ltda. - Clame 10, cachê c14. Costa - -Ciosa 33, -elichê publi•
N9 851.758 - Klatan de Klabin Ir- Publicado em 27 de maio de 1961. cada em 12 'da março de 1983.. Ess
mãos & Cai. - Classe 19, c, icbê u- Retificado o têrmo, clichê' saiu no takelecido na Capital do- Estado de
São Paulo.
b l icado em 7 de agêsto ele 1958. Es- 1, -mo n9 434.847.
N° 539.899 - Nino Transporte Pesados Ltda.
N9 540.573 - Cicof Consórcio Imobiliário de Construções e Organização
de Financiamento Ltda.
Itajupel
N 9 630.368 - Itajupel
Embalagens Ltda.
Industrial
N 9 632.960 - Igarite
Madeireira Igarite Ltda,
NI 633.996 -- °dei Empreendimentos Imobiliários S/A - Arquivem-se.
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PONTOS CARACTER ISTI C0á DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
-1tRHO Ità 134.003 de e (1, ~ombro de 19ba,
baquerentea ERRO RESEARCH
Rt14118gio de

AND

ENOINEERIE0 COMPANY-E.M.

Invençáo:"ADITIVO UTZROENTIC DZ ALTO TEOR META -

k&ICO, PARA Usos LUBRIFICANTES*.

TÉRNO N o 152.942 de 20 do Setembro de 1963.
Requerente: F. KOENNECKE & CIA. LTDA.-, RIO GRANDZ DO Eul.•
Privilegio de Invenção* "NOVO DISCO PS RUk".
pl.-VINDICAM%
1.-Novo disco dia freza, caracterizado poi comproender uma

tE/VINDIC4CDE1

UM proceeto para a preparaçáo de um aditivo detergente
para campos/0m de éleos, caracterizado polo fato de compreem
der a realça° de um bidrocarboneto todfossalfUrizado com um com posto fen011co, escollaido ' do grupo que consiste de alquil fenols,
alquil. ftn01 sulfatos • seus sais, um &IMO ou hidréxido de metal
polivalente, e um eo, acídia° escolhido do guapo que consiste de
CS e H 3 efetuando-se dita' rente) em auséncia substan21
2 2
dial de água livre, • a una temperatura aolnia da temperatura do

COE, S0

•bulfiçáo de água.
requerants rel7indlea a pricrldade do correspondente pe
dido depo sitado na Repartlçáo de Patentes doa Estado* Unidos da
América, em 20 de dezembro de 1960, sob n o 77010.
. Ponto no 1 do total de 11 pontoo 4pr•eentadoe.
195.338 de 7 de dezembro do 1967
.Requerente: MZROLO RAGO LTDA. =14 SIO PAULO
Prlv,de Invençáot" APERFEIÇOAMENTO RZLATIVO A VELAS DE CERA 0.
Reivindicae gee 1 - Aperfeiçoamento relativo a velas de cora, cilinorica ou e
outros formatos apropriados, caracterizado pela incorporação nas
;lesmas de um suporte .nferior, estampado ou moldado de conftrmida,'
COm a Secção transversal da vela, com aba lateral voltada para ba5
co e associado a-uma outra peça estampada ou moldada iÚ.nticamentc.
tombem dotada de aba, porem com um furo central que deixa oxposto
pavio depois de colocada no tapo la referida tola, daí resultando
mu con4unto que pode ..sr envolvido Ivr uma félha (e material pffist
do, transparente Ou não, •ventualmente colorido ou decorado, a de.
asneira a_constituir um envolterio protetor que retem a porçáo der
"atida da vela, quando a menta e acendida.
Ponto no 1 de um total cba 2 pontos apresentados.

, p laca de configuração original substancialmente quadrada, com
ambas as faces providas de um, leve rebaixo circular, do grande
diámetro, quase tangente aos laterais retilíneos dn mosto, e aindà dotada de um orifício central circular, contornado por foixa anelar saliente, também em ambas as faces; e dos quatro cantos da dita' placa sendo previstos recortes avaneados inclinansaumente para o interior da mesma, no . santido oposto ao do sua
-rotação, recortes

4to5 tom

laterais levemente convergentes pa-

ra dentro, e ligados por•contérab extremo e interno semi-cireu lar, cada par oposto doa miamos dispostos com os eixos geométri-,
cos orientados segundo duas cordas para:Álas e equidiotantou do
rentro.

•
Pontona 1 do total de 3 pontos ápreeantedOs.
r 4

ORNO N o

)0,

•n•• N.o ~I Ima • ...DO ala me.

F16.,
a
T2RMO No 153.72o no pe, de outubro dm 1963.
Requerente ; CILA ROCIE:Tf ANONSWE "ti sulçA
Priv.da invençáo: 0 PROCESSO PARA A FABRICAÇA0
DE AZO-CORANTES CONTENDO CROMO 0.
Aeivindlcaçées
1.- Processo para à falarlcaçãu co azo-corante contendo metal, que contem-Um átomo de cromollgado em uniáo complexa
'com duas Moléculas de diferentes monoazo-corantes, caracteriza,: do pela reaçáo, numa razáo molar de orca de 1:1, entre um tonoazo-corante tetalizavel da rármule
AO'
.1
x--

•
I

N•CÀF
1
011 3
as qual X representa um átomo de hidrogin.. ou um átomo de halogenes' ou um grupo nitro, Y representa um átomo de hidrogénio eu
em átomo aln halogeneo 9u ui grupo nitro ou s um grupo metila,
na qual X ó Y devem ser diferentes um do outro, e R representa
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Conto n k 1 do um total . de 5 pont4o epfteentadoe
um radical de bentaao. o UM côtpOW COMP1$80 de 0008.0 WS Cone

ç_

7'

tem um átomo de cromo ligado CM uma) Oomplexa com ama Molécula

de monoaso-corante'datérmula

áó

11

3.
.

AO

4

da
1

qual Z repreeente um &tomo de halogeneo ou um grupo mitre

e R 1 representa um radical de benzendo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dopa
sitado na RePartiçao de Patentes da Suína '. em 17 de outubro
• da 1962, sob o 1112 12173/62.
. _
Ponto no / de Um total de 3 pontos apresentados.
TERN Nc 140.284 de 25 de Junhe do 1962.

•

• .RequerentevOORPANRIA UNITED SROB NAORINERY DO BRASIL. E.U.A.

Pritil‘giO de InvenOlos -sPROCESSO D8 UNIR SUPERF/C/8S DE.Pa

CS D8 OBSA,E O ADRSIVO USADO PARA Éss8 PIN".

TtENO. N 4 ,159.110 da 12 de maio de 1964.
Requerente! NATIONAL STEZL OORPORATTON X.U.A.

Privilégio de '

"PROCESSO APAZZTB.G PARA Real EU; ,
'
InlrenCãoe

. MENTQ MUTAT",
REIVTEDICA0023
'

1 • Um processo continua de_revestimente, caracterisad

por'compreender as etapas de revestir por imersão a quente, um prOl
auto plano de aço laminado movendo o produto através de um banhO
, .

•

.-Processo de unir superfícies de peças de obra, ,por eme .
pio, uma sola e uma gspea da sapato, caracterizado pelo tato de
que compreende prover uma camada plana e isenta do solvente volí.
til f substancialmente, de um adesivo termOpltatico, subatancia1

.- mente transparente ao calorradiente, sabre uma superfície de-i
penas uma pega de obra, dirigindo ' 6 calor radiante a assa C4mada
• de adesivo para aquecer s superfície subjacente.à camada 'referi
• da e aquecer e camada para,a condição de adesivo- amoleoid4 Com e
primir uma segunda superfície- oomtra a dita camada, para apertar
a , dita camada amolecida entre as , superfícies, em relagIo coMple ...Unem. • substancialmente Intima, com. as irregularidades azia
sentes nao ditas auperacier, o *arriar é dito-adesivo para a for. .

fundido de_galvanizaçâo; tornecer'uma corrente da ~ar daguaicoo4trolar a temperatura do vapOr dégua da modo a prover uma corronV,,
de vagar 6Mido e dirigir o vapór unido 'sabre o produto rovoatid0,zi
aOs o mesmo emergir do banho de galvanização, com a- sons de impueg
%iça° de vapOr ámido tendo uma linha inicial aguda localizada
relaçâo a *tapa de revestimanto de aedo 'Á efetuar um brusco res1r4)
_
&monto do revestimento por um queda. de temperatura mínima de, n.
•
a 550C imediatamente antes da,forvac;^ de um modglo do oristalaaeç
9áo no revestimento-gelvanIsada,
Reato O 1 do total «. 3.3. pontos apr•oonamow

me g élida, para prover -uma anilo adesiva forte entre as superfícies.
À requerente reivindica a prioridade do. correspondente- pedi .
do depositado-na Re particZe . d. Patentes dos Estados Unido' -da A .
*brida do Norte, *a >O de junho de 1961, sob n t 121.118.
. Ponto n t 1 do total de 5 pontoe aoresantados.

TERMO N 0 .193 307 de 26 de •etembro de 19,67.
Requereiltei 2ERES(SPOLIS TURISMO INMOSTRIAS- 00MUCIO LTDA.
GUANABARA .
•
-Privilógio do InVença'ot MODELO DE ENGATE PARA VAGONETA3
, E SIMILARES na GERAL"HREIVINDICAÇOES

1. "MODELO DE ENGATE PARA VAGONETAS OU SIMILARES
EM GERAL",.carecteriiadn pelo fato de compreender o acoplemen
to de doia eixos eepeoiaia, articulados entre ai por um tercei
ro, cada um mantido perpenicularmente em ' relação aos demais,
e sendo cada alio especial alojado:numa projeção tubular eali-'entada de tirantes de cada uma das - vagonetati a serem engatadas
poesibilitando o flaxionamanto'do conjunto para as laterais-(n;
plano horizontal) para cima o para baixo (no plano vertical)",,
em rotação (n0 sentido longitudinal dae.vagoneta0):

'se

Ff& —8

_
feftati-to 201 865 de . 11 de novembro ai beal.,
RequprentetSAVERIO OAROPALO
Ajo Paula.
Priv,lézio de Invença‘w "APARELHO DZ SBOURANQA.PARA AUtOVEIIIULOrl,
•
RE;yINDIOA0gES

apardlho de segurança para autiveiouloe. permiti*,
-facilmente fechar o abaateciment0 de combuatível p aro o metro. Ca.
racterizadd por uma câmara' de paasagem do rip tuetivel, &rude pelQ
jUeiaposição rigida de duae peçae cillndrioMe, ou de miopia elltlea
o* poligonal coaxiais, de diámetro ou dimano90 eubstanolalmente
gUaie, dotada uma delas de'rebaixa central no qual ee localisa o A
rifiolo de entrada do liquido combuatível, e na sua balo, de ort
fício de eaída, ciando prevista na dita °amara, um diafragma dotado?
-do-maliencia central, em correapondencia ci.. o dito rebaixo, e orlo
fício de entrada e sujeita ainda h aço da mola anaagontata enoaixx
da no-dito rebaixo, sande a outra peça, de (mamo formato .' .dotada dt
: cilindro Central - defechadura, eorrediço axialmente, ouja cabeça IR.
: torna fica, tambem tia comblanoáo coe a refe4dM maiiêoo/g O.29,p01

• 2024
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diafragma, sendo prevista, entre á dita ealianoia e e asteca marna
tic+ cilindre de fechadura, urna forte mola antagonista.
Onioo ponto apresentado
•

(Se:j:o

III) •

Ponto no i de

(Ie

um total de 2 pontos *presentation.

Ia

F G I
Do '135.355 de 29 de Da t embro de 1961

%meu,
Requerente.: CIBA SOCIATR A.145NYME( em alemão, ,CD3A AVPIOGESSI.L.
SOM"- Mn&
Privilbzio de Invenção: APP.RPE/ÇOAnNT3S EM E RWLATIVOSA DISPOSI.
TIVOS PARA iCAUSE° CONTIDUA DE SUBSTINCIAS ATIVAS.
figursprcarUn

um . aisponieivo
'para 4 eziasão continua da oubstâncias biologicamente ett15-?.s.
aaie particularmente do biocidas, caracterizado pelo :azo CA c..;
te'iisporitito incluir um recipiente da armazenagea para uuz .:flDar o liquido, contendo e dita , nu6stancia ativa. e uma membrana
pela qual a dita substanclaipode difundir para evaporaçao
em
~doia membrana associada co. o recipiente.. de modo
4150. a superfície interna da membrana adota em contato Com o
coetendo a aubatancia ativa.
à requerente reivindica a prioridade dos correepondentes cedi,
,1
doe dapos1tudos na Repartição de Patentes da 3ulça, em 29 de doze,
bro , de 1960 , e 29 da Junho de 1961, sob oa n o + 14.556/60 e 7684/61'
restrectivaeente.
Ponto ao 1 do totaà de 17 pontos apresentados.
,15
t.- Aparfelconmento em ou relativo

•

4

TÊRMO N o

173.488 do 24 de setembro de 196';
Requerente: MECÂNICA INDUSTRIAL ESTAMPOTEC
=I= S.PAULC.
Priv., de Invenção" APERPEIÇOAMENTO EM CALOTAS E SOA FIXAÇÃO
ÀS RODAS DE VEÍCULOS
Rolvindicaçõee
1. APERFEIÇOAMWTO EM CALOTAS E SUA FIXAÇÃO AS ~IS DE vrInios, Caraoter1Zad0; pelo fato dee
ta oalbta ser disposta com uma abertura central, na sua

parte superior;plata, para dar paaaagem, através ia mesda calota; . P e l o fato da calo,

ma, doe meiee de retenção

ta ancortar-livre, com sua parte plana superior, •

uma
°etapa retentora a ela sobre p osta. retenção casa operado
por parafusee ou pinoe de aperto, passante, pela dita abertura da calota e com ponto de fixação na roda direta,
mente ou em meias intermediário!, entre a roda e a calota; • - pelo tato de

que a

dita parto plana da calota • 4

disposta suficientemente distanciada em relação soe ditos meios de fixação, afim de manter livre e calota; porem eob e ação , Permanente da referida chapa retentora e
sob a presaãa ootatante dos meloa de aperto, resultando
uma dia p oaiçao^elástica regulável, de duração Ilimitada.
Ponto O 1 de um total de

!TERMO No 191 619 de 28 de julhode 1967.
Requerente: NASSINTON LUIZ TAROUCO OSORIO, ATIL/0 SCHMITZ • MAMEI,
H/RER . Rio Grande do Sul.
Privilégio de Invenção: "NOVO MODELO DE MAPA RIPSOESTERÉOGRÁPICO Nig
;PLÁSTICO E RESPECTIVO PROCESSO DE FABRICAÇÃO"
REIVINDICACORI .

NB,* MOdel0 decapa hipsosate r. eográfico em plástico-processo para obtenção de auperfloies em relivo. co. pintura ou im
pressão na face oposta, para fabrico de mapas, utilizando-se falha°
'de poliesUreno e acetato, oaracterizado peio fato de 1aprimir -e* /
, em ambae a* faces independentemente, ae:.designaçOee geográficae. kl
( alteei convençõen •aparticies planeie' , pelos processos eerigráfi.4m4 litográficos e tipográficos comuns, pelo fato de as superfícies
planan, vais como os saras (azuía) florestae (verdes) serem 1epreesete à, eaniira ateio tom eu compacta, ou reticula, ou chapada.-au no¥
aras modalidades e e seguir colocada na máquina de 'Vacum Porming".
Obtendo-as relivos co Sentido da face frontal representativo/. soa
1.

•toetelmbe orosráficoe

3

pontos.
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TERMO Nit 158.655 de.24,tm abril de 1964.

TtRMO No 159.355 de 21 de Maio de 1964"
Dequer; entés AKTIENGESELLSCHAFT • BROWN BOVERI & CIE, . •6NIÇA.
Privilegio (1 /nvençãot"ELEMENTO COMBUSTIVEL DE BAIXA TEMPERA.
DURA COMBINADO Com UM ARMA2ENADOR DE ENERGIAS
REIVINDICACOES

emento combustível de baixa temperatura combinado com
um armazenador de energia, compreendendo eletrodos de difusão de
gás imersos em um eletrólitoalcallno para a conversão eletroquimica . de bldrogenio e dzigãnlo, • no qual os gases a serem ponver.
tidos passam 'parcialmente palita eletrodos e são reconduzidos aos
eletrodos, em 'um cireulto, por meio de um dis p ositivo,de circulaç0, caracterizada Pelo fato de que adicionalmente, como eletro .
dos de . acumulador conhecidos, um eletrodo de niqU e l- Raney e um e.
áetrOdo de Oildo de níquel ou de óxido de prata estão dispostott
no mesmo eletrólito de tal maneira que 'a superfície do eletrodo
de niquel Eaney e banhada por um fluxo de hídrogenio é o alstro.
do ()rido de niquel ou do Oxido de prata e banhada por Um fluxo de
oxigenio
requerente reivindica a prioridade do corrasponeento pe.
caldo depositado na Repartição de Patentes da Suiça,-em 30 de mal
Ot 1963, sob no 6.758.
Ponto roo 1 do total de 8 pontos
lo m
e
4 •
;

Requerentet ROBERT BOSCU O.m.b.R. ALEMANFLO
Privilegio de Invenção' "DISTRIBUIDOR DE IGNIÇX 0 PARA MIOUINAS
1/E CONBUSTIO INTERNA"

•

.‘

REIVINDICACOES

1. Distribuidor de ignição para mitoias de combus.
do Interna, equipado com uma placa Interruptora, oscilevel por
meio de uma membrana posta sob a influencia da .baixa Pressão - rel. ,
com..
nante no 'tubo de sucção. ,,efem que õ estójo da membrana
-,densador de inflamação, ligAdo, , de maneira . eletricamenta 'conducente, com o interruptor da'éOrrente Primária na caixa do distr.!
buído?, se acham montados do lado externo da caixa, caracterizado pelo fato de que)) cabo de "Conexão de corrente primária cio LE
terruptor e a linha de ligação entre p interruptor • o Condense.
dor apresentam um único lugar de separação, executado em forais .
de passagem isolada pela caixa e, ao matou ,' tempo, dti-tima ligação
em forma de tomada'', pino fàcilmente ;amovível.
A, depositante reivindica a prioridade do correspop
dente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha •
em 26 de abril de 1963, sob nà B 71653 . 1a/46c3, "`:
P onto n o 1 do total dt 6 pontos apreseotaaoa.

walíi

stREO N o 157.020 de 21 de fevereiro de 1964
Requerenter INDUSTRIA ECO14,11C10 SASIZARI LTDA. SRO PAULO
PrIvilegio ' de 'Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PENEIRAS TUBULARES
PÁRA CAFg •, AKEIIMOIM E MAMONA' .

r/ot
r5,11-~

Np •

169.006 de 14 de abril de a9o:
hequeranta.4 J0e2É ARMANDO PRATES
=I= RGs
Pri,;,de Invençào:" UMA CAÇAKBA UTILITÁRIA ...
•

ReivindicaçOet

1 . Uma caçamba utilitaria, oaraoterizadpelo feto da'aor
se a parte deanteire, .um 3Uporte 7 guia com taberturpreadà
gular, solidarizando a quatro travessas Oblli4A que p ârte0dos quatro cantos da caçamba estando ' PreviSto ' no dito -suporte ta.ris'
Puros para engate do braço do hidránl1cO do trator
Ponto n o 1 de um total di4 pontoe apreSentadog

prevls:o

A

FIG

•-

-gEIVINDICACOET

1.- APERFEIÇOAMENTOS EM PENEIRAS TU
BOLARES PARA GAFE, MAMON.A.R aMENDOIM, que se caracteriza por
apresentar furos. oblongos estam p ados eáchaps tubulada, de me
do-Que , e . SUCeSSe de furos oblongos interligadas' uniformemente em relação ao Sentido de sua dimensio ."maior, forma .uma.,.su•
em
, cesso de espirais. uma rosca mUltipla, que e.r ,comporta,
. relação as sementes. como sucessão de roscas sem fins.
• Ponto n o .) do tptald e 2 pontoa,apiesentados
.

•

'ger _

DIARIO OFICIAL (Seçào III)

2026 Quinta-fefra 13

..
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tIRMO NO 155.235 do 6 de

ZUNO 2 . 158.666 de 24 de abril da 1964.

SOUS.. ALEMANHA.

Privilágio de tuvaric1os"INSTAUCX0 PAU EKPROGUWO DR tRONd$
ZN ABERTO*.

DE Rena DESCORADAS*.

AEIVINDICOODEN

WWWwWW.

lr Instalação para a im pregnação do teOldoe ai aberta pl*

L . um processO para prepárar fibra do ráfia deSgo
cada, caracterluda pelo fato de a material bruto das fibra:
descascadas ser transformado num feixe contínuo, transportadu

continua e automaticamente para o carregador do uma dorna para
desgomagem e, então, retirada de dita dorna apds o tratamento

a do carregamento, subas

'tido a uma lavagom macánicaS um estiramento parcelado os ãgua
View

Dezembro de 196).

.Requerentes JOB.ZIZINZUFERS

Requorento: TOYO SEN-I KABUSBIZI KAISRA JAPU
Privilegio de Invençáan WUM PR WW80 PARA pREPARAR luaRA3

de desgomagem numa sequáncia Inversa

Agiisto de 1970

• depois seca aendo, em consequáncia, produzida continua • saci
.nicamenta uma fibra da rlifia desgostada • faca a psrtir do nata,

meio

ch. banhos: de alvejamento, tingir:mito ou outros,
caractarl.
sadó por um vasilhame "estreUo, oom a largura da mercadoria a

ser Impregnada, fechado no lado aborto inferior por moio do dolf
tubos pneumáticos, fixados no acamo, ou por outros elementos

propriados como, por (amplo, tiras da

e

•

• OU•
uniforme • om.

espuma de borracha1

troa sendo o banho admitido por cima com um nível
e/amente espremido pelos tubos pnoumaticos,

'unto a 0 / do total de 7 ponto* aormautadoss

rial bruto.
Calco ponto aprese;“-ade.
2

et \

ir- 13-1-t

f

r$

53:1
f

(3

(iiQiiQiO
IA
o
f

:1

ç,

TtRWO , NR 157.055 da 24 de fevereiro de t94.-

R-

PERRO N o 157.009 de 21 do fevereiro da 1964

Requerantot ZLS/ LOBATO

Requerente: WALTER PUT2 • ARMO ANTONIO PUT2 - RIO ORANDO 00 Sto

Privilhiwas Iavencão, N APERFOIçoiNeNfOSHENIOLO
0.091.1
cAus4or.
~02nAgglii
Áperfeliqoamentos os ralos para ondular °abolo.%

Privilegio de Inveacánt MUNDO& MÁ knatmeatuourao

,fia

SONOTERAPIA*.
JREIVIWICACUU

n Kiectrodos para aparélho elStronmswee genoserapla
caracsariaado por doia oontatos circulare* sontadoo em uma meia-

isca:ante, chave' atra da caboqa • por outros doiwoonta-_
tos tambe5m circulares, montados em chapas isolantes adaptiveia às
partos laterais da cabeça, com passava* para a. orelha., • prieos
iscara

por cima da cabeça o por hélio do queixo, todos Os ditos contatos
sendo preenchido. com algodío molhado ui 4ua ai Roliças tiololdd
ca.
Ponte na 1 do teta/ do ) pauto* aproomontedosé

ousamink.

Incluindo um oorpo cilftdrico e doo, de paredes vazada% °aracu.
mimado pelo tato do ser o Poema va•em., nné uma &uva do OfIGG

qada de pequenas alças.
• •
Ponto noa do total de 1 Pontos aprosamtedeue

a

3Edn0 N U

'121.-sr: O T 0:9CIAL

13

156.732 de, rae

Fevereiro de 1964.

Requerentes TIE NATIONAL CASE DIEGISTER COMPANY. , E.U.A.

Privilégio de ,InVençãot "APARELEaD/OITAL DE PARIDADE DECIMAL". -,•

1.-'Um aparelho

caractorixado por uma máquina do calatta

- lar tondot um teclado; uma sário

de colunas de tecla no rafaria

ao teclado, das ' quais tazaÁ uma ' Calma de Unias de paridade,
o tenao cada una das referidas colunas do teclas uma sério de
taolas do digito; um dIspoaitiao de Comutação associado com cada
das referidas colunas teclas;
diapoaltivo ac!ahador
Ulj

12.13

dito dispositivo acionador: do
com a tecla
de digito deprimida
em
une
coluna
de dialto quando e número 4
marcado no teclado; tua circuito capaz de ontraligar o dispositi

'paz de acioaar

vo do cotártação pára proporcionar uma traída aa função da maneira
_
. pela qual os dispositivos de coautação incluidos no circuito sio
acionadoa, o/ou tits dispositivo do marcação - de-tecla sensível l''
saída cari referido circuito e caaaz do Marcar selotivamente uma'
êas teclas -nas citadas colunas de teclas de paridade correspondente ao digito de paridade do número marcado noteclado; ou/e um
'dispositivo de contróle de amprassão sensível 1 saida do referi do circuito e - capaz de ' controlar Um macanlamo do impressão que á

e 1970

2027

Termot n a 160.33í da 24 da Junho en 1964.,
Raquerentea SOCIETt ANONEME DEE USINES CHAUSSON aaPIIANOr4.‘
apravifal, o de Invanceot FORNO DE ONDAS DE NIPERVREQUENCIA, NOTADA:
• MENTE PARA à COCO() D3 FOLHAS OU PLACAS Dt
NATERIAL ànítrzco 3aAPL/CAÇUE3'.41(4100ASe.
•

-Minffigmc,11WL

Ag8sto

Seço;1,1)

igIVIND/CACDES

a 'Forno de ondas do hiberfrequencia, - notadamenza ,para a cocção
' de telhas ou placas. de material sintático e aplicaa3e9 análogas ,
caracterizado polo fato de compartar em um Corpo matá/loo espesso
pelo monos urna ranhura em conexão com uma cemara laminar retangu
• .lar fechada por uma tampa do mosmr material -04, o referido corpo ••
:estando a referida ranhura em comunicação, por "uma de suas extra .
midados com uma guia dó ondas de um gerador de ondas do hiperfre-.
.quenaia e, pela suaoutra extremidade, com urna bainha na qual 4 dii.
posto um elemento de material refletor e ' abiorvente das andas de hia
p erfreqttenciaaaeendo o raterido • elemento movido alternadamenta
gundb um movimento cuja amplitude 4 . 1gual pelo menos .a um quarto da,
comprimento das referidas ondas de hiperfrenquencia, de maneira que , ao provoca assim uma varredura dai referidas,ondas na guia em cone.
'xão com a ag uara laminar, o que uniformiza a quantidade da energia
absorvida polo produto submetido a tratamento em-curso pela referi .
"da cátare laminar. •
...±1 requerente .rolviiicawm„
a prioaauade
Po correapondenze.po
.
dido, depositado na Repartição de Patenteada França, GO 26 dó junho 0 -.1963, aob o n a 939.414.
_
Pauto n a-1 do ' total da 7 pontoit apresentadas'
a--ata

capaz de Impaimir o . pámoro marcado ná toa/ado. "
•'
.•
'
'
A requerente ralvindica 'a priCridado co correspondente pe a
&ido dapositaao na Rapartição de Patentes doa 'Datados Unidos da.
uno2leá, aw 16 de julho do 1963, Sob n a 295.467. •a Manto n a 1 do total de 6 pontoe apresentados.

IL-a,

7

.4amo No 159,201 ata 14 do maio d e...964;
Requerentes
CONRENTES,INDUSTRIAIS LTDA. • SIO PAULO ,
Privilégio do Invençãot "APERFEIÇOAYMNTOS INTRODUZIDOS EM DISP031.
,

TIVO ACION.I.DaR DE CORREM*.
pEIVINDICA0Ea

la) "ARM215215MYNT05 INTRODUZIDOS EM DISPOSITIVO ACIONADOR D3
ConsrmT2C, caracterizado por-ser conatituido'do um circuito a'pasma/dor do um trecho rato paralalo a oorreepondente trecho.
TÉRMO Na 158.757. de 28 de Abril de 1964.
Requerente: matcásco SI1VESTRIN/ , E a/A_FONIftatiE ()Mona Dl'

nónizi4-mtuA.
Pirivlágio de Invenção&
LANÇADEIDA. -

*AGULHA D TRAÇXO DA TRAMA NO TEAR.al
•

nsivrImIcAcON

de tração da ,trama noaaear sem lançadeira, c.ta,
racteriaada pelo fato de que comproende duas garras rígidas para
o agarramonto da trama ambas permutávala entre si, a partir de u-

da constate acionada, possuindo ambas ao correntes ouae linhas.
" centrais em um voemo plano, e sendo conotituida a corrente soa
°nadara do aogmontao coneocutiVaa (3): em cala um dota tpiaie ha
' um paz dp garras ou dentes (1), Gaja* extremidades elo arradona
a
dadse e íe encostam ~activamente em doia é/amontoe (2) consoa)

laa Aduana

preferivelmente sóbaa a extremidade oposta ponta
as requerentes reivindicam a prioridade de igual pedido
Aeposatado na Rapartição de Patantes da Itália sob n.12 39980 aos

meacla

18 de

setembro da 1963.' Pauto n a 1 do total de 4 pontos apresentados.
2

4

j
7

autivaa da aorronto acionada..
-Ponto n a 1 do total de 3 pontos apreaentados.

"kW

ége,sto de 1970
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.TÈRMO Dit 160.257 de 22 de Junho de 1964

\
Requerente: ADAMOVSKE STR0J1RNY,národní podnik-TCRECOSLOVÁQOIA.

TgRMO NO 155.944 do • le lustro de 196h
- Requerente: N.9. PHIW"'S'OLORILAMPENPABRIÚSN • ROLAM.

Privilegio de Invenção:"INSTALKNO PARA A LMTAÇXO DE CURSO DO

Privilegio Ui .:WftCâ,4 , *?PfPXEIÇOAMENTOS CM OU RELATIVOS A CIMUIN

S1F10 EM 'PRENSAS RÁPIDAS DE CILINDRO DE APOIO DE TIPOGRAFIA"

TOS OS DEFLEXÃODi LU21 FAZ& USO SM RECEPTORS3 DE TELEVISIOMP.

REIVINDICACiSS

,

1.- Instalação para a limitação de curso do sifão em prensa

~SOO

.
I Aperff:coamentou ine ou *dativos a circuitos do
receptores dn televise*, cujo arra&

ligeira de cilindro de apoio de tipografia, caraCteriado:pelo

deflexito de linho. °ars

to de que na parede dianteira do cilindro de pressão ' é fixado um

jo compreende, no aircuiv: do saída do Ti elemento amplificador,

cama contíguo a uma extremidade de uma alavanca de dois braços, oo-

um transformadur, cola muac en...olamento PriMerio fica acoplado 1

. ja outra extremidade e movivelmente ligada com uma corrediça Iode.;

ma OU Mill4 GODir0.1 , Octutoras • cujo enrolamento meeunderib fica

040 era

pendentemente deslocvel na direção vertical, em cujo recesso es

ligado a um retifiaador qpe oroduz um p otang ial de aceleraçie pã

te. colocado o pino do brado batente da alavanca de trU braços do

ri a placa rico] do tuen ao amagem, ta ,nsndo ainda unto:doiro ea

sifío.

rolamento, au: nnrolamontd aoroairio, cuja potencial ror:loa/do

& requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido

ao circuita da tontrale too sujo interÁdio se produz uma tensie

depositado na Repartição de Patentes da fonecoslováquia em 22 do

de contró/e 4ontinito vara suprimento ao eletrodo de oontraê de

junho de 1963, sob n a 3615

elemento amplificador. aaracterizadcs.pelo fato do enrolamento

dnico ponto apresentado.

terciario ser magnoticemento acoplado, tanto com o enrolamento
primário como

G.:4
seoundÁrio, de modo que a relaçlio entro
a
porção da tensor is ,o. ,cLario que 4 icU;ntioa a tensio do secundí

rio e 'a porçào , do'sens;'‘ qo :avelaria gr^
pririo se aLtu snt

iantica i tensio do

o.2 e 5 e peio Tato das polaridades da.

duas róferidar porç3e4

A ,;,i,1-41g0.1

do terciario serem iguais.

requerote tsirrice a prioridade do correspondente
pedido depositado na RowauicAo de Nd-entoe da (Iolanda em 11 de Ser*
de 1963 sob o ne 287.705
ct oto n a 1 do total de pontos aoresentaeos.
20

—

r MN:Ns— I2

4- .1

TERNO Ne 176.3-07 de 17 de Dezembro de 1965.

m

Requerente: ODACYR GEMES- '1510 PAULO.
Mod;lo Industrialt*ORICINAL R0DÈ0 DR RRINQUDOw
REIVINDICACE4

1.- Original modelo de brinquedo, mie se carau.d..en esseneialmente por se constituirde um forte ‘1) de pau a pique de fora
mato quadrangular provido de um portão (2) na parte frontal que se
encontra aberto tendo no interior um abjamento (3) com anexo(4) •
Um posto de observação - (5) ccrcado na parte interior ad plata,
formas (6) onde se encontram em posição de luta vários guerreiros
indlos (7) e soldados (8) •

num mastro

(9) tremula uma bandeira (10)

e tentando entrar pelo portão se encontram guerr•iros (11) • cava.
Los e guerreiros (12) a pé havendo do lado direito, fora ao forte
Um so/dado (13) a cavalo tendo um guarreiro (14) 1 sua frente sen.
#o os eeldados e indios pintados com céreo diversas.
Ponto a,t ( 1 do total de 2 Pontos apresentados.

Tf2R0 Na 157.042 de 24 de fevereiro de 19a.
Requerente: DURÁVEIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. . Imo Paulo
Privilhio de Imre:lane "NOVO MEIO PARA DESCASCAR Tuntacues

°unos

rur

MIVINDICACrES

' 1. *NóVO N1110 PARA DESCASCAR TURCRCULOS E =MOS FINS*,

caracterizado essencialmente pelo tato de ser constituído por uma
luva (1) GonfeCcionada em plÁstico, borracha ou similar, tendo

.#

.peu interior , oompletamente forrada , comtecido • sendo que a ouperff.
- 0111.11.4444

cie inferior, correspondente 11, palma da 40, este Incorporada uma
sírio de granuloi (4) disforme, de plistico, •ubstÁncias abrasiva,'

• similares.
Mut* me 1 do totald •'2 pontos apresentados. -.Cie

t:)„mo OCAL (Seri:tio III)
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TERMO Na 156055 de . 14 de janeiro de 1964._
Requerente:

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE -.FRANÇA

Privilégio de Invençaos

"APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS AOS DISPOSI-

.. TIVOS PARA REGISTRAR OU GRAVAR INFORMES BOBRE.UMADASE MAGNÉTICA
EM PARTICULAR

SOBRE UMA FITA MAGNÉTICA DE PAIXAS , MtLTIELAS E AOS

DISPOSITIVOS DE LEITURA DOS INFORMES 'ASSIM REGISTRADOS",• • REIVINDICAOES ,

•

Àgêsto de 1970 202g

1.- Dispositivo para' registrar ou gravar informaçees

Obre um suporte ou basemagnítico, em ' particular sabre uma fita
magnética com faixas méltiplas, bem como para leitura ou reprodução dos informes assim registrados, cuja gravação tem lugar em v6.
digo binário paro, de preierència paralelo', por modulação'de fase,

dos bits de referência, registrados por nodu/a0o do tas 'doa 69..s
dado de conformação para os -bits de referência lidos, sendo este c9
beçote e a dita unidade similares ao cabeçote a à unidade corresposl
dentes para os bits da informação; uma unidade de pilotagem, para.
sincronizar a saída dos bits de informes lidos e um gerador para rt
condicionar os registros ao estado zerO, após a saldo_dos bits dm
„' •
conjunto de uma informaào.

O depositante reivindica a prioridade docerresponde0
te pedido depositado na Repartição de Patentes da França, 'em 15 do
janeiro de 1963, sob O 921.4930 '
''
Ponto no 1 do total de 4 pontos apsesentados.
1700:1

sendo o dispositivo Caracterizado 'pelo fato de coMpreender:

,

• para a.gravação de um lado, para cada ordem bina
ria, uma unidade de gravação ou registro, com uma entrada, destinada ao recebimento dos sucessivos friementos ou "bits" de inrcor..

'mos dessa ordem binéria, e com duaasaídas, emitindo 'sinais opoa
tos, ó primeiro do qual representa o:bit recebido, enquanto o se.
, gundo representaanegaçâo ou a complemento desse bit; uma unida-.
de "OU exclusivo",. constitUida por 'duas sub -unidades "ET" em para
lelo, debitando ou descarregando em uma subunidade 0 0ú inclusivo";
um gerador de corrente, ativado pela • saída daunidada "OU exciusi
vo; um cabeçote para gravação por modulação de fase, dos bits in.
tormativosvexcitado pela saída do ditagerador; e, por outro lado, para o conjunto de informação, um gerador de Impulsos de te.
.condicionamento ao estado ou nível zero, ligado l.a cada unidade do.
registro ou gravação,•a fim de recoudiciodá-la periódicamente a•
zero, com um período de recorrência igual ao dos informes recebi-.
dos; uma unidade de pilotagem, ativada pelos ditos impulsos de te

TERMO N5 159.146

Requerente:

de 13 de Halo de 1964.

KLOCKNER-HUMBOLDT-DEOTEIETIENGESELLSOWATIN.

ALEMANHA.

Privi14gio de Invenç g o: "TRATOR, PARTICULARMENTE TRATOR AORtC0.. LA, EQUIPADO COM FREIOS INSTALADOS ENTRE O DIFERENCIAL E IS RO.

DAS MOTRIZES E LNDEPENDENTES QUANTO IS SUAS SUPERPtCIES DE YRS.
NADEM E INSTALAÇCES DE

MANOBRA, "

•REIVINDICAÇUES

condicionamento ao nível zero, a fim de emitir um perde sinais
opostos, com o mesmo período de recorrência, porém com um retarda

I.- Trator, particularmente trator aarlcolai-enjas rodas
motrizes são acionadas por um diferencial atra;43 de *Ixos si. -

mento inferior à duração dease período em relação aos impul-

tuados em ambos os lados, sendo que o ganhão de eixo situado ene .

sos de recondicionamento a .zaro, sendo que 0-primeiro sinal de c! .
da par q ue corresponda a ' cada impulso ' de racondicionamento aMerd,

ire o diferencial e a roda motriz se acha munido com dois freio'

•ncarí uma das duas entradas de uma das subunidades "ET" datedas.
as unidades "OU exclusivo", ao passo que

G

outra entrada dessas sub

unidades é atacada pelo segundo sinal da unidade registro da mesma
ordem, enquanto que Oaegundo sinal de cada par de sinais, debitado
pela unidade de pilotagem, ataca uma das duas entradas da outra sub
unidade "ET" de . tádas &sanidades "OU exclusivo", sendo a outra entrada dessas unidades "ET" atacada pelo primeiro sinal da unidaderegistro da mesma ordem; um gerador de corrente, ativado Por ta dos
.
,
dois sinais dá saída da unidade de pilotagem; e um cabeçote para
-gravar, por modulação de rase, os blts de reterincle, para o q ue é
azeitado pela salda do dito segundo gerador; • .
. para a leitura • de um lado 9 para cada ordem bine.*
.
,
ria, um cabeçote reprodutor ou de leitura dos bits informativos te.
aistrados por modulação de fase; uma unidade de conforeação, deduzindo, do bit lido, ou eventualmente de um impulso de contraia da
gravação, impulsos conformados, ne g ativos

e

Positivos, com Mia.*

tros para sincronizar os impulsos conformados que correspondam ao
conjunto de uma informação, 4 g im de liberar um impulso de ' bit uti.
lizível para a ordem binírle correspondente; e, por outro lado para
0 conjunto de laformação, Wa cebagote para roproduo4o uu leitura

um dos quais servapara a marcha do veiculo e o outra para el ft" maçãovcaracterizade pelo fato de que um cilindro de freie coM

'dirimetro menor para um dos freios, e um cilindro ' com dametro.,
maior para o outro traio se acham montados abre um diacoao_f,
-

mum que repousa firmemente sebre o munhão de eixo.

•

'

requerente reivindica a prioridade do correspondente pedíJ\
-do depositado naRepartiçáo de Patentes da 41emanbar, em 15 de Galgai
.-de 1963; sob o n o K49.746 XX/63c.'
Ponto XI G

1

'
-

do tolo/ de 11 pontos apreitntadott?•
go

A)sto de 1970

MARIO WVAL (Seç-to 111)

2030 Quinta-feira 13
OLMO Ne 158.089 do 3 de abril de 1964.
requarente* DALTAZAR CARL VON ?IATES

DS MISTURA~.
pENINDIgngn
/. Uma válvula de mistura, para ajustar e regular, ao•Rd110.de um simples orgão manobrador que possui capacidade dupla da
' atóeitentO, &rad° de miatura entro dois líquidos, como água quer. •
te e água fria, oaracteritada 'pelo fato de compreender, pelo menol •
duas cabeças e um disco contra o qual descançam as cabeças da vilfula, descansando dito disco parcialmente. contra una parte social.'
• Mente mável do orgg o manobrador, incluindo dito orgão uma parte que
• 6 rotativa mas 4 fixa contra movimento axial e contra a qual o
disco descansa, sendo o disco, pelo movimento rotativo de dita par.
te rotativa o do orgão obrigado . a picotar em terno . de um eixo que
Coras um corto engulo com respeito a uma linha 'lua se estende entre
as duas válvulas o cujo Angulo 6 dependente da parte rotativa do os
gão mahobrador, sendo o disco provido coa faces paralelas, sendo
,uma de ditas faces disposta livremente contra as -cabeças de válvula
amua outra face centralmente contatada pela parta axlalmente viável
do orgão manobrador, terminando a parte rotativa do orgão manobra.
dor em uma superfície arredondada que contata uma face do disco entre a parte axialmente mável . do orgão e a periferia do disco, formando sempre dita parte arredondada uma tangente atravás de um circulo qua se estende pelos pontos de contato entre o disco e as cabe
k rrivilágio de

Invenoãoe n yhval•

eas de válvula.
Ponto n e 1 do total de 2 pontos aoresentaaos.

ttNNO N O 159.214 de 3.5 de maio de 1964.
Requerente; FRUEHAUF CORPORATION -.E.U.A.
Privilégio de Inven0,1 "CONSIDCÇXO DE PORTA Pa pa carta0-amouqua
FitrunickaUs,'

1. Uma construção de porta para caminhões de serviço,pesado, reboques, recipientes de transportes e semelhantes, caracter!
anda pelo fato do compreender uma armação de porta geralmente retan
guiar com uma ombreira vertical, tendo dita ombreira uma montagem
de flange e dobradiça que se estende para fora em geral e normalmee
te-a*um plano definido por dita armaqão de porta,tando dito flano
de montagem sare si um flange aceitador de Carga que se estende g!
ralmente paralelo ao plano definido por dita armação de porta, • ire
par de dobradiças verticalmente espaçadas presas Sinto !Unge mon.
tador de dobradiça, o-uma porta montada para rotação relativamente
a dita armação de porta por ditas dobradiças, tendo dita porta uma
porção do borda adjacente a ditas dobradiças receptível Para.dentra
de dito flange aceitador de marga, por Ocasião dó clovimonto de dita
porta, para a oondiglo . fechada dentro de dita armação.do j)orta, pe.;
loque a porção de borda de dita armação de porta transfere para o
exterior cargas, e ala dirigidas diretamente adita ombreira.
_ Reivindica-se d prioridade do correspondet4 pedido dep2
matado na Repartiqão de Fatiotas dos Ratados Unidos da Medrica, se
17 de julho de 1963, Sob 0295.748.
Ponto 0,1 do total de 3 pontos ePreoentlelee.

.34

fr--er.:0411FIN
"

.40

thRMO Ne tíí.a90 de 9 de . Demmaoro de

.1..

1963.

Requerentes AKTIMNOSSIIIISCRAPT BROWN,BOURIO

cre.. OWIÇA.

Privilegio de Macestqlos PUM SLSTRODO CATALIZADOR& OASSb fft.
:Nu soar, mamam 1 -ogroagg o, PARA A oomveg sg é os num .
ginzo gm

(cr(

tr

PROORSSOR JILSTROQUIMICCW, a RROPROTICO PROCURO os

fRRNO Nit 147.197 , de 22 de Fevereiro de 1963.
Requerente* DR. ~TM U. SCHMITT OMR.. dlUSAMSa.
PrivilágiO de Drvenção:"PULVERIZADO-PARS. FINS DENTIR/DS,CONS.

TITUIDO POR UNA LIGA DR PRATA".
rEIVINDICACOL

egsturoco.

ggrrImoimopeq

t.- Um eletrodo catalisador I base de níquel raney, insensi.
Vel-1 oxidação, para a concorde de Moireja:1LO 0 proéessoa e/a, •
troquIrtioos, e respeottro processo da preparaoão, daraeteriaade
pelo tato de que os ~troa atiCos de um Corpo poroso do °letra.
00 compreendendo superfícies InvoMaa de pique/ May ativado, JÁ
l Oonhecido, tão eobeítoS com uma camada tina 'de uassatalwa ¡rapo

ida platina.
M requerente reiviodica a prioridade do correspondente pedi-

tdo depositado na Rapai-til-Ao de edNentes da guio, em 12 do dosem.
jeca de1962, sob n* 14880/62:
.
J02090_1 do total de 4 pontos apresentados.

por uma lisa de prata, a qual,
atritada Comumorodrio, proporciona massas plAstleal para O On
chimento de dentes, oaracterizado pelo fato de (Ser constibuidd.
por uma liga Contendo 80 ur99,5% da prata, 0,01 a4 do cobra,
cindo, cAdaio, índio, meretriz), estanho, Isoladamente Ou em mia.
-- tura, • 0,001 a 19,9% " deouro. paládio. aatina, tsoladanonto Ou
em Mistura.
a requerente reivindica a prioridade do eorreipondent• pedie
do 'depositado na dapartiTio NO Fatantes da 41emanba, as 13 de
vereiro de 1962, sob o n* V.J' 31.728 IVa730h
-Ponto n* 1 do total de 11 pontos aprosenta408e
1.. Pulverizado conhituldo

DIARIO OFIClAl2

RMÜN o

255.330 de 21 de ttIsmbro ge

1963.
T ' Requerentes BORQ.WARRER CORPORATICW:g.E.A n
Privilegio de Invenção.
A 21.A FABRIÇA00s.

*(Seção

-

Dt Cala $ PACCÉSO PAU

teres, uma pluralidade de taboa oSPOçt ft, ieterliesodo ditos cole'ores, ditos tubos ficando dispostos numa relaçao de um modo geral
paralola,- e uma p/uralliada C4 slotis mane relação paralela zupa+
posta para com ditos tCosi dites aletas landa cada.um.vp/nr'lida:

-'. .mgMQ NU 160.259 de P., de JUnhr dC1 90tIeN,..„„ .. - --'
•
'... Rege' or4"Nte; ADAmcnd ,51ROJIANY,- národn.4. poddire...ivitecostodpuial
. Privilegie de invenção: "INSTA/AÇO PARA A REGO/AGEM RO :MEDIDOR"
, 1)0 APLICADOR ' DE TINTÁSA3.MÁQUINAS :T1POGRIPICA8".
.: .
r
.
-.1.. .Instalação para apstagen,do medidor do aplicados' de tinta
0~0 Lleuinas , tipegrtfltolv roacterizada . pelo fato de que: na boi' •
. .
-c
ia inferior do medidor 00 aplicàdca de tinta estão fixadas 'forqui.
lhas com, pinos tranaversals¡ el. clULts se enggt8A ticum recorte de.

da de elementos espaecdorea integrais coe at esma8. ditos clamem.
• tos eapaçadores incluindo ums, parte de corpo principal, de um mo.'
-..ido. geral perpendicular ao plano de gado dita alota, dita parte de

articulado segmento do dente colocado em Em pine fixo, e Os queli .
podem ser deslocados por tolo dOir, para/Use" de movimento os qual,
.
9sted, providos com um meto. .
. .,

corpo tendo um'par de cantos espagadie de, referço e um terceiro
,,
Canto adaptado para contatar uma siete adjakiente.

A requerente rolvindica a prioridade do corroSpondente pedi .4
do depositado na krartição de Patentesda tileenSleVAquia, asa ' 2Z
2e junho de 1963, Sob is £ 3611
. , .
" nolo ponto apresentado,

meiggc4

jtrIvr:Drnetra,'
r- 1,• Um permutador de calor do anto-onpilhamento,:caracteri, gado pelo fato que ele compreende coletores do suprimento o rodou.,

•

,

•

AI requerente

reivindica a prioridade do correspondente pedi.
do dopositado na Repartição de Patentes do: Estados Unidos da A.,
merica, em 20 de dozembro - de 1962, sob 0 0 246.059.
Ponte no 1 do total de 13 pontos anrosentadow

%RR° Ro 159.357 de 21 de Maio . de 1964.
. Requerente: BEDAST/AN MESSERMIMIDT-.ALgmAna,
Privilegio de Invenção * pispdsiTpo PARA ESWZRILHAR R POLIR
lb
ESPERAI:,
•
•

pEIV/NDICACOEE

Dispositivo para esmerilhar e polir, esferas com depesi.
tó girando mais ou menoà num plano horizontal, que leva a corren.
Se continua de esferas constantemente de nevo paro a entrada de es..
feras dos disco$ de esmerilhar, caracterizade pelo fato que fica •
disposto na zona de entrada das esferas (dl) doe discos de este-.
rilhar (1,5) um brago que acusaria a camada de esferas (18), que .
fica ligado com um elo de einalização, regulaste 0M Zirollar dele. •
-nado de acordo com a posição do braço.- , A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi.

depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 3a 4.
maio do 1963, sob o n o M 57046 lb/67a,
Ponto à s . 1 áo total de 8 pontos aProgroistodos.
,43
42
20 I
is
0051~
mgfemilot.,

1"legkiLikk
k =Me

•

2

-8

• 1

'.201m0 110 158.319 de 10 de abril 04'1964.
' Requerente; JAIME SCHVARZMAN RETBART - sgo
Privilegio de Invenção' "DISPOSITIVO AMPLIADOR DE IMAGER3 PARÁ APA,
RILBOO DE icaomária, OIXEmATOORAFIA_E 0DSERvagOm.
• VIVINDICActES
,

• 1. Dispositivo ampliador de imagens pare apárd/hos de fotografia, cinematografia e observação, a ser aplicado . na frente 'da
objetiva do . apare/ho a que se destina, caracterizado por ser formada •
essencialmente por duas lentes . ou dois conjuntos de /entes, reapectl
vamentd convergente e divergente, montados, em perfeito alinhamento
exial, nas extremidades opostas e mais afastadas de dois corpos tsdni
lares, is1.13-a pco, sua vos sendo dispostos parcialmente encaixados um
nci inteiior do outro, com possibilidades de variação da'extantião los .
giendinal do oonjunto,-C Per conseguinte do ,afastamento entre as 19
tee co conjunto do lentes, de acerdo ' com o tipo da objetiva ~pie..
,• montar usede bem to.. da . distencia desoáada pare picjeg go ou toredw
lie imagem
da 2. pontos apresentado'.
eontonA Ido
À

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ita l

zo32 Quinta-feira /a

-

Agiisto de 1970,

SIM MAS NACIONAI
LEI n.° 5.443, DE 28 DE MAIO DE 196§
693 Desenho da Bandeira Nacional, em cõrèsi
e" Desenho modular da Bandeira Nacional
Tabela de Correspondência das Estrèlas a Estados

Hino Nacional
— Parte para piano
Partitura para orquestra, em SI B Ivrator
— Partitura para c4uestra e eankt0a Cm eá Maios
— Música para Banda
— Poema
*? Desenho das Armas
:at
1

Nacionais, ern

c8res

Desenho das Convenções HeráldicA4 das Armas Nacionais -

' Ilesenha d

Saio Nacional

DIVULGAÇÃO N: 1.050

PREÇO: Cr$ 4,00
A VENDA
Na Guanabara
Seco de vendas: Av. Rodrigues Alves, IQ
Agência I: Ministério da Fazerui?
riktende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
• Em Brasilia
Na Sede do DIN

MEÇO DO NUMERO OE HOJE GO 0,16

