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PORTARIA No 26-70, DE 14 DE
AGÓSTO DE 1970
O Diretor Geral do Departamento-nacional da Propriedade Industrial,
asando das atribuições que lhe confere o artigo 50. item V, do Regimento aprovado pelo Decreto n 9 535, de
23 de janeiro de 1962, combinado cem
o parágrafo único do artigo 139 do
Decreto-lei n 9 1.005, de 21 de outubro
de 1969, resolve credenciar o técnico
Maurício Nemen Chicralla, Engenheiro Químico, da Escola de Química da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, para proceder a exame técnico
eomplementar, de conformidade com o
disposto no artigo 22 e seu parágrafo
único do mesmo Decreto-lei n9 1.005,
de 21 de outubro de 1969. - Thomas
Thedim Lobo, Diretor-Geral.•,

Serviço de DocumentaçAo
, Dia 18 de agõsto de 1970
Exigência de apresente clichê
59 512.309 -.Uemura & Cia. Ltda.
N9 590.431 - Anastas Baadi leffN9 777.011 - D. L. R. Indústria
e Comércio S. A.
N9 777.386 - Lucro Indústria e Comércio de Meias Ltda.
N9 '799.923 - Comissária e Exportadora J. Almeida Ltda.
N9 800.381 - Antonio Sílvio Valveson.
N9 _800.530 - Padaria Nossa Senhora de Fátima Ltda.
.
N9 800.714 - Depósito de Aparas
de Papel Limão Ltda.
N9 802.401 - Nelson de Almeida
Couto.
N9 802.803 -- D'Arco Papéis, Papelaria e Materiais Técnicos Ltda.
N9 802.859 - Galeria Imago Ltda.
N9 803.604 - Habitação S. A. Crédito Imobiliário.
N9 803.838 - Genésio Paulino
Pessa.
INT9 806.990 - Cia. Textil Bernardo
Mascarenhas.
N9 806.991 - Cia. Textil Bernardo
Mascarenhas.
N9 807.106 - Pastelaria Universal
Ltda.
N9 807.107 - Vempar Ltda., MeUnica Veículos e Peças.
N9 807.610 - Mazzola Auto Peças
Ltda.
N9 809.337 -- José Francisco Howat
Gusmão.
N9 812.870 - Expresso Norte Limitada.
N9 816.403 - Importadora Laguna
Ltda.
N9 816.404 - Importadora Laguna
-Ltda.
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N9 634.352 - Kalu - CalçadotLtda. - cl. 36.
REVISTA DA PROPRIEDADE Kalu
N9 634-740 - Dilma - Dilma Corvo
fecçoes Ltda. - cl. 36.
INDUSTRIAL
N9 636.556 - Hersebe Ltda.
cl. 36.

N9 816.405 - Importadora
Laguna
Ltda.
N9 816.422 - Companhia Brasileira
de Discos.
N9 817.632 - Paulo Roberto Silva
e Cunha.
,
•
N9 817.633 - Aristeu Pereira Gonçalves.
N9 817.860 - Euclimaq Peças e Máquinas Ltda.
•
N9 818.928 - Distribuifarma Produtos Farmacêuticos Ltda.
N9 818.926 - DarroW _Laboratórios
N9 818.964 - Planinvest Administração e Distribuição de Valõres Limitada.
N9 818.965 Planinvest Administração e Distribuição de Valõres Limitada.
N9 820.754 - Rush Importadora
Ltda.
N9 -825.008 - Filmote6 Serviços
Jornalísticos Sociedade Civil Ltda.
Serviços
N9 836.727 - S T V
Técnicos VolksWagen Ltda.
N9 836.742 - Manoel Leite de Ca.
margo. N9 842.180 - Laticínio CampoGrande Ltda.
N9 862.530 - Antonio Rame,lho
, "
Neto.
N9 862.531 - Antonio Raxaalho
Neto.
No 862.595.- Iriel Indústria e Comércio de Material Elétrico Ltda. •
N9 '862.654
Nippon Denso T Kabushiki Kaisha: N9 862.929 - Perfumaria Lichy Limitada.'
•
N9 863.110 - 'Armarinhos Alô-A10
, • .
São Paulo Ltda.
N9 .863.111 - Construtora Moraes
Dantas S.' A.
N9 863.112 -: Construtora Moraes
Dantas S. A.
N9 863.113 - Celta Indústria de
Conservas e - Pescados Ltda.
N9 863.114 - Aurora Fonseca Sobral Oliveira.
N9 863.115 - Sociedade Industrial
de Fumos Ltda.
Pylades de Magalhães
N9 863.116
Mattos.
N9 863.117
Clodoaldo Rodrigues
de , Carvalho.
N9 863.118 - Indústria de Doces
Gelados Poly Ltda.
N9 863.119 - Indústria de Doces
Gelados Poly Ltda.
N9 863.120 - Indústria e Coméreio
de Produtos Alimentícios Manol Limitada.
N9 863.121 - Syal Propaganda Limitada.
N9 863.256 -- Dialfar Distribuidora
de Títulos e Valõres Mobiliários.

N9 863.277 - Sanval Comércio e
,Indústria Ltda.
N9 863.278 -- Sanval Comércio e
Indústria Ltda.
- N9 863.312 -- Diários Associados
Ltda.
N9 863.313 - Diários Associados
•
Ltda.
N9 863.314 - Diários Associados
Ltda.
N9 863.429 - . A. Diário de Noti elas.
N9 863.430 -A. Diário de Noticias.
N9 463.431 - Carbrasmar, Lanchas
Esportes Artefatos de Madeira E. A.
N9 863.432 - Carbrasmar, Lanchas
Esportes Artefatos de Madeira S. X.
N9 863.452 - Edmilson Marques
Henriques.
N9 863.488 -- Nilo -Ferreira de
Barros.
•
N9 868.489 - .Nilo Ferreira de
Barros.

N9 642.920 -- IncOrecal - _Dr.
Leon Sznifer
cl. 36. '
N- - Esperança - Indústria de Calçados Esperança Ltda. •••w
.cl.;
N° 698.932 - "B F"
Construtora
a Comercial BF Ltda. - cl.16.
• N° 699.873 - Biondina
Randi
& Irmão - cl. 36.
Marcas indeferidas

N° 641,996 - Drogasul - Incofarma Indústria e Comércio de . Produtos Farmacêuticos ,Ltda.cl. 3.
•N9 643.528 .- Líder
, Indústrias
Reunidas Líder. Ltda. - 'el. 35.
- N9 • 647.130 - Sulfabiotico --- Sivam Companhia de Produtos para
Fomento Agro Pecuário - Classe 2.• N9 662.794- Libbs
Lobaratório Industrial Brasileiro de
Biologia :e Sintese Ltda. - Classe 3.
QIF
N9„- Lipax
Química 'Intercontinental Farma-cêutica Ltda. - Classe 3.
N9 664.008 --- Cardilate - -LaboDivido de Mame
ratórios Burroughs WeLlcome do Brasil S.' A. - Classe 3.. •
,
Em 18 de agõsto de 1970
N9 666.820 , - T. Rei I. N.
Roernmers S A. Industrial Come:Notificação cial y Financeira
Classa 3.
Depois de decorrido o prazo de
•
. • 60 dias, a partir da presente
Exigências apresentem novos
data; para recurso ou impugna•
exemplares
*."
ção, e se nenhum interessado do
mesmo não se valer, ficam no- ' No 494.418
• Comércio rit3.; Jóias
tlifcados os requerentes abaixo Relógios e Bijouterias -Símbolo 'Ltda.' . .
mencionados para comparecer a
N9 614.238 - Excelsior S. A. 1.n7êste Departamento, a fim de Eistria e Comercial . de , Pneus e Bor.
.". •
efetuarem o pagamento da taxa racha..
final, dentro do- prazo de 60 . N9 582.616- Magnesita S. À.
dias, contados. da .data em que
Jofra .Ártezanatos
599..497
foi expirado aquêle prazo de "deN9
Couros - Ltda.
."••
recurso:
- N9 633.630
Olgape ' S.-- A. Comén
elo e . :rndústria de . Máquinas.
Marcas de/erlda8.
N9 634.377 - - Pirelli Sooleta pet
Azioni.•
650.240 - Pepita -.:Indústria
N9 634.396 . - Pirelli , Societa per
36.1 Azioni."
de Meias Aprilen aLtda.
N9 536.874 - Pajuçara- Motta
N 9 • 637.76
6 -Comércio" e InchlsÀ •
Cia. - el. 41.
tria .Iretama S. A:
- •• N9 585.048 - São Judas- Tadeu N9 647.085 - Fábrica de Tecidos
Reoresentações São Judas Tadeu Li- Itlaracan, S. A;
•
-•
mitada - el. 24.
N9 654.061 '- Geraldo Angelo EsN9 621.329 - Ilion - Casa Mon tevam." . "
Confeccões Ltda.
cl. 36.
.N9 654.174"
Maria Judithe Men..
N9 632.104 -EBIR- Indústria deq de • Freitas. -Metalúrgica Ebil Ltda. - cl. 11. N9 658.278 - Balifet: Indústria
'ústria
(Com exclusão feita pela seção).
'Comércio Ltda.-N9 632.104 - 'Rangel - Malharia
N9 660.I18
Herondino Baptista :e Industralizarão de Fios Bengal Li- Pereira..
mitada - cl. 38.
- - No, 515.203 - Ultraquimica 'S. Ai
N9 633.389 - Vergueiro - Confec- Indristria e Comércio:
ções Vergveiro Ltda. - el. 36.
N9 64 8.982 - Laboratório TeráPi •i N9 634 .091 - Formal - Formal ca Paul i sta • S. A.
For, ^^edwa de Madeiras Marilia)L1- _N9 647.126 .
Zamboni Laborat04
cl. 4.
mitada
rios Farmacêuticos El. A.

Aga:to de
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.1) O expediente das repartições
públicas, destinado O publicação,
será recebido na Seção de Comunicaçaes até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
3) Os originais para publicação,
detidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
•spaço dois, em papel acetinado
• apergaminhado. medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial, quando contiverem tabelas.
• Serão admitidas cópias em tinta
preta e indelével, a critério do
10.I.N.
3) As reclamações pertinentes
it matéria retribuída, nos casos de
èrro ou omissão, serão encaminhadas. por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente à oublicação.
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EX1PEDIENT'È
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
onwrow-enerros

ALBERTO DE BRITTCI PEREIRA
effla int ibe *VIÇO

P1~1.1CAçedn.

CINEPa Wit 05.0,0 •10~4010

FLORIANO GUIMARÀES

J.B.DE ALMEIDA CARNEIRO
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SEÇÃO

én

*aça* doo Rulldisidado d oupdedoodwo do OdParternerre•
~Mondo do Propriedade enduetrIa1 do tairdotobrod
da •nolOodrla lo doo Comdirode
Impresso sai

oficinas do Departamento os Imprense Nadem',

cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprésa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aereo para
localidade não servida por ésse
meio de. transporte, a De:egacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas. mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) os prazos da assinatura
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
As assinaturas serão tomaCr$ 18.00 Semestre
Cr$ 13.50 no primeiro dia útil do viés subsedas no D.1 1V. O transporte por Semestre ,
O prazo das asaináturas
• crs 36,00 1Ano•
via aérea será contratado separa- Ano
Cr$ 27,00 qüente
para o Exterior é somente anual e
damente com a Delegacia da Emnão haverá transporte 1C/Or vta
prêsa Braslleira de Correios e TeExterior
Exterior
aérea.
légrafos em Brasília. Esta poderá
_ !_n
„o Cr$ 3100
Cr$ 30.00
A '3 ******
se enrarregar também de encami- Ano
NUS
9) A renovação deverá ser sonhar o pedido de assinatura ao
licitada COTA antecedência de 30
PORTE AÉREO
D 1 IV Neste caso. o assinante didias do vencimento da assinatura
rigirá ao D 1 N o pedido de assie do porte aéreo Vencidos. serão
natura e o pagamento do valor Semestre •-nr.re •
Cr$. 102,00 !Ano • • •-• *** ** ^ ** ir • Cr$ 104.00 suspensos independentemente de
corresponItente, na forma do item
aviso-prévio.
NUMERO AVULSO
j; •
seguinte.
- O preço do número avulso figura na última página- de cada
10) Para receberem os suple5) A' remessa de valõres para
exemplar.
mentos às edições dos órgãos ofiassinatura, que será acompanhada
ciais. os assinantes deverão sanai- O preço do Il exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
de esclarecimentos quanto à sua
tá-las no ato da assinatura.
aplicação, será feita sóniente por se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
Exigências diversas
N9 520.054 • - Outrate Indústria
de Bijouterias Ltda.
NO 626.870 - A. Moreno & Cia.
Ltda.
N9 653.994 - Confecções N. 8
Saleta Ltda.
No 655.034 - Alberto Negro &
Filhos.
N9 655.803 - Confecções •AVT&M
Uda.
1N9 666.57'7 -- Yammine & Cia.
N9 684.308 - Dr. aboli S. A. ftemércio e Inciúsrtia.
N9 697.599 - Malharia Europa Ufanada.
N9 113.245 - Stier & Stier.
N9,662.758
Syntex S. A.
' No 662.790 - Indústria Brasileira de Produtos Quimicos S. A.
NO , 663.073 - TBTA - lnatituto
Biondmico Inter-Americano S. A.
N9 663.323 - Brasmator S. A. Empreendimento e Participações:
NO' 663.486 - Laboratórios Farmatêuticos Natus Ltda.
.
.663.487
QIF - Química intercOntinental Farmacêutica Ltda.
NO . 663.645 - The Dow Chemica/
Company.
No j 663.655 - Cia. de Produtos
Químicos Laboratórios Vernv.
NO 663.657 - Cia. de Produtos
Químicos Laboratórios Verny.
No ' 683.660 - Cia. de Produtos
Químicos Laboratórios Verriy.
NO 663.685 - Produtos Parmadu
ticos Gunther do Brasil Ltda.
I N9 663.729 - Brasperola Indústria
t Comércio S. A.
149 663.854 - Syntax Corporation.
No 664.00'7 - Rua)/ Orug Md
Chemical Company.

,REPARTrOES a PARTICULARES i

FUNCIONÁRIOS
1

N9 664.023 - Instituto Vital Bral N9 645.063 - °kap/ Velamos, Ape- •119 650.297 - SEVEM - Inst:tutc
trechos Nauticos e ,Indústria Horta- de Seleção de Profissionais em Venzil S. A.
das e Marketing S. C. Ltda.
N9 664.038 --a Laboratórios Noll leira Ltda.
N9 650.303 - Auto Peças Faraia
NO 645.303 - Revest Ltda.
S. A.
No 615.408 - Cleto, Joelheiroz LI-1
N9 664.322 - Franc.sco Carnaval. mitada.
N 9 650.431 - Siumaza
.:omissões
No 664.454 - Julian °atavio Goticy • /19 645.465 - Companhia de De- e Repreaentações
Ltda.
No 664.706 - Farmácia Nacional senvolvimento Econômico do Paraná 149 650.433 - Oraanizaçãn
}IBS de
de Homepatia Ltda.
Contabilidade Ltda.
•
No 664.770 - Angelina Ginotti. - CODEPAR.
N9 650.45 - Cia. Riocandense de
14 9 664.823 - Argos Industrial
/49 645.470 - Companhia de DeS.A.
senvolvimento Económico do Paraná Neaceicn S. A.
- CODEPAR.
N9 651.168 - Gustavo Silva S. A.
N O 664.858 -- Comincor Comércio
Tintas Ltda.
e Indústria
No 645.487 - Comnanhia de De- Comércio e Representações
N9 664.859 - Comincor Comércio senvolvimento Econômico do Paraná N9 651.222 -- Re-ame Distribuidara
e Indústria de Tintas Ltda.
- CODEPAR.
de Auto Peças Ltda.
NO 664.881 - Kall-Chemie Akti- NO 645975 - Wasilider de Seguras N9 651.257 - r-radular Indústria
enaesellschaft.
I
e Comarca de Fundição Ltda.
Ltda.
N9 664.883 - Clba Societa Ano- N9 646.066 - Cia. Rrorandense de N9 652.322 - Sacarart Indlistria de
nyme.
Negócios S. A.
Celulose do Nordeste Ltda.
•
NO 665.054 -- Laboratórios Andna
Na 653.223 - Mana Indústria e Corandense
de
C1a
No
646.087
Rimg
maco S. A.
mércio de Metais Ltda.
Neadeios
S.
A.
Na 665.651 - Instituto Vital Bra- N9 647.494 - Produtos de Beleza
N9 654.408 - Produtos de Beleza
zil B. A.
Real Chio Ltda.
Dirda Ltda.
No 665.653`=" Instituto Vital Bu- No 647.537 - Rediesel Comércio N9 654.496 - /Natas Uallenien.
ril S. A.
N9 654.497 - Per.ex Kellemen.
e Exportação Ltda.
No 665.911 - Laboratil S. A. Ins- Imbortacão
179 647.811 - Woolter Indústrias N9 654.499 - Peter Kellemen.,
dúa.tria Farmacêutica.
N9 654.549 - Raimundo José GaTêateis Ltda.
bola Pessoa.
NO 666.105 - Produtas FarmacêuN9 649.629 - Carnac Peças e
ticos Gunther do Brasil Ltda.
N9 655.727 - &dalgo S. A. - Co-.
No 666.434 - Distripee A grícola e Acessórios Ltda. 1 ,
mércio e Indústria.
Pecuária Ltda.
NO 649.696 - Fábrica de Bebidas N9 656.246 - Heladlo Az avedo FaNo 666.987 - The UP3ohn Com- Toparia.
gundes.
N9
649.717 - Adonis Cardoso Chapany.
N9 656.377 - Vitoria, Publicidade
ves.
N9 684.310 -- The Kendall Come Investimentos Ltda.
No
649.746
-José
Britmann.
pany.
No 649.755 -- Roberto Angusto Ma- /49 656.593 - Empresa de PropaN9 720.135 - Sirnon -Cuglovici.
galhães.
ganda Proa-ação e Venda "fleanen/.!
•
N9 643.767 - José Jaceme Ma- NO 649.764 -que'. Ltda.
Gouzy
Kazancillan
chado.
No
650.141
-Globo
Comércio
e
N9 658.41 1 - Ciebessa Indústria e
Marlene de Macedo Representações
N9 943.854
de Cereais Ltda.
Comércio de Metais Ltda.
Roarlguas Lisbba.
NO 650.241 - Ca1ça1o3 Matl., In- N9 a36.635 - Confecções Cibele LtNo 644.249 - José Pideles Soares. dústria e Comércio Ltda.
mitada.
N9 644.491 - Instaladora Intim- No 650.242 - Indústria de Meias 119 656.681 - Monplan Montagem,.
Vital Castelo Branco Ltda.
Sivoli Ltda.
Planejamentos e Engenharia Lts"
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N9 656.797 - Sulagro S. A. Comercio e Indústria..
N9 656.990 - Movaeo Indústria e
Comércio de Motores a 'face° Ltda.
N9 657.000 - Antonio I3iondi.
N9 657.963 - Fio Barzel Indústria
e Comércio ,de Metais Ltda.
Construbel - EngeN9 657.970
nharia Indústria e Camercio Veda. e
- N 9 658.007 - Carlos Svoboda.
N9 65'8.010 - Auto Posto de 1 a 100
Limitada.
N9 658.011 - Waldomiro Pinto da
Silva.
N9 658.303 - Comércio, Representações Sobing Ltda.
N9 658.203 - Maurício Geidfeld.
_ 653.384 - Banco da Produção
Itiog,randense S. A.
N9 658.495 - Comércio de Ferragens e Combustíveis Ltda.
N9 659.536 - Fax:nada Quarto Centenário Ltda.
N9 659.700 - Conpav --Criristruções e Pavimentações Limitada.
N9 660.834 - Costa & Cotia Ltdae'
N9 661.341 - Hareldo Raphael Burle Marx.
N9 661.634 - Alberto rhomaz e João
-•
da Silva.
N9 661.685 - Companhia Brasileira
de Dispas.
N9 651.907 - Lanches Top TPp Li,
mitada.
aoo Top
. LiN9 661.908 - Lanches T
mitada.
• N9 662.870 - Confecções Felicia Limitada.
N9 663.672 - José Nogueira Simões
Filho.
N9, 664.865 . - Confecçõas Ajuztex
- Limitada.
N9 665.307 - Elca Indústria e Co•
mércio Ltda.
665.362M.
Santos Silva.
N9
N 9 665.390 --e•Corepal - Comercie
. e Representações de Parafusos Limitada.
•
•
Dargel EmpreendiN9 666.147
mento Imobiliários Limitaria.
N9 666.154 - leareel Empreendimento Imobiliários 'Imitada.
N9 666.190 - Dargel Empreendimento Imobiliários Limitada.
N9 666.430 - Cia. Mereantil e Industrial Ingá.
N9 666.597 -•-• Manufatura de Jóias
•
Anwers Ltda.
Ferragens Sonia LiN9 666.795
-mitada.
Indústria,
N9 666.852 Representações e Comercio Ltda.
N9 668.504 - Furnitu re Artes e Decorações Ltda.
N9 669.870 - Indástria e Comércio
de Móveis Santa Catarina Ltda.
N° 670.506 - Ciernau to Comércio e
Indústria Ltda.
N° 670.513 - Fábrica de BijOtIteriliS
Ivan Ltda.
N9 670-.577 - Regina Indústria r
Comércio de Bijouterias Ltda.
N9 670.851 - A.ssoolateto Brasileira
da Indústria QUIM,CA e de Predutos
Derivados.
N9 670.937 - Metalurgica Mefresa

•
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No 191.861 r- T1-me B. F. Goodrich N9 193.514 - Vacplast Embaiagene
Company.
e• Plásticos Ltda. .
No 191.862 - The Dunlop Com- :- N9 193.725 - José
.
pany Ltd.
, N9 194.040
Labotatórios. Osculo •
de Morares Ltda.
No 191.867 - Oddoie Carletti.
No 191.868 - CIBEAL - Comer- No 194.063 - Minie s. eta Mining
ciale Industrial do Basil de Eletrô- and Manufacturina . Campany.
N O 194.075 - N. V.
Gloei.
nica e Acessórios Ltda.
lamPenfabrleken„
NO 191.872 - Marta J ase Aclinolfi No 194.155 -- • 'The Danlop Com.
Machado.
panv Limited.
No 191.874 - José :30 ires de Re- N9 194.334
Claucio Roberto da
Paschoal.
zende.
No 191.518 - José Maciez Bania • No 191.377 -- Celso _Braga 191.
•No 101.5.0 -- leneeeereire -Preçait- N9 191.878 - Josep h Lucas (In- to
leldeRtria e Comé rcio Ltda.
dustries) Limitect.
N° 194.337
Corallo de Castro,.
No 191.879 - Indústria Inajá Ar- Pereira,
tefatos Copos Embalagens de Papel « NO
)94.333- =-Corallo de Castra
Ltda.
Pereira.
191.881
Augusto
Bella
Fargo
, NO
- le° 1 ne een - Clemente Sentunarin
Corsage Industria e ' No 194.869 - Etiquetas- e Pitas
No 191 , 882
DIIPS O DE PATENTES
Comércinde Plásticos eAcia.
Novelnrint Ltda. • •
No 195.188 - Vatio Valvetde MeNo 191.883 - Oste I- rei Juische Sti- r.7eS.
De 18 de agôsto de 1970
cvstoffwerke Aktiengeselsehaft.
• NO -199.090 - Societé D'Etudez .
Exigências técnicas:
No 191.885 -- Diego David Fon- V.- a-bines Soeciales. •
119 101.248
Toyo K,/atsu
• No 14fl e2e2 - Ortil S. A. Equina- tebasso.
me-tos Elétricos.
N9 191.886 c- Fiber 'enj ustries' Inc. tries9 enenrnorated.
205.
coe
N '
Isofil S. A. FIOS
No 199.771 - Comercial New Brin- • N O 191.887 - Societé Farmaceutici Cabos
Materiais Isolantes., '
de Ltda.
• '
NO 205.691 - Is0:11. s. _ A. Fios
• No 191.408 - Hughs Tool Com- Italia.
.
No
191.888
Parke
Davis
&
Com
•
Cr_bos Materiais Isolai:lenta-os.
pany.
No 194.974 - Artez ~reatem Pro.
N° 191.409 - Standard Eléctrica pany.
No
191.880
-•
MON% Hakko Kogyo chitas rigt R.lesa s ,'
S. A.
Co.
Ltd.
NO 1$15. Nt e
Ka-Za Comércio e
N° 191.410 - StanrÏarrcl Electrica
de Plásticos Ltda.
•
NO . 192.275 - Colocado Indústria Insbistria
• NO , 195.e04 - Nelson. de Castro
.
Corte
e
Solda
Ltia.
de
• NO 191.411 -e- z Minist trul InclusSalles.
Wel
No 192.459 , - Refinarl a :Nacional
Oposições
No 191. 41 2 -• Eduard Kusters Mas- de Sai S. A.
chirenfabrik.
Companhia
Carioca
No 192.661 •
Perfumaria Phebo EL A
OrieNo - 1,11.6,31- . Metalúrgica Trian de Indústrias Plásticos.
ente ao lêrmo 194.974.
7
gulo S. A.
Chesebrounb
Pnd's
inc
e
13ozzano
Sunaeaca
Corpora192.980
N9
N9, 391.534 - -Matei ene.
S. 'A.. Comereial. Inatistrial e 'Imtion.
N9 191.'719 - Paschoal Oswalde N9 193.054
portador a' • • °Poentes a. ) têrmo
- - Asriel Strizel.
•I
Tureulo. .
- Clemente Scoraparin InePriosolijx5"-na
IAndÚstria:. e te vestereaetos
Imperial Chemical No 193.221
•No 191.758
•
N9
193.295
,
- G/1 iunquelia Mel- Ltda. - Op oente ao termo 195.30e:
Yri'l uetries Ltd,
N9 191.759 -- Insnard Edison da relias.
Arcos Sn'_-'^s Elétrica Auto gena Soe
No 193.304 - Arther Martins P1- c/eCree
Lua • Cardaste.
Anónima - Opoente ao têrnheiro.
N9 191.860 •- e'uller (lin:mame
Cm-inani-1N Industte al Zor n t a
nylre:nie5astril9nstos' de detência •
OPOente ao têrmo 160.019. •
,•
São Paulo Aloarestas 8. A.'
Oroente 'ao têrmo 160.090. •
Traubomstic 7ndestria e Comércio
Ltda. - Opinante ao ,e:mo .164.728mecêeica varara retda e Precar
S. A. Indústria e Comércio
Opoentes . ao têrmo 167.818.:
DE
Volkswagen do Brami Indústria e
Comercio de Automovei, 8, A.
'
Opeente • PC1 lAnno , 170.375
•
Aktienges;11schaft
-r
90
170.499.,
Meta l úrgica . Trianeolo 5. A.
Peca
B. A. Yndestria. e Comércio -DO
renoentes ao tõrrno 179.356:
Me p 12 Metalúrgica .Pzoflutoa
rara Indúetrias e (lãs 'Ata. - opoSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ente ao térreo 172..276.
- . de .Inclústria
Sindicato Nacion m
de Tratores. Caminhõeá. Automóveis
e Veículos Similares - Opoente 90
Vol. 53 (Págs. 1-282) julho de 1970
tênno 181.764.
Kendall do Brasil Indústria e CO.
inere'a Ltda. - Opoente 'ao 1êrma.
n9 196.422.
• PREÇO: Cr$ 7,00
Contrôles .Automáticos Serrnar • Id.
8. A.
mitada - Op oente ao termo 19(1.438
671.632
Isabel
-Administraritr,ar
"ui
N9
.opoA j.
• A VENDA:
ção, Participaçrões e Comércio 5. A.
ente ao térnao 197.ana,
•,
N° 672.467 - Mansoll &
Kelson's . Indústria
Coneérékii •
No 672.483 - Manuel ne Lemos
S.
A.
e
Ika-ermãoa
Knop
refbraz S. A.
Na Guanabara
Indústria e comércio - ()Poente ao
Monteiro.
termo
200.329.
•
••
.N° 672.491 - nojos Marcenaria
• Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Inclusa El. A. Indústria Metatntw
Carpintaria Ltda.
•
Jacaues Waiss e liavas 8. Ao',
N9 673.456 - Solortion Titelbaum..•
Agência I: Ministério da Fazenda
Indústria de Plásticos (opoente ao
N 9 673.548 -- Sergio Lavogaue Gontênno, 200.442).
•
çalves Pinto.
Reembõlso Postal
Atende-se a pedidos pelo Serviço
Moto Mc inettstria
•
Diversos
" No 67S.689
•
Brasileira de Manutenção Ltda.
' Radio Corpofation of America, n'
Em
Brasília
. N9 677.214 •- José da Silva Neto.
pedido de reconsideração do tèr1110
N9. 677.936 - Prin e esa Turismo e
no 120.917.
•
Na sede do D .1. N .
Propaganda Ltda.
Arquivado
No 67e.049 - Valeric Braga.
N9 673.997 - -Editina 'Sucessos naN9 163.745 - Ciba Société
ternacionais Ltda.
me. - Arquire-a o prumo. Anonl,04
. No 679.028 - H. D. :Gessner.
N9 680.192 - Pensa Ple•nejamento
e Engenharia S. A.
NO - 680.216 - Móveis Via 'Ltda.
N 9 680.312 - Marcos Reutenedjian - indústria e ,'Amerceo Ltda.
NO 681.017 - Lojas Rivo S. A.
• N9 681.910 - Indústril -de 'Guarda Chuvas Libano no Mundo Ltda.
N9 631.991 - Abastececiora Salbr
de Derivados de Petre'en
Ltda.
• NO 681.992 - Abasteeedom Sullore i leira de Derivados de Petróleo
Ltda.
,1`79 682.3e7 - Ralm . ;ndo Pesoa Pe- Indústrie Edna.
ro 685.815 - ARB - Refrigeração
Ltda.
- Arquivem-se os Processos.

•

•

•

•

REVISTA TRIMESTRAL
JURISPRUDÊNCIA

2112 Sexta-feira 21
Divisão Jurídica
Seção de Transferências
e Licença
- Em -18 de agôsto de e970
Transferência e alteração de nome de
titular de processos
'
United States Steel Corporation
(transferência e alteração de nome do
termo 151.018 priv. invenção). Anotem-se as transferências e alteração de nome.
Abraham Salomon Politanskimm
Abrahane. Salomon Politanski
(transferência dckee direitos pertencentes a Domingos Gonçalves ne termo
n9 168.176 mod. industrial).
Sybron Corporation (na alteração
de nome no termo 178.953 prive invenção).
Marifarms Incorporate (na alteração . de nome no termo 200.233 priv.
invenção).
Ibrol Indústria Brasileira de Refinação de Óleos S. A. (na alteração
de nome na marca Ibrol regisrto número 291.639).
Ibrol Indústria Brasileira de Refinaçeo de óleos S. A. (na alteração
de nome na marca Cardinal registro
n9 391.384).
' Laboratórios Hosbon S. A. Produtos ; Químicos Farmacêuticos (na
transferência de nome 'no termo número 474.618 marca Rin Hosbone.
Rutilo Indústrias Químicas Ltda.
(transferência para seu nome do termo 663.222 marca Util).
Exigências a cumprir:
Metaltest Companhia Brasileira de
Ensaio se Industrial (no pedido de b 1teração de nome no reg. 198.815 268.788 - 269.062 - 271.879„ 223.410 -- 224.800).
United Alcohol Company. (Argentina) Sociedad Anonima Comercial industrial y Financiera Unalco (ne pe
dido de transferência nos registros
ns. 239.173 - 255.148 - 300.428 377.627) .
True Ternper Corporation (no pedido de transferência no registro rúmero 272.300 marca Papagaio).
Ethicon Inc. (no pedido de transferência no termo 283.895 marca
A C).
Colauto Adesivos e Massas Ltda.
(no pedido de transferência no registro 300.432 marca Colauto). -- Quanto ao , termo 464.163 marca Colauto
- Aguarde-se.
Cia. de Cigarros Souza Cruz (no
pedido de transferência na registro
n9 312.921 frase de propaganda reg. , 342.772 marca Flor de Brasília).
Eletele Indústria de Reostatoá •e
Resistências Ltda. Mo pedido de
transferência no registro 320.224
marca Eletele).
Indústria e Comércio de Café Pioneiro Ltda. (no pedido de transferência no registro 322.855 marca Pioneiro)
Wallace Murray Corp. (no pedido
de transferência nos registros números 332.781 marca Nucut - 244.653
Emblemática - 253.187' marca SiMands - 234.515 marca Simonds).
Grifo Paz Comércio " e Indústria
7.- A. (no pedido de transferência
no •registro 340.982 marca Lagoinha).
Miguel Gomes Giralt (no • pedido de
gransferencia nos registros 374.5h
Marca Yasmina -- termo 489.325
marca Yasmina - 489.326 - 489.327
489.328 - 489.329 - 554.657 tooe para a marca Yasmine - registro
n9 374.518 - reg. 374.519 - registro
te9 374.520 - reg. 374.521 e- registro
n9 375.190 todos para marca Yasmina
e o registro 381.669 marca Trianda)
Móveis de 'Aço Angtilo Figueiredo
E. A. (np pedido de transferência
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k.,G. to da

Philip Morris Incorporeted (no pe- i N. 825.117 - Emblemática Oleiol
no registro 404.e24 marca Confiandida da desistência do termo 166.286) de Olerol - Cleos Vegetais
ça).
Socimex S. A. (no pedido de el- - Arquive-se.
S.A. classe 6 clic. pub. em 4-1-68.
teração de nome 1 no termo- 454.831
Becton Diceinson:ef California In.
N. 825.119 - Emblemática Olerol
marca Mercurio).
(no pedido' de desistência do termo de Olerol - Oleos Vegetais Rolândia
Loja Sentiste dej Utilidades Domése
3S.7) - Arquive-se.
S.A. classe 8 clic. pub. em 4-1-68.
ticas Ltda. (no pedido de transferenN. 825.116 - Emblemática Olerol
-Exigências
a
Cumprir:
cia no termo 499.320 mareei Novode Oleol - Oleos Vegetais Rolândia
lar) .
. Acary Firmino Vieira (no pedido de S.A. classe 5 clic. pula. em 4-1-68.
Colgeia- S. A. Indústria -Brasileira , transferência no têrmo 421.756 marca
N. 825.120 - Emblemática Olerol
de. Conservas Alimentícias (no pedido 'Santo Estevão). s"
de Olerol - Cleos Vegetais Rolândia
•5
de transfereneia no • têrmo 537.e81
Comptoir Nouveu de La Perfume- S.A. classe 9 clic. pub. em 4-1-68.
marca 'Loreto). ••
rie (titular do . registro!314.861) - cl N. 825.121 - Emblemática Olerol
. Ibrol Indústria Brasileira de Refi- Diga SC)e o psdido de caducidade re- e Olerol - Óleos Vegetais ,Rolándla
nação de Óleos S., A. (no pedido de querido por Perfumaria Lichy Ltda.). S.A. classe 10 clic. pub. em 4-1-68.
alteração de nome no termo 602.781
Laboratório osolin Ltda. "(titular
N. 825.122 - Emblemática Olerol
marca Cardinaloil).
da reg. 361.879) Diga sôbre o pe- de Olerol - Oleos Vegetais Rolândia
dido
de
caducidade
requerido
por
S.A. classe 11 clic.- pub. em 4-1-68.
Schilling Hillier iss. A. Industrial e
Comercial (no pedido de averbação de UCB Union Chimieue Bedrijven). N. 825.123 - Emblemática Clero!
contrato no registro 176.867 marca
Cooperativa Veranenee de Cerais de Olerol - Óleos Vegetais Rolânclia
VIIeSyneral).
Ltda. (no pedido de desistência do S.A. classe 12 clic. pub. em 4-1-68.
Société D'Exuloitations Chhniques termo 383.239 marca Ceres).
N. 825.124 - Emblem'tica Olerol
Indústria de Fitas Jomak S.A. (na de Olerol Óleos Vegetais Rolândia
et Pharmaceutiques Eeceph S. A.
EoCiété Anonyme (no pedido de _ever- reconsideração do despacho no. termo S.A. classe 13 clic. pub. em 4-1-68.
bação de contrata no registro 196.171 n? 485.908).
N. 825.125 - Emblemática Olerol
marca Recordati).
Citylux S.A. Aparelhos Elétricos' 'de Olerol - Óleos Vegetais Rolâncila
Dunlop Semtex Limited (no pedido
de alteração de nom enos registros Domésticos (no pedido de desistência S.A. classe 14 clic. pub. em 4-1-68.
ns. 247.269 marca Semtex e 224.05e do termo 759.433 marca City).
N. 825.126 - Emblemática Olerol
Badische Tabalmanufaktur Roth
marca Sei:Inside). •
de Olerol - Óleos Vegetais Rolândia
Hande
Gmbh
&
Co.
(no
pedido
de
Walter Nazario (no pedido de
S.A. classe 15 clic. pub. em 4-1-68.
transferencia nos- registros 251.212 desistência do termo 765.082 marca
Polo).
N. 825.127 - Emblemática Olerol
marca Super Lavanda de Sevy,
•
262.715 merca Festa Veneziana de
Shell International Petroleum Co. de Olerol - Óleos Vegetais Rolandia
Sevy - 265.289 marca Sevy). - Limited (no pedido de desistência 'do S.A. classe 16 clic.. pub. em 4-1-68.
N. 825.128 - Emblemática Olerol
Quanto ao registro 241.047 arqueie- termo 821.459 marca Haspona).
se o pedido de transferência requeride Olerol - Óleos Vegetais Rolándia
Arquivamento de Processos:
do por Walter Nazario).
S.A. classe 17 clic. pub. em 4-1-68.
Majer Meyer S. A. Indústrias FarN. 654.198 - Marini & Daminelli
N. 484.847 - Pontevedra de Auto
macêuticas (no pedido de alteração
"Pontevedra" Ltda. classe 21 clic.
de nome no reg. 254.080 marca Gris Ltda.
N. 715.929 - Indústria e Comércio pub. em 27-5-61.
eefagó) .
Artenazato Icearte S. A .
Ibrol Indústria Brasileira de Refl- deN.
N. 861.662 - Campari Soda de Da743.150 - Mem Compnay Inc.
naeão de Óleos Se, A. (no pedido de
vide Campari Milano S.p.A. classe
N.
759.005
'Estairiparia
Textil
elteração de nome no registro 391.04e
43 clic. pub. em 4-11-68.
Paiva Ltda.
marca Ibrol).
N. 861.643 - Hauff de Estruturas
• Companhia Hoteleira Sotel (no Pes
N. 759.101 - Plesticos Pravinil S A.
dido de alteraceo ria rorne no termo
N. 759.126 - Plásticos Pravinil S.A. Hauff S.A. classe 50 clic. pub.
em
1-11-68.
ne. 537.214 titulo Hotel Internacional
N. 759.127 - 759.128 - 759.129 N. 826.492- "S S P D" de Yawata
do 'balcão).
Plásticos Plavi759.130 - 759.131
Iron & Steel Co., Ltda. classe 5 elle,
Ibrol Indústria - Brasileira de Re gi- nil S.A.
pub. em 8-1-68.
neeão de Óleos S. A. (no pedido de
N.
759.321
Henrique
Meyer
de
alteração de nome 'do termo 602.782
N. 826.722 - Titulo de EstabeleciAzevedo.
rreerca Cardinal OU).
N. 764.452 - Dib er elriguet Ltda. mento "Perfumaria Delfon' Ind. e
Rutilo Indústrias Quirnicas Ltda:
N. 764.626 - The Londontown Ma- Com." de Ildefonsino de Freitas
(no pedido de transferencia no 'ermo, nufacturing Co.
classe '48 clic. pula em 9-1-68.
no 6e0.446 marca Vaty).
N. 828.622 - Empate de Empresa,
N. 765.209 - Novolar Imóveis Ltda. de Pavimentação e Terraplenagem
Rieue Werke (no Pedido de transN. 670.536 - Belawouks Auto Pe- Ltda. classe 50 clic. pub. em 12-1-68.
ferência no têrmo 692.820 marca Folioeraph).
ças e Acessórios Ltda.
N: 828.624 - Empate de Empresa
Transvol Representaaões e CorretaN. 896.357 - Avon Products Inc.
de Pavimentação e Terraplenagem
eens S. C. (no Pedido de alteração
Ltda. classe 16 clic. pub. em 12-1-68.
Seção Recursos:
de tz nome n ()Urino 751.545 título
mento "Transportes Mari" de Jatransval Transações de Valôres)
Recursos Interpostos:
N. 829.199 - Titulo de EstabeleciTransval Rep resentações e CorretaPirelli S.A. Cia. Industrial Brasi- cynto Peres classe 33 clic. pub.
eens S. C. Ltda. (no pedido de alteracão de nome no termo 751.5481 e leira (recurso interposto ao indeferis. em 15-1-68.
mento do termo 680.149 marca Cintu•
no reg . 392.687 marca Transval).N. 834.074 - Sinal de Propaganda
Agro Industrial l Cate rinense Ltda. rado Radial).
Thorn" Electrical Industries Limited de Lafayete Santos Benevides classes
Agroinca (no redido de transferência
e 36 clic. pub. em 25-1-68.
(recurso interposto ao deferimento do
no reg. 207.751 marca Matacura).
N. 834.291 - Soripal de Societe des
termo 309.187 marca Variatlas).
Usines Chimiques Rhone-Poulenc
SEÇÃO LEGAL
Exigência:
classe 3 clic. pub. em 25-1-68.
N. 834.295 - Emblemática de Odol
N. 309.187 - Indústrias Villares
Em 18 de arsto de 1970
Y CoS.A. --- Preste esclarecimentos sôbre Sociedad Anônima, Industrial
mercial classe 48 clic. puta em 25.1.68.
a sua interferência nos autos.
Exigências
N. 834.455 - Emblemática de ConBendix Aviation Corporation (titucreto Premix de Pernambuco S.A.
Retificação
de
Cliché
(ar da patente 63.442). - Diga sôbre
classe 16 clic. pub. em 25-1-68.
o pedido de caducidade requenida por
N. 834.476 - Emblemática de ComN.
713.030
Ocilma
de
Unilever
Heinz e Oenter.
.
panhia Industrial de Rochas eStuLimited
classe
48
clic.
pub.
em
4-1-66.
The Bendix Corporation (titular da
N. 627.818 - Vila Bastos de Pani- minosas classe 50 Clic. pub. em 25.1.68.
patente n9 73.345). - Diga sôbre o
ficadora
Vila Bastos Ltda. classe 41
N. 838.620 - Preporpar de R. G.
pedido de caducidade requerido por
de Azevedo classe 11 clic. pub.
clic. em 4-6-64.
Heinz e Center.
N. 581.647 -, de Estabeleci- em 5-2-68.
Stamicargon N. V. (no pedido de
mento "Escola Técnica Eduardo
N. 838.636 - Sayonara Restaucesistencia do termo 146.966).
Indústria Brasileira de Bicicletas Prado" de Liceu Eduardo Prado S.A. rante Bar e Boite - Salvador-Ba
Goricke S.A. (no pedido de reconN. 677.516 - Boa Pinta de Franco, Maria Urnbelina dos Santos classes e3,
sideração do despacho que deferiu o classe 33 clic. pub. e m3-6-63. - 41 e 42 clic. pub. em 6-2-68.
N. 839.215 - Limagic -de Sleirnan
termo 145.463). - Arquive-se o pe- Sabões e Oleos Ltda. classe 46 alia.
Nain Milan classe 36 clic. pub.
dido de reconsideração.
pub. em 23-4-65. )
Commissariat Al L'Energie AtomiN. 831.101 - Serve Bem - AAA em 7-2-68.
que (no pedido de. desistência do Bessa de Labur Publicidade e Serviços
N. 839.307 - Titulo de Estabelecitermo 141.948) -Arquive-se.
de Imprensa C:A4 classes 32, 41, 42 mento "Administração Paulista de
N. 145.628 --e Luis albeito Rolri e 43 clic. pub. em 18-1-68 estabele- Promoções" de Administração Pauguez e Domingo Carreira - Arque- ce:1a na Guanabara Expressas) de Pro- lista de Promoções S-C: Ltda. classe
vesse.
naaanda
33 elle. nub. em 7-2-68.

Eexta-feira 21' N. 839.411 - Repiragent de. "Re' pragent" --e. Representação de Agências de Propaganda Ltda. , classe 50
_
clic. pub.
825.185- Editora 'Internacional
,Enciclonédia de João ' Apripino
Costa Dória , classe 32 clic. pub.
em 3-7-58.
„ .•
N. 844.574 - Emblemática de Longe
Life classe 47 clic: pub. em 9-4-68:
-- N. 844.571 Titulo de Estabelecimento "Viação Santa Cecilia" de Alcides' Bragae classe 33 clic. pub.
em 9-4-66.'
E:le.503 Brasila,ta de Companhia Brasileira de Embalagens Me;
, telicas" Brasi'lata classe 11 clic. pub.
em 12-8-70.
N. 814.490 Titulo de Estabelecimento "Organização Imobiliária Contábil Lapea.no" de Antonia da Cruz
classes 33 e 50 clic. pub. ern12-8-70.
N. 844.187 Os Primatas de Wane
derley Pires, Pedro Dutra, Vicente
-Paulo ' Pecora, ' Luiz Saburo Manako,
Cyriaco José Vieira Neto classe 52
clic. pub. em 12-8-70. fe.:-•
, N. 644.479 - Royal: de Litton Bu- siness k Systems, Inc. classe 17- clic.
pub. em' 12-8-70.
N. 835.279 • - Titulo "Malharia
- Bra.silia" de A.A. Fernandes & Cia.z . -Ltda. classes 23 e .36 clic, pub.
• em" 12-8-70.
• N. 835.273 - Titulo "Edifício . Valença" de Mario do Rego Valeriça
.
classe 33 clic. pub. em 12-8-70.
' N. 829.202 - Sinterloy de Sinterloy
- Ind. e Com. de Peças Ltda. classe
6 clic. pub. em 12-8-70.
N'829276 - Lancômatie de Lance me S.A., s classe 48, clichê publi•
cado em 12-8-70.
„829.377
Simonek
de
Eletrodos
- 1\19
Simonek S.A., classe 50, clichê publicado e m12-8-70.
Prodis , de Decoração
N9_ £29,. 381
Prodis S.A:, classe. 30, clichê publiCJdo - em 12-8-70:
. Argaved de ArgaN9 829.385
plasb ;Indústria e Comércio Ltda.,
-. classe 16, clichê publicado: em 12 ele_
;
agosto de 1970.
N" 529.387 - "SR" de Publicidade
Sem Rival Ltda., classe 50. alichê
publicado em 12 de agôsto de 1970.
• ' N9 -829.401 Itapecerica • da .Serra
de Cia. de Automóveis Itapecerica
da Serra S.A. - Classe 21, cicihe
_ publicado em 15 de janeiro de 1968.
" IV' 829.812 -, Quartzol. de Quartaclit S.A. Materiais de Construção
- Classe 16, clichê publicado em 12
de agôsto de 1970.. ••
829.813 - Kartzolite de Quartzolit S.A.. Materiais de Construção
•Classe 1, clichê publicado era 12
"•
de agôsto de 1970. =Arcimax de, Arcimax
N P 829.836
- Engenharia, Indústria e Comércio
Ltda. - Classe 50, clichê publicado em 12 de gôsto 'de 1970.
149 829.950 "-- Dieldrite de Shell International Petroleum Company . Limited, clsse 2, clichê publicado em
12 de agôsto de 1970.
N9 829.413 - Frase de ‘ Propaganda
"branfort - é -whisky .com sotaque
escocê" de Distilaria Dartmouth Limitada - Classe 42, clichê publiJa. do em 12 de agôsto de 1970: N9 829.415 - Frase de propaganda
"Abbey uísque dos experts" de- Etaklissement Marqint "Grandes . Marques Internationales -- Classe 42,
classe 42, clichê publicado em 12 .de
•
agôsto de 1970.
N" 829.185 -- Emblemática de
Volkswagenwerk Aktiengesellechaft
'e classe' -21 clichê publicado em 12 de
e ,
agiesto de 1970.
N P 852.415 La Fauna de Alan'
Antônio Barreto - Classe 35, clich(
Is tiblicado em 10 de ag,sto de 1970.

-
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N'. 843.479 - Frase de propaganda
052.540 - Far -. Sete de Bran"perro exato - qualidade . de fato" co:8r Cia. tLdae Classe 41, clichê
de ilesa'- Ind.' Brasileira .de. Ern- publicado em 8 de • julho de , 968.
balasens- S.A. • - classe 8, clichê pu. \ 9. 852.541. - Spu-Moria de Indúsblicado em 11) de agôsto de 1970.
N , 846.122 - -Cricca-Sulina -de tria e Comércio Representações' LiIfennes-Sehnle S.A. - Indústrias mitada --à. Classe 41, , elicheepublicce- •
Reunidas de Balas Pinas e Cr °cole- do cai 8 de julho de 1968.,
tes Sulina - Classe 41; cliade publi- N" 852.542
Sinal 'de- Propaganda
cada em 10 de ag ôsto de '11970.eA Boa Compra" , de Irmãos Martins
N 9 E4C.174
Burdacril de ComerClasses 23, 36- e 23, c1iciê publie
cio 'e -Industrie de Fios TOtofio Lmii- calo em 8 de 'julhd -de 1963.
tada
Classe 22, cliche publicado
852.543- Titulo de Estabeleciem ' 10mento "Fábrica de Farinha de .Milho
• • de agôsto de 1970. ,
In1 9 . 852.501 - Cayini de Dorival Santa Helena" de' 'Branco 8.r. Cia. Tostes Caymi , e "Anna .eBatriz Palma Lida e,- classe 41,- clichê publicado em'
Cal rui - Clase 32, clichê publicado 3 -de julho de 1968. .
em' 8 -- de • julho de _1.963.
852:502 Spurnell . de Spurnell ,REPUBLICAÇAO: . DIRETOR-`3E- Indústria e COMérele , de. Sorvetes VAI - DIVISÕES - SEÇÕES E
Ltda; - Classes 41, -12 e 13, , clichê
SERVIÇOS
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-"
,Eg étrio Oficial de 13 e 14-8-70
N9 652.507 -.Pula - feia de MioEm 18 de agôsto 'de 1970
rine, Kamencic • - Classe . 49.- clichê
publicado em 8 Cie julho de 1968. . •
Notificação
.. N 9 852.509 - O . Rei dos T 'estico,.
de O Rei dos e-Plásticcs 'Comércio,
Ficam notificados os requerentes
Importação . e Exportação Ltda. . Classe 28, clichê, publicado em 8 de ,abaixo' 'mencionados a comparecer
Depantament no prazo de
'
•
•ele-o
, de 1968.
,
s. . 69 êste
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ca Editôra Rittmann Ltda. - Clas- e: apaielhos para efetuar o processo
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lho de 1968.
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cie arquive r Ir ato publicado tem 21
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HREGI.MENTCY
:,..ORDEM • DO MÉRITO
::TRABALII
Decreto 21.9 62.819
De 4-6-1968
Decreto n e 62.820 - De 4-6-1968

Divulgação a* 1.059
PREÇOt iCr$ 0,59
A VENDA.'
.Na Guanabara.
Avenida . Rodrigues A/Ves
Agència` Is
Ministério 'da Fazenda
a pedi-doi pelo ServiçO;de Rstemb81so Postal
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dicos
Compagnie Prançaise des
Matieres Colorantes.
Privtlépio de , Invenção In\deferidos
N 146.001 '- Aperfeiçoamentos eril
cinto de . segurança para velculoS
Luiz Henrique - Coelho da Rocha.
N 165.433 - Compose,eaa de Limpeza Aperfeiçoada' não sauonácea Esteve'
Sterlling Drug Inc.,'
N . 156.682 - Caixa ..para • embala-w
gani de pequen
os artigos - Indústria
Gráfica Mauá S.A. =
•

e, Modélo ', Industrial Indeferidos
N 142.605 -, Nôvo modelo T de cepo
Gebesa G. Bruije S.A.
N 14.995' Nôvo modelo de alça
para sacos em geral e pastas para
documentos - Mercearias eNacionalS
,
Exigências Técnicas:
e
Ne 195.354 - Vincent
Man-.
towsks e , Loui Fe Carrier.
N9 -172.406 - - Industrial e Comercial "Importdora I N ,C
.72,407 ` - Industrial e Comercial Irnoortadora I. N .- C ,Ltda:
- 149 193.058 -- Cia. Vidraria Santa Marina ,
s
le ' 9193.063 -- Companhia I., idra ria
Santa
.
ar '195,047
Ka Za Comércio e
Inclültr1P. de.- Plásticos, Ltda .
Oposições
,
,
Porcelana Real S.A. (oposicões aos
têemos n9s 193.058 -.103.063).
"Chesebrough Pond's Inc e . 1..ozzano
S.A. Comercial- Industrial e Impor- e,
tadora (opoentes do termo, diernern '
195.04e). • ,„ \
•
Vulca.n Material Pls stico
A.
(opoente 'do têrino n9 207.252)
.
„...
- ?d,
. Diversos

- Indestras de' Chocolc'e .;acta ., S.A.
(no pedido de prorrogaçãO. da' patente' n9 5.011) , - Erquive-se a_ retiçã.oe - Meridional ' S.A. - Comercio e . Industrue (no pedido de prorrogação da
pateete , n 9 6.422) - ,Arquive-se a
Petição
. :, - .
' Hesman S.A. - Inebastria - o Comércio (no pedido de ,prorrogação' da
patente • n 9 6.441).
, ' ,- 'Arquive-se a
•,
'petição.. "
111eris•,:rean Lacabanne" (no ' , eoldo
de . prorrogação da patente n 7 6.458)
--- Arquive-se a petição. " - - "
..
, Dcni, Jean Lacabann.e (no . pedido'
de prorrogação da pateaee n9 .6.459)
-- Arquive-se a -petição. - : •
•
. .
e reeerados ror: falta :le. e'eagarrenta
`- da , Taxa final, • ',
.
.
, .
• N''' 142.031 " „- Aktiebolaget Scania
Teabis. .
ee - - . .
't\P 143.742 - --:- - Nsu -Motorenwerke
• AG .e Wankel GMBH.' - ,ei
,
, . cN; 145:
904 ,-;, Shrion Cerres, Limi-d
149 149.120.- Orlando m,,ssaro.'.
- . tirquivamento "de ProceReos
149 192.294 -: Domingos Afonso
Arquive-se.. ,- .
,.
.
. Retifciação ,de - Pontos

meei

• O têrmo n9 15.944 -z- -privilégio de
invenção aperfeiçoamentos- em ou relativos . a circuitos .• de . cleflexão'. ' ciN
linha para uso em receptores de -televisão " -- De' N V Prilips Cdcy ila m.-i nenfabrieken 'pontos ; publica toa era 13 - de agósto , de 1970 fica retificado
o nome 'do.-requerente.'
" • -: '
,
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_

PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILGIO
9 de eetembro. de 195%
Requerentes 1101WANTO COMPAffi
Pr11.11414 da Invemçies " POLIURETANA.DEMICARBAZIDA LIXEM
fiáRmn ti o 1131.14 de

191C011 e 148.900 de dde %iodo;
lielpereetes DERSCHEÁGOLOJUND SILBER.SCHEIDEARSTAIVIORLMALS
10ESSLERj‘LEM1.NHA.

REIVINDICACUE4

ikiv1/41e dalaveriçãos. oPROCESS0 PARA A DESINTEGIUÇXO DE UR

dp

ZON/TA".
RETVINDICAC0E4

Polluretana-semicarbazadacaractirleada por com
preender o produto da reação de um dilsoclanato orgia:110o e uma
iimega.bidroxi-hidrazida

1. Procasaa para a desintegração de eireenita, earacteri.:

O depositante reivindica a prioridade do correspondas

do pelo fato de empregar como agentes desintegradores &sidos a/

te pedido,dapositado na &partição de atentas dos Eatados Uná
das da America do Norte, em 10 de setembro de 1953, sob o
tif

ealinOs, individuais ou em , mistura.
A requerente reivindica a prioridade do correspohdente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha em 8 de
'saio de 1962, sob n o D 38.861 IVa/1240
Ponto no 1 do total de 7 Pontos apresentados. TORRO : MI: 160.921 de l de julho de 19C4.

Requerente: "ARADOR" MÁQUINAS E IMPLEMEI(TOS ACRISOLAS WA.

760.064.

Pontomfaí1 do total de 20 pontos apresentados.
1
TÉRMO NO 160.576 de 2 de julho de 1964.
1
Requerente: ZEUS Wyt.INDCSTRIA MEGLNICA S10 PAULG
Privilágio.de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CARRINHOS PARA
BEBES*.
1
wor

SIO PAULO

EIVINDICACCES

Privil4gio de Invenção:' "APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUIYAS_PARA COR-

1A5 CHAPAS METÁLICAS"

.

1 . Aperfeiçoamentos em carrinhos para bebes, com

preendendo issancialmente ema nova armação suporte Para o ber.
PEIVINDICACUSS

ço ou cadeirinha do carrinho, caracterizados pelo fato de

I - Aperfeiçoamentos em máquinas para cortar chapas
eetálipas, do tipo que compreende essencialmente duas ,facas, uma

'referida armação ser formada a partir de duas hastes laterais

inferior fixa, e outra superior darei, esta sendo montada em um

ambas tendo os extremos revirados simetricamente para o alto

suporte vertical, deslisante ao Longo de duas guias laterais

em arcos de circulas anterior e posterior, ditas hastes estando Interligadas por duas travessas ou eixos horizontais, parta

fixas, dito suporte tendo solidário ainda um bloco frontal sali:
ente, mantido apoiado sobre mola helicoidal, aplicada interior..
mente -sare a aba de uma placa em L, fixada transversal e frontalmente as referidas gulas laterais fixas, caracterizados por
1
um dispositivo acionador de movimento para a referida faca minei
I
formado a partir de um martelo percussor, aplicável diretamente
sabre o bloco saliente do suporte da faca, e tendo o trõcho ex.
4
tremo superior rosquoade externamente, pelo qual se aplica,
cop
regulagem de posição, a um cabeçote axial tubular, dl o cabeçote'
formando ainda superiormente um alargamento terminal,,provido d,

um :uri, central transversal, equipado com bucha cllindrica Lote:
na
Ponto n o 1 do total de 4 p ontos apresm4ados.

tubulares, dispostas paralelas, horizontais e longitudinalmente

dores de rodas extremas laterais, COM paralamas superiores
sustentados por tirantes:e uma das rodas laterais posteriores
estando equipada com dispositivo de breque formado a partir de
pequena trava transversal, articUlada, intermediariamente, sob
a haste longitudinal da armação, e pelo extremo interno, a uma
haste longitudinal paralela, esta por sua vez r.nido ligada , •
por mola extrema, ao eixo das rodas trazeiras, ( por braço articulado, ao eixo das rodas dianteiras, dita haste tendo ainda
• extremidade anterior livro e recurvada, formando pedaj
acionamento.
i
°onto n Q 1 do tntal de /4 pontos apresentados.
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TrRMO'N o 189.855 de 26 de maiô de'1967.
Requerente: TBE GILLETTE COMPANY -, E.U.A.
; Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE FRASCO". -

'TERMO No 108.877 de 3 da março de 1959.
,\
Requerentes MONSANTO COMPANY E.UL.
Privi1gio de Invenção: " PROCESSO DE iNTWIRUPOW DA potiksul
ZAÇXO DE MONUEROS MONO -OLE?fNICOS

REIVINDICAOOES

nt2alcAc5ES

1 . Nevo modelo de . 1- rasco, çãacterizado pelo fato de
compreender uma porção de corpo em geral continente tendo dois
lados maioreaidenticos e opostos configurados distintamente o
dois identicos e opostos lados menores de feição caracterfstica,
cada lado maior formando em plano substancialmente vertical um
painel simpleS e,liso recurvado lateralmente e mostrando um formato ovalisado exceto inferiormente onde e achatado ou chanfrado
para servir como uma base para o frasco, cada lado menor estreitando-se consequentemente gradualmente desde os fundo a tapo de
modo a assumir o dito corpo de frasco uma menor largura na sue
porção mediana.

À
te

.

4 requerente reivindica a prioridade do corresponde2

pedido depositado napapartição de Patentes
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dos

Estados Unido/

da America, em 28 de novembro de 1966, sob n o 4833.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

1 Processo de terminar a polimerisoção d* uma mil,
s tura da reação contendo, pelo menos um mnnainoro mono-oleffni,..
co polimerizável, contendo o grupo e um catalisam
dor red6X compreendendo umE composto de persulfato.e um agente
. redutor escolhido do grupo que consiste da diOxido de enxofre,
oxicidoa do enxofre e seus sais que possuem propriedades rt
dutoras, caracterizado por adicionar-se, à referida mistura
de reação, um composto escolhido 'do grupo que consiste
de
toido Otilenodiamino-tetracetico,-dietilenotriamino-pentace.,
tico, cido nitrilotriacetico;,os sais de metal alcalino, me.
tal alcalino-terroso- e amOnio, doa ' referidos ::cidos„ sob;
IS

ve:. em ;guta, e os sais mistos do referidos
A depositante reivindica -a:prioridade do correspon
,
dente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Esta
, do Norte, em 3 . de março de 1958, sob e
dos Unidos da AmeriCa
'no 712.441.
- Ponto no 1 do total de 20 pontoo apresentados.
TERMO N o 160.712 de. 8 de julho de 1964.
Requerente:. VERNON DAVIG ROOSA - E.U.A.
PrivilegiO de Invenção: "DISPOSITIVO DE CONTRàLE DE ,TEMPO PARA
BOMBA INJETORA DE COMBUSTTVEL".
1..Uma bomba de injeçâo de comhUstfvel para motores.

FIG
TERMO NO 189.913 de 26 . 1e maio de 1967.
Requerente: TEM COCA -CóLA COMPANY -- E.U.A.
Mod410 Industrial: "Nt5V0 MODELO DE CÁRRÁFA",
pEIVINDICAÇOES..

de combustão interna, do tipo em que as cargas de ccmbustível pa .
ra ' os bocais de injeção são entregues por pistões deslizíveis r2
dialmente envie rotor propulsionado, sob contrõle de um membro
de come arqueado,' engatando o pistão e sendo mutável por um mor.
gulhador regulador para controlar a ação de recepção e descarga

' 1 NOvo modélo de garrafa, caracterizado por com-

preender um corpo em geral alongado de garrafa originado -de base

dà pistões, caracterizada Pelo-fato de que a ligação entrt
membro de cano e o membro mergulhador contam um elemento . de inb

.inferior em geral plana a circular * desenvolvendo.se com uma r2
gião adjacenta , 1 base tendo diámetro algo reduzido, para se mos-

ierligação, tendo uma porção cilíndrico lisa, contida no inte-*
rim de uma fenda Complementar em um dos ditos membros • um cabe

trar algo alargado medianamente atá afinar-se superiormente em

çote esférico contido no Interior de uma cavidade complementar

condições de formar um gargalo tfpico de garrafa.
requerente reivindica-a prioridade do correspon.
dente pedido depositado na RepartiçãodaPatentes dos Estados C.
:lidos da Am4rica,'em 26 da laneis° de 1967, sob D2-D.5579,
Pont* bo A. do total de Is pontos apresentados.

ao outro dos ditos membros.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedi.
do deposi tado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos ; de
America em 12 de julho de 1963 sob no 294.513.

PontO n2 1 do total de 5 pontos apresentados.

DtO
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.,TERMO N o 190.235 de 9 de junhó 11)11065'.
Requerente: ALAOR ASSUNÇXO TEIXEIRA ). - MINAS
..Modelo Industrial:
(

oc1AL(Seiii)

CERiiS

"NtIV0 TIPO DE TROFÉU OU BRTNng".

t.)

TIRMO Ni .UV.327 de / de setembro de 1964.
Requerente: N.T. GOLDE G.M.B.H. & CO. K.O. . Alemanha
Privilt;gio. de Invencão: " TIRA DE VEDAÇXO PARA Manos
MOTORIZADOS fl.'

REIV1NDICAÇOES'

5 .
movo tipo de troféu ou brinde ' caracterizaeo por ser
eonstitufdo de um galo earij6, branco . e preto com crista vermo.
lha, eM pã sabre uma bola de futebol, tambem branca e preta, es
- tendo esta apoiada a um pedestal de,formato trapezoidal, tudo
'.1Constanddoem~ollotl"onlaterial~e-"bstancialmee
te Como descrito no relaterio e ilustrado pelo desenho anexo.

fyi,EIVINDICAC5Eg

1 - Tira de - vedação para veículos motorizados, prepris
particularmente para vedar a fenda marginal em tetos corrediços,
sondo quea tira apresenta um flange de fixação a guisa de tal',
xa e, ao longo de um dos cantos deste, um cordão marginal el‘.„1
tico que produz a vedação, caracterizada pelo fato de que o'f149
ge de fixação se acha munido de reentrenelas que reduzem seus
resistencia à flexão em direção longitudinal;
Finalmente a depositante reivindica a prioridade dc

.dnieo ponto apresentado,

correspondente ¡adido, depositado na Repartição de Patentes da
40....nha, em 21 de setembro de 1963, sob no G 28 659/63c O.
Ponte n o 1 do total de 7 pontos apresentados.

161i.275 de 30 de Julho de 1964
•
Á
Requerente: MULTIFOL PATENTVERVERTUNGS A.G. = = surçA
Privilegio de Invenção: ."CABEÇA BXTRUSADORA PARA A FABRICAÇY'
TERNO NO

DE UMA MANGUEIRA DE CAMADA MúLTIPLA, DE MATERIAL SINTETICO"
%EIVINDICAÇOES
\

1 .

4aterial sintético, de camadas nalltiplas, com pelo menos dois
bocais anelares concentricamente dispostos, • um canal adutor de
gís que . conduz ao.espaço intermediírio entre os bocais anelares

TERMO N o 190.360 de 14 de junho do 1967.
Requerente: TOBIAS MEIRA LESSA - SX0 PAULO •
Rodeio Industrial: 'SINALEIRO DE EMERCNCIA PARÁ
COS E OUTROS"'

VEfCULOS. BAR-

REIVINDICACUEa

I SINALEIRO DE EMERGÊNCIA PA VEíCULOS, BARCOS E
OUTROS, formado de um corpo cilíndrico (1) para alojamento de pi
lhas e14tricas e um circuito transistorizado, porem agora caracterizado por ser dotado de uma campanula (2) feita de material
rígido transparente, colorido em vermelho ou amarelo, • ter quatro ventosas (3) simetricamente dlotribuidao na base do referido
eorpo cilindrico, com um interruptor (4) . entre aquelas para 11,
gar

• desligar o referido circuito transistorizadot
Ponto no 1 do totarde 3

Cabeça extruzadora para g fabricação de uma mangueira

pontoe apresentado:

para a introdução de um gís oxidante, produzindo moléculas ati.
,vas ou dipolaras sabre as superfícies de camada a serem ligadas
. bem como, um canal de evacuação em saída do espa ç o intermedi4
rio entre os bocais anelares para a evacuação de geais excedeutese

reálduos lreacionais -gazosos, caracterizada pelo : fato .de

que o canal de adução e o de evacuação apresentam, cada um, um
distribuidor anelar disposto entre os bocais anelares e piam
do zebre tida asua circunferenciat
requerente reivindica a prioridade do correspondente pe.
dido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha em 30 de
•
Julho de 1963, s' ob o no á 43 719 X/3983.
Ponto no Ldo total de 6 pontos apresentados.
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Seção -III)

: TERMO NO 159.247 de 18110.1.ta1o.,te,.196/1.
annn°

NO

146.291 de 21de Janeiro de l93.

Requerentes BORO -WARNER 'CORPORATION. E.UÃ.
b-ivilegio„de-Invençãos il CONJUNTO AMORTLCEDOR DD VIBRAÇO8So

Requerente: ANTONIO DE VITO. EXO PAULO.
•
D.
PrivilOgio:de Invenção: "NOVO PROCESSO DE PABRICAÇXO.. , DE
•

TADURA• COM•ABOBODA INCOLOR Ê INQUEBRÁVEL".

RErVIND/CACISES

..

1. ' Um conjunto amortecedor ,

de etbtaates,

earapterlzado pi

lo tato due e cOmpreendes.

pEIVINDICAÇnEk•

1. NOvo processo de fabricação -de ,dentadura com aboboda

:Sm membro de cubo tendo um,glange anislar-estendendo.se

_caor e inquebravel, caracterizado por consistir na inclusão'de

•dialmente;

ma tela ou rede de . °11YrIon" ou metal dourado na abOboda

um pai' -de

o das dentaduras comuns.'

anularee,'Oltos membros anularea . ficanj

do dispostos em lados ' O poStos'Oe dito (Unge;

Ponto n ø 1 do total de

2

pontos apresentados.

. meios ligando dito par'de membros anulareS'entrell pare
r

retação_conjuntat: •
. meios definindo pelo menos dois , jOgos de aberturas no d$,J

_

to conjunto de amortecedores, cada dito jogo de eberturas, In .
cluindo meloa definindo uma abertura no dito flange e meios de..tinindo aberturas em cada um dei ditos membros anu/ares, • O q.,
_
.verturas qüe-formam cada Alo combinando normalmente
para acom2.
. .
.
dar um conjunto elástico atreves do qual te r que pode ser trans e mitido de ditos membros anulares pare . dito flange, e

TtEMO N o 160.297 de 23 de junho de 1964.
Requerentes ZEUS 'S/A. INteSTRIA

1
um conjunto elástico 'sustentado dentro de cada uma das dl.

MECANICA SIO-PAULO

Privilegio de InVenção: " A
- PEPPPIÇOAm

.-tas aberturas de flange numa Condição ligeiramente precarrega -

OÈ 9i4 BANHEIRAS PARA

da cada dito conjunto 'elástico, incluindo aasenot-de retenção

BEBES". -

.suiados pelas aberturas nos ditos membros anulares , e..egatãvfik.

• ..REIVINDICAC6E

, Aperfeiçoamentos em banheiras para bebes,

tom - ditas_abertur a' s mencionadas por tiltiMo- quándo,ditos 'membros'
:CU

4nulares são girados em . relaçãor ao dito flange, os respectivos

formada por Um recipiente de borracha . ou banheira pro-

-Aomprimentos dos eonjuntos„elástleoS e•aberuras,em 'diferentes

priamente ,dita,- suipensa . superiormente,em uma armação suporte

, Ogos dá -aberturas sendo C-onstruidos,de maneira que pelo menos

composta por duas hastes' tubulares et U invertido, com os rapor compreende.,
mo s laterais articulados em X,
.
. caracterizados
•
reMaiM quadro' plano retanguiár,idedimegpOes•correspondentes
•
quadro
este_de cujos lados me•
da
banheira,'quando
armada,'
-as .
'
- mores partem dois braços extremos.e:inclinados:,,articulados
'
Intermediariamente em pontos extremos superiores de um dos ra

sois conjuntos elásticos diferentes: . ficam sequencialmente'dn
4

„letados - e ditoa:membros anulares ficam liisres para . girer em
I.;

-

re,

-

:açãoso^dito flama. antes do. ongate de qualquer um doa . ditos
.-„ •.
- onnjuntos... !
•

Ponto n

.kos laterais de ambas as -hastes tubulares da armação, "ditos.
Provai tendo-ainda as extretidades'livres e inferiores Inter-.
tigadas.por haste horizontal retilinea, conátituinte de . porta
• 'toalhas; e ainda, tia extremidade livre de um dosreferidos,
traços, articulando-se usta - lona haste retilínea, estendida
.)arXlelamente e por 'quase todo o' comprimento lateral de ' jui
los suportes. da armação, 'dite baste-articulendo-se
'4

taMb4m,

pe

extremidade inferior, a um pedal int L. com ponto de , gir

• o próprio suporta de amaça?.
Pott o."..11 do Letal de '3 pontos aPresentados...
^

•

..ZRMO

ND 159.999 . de

15 deutlho de 1964.

equerentet dORRENTES E ENGRENAGENS ccRAGACD S/A. IND1ISTRIA

t

ÁMUCIO SIO PAULb

•

de lnvençâos "NOVO CNTJUN/Ç PR SUPORTES PARA BOR1 -.1: ,
US DE FITAS METXL1CAS"-, r
tErr1 NDicsctE4

1 - NU° conjuntO de suporte Pari bobinas de

fl.
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,

ta d metálicas, compreendendo essencialmentadoi s' carreteis
i sendo um p orta-bobina, e o outrevde enrolamento para o reta.
•

lho da fita metilica, ap6s a

prensagem,

TERMO Ne 152.190 de 22 de avisto de 1963.

e dispostos ,um antes

Requerente: SIDERPATENTS S/A. - SUIÇA

.
outro depois do alimentados de prensa steentrtca, caracto.

Privilegio 9e Invençaot "MISTURA REFRATÁRIA BÁSICA PARA EMPRE'

.risado pelo fato de o carrete/ p orta-bobina ser formado a par

GOS SIDEReRGICOS E PRCCESSO PARA OBTE-LA",

tir de uma coluna vertical, aplicada Inferiormente em uma ba-

REIVIMDICACCES

se alargada, com regulagem de altura a fixaçaC per parafusos
1. Mistura refratária básica, para empregos si

.radiais, coluna esta provida sup eriormente da um alojamento
axial para uma pequena esfera aflorante, assentada sare mola
helicoidal, e formando ainda um terminal superior em garfo

•

• no interior do qual articula-se 'um braço istlIfneo, braço es- "
te Ootado de urna ligeira reentrancia em sua extremidade inferior, p ara encaixe estabilizador febre a esfera da coluna, ti
•Cando

der6rgicos,,constitulda essencialmente de minerais calcinados
de caldo el/ oU magaSio, particularmente dolomita, caracterizada pot que nela esto presentes, em proporçOes variáveis de
10 a 30% em: peso a seco, do peso da dolomita, nitratos de cal
lio e/ou mainásio.
Ponto n o 1 do total de lo pontos apresentados.

vertical/fado

em p rolongamento da mesma, ou entâo giram
•
do ate a horizontal, ai sendo sustentado cor
uma trave late-

TfRMO N o 161.594 de 07 de agOsto de 1964

ral da espera, fixa ao mencionado gaito.

Requerente: MANOEL AMBRUI0 FILHO SIA. INDOSTRIA E COMÉRCIO
2.
Paulo
PARA
AJUSTE
o
arauLauEM
DAS
ENGRã
Priv.de Invenção: "DISPOSITIVO
NAGENS HELICOIDAIS DO KECANISMO ZIG-ZAG DA MÁQUINA DE COSTURA ".

Ponto u o 1 d o total de , 6 pontos apresentado-s.
2s

=t= Sâo

4e1vindicaç3e0
Dispositivo
para ajuste e regulagem das engrenagens ne1 licoldalz do mecanismo zig-zag na maquina de costura, caracterl.
(

fado pelo fato de uma engrenagem nelicoidal

çA) montada no eixo

central (R) ; da maquina ser a engrenagem motora.
Ponto n o 1 de um total de 5 pontos apresentaaosa

42;

TERMO N o 190.344 de 14 de junho de 1967.

#
1.1'

Requerente: NILDE BELINGLINI SILVA - SIO PAULO
Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE ARMAÇXO PARA SECAGEM DE LOC.
ÇAS, PANELAS E OUTROS":.
REI VI NDICACOES
1 • NOVO MODELO Dg ARMAÇA0 PARA SECAGEM DE LOUÇAS,

PANELAS E OUTROS, formado de um escoiredor (1) comum, agora ca.,.
1
racterizado por ser dotado de dois pares de hastes
tubulares (26

e

3) articuladas nos cantos, .coe parafuso de aperto

(4) em

cada

uma delas e de forma-que, quando levantadas, servem do Suporte
para, um escorredor suplementar (5)."tamb‘m dotado de dois
de : hastes t6 e 7) articuladas noa cantos, qui,penetrae,nas

pares
cosi.

ttRmo ff.

190.319 de IA de junho de 1967.
,
Requerente: SERGIO JOSK DR St s BENEVIDES • $1IO PAULO

Mado Induatriale *Ovo MODILO oc MOCA mu opooToLoo10.
gr4

1

1) Ovo

NDICACCIa

MÓDt1.0 OS BROCA PARÁ ODOOTOLOOTS, oaraet!

respondentes hastes tubulares, para aí serem firmadaá pelos oiti
Pitado peloitato de-possuir formato Cilíndrico, cujo terminal
dos parafusos, na desejada altura.
Ponto A g 1 do total'ile

a pontos apresentados.

possui formato

cOniCO, asado lisa, isto 4 . aeM Salanclas

OU

..ptninalas.j;

Ponto n ta 1 do

total de 2 -pontos 4Pissentadols,

re.

•

.- de 19 de revereir* d. 19454
.
Requerentes RADIO CORPORATION OF )RICA m i m
Priv.ds Invenção' , AMPLIFICADOR DE SINAIS TRANSISTOR PARA OPIMA:

Thmo NR 154.962

CIO DE VOLTAGEM OS LINHA °.
Reivindicaçóea
rm aparelho transistor de transmissao te sinais para oft
• raçlio de uma fonte de suprimento de cemente , 'alternada de,115, volts compreendendo um es“gio amplificador transistor de saída
de energia e pelo menos um estágio ' amplificedór transistor 'aciona,
o referido. estagio A
• dor, dispOsitivo de acoplamento para acoplar
oionador e o referido estegio de aaída, • dispositivO de euprimeg
' to de energia incluindo um - retificador para -o fornecimento de e..
• margia da referida fonte . de suprimento para os referidos transis.
-• teres, caracterizado pelo fato de que'o:transistor no estegio • de

•

-saída e um traniister ' de silício de alta voltagem que tem uma voj
tageM de , ruptura " coletor-a-e mi ssOr mais alta de que as cristas da
fonte de sUPrimonto ' do . cabo , eletrico'e o qual e conetado atraves
' ao suprimento
• do referido. dispositivo de utilizaçãO diretamente
transistor no referido estagio condutos
de energia e de que o ,

um transistor de baixa voltagem que tem unia voltagem de ruptura .
coletor-a-emissor que e baixa em relação á voltagem de , ruptura
'letOr-a-em iss'or do referido transistor 'de sillciO, o transistor de
concita.
• baixa voltagem derivando seu potencial de operação por ser
'do ao suprimento de energia atreves de . um resistorde serie 'de bel,
- . xa . voltagem' que 4 derivado a um ponto de potencial de refere‘nci(

... p o r' um. condensador de filtre de deriVaçãO de baixa voltagem.'
Reivindica-se a prioridade. do correspondente pedido deposiw
•

- AgOsto

(Seção, )
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Irmo 10 eyeavo as eu à iate da1964;
Requerentes COMPANHIA CUM Gdold UCtiliffe

RIAM/ Mn

PAULO,
•,.Priv114io de
.

•

inv.fteát, %JIM WINSDO nattegle

sateel\

COM BICWEIM Mátrianz-MD~Itre
1*

X5r0 itodo

,

de fabricação de Sapatos com tlqusâ

• rade
,, material andureefvel, para inserção pOSterior e contarmsph41.

ção com o interior da extremidade da biqueira de uma gíspes dd
sapato, compreendendo o retOrço uma peça semi-oenida,
term.:ágil
'tormevel e normalmente resistente e el ptstlea, caracterizada
Nd*
tato de que o refÉrço ou couraQa, 4 formado de um- material
poli,' '•
merico sint4tioo termoplIstieo, tendo uma es p essura de parede (
maior do que cerca de " °,02 cm e um revestimento de
SdesIVO no 41
tenor.
it requerente reiVindica a p rioridade do pedido
patente depositado nos:Rstados Unidos da America em 25
de 1963, sob /1(2 290.378#

Ponto U12 1 do-. total de 7 pontos apreseatados.

Sado na Repartição de Patentes dos Estados Unidqs da AmericaoM
25 , 0e fevereiro de 1963, sob o n o 260696.:
Ponto.0 1 de um total/de 6 pontos apresentados.-

TERMO N0 158.747 de 28 de Abril de 146L.'
í'N

Requerente: INOSTRIA E COMÉRCIO *NU" LTDA. SA0 PAUIS/ -

TCRMO N2 190.351 de 14 de junho /de 1967.

Privilegio de Invenção; "A P ERFEIÇOAMENTOS EM VALVGLAS APUO*

Requerente: JOSC . ALARÇON - São Paulo

VEIE EM BRINQUEDOS, : CABIDES DE INFIAR E CoRRELATOS".

MOdelo' Indu s trial: "NOVO MODCLO AÀTT ,RTICO DE CESTAPARA MALA.

' REIVINDICAGOE$ • '
,
c.' Ap erfeiçoamentos em y álVUlás aplicáVeis em brinquedos,'
cabides de-inflar r e correlates, ditas válVulas do tipo em que O

GEM":-

RVIMBICAÇ

t•

. -.N8V0 MODCLO ARTISTICO DE CESTA PARA EMBALAGEM, c2
racteriíadO por ter o cesto, propriamente dito, feito do fios.
plásticos ou de tiras-torcidas de celofane, formando gomos espi.
ralados (1) que se tangensiam e são entre si amarrados do mane!

*- -l tamente àecorativa.

, •
Ponte n o 1 do total de 3 pontoa apresentados.
-

tempão está incorporado a uma tira. flexível soldada no corpo da
válvula otaracterizeiiee Pelo fato de

que

apás o aludido tampão

tia apresenta um prolongamento de relativo comprimento,.

4

com largUre Um pouco menor. que a do diamstro interno do cCn&.
que vai ajustado - o tampão,

. - •

çonto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

0

n01

"
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TÉRNO N2 160.812 de 13 de julho de 1964.

dulado, tendo uma constante de dissociação como o logaritmo

nt.
gativo da primeira constante de equilíbrio de dissociação . de
maior do qu0, porem, .menor de 10, estando o dito agente ati

Requerente: VERNON DAVIS R008A E.U.A.
¡Priviagio de Invenção: "BOMBA ELÉTRICA".
FIVINDICAata

1. Uma bomba acionada eletromagn4tic ai mente do tipo
;tendo uma câmara de bombeamento com portos de entrada e saida 9
4•
'cada um controlado por uma vilvula separada, ' tais válvulas sendo
...cionadas dna sequáncia desejada por movimento recfproco de uma
Armação acionada eletromagneticammilte, contra a'ação de uma mola_

DP

Ag&.to de 1970

jAmpulsionandó a armação numa direção do seu movimento na cámara
de bombeamento, tal bomba, de acS;do com a presente invenção ,
-sendo caracterizada por portos de entrada e de .saida em comunica
Ião com a câmara de bOmbeamento, e co-axialmenta'. alinhados um
som o outro e com o porto de comunicação central, extendendo
litraves da armação, • uma mola impulsionadora de , armação, contea

vante acidulado presente em uma proporção suficiente para aumaa
tar eficienteiente a acidez do dito catalizador, o qual catalizador tâni redes tridimensionais rígidas , feitas de celulas unití
rias, caracterizadas pela 'ausância substancial de modificação
nas dimensoeg , da celula unitária por doà.dratação e rehidrata
çao e uma estrutura uniforme de poro feita de poros entre .3 e
1
15 unidades Angstrom de diâmetro.,

A depositante' reivindica a prioridade d'os correspon
dentes 1pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Esta .

' dos Unidos da.America do Norte, em 15 de dezembro de 1961 e 29
de dezembro dó 1961, sob os numeros 159.772 e 163.132, respectl
vamente.

do um membro anular preso em posição no alojamento • tendo =- UNA
1
pluralidade de dedos elásticos dirigidos para dentro, engatando
:a armação para impulsionar a mesma na direção exigida, um dos
tais dedos tendo na-sua extremidade interna um membro de vólvulo.
Dm formato de disco, adaptado com movimento reciproco axial da
'Amaça°, alternadaMente para engatar hermeticamente o porto oen.
. ' trai pela armação, quando a armação . ti movida numa direç ão,
e
'adjacente a um doí portos, quando a armação e movida na oUtra di
ração.

Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados,

11 I
aell

BO

o

soei -

11111111

O

,111111111111/1111111111111111111!
0

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes dos Estadosl 'Unldos da Leirl
ca em 16 de julho de 1963 sob no.297.172.
.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos apresentados.

N
aft
20

,

1-1
r
'A .

C4

1:

ao

O

74

100

1111111111
SOO

400

0

500

201

Tempo de corrente (minutos).
TERMO Mo 154:2E0 de 23 de agasto de 1963 Requerente: IONE & CIA .....==S80 PAULO Privilégio de Invenç got n ORIGINAL MÁQUINA 8LgTRICA D8 SKW..RA
Fr i (3. I

'ÇAR, PORTÁTIL n

AENNEL CAÇOES
1. ORIGLNAL MÁQUINA ELSTRICA PAPA ENDEREÇAR, PORTITIN _

TERMO N Q 145.474 de 13 de dezembro de 1962. Requerente: MOBIL OIL CORPORATION E.U.A.
Privilegio de Invenção: PROCESSO PARA EFETUAR UMA TRANSFORMé
ÇIO DE COMPOSTOS ORGINICOS , CATALITICAMENTE CONVEROVEIS NA
PRESENÇA OS LOCAIS CATALISADORES ACIDULADOS ".

caracterizada pelo fato de, AO corpo inferior, incluir solenei.
de q ue impulalona, para Cima, prato com face superior guarneol.da com borracha apropriada, impulso esta comandada por avanço
de °naipe de encOsto, impulsionada por sua vez, pelo próprio sog
Velopee papelol a ia:presa% Introduzido em abertura frontal exig

P

RAIUNDICACNI

1 . PrOcesso para efetuar uma transformação de compo&
ios orgânicos,'cataliticamente conversíveis, na presença de lg
•ais catalisadores acidUlados, caradterivido pelo tato de se p011
pm contato os ditos compostos, em condições de conversão, Aoo
. 4
Am catalisador de um aluminosilicato de metal' cristalino. 'que
tenha sofrido contato anterior' aO t;rMino da dita"transformação
Abe um agente atiyante acidulado,-fluido, contendo oxiS rlio e
egtalifilp OU CU 113 guta 01Y24 tti. 2oPPi222d2u12 um $42 acl

'tente na máquina, ditsolenelde comandando, concomitantemente •
belos para mo/imentar os carreteis da fite impressora
Ponto aO 1 do total de 9 pontos apresentados.
1
weirZ sewr. AnD
44

:36,;ta-feira
,
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• 'TÉRMO'N Q 146.479 de 29 de dezemorc de 1963.
Requerente: P1ILLIP3 Potr TROLEUM CoANY
, P rivilegio de-Invenção: m ENGRADAN, MOLDADO, PARA GARRAFAS'.
FEITO OE. MATERIAL TERMOPLÁSTICO ":

ria] termoplstico, dotado de pareje superior com aberturas p¡
. .
ra recepção das g arrafas ' , paredes laterais, uma parede'
rior e dispositivo separador de garrafas, geralmente vertical

1970 2121

ou ambas as faces O-postas de discos Justapostos de
, 'material
-iSolante;: eases r' ecessos sendo formados para receberem e 'Cai
Usarem eletrodos em relaçao diametricamente oposta com passa
. •
jans-radiais providas perpendiculamente com relaçao ao eizO
dos eletrodos e ao eixo do campo mag4tico . para o fluxo , de-

. -

dentro do engradado, estendido a partir da dita parede

:produtos de arcos originados de -UM ' ir -c0 formado entre os elg

ror, caraterizado pelo fato de o dispositivo separador das
/ garrafas, dentro do dito engradadoi. Ser uma pluralidade delsrl,

Inferior,

Cie

do ' o dito espaço O referido ,campo far b arco alongar-e

fiEIVINDICAOES

. de

Afiàsto

vendo-se rapidamente na direção de partes restritas da dite
camara,-a mesma , camara sendo constituida por recessos em ume .

A - Engradado moldado, para garrafas, feito de meti

, jeçoes'verticais.integralmente moldadas em dita parede

III )

irodos e Com uma passagem - circunferencial provida em conexão

,

pare.:

eStendendo-Se uma pluralidade de ditas 'projeçães • :

verticais, ou - eM cooperação com projeçOes alinhadas, para ba:
xo, a partir de dita parede superior, formando pilares reforw
•
.dores que servem para'limitar-ou 'impedir O'desv "io, sendo•ditas.

.

com as extremidades externas das ditas passagens radiais.
requerente reivi_mdim as prioridade dos corres •
pondentes'pedidos 'depositados na Repartiçâo de Patentes da lã
-glaterra, em Fl de fevereiro de 162e

1

de maio de 1962, sob

as. - 4898 a 17275, respectivamente.
Ponto n o 1 L clo totar , de-16 'pontos

Projeçõestconstruidas de maneira a Tormar - reas para recepçãe . -

2

- •

: das garrafas entre elas, em dita parede inferior, em alinhamea

'to com ditas aberturas,na-parede superior.

•

•
• Reivindica-se • a prioridade dos pedidos. corresponden-

tes depositados na flepartição de Patentes da Inglaterra, em

.1

de fevereiro de 1962, sob D,J, 3899/62 e em 11 de abril de
'
sob N; 1 3.940/62,
Ponto&

1

do total de

6

6

pontos apresentados.
15

,

TÉRMO li g 153395 de 7 de couro de.1963 Requerente: MARIO PIRILLO - - São-Paulo:
.
- P ri v iligio de , Invenção: ? APERFEIÇOAMEN "TOS EM'RECO-RECOS ".
gumwmcAcOES:
1 Aperfeiçoamentos em reco-recos, 'C 'aracterizados pg'
fato de o instrumento propriamente..dito , ser formado á partir.'
-de Um . corpo retilíneo eÃlopgado,'de prefr;nCia em madeira', O co
internamente, porem comamtiaS. .a9.extremidedes fechadas 4 delimi
• tando uma.camara acustica'interna, corpo este em' cuja superfície
lateral

previste una longa abertura longitudinal, 4e saída va

,rê Ag sons,
T g RMO:N 0 146.833 de 8 de - fevereir Dde 1963.
Requerentet .ASSOCIATED ELECTRICAL LIMITED . Inglaterre , •.
r. ivil;gio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A DESVIA
- DORES DÊ„ SURTOS ELÉTRICOS ".

uivinIcAUEá , .
- 1 - UM desviador. de

surtos elétricos caracterizada'.

por compreender tim espaço de ir lOcalizado no , interior de ume
'
camara
supressora de arcos; as paredes da qual são separadas
a

win

máJtimo nas proximidades do dito espaço convergindo

pro

gres5ivamente , n0 direção de pontos afastadoSAO mesmo, em coa
binação com melos•provendo,ud caMpo Magnetico dirigido de ma.'
.
• -

neira - que ao iniciar-se um arco entre OS eletrodos-dalimitan.

Ponto n g 1 do total de 4 pentos apresentados."
-

TTRMO NU 150.229 de, 2' ae junho ae
Reauerente:SONSANTO COMpANY LM:
•
iPrivilegio da Invenção: • NOVAS COMPOSICUES DE TETRAPOLNERO
I DE ACRILONTTRILA E PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DAS MESMAS ".
REIVINDICACCES

Novas Composições de tetrepolímero ae Rearilog
rtrila, tendo alta resistencia à chama e apereiçoada recepq
widade pare corantes dispersos e basicos, caracterizadas pg
' 10 fato de compreenderem: aY de 62 a 94% de acrilonitrila
h) de 5 a 25% de cloreto de,vinilideno
e) de 1 e 10%, cb pelo menos, um outro monOmero de
vinha, tendo um grupo lateral de maior obstecg
lo esterco do grupo cianeto e
d) de 0,1 a 3% de, pelo menós, um nonõmerO alcenila
diferente, tendo, pelo menos, uma função de ecl
do livre.
A depositante reivindica a prioridade do correspon.
dente pedido depositado na Repartição'de Patentes dal Relia
Sui '.27 de junho de 1962, sob' o n o 24.816.
Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentados.
1 .

TtRMO No 145.705

Agasto de 1970
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de 27 d'e' dezembro . de 1962.

OSCAR FELIZ MAX STQFFENS .1lio de JaneLro
Privilegio de Invenção: " PAINÉIS PREFABRICADOS EM 'CONCRETO PA
RA CONSTRUÇÂO DE LAGES E PAREDES ".

Requerente:

ISEMO N o 153.67.2 de 15 de outubro de 1963
Requerentes INDOSTRIA MECÂNICA CREAR. LTDA0===510 PAULO
Privilegio de Invenção: 4 NOVO DISPOSITE NO DESTINADO á 812fig
ÇA0 DE ROLAMENTOS' DE &IXOS *
REIVINDICAÇOES
EXTRAÇXO DE ROLAMENTOS
1. NOVO IDISPOSITIV) DESTINADO A
DE EIXOS,taracteriz a do por constituir-se de hastes solidárias cig
:alarmante 5 face circular de uma peça cilíndrica, cujas extremidades são terminadas em forma de ganchos, e Que são providas pela
sua face interna de rebaixo localiz a do nas proximidades das extremidades ou gancnos, rebaixo asse mijas bordas sTo inclinadas 9
Ponto na 1 do total de 4.pontos apresentados.
0

ti

-igLL

P5

jS

IRMO NO 154.303 de 1 de novambio de 1963
Requerentes KINTARO DENO - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: APERFEIÇOUMEN1O S

814 WANADORES #

REIVINCICAÇAES

REIVINDICAÇCES

Painel prefabricado em concreto armado para ser
vir de elemento de construção, caracterizado por cJ i mpeender uma
chapa-base ou de esqueleto, moldada em concreto mediante formas
adequadas, e apresentando em tOda . volta frisos ou nervuras marginais, e bem assim frisos ou nervuras longitudinais e transver
Sais, todos em relevo e contendo os ferros de ermação norizon tais solicitados sob tração, sendo este painel próprio para ecrã
tituição de laces de piso, de teto e/ou intermedierias, em ca
8as ou outras edificações com um ou mais pavimentos.
I
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentdos. fIG 1
61
1-

ma espanadores do tipo formado por
cabo retilíneo, em cuja exYwemidade e aplicado, e fixado por am
cintamento metálico ou equivalente 'i am feixe de cardas, compog
to de fibras vegeteis, crina animal Ou oUtro * caracterizados
lo fato de o referidcifeixe de cerd a s ser subdividido em duas
partes, sendo amanenor e disposta naturalmente em prolongamenm.
to axial do próprio cabo, formando um facho central, e a outra
1-aperfeiçoamen t os

maior e pariferica, aberta à semelhança de um saiote ou cepa de
guarda - chuva , e -ohtide mediante a LostrodUçâo em seu interior,e
o mais proxiao possivel de extremidade do cebo, de um anel rídi
do, de grande diâmetro em elmo do qáal toda aquelas ¡serdes *
subdivididas em uma pluralidade de pequenos feixes • sio amar.
radas por um cordão enrolado helicoidalmente .
Penso cia 1 do total de e pontos apresentados.

o

tc,

FIG. 1

Agõsto

DIÁRIO OFICRL (Seção II))

exta-Teira

Ted931451 154.348 de 5 di novembro de 1963 -

0 . a>q.yit, 04.,&,

Requerente& FRANC/S00 DE SALLES RODRIGUES KlialuunaSIO PAULO

Privilegio de Invenção: ° APV.RFEIGnme,NTOS

SN

Ge eetemprooe/1963:-

' Requerente. TERK ALEX ARTEFATOS META1.dROICOS
ÁS* POIO
-_Privil4gio de inVenCiot "NdFq' SUPORMG PARA Patiáláls PáNdi _

WORKS PARA TOCA.

DISCOS *

PRATO .t

REIVINWCAÇOES

'Z.T.EMISIZtrel

J.-Aperfeiçoamentos em motores para toca-discos, cara
tentados Por compreenderei o aproveitamento do campo magnetico

7

ou placa retentora da material-flexivel • elltstico, • dotada dê
•

e

.

'corrente anádice (apOs a necessária retificação) das válvalas ele..
OU

to introdução e fixação da toalha ou pano, mantendo-ia vaia 1,1'
n
este chapa retentora, no interior de uma guarnição.
' Nnto n o 1 do total de h p ontos apresentad011e

transistores de um amplificador de som; e para-tal, o

nicleo estator ' do referido motor devendo ter proporçOes adequadas
para comptrtar os enrolamentos das prOprias bobinas ' e mais os emrolamentos secundários correspondentes
às c' orrentes secundárias de
,
alta voltazem e de filaa e- nto para alimentação das -válvulas ou trave
'sistores (16 amplificador de som, sei préjuizo . da sua função eseed
fica de fazer girar o prato do toca-discos,
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados.

'ZUM N 9 152.445 de'30 . de agesto de 1963.
Requerente; CLBETT, PEABODY
Privilegio de Invenção;

&

CO., INC., -.E.U.A.

"PROCESSO

PARA. PRODUZIR UMA OORAL AC#11

SADA R REFORÇADA EM MEMBRANÀS OU FOLEAS FLEX/YEIS".
AEIVINDICACQES
,

D m processe para aumentar a resistencia

TERMO N O 154.444 de 8

da

novembro de 1963

borda e ser reforçada, impedindo o movimento em direção subatanclalmente per -pendicular à Citada bo 'rda,;confinar o movimen.
to da borda da membrana e . da porção marginal adjacente apensa

Privilegio de Invenção: 4 APERFEIÇOAMENTOS EM ADUMAS FIIMRNAS DE

1-

'para dentro de urna cavidade formada - ao longo e adjacente a pe.

. • REIVINDIC~
Aperfeiçoamentos em antenas externas de televiaão¡ca.

racterizados por conSistirem em uma haste central, tendo na

sua

e,g

lo menos uma face da mencionada borda e porção marginal da me3
-

Axemidade superior uma haste transversal refletora e, na extremida.
de Inferior uma haste transversal diretora; em que, e'referida haâ
te centra/ .está provida de duas toastes, em torna de elipsoides acta
Lados. conectados a haste central por melo de isoladores.
Ponto a g 1 do total de 2 pontes apresentados'.

dt'

borda de uma membrana ou fólha, contra as fórças tendentes . a /
dilacerar a borda, caracterizado por inchar os estágios de ss,
1
gurar - a membrana ao longo de uma linha afastada para dentro da

. Requerente: CLAUDIO MOITA E SILVA _-____GumARAiRA .
-TELEVISÃO "
•

4

rasgos'diametrais, radiais, ou crUzados, desde que gerem um pomo)

da de quaisquer voltagens ou ciclagens, para se acrescentar outro
enrolamentos secundários, destinados à alimentação de filamento

' 1 A ) °NdV0 2UPORTE PARA TOALHAS, PANOS OS PRATO, 8I)th,

'LARES", caracterizado essencialmente por compreender Oala chape

do preprio motor toca-discos, do tipo coMum de uma, duAs oa
quatro bobinas, e ainda de curte circuito para ' corrente'alterna- •

trOnicas

de 1970 2123

brana, comprimir e borda da membrana e a porção Marginal para
dentro, sobre si mesma, para encher ' a cavidade, e fixar a bor.
:da no estado de compressa°, pelo que a borda' resultante tornase mais resistente ao dilaceramento devido ao volume maior pr9porcionado pelo estado de compressão da borda.
requerente reivindica a Prioridade do corres.
pondenta pedido depositado na Repartição de, Patentes dos Esta.
dos Unidos

da Am4riCa em 14

o 221.175,
da setembró de 1962
/ sob n.

Ponto no 1 do ; total de 6 pontos apresentados• /: , -fl iZ
' It
,n.
/

e.

2124 Sexta-feira, 21
WIRMO N e 160.169

rumo OFICIAL (Seção III )Adiste

de 1970

de 19 de Junho 'de 1964

Requerentes GENERAL ELECTRIC COMPANY r. ' m U.S.A.

(PrIvilíglo de InVenç g ot

TERMO N e

158.279 I

do 9 de Abril de 1964

Requerente: UNITED ,ENGINEERING AND FOUNDRY COMPARY--3.U.A.

"APERFEIÇOAMENTO E)' rmuT"/"TAA

PARA COTAR CHAPAS E TIRAS,
EETILICASA

Privildalo da Invençftos"TESOURO

BDIVINDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamento em luminária, compreendenco Um console
1

REIVIRDICAÇ3ES

4eporta para dita luminaria, caracterizado por compreender um
1

membró calha de fundo aberto em forma . de U-invertido, meios em
uma ponta de dito membro‘para a montagem do console em um poS-.
te, meios na outra ponta de dito memtell para a montagem.da

1 - Um teeourko para cortar materBule, tais como tirae
ou chapas compreendendo uma carcaça, um eixo girando na mee
na, o uma armação recebida na dita carcaça e conduzida pelo
dito eixo de modo a provocar um movimento reciproco da dita

1-

pria luminária, uma -abObada transparente montada entr e as extra

armaçEo aproximando' e afastando-ao do dito material, carde..

Midadesi um membro de fechamento com uma extremidade presa art.1
Â
culadamente a dito membro calha junto ao meio de montagem nopoA

• maça° de modo a permitir movimento relativo entre as meemos

te, meios para montagem . de um reator te lâmpada de descarga em
dito membro de fechamento, meios para a montagem de ám disposi.

terizado por um cabeçote para uma faca recebido na dita ais.

uma primeira faca conduzida no dito cabeçote, uma segunda
faca arramjc,la de modo que o material poema ser colocado Ga
tre ao mesmas, o dito cabeçote sendo conduzido pelo dito •j -

tivO de controle fotoeletrico em dito membro de fecnamento e
meios para prender a outra extremidade de dito membre, de fecha-

xo de modo a fazer a primeira faca mover-se na direçfto da
,outra faca para efetuar o corte do material em seguida afaz

mento a dito membro calha com "o dispositivo de controle fotoelí

tendo-a da dita outra faca, • meios aelsociados com a dita

trico justapostoisob dita abObada transparente.

armaçfto para fazer o dito cabeçote e com ele a dita primei+

a requerente reivindica a prioridade do correspondente pe.
dido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos .da
A márica do Norte, em

3 de Setembro de 1963, sob o

LIO

305.986.

ra faca aesumir um deeejado percurso de movimentaçao duram.
te o corte do material • imediatamente a eeguir.

1
A requerente !reivindica a prioridade do correapondont•

pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra

Ponto me 1 do total de 20 pontos apresentados.

em 9 de Abril de 1963 eob n e 14.071.
' Ponto n a 1 de total de 9 pontos apresentados.

TtRMO N e 190.379 de 14 de junho de 1967.

J

Requerente: BENEDITO FERRARDES DE MELLO SIO PAULO
Modelo Industrial: "ARTISTICO DEPÓSITO C( TORIfievat',
EEBIDAS EM GERAL".

ARA

Laia r.

.4

pir255

REIVINDICACCRS
J-

I ARTISTICO DEP6SIT0 COM TORNEIRA, PARA

',ritmo N e

151.190 de 29 de Julho de 1963.

-„ BEBIDAS EM GERME, formado de um recipiente (1) de ceramica, com

Requrente: LINDOE DE OLIVEIRA PINTO. SX0

torneira (2), coOuns, porem agora caracterizado por por revesti-

PrivilÁglo d. InV, :laçIou"NOVA LAPISEIRA".

do externamente do uma camada de argamassa (3), na tampa (4) inclusive, onde sio encrustadas peças decorativas (5) as mais, va.
p iadas, desde pedras naturais lapidadas ou no, bei soe i° cacos

conchinas e outras ocorrincias marinhas, :matando que

REIVINDICACOES

1. Nova lapiseira, compreendendo um corpo cilindrif0 Petti

line° • ' alongado provido do usual estreitamento tronco doto
em uma de suas extremidade', com um conduto central longitudl
mal, de alojamento para a mina de grafite, caracterizado por

de alto efeito decorativo.

Ponto n a 1 do

j

PAULO,

total d e (t pontos aPreontados.

ter ainda dotado de um rasgo lateral longitudinal, •atendido
por todo O sou ecaprimant4, • comunleanto 003 O Conduto &OIRO

Je

referido.
Ponto

na

1 do total de 4 pontos apresentados.
•

Ft3. 1

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE CR$ 0,16

