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o fim de dar o prosseguimento ao
processo.
Riq Reunidas Industrias Químicas
Pedidos de preferência.
Ltda. - No pedido de reconsickração
Jacobo Epelman - No pedido de do despacho que indeferiu o tèrmo
preferencia do termo 214.324 -P.I. 648.706 - marca: Riq Spum. - Nego
acolhimento ao pedido de reconside- Concedo a preferência
ração e mantenho o despacho de inReconsideração de despachos:
deferimento, publicado em 3.2 10.
Guif Ou Corporation - No recurso
Eduardo Esoinola de 1..35 Monteros
Dato - No pedido de reconsidera- interposto ao indeferimento do pedição que imieteriu o termo 92.672 - do de preferência do term.) 7J1.093
P.I. - Nego acolhimento ao pedido - marca: Gulfinho - Reronsidero
de reconsiueraçao e mantenho o des- o des pacho publicado em 7.7.70, que
pacho ue indeferimento, publicado indeferiu o pedido de preferèn..ia.
para o fim de deferi-lo.
em 25.5.62.
Armações de Aço Probel - No reFeigenson S.A. Indústria e Coni&cio - No pedido de recunsideraçao curso interposto ao indeferimento do
que deferiu o termo 104.0J0 - M.U. teimo 641.818 - marca: Probaby - Reconsidero o despacho. publicado Reconsidero o despacho de indeferiem 11.1.63, que concedeu a patente. mento publicado em 24.4.71 para o
fim de conceder o registro.
para o tini de denega-la.
Notificação:
Marcelo Rocha Junqueira - Na res consideraçáo do despacho de arquivaFica notificado o requerente abaixo
mento do termo 165.566 - M.U. - mencionado a comparecer a este DeArquive-se o pedido de reconsidera- partamento no prazo de 60 dias, a
ção, de acordo com o art. 146, alinea fim de efetuar o pagamento da taxa
"a", do 1)ecreto-lein9 1.003. de
final, paia que seja expedido o cer21.10.69.
tificado:
Celestino alikami - No pedido de
Exigências:
.
reconsideração do despacho de arqui1C 178.389 - Trol S.A. Inditstria
vamento do térmo 161.434 -- M.U. Arquive-se o pedido de reconsideração e Comercio - Apresente nõvo relade acordo com o art. 12. alíneas A tório.
N 9 178.390 - Trol S.A. Indústria
e C. uo Decreto-lei n° 1.003, clç
e Comercio - Apresente novo relató21.10.69.
Pioneer Radio S.A. Induziria e Co- rio.
mércio - No pedido de reconsideraLaboratório Legrand Ltda. -- Na
çao que deferiu o termo 117.021 - reconsideração do despacho de caduP.I. - Reconsidero o i.rspacho pu- cidade do registro 290.452 - marca:
blicado em 7.2.64, que conced-rmi a Pa- Tónico Cristlne - Prove o uso da
tente, para o fim de denegá-la.
marca e apresente a revalidação do
Metalurgica Menti S.A. - No pe- licenciamento.
•
dido de - reconsideração rio despacao
N" 536.958 - Lubarsa Lubrificantes
de arquivamento do termo 169.Z:a - Bardhal S.A. - Para proteger o uso
Nego acolhimento ao pedido de re- da expressão "Lubarsa", nos papéis
consideração e mantenho o despacho 'de sua correspondência, a requerente
de arquivamento.
deterá reivindicá-la, em outro pedido
Móveis de Aço Fiei S:A. - No pe- como expressão de propagancls, de
dido de reconsideração do despacho acordo com o art. 92, § 2° do Codlgo.
que deferiu o tèrmo 111.207 - P.I.
Diversos:
- Reconsidero o despacne publicado
em 19.4.63, que concedeu a patente,
526.614 - Mauá Auto Peças
1n1Q
para o fim de denega-1a.
S.A. - Mantenho o despa ,..-lio de arTheobaldo Kruse & Filho - No pe- quivamento publicado em 20.10.69.
dido d.tm reconsideração do despacho
N'' 523.307 -L- Transportes 1-zocloviá.que indeferiu o tétano 174.782 - P.T.
- Nego acolhimento ao pedido de re- rios Transminas Ltda. - Arquivar
consideração e mantenho c despacho em face do que dispõe o § 1°, do ar
-tigo16.dcóvent
de indeferimento, publicado
19.6.70.
525.666
Companhia
Andrade
N9
Lanofix do Brasil S.A. - No pe- Costa Administração de Benz Mantenho
o despacho de aram:amendido de reconsideração do (1:.-spacho,
que aiquivou o térmo 160.822 - P.I.' to. publicado em 23.10.89.
- Reconsidero o despacho (te arquiN( 534.594 - Etnprèsa Beta de
vamento, publicado em 21.7.70, para Construções S.A. - Maatenno o ciesEm 10 de agosto de 1970.
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e Líquidos, Particularmente Em Centrifuga de Açucar.
N9 169.046 - Processo Textil Para
Fabricar Tecidos de Flanela - E.I.
Du Pont de Nemours And Company.
Modelo de Utilidades Indeferidos
pacho de arquivamento publicado em
23.10.69.
135.870 - Novos AperfeiçoaAço Torslma S.A. - TItu;ar do re- mentos em Estatuetas - Bruno Bal.
gistro 377.531 - Torno sem efeito o smaelli Neto.
despacho de ca.nailamento, nublicado
N" 140.179 - Brinquedos Educatiem 21.10.68. -e determino seja tetitivos - Henrique Kugler Júnior.
cado o n? do registro.
N° 143.789 - Original Disposição
Notificação:
Em Aparelho Agro-Rociador - LaboFica notificado o requerente ataixo ratorio Piratininga S.A. Produtos de
mencionado a comparecer a este De- Aerosol Farmacêuticos e Peru ornarias.
N9 143.856 - Original Carta7
partamento no prazo de 60 eit13. a fim
de eletuar o pagamento da taxa fi- cial Para Elevador - Ertnelinda
nal, para que seja expedido o certi- 'landes de Souza Sobrinho.
N' 144.085 - Novas Dispoaições Em
ficado:
N 560.925 - Aço Torsima S.A. - Anúncios Luminosos - Emisol Propaganda Ltda.
Reg. 377.531.
N9 144.086 - Nova DIsposiçáo Em
Anuncio - Einisol Propaganda I tda.
N° 144.114 - Note: Veículo PubliciDIVISÃO DE PATENTES
tário - Jair Ramos.
N 9 144.178 - Aperreiçoanientos Em
EM 10 DE SETEMBRO DE 1970
Dispositivos de Corda A t uados Por
Impudso Inicial - Olavo Silveira PeNotificação:
reira.
N° 144.11.9 - Aperfeiçoamentos Em
Depois de decorrido o prazo da 60
dias, a partir da presente aata para Geladeiras de Brinquedos - Casas
recurso ou impugnação e .se nenlitnn Pirani S.A. Comércio e importacáo.
Nv 144.696 - Aperfeiçoamento Em
interessado do mesmo se ,..ter ficam
notificados os requerentes abrixo Ou Relativos Au Processo de Fabrimencionados para comparecer a éste cação de Caixas de Plástico Para o
Departamento, a fim de efetuarem o Transporte de Gairafas e Caixas Hápagamento da taxa final, ientro do ticass Resultantes - Aura Paulista
prazo de 60 dias, contados da datf, 5. A. Indústria e Comércio.
em que tiver aquele prazo de reN9 144.737 - Nova Disposição Em
curso.
Munidor de Bolas Para Futebol de
Mesa e Outros Jogos - Stephane JoPrivilégio de Invenção deferido;
seph Brandello.
N" 153.906 - Nõvo Modela de SolaN" 144.718 - Núvo Brinquedo do Para Calçados - São uaula AlN' 144.718 - Nõsmo Brinquedo-Surpargatas S.A.
presa - Manuel Alamino Medina.
14' 145.126 - Album de Discos RiNotificação:
ra Bordado - Mi.ton Gim.rnes.
Ficam notificados- os requerentes
N' 145.212 - Aperfeiçoamentos Em
abaixo mencionados, para comparee Relativos a Rodizios Para Pês de
cer a éste Departament0.• a fim de Móveis Dotados de Disco Em Subsefetuatem o pagamento da taxa Unal tmituição As Esferas No Disr:os.tivo De
eda primeira anuidade dentro do Cifro Lateral - Dafnião Francisco
prazo de 60 dias:
Ramos.
Privilégio de Invçoção deferido:
/49 145.667 - Anel Elástico Para
14' 145.006 - Processo Para a Re- Encosto de Pinos. Eixos e Outras Pemoção de Dioxido de Carbono de ças - Tecnu-Mecánica Rheno Ltda.
Gases - Shell Internatacnale ReN9 145.690 - Um Tabique Compôs.
search Maatschappij N.V.
:z de Elementos Desmontáveis Modu/s1' 154.573 - Prutesso Para Citei lares - Jacobo Gianzer.
Extrato de Quebracho e Produtos Re- N9 148.232 - Aperfeiçoamentos Em
sultantes - Noetinger-Le petzt S.A. Gaitas de Sopro - Indústria de Brinquedos Ipiranga S.A.
Forestal Industrial Y Ganadera.
N° 147.233 - A perfeiçoamentos Em
N9 158.539 - Cadinho nu Conser- Maçanetas - Effbe Metalúrgica S.A.
vor Basculantes. Próprio Para a Re- Ne 148.414 - Processo e Fabricação
dução de Ferro Orsa - Vereinigte oc Flâmulas Imp ermeáveis Brilhantes
Osterreichi s che Eisen-Und Stahltterke e linpressas Em:Ambos os Lados Aktiengesersehnft.
Rubem RoineiroPeret.
No 158.187 - Aperfeiçoament os Em Ne 149.625 - /ovo Modilo m12 rame Combustíveis
Centrifug a Para Decompor Continua- pa Para
mente Misturas em 51Ftcriais Sólidos Robtnron Salcese uperet.
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1) O expediente das repartições
públicas, destinado ec publicação,
será recebido na Seção de CONUicaçõ'es até as 17 horas. O atenimento do público pela Seção de
R edação será de 12 às 18 horas.

_EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-41a~

3) Os originais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
~demente autenticados, deverão
iker datilografados diretamente, em
aaaa• DA saçÃo eme seesseoXo
espaço dois, em papel acetinado CHEIR E oo serieviço os p uoLicaceas
OU apergaminhado, medindo 22x33 J. B, DE ALMEIDA CARNEIRO
• FLORIANO GUIMARÂES
Centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensdo, em especial, quando conDIÁRIO OFICIAL
tiverem tabelas.
GeçÃo
Serão admitidas cópias em tinta
Soolio do pubdoldado do •opodicuobo ãe Oopartarnanta
Preta e indelével, a critério do
Olaotonat do Proprl
Industrial do kfirthatirlo
D.I.N.
do lodaststo o do Cornarabo
3) As reclamações pertinentes
d matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia Útil subse4iiente à publicação.
4) As assinaturas serão tomadas no D.I .N . O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e TeMural os em Brasília. Esta poderá
se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D.1 .N Neste caso, o assinante dirigirá ao D 1.11. o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
seguinte.
51 A remessa de valõres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto d sua
aplicação, será feita semente por

Impresso nas otittetes tio Deperterrente

ti.

cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento
Imprensa Nacional. Quanto a0
contrato de porte aéreo, em favor
Ida Delegacia Regional da Empréeq
;asneira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
I

8) No caso de porte aérea para
localidade nllo servida por êS8(1
meio de transporte, a Delegacia
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.

de Imprense Nacional

ERAS1L1A

7) A Delegacia Regional da
Emprésa Brasileira de Correios e
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 e
do porte aéreo poderão ser semestral ou anua e se iniciarão sempre
Cr$ 30. Semestre
Seme.tre
Crs 82,50 no primeiro dia útil do mês subseqüente O prazo das assinaturas
Ano
'Cr$ 0(1,00 Ano
Cri 43,00 para o Exterior é sõmente anual e
não haverá transporte por via
Exterior
Exterior
aérea.
Ano •
ar8 30,00
kg. • e.e.•.• lut_•,...• Cr$ 65,O0 Ano
91 A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo Vencidos, serão
Cr$ 102,00 i Ano
Semestre
.Crd 204,00 suspensos
independentemente de
aviso-prévio.
NÚMERO AVULSO
- O preço do numero avulso figura na última pdgina de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos as edições dos órgãos ofi-- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solteise do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-las no ato da assinatura.
RaPARTIVSES E PaRTICULARK9

N 9 145.811 - MIJO sistema abridor
aplicado em tampas de latas - Bruno Bottene.
N9 146.884 - Novo tipo de regulador de caloria para ferro elétrico Silvio de Paula.
N9 147.140 - Protetor de rolo de
papel higiénico - Igmacio de Loyola
Barros.
No 147.176 - Um cinzeiro, portátil
- Ivon Machado Godinho.
N9 150.325 - Um nõvo tipo de rodo
- Antonio Perca Sabln.
N9 151.455 - N6vo tipo de interrupter para mangueira de Aspirador de
p6 - Ronaldo Duarte Prado
N9 151.545 - Guarda-roupa pc.rtátil - Clifford W Unser.
N9 151.641 - Nóvo modélo de fogão
com pés, tt similitude. de vos mõvel
comum - Metatúrgics Paulista S.A.
Exigências iéen?cos
; Desenho Ou 7n ociélo industrial
N9 149.366 - Hyland Case Plint.
lndekrido
N9 153.827 - José Zappleolla .Tunior - Apresente cópia da patente
; N° 154.710 - Ninsu modelo de cal- americana 2.424.649.
çado feminino - Dulacour SiA. InN° 144.719 - A C S Ind. e Com.
dústria e comércio.
de Artefatos de Metal; Ltda.
143.028
Original
modelo
de
. N9
N9 173.323 - Máquinas Agrlcolas
estojo térmico - Marwil Indústria e Itapba Ind. e Com. Ltaa.
Comércio de Plásticos Ltda.
N9 182.075 - Vereinigte OsterrelN 9 168.953 - Or111‘al modela 3e chische Eisen und Staahverke Akticamisa ou blusão esporte M. A. ensellschaft.
pri yt Confecções S.A.
N9 120.917 - Rádio Corporation of
América.
• Modelo de itWub. de indeferido
N9 190.090 - Amphencl CorporaN 9 131.915 - Alavaaca P ara maca tion,
;omouico Bestetti -cohidrául1
N9 190.571 - Amphenol Carpem, N9 131.941 - Um Uivo tipe de Jal- tion.
ça para ti:mtm ou mulher - Desire
N9 191.242 - Vicente Fazei°.
kIereze", Denro-.N° 191.799 - Piso/ux Indústria de
N9 142.033 - No.0 parte cigarros Revestimentos Lida
tomóveis
porta
16sieros
para
au
e
N9 194.121 - Amsted Inclustrjes InAlberto Ni.s.ro.
corporated.
N9 143.732 - Embálagcns ArtirolaN9 194.691 - Dpsrna Werke GmbH.
das - Rol? R. Lehmann.
N9 194.118 - 111...tor Caccuri Junior,
• N9 144 013 - Cadeado de segredo Mauricio Caccuri e Vic.ute raccnri.
"-Indústria rneeãnlca Taketoyo Ltda. N9 194.719 - fl fl Surt ..t •
No 145.763 - 73a-en recreativo com mandita seranlie . di (azo seragneli e
dois flutuantes - Fábio Venturini.
Arlosto Seragnoll.

N" 151.735 - Novas e Originais
pisposições Em Capacho - João de
Souza Júnior.
N9 151.870 - Nova e Original Apresentação de Entretencilroento-Surprêisa - Irineu Rodrigues Lopes.
N" 165.288 - Novas Disposições Em
Copo de Papel Acondicionado' de
Produtos de Alimentação Soláveis Ricardo Vastella.
N9 169.701 - Novo Solado - Pucci
S.A. Artefatos de Borracha.
• N9 173.014 - O novo modelo de escova para lavagem de automóveis, vidraças paredes e fins iriénticos •
Pritz Beck.
•No 177.823 - Interno para colarinho de camisas -- Tecidos Ceve S.A.
2y19 188.820 - Balancete Paula Machado - Perosi de Paula Machado.
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No 194.724 - Mobay Chemical Company.
N9 194.727 - American Oyanamid
Company.
N9 194.728 - N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken.
N9 194.729 - A. Rosetti.
N9 194.730 -- Chemtegesellschaft
Gundernhausen mbH.
No 194.736 - Monsanto Company.
No 194.738 - Monsanto Company.
N9 194.739 - Prosper Pierre Yves
•
René Plass,serand.
N9 194.740 - Danfoss A/A.
N9 194.741 - Ferbenfabriken Bayer
Aktiengetellschaft.
NO 194.742 - .Teerapin (Overesee)
Liraited.
N9 194.743 - Merck 4£ Co Inc.
NO 194.745 - Ma.ssey Ferguson Services N. V.
N9 194.746 - Horlicks Pharmaceuticais Limited.
N9 194.747 - Welter I3auer e Dar-

NO 196.44/ - C. F. Boehringcr
Schne Gmbll.
No 203.368 - Toyokoatsu Industries, Incorporated.
No 213.472 - liugo Ehrmann
Cla. Lida. Indústria e Comércio de
Lapidação de Uns BM Ltda.
Oposição
Indústria Marina de Auto Peças
S.A. (opoente do termo: 158 684).
P.I.
Amadeo Rossi S.A. Metalúrgica e
Munições (opoente da pat. PI termo
174.107).
Mecfsnica Granimar Ltda. (opoente da pat. MI termo 176.765).
Bial Farmacêutica Ltda. (opoente
da pai. MI termo 180.804i.
Diversos

No 139.033 - Orniex Siai. Organização Nacional de Imp. e Exp. Arquivado.
NO 194.749 - Joseph nal.
No 194.750 - Jose Trevisan e Tose N9 150.881 - 'lhe GoodYear Tire
& Rubber Company - Arquive Se .
Trevisan rilho.
NO 194.751 - Francisco ("anhos.
Retificacdo de Posse
N9 194.781 - Walter Roberto Hee.
N9 194.782 - Walter Roberto Hee.
Karrnann Chia do N O 560.474 • - ()limpe - B (-Jacek
N9 194.783
Brasil Ind. e Com. de Cstrroçailas & Altomani - Cl. 40 -- clic. publiLimitada. • cado em 28-12-62.
N9 194.784 - Georgy Illasovich
Alidn, Viadimir Leonidmich Roitor, N 9 635.793 - alaniva - Manha
Dmitry Yakovlevich Dlugach. Igor Raspa de Mandioca Ltda. - Cls 41.
Borisovich e Vlar itrair NikoleavIch clichê publicado em 31-7-64.
Makartsev
NO 690.671 - Inesquecível - Avon
N9 194.785 - Max Welshaupt Products Inc - classe 48 - cliche
GmbH.
publicado em 21-7-1965
N9 194.786 - Lemforder MetallnaN9 690.673 - Habit - Avon
ren Ag.
ducts Inc4 - clasae 41) - cltctié pnBenedicto Gandra blicado em 21-7-1965.
NO 195.578
Andrade.
N9 612.768 - Pluoran - a Now,química Laboratórios S.A. - elasse
Sandoz Patents
NO 194.787
3 - clichê publicado em 5 2-1g4.
N9 854.447 - Plichnr.
N° 19 3 .7P8 - NU:ralhas Cerâmicas
Comércio e Indástria Ltd-. - c'siss.!
"o-airio S.A.
40
- clichê publi.'reto em 28 1f,68.
N 9 19(.7:)99 - D raga i , Snagic•

cy Wanderley.
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N9 854.452 - Rerung - Indústria
e Comércio de Produtos Químicos Ninon Ltda. - (lasse 1 - clichê publicado em 2-8-1968.
- N9 836.438 - "Hoe" - R. Hoe &
Co Inc. - Classe 8 - cliché publicado em 31-1-1968.
N9 855.106 - Ricam - Publicidade
Ricarn Ltda. - classe 50 - clichê
publicado em 9-3-1968
N9 855.859 - "C" - Coustrutécnica S.A. Comercial e Con.strutara -classe 50 - enché publicado em 13
de aeôsto de 1998.
N..' 853.873 - Boan Apetite - Abril
Cu l tural L e da. classa 32 - enche
publicado em 18-7-1963.
N° 853.880 - Fanbl ematica - Contalex Administração Ltda. - classe
50 _.. cliché puMiaado em 18.-7-13(38.
N° 853.874 - Bom Apetite - Abril
Cultural Ltda. -- classe 32 - cliché
publicado em 18-17-1963.
N 9 858.936 - Itfagalv - Antonio
Games da Silva classe 42 - clichê pub l icado am 19-9-1968.
Estabelecido em Recife
N9.855.793 - San:delta/ar - Sarai-Minar Imunizações Decietizações e
Inseticidas Ltda. - classe 2 - clichê
publicado em 13-811966.
rLEPUBLICACAO: DIRETOR GERAL

- DIVISÕES - SERVIÇOS E
SEÇÕES

D. O. de 2-3-4-8-9-9-70
Em 10 de setembro de 1970
Reconsideração de Desmclio
Trlemp - Purolator S.A. Ind. de
Filtros (no pedido de reconsideração
do despacho que deferiu no D. O.
(Seção III) de 22-8-62. qua deferiu a
• patente. para o fim de denegá-la.
José Bento Dominçues (no padido
de reconsideração do despacho que
arquivou a pat. MU tkrmo 151.012).
Arquive-se o pedido de reconsidaraçáo. de acôrdo com o arr. 148, alínea
G, do Decreto-lei n° 1.005, de 21-10.63.
Notifica.Nlo
Ficam notificarias os iequerentes
abaixo mencionados para comparecerem a êste Department"). a fim de
efetuar o pagamento da taxa final
e da primeira anuidade dentro da
prazo de 60 dias:

•

Privilégio de Invençilq Deferido
No 124.230 - Aperfeiçoado procasso
para fabricação de matéria plástica
reforçada, e composiçãa monomérica
curável, aplicável em tal processo Esso Research and Engenieering Canapany.
NO 124.066 - Estu t ura de Túnel de
rampa de carga telescopante e processo e aparelho para a fabricação Stanrav Corp.
No 148.131 - Processo para preparar Co-Poli-Ésteres de tereftalato de
etileno e isnftalato de etileno - the
Goodyear Tire ga Rubber Company.
N9 161.601 -Aperfeiçoamentos em
e relativos a circuitos de desvio linar
para uso em repetores de televisão N. V. Philips'Gloeilarnpenfabrieken.
No 161.629 - Dispositivo refletor Minensota Mining and Manufacturing Company.
•
N 161.686 - Nôvo processo de fabricação de diafragma para bomba de
gasolina -Ind. e Com. de Peças para
Automóveis Brosol Ltda.
NO 73.311 -- Motor a jato, turbina
a gaz. caldeira, ouenmando óleo, ou
Instalações análogas, com Ignição elétrica - Smitsvonk N. V.
N9 128.721 - Um condicionador de
ar aperfeiçoado - Philco Corp.
NO 139.708 - Máquina para beneficiar fibras de raml - Heinrich Brunckhorst.
N9 144.837 - Si.pn-te F. 1 ártico. so
licitsdn p reponderanteinn itte por rsfórco transverso - Gesollschaft fur
Technischen FOrtachritt M.B .H.

DLS.R;0

(Ser.'n

Ceteinbro ( 1.z 1970

N9 147.860 - Aperfeiçoamento arra e N°148.652 - riávo fiara/cebo Faet Fábrica de Apare l has F'c to,
motores t;e embalas - Aniaury Mar- Fibrocar S.A. Prodatos de Lã de Vt- Térmicos S/A. (opoatite ( l a 1/art. PI
cel Leenharell.
tiro.
termo 142.547).
4
N9 150.773 - Aperfeiçoamentos reN° 173.752 - Novas disposições
lativos a placas refrigeradoras e uai- construtivas aplicadas a bobina de
Oposicd.,* .
dadas de superfície rcfrigetaute atrai- ignição universal .- O. Mendes Ferlares - Norman Edward Way.
rão Representações S.A.
S. Paulo Alpargatas S.A. (opoente
N o 155.250 - Processo capa relho
NO 182.387 - Ap erfeiaèamtntos ela
da pat. MI terno 189.970). - Cumpara renuxar e enformar sapatos - brinquedos - Plya.stisrope Ind. de Pra-se
a 'erdgencia. •
Jacoz Si.aron Ru:aberrara.
Plástico sModernos Ltda.
Alvaro Coelho da Silva (opoente da
No 153.641 - Ancrfciçcamentus inN9 149.760 - Um novo obturador pat.
MI termo 194.379). - Cumpratroduzidos em filtro de ar para com- para caixas de descarga em geral se a exigência.
pressores - Antanor Vollet.
Orlando Nunes Botelho.
Metalúrgica Oriente S.A. e MetaN° 158.059 - Válvula comando paNo 111.507 - Dispositio eletrônico
ra prensa injetora hidraullea - Jo- de ignicão. constiMdo.por dispositi- lúrgica Mariottl S.A. (ópoentes "tla
pat.
MI termo 190.922). - Cumpraflex S.A. Ind. e Com.
vos eletrônicos conversores da tensão
N° 158,143 - Estací.o emissora para de alimentação para a ignição das m a exigência.
instalações de correto pneumática - velas dos motores de explosão t para - Ancora Ind. e Çcm. To.tda. e São
Friedrich Tonne.
qualquer aparelho que possa requerer Paulo Alpargatas S.A. (ópoentes da
N° 158.912 - Aperfeiçoemantos em seu uso - Faesa Finanziaria Appll- pat. MI termo 194.819). - Cumpra•
a exigência.
porta dobradica - Guy E. Dixon.
cazioni Eletronictra Holding, S.A.
Porcelaan Real S.A_ (Opogpte
N o 169.697 - Apeafeiçoamentcs em
ou relacionado com manequins - Transferências c alterações de nome apt. MI termb 192.256 . - Cumpal
a exigência.
Frederico Carlos Goldammar.
do titular de processos
da pat. ?sn termo 188.911).
N 0 160.n4 - Usina para trituraao
Dalin elerElz ne ..S$611((zvfJp(34
de material de pedreira - 1. L.
Foram mandadas anotar nos proDaitnier Benz AktiankeacllachafC
Smidth & Co. AIS.
cessos abaixo mencionados as se- (opoente
da pat..PI termo 171.325).4
N 9 155.722 - B raço de apoio e carguintes transferências e alterações
ga para os trens de estriagem em mánome do titular dc prccessost
•
Diversos •
quinas de fiação - Wilhe l m Stahlecker GmbH'.
Pepro
Societe
pour
le
DeveloppeN9 164.772 -Aparelho de verifi- ment et la vente de Specialités chiN° 124.458 - Nfarie Jean-Claude
cação aritmética - Internacional migues
Restaure-se e expeça-se a carta-paa
(alt.
de
nome
do
titular
ra
Businesse Machines Corp.
pat. PI termo :19 197.013 - PI termo tente.
No 166.306 - Chave elétrica ter- n9 197.626 - PT termo
N9 156.302 - Ciba Societé Anonyn o 198.245
Ranco Inc.
mostática
me - Torno sem efeito o despacho
PI termo n° 204.895).
N9 167.472 - Maquina de brunir para seu nome da pat. Mil número publicado em 8-8-70. Que por um en- Stacy-Gifford Company.
gano saiu deferido.
6.130).
N9 169.082 - Transmissão de enInd. Brasileira de Bicicletas GoriThe
Palk
Corp.
(trantf.
para
seu
grenagem de mudança de velocidade nome da pat. i n° 67.344 - PI nú- cke S.A. (junto à pat. M termo
- Eaten Vale & Towne Inc.
mero 70.215 - PI 19 71.742 - PI nú- 145.453). - Arquive-se o pedido de
N o 159.088 - Nôvo Chassis contra- mero 72.520 - PI n°14.382 -PI nú- reconsideração nos termos do parecer
balanço com motor centrado e molejo mero 75.354 - P/ n° 75.'718 - PI nú- da Serão.
longitudinal para veículos automotri- mero 77.410 - PI, n9 78.448 - PI
Societe Anon yme de Mschines
zes - Vitor João Steola.
no 79.306 - Pf termo n° 118.298 - Electroat a tiques (titulu da part. PI
N° 159.112 - Processo para unir PI termo ri 139.168 - PI termo nú- no 82.018), - Mantenha-se o desaue cancelou a Carta Pat:-.nte
por meio /e solda um terminal con- mero 140.568 - PI tétano 140. 5Ac) - pacho
11 9 82.018 publ icado no D. O. de 5 de
dutor elétrico na forma geral de uma PI termo n° 176.410).
marco de 1970. daverald ser arquivada
haste a um eletrodo afixado à sorArs natente de acôrdo com o art. 25 do
Exegéncias
ftcie de um corpo semi-condutor, para
CPI.
a montagem de dispositivos elétricos
.1
tais como diodos s. ..mi-condatores e
Cumpra Erigências
-• Arquivamento de Pi•naes;os
diodo senil-condutor capacitar variável assim abtido - Philco Coxia,
Arcair Coinpany (junto à pat. PI
Foram mandadas arquivar os praN o 164.485 - Processo e aparelho de termo 11 9 162.713).
filtração - Whirlpeol Corp
Dresser Industriaa Inc.. (junto à cessas abaixo nor Ufa de ixtan aicafo da taxa final:
No 166.365 - Dispositivo emassar pat. PI termo 170.154).
de ondas sonoras - Institut Français
Borg-Warner Corp. (janto à pat.
No 140.734 - Hermann S , A. Ind.
do Petrole, des Carburants et Lubn- PI terrno 172.191).
e Com.
fiants.
Arnsted Industrias Inc. (junto à
NO 141.688 - Muros Ernureftl,c11N° 173.372 - Disnositívos de mu- pat. PI termo 191.015 - 152.498 - mentos Imobiltávi r s Ltda.
dança da velocidade para tratores 192.608 - 192.618 - 192.720).
NO 142.722
Torbras 4.A: Ind.
Tadão Yarnoaka.
agricolas
Barry Wrieht Corp. ((junto à pat. Brasileira de niquina q Ooeratri7e1.
NO 171.308 - Aparleiçzatmentrts em MI termo 191.922).
N° 148.188 - Alexand-e Raitzar.
ou relativos a retificadores contraiaFarbwerke lioechtt AktienaesellsN° 1 59.985 - laa ri Ma ichen
dos - N. V. Philips'Gloeilampenia- chaft Vormais Meister Lucius & BruN° 172.821 - Julian tladriguca Cabrieken.
ning (junto à pat. PI termo número no Y Martinez.
N o 130.098 - Meta -abrira La Foate
N9 171.311 - Ap erfciçoam(ntos em 193.393).
•
•
ou relativo.; a condutores elétricos faN. V. Philips'Gloellampenfabricken
• N° 143.273 - Salada/1 '''agani
bricados especialmente para ficarem (junto ao termo 194 008 e 195.110).
mergulhados (seia.dcs) na parede de
Superior Continental Corp. ((junto gyn Co. ,Lbnited.
N9 152.164 - Luigi Martini.
um tubo de descarga elétrica - N. a pat. PI tf/ terno 194.094).
V. Philips'Gloeilampeafabrieken.
Máquiute s Klain S.A Ind. e COM.
No 152.885 - .Tosé d Arael io Pas n os
No 171.312 - Dispositiva para Pen (junto a pat. PI térmo 196.891)
e Jcsé Roberto Ribeiro Bastos.
-duraspoteracdemanobr
Boehrin ger Mannhchn GmbH (junNO 152.950 - Pana. e Imp. de Máou outro (não S•nrit slhante - C.0121- to à pat. PI termo 194.865).
- quinas Pa-bi Ltda.
•
missariat a LeEnargie Atomique.
No 153.526 - E-nat Janobi & Co.
Panificador:a Nova União Ltda.. Kommanditaesellarliatt.
No 171.345 - Válvula de distribuição - The Ne& York. air Brake Com- (junto à pat. MI t ásmo 196.240).
No 155.940 - PPO Industries. Inc.
Ind. Metalúrgica Truffi S.A. (jun- (Arquivem-se
pany.
os processos).
No 171.359 - Aperfeiçoamentos em to à pat. PI termo 199.864).
aparelho para tratamento pnetunátij Tem. S.A. (junto à pat. PI têrmo
Foram mand•ulos arquivar os maico de materiais granulados -- Poly- 204.516).
cessos abaixo meneia/lados:
Hoere-Baker Engmears. Inc. (jungram Casting co. LimIted.
N9 172.213 - Diodo Serni.condator to à pat. PI termo 211.600).
No 147.328 - Milos Doimy e VojFoto- Elétrico e processo para fabritech Matousk.
• Cumpra Exigén ciar Técnicas
car o mesmo - N. V. Phillips'GloeiN9 348.608 - Huntiagton Cirenaica'
lampenfabrieken.
Corp. Ne' 194.505 - Arthur Stamm Jr.
No 172.349 - Regulado: de Vazio
N9 154.504 J lienninio Silvestre
N° 194.528 - Balelstra S..A.
- Texsteam Corp.
No 183.205 - Attlat Artefato de Neto e Jorge de Souza.
N9 173 930 - Fotoeletroaalrg!afia
Contos Ltda.
N9 151.359 - Luigi Martini.
- Xerox Corp.
N9 .191.546 - Societe Rhodiaceta.
N9 179.176 - Alciamiro José BroNo 173.985 -- Aperfeiroamentoa can
N9 191.024 - Vanderlei Franco chado.
•
ou relativos a filtros refletores de caAmaral.
No 190.895 - Gilberto Affalalo.
lor - N. V. Phillips*Gloeilampenfa
N9 192.276 - Sali Sammy Vogelsinbrieken.
N° 194.617 - Universal Oil Pra- gerepaMar
eo;iny.
. lo :Romano.
ducts Company
192.454 - A.:Irican
m
Cyanaml d
N9
Privilégii) de Invencõo Irdef(rido*
N° 194.19 -- Safata Systems Inc.
N° 170.714 - Dr. Antonio Pilardi
N9 93.031 - AperCci ,oariento em Luiz.
N o 192.935 - irada. Reunidas Bachuveiros elétricos -• Arnaldo. MaN i. 172.937 - .10,e Rol/arta Costa
ll'a S.A.
•
duéno Silva.
N o 10, 626 - C i ar Equipment N9 152.688 - Monsanto Company.
NO 142.461 - Apel!c* •1; .1112nt)s tn "'",ri,aliv.
N° 204.700 - Parbenfabriken Bayer
ou -referentes ã caaac-:iirefabricadas
"9 7
Te:ernAktiebolaget L Aktienaeselischaft , (Arquivem-se ca
- Eicon A. O.
M E:lcsran.
procassos)..
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"
N9 538.349 - Cestol - Cia. Cestol
N9 898.665 - Irente - Calçados
Marnito S.A. - classe 16.
Lula. - Classe 36.
)N9 153,768 - Aperfelçda.rnentas inNO 405.592 - EB - Robert Zosch
Foram mandac:os restaurar e ex- Inds. de Óleo/ Vegetais - classe 12.
troduzidos em politiizes automáticaa
N° 560.061 - Adoração - Moda Eiektronik und Photokino GMBH
pedir os certificados dos procesOU não. constante da aplicação de um
Praia e Campo Adoração Ltda. - Classe 6.
sos aluiu) mencionados:
diapositivo oscilante fixador de peças
classe 36.
No 464.483 - Listas Te.e10,licas
com superfícies Irregulares - Feliz /NY 314.642 - Cooperativa Central N° 597.918 - Marnito - Sociedade I Sulina - Listas Telefônicas ',Ira:Atríoffi. Pontos publicados em 9-9-70. de Laticinios do Estado de São Paulo.
NO 599.576 - Pianinco - Planinco leiras S. A. Páginas Amarelas N9 158.256 - Um cano de ejeção Yr 434.873 - Beecham Group Li- Planos de Investimentos e Co a stru- Classe 32.
Para um dispositivo de pulverização inited.
Ves Ltda. - Classe 16.
N" 467.682 - Nafatenol
Lutiode pó - Kyiritau Nokl Co., Limited N° 445.633 - The Goodyear Tire
NO 599.742 - Orsem - Orsem - ratário Josolin Ltda. - Clas4e 3.
- Pontos publicados em 9-9-70 - Ja- Rubber Company.
Serralheria e Estruturas Metalleas. NO 487.272 - Tubex P&O .
•
Paulista de AlOveiN de Aço S A. N O 550.855 - Utit 8.A. Incts. Me- Ltda. - Classe 16.
N 9 153.064 - Aperfeiçoamentos.
NO 613.278 - O. M. Moruniby - Classe 40.
clinicas
e Metalúrgicos.
Compreendendo um utensílio. na monOsvaldo
Marcucel
Clasmse
16.
I N" 554.095 - Grand Cretran*. N9 624.886 - Móveis Prado, Ind. e
tagem do bico de calçado palmilhado Com.
No 644.110 - Cashmibel - Kari- Societá AvIonarla Vermourtl.
Ltda.
Lajos Radar - Pontos publicados
bé
S.
A.
Indústria
e
Comércio
tivi Spitmant F.ill Gancia
C N9 633.274 - Roberto Augusto.
em 9-9-70.
Classe 41.
NO 658.637 - Ki-Kiom Ind. de Pro- Classe 23.
No 150.588 - Processo para fabri- dutos
N"
562.323
Poiy
Screen
Coiy
Químicos Ltda.
N0 845.414 - Varejão - Tecidos
cação de aperfeiçoado material absorScreen Ipressora Coniercia I Irmãos
Abad
8.
A.
Classe
23.
vente de fluidos e toalha higiénica
Notificação
N° 645.432 - Daminik F:.-ção Clas.se 50.
catamenial feita com o mesmo - The
e
Tecelagem
Linense e. A. - ClasS -,.•daue
N9 622.193 - Kir* s
Anne Company Limited - Pontos puFicam notificados os requerentes se 23.
1
Eletro Quimiea Selqui Lida. blicados em 8-8-70.
abaixo mencionados a compareN9 647.014 Tex-Sec - Indus- se 1 .
N9 155.336 - Aparelho regulador do
cer a éste Departamento no tria e Comércio Tex-Sec Ltda. II
N" 634.223 - Santa Fies
peso sóbre a ferramenta para a sonprazo de 60 dias, a fim de efe- Classe 23.
1•:,.;
11: Wienenberger AI:urino
dagem submarina utilizando uni tubo
N9 647.113 - Tegece - Textli - Classe 8.
tuar o pagamento da taxa final
flexivel como jógo de hastes - Inspara que sejam expedidos os Gabriel Calfat S. A. - Classe 23.
No 636.582 - rI la Moriles - mc r
titut Français du Petrole, dez Carbucertificados:
N" 647.b97 - Deso-Pliff - Luis
-cadinhoVlMresLt-Cia
rants et Lubrifiants - Pontos publiAndras Requena - Classe 11.
se 41.
caldos em 9-9-70.
N9
NO
647.748
Eska
385.402
Baldwin
Lima
HamilIrmaos
N9 190.223 - Neva e original conPai'
/7' 658.031 - Vac
Knizniec k Cia. - Classe ao.
figuraçáo de cravos para ferrar ani- ton Corp.
mar Embalakein Mco l e:•na S A. N° 510.469 - Luder S.A. ind. e
N° 651.214 - Emblemática mais - Ferraria Petrópolis S.A. Classe 28.
nogesso Tatda. Indústria de
Com.
Ar elat
Pontos publicados em 9-9-70.
S. A
I N9 6e6.711 - Carlx:4 • 10,n-N9 37.697 - Cia. Química Indus- tos de Gesso - Classe 16.
NO 159.562 - Aperfeiçoamentos em
N°
851.615
Seinen
Jóias
Sem1
Indostr'its Químicas - Cai uJelor-.)
triai
de
Laminados.
ou relativos a tampadas de descarga
Ci isS. A. Industrias Quitnicas
No 390.600 - Hospital e Materni- nert Ltda. - Classe 13.
eletro gasosas de alta pressão - N.V.
NO
dade
S.
Germano.
652.937
Moustache
-Mousse
i
•
Philips'Gloeilampenfabrlekem - PonB..all
No 673.594 - Eram:
tache Modas Ltda. - Classe 23.
tos publicados em 9-9-70 - Em 29 N° 390.652 - Paulo Rossetti.
CL
N9
653.351
Anaenza
ComerComércio
e
Indlistria
LtGa
24°
472.974
Laboratórios
Hosbon
de maio de 1954.
cio
de
Jóias
Anaenza
Ltda.
Ciasse
47
Com
exclusão
do
-u
S.A.
Produtos
Químicos
FarmacêutiN9 157.510 - Coeiador Eletrostático
dicado pela seçiio.
se 13.
- A. B '. Dick Ccmpany - Pontos, cos.
N°
654.376
Landautex
NO
Evo;
N° 677.1'39 - Saaa .430.410
Metalúrgica
Lynce
ae. publicados em 9-9-70. - Foi anze sen
Meyer de Landau - Classe 36.
4A8.. Comércio e Industria - Ci
2411111ms se 48.
-ladoumte16pns. S.A. Ind. e Com.
N" 655.218 - ConsvIt
N Y 186.213 - Original Modelo de N9 640.613 - Siam Util S.A. InS. A. Indústria e Comételo
.-;. A..
N o 678.278 - Lena -Brinquedo - Francisco Alvarez Her- chletriact Mecânicas e Metalúrgicos. -Hillier
Clase 31.
1 industrias
dOuslt orila
nandez - Pontos publicadas em 9 de
N9 655.219 - Conlear - 8chillingN
Notificação
676
setembro de MO. - Foi apresentado
Hillier S. A. Indústria e C vtA ielc volta Inditstrias S
".•
um total de 3 pontos.
..
Depoi s de decorrido o prazo de - Classe 31.
1 NO 701. 960 - PM Supe%11)
N9 159.572 - Gancha de Carne ReN° 661.547 - Enadil - Enadil trominas Pettóleo Minas Ge ..4 1 A.
60 (lies, a partir da presente
tractil - Fruehauf Corp. - Pontos
data para recurso ou impugna- S. A. E riprésa Nacional ds imp. •Clame n46.
publicados em 9 9-70. •
1 N° 721.29'2 - Velas q urz Na•).)1-.Jr.
ção e se nenhum Interessado do - Classe 16.
N° 155.076 - Processo para a obmesmo se valer ficam notifica- F116(111 do L Castilho - Poli tiras 2- i r . zx
N° 661 ' 566 tenção de corantes da série antroquidos os requerentes abaixo men- 8. A. Emprésa Nacional de ImP .. Brasileira Ltda. - Claise 9.
nonazina - Cassella Farbwerke MaNe 568.146 - Cibos - C.lat.
cionados para comparecer a este - Classe 36.
inkur Aktienaesellschaft - Pontos puNO 661,679 - Linivista - (Jia. S. A. Comércio e
o•ao Departamento, a fim de efetuar
blicados eal 0-9-70.
o pagamento da taxa final, den- Lanif trio Alto da Boavista - eiab- Classe 50.
MaN" 600.800 -- Piscotro do prazo de 60 dias, conta- se 23.
R/PUBLICAS:AO: DIRETOR-GERAL
dos da data em que tiver ex•r DIVISÕES - SERVIÇOS E
NO 661.711 - Fausto - Casas nabu Okasid - Chsbe • 41.
NO 025.874 - Trio S. 1', (i . c pirado «guete prazo de recurso: Fausto Roupas 8. A. - Classe 23
:
SEÇÕES
s•••
N° 662.058 - Marajó - J. V Turiblo Soares Siqueira Tta.tal
N° 646.424 - Restalma
Marcas deferidas
Mendes Filho - Classe 36.
0.0. de 2-3-4-8-9,9-70
- I ma Sociedade Paulista do La-te
N°9 6e :.571 - Guelpa - Ouelpa
• Ean /0 de setembro de 1970
Classe
N9 545.533 - Dinilsa - Dinilsa Dis- Engenharia e Comércio Ltda.
41'
ar
I Lula'
N° 653.900 - 13
A,•.t
tribuidora Nacional de Iluminação Classe 16.
Predidos de Preferencia
Clas.e. 19.
S.A. - classe 8.
N9 665.356 - Benkert - Metal- Mend°nÇa
Olin Mathieson Chemical Corp. (no N° 622.607 - Cosmonauto - Cosmo- lpapierfabrik H . Benkert GMBH
N9 656 308 - Jafet - Coi. inpedido de prefemencia da marca Em- flauto Peças e Acessórios para autos Classe 11.
Claa
dustrial de Perfilados Jafet
blemática, - termo nv 791.802 ) . - Ltda. - classe 21.
se 19.
N9 666.965 - Balanço - InIndefiro o pedido.
N° 662.660 - Meber - Mecánica
N o 656.954 7 Dolza Brasileira de Calçados VU1Bertuol Ltda. -- classe 21 (com ex- dustrial
Reconsideração de Despacho
Chaya Moghisibi - Classe 19.
canizados
Vulcabras
8.
A.
Ciasclusão dos artigos indicadas pela se- se 36.
N° 658.092 - Flora - Ti.'reraTia
belbon S.A. I Inds. Alimenticias)
N O 094.070 - Detanik - Malha- Flora Ltda. - Clasee 50.
toe recurso interposto ao deferimento N9 665.137 Cacren - Cia. Auxiio termo n" 712.835 - marca Q-Re- liar de Construções e Reparos Navais ria e Confecções Detahik Ltda. -, NO 661.693 - Canavial • marme Guerreiro Falcão - Cla.sse 42.
Classe 36.
!res-Ko) - Resolvo, de acórdo com Cacren - classe 21.
N•9 517.681 - Lago Azul - (aoNO
699.733
Irilex
Corafecçoes1
art. 146. do Decreto-lei n" 1.005. de
N° 665.185 - Conselheiro - Auto
lobe Equipamentos Espeeiri-; Ltd.i.
11-10-69. reconsiderar "ex officio" o Juntas Conselheiro Ltda. - classe e. Irllex Ltda. - Clame 39.
N9 562.757 - 8. Thomaz - Es- - Clame 8.
despacho de fls. 41, publicado no D.O.
Ti g 091.246 - AeUrIzal - Cia. AgrtNO 634.077 - Uirapuru (Seeão TII) de 30-7-70, para o fim de cola Santa Joana S.A. - classe 43- tamparia 8. Thoniaz 8. Comer- cadora
Uirapuru Ltda.
• :18
irdenar a pablicação cio recurso de N° 094.785 - Joana D'Arc - Co- cio e Indústria - Classe 5.
N9 627.173 - Cadarllx - Inclus-1 No 649.780 - Coeur du f vou
(ls. 21-30.
marcial de ,Automóveis Joana D'Arc Iria
de Cadarços e Lixas Cadarlix Bebidas Marumby 8. A. In , f) itrla
Ribon S.A. t ineta. Alimentícias) Ltda. - classe 21 (com surclusSo do
e Comércio - Classe 42.
Ltda.
Classe 24
,no recurso interposto ao deferimen- artigo Indicado nela
.
N9 658.760 - E - Bruse.mo tioto do termo n° 712.836 - marca Q- N O e99.439 - Distrama - Meti-sana N° 647.141 - Crucible - Crucibie ekwell
IS. A. - Cia.sse 7 - C.•in
Itefres-Kot - Resolva de acendo com Distribuidora de reatores e Máquinas Meei Company of America. - Cias- as indicações
expostas pela scao.
o )( e ). 146, ai, Derreto-lei n° 1.006, 4 grleolan f.tda. - classe 21.
se 5.
e43 . 001 - Alfelan - Aliei.")
&e "3 . 10-69. reconsiderar "ex officio": N° 17.595 - Pantatete - anidelo
N° 648.762 Eeadil
Comércio, Importação e Exivi
• despacho de fi g. 43. publicado no Salrlorrandense S.A. - ciaeze 24
. A. Fan p iesa Comercial de Imp. S. A. - Classe 41.
D.O. (Sadio III) de 30-7-70 para o No 442.458
Wisinfar - Ind. e - Classe 241.
N99 563.649 - Iguaçu - 51etafim de ordenar a pulitica7ão do re-' Com. de 3 te fs nOrtIca W rin for L.da.
N9 650.544 - Vargas
Metalur- hirgica Iguaçu Z. A. - Class, 20.
tarso ne fls. 22-31.
geai ídargas Ltda. - Classe 11).
cl-use 6.
Pedro Bastos S A. (no pedido de' Ne mau - r-r•-ztonhe - DralcNO 563.794 - Compimgrat - 1.áltN° 660.242 - 1.40
Cerâmica
tOrr. Compinierat Ltea. - Cia'.. 38.
recorsideraçce cio que in- "Alt A. 0.
rla•se 11.
Mogi euaçu S. A. - Clatsse 111.
&fula a marca Elel,arit tértno nú- N° 514 144 - Si r! Remo - ComerNO 601.493 - Cota - Cita N° 661.555 - Enadil
Enadll
mero 2a3.166). •- Reconsillero o de- ciai San /tento P-16es e Afins LI- S. A. Empresa Nacional U !rup. Consórcio Ot tentador 'de rrt b • :hos
de Agrimensura Ltda. - Ch.sf.e 50.
pacho de indeferimento. pablirado no rnotad). - alasse 17.
("Lu:e 24.
D.O. de 20-2-67. para o fim de conX* 536.932 N° 6t2.593 - Flanex
Industria
No 606.125 - !COSA - IÇOSA ceder o reiestro, com os exemplares r .uhrifican• es Bardahl S.A. - classe e Comércio de confecções rianex J ndIlstria C: Xiense de 00t.lca 8.
A.
de fls. 38-40.
12.
Ltda. - Classe 36•
e - Classe 50.
Retificação de Ponto.

iversos
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PONTOS CARACTERISTICbS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO

nau? No 152i522_de
-Requerente t

04

: VALMET OY

de setembro de 193
=Is FINLÂNDIA '

um
ih

'Priv.de Iavenção:",.MEIOS PARA RETIRAR FÔRÇA DE UM

T0"

MÁQUINAS EXT.ERNAS
ReivindicaçOeS

1 . Meios para transmitir terça de um-tratar'para uma mkul,
''ssa

no lado de fora do mesmo, caracterizado por•compreender_um

ocupando as ponta de uMa.cruz hiDOtótiCa e f
nessa exttemidado,

situa4,se a,aber_tura por onde se p rojeta á pena; Os- furos', que po.-:deni, ser qdatro 4 ou mais, ou menos í .
são"..trapezOldes
irregulares ov
,
;noutros contornos; as faces do trecho oitavado terminam noutra ex'
tre midade numa linha :transversal circular um pouco
r ebaixada e, a-,k^
:•1)artir dessa região, 'S paredetoma o feitio de terminal Cênico
om

cinismo disposto em frente ao trator e'incluindo dois ou mais e,g,
, aos de tomada dos quais um adaptado para ser acoplado, por meio
,
de uma embreagem ao eixo de manivela do motor de trator ou a uma
•

menor diemetro situado na extremidade com a abertura, em qUtl
m' encaixa tampão tionCênico, com á ponta convexa,

•„.

Ponto ko 1 do totaUde,.3 pontos aoresentados:

•

extensão do mesmo salientando-se da frente do trator, ao passo
•

que os

outros eixos dr tomada são acoplados, por embreagem de /

PO. I

• transmissão, ao-eixo de tomada, acionado pelo Motor do trator de
modo que cada eixo de tomada girara com velocidade diferente.

-reamd NQ

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposi.

tado na RepartiçãO de Patentes finlandesa, em 20 de setembro de
- 14462, sob o n o 1717/62

182.592 de 8 de setembro de.196G.,,...
_
- Requerente': ÂNCORA INDdsTRIA E'cOmtRCIO .LTDA.
..ModólO I ndustrial: "ORIGINAL CONFI

SIO PAULO

GURA'ÇÂO EM ' SOLADO DE cALÇLDOS R

••• CORRE

-\
, Ponto ao 1 de um total de 4 pontos apresentados.

•.

REIVNCICAC

i .

ORIGINAL CO NFIGURAÇXO EM SOLADO DE CALÇADOS 'E
,
UftRELATOS") c
iluralidade de saliencias traN
, . por uma
.
, aracterizada
.. .
.
.
,
versais amp lamente sinuosas, ladeadas por
sulcos com mi cro-rugosi
. ,
.
dadas sup erficiais, e, ' neetas superficies
há outras saliências
em forma de filetes sinuosos dispostos em sua maioria no sentido
long itudina.; ra extremidade ou .
bico do solado, he ' superffeies no I
,
contOrno aproximado de lUnula,'com diminutas saliencias em forma.,
to de segmentos de filetes; 'nas adjacencias da-arcada, há um filí
te transversal, que descreve um arco suavemente convexo.
'• Ponno n o l'do total de 3 pontos apresentados.

2eRMO . N 0 182.441 de , 29 de agOsto'cle

, Requerente: ANDO S/A; INDUSTRIA E COMÉRcI0

fAtrt0

Modelo-industria11 "ORIGINAL CONFIGURAÇÃO EM CANETA DE eptal
•

REIVINDTCACORQ1.12)..

ORIGINAL C0NFIGURAÇA0 EM CANETA- DI , PONTA DE PI

ORA", earaCterizada por o trecho maior do seu corpo ter:periferia
Oitavada e as extremidades das arestas voltadas para a região dig.
;inteira concordam entre si, em arco-dt GircunforOnc1a; a partia'
desta região, ate a P6nta t ' sà- dito corpo romrsocção circular,coa
um trecho 'que diminui p rogressIVamento de diâmetro e4 após uma n.
na-do transição, 'prolonga-se em outro trecho, cuja continuidade
de redução diametral acentuada, para, a segiar. finalizar

,éte

0:14tr eAtidade troncónica, em cuja periferia h4 quatro furos,, cada

•

• 2270 Tárca-fe.ra 16

WAIR10 OF.CIAL (bew.o III)

TERMO N o 192.999 de L.$ ue setenta.° de ;967.

TEMO N2 183.275 de 29 de setembro de 1966.

Requerente: ICIWSIU Ir . 31(0 PAUIG

Re q uerente: JOVEM GUARDA (ADMIN1STRA;i0 E PARTIC1PAÇOES) LTDA. •

Modelo Industrial: "APARELHO PARA SECAÇEM DE FLORES, IMPEDINDO
SUÁ

Setembro de 1970

DESCOLORAÇXO' .

STO PAULC
und: l o Inaustrial! "ORIGINAL DISPOSIÇXO DECORATIVA t u SAIA-CALÇA"

REI VI NUÇA

piEIVInDICAÇOEZ

I -"APAhr.:Lrj PARA SLCAGaz t. r,..)RES, IMPEDINDO SUA
DESCOLORAÇIO", formado de ura caixa (1) com tampa (2) inteiramente:removival e presa por simples alças

(3) 40111

parafuso de pres-

são, agora caracterizada por ter int , namente uma camada (h) de
p6 . acsorvente coberta por una falha de pe7,e1 (5), seguida de uma

fólha de papel (7) e camada (8) de pá r!cativo, de forma a permitir a colocação das flores (6) , serem desrecadas entre as camadas acima referidas.

1) . 'ORIGINAL DISPOSICIO DECORATIVA EM SAIA-CALÇA"
modelo "evaseelou tranezio, co? cintura baixa, dotada de caa
delimitado por costura -?-, co. passadeiras -3- Para cinto,

coe

bolsos traseiros aplicados, forrada por dois panos frontais
dois aosteriores de tecido conveniente e adequado, caracteriZado
pe1c r ... to do pano do lado esquerdo -5- da face frontal ser igual
ao do 1:in direito -5'- da face trazeira, enquanto que o tecido
do lado direito da face frontal 4 identico ao do lado esquerdo .

Ponto n o 1 do. total de 2 pontos apresentados.

6'- aa face trareira, diferindo os lados alternados en função da
cOr do tecido, sendo una mais clara do que a outra
Ponto n 5 1 do total de 2 pontos aprosentaaos.

-4
TERMO N o 183.274 de P9 de setembro lø 1966.
4

Peg uerente: JOVEM GUARDA (ADMINISTR A •
s .0 t PARTICIPAÇOES) LTDA.
SIO PAULO
ModOlo Industrial: "ORIGINAL DISPOSIÇXO DECORATIVA EM SAIAS".

WvImarácegâ

TthHO No 183.830 de ?O de outubro de 196(
Requerente: GELOBRIS S/A. REFRIGERAÇIO - SIO PAULO

•

Modelo Industrial: "CRIGINAL MODtL0 DE EXPOSITOR COMERCIAL".

- "ORIGINAL DISPOSIÇXO DECORATIVA SM SAIAS", do

REIVINDICACUE§

tipo "avasee" ou'trapezio", cintura baixa, cortada em tris pdnos,
dotada de c45 - 1 - delimitado por costura -2-, de passadeiras 3 ... para cinto, com bolsos trazeiros -h- aplicados, caracterizado
pelo fato do pano central -5-, em forma básica de triingulo sai
confeccionado em tecido adequado • conveniente, porem em car condizente e diferente, preferivelmente mais clara, do que os panos
laterais -6- o -6'-, que se a p resentam co. idintico tecido porei

1. "ORIGINAL MODtL0 DE EXPOSITOR COMERCIAL", caracte
rizado pelo fato de se constituir do corpo paralelipaico de maior
largura • apoiado sabre rodezios, sendo que na face anterior *cru
interna dotado de porta retángular articulada, coe meia altura
a da do corpo paralelipídico e co. o comprimento equivalente
duas vezes • meia aproximadamente
Ponto n 2 1 do total de j pontos apresentados.

cor cr diferente, mais. escura

Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.

1

a
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gtAMO N g 182.833 de 14 de setembro de 1966.
Requerento PETRONEO PETROME - SIO PAULO
Modelo Industrial "ORIGINAL MOD21.0 DE IRVORE DE NATAL".
_ •

REIVINDIC1CUE

.•1, •

1) "ORIGINAL MOD .. t..0 DE IRVORE DE NATAL", caracteriza

-

içando-se a GIL& Sana° a Una gflerge anue
sueavnvaaelne

la super-estrutura i uma altura suficiente

da por um tronco ou caule, na forma de cilindro, encaixado na ca-

para proporeic~

/GNI

ço suficiente para permitir 4 . 2ntroduçâo lateral atfaX41
n 414111Xne

vidade duma base, com uma sequencia de reentrincias • sallenclas

ra parcialmente fechada das secçôes subseqpionteaw
circulares, e finalizada em friso inferior; no interior desta baReivindica-se as
se, esta moldado um enchimento pesado de •stabilizaçeo; no caule .

prioridades

dos eirrespondentes

sitados na Rep -artição de Patentes

estão fincados pequenos filamentos inclinados e outro na extremi-

In g laterra CD

da

parda diida

31 de igno 4111,

1962, sob os n Q a 29 167, 29468, 29469 •
29470.

dade superior; cada ramo ou galho,6 formado por uma haste enrola-

Ponto :I Q 1 do total de . 9 pontos apresentado,.

da helicoidalmente por delgada lemina picotada num dos bordos ,
presa na haste, por cola, fita adesiva ou outros meios; na extre-

-14 '

midade. inferior de cada haste vai ajustado tubete, encaixavel no
filamento cada ramo ou galho assim constituido, pode ser acondicionado, unitàriamente, dentro de tubo
Ponto n i2 1 do total de 2 pontos apresentados.
A
1s,

"i

••

, 'sn

,

.",

1/4\

. ,

\••••\11Í;

TehMO N Q 192.934 dr 14 de setembro de

[

To.

Requerente: J.J. CARTOLANO S/A. ALUM/N10 EMPRESS .SIO

g odelo

Pauu.

Industrial: "NU° ".'DÉLO DE CADEIRA".
RE.IYINDICACOES
2) KOV. NCDEI.O DE CADEIRA, ,aracterizado por ser cons..

tituido por dois pares de

pez,

laminados e articulados entre si ,

em trechos que são unidos,' ao alto, por um encosto, igualmente ti
curvado e provido de borda dobrada, sendo ditos

p4s,

unidos 00P

finas t:nvessas e sendo o assento, fl.ralmente, substancialmente
retangular, com reentrÊncias nos pontos de articulação,
TÊRMO N

Q 151

borda anterior da peça, suavemente recurvada para baixo.

765 de 30 de julho de 1963

Requerente: STOTF21T PITT, MIIED
Priv,de Lnvençào:"

PROCESSO

Ponto n5 1 do total de

ITGLAtERRA

PARA EREÇÃO DE 011 GENDASTE DE

TÓRRE

INDEPENDENTE E ESTRUTURA DE GUINDASTE DE TORRE ASSIM OBTIDA

11.

Reivindicaçõex
1 - O processo para a ereção de um guindaste de torre indePaa
dente que se caracteriza por compreender o montar-se, ao nível do
solo, um arcabouço de super-estrutura, glarnecido de um lado com
um painel destaclivel que quando removido, proposclona uma aberta
ra para a introdução e ereçáo da secçào mais ele,ada

OU

da pivot-

mestre da tõrre, e quando recolocado fecna pelo menos uma parte / .
da dita abertura, capacitando a super-estrutura ; servir como uma
gula para a montagem da secção de pivot-mestre o das secções subsequentes; introduzindo-se a secção mais elevada da tOrre de uma .
posição horizontal pelo

deslizi-18,.1ntroduzindc-se

a extremida-

de inferior Inicialmente, atravee o lado aberto do arcabouço da
super-estrutura; levantandi-a
bor d,
tor

uma posiçâo verticz.1 por um tam-

-.catado sobre a dita secçao e ac!oru,co por um mo-

L,..*uhiGo pela

Coe

meação; recolocando-se o dit(

.

pulnel destaca-,

2

pontos apresentados.

a
2.
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TaIDMO N o 183.899 de 21 de outubro de 1966.
Requerente: SUPERCOM S/A. DISCOS VIRGENS, ELEIRONICÁ t EQUIPAM&
Immo a s 150.955 de 22 de julho da 1O65.

Requerentes ILLEZANDER CHARLES CHRIStY Privil:gio de Ir:rangi°, " PRnCESSO DE FABRICAÇãO DE PROWTTO

TOS DE SOM - SIO PAULO
Modiilo industriais "MODELO Dt COLUNA DE SOM".

PAU FUMAR, COMPOSIÇÃO PARA DITO PRODUTO E CIGARUS DOTADOS

REIVINDICACOLâ

PomTA rfolr O DITO PRODUTO ".
AEIVINDICACCE4
1 . te um proc• g ao de fabricaçao cie um proauto para

1. MODÉLO DE COLUNA DE SOM, caracterizado por
caixa retangular em que a face operante (1) disposta

0111

Vela
Ulla

fumar consistindo em uma porção de corpo alongado cheio de ta

reentr;ncia (2) em Curva, curva essa que :f menor na parte gume.

• bico • ume porção de ponta auto-inflamave/ afixada em uma das
pontas, o ap erfeiçoamento caracterizado por compreender a fox

distincla
rior (3) e maior na parte inferior (4), de modo que a

mulaão de uma composição apropriada para a dita porção de

na parte su perior (6) • menor na parte inferior (7).
Ponto n Q 1 do tctal de 2 pontos apresentadolá

ponta formando inicialmente Uma solução aquosa slper-saturada
de um clorato de sadio, adicionando á mesma goma arinica

entra a parede de fundo (5) dh a dita frente operante (1) i maios'

etá

quantidade suficiente para •mulsificar a composição e uma mia
tura consistindo de carbonato de cil-cio precipitado em quanta,
daaa suficiente para reduzir e controlar a queima do clorato
de scidio pela ignição para comoustão sem cnama, misturado com
--"^

ácido tánico em qmantidade suficiente para acidificar á comp2
sição a fim de assegurar a Igdição do clorato; esfriar a eeul
são resultante at; co-srca de 20 DC • ia seguida aplicarumaquan
tidade medida da dita emulsio a uma ponta da dita porção do

corpo.
Pohto no 1 do total de 10 pontos apresantadon.

TtRMO N D 152.565 de 06 de setembro de 1963
Requerente: hARDON SOM ANO CUL LIMITED =12 INCLATURA
Invenção:" APERFEIÇOAMEWTOS EM OU RELATIVOS À HAtOIFISMOS
Prir.de

D.

CUOZO MERZU:MADOR E ZOLDE ".
RIIIVirdiCaÇOCZ
1

42
TeRMO N D 18..L83 de 19 de dzzembro de 19C6
heyuerente: buzzAVO SIÁ. COIERCIAL. INDUSUIAL E IMPORTAI,Oha
• SÃO PAULO
Deserho Industrial: "NOVO DESENCO PÁRA ~MEN/AÇÃO DL tA1XAS P.
ha PP n61.170,
gr.u.FOARIA E DE TOUCADGR*.
Bi4V/r.DICA:Ná
( s ) - "NOVO DESENHO PÁRA 01111).McNTAÇÃO DE CAIXAS PÁRA
PhODUTOS DE P l4FUMÁFIA E DE TOPCADOTx", caracterizado pelo fato
de
ronsistir na representaçU de um bezio a vela, eatilizado, solibte

mar, à noite, • a lua cheia no eu, refletindo o luar silbre

Aperfeiçoamen t os em ou relativos a maquinismos de embolo

mergulhado.- • molde, compreendendo um mecanismo de embolo mergu.
lhador • molde para edificar modelos pra proporcionar corpos dk
caixas retenvlares, compreendendo uma serie de e' nbolos mergulhadores montada sOhre um transportador sem fim, uma siri* de molde,

para cooperar com ditos mbolos wergulh:dores msntada pelo aeriel
parcialmente sabre um seg . indo transportador se, fim, mecanismo

pe

r
ra intrigar o dito . moliilo de caixa 1 c..da molde em seu turno,

dispositivos para mover continuamente os ditos dois transportado.
ria na mesma direçin e a mesma volocid.:de, caracterizados pelo ta
to de que durante parte do percurso dos dois transportadores, es-

141r4

Ponto n o 1 do total de

p ontos •Desatentados.

tes se movem sincronicament• em uma linha reta, que enquanto se /
movem em dita linha reta, o mecanismo age no sentido de mover t;

da embolo mergulhador para dentro e para fora de um molde, a fio
do edificar um corpo de caixa • que cada moldo compreendo um par

de olemantos confornadores montado no seguneo transportnd ro, eaa •
fim adaptado para dobrar para cima as extremidades dianteira •
traseira da caixa, ditos •loesntos conforsadores cooperando com

trilhos fixos adaptados para dobrar para cima os lados da caixa
em virtude de ve á medida qme os elene.ttos conformadores movam.
ao 40

1,:.o

de dita

reta entre os trilhos, ditos elemento,

DiARIO OFICIAL

Terça-feira: 15

Seção III)

betèrribro de •1970- 227.4
oomor

• trilhos , em conjunto, proporcionam um molde retangular,cuiff
•

Seitio' corresponde Substancialmente ao fundo da caixa.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita

do na Repartição de Patentes na Gra , Bretanha, sob ng 34.361/.62,em

‘2.1

.de (1)

a a *nomeai :da areia* Ualteifte 11

•

e pelo menos:

" le'

o

°3-rs

34.Ik

3 , pOr cento,.por peso . , de silomana (2), sendo q ue a 4hantidadê
de' (3) tal q ue haja de 25 a 97,5 por cento, por pesa da
(33

PD de setembro de 1962..
tonto n g 1 de um total de 5 pontos apresentadoa,'

.

-

a da 2,5 a 75 por . oentos . por pese, de-(1) e (2),' 1241eedp dbre 00

pisos combinados "de (1), (2)"t (3).
Finalmente a depositante reivindica a priarldade áo

resondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Lata dei
Unido da Amárica 6 Norte em 4 de junho de 1962 sob n g 199.614.
-,Ponto n g 1 do total de k pontos apresentadora
TERMO NO 183:b39 de 6 de outubro de 1966.
Requerente: JOVEM GUARDA (ADMINISTRACX0 E PARTICIPACUES) LTDA.
_

6X0 PAULO
Modelo Industrial: "BONECO CARICATO".
fiEIVINDICAÇOE

1 g ) "BONECO CARICATO", dotadc, de tronéo .1- substan.

'1£11M0 N g 154.773 de 22 de Novembro de.1963
ALEMANHA
.dequerente: , KALLE AKTIENGESELLSCHAFT
pritlesio -de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇA0 DE TONAltIZA.
DORES PARA FINS ELETROFOTOGRAFICOS""

oialmente aterracado.de onde saem'àuas pernas.
sas, terminando em

-2-

cUrtas e gros. -

..3'curtos, dotados de quatro
artelhos -4.
,
um grande e tres menores, todos toscos; de . dois 'braços -5- tatati4m
p4s

curtos er grossbs qui terminam co mãos espalmadas e grossas

.41EIVINDICA04
• I - ..i'onalizadores para.,.......etrOfotograficos,•.consistia
do de 'resinas e, eventualmente aditivos, caracterizados pelo fato
de pJasulrem forma esférica ou quase esférica.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente PI'
dido depositado, na Repartição de Patentes da Alemanha, em 24.de
movmAbro de 1962, sob no K 48 292 1)(a/57b..
-Ponto dg 1 do tdtal de 2 p ontos apresentados

de,

onde saem quatro dedoá -7--abertos, curtos. e-tosCos; : a cabeça -8.
do boneco /s. :ia do tronco, sem pescoço, substancialmente Achatada
lembrando um triãngulo ' com o V‘rtice voltado Para baixe ', quase sei
testa e'tendo a linha de :implantação dos cabelos' arrepiados , .9.
situada entre a linha de implantação das orelhas -10- bastante.
grandes, afastadas do craneo terminando apontadas para cima; pelo
.faio da face do boneco ter grandes olhosredondos -11 L que ocupam

ÊNIO Ng .1/46.217 de i! de janeírO na 19b3,
Requerente:100 0NY ODRNING. CORPORATION

cerca de um' terço da superficie da mesma, um nariz '-12- extrema.

PROCESSO' PARA TRATAR PANOS CELUIMIC06.

Privil;gio de Invenção'

cOMPOSiÇOES PARA LSTE,JIM E OUTROS USES INTUSTRUIS
'REIVINDICAÇOES

:mente chato'e largo, projetado Para
ra g ada

4

por compreenderi . aplicar ad'pano (1) uma.siloxana contendo unám
O R'
.WA que cada.R'
das da formula.R

0e O, 1 ou I 2,-.cada R é um radicar divalente de hidrocarbonetos de
1 a 16, .inclusive,' ;toá(); C, o qual est; isento deinsaturação A
lifatica e' o' qu'al esta ligado a N par meio , de'um .Átomo de 'carbono
no arow;tico, sendo que 'q uaisquer unIdadec restante, na.dite.¡¡.:
,
Z.ee 3
em q ue A e Oy
loxana tim a fnrmule-(CU.,),,SiO,

% ,:mula , Unitíria

R 4,£,

(CU.3 ) aR oGIO

•

Ineiusive,m uma slloxana , da,
9uel g.

frente encimando uma boca

Ponto . n d i et total de 2 pontos aoresentados.,

Processo de tratar panos celulj slcosv caracterizada' .

• tem um valer médio ,de 1.,'0

a

em arco-inferior -13-.

Z ou

3,

•

:tem, um valor lue;dlo de 1,75 . a Z, inclusive, é 2 '4 O ou 1, é (3)',
ma resina resiStenteAoenrugemento:, estando a quantidade du3
•
meteriois, aplicados Anpano, náme,proporçâo,:.por
• iaa . b a da p elo menos 2 ror cento, por . 1;:so..baS e' adO ,;Abre o 0530

QEIC!kl. (Seção

•1

2274
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TP-RMO N O 15L. ra2 de 18 de no‘emb -e ia 1963.
Requerente: Jossrm UIRSCH VINEBERG OANADI

MN IN 134~

Prtvi g rio de Invennão: "APERFEIÇOAMENTOS EMSACUS DE PAPE"

de». din aitábro, tia. i9
~OREI? = = 310 PAULO
evgyAlíglp da Invenção* "CIGARREIRA CUM ACENDrD01 AUTOMATiCO"

EIVINDICACS

1 - Aperiesamentos os sanes de papel, oaraoterimaaalt
por compreendo:roa um elemento tubular de material fiar:frei, em

RE/TINDICACOE§

t8

lha, tenio plredae laterais opostas a Iam:aboca ou abertura dttini
da p or por;Oes dos bordos dar referidas paredes laterais, una. 14.
lha essen n ialeente ret.Ingular colado a uma das riferides paredes
laterais, formando a citada fdlha cos uma das paredes laterais
uma ai. e.a de parede de duas. camadas, e abar oposta: pareialmente
oortadal • separadas da referida área de parede lateral de duas

• • CIGARREIRA COM ACENDEDOR AUtO gnICO", formada de uma
caixa retangelar, pana caracterizada por ter intsreameata duas/
hastes verticais que serves di laxo para engrenagens, sôbre as /
'quais giram duas correias coa garras que transportem os cigarros,
colooindo-os um a. um sobre o pavio do acendedor automático.
Ponto n e 1 do total de 4 pontos apresentados.
a

:lanadas e da aullts das reter/das Paredes laterais formando Mie an
• bertUra para alia.
Ponto n g 1 do total de ti pontos aprobwentadode:

!kat gt 154.397 de 6 do Novembro do 1,65
tequerente: CLUIS PEREIRA BORGES = 310
= PAULO
brivilágio de Invenção: "NOVO DISPOSINVO PARA REFÔRÇO e ACOPLAMETO DL SARRAFOS OU TÁBUAS PARA ARMAÇA0
DE EMGRAJAZOS, CAIXAS E OUTROS"

/UM N a

153.141 de 27 de setwihro de 1963

Requerente 8

GIBA SUCIÉTLASCUUL

Privilegio de DaranOor d.

Paca= ma à PRISPlE41.1 DE NOVO&

(202AXXLS DC AURAWDOMIL *
ELEIYUDICKCOLS

•
1 - "N0/0 DISPOSITIVO PARA REFÓRÇO E ASOPLAMENTO DE sun
OU risms PARA AREAÇXO DE ENGRADADOS, 2AIXAS E OUTROS", compista de una pega metanos apresentada em várias disposições, e
caracterizado pelo fato de apresentar formato em "L" com a paz
te (1) . 00rrespondente à haste inferior do 1." possuindo vio (2)
direogio loneltudinal • tendo arojetado de una de suas extragdadee, p•rpendicularaente, ame parte aut.,* (j) (ou tripla) com
go 124) e (f) orientados ortogonalmento entre si.
Ponlo no 1 do total da L. pontoe apresentados

1138

ECIVINUICAÇUS

1- Processa para a c..e.:arle,ib de corantes de antreqg
nana / da formula

riCO--.(--->•••••-•if I
Hei.
idal-r"Cj>02tçd

caracterizado Ralo fato de qui 115. dirrino-aotraquiaons e o:mia
sada cca halogeneto do 2:4-dihs1tigunc-bd1zolla, nuns proporção

molar de 1:2

e

rinelavnte G depositante reivindica é prieridada ac
correzpondente podido depositada na'Regartição de Patentes da

Sci:e ea 28 de setembro de 1962. e 26 de agGeto de 1 963 Nb
mo ap . 1.143:'-: • 141.5/$3,
Pca.0 n a 1 da tz.:11 de 4 p.m.:os apreavatades

•

,

Terça-feira• 15

DIA!"-U0 OF:C:AL

- TARMO 20194.297 de31 de (AltubrO 'de 1963 'Requerente: ming /CAPELWER = = SIO PAULO 2.
P rivilegio de -.Invençãor-*ARMADILHA PARA MOSCAS E OUTROS INSE'TOS' .
REIVINDICArOES .

I

'EMO N o l58 2 73 da 9 de 041 do 1.';'4
fteQuereates JOSE MARIN gAGLUE E CARC6N COSTA V.ALTRETE ,mSÃO 1,117LO
Priwil4gio de Invençãoi " DISPOSITIVO PÁRA ISFAdlaREZSCAS *
--*EiviNwci-Ozs .

- • 1 "ARMADILHA PARA MOSCAS E OUTROS I NSETOS", ^)caracteri;ft essencialmente pelo fato-de ' ser constituída mor taMa,Vasilta/
(1)de vidro, plistico ou outro material; apresentado_eoformal
' globular ou outra, •e -e apoiada sare pás (2) de mpOdo, tendo .sua
'base voltada para dentro, formando em.
no .seu Interio,,
_ um
.
reservatOrio (3) . para líquidos, e deixando urna abertura (4) ma /
região central de sue parte inferiar,"e ,poSSulmde, superiormente
- uma abertura (S) -com tampa (6) removível.'
'Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.
Se

-

prefez.ta
visposCif.i.se paz.
estabelecimentos
pai-latrias*
congiánarei,,c1.
bugues;
temente
, ractariza4o por . conTesender ama armeção suporte formada por duas
barras,mtidas retilinaas, =xotadas em 2 invertido; armação esta
.
_
te
delgada,
de mmje ramo torixon.i.al inferior Tenda ume. pluralidade
.
.7)
'tiras', feitas de Preferen cie CMaterial plástico nerlvel; igual
.
mente distanciadas entre si; afimedat /4w-siai= encaixa em ' cot ,
respandente orifícios previstos Ma:acme; cate Dutra Meneira.ada •
• quada qualquer; e:Tor Sua var,o . ramo - vertical da nesme *remoção ."•,
. sendo dotado de um terminal superior de ' acoplamento, uom um orifá.
_cio diamtral, possante e maisxim :ParalMSo radial:talante, respec.
tivomente Taro apliceção e:ratenção-ao .eiXO de uriMotor'alternatà
•

.709

on:mecnnismo ' de..,:orde on'outco,:eçavalento
',Ponto no 1 , do total de 2.pontós8Presenta s..

TARMO No 1$7.0+ de6 de "arpo de 2964
E.U.A.
Requerente: prl-ux CORPORA?ION
Privilegio de Irr;enção-: *INS4AtnID , DE EUTROCSAPwarernTO"
REIVINDICAÇOES
Instalação.paã:eletrocnepeamento„ compreendendo uma
'estrutura especialmente desenbada'para a ' sustentação de tanques'
t
contendo liquido, varacterimata
transformável e, e - conetitulda, para e'ste fim, por elementos trags
versals e longitudinais ligados entre si de ume maneira desMea'sá .
vel, ficando os'enmerisrentosi ides elementea longitudinais, pelo.?
.fenos, em função de um mOdulo, de maneira quei ..dependendo da se ,..leção . de ditos elementos longitudinais,vrias estruturas Podem/
. ser obtidas ide aclOrdo cem asmecessidades do seu uso etc' espaço
disponível.
. 'requerente reivindicam pribricreue correepondanate rpe
dido depositado ria Repartição de atentes Saio., em 14.de Março/
de 1963 sob no 3231/63.
Pontoaria. 1 do *total 4e '9 mantes epressantemoa:
pelo to qtre esta %St ru tura 01;

d :

;IRMO 1412 16O.1333 de 13 de 'juibo de 19í4:
• Requerente: N.V. PHILIpS , OLOEILAMPENFABRIEKEN- HOLANDA
Privilegio de Invenão:_*, AFTRFEIÇOAMENTOS n ' OO:RELATIVOS A.DIS.
- POSITIVOS CESTTAADOS'A TAZU Á TNTERRUPÇXO INSTANTINEA DO MOVIMEN,
.
•

TO DE UMA FITA POR MEIO 'DE 13M MINEM ME ONTRtIE INDEPENDENTE

---(TEàA DE,W1ADA

TASTAATINEA)

DOS APARELROS-DE GRAVAÇA0 E/OU RE .

PRODUÇIO*.

-MEIVINDitinES
1- j4arte1çoamentos ta ou 'relativos a dispositivos destana.
dos a fazer e interrupa'o instentenea ainmovimento dm uma fita •
meie ,de mm ele:Manto a. contrele independente (tecla 'de parada
instananea3-,Mos aPareltioe da green:e° el'iou reprodução, nos *1S
afitaenegadado rarretel alimentadore acionado por um eixo prig
pulsor, centra emnal e Sornada e fitaam:sua condição de runclo.
• oamento por um relete oompeeesor disposto sebre Um apóio ajtitte
rolete este que e elevado por meio do elemento de cOntrele
- Para interrupção abrupta do ,noyimentwda fita, Caracterizado pe
• to tato do apOio ou suporte ser ajpst$Vel atrads cut ação de UM
-,, •

2276 TCr..a-feua
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ThiX0 K g 154.966 de 29 de Novembro de 196j

Re t uerente: PRIPAAZ S/A = a BUI?
Pr2.11:.in ne Invençéo: "APARELHO DE PRUAGANENTO DE DISTRIBUI.
00 DE CARTDES POSTAIS, LEVANDO UM REGI§
?RS-XIS SONORO, E PROCESSO REGISTRADOR D4
TAL: CARIOU

111 ale eleliefito* de transmissão atuados por um •lmtrolmon ou ri.
414. tende um dos referidos elementos de transmisailo Ima alavanca,

lentas& se rotação sare éle, que coopera com na freio para o su-

fitiv1soicsco4

porte do carretel alimentador, havendo ainda nu •Imanto de su
Wirte ou apõio para a referida alavanca, elemento de suporte és .

1 aparelho de pre-p......mento de distribuiçéo de cartões
postais levando um registro sonOro, caracterizado pelo fato que
;le compreende um distribuidor de cartões apresentando uma super
fieis co. capacidade para receber dito registro, um dispositivo
para registrar, meios de 'elogio dos ditos cartões e meios de c.a
mando do oito dispositivo, tudo de maneira a permitir que o utile
te registre, ;le mesmo, uma mensagem sonora num cartin &nt.crior.
mente escolhido.
A requerente reivindica a prioridade de id;ntico pedido
depositada na Repartiçio de Patente Sulca em 10.11.62 sob o no
lk
Pontn no 1 do total de 20 pontos apresentado*.

.te que 4 atustével por ação do elemento de contrõle • que, quando
b elatrolman ou reli é excitado • mediante atuação do elemento de
tentrole, opera o freio • eleva o rolete compressor, afa,tando-o
to eixo propulsor.
& requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi.
aO depositado na Repartição de Patentes da lustria,
leo de 1963, sob n o 5678.
Ponto n iP 1 do total de

16 de ju

4 pontos apresentados.

.4111resaer

18
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TiRMO NO 157.212 de 28 de rever/C.1J de 1964.
Requerentes LE FOYER ET CIE - França
Privilegio de Invençiot DISPOSITIV1 DN ACOPLAMENTO

ÉCRXO RR 155.326 de 11 de dezembro de 1963.

Requerente: BURNDY CORPORATION . E.U.A.

DE UMA PEÇA MACHO E UMA PEÇA TUBULAR, ESPECIALHENTK DE
UMA CANETA E SUA TAMPA OU COBEEriURA H.

ellállígio de Inven9;o: "COXEEI° EM PONTE ELÉTRICA".
lV11lDICjC ets

givimp1on3w,

1 • Conezio em ponte elétrica, caracterizada por com-.

1 - Um

dispositivo de acoplamento de uma pega

' prebendar um dispositivo condutor, tendo uma ruperficie terminal .
• a; ponte com p reendendo uma pluralidade de condutor** individue18,

macho com uma peça remoa tubular, caraoterizado pelo a'

• dispositivos que se ajustam com o dito dispositivo condutor

to de comportar em conbinaçio, de uma parte uma peça mg

dam

•

a lite ponte para manter contacto eldtrico e mec;nico direto

élb tee

a superticie terminal • a parte terminal de cada condutor

da

A requerente reivindica a prioridade do correspondente

¡éneo depositado na Répartiqío de Patentes dos E stados
Mudos de
. .
Riditem em 19 de dezembro d. 196Z sob n o 245.900.
Ponto n o 1 do total. de 8 pontos aoreeenMidoe.

cho que tem um certo nximero de pe4uenos ressaltos ou sa
lantim

de engate ou travamento obtidos segundo amada'

tecnicas conhecidas por moldagem, por usinagem, ou 40
mesmo tempo por moldagem e pela colocaç4o de um anel ai
telico deformevel adaptado ; fOrça sObre os pequenos :1g
saltos moldado*, e de outra parte uma peça tubular de
material plestico que apresenta, ao menos em sua parte
da entrada e de acoplamento uma certa elasticidade, a
parede interna dessa parte sendo ollindrioa, o dametr0
dessa parede sendo ligeiramente inferior ao diimetro do
circulo circunscrito aos ditos ressaltos de engate ou
tratamento da peça macho, e essa parte da entrada e de

acoplamento comportando, a uma certa disancia da entra
da, um rebaixo interno cirtular cujo dienetro sons/

vilmente igual ao diemetro do dito círculo oiranacr4to
aos ressalto* de engate ou travamentOk

•
DIÁRIO OFICIAL (conao tu)
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.G.-01' 4 .

, reSpouriente- pedici0 depositado na Repartição de, patentes
citt Franca, em 7 . de .março de 1963; sob no. 927.115.
Ponto n P ' 1 do total . de 4 pontos apresent84a,

TERMO NA 152.860 . de 23 de Julho di
.
Requerente; ROL? CARLOS MUCKE = = S10 PAULO
Privtlegio de Invençãoi "NOVOS APERFEIÇOAMENTO -E /MTRODUZIDOS BR
FLÂMULAS"

uivt
_aluoga

,r19. 1 '•

"

TÉRMO N o 156./19 de 16 de jenaro de 1964.
Requerente: AURA-ISM/5TM DM MÁQUINAS LTDA Sio Paulo
Privileélo de' Invenciol w.APERFSIÇOAMENTCE EM MÁQUNCS INJBTORAS
WPLÁSTICOS
.

1 'novas APERFEIÇOAMENTOS INTROWZIDOS EN . FIAMULAS",
racterizados por Introduzirem-se um novo acabamento na supe 'rfi ele das mesmas, pelo aveludaMento produzido por máquina eletrostática, em várias caras e tonalidades, fomando um se1eVc . w relacio aos.elementes . da propaganda es si..
Ponto- nA 1 do total de 3 , ontOs apresentados:

• Std261~,

1- - Aperfeigoamentoa •em 14quinas injetoras is
aos, do Aipo 'que compreendo dois platOs verticais de sapbrte pg
ve:o molde, sendo um fixo e o outro deiliSente ao longo de guias
horizontais montadas entre o primeir4 e um cabeçote anterior,d1
to platO mOvel-sendo acAonado em derlocamonto por um conjunto

' hidráulico, cuja haste

agi/Cada direta e Centralmente em sua
face posterior, caracteriaados por UW dispositivo familiar e de
.
trave para o fechamento doe pIatis, montado , entre os . referidos
á

cateçote anterior e platO smivel, • formado por ' quatro ' jogoe de
braços articulados, dispootoe dolo superiores e dois Intariore$,
ceda jogo sendo 'composto á partir de ua braço retilineo, arta.»

•

lado, pelas extremidadeS opostas, a ma par da mancais fixos
plató mOvel, e ao torminel en garfo de

movo

UM

$111

braço iM L, ate

por sua vez estando articulado, pela Outra álaránidad• 5

OM
mancai fixo ao cabeçote anterior, • formando ainda Uai palita 4t
•:vánçada para al4M de seu terminal em garfo.

p

Ponto m0.1 'do total de 2 ontoe aproaentadoe...
•
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- IIIVINDICACOW

tr

.

ft; "

•.TIMO Na 150.535 de 5 de Julho de 196!
Requerente: JORGE CURI =810 PAULO .
,Rrivilimio Ca vencio::"APERFEIÇOAMENTO-M EMBALAGENS :PARA CAMISA:
OUTROS"
•

,
1 - Aperfeiçoamentos em emoal ageris . para-cmewses • outros,
*Ri tio que compreende um saquinho pl:Isticó ou de outro material /
idequado, caracterizados pelo fato de uma " das-fahes que o compoef
' ser prolongada na extremidade aberta cio Mesmo em aba, a qual., e 40.
brada para traz e" fixada em seus laterais ao sag:unhe por solda *
letr;olca ou outra.
.ionto
um VI) do tata3 dA 2 p ontoo aprOieüt-ados.

na

2273
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1,artilMO N O 151.006 de 23 de Julho. de 1963
*quarenta: LAURINDA AZZEM FERRAZ g 510 PAULG
ftaq vilealo de InveosiOt "NOVAS DISPOSIÇOES g APRESENTAÇA0 Eit 6ADEa
dETAS ESCOLARES '‘DE IDF.miTIPIC/C14 P4 4414
RALL

I
*
demi dag/ir:anta removivelmente Ingatgda dentro do encaixe atraVall
da abertura de centro da coberturas ficando uedantemante engatada
•travis do furo da gazeta a sei- vedada • ainda desliaável na mesma
dita haste ficando exatamente engatada dentro do encaixe e fundeaD

UIVI)iDIGACOf11

"SOVAR DISPOSIÇOES 1 APRESENTAÇIO EM CADERSLTáS iscutAIDUTIFICAÇA0 EM GERAL", constituído convencionallente de
preeo i uma ba g a que lhe serve sambem de cobertura, cara}terizado pelo fato de ter a base abrigada numa capa que possue em
lua faia :Marna e centralmente em sentido vertical duas aberturas
hdjacianim que conformam dois poisos onde se aloja a capam • por /
poder ter sobreposto à base um cartão ou ficha de identificação, I
POde ou sem Potografia; • por poder ter um ou sebos Os bolsos atra*assados por eimmuena peça conveniente que sela e lacra um ou amoos
as bolsos.
Poeto O 1 do total de 2 pontos apresentasoi,
.

do no mesmo e tendo uma limpa fenda transpassanta lateral estende
do-se do fundo da haste para cima e alem de dito chão da galeria
terminando na mesma, expondo i dita galeria sOmente uma parte predeterminada de fenda acima de dito chão.
requerente reivindica a prioridade de identico pedido
depositadO na Repartia° de Patentes norte-americana, em 31.7.6,,
sob n 0 Z98.946.
Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentados%

1

TERMO N o 138.548 de 27 de abril de 1962.
Requerentes COgPAGNIE FRANCAIS; DES MIE= COLORAM&

Praça.
Privilegio de /nvençioi PROCURO PARA A PRCPA11410 Dl
'OVOS PIGN£NTOS DISAZOICOS 1.4
BPIVINDICACOE3

1 - Processo para a preparação de novos pigmentOe
TERMu rI Q 155.017 de '2 de dezembro de 1963.

disazolcos, caracterizado pelo fato de consistir ee cogulai

Requerente: EDWARD HOWARD GREEN - E.U.A.

o derivado tetrazóico de uma amaina de fórewie

Privilegio de Invenção: "ESTRUTURA DE SILYULA PARA EMBALAGENS re
PUIVERIZAÇXO ' SOB PRESSZT.

1
lEIV1NDICACOEQ

- Uma estrutura de válvula para embalagens de pulveri-

zação sob pressâo do tipo tendo um membro de Jobertura adaptado pa
ra ser vedado no alto da embalagem, dita estrutura de válvula ca-

Nal

11211

la qual 1 representa um átomo de hodrogénio, ou de cloro, 01

racterizada Pelo fato que ela inclui dito membro de cobeitura, um
ruro de centro no membro de cobertura, uma gazeta elástica anular
'tendo um furo de centro, uma caixa Oca 18 válvula tendo um tubo de

um grupo metlla ou metóxi, co. o acetllacetaoldo d. fOrmula
4

mergulhar montado na extremidade do fundo da mesma. um :abolo reei
p rocável de válvula na caixa tendo um encaixe Cego no mesmo abrindo para o alto do embolo sendo o encaixe aumentado naquele ponto

CO -

CE!
'

Ca,

• CO

El -

110

1

de cloro ou um grupo estila od

'ara formar uma galeria Cuja chio do fundo se encontra num plano

na qual Z rmmresenta um

merpendicular para com o telim do encaixe e definindo uma forte Jur

metOxi, a razão de uma aolecula do orimeiro coaposto mira 01

ao com o mesmo, un assento se vaivula anular no alto do embolo

da duas moleculas do segundo.

át.030

Reivindica-se as prioridades dos correspondentes pg

mircundanao a galeria a estrutura ficando montada no reabro de copertura com a caixa montada no fundo do membro de cobertura e pren

didoz depoiNiLados na Repartiçâo de Patentes da frança, em

lendo a gaxeta entre si e o membro de cobertura e'uma mola na Cal.

A. lunno Ide 1961 e 13 de janeiro de 1962, sob Nos. 864.186

xa pressionando o hbolo para cima contra a gaxeta, a abertura dr

884.761, resp3ct17amente.

centro, encaixe, galeria e assento da válvula ficando toddr coleai...ente a linhados, e uma cabeça de pulverizacãO tendo um- Last.

• Ponto órilco apresentemm

9
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TARRO N o 158209 de

8

ZeRMO N Q 144.508 de 9 ' de nowombro de 1962.

de abril de 1964

Requerente: LUIZ CORREA DOS SANTOS =1= SXO PAULO
Priv.de Invenção:" APERFEIÇOAMENTOS nos MÉTODOS DE FfiaRTrArIn Dg
.ACUMULADORES 8 PRODUTO RESULTANTE n

Requerente: THOMAS JENKINS LEWIS Privilégio de Invenção: "CREME DE PELE CONTENDO OELATIO:della)
VISCOSIDADE E BAILA CONS1ST£NCIA DE GEL".
pEIVINDICACOU

Reivindicações
L'.

res

•

tora

Aperfeiçoamentos no; metouos de fabricaçáo do acumulado

produto reaultante, do tipo chumbo-ferro com solução cOndy

à

base de ácido sulfárico caracterizados pelo fato que e

um creme formador de película de cosmètico, para

aperfeiçoar as propriedades de absorção e retenção de umidade de
pele, caracterizado por compreender um creme base que é uma emul.
são io tipo água em br.do incorporado, em sua fase aquosa s,

placa positiva e constituida por uma grade de chumbo impregnada

Oina quantidade na faixa de 3

a

15%, baseada no peso do creme aca

com uma pasta de oxido de chumbo, devidamente prensada e que a /

Pado, de uma gelatina do proteina de colagênio que é um hidrolisa

placa negativa e constituida por uma grade de ferro preenchida,/

do cOm ácido da pela do animal e que iam uma consistência de gel

mediante prensagem, com uma pasta formada por Oxido de ferro

abaixo de 50 "bloca" t,.amas, 4 uma viscosidade abaixo de 20 m111..
rc!Ms
. --• ,,Ponto n°1 do total de 9 pontos apresentados.
rzr.M0 No 157.767 de do ae março de 19b4

mia

turado com um ligante e um anti-sulfatante sendo cua aletr011to á uma solução aquosa neutra.
Ponto no 1 de um total do 7 pontos apresentados.
TARRO N o 157.867 de 25 de março . de 1964

Priv.de Invenção:" MEluS DE PROTEÇÃO PARA UMA LINHA DE. TRANSMISá

Requerente: PABLO FERNANDEZ ATIENZA =I= S.PAULO

SÃO DE CORRENTE CONTfNUA ENTRE ESTAÇÕES CONVERSORAS ".

Requerente: AI1MANN4 SVENSKA ELEKTR1SKA AKTIEBOLAGET l SUCIA

Priv.de Invenção:" APARELHO DSPURADOR E ' REGULADOR AUTOMÁTICO
..DE AR".

'Reivindicações .
. Meios de ' prottção para uma . linna de transMissào de cor.".

ReivindiCações
1 - Aparelho depurador e regulador automático de ar,caract/
rizado por compreender inicialmente um corpo separador de impura
zas, provido de um orifício central da funda, bem como dotado de
suportes externos laterais para s fixação, e formando ainda supera

/cote continua entre entaçOes conversoras. caracterizados pelo
fato de com;.reende'rem melo sensíveis a voltagem influenciados
.pela Voltagem de linha, um dispositivo de retardamento de duas

O •
a„

tapas influenciado pelo primeiro dos referidos meios sensíveis a
voltagem e proporcionando um retardamento de período em duas fa.,

ormente um flange anelar, sebre a qual se aplica uma tampa,fixa-

ses, correspondendo a p r imeira fase ao período de amortecimento

da por parafusos a intervalos regulares, tampa esta dotada lata'

para as oscilações de voltagem que ocorrem na linha sob uma 1'2..1

:lamente de dois condutos radiais e dinmetralmente opostos, senda

Iria de linha, corzespenne%dc e'segunda fase ao período de uma rt

um de entrada de ar com impurezas, proveniente de um grupo com-

de_de corrente alternada conectaal a uma estação conversora, e

pressor ou equivalente, e o outro de saída de ar puro, ditos cog

meios de livramento influenciadon parcialmente a partir do dispa

dutos estando separados por um pescoço central vertical,formado

altivo de retnrdamento e parcialmente a partir dos ' outrosmeios

pela prepria tampa, e comunicante lateralmente apenas com o cozi.

sensíveis a voltagem, ativand- os primeiros meios sensíveis a /

duto de saída, que e dotado de um pequeno orifício lateral,dite

voltagem os meios de prOtoção sob uma certa variação na voltagem

pescoao avançando para o interior do corpo separador,a1 sustem.

da linha, e os outros meios sensíveis a voltagem conectando os /I

tando um disco horizontaldefletor, e mais um filtro central

selos de livramento ao dispositivo de retardamento durante a se.

loogitUdina/, interno a uma capa cilíndrica

runda fase do retardamento de período sob um determinado nível /

Ponto no

1 de

um total de_7 pontos apresentados.

baixo de voltagem de linha
Faivindlca-se a prioridade do correspondente pedido deposi.
tado na Repartição de Patentes da guecia , em

21

de março de 196j

sob n o 3072/63
Ponto n o 1 de_um total de 10 pontos apresentados
ércsx/

á
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SÍMBOLOS NACIONAIS
LEI n.° 5.443, DE 28 DE MAIO DE 1968
▪

Desenho da Bandeira Nacional, em ctires

r

Desenho modular da Bandeira Nacional
Tabela de Correspondência das Estrêlas e Estados

Hino Nacional
Parte para piano
▪

Partitura para orquestra, em Si B Mninr
Partitura para orquestra e canto s em Lá Maior

▪

Música para Banda

a. Poema
Desenho das Armas Nacionais. ene córes
Desenho das Convenções Heráldicas das Armas Nacionais

1),Genko do Selo Nacional

IDVULGAÇÃON:1.05

PREÇO: Cr$ 4,00

A VENDA
Na Guanabara
Seção de vendam Av. Rodrigues Alves. f
Agência Ministério da Fazerr,

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõiso Postal
Em Brasília
*'ia Sede do DIN

1
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,30

