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DEPARTAMENTO NACIONAL
IA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETOR GERAL'
••
Em 24 de setembro de 1970
•
Reconsideração de despachos-

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

176.619). - Reconsidero o despacho
de arquivametno publicado no D. O.
(Seção, III) de 21 de julho de 1970,
para o fim de dar prosseguimento ao
Indústrias s _Texteis -Barreto S. A. processo.
(no pedido pe reconsideração do desPedidos de preferência
pacho que indeferiu a pat. PI.têemo
n9 94.987). - Nego acolhimento ao
Artin Motosyan- (no pedido de prepedido de reconsideração 'e mantenho
o despacho de indeferimento, publi- ferência, da pat. PI têrmo 218.001
cado no D. O. (Seção III) de 14 de - PI Urino 218.002 - PI têrmo número 218.003
PI Urna:, 218.004).
março de 1962.
- Indefiro o pedido.
Fábrica de Imã permanente e Com, ponentes Eletrônicos Imox Ltda. (no
Exigências
pedido de reconsideração do despacho
que deferiu o pat. PI têrmo 116.135).
Cumpra exigências:
- Nego acolhimetno ao pedido de
José Leite Filho (titular do térmo
reconsideração e mantenho o despacho de deferimento,' publicado no n9 518.500 marca Paudarco).
_ D. O. (Seção III) de 12 de junho de
-; Diversos
1964.
Mário
Pereira
da Silva (titular do
Icotron S. A. Ind. da_ComPonen- tes Eletrônicos (ne pedido de recon- registro 339.515 titulo Transcopa). sideração do despacho que indeferiu Não se conhece o pedido de fls. 10-11
foi oferecido antes dese coma pat. PI têrmo 116.476). - -Nego porque
acolhimento ao pedido de reconsi- pletarem os dois anos a que se refere
deração e mantenho o despacho de o art. 120 do atual CPI (Decreto-lei
- iadeferimento, publicado no D. 0. n9 1.005, de 21 de outubro de 1969)
reporta em linhas gerais o ante(Seção III) de 20 de fevereiro de que
rior (Decreto-lei n9 254, de 28 de fe1964.
.
vereiro de '1967), vigente ao tempo do
Wapsa Auto Peças S.' A. (no -pe- pedido.
dido de reconsideração do despacho
que deferiu a pat. PI Urino 123.042).
- Nego acolhimento ao pedidode reDIVISÃO -DE MARCAS
consideração' e mantenho o despacho
• de indeferimento, publicado no D.O.
Em 4 de setembro de 1990
- (Seção III) de 18 de dezembro de
'
1964.
•
Notificação
Horácio Sales Filho (no pedido de
reconsideração do despacho que arDepois de decorrido o prazo de 60
quivou a- pat. PI têrmo 168.109).
dias, a partir da presente data,
Reconsider6 - o .despacho de arquivapara recurso ou impugnação, e
mento publicado no D. O. ' (Seção
se nenhum interessado do mesIII) de 16-de 'junho de 1970, para o
mo se .valer, ficam notificados
fim de dar- prosseguimento ao proos, requerentes abaixo meneiocesso.
, nados para comparecer a éste
Departamento, a fim de efetuaWalter Fritsche (no pedido de re- rem o pagamento da taxa final,
consideração do despacho que indedentro do prazo de 60 dias,
feriu a pat. PI têm° 157.594): contados da data em que tiver
Nego acolhimento ao pedido de reexpirado aquêle prazo _de reconsideração e mantenho o despacho
curso:
de indeperimento,-publicado no D.O.
(Seção,III) de 30 de junho de 1970.
Marcas
deferidas ,
Atelier Mecânico Morcego Ltda. (no
pedido de reconsideração do despa- N9 516.'171- Abobfen - Instituto
cho que arquivou o pat. PI térmo de Química e Biologia S. A. - clasn9 174.326). - Reconsidero o des- se 3.
pacho de arquivamento publicado _no N9 569.531 - M E A -, LaboratóD. O. (Seção III) dell de ag6sto de rios Frumtost S. A. --- cl. 3.
1970, para o -fim de dar prosseguiN9 670.600 - Disernpar - Labomento ao
ao processo.
ratório Americano de Farmacoterapia
D'Agostino & Cia. (no pedido de re- S. A. - el. 3. . consideração do despacho de argui- N9 728.227 - Plasil -- Laboratórios
\ -vamento da pat. -MU térreo niálner0 Lepetit S. A. -oh
._
'

N9 649.173 - La Revoltosa - Confecções La Revoltosa Ltda. - el. 36.
N9 650.074 • -A F
Companhia
América Fabril S. A. -- el. 37.
N9 650.376 - Marmogran - "MarN9 485.762 - Hazet - Hazet-Werk mogran Indústria e Comércio de MárHermann Zerver 11. mores e Granitos Polidos Ltda. N9 511.996 - Seventex - Textil el. 4.
Capitólio Ltda.
cl. 36.
t'
N9 652.160 - Xeque
Indústria
N9 .544.404 -Caseatinha - Com- e Comércio
de. Calçados • Arco-Flex
panhia Petropolitana
ci. 23.
,
N9 576.462 -- Industal -- InduStal
N9 -652:547 - Vel-Lastic '- Cia.
Sea Indústria de Estruturas Metálicas Nacional
de Veludos - cl.
- el. 11.
, .
N9 654.214 - Crayon - Textil VicN9 583.551 - Frima - Frirria ' Fri- tor S.
Atallah S. A. - el. 36:
gorifico Matogrossedse S. A. -- dasN9
654.391
se 4.
Elite --- Comércio de 1
N9 593.079 - Boehler Gebr. Tecidos Elite Ltda. - cl. 24.
Bohler & Co. Aktiengesellschaft - 'N9 656.203 -- Disbrac Disorac
cl. 11.
Distribuidora e Representações Ltda.
- cl. 36.
N9 593.936 - Ferlima
Ferlima
N9 656.904 - Terrapavi - TerraArtefatos de Cimento Ltda. se 16. •
pavi Indústria e Comércio de Calca- ...,
N9 605.999-;•-• • Clyden - Clyden rio Ltda.-.--cl. 4.
- N9 658:365 - -José Araújo
Metalúrgica Ltda. - cl. 5.
Casas
N9 614.513 - Liberdade - Compa- José Araújo S. , A. - cl. '23.
nhia Petropolitana - el. 23.
N9 659.198 - Mavasa - Marcos
cl._ 37.
N9 616.686
Sa-esa
Saesa Si- Keutenedjian
N9 '660.295 - -Figura Emblemática
derúrgica e Aços Especiais S. A. - Textil Trimfit - S. A.
cl, 37.
N9 627.436 - Sanocalha - Casa
N9 661.536 - Enadil - Enadil S.A.
Sano S. A. Indústria e Comércio - Emprêsa Nacional de Imporra,;ãe
cl. 16.
cl. 5._
,
- •
Eve- - 'N9 661.362 - Vistuetex - Antônio
N9 629.684 - Everest
rest S. A. - cl. 5.
Vistue,_- cl. , 36.
N9 630.172 - Flavius - Flavius • N9 667.172 -- Transmaco - TransIndústria e Comércio Ltda. - clas- maco Transportes , e Materiais de
se 36.
Construção Ltda. - cl. 16.
•
,N9 631.525 -- Alterosa - Haroldo N9 667.274 - Prediasa
Sena Otoni - cl. 11.
Sociedade 'Imobiliária Predial,. Ltda.
r
•
Formafe - Formafe - N9el. 16.
N9 635.861
671.099
Oceano - Massames
Empreiteiros de Ferro e Fôrma Ltda.
e Ferragens Oceano Ltda. -- cl. 5.
- N9,671.774
Juliana - Peretto &
Dojomar --Alumínio Cia. -- cl. 36.
N9 636.131
Dojomar Ltda.
ci. 5.
„
--N9 671.777 - ,- Benjamin *Constant
N9 . 636.215 - Princesa do Norte - Rápido de , Calçados Benjamin
- Bazar Princesa do Norte Ltda. - Constant Ltda. - el.. 36. --cl. 12.
N9 671.923'-- Promoverol
ProN9 637.400 - Serrati - Serralhe- moverol Promoções 'de Vendas Ltda.
elas- - cl. .36'.
ria Artística Serrati Ltda.
N9 672.883 - Worato
Confecções
N9 643.150 - Famc - Famc For- Morato Ltda. - cl. 36.
,
necedora de Ferro, Aço e Materiais N9 673.129
- Zalenyl - Confecções
Para Construção S. A. - 'cl. .16.
Zalenyl Ltda. - cl. 36.
N9 645.362 - Colombini - Metais N9
673.142 - Jotti - José Liottl
e Plásticos Colombini Ltda.
elasS: A. Indústria de Calçados - classe 5.' -se 36. ,
N9 646,952 - Madescc Madesco
9 673.368 a- Campilio
Fábrica
- Glogowski e Wolff S. A. Máquinas e Acessórios Para Indústria Tex- de Malhas Campilo Ltda. - cl.
N9. 673.454 -r Semblantex Semtil - el. 4.
blantex Confecções Ltda. - el. 36.
N9 648.152 ---- Arme°
Armco N9 673.592 - Benetia - Indústria
Steel Corpora.tion
cl. 5. de Malhas Benetia Ltda. - el. 36.
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1) O expediente das repartições
públicas, -destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até as 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
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EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACL9NAL
0INETOR-NERA1

J

Setembro de 197u

(Seção Iii)

cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nae:onal. Quanto ao
contrato. de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasgia .

2) Os ariginais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
6) No caso de porte aéreo para
devidaniente autenticados, deverão
localidade não servida por êsse
ser datilografados diretamente, em amam ao warieviço oa PUIDLICAÇoffIll
em" Odh oaalie as 0"Aca°
meio de triViSpoàe, a Delegacia
espaço dois, em papel acetinado
Regional
da Emprésa Brasileira de
ou apergaminhado, medindo 22x33 J. B. DE ALMEID-A / CARNEIRO
FLORIANO GUIMANAES Correios e Telégrafos em Brasília
centímetros, sem emendas ou rase obriga a completar o encamisuras que dificultem a sua comnhamento ao destinatário por
preensão, em especial, quando conpIÁRIO
outras vias, independentemente de
tiverem tabelas.
ESEÇÂO ia
'acréscimo no preço.
Serão admitidas cópias em tinta
"{sólio da putalloidado do mapadicinta do DOParliarnond.
7) A Delegacia Regional da
preta e, indelével, a critério .do
industrial do Ministério
Nacional da Propri
.Emprêsa Brasileira de Correios e
da 1nd:oiti-i0 do Comércio
' Telégrafos em Brasília reservd-se
'o direito de realustar os seus preelnPrE GEO nos of:emoo do Doperlort tate ao Imprenso Norteai%)
3) As reclamações pertinentes
ços, no caso de elevação de tarifeis
à matéria retribuída, nos casos de
SRA:311.1A
comerciais aéreas, mediante avisoén.° ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes..
das, por escrito, à Seção de RedaASSINATURAS
ção até o quinto dia útil subse_8) Os prazos da assinatura e
•
quente à publicação
REPARTIOES E PARTICULARES
Functownrob
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
4) As assinaturas serão tomaCi," 3e
Semestre
Cr$ 22.50 no primeiro dia útil do mês subsedas* no D I .1$1 O transporte por Semtare
O prazo das assinaturas
- via aérea será contratado separa- Ano
Cr$ 45,00 qüente
Cd 60,00 Ano
para o Exterior, é somente anual e
demente com a Delegacia da Emnão haverá transporte por Pia
préso Brasileira de Correios e TeExterior
Exterior
aérea.
légralos em Brasília Esta poderá
l
50,00
se encarregar também de encaini- Ana .......... ......... Cr$ 65.00 Ano
_
9) A renovação deverei ser sonhar o pedido de assinatura ao
licitada com antecedência de 30
D .1 .N Neste caso, o assinante diPORTE AEREO
dias do vencimento da assinatura
rigirá ao D I N o pedido de assie do porte aéreo Vencidos, serão
natura e o pagamento do valor c
Cri - 102,001 Ano
f •• Cri 204,00 suspensos independentemente de
correspondente, na forma do item
aviso-prévio.
seguinte. _
NUMERO AVULSO
- O preço do número avulso figura na última pagina de cada
10) Para receberem os supleI 5) A remessa de - valtires para
mentos às edições dos órgãos ofiassinatura, que será acompanhada exemplar
ciais, os assinantes deverão solicide, esclarecimentos quanto à sua -- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cri (?,01,
tá-los no ato da assinatura.
•aplicação, Será feita somente por
se do mesmo ano, e de Cri 0,01 por ano, se de anos anteriores.
N9 674.445 - Manda-Brasa União Brasileira Distribuidora de Tecidos S. A. -- el. 36.
N9 675.128 - Licetti - Calçados
Licetti Ltda.
cl. 36.
N9 675.186 - Sol-Roy - Sol-Roy
Indústria - de Meias Ltda. el. 36.
No 675.638 - Dorinyl - Indústria
de' Malhas Dorival Ltda. - cl. 36.

Marcas indeferidas

% .9 : 540.088 - Sterotriol - Pedro
Breves & Companhia - cl. 3.
N9 550.524 - Bisor- The. Distillers Company Limited.
N9 561.686 - Etadrol - SocietaFarmaceutici Italia
cl. 2.
No 648.035 - Roger - Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels - el. 2.
N9 651.920 - Binky - José Simões
de Oliveira - cl. 2.
N9 651.973 BI - S -"Marubeni
Tida, do Brasil Importação e Exportação Ltda. - cl. 2.
N9 667.364 - Pour Vous - Jayme
Benuvolif Júnicir - ci. 48.
•
'I•1 9 688.913 - Rinofenicol QIF
Química Intercontinental Farmaceutica Ltda. No 690.450 - Carparel - LamoraVirias Branova S. A. Indústria Quimica e Farmacêutica - el. 3.
N9 186.528 - Elka - Coifman
Diamante & Cia. - el. 36.
No 445.926 - Cerepanhia Brasileira de Produtos cie Ao S. A. - classe 11.
,11n19 469.096 - Best - Best-Metais
e Soldas Ltda. - cl. 5.
• An19 496.273 - Bralon - Cia. Brasileira de Fibras Sintéticas Nilbrasil
•
cl. 22.
•
'•N9 501.228 Super States - Ferpan Comércio e Indústria de Ferramentas S A. - cl. 11.
IsT9 501.445 - Percal-Sol - TeXtil
Scavone S. A.
el. 23.
)t

N9 502.550 - Agrob - Agrobras
Comercial e Industrial S. A. - clas•
se 11.
N9 519.480 - Malhas M C - Rafik
Saadi & Cia. - cl. 36.
No 546.567.- Ultrasinus - Eletrotécnina Ultrasinus S. A. - cl. 11.
N9 550.830 - A E K - Indústria
e Comércio de Artefatos de Madeira
A E K Ltda.
el. 4.
NO 564.602 - Brazlon - Fuad David Assad - el. 22.
NO 569.362
Oinega - Oeste Auto
cl. 11.
Mecânica ...Ltda. - Ornega
No 576.181 - Eletroflex - Aeroquip
Sulamericana Indústria e Comércio
•
S. A. - cl. 11.
Fiação
N9 586.110 - Fibrolin
de Linho e Ramir S. A. - el. 22.
No 589.960 - Ironsteel - Ironsteel
Indústria e Comércio de Ferros e Metais Ltda. - cl. 5.
No 590.838 Montricel - Malharia
Montricot S. A. - el. 22.
N9 593.198 - SD Selmi-Dei Moinho Selmi-Dei S. A, Indústria e Comércio - cl. 11.
N9 594.861 - Hamar Itamar
Materiais Para Construções Limitada
- cl. 16.
N9 597.204 - kncara - Ancara
Administração de Lens Ltda. - classe 11.
.
N9 597.590 - Fumetal Fumetal
Indústria e Comércio de Funaição de
Metais Ltda. - el. 5.
N9 -598.090 - Bremen - Aços Brerem
- cl
N9 600.212 - Macstahl Macife
São 'Paulo S. A. Materiais de Construção - cl. 5.
N9 601.660 - Ave Maria - Companhia Taubaté Industriai - cl. 4.

N9 615.990 - 13eanca - Indústria
de Artefatos de Alumínio Beanca Limitada - cl. 11.
NO 620.314 - Pet Power Tools Portable Electrio Tools Inc. - el. 11.
N9 620.658 - Vigor - Aluminio
Vigor Ltda. - el. 11.
N9 621.131Pestistil Modas Infantis S. A: - 'el. 36 - Video-Tape.
N9 621.313 - Nossa Senhora APa
recida - Fornecedora cte Pedras Nossa Senhora Aparecida Ltda. - el. 3.
N9 623.754 - Lucas - John . Lucas
& Company Inc. - cl. 16.
N9 630.123 - Banco - Aeráquip
Corporation --- cl. 11.
N9 632.361 - Ferocima - Ferrocima Comércio e Indústria S. A. cl. 5.
/%19 632.830 - Penha - Indústri.a.
de Pregos Penha Ltda. - cl. 11.
No 632.992 - Vic-Show - Tecidos
Irmãos Abad S. A. -- el. 36.
N9 633.293 - F. L C - Société Eives Lille Call - cl. 11.
No 634.159 - Dalwo - Siprometa
S. A. Indústria e Comércio - el. 11.
N9 634.573 - Bambore - Metalúrgica Bambore Ltda. - ('l. 11.
N9 636.115 - Sive/ - Eivai Sociedade Imobiliária de Vendas e Empreendimentos Ltda. - c/. 4.
N9 636.207 - Cabona - Francisco
Orabona e Vicente Carnielli Barcelos
- el. 11.
No 637.253 - Cohldra - Cohl ira
S. A. Hidráulica Terraplanagem el. 16.
N9 638.988 - Impem - Impeao•
Eras Ltda. Impermeabilizantes Engenharia e Comércio - el. 16.
NO 6^2.210 - Record - Irmãos Serafim Ltda.
c1.4 36.
N9 64.318 - Vigorosa - Alumínio
'vigor Ltda. - cl.. 1.1. _

N9 644.358 - São João - Ferragens São João Ltda. - el. 5.
N9 645.367 -EDOE- Indústria
de Ferramentas EDGE Ltda. - classe 11.
No 645.719 - Rosas ue Iemanjá Agnelo Correia Barros - ci. 4.
N9 648.849 - Bom Preço - Supermercados Bom Praço Importação
e Comércio Ltda.
el. 36.
N9 649.029 - Nylok -- United Sim
Machinery Corporation - el. 11.
NO ,651.24I -• Dibrase - Dibrase
Distribuidora Brasileira de Suprimer tos Para EstofadOs Ltda. - el. 5
N9 651.901 - Forpasa -- Forja Paraná Forpasa Ltda. - el. 11.
N9 653.515 -- Itagyba - Itagyba
Santiago - cl. 11.
N9 656.859 - Emerson - Metalúrgica Gaúcha Ltda. - cl. 11.
N9 658.192 - AASA - Artefatos
de Aço S. A. Indústria e Comércio
- el. 11.
No 659.729 - Importtir - Importadora de Ferramentas Imporfer Limitada - el. 11.
NO (a31.149 - Grani Green Ubatuba
- Grani Green Ubatuba Indústria e
Comércio de Mármores Ltda. - classe 4.
No 661.589 - Mosa
Metalúrgica
Oriente S. A. - el. 11.
N9 663.061 - Dyna - Eletromerftnica Dyna S. A. - cL. 11.
No 667.675 - RAF - RAF Revestimento Alvenaria e pornecimentos
Ltda. - cl. 16.
N9 672.092 - Casa Landres - Wellbach & Cia. - ci., 36.
Auto
rcv 693.233 - Tegoacanta
Peças e Mecânica Esoacializada
noscania Ltda.
el. 11.
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No 644.078 - Malharia Iunetex Li- ' NO 688.864 - Fabrin-Linhas S. A.
No 698.289.- Cia. Bandeirantes de
Habitação Popular - cl. 11,
mitada.
Indústria e. Comércio:
.
.
N9 695.704 - Casa- Afonso Moreira
NO 647.560 - Ulbrika do Ceará In- Limitada.
*
Tendo "em vista o disposto no ar- dustrial Ltda.
tigo 73 do Decreto-leino 1.005.
Apresente procuração .
N9 647.579 - Braiam Engenharia
de 21 de outubro de 1969; prove
• a requerente, com documento e Comércio Ltda.
- hábil, que industrializa e coCopanorte Ltda. (Titular
José Pegorim Netto e doBebidas
N9 648.734
R. 248.189).
mercializa 'com os artigos rei- Nothier
•
Peçanha
Magalhães.
s. vindicados:
'No 634.086 - Sosan Sociedade san, No 651.591 - Bout-ique Beduíno Li- tista,
Importadora, Exportadora, In• No 527.663 - A Companhia 3 de mitada.
dústria e Comércio Ltda.
Maio de Administração Comércio e
Indústria S. A.
No 654.938 - Indústrias -Reunirias - N9 656.442 - Serraria São José Li•=
N9 527.696 - Johannes Bernardus Max Wolfson S. A.
mitada
•
Batelband.
N9 661.678 - Companhia Lanifício No 660.180 - Lanifício ,K)Irashiki
N 9 538.907 - Ibesa Indústria BraAlto da , Boavista. _
do Brasil S. A.
sileira da Embalagens S. A.
No 663.271 - Allmanna Svenska
No 664.051 - Lojas Etivo . S. A.
N9 539.085 - Ibesa Indústria Bra- Elektriska Aktiebolaget.
N9 604.074 - Lojas nivo S. A. sileira 'de Embalagens S. A.
No 663.311 - Cia. Fiação e TeNo 664.125 - Companhia SiderúrN9 539.659
Ibesa Indústria Bra- cidos Nossa Senhora: do Carmo. , . gica Paulista Cosipa.
sileira de Embalagens S. A.
NO 664.684 Pronab - -ArquiteExigências diversas
No 590,818- SherwIn-Williams do tura e .Construção :da Habitação Limitada.Brasil S. A. Tintas e Vernizes.
N9 488.614 - Indústria Par/nasci:" No 615.567 - _ Sociedade ' 'Radia - W.666.540 - Maquejunta Indústria Uca Lessa Ltda.
e
Comércio
Ltda.
,
N9 553.184 - Laboratório • Cruzdias
Marconi Ltda.
Ltda.
667.228
Construtora
ComerNo
- NO 629.239 -- Cooperativa Agrícola
N9 567.418 - Laboratório: Mrrcex
cial Urbetec Ltda.
de Cotia Cooperativa Central.
Ltda. as N9 631.953 - Colvilles Limited.
NO 668.663 -, Metalúrgica Z A Z
• N9 568.955 - Laboratórios Bur'No 634.339 -- Pirelli Societa Per Limitada.
roughs Wellcome do Brasil S. A.
Aiioni.
Marilene Modas LiNO -672.756
N° 570.158 - • Biofarma Sociew
No 636.492 - Ciabra S. A. Comer- mitada.
•
• N9 673.515 - Malharia Danos Ltda. Anonyme.
cial Imobiliária e Agrícola: Brasília.
N9 571.860 - Biofarma Société Ano• No 645.168 - Prima Eletro . DomésN9 675.629 - Fundição Suarão
nyme.
ticos' S. A.
mitada:
.
No 645.959 - .BrasIllider de Seguros
No ' 676.101 - Companhia -Metaitir - -̀NO ,673:130 - N. -V.
•Ltda. gica Barbara.
, No 575.258 - _Walter Balsemelli &
Indústrias Paramount Filho
N9 651.829- M. Goldwasser.
N9 676:225
Ltda.
No 652.058 -- Marian Sales.
•N9 525.218 - Agro Pan Cama:ciai
Hanna,
El
Akkari:
NO
676.235
.
a
N 9 653.181 - Indústria Paulista de
Importadora S. A.
Monti Confecções Li•Cartiças.
N9 676.470
N9 '586.232 L. Ciba Société kno• N9 657.058 -- Fiação e Tecelagem mitada.
..‘
nyme.
Campo Belo S. A.
Marcos Keutenedjian • N9 591.303 --Quimioterápica B ra ,N9 680.326
, N9 673.122 - Confeeções Tof-Lã - Indústria e Comércio 'Ltda.
sileira Ltda.
Ltda . • Société Des. Ustues
No 633.494
N9 . 684.669 - 'Madeireira Dai-Dai'
Chimiques Rhône Poulenc.
NP 676.412 -- Amo S. A. Indústria Ltda.
•
• e Comércio.
N9 676.492 - Indústria e Comércie
de Roupas Nibasontex Ltda.
No 691.419 B V Comércio Exterior
Limitada.
Tendo" em vista o disposto no ar-tigo 73 do Decreto-lei n9 1.005.
, de 21 de outubro de 1969, prove,
'a requerente, com documen taDE
' ção hábil, que Industrializa e
• comercializa com os artigos reivindicados e apresente noves
•
exemplares:
No 652.187 - Francisco Varga
Thomeu.
N9 666.329 - Tenapar AdministraDO ção e Participações 5 A. No 673.939 - Ary Torquato de
Jesus.
SUPREMO' . TRIBUNAL FEDERAL.

REVISTA TRIMESTRA

JURISPRUDÊNCIA

Cumpra o ..zrtigc; 73
No 550.914Klenitz.
No 583.480 - João Bruno Leo-

-

nardo.

-

N9 642.490 - Agnelo 'Correia Barros.
N . 651.507-- Fertilizantes São Bernardo Ltda. "
•
N9 695.699 - Timberline Comércio
de Produtos de Beleza Limitada.
Exigências de apresente novos
exemplares
N9 648.198 - Indús t ria e Comércio
Encanto Ltda.
N9 529.494 - Joseph Bancroft •&
Sons Co.
N9 571.793 - Indus'rias Textsis
Renault S. A.
No 615.556 - InelCa S. " A. Incliás•
tilas Eletrônicas.
No 626.292 - Braneitei Indústria
de Malhas Ltda.
e Comércio
•
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A VENDA:
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Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves.
- Agência 1: Ministério da Fazenda
- Atendc-se a pedidos pelo Serviço' de ReembVISo Postal Em Brasília
Na sede do D...I..N.
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-

N9 633.701 - Parke, Davia & Company.
N'o 633a61
Schiller, Brixen .1$
Cia. Ltda. ,
• N9 633.956 - Majer Meyer S. Aa
Indústrias -Farmacêuticas.
No 634.024 - Jean-Jorcieau Inc.
No 640.474 - Pravaz Reconiati Lao
laaratórios 5.- A.
' No' 642.012
S A. Labon
ratórios Farmacêuticos.
•
• No 642.019 - Ciba socleté Anonyó
me (em alemão (iba Akm---assus.
chaft) (em inglès Ciba Limited).
N9 642.547 - Squibb Indústria
Química S. ' A.,
.
No 642.709 - Robe:vai Silva &
Cia.
No- 643.187
Farbentamieken Bayer
AktiengeSellschaft.
N O 643.206 - Labo : tisori os Si ntoÁ
farma
No 643.230 - Profacbs, Impsrtaçao
e Comércio de Produtos Iá-armaceuticos Ltda. ,
N O 645:307 -_ Expansão Cientltica
S._ A.
•
Expansão' Científica
N7 645.308
S.A..
'
• N O 645.179 ---'Laboratorios Pritanut
S,- A. .
No 645.817,
Laboratoa ios Sanitas
No 650 702 -2- E. ,Alstiengesellschaft
s
•
•
- C: 5. Boehringer
NO - 688.234

Aktieloiaget •EU:dors.
• NO- 688:557,
-IV) 638.679 ,Societe .des •Usines
Chimiaues athone" Poutala
„
No. 688.-731' - Nordmaa. -Werke, Ge- sellschaft -Besçhraenkter •Haf•
tung.
QIF
• No 688:911
:arcontinental Farmacêutica Ltda.
-'No 688.912 - QIF
Quirnica Intercontinental Farmacêutica -Ltda.
r'
-*C•N, ' N? 639.1e4
éêiitica Nikkho do Brasik • Ltda.
•No _ 689.105 - QuímiCa e sairma,
têutica Nikkho do Brast Ltcia.
No 689.373 - Quimica e s arma*
cèutica Nikkho 'do Brasii Ltda.
Medica. No 689.722 mento Fontoura S. A.
NO 689.125 - Societé axíaudes dá •
Recherches et D'App 1 icati3ns Scientifiques et - Médicales (Ems¡ae) s. Aj.,
N9 689 126 - Societe • Laistudes, de t
Recherches et D'Applications Sc3entifiques et Médicales (Erasme) S. A.
No 689.765 - Parke, [mis . 82. C OM" pany. - _
•NO' 689.924 -- Dr. -Macaus SZ Co.
Ecehringer
C.
N9 689,92e
Sohn. •
Produtos Rxrhe Quí•No 690.068
micos e Farmacêutica S.' A.
No 690.189 - Laborasos ic Rinedan :
, •
Ltda.
Merca & Co. Inc.
N9 690.402
No 694.106 -- Produtos Rocha 1411.1..
micos e Farmacêuticos S. A. . No 711:195 - Americsí- Cyanaraid
Company.
• N9 699.659 ---; Química , e, Farina:
cêutica Nikkho do Brasil Ltda,
N9 487.911 :- Indústria -de '(.alça
dos Sylflex Ltda. No 520.264 -- Mitsubishi Rayon CO4
Ltd. e Mitsubishi Vonnal 'Co. Ltd.
. IV 548.530 - Rosnar & Filhoa Li.,
- -•
rnitada.
N9 575.757 a- Gutermana 1 CO4 .
.
A. G.
'
Ceriast Indústria
, No- 5.80.643
I Comércio de Calçados Ltda.
•

Terça-feirti 25
arr--'
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__

Q 597.969
Elia Zakaa
N9 598.757 - Miúda-alaria Inc.
N9 598.758 - Maidealcrm lnc. I
.N9 612.002„- Refina Indústria e
Comércio de Molas Ltda.
N9 615.953 - Repreaentações Bi)s Ltda.
NO 620.019 - Nichelargo Indústrias
Metal Químicas Ltda. •
N9 625.054 - Marwil Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.
N9 635.106 - Comercia . e importadora de Ferragens Vitia Ltda.
N9 629.030 - Comaanhia united
Shoe Machinery do Brasil.
Nage Aschar - ()ponta do têrrna
no 639.827.
N9 641.635 - Indústria de Malhas
Buvilê Ltda.
N9 645.556 - Joh. Winklhoter
f3ohne.
N9 647.661 - Pagam S. A. Industrias Reunidas.
249 648.613 - Tatenofortas S. A.
Indústria de Auto Peças
N9 648.735 - José Pegorim Netto
e Nothier Peçanha Magalhães.
' N9 650.182 - Sehtuk Engenhais'.
Ltda. ••
• N 9 650.301 - Fornecedora de Materiais Ponte Vedra Lala
N9 650.541 - Roldaa. Mar t ins da
Costa.
NO 650.595 -- Carpintaria Floreia

Ltda.

N9 .6.50.628 - Rudolf Sarstedt.
N9 651.065 - Araujo, Silva &
Ltda.
N9 -651.276 - Manoel Kherlaktan
Z. A. Indústria e Comércio de Calçados.
N9 651.636 - Teciaos e Confecções . Hajfa Ltda.
' •••-• Zeernel S.' A.
652.710 Indústria e Comércio.
N9 652.748 - Tecnoluvas Textil
• -1 de Protaa n Ir -a-stri•• 1 Limitada.
N9 653.243 - Alfa Importação a
Exaortacão Ltda,
N9 654.834 - Bahia Mo:ores S. A.
N9 656.177 - Companhia Eletanmecânica Ceima.
N9 656.654 - Spasa Sac Pauto Aço
S. A. Indústria e Comércio de Laminados. •
Na 660.745 - Metalúrgica Teide
Etna Ltda.
N9 661.708 - Casas Fausto Rnupas S. A.
N9 662.209 - Lanificta Kurasbiki
do Brasil S. A.
N9 662.217 - Manap - Manutatura Nacional de Plásticas S. A.
N9 663.352 - Brasmotor S. A. Empreendimentos e Pareicipações.
N9 663.892 - Coveana Produtos
Qu•micos e Metais Ltda.
N9 664.079 - Lojas ' -alvo S. A.
N9 664.115 - companhia Laniftcio Alto da Boav-ista.
N9 664.142 - Equipasca Equipamentos de Pesca Cornarei° e industrio. Ltda.
Arnaldo Ramos da
N9 664.155
Silva.
N O 664.252 - Northern Yarn
N9 665.249 - Mohatredi Ibrahim
Barakat.
/49 666.059 - Sociedade Extrativa
de Minérios Socorrense Ltda.
N9 .666.174 - Dorge Empreendimentos Imobiliários Ltaa.
No 666.346 - Joframa Comércio de
Artefatos de Alumínio e Utencilies
Domésticos Ltda.
• N9 666.636 - Josué. Antônio de
songel Sociedade InNO 6.ta1.719'
*Oliveira.
dustrial de Refrigeraçã,o Ltda.
NO 666.733 - Puni-libras Fundição
nispano Brasileira Ltcia

NO 627.168 - Rincan - Audio I NO 742.295 - lhe Indústria BraEquipamentos Ltda.
sileira de Estofados Ltda.
N9 630.351
Cardinal Ltda. GrNo '148.048 -- Bebidas Lisan Ltda.
, ganização de Vendas.
N9* 743.049 - Daniel Reis & Cia.
N° 632.330 - Jankief Zyberkan. Ltda.
Seoastião Gomes NO 743.051- Ions Curso PreparaNO 632.585 tório.
Alves.
NO 743.097 - Nilda Maria Dutra da
NO 634.341
Carrocerias Morro Fonseca.
Reuter Ltda.
Miralva Marchantaria
N O 637.459 - Abel da Câmara
Ltda.
Martins.
ig743.098
NO 743.099 - Marcenaria DiIIIR LiN9 638.188 - João Thome: 8; Filhos mitada. Glotor Tecidos e
No 638.432
-• Aladim Ribeiro da
Confecções Ltd a.
1%. 743.100
N O 638.706 - - Kozvar S. A. Imitis- S1
tria e Comércio de Peças Para AuNO 743.101 - Nilda Maria Dutae,
tomóveis.
da Fonseca.
NO 743.102 - Cine Imperial Ltdo
N O 640.685 - 4. A. Liarcia.
N9 743.103 - Sal Vo,gel Ltda.
N9 643.145 -- Damon Modas Ltda.
NO 743.104 - Edmo Alves de Souza
N° 644.042 - - Arcobras Comercial
e Luiz Regia Kaufman.
e Importadora Ltda.
NO 743.105 - Carina Chaym.
N O 646.851 - Condimex Comercial
Importadora e Exportadora S. 4.
N9 743.158 - Emorre Empreiteira
NO 648.319 - Pedro Moacyr Ro- de Obras e Revestimentos Ltda. drigues Barbos a.
N9 743.170 - Geodomo Sociedade
N9 649 069 - Antônio ktutino dos de Expansão Uno/aliaria Ltda.
Santos.
N9 743.191 - • Parinácia Nazaré LiBertelim nas Neves. mitada.
NO 649.379
N9 743.196 - Auto. Pôsto Soberana
NO 649.699 - Fábrica de BebiciaS
Ltda.
Topazio.
N9 743,205 - Sophie Dolega DaJaNO 650.927 - L. M. Móveis e De- kiewicz.
corações Ltda.
NO 743.206 - Karima Ltda. IncitasNa 652.253 -- Metalúrgica begre tria ,de
Ltda.
NO 143.466 - Matadouro Pampa
N 9 656.355 - João 13omtim Sobrl- Ltda.
nho.
NO '743.468
Damasco Bar Ltda
Diversos
N O 699.604
Contecçóes Yone Li- N9 743.477
Cine Bar Ltda.
mitada.
NO 743.478
Luiza. Gomes EtatNO 688.778 - Indústrias MetaiurNO 715.209 - Cita - Industrial ite mundo.
gica de Pirajú Ltda. - Aguarde-se.
NO 671.362 - Fábrica de Calçados Terrap I enagem e Asfalto. .
N O 743.479 - Recapaclora 112 IAVacaria Ltda. - Aguarde-se.
N9 718.723 - Nort Mar Comercial mitada.
N9 743.480 - Tolotti Santos Si
N9 661.660 - Laboratoric San Luiz Exportadora Ltda.
Ltda. - Arquive-se o presente peNO 730.404 - S '7 indústria de Ar- Cia.
dido tendo em vista quea prorro- tefatos de Couro Ltda.
NO 143.481 - Sociedade Industriai
aacão `n g anotada no registro raN9 742.165 - Torga Técnica Assis- Oeste Ltda.
ineta> 17, "ria e acÔrdo co ma legisN9 743.482 - Stúdio Foto Real Litência em Máquinas Lavar Ltda. ,
lação em vigor.
mitada. NO 742.303 - Côte O'Azur Arttgas
N9 743.483 - Pôsto São João Li
Foram mandados arquivar os Pro- Para Presentes Ltda.
cessos abaixo inev'Nfnados
N9 742.632 - Indústria e Coméraia mitada.
de Bebidas Pernambucana S. 4.
N9 743.486 - Bar e Restaurante
/49 78.921 -- Confecções Pomar
Sayonara Ltda.
NO
742.633
Indústria
e
Comércio
Ltda.
N° 743.506 - Hilda Maria da Silva
N9 489.451 - Vatinga Industrial de Bebidas Pernambucana S. A.
S. A.
N9 742.635 - Júlio Cláudio Duelos Pinto.
•
N9 743.507 - Sanl-San Indústria
NO 519.064 - Instituto de Produ- Filgueiras.
tos de Concreto Argilas° Ipca S. A.
N Y 742.638 - Cia. Industrial de de Produto. Domésticos Ltda.
N° 743.663 - Israel Josek NajnaRoupas.
Parada de Lucas.
NO 53 .927 - Loj Macánica Estamciel.
paria e Plásticos Ltda,
N9 742.639 - Cia. Industrial de
N9 743.735 - Companhia IndusN9 553.507 - Mamaria Jouletex Roupas Parada de Lucas.
trial de Discos.
Ltda.
No 742.648 - R. G. Romani G:niNO 743.777 - Exportadora Einidaa
Germano S. A .
NO 554.835 - Malharia Jane Li- vela Engenharia e Geologia Ltda.
mitada.
N9 742.649 - Calçados Eloi Ltda
N9 743.778 - E. alermano & Cia.
N9 743.935 - Profico Engenharia
N9 556.060 - Farmácia Alvorada N9 742.721 - Márcio Mihich
Freitas.
e COMéni0 Ltda.
Ltda.
NO 743.936 - Transportadora CaN9
742.760
Companhia
Aragitaçu
N9 562.32 - Arciato Pinto. AgroinduStrial e Exportadora Ma- zan Ltda.
NO 565.626 - marna Madeira a gro.
N9 743.938 - Auto Nisto Passarão
Plástico Ltda.
Ltda.
N9
742.761
Agnapel
S.
A.
Agr.
•
NO 567.339 - Joseph Kantor.
N9 743.939 - Bar e Lanches São
cultura Indústria e Comércio.
N O 567.545 - Top Ranovadora ele
la9 742.790 - Mancel de Souza Mateus Ltda.
Calaados Ltda.
Martins.
N9 743.940 - Bar e Lanches AnNO 568.634 - Debê nlemônica de N9 742.791 - Manoel da Souza dorinha Ltda. •
N9 743.954 - Frascop/as Indústria
Transmissores Causa Bonicelli.
Martins.
e Comarca) de Plásticos Ltda.
N9
742.806 - Henrique Adolpho
NO 573.700 - Auto Capa, InctepenNO 743.955 - Indust rias Quimicas
Kelmann.
dência Ltda.
Dipol Ltda.
N9
742.812
- Renato Coutinho
N° 595.056 - Shim
N9 743.568 - Fraranplas Indústria
Soaza.
NO 597.740 - Valery ateriumes do
e Comércio de Plásticos Ltda.
•
N9
742.824
Irmãos Tourinhos Li- N9 745.010 - Centro Mundial da
Brasil S. A.
:nitada
Cultura Ltda.
NO 609.342 - Tecidos Ciaba Ltda.
N9 742.831 - Lacdi Representiaaks N9 715.071 - Confecções Saneder
Satéliae Construtora Lastrar:a:Ia e Caia:arcai Ltda,
N O 611.300
Ltda.
ja. A.
N9 7a2.850 - Degrau Indústria e
NO 745.079 - Hotel Coração da•
Jomérc:o
L'ada.
Antônio Pio Caraos.o
NO 612.964
N9 Va.a-C.1
laar e Lanches Cruz Jesus Ltda.
Filho..
rarlo aaaa
NO 745.152 - Indústria de Arte•
NO 616.653 - Marc's itablm ti
•
- 2:ar e Lanches Ria fatos de Borracha e Calçados Juta
Irmão.
Ltda •

NO 666.737 - Recia Representaa'as e Corretagens Ltda.
NO 667:086 - McCaan Erietison
Publicidade Ltda.
NO 667.230 - Tecilcs e Contem.ções Tilon Ltda.
NO 669.485 - The Goodyear Tire
Rribber Company.
NO 670.641 - S. A. Indústrals
Reunidag F. Matarazad.
NO 670.814 - Friea. KruPPN9 671.023 - Cerivaica Sanitária
Porcelite S. A.
N9 671.672 - Domus Gás S. A.
N9 673.539 - P. tVildinan.
N9 674,290 - Appra Criaçaes * e
Confecções Ltda.
N9 674.297 - Pamaiú Modas Ltaa.
NO 674.357 - Mose de Ficciotto.
N9 674.426 - Marcia Ilaseh Mala.
249 674.431 - Mareio Hirsen Maia
ca • endoa Juan:tg
NO 674.492
Ltda.
NO 675.057 - Cia Nacional de
Veludos. •
N9 675.626 - Esther Minam L.
Zajoc.
NO 676.835 - Linhas Varicor S. A.
N O 676.837 - Linhas Varicor S. A.
N9 686.158 - Distri puldora liamburguesa de Calçados Lada
N9 688.870 - Marc Keurenedjian.

-

11.

•

-

Têa .9lei-feíra 29
- N9 745.180 -- .Morgar -Mecânica. e
Marítima .Ltda. •
• • • ,
t, N9, 745.189 -Fraelli Modas lado..
( sa, • N9 745.194 --a-Arrozeira, - Santa : Cruz
Ltda.
.
7
Terrnoldraulica do
745.196
Brasil-.Ltda. (Indústria e Comércioi
.N9 745.200 - Antonio Durães- da
Castro.
•
Antonio Darães
N9 745.201
Castro.
.
' N9 .745.210 2-- Cita Cia. Industrial
•
de • Tenaplenagem. e Asfalto. •
' N9 745.290 -.Sociedade Empreiteira de Mão de Obra Charli Ltda.
N9 745.307 '-»Henrique Beranger.
Raymond Diwae
N9 745.361
_ ,
• ':Cextil Ltda. "
•
-N9 -745.399 --Panificadora Leão da
,
Vila Rica: Ltda. •
la 9 745.515. a- .Comercial Roque Li•-•
/lidada.
_
N 9 745.528 , Caseai Importadora
Bospitalar
N9 - 745.550 - Center, Rolamentos
.
•••
Ltda.
- N. 745.658 •- ' Diestet Fisioterapia,
'Ltda.
'•
N9 745.690. - Constru-Tora Coastrações em ,Tóras Ltda.
' N9 745.704 -- Cinefilmes
cora : Importadora Cinematográfica
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IV 746.654 ."4-.. " Z. Silveira Distribuição e Representação..
_ ,
N9 74(Li3U5
Sãbrafer Llonierrilã
dç: Ferro ,a Aço Ltda. •
N9 746.690 -- Comercial ,Arilazania
Limitada- .
:
- 1? .746.849 --- Decorações ' Toga limitada.
N9 746.918
Roval . Rolamentos
Limitada.. -4.
. N9 746.932 -= : Construtora Construções' em - Tóros Ltda.
' N9 746,971 -- Metalúrgica _Menti
.Sociedade Anónima.
N9 ' 746.972 - Metalúrgica .Meriti
-•
Sociedade*, Anônima. ..
N9 746.974 - Metalúrgica Multi
Sociedade Anóninui.
•
149 746.976 -• Panificadora CriciuMá Limitada. ., , ,
N9. 746.978 - Armazé pa de SeCdg e
Molhados Centenário Ltda.
N9 746.210 ---- Serviços •Aérao'à Cruzeiro do Sul . S.A.4 • •
N9 747-.264 - Bar e Padaria No- reste ' Ltda.
Chimarrita Artigos
. N9 747.265
para . Presentes Ltda.
N9 748.945 a-- Driver's Cleb".
Distribuidora de Pro.N9 749.022
dutos Alimentícios de Plásiicos.
N9 749.082 - Etram CIO/net:aio de
Representações Ltda. • Saandoplastic Plás-_
- N9 749.155
ticos e Tintas : Ltda..
"•
Mercearia Itaboa,
N9 749,106
'
Metalúrgica ija1 LiN9 749.199
mitada.
'
•
N9 .749.233 - Clóvis Arruda.. aa Irmão. "
a
• N9 749.234 -- Clóvis Arreda & irmão."
N9 749.273 - Malhas . Ari Ytex. Li-

•: N9 740.921) - 3,4tas ,Ilerearia
mitada-.
N9, 750.010
Roberto Portpeu de
Souza Brasil.
1419 750.012 -e Roberto .Poiepeu
Souza Brasil.
149 750.013 - Roberto Porapen
Souza Oraail.
' N9 " 750.112, •=- Organização Real
Limitada. 'N 750.144
Augustinho- MeirelN9 750:.282 -- Malharia Lusarál

Setembro de 1970
-

• N9 751.737 -. Cairá Agenaia : Difu-

sora' de Publicação Ltda
.14 9. 751.814 - Dirima Indústria é
Comércio de Plásticos Ltda. •.
- N9 751.815
Padaria e Lanchonete Norte- Sul Ltda.
149 . 751.853 a- Casa de Saúde Oswaldo : Cruz Ltda. ,
.. IV '751.879 -- Indústria de Cig.ereiras Prineeza Ltda.
N9 751.919 - Balazs, B .-tuar Fera
ramentaria Lida.
N? '751.933 --- Café Baleia, Ltda.
N9 '151.974' • Caixotaria - Cruz de-li/alta Ltda.
N9 752.500 - Rodo Rio"41ndescaia
e Comércio de Metais Ltda. •
N9.- 752.503 --• Agência Castelinho
de - Automóveis Ltda.
.•
149 .752.532 -- Taxbras Consultoria
Emprend i mentos S.A.
N9 ,753.029:- Itamarati
• N9 753.031 - Itamarati e".. A.
149 " 753.032 - Itamarati
'N9 a 753.037 - Fábrica de Lages •
Larctecto Ltda.
149 '753,038 -. Farmácise • Aracati Li•.
rnit?da.
• N9 ' 753.214 - ::-Garôa S À. "rndústria - de Plã_sticos.
N' 753.216
Padaria e Confeita.ria Pa n p mar Ltda., ,
." N4 753.218 - Indústria e *".emercio de' Embalagens Castanha Ki
Sonho 'Ltda.
- 'N9 753.219 --• Perfumaria e Miudezas era Gera/ ,P•agé Ltda N9 753.274 •
Dra." Seemis M.
Costa. .
N9, 753.276- -- . Dra. Suemis. M.
•,
Costa.
N9 745:519
Leonardo lese Carlon.
N9 743,050 - Vip's Indústriaae Co-,
méreio de' Artefatos • de. Couro Ltda.
Arquivem-se os* procesaos.

Comercial R.esinil
N? 750128-;
Limitada.
N9 750.296 - Frigorífico Torres • Limitada
N9 750.299 -4- Confecções Varella
Limitada.
.
. ,
149 750.394
Di Pietro Salvatore.
N9 750.396 .-- - Yaey Publicidade e
Promoção Ltda.
.
750.397
Auto Peças Volks'
Bem Ltda. .
'
/9"9 750.487 4-4 Embalagens: Saburo
1-imitada.
N9 750.609
Dino Genovesi.
N9 750.644 .- Lanchonete El PardillO Lida „-L. -EêteveS tI Cia".
..-N9 759.650
Limitada.
N ? 7%. 651 - L.- Esteires •ee Cia.
•
N9 745.785 -- Moptatécnica Enge4
Limitada.
.
nia a tia. r'ivil Ltda.'
14'?
Tuileries Modas . "Li-N9 • 746.001- - Lussunta . Cornéreec
mitada: . a
"
-.
-de Cereais Ltda.'
Associação Paulista•
N9 746.058
IV 7:50.905
Venda Representa-.
• de Caça e 'Pesca. -eões de Fomento* Mercanti l :Lida.
" IV 746.143 -- Atazzola Auto* Peças
N". 750 906 -J. D. Coh?n,
'Ltda.
N9 750.973 - Luiz Patine Negri de_
1,79 746.190 - Instaladora Iildráua
Oliveira Fererira da Gama.
lies. Rápido Ltda."N ? 7*1-. 0 983 - Litocôr Artás Gráfi- N. Silva Gomes êz
- N•
cas Limitada.
Ci? • Ltda.
aPaulinp Kaz
•NO le6.208 - P.
Lifocôr Artes Gráfi4
N9 710 984
Promo n "des e Turismo f..t da
Orle] Ore.inizadora cas Limit•ada.'
N9 ..749.282
N9 746.214- - Câma ea de Comercie de Eme rêsaa ,de Rádio 'e Televisão
Litocen -Artes GráfiW • 750.985
-- Li mi tada. . „. •
_
dos Países ' Latino-Are aricanos.
cas Lim,tada.
149 751.121 - Waldemar SisinarWashington
N9 746.218
•-. N9 749.283' - Sernap Fornecedora
• DIVISRM , DE PATENTFS
Falc5d.
-•
de. Equieamentos, e Matérias Primas
.
N ? 751.182 - Walclemár BiamarRede Internacional Limitada:
N9 746.234
. EM 24 'de S'etenibrO de 1970 •
chi. de Televisão Ltda.
•
„
.N 9 " 740.306 .- • 0' Condomínio do
N9 751,211, - Montagem de Ter„ Nplifietwdo
N9 746.403 - IVI:e.cânjea Incluat al Edifício .N.Talquiria".
mineis Rio Minas Ltda.
•
. Santo Antonio Ltda.
• • N9 - 749.316
. Atlantis Puidieiclade
Ficam notificados os requerentes
N9 751.219 -a: Materiais de -Cona, N9 746.475 - Jarircnizadora • de Limitada,
:abalai) :mencionados. para comoareeer
Ca •FA Pra a•en ça Ltda. .749.341 - Semi Metalúrgica e trução Alea'ria Ltda.a este • De partamento, afim de efeN9 746:476 - A -Monte Asas' Ltda.
• •
559 '751.220 - Auto Carroceria Nos- tuar o pa gamento,: da Taxa. FILIA e
. , Construtora, Ltda. < •
.
latria
.
Ce-^aiaaa,
:a
Senhor?.
da
N9 746.477 - Casa Bandeirantes
da primeira anuidade dentro de praN9 749.342 - Coles Comércio - e
N9 711.221 - York Calçados Li- zo.
Ltda:
'• •
*-•
:• •
de 60 dias: .Indústria de . Guindastes • Lida .
Mitacia,
. N9 746.479 - andústria ..SãO Ca,
N9 749.394 .--' Frigorífico 'Esperança
milo Ltda. . .
119 751.222 - Dimy Cala ados • LiPrivilé,gío de. l'Hoelição „
-Def(%rid0Saciedade _Anônima.
.
..
N9 74 6.481 - Serraria Salvador 'de
mita da .
Ne 749.395 - `arigorifico EsperanSá Ltda.
N 9 148.785 -.4- 'Brocas:o . nora -nrodii;
Central Laminaçã,o
N9 ,751.411
N9 746.495. - , Svenska Ackumula- ça Sociedade Anónima.
cão de filamentos têxteis' sinteíicas
-,dtada.
doa A id-ielsolaget Jungner,
Indústria e :lomércrurreost
Mens,anto Com-pana.
'N9: 749397
N9 746.499 - Organizações San cio
-Geraldo' Regadas de .N9 151.018 ---' Preceas n para broduN9 751.419
"Serrana Ltda. Marino Ltda.
.
Farias.
rir . . urna fita ou, chapa deico
749.398 - Indústria e ComérN9 746.506 -- Reimex Representa- cioN9Serrana . Ltda." •
Difibra Diairilauido4 minado a 'quente ,-• United ..'States
N9 751.420
•
teel Corp.
••
.
ções Ltda.
N9 749.406 --.Imap Ltda. Indús;,ria ra de Filmes BrasileiroS Ltda.'
N1e163.006
Mamária
cem' a guN9 746.512 - AutomolaS do Gaste Moageira Alcântara , e Penciotiba.
751.457
--,Pão
de
Açúcar,
AgênN9
Emericos
Limitada.
•N9 749.423 ,
a lhas providas de um olhai oara a
cia de Automóveis Ltda. - •
,•
fabricação _de material de eeluc,a N9 746.515
Willrich Gartiier Li- Mercantil, de Cosméticos Ltda.
•-•-• Confecções Sicran VEB Nahwirtmaschinenbau 'à/falimo
N"?.'
mitada.
• N9 749.607 - Farmácia , e Drogaria Limitada •
•
Karlmarx-Stadt.
N9 746.525 - Bilhares - Carajá Li- Santa ,Rita Ltda. ,
Pe 'Indústria
-N9 .751.460
1.,
. •
N9 749.608 -- Lagrema Pré-Molda- Malhas • Ltda.
mitada.
Provilégio - de Invençflo ---7ndeffuido'
N9 746.608 - Samir Jorge Kahey.• dos. de Concretos Ltda..
Confeecões ',NeltéX
N9 751.461 N9 749.609 4- Fruleg .Frutas' e Le- Limitada:,
•*.a , •
'
.
.
Dei Corso Artigos
N 9 746.646 --a'
N° 243.396 - - Nôvo ina .-Jela de Boné
. • • -.
gumes Ltda. ,
-`earandes Maras •Internacionais S.
,
Masculinos Ltda.
Aplivai
Aplicaçãe
-de
:-.N
9
751.464
Indústria e Comércio de BebiN9 749.610' - Windsor Engenharia
N9 746.647 - Niwa Reoreaentaaões
Valôres
•
Limitada.
Limitada.
,N9 . 751,465 a-- Aplival "Apileação
N9 -749.611 .`- Core Coordenação,
N9 147.310 -4- Urna base para taN9 746.648
Social Espertiva liRacionalização e Estruturação . do "Sialóres Ltda. a. •
mitada Social.
l:4101;1as com fichario de ' endereços teAdministradora,
--de
751.495
4-N9
lefônicos de pronta- catalogação em
N9 746.649 - Social Espo tiva Li- Trabalho Ltda.
•
Bees Adaneto S.A: .
mitada Social.
N9 749.628 -. Júlio Escandar.
orde M alfabética - Eltronik Inclusa
N9 . 749.656 -- Prof. 'Dr. Eugênio
StoP-Clionp . Resta .a- ria e C ":211ércio de Artigos EletrôôniN 9 ' 751J:2S
N9 746 650 - Social Esportiva Li- Meriaero.
•
aos Ltda:
a?nie
mitada Social.
Zuniala . 'Materiais N9 149-.349 :-.- Novas clianosicões
N9 751.507
N9 746.651 -- Social Esportiva LiN9 749.777 - Produtos. de Linipea
ea:a narre:do Lida.,,
mitada Socai.
za Lirnborno Ltda.
construtivas em blocos de cone 'eto
- de Almeida
•
Indusmee Indústrias Mecânicas Li14,1 9 7,-;1.C17N9 746.653
. , Rmey
.
Z. Silveira DistrinalN9 749.921 - Leituras, Editóra Li"
mitada.
ção e Represhntação.
mitada
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N9 151.737 - AperfelTnmentos na
N9 195.315 - Sandoz Patentes Li.
embalagem de espoletas
QuirnIçs nlited.
Tupan S. A.
N9 195.316 •- O. • D. Searle &
N9 162.310 - Rocadelm para pastos ('. o. Massiniliano Bertolaccine.
• N9 195.317 - Amstec Industries
Inc.
Exigências
•
' N9 195.331 - The Bendix Corp.
"Cumpra Exigências gze,,,cas:
N9 195.382 - Etablissments Plátt
N' 87.228 - Rogerio GOTTICM de Oli- Freres.
veira.
N9 195.383 - Jesse Elson.
N9 93.596 - Ozi-Colussl S. A.
Agrcul tura, Com-.:rcio e Indits-ria.
N° 195.384
Delalande S. A.
N9 103.503 - Guandellino Marti- - N9 195.385 - Sandoz Patents Limited.
1 a7. 9r.0 - tJron C.el:M(1e Corp. • N° 195.396 - N. V. Phillps'GloeiN9 155.902 - Monsanto CoMpany. lampenfabrieken.
.N9 163.391 - YPm --hi ta Yukio.
N9 195.397
Magnesita S. A;
N° 16').176 --• Abraham Salozrxon
Politanski.
N9 -95.398 - The Upjohn ComN' 175.Ç.55 - Stauffer - Wacker nany.
Srenne Corp..
N9 195.399 - The LummuscomN9 181.411
Imçerial Chemical pany.
N9 195.400 - Compagnie de Saintr!es Limited.
Gobain.
N9 182.137 - J. M. Huber Corp.
N9 195.401 - Lipha, Lyonnaise InN9 182.910 -- Ari Antônio Negri- dustrielle
Prarmaceuti que.
•
N, 185.479 - Buss Ag.
S.9 186.199 - Bristol Myers do
Brasil S. A. Cosméticos e Artigos de
Toucador.
•N9' 186.137 - Edil Nunes Rodrfgues.
- .N9 186.12 - Marcelino Brys.
'N° 186.151 - Adelino Mantovani e
O: -:ido Prcherp.
N9 186.152 •-. Americo de Oliveira.
ST 9 186.156 - Luiz Carlos Miguel.
Pedro Kristal.
.N 156.157
N, 126.168 - E. R. Squibb
Sons, Inc.
Caterpillar Tranclor
N° 186.170
Co.
N9 186.186 -- Wilson Petralanda
Souza.
N9 191.530 - Metalurgica Preçauto
Indús :zia. e Comércio Ltda.
N9 195.265 - Philco Rádio e Terevigío Ltda.
195.283
Sumitomo Chemical
Comrany, Limited.
N9 195.291 - Jawa, Narodni Podnik.
N9 - 195.292'
Ciba Societe
me.
N9 195.293 Societe Anonyme;
N9 195.294 - The Nash Engineering Com pany.
N9 195.295 -- Allmanna Stalelement AB.
.
N° 195.297 - Oreste Antônio Tonom.
N9 195.298 - Danillo Santos Duarte Coelho.
N9 195.300 - Pirelli Socleta Per
N9 195.301 - Joel Gooda Fernandes.
N‘i 195.302 - Borg-Warner Corp.
N9 195.306 - Abex Corp.
N° 195.307 - Monsanto Company,
N° 195.308 - Kuriststoff - Verfahrenstechinik Isernhagen HB 'GMBH & Co. .KG.
N9 195.309 - Abbot Laboratories.
N9 195.310 - Imperial Chemica)
i;Industries Limited.
; N9 195.313 ‘-.1 Reynaldo Joffer dos
,elantos.
N9 195.314 -- Rádio 'Corp. Of.
America.

N9 195.402 - Shell Internatianale
Research Maatschappij N.V.
N9 195.415 - Afrodisio Ortega
Ruiz.
N , 195.418 - Afrodisro - Ortega
Ruiz.
N9s 195.417- 195.418 -2-195.419
- Afrodisio brtega Ruiz.
N9 195.420 - Ind. e Com. de
Aparelhos Eletrônicos Incomapel Limitada.
.N9s 195.421 - 19..422 - IndúSt.ria
e Comércio de' Aparelhos Eletrônicos Incomapel Ltda.
N9 195.424 - Divina Ind. de Auto Partes Limitada.
N9 195À25 - Sylvio Cesar Pestana.
N9 195.426 - Francisco de Assis
Rabelo Netto:
‘,
N° 195.428 - VVA. J. Aloys Griebeler & Cia. -Ltda.
N9 195,429 - Constantino Braton.,
• N° 195.430 - Pirelli Societa Per
Azioni.
N9 195.431 - Pirelli Societa Per
Azioni.
N9 195.432 - Miguel Kodja Neto.
N9 195.433 -= Miguel Kodja Neto
N9 195,.434
Demostenes Alves da
Cunha.
N9 195.435 - GlaverbeL
N9 195.436 - Rudolf Wiederwald.
N9 195.438 - José Maria • Laborde
Rodriguez.
N° 195.439 - João Amaral Gomes:
N9 195.440 -- João Amaral Gomes.
N9 195.442 - Oxigénio do Brasil
A.
N9 195.443 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
N9 195.444 - Sandoz P-atents Limited.
N9 -195.A5 - Laporte Titanium
Liznited.
N9 195.447 - Adrich Chemical
Company, Inc,
N9 195.448 - The Firestone Tire
& nublar Company.
N9 195.449 - Johanne,s Zimmer.
N0 195.450 - Sandoz Patentes Limited.
•
N9 195.451 - Eaton Ya!e & Tawne
Inc.

III)
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N9 195.452 - Alcyr dos Santos.
N° 195.455 - Alarico Ferreira de
Carvalho.
N9 195.457 - Faustino Vendrame.
N9 195.460 - José Griera Roma.
14! 195.461 - Casemiro Balcewics.
N° 195.462 - Euperonio Adolpho
Lima.
N° 195.465 - Rubens Ribeiro
Cunha.
N9 195.466 - Maria José Campos
Martins Marchon.
N9 195.475 - Cid Romulo De/ Porto.
N° 195.477 - ICenji MorimotO.
N9 195.479
Alvaro Lopes Cardo-

Warner Lambert Pharmaceutical
Company (junto ao -registro número 175.469).
Jayrne Rochman e Chaim Rachmli
Plica (junto ao registro n9 217.100).
Uniroyal, Inc. (junto ao registro
n9 233.357).
Inda. Quimicaa Anhembi S. 4.
(junto ao registro n9 237.149).
Memphis S. A. Industrial (junto
ao registro n9 244.650).
Manufacture Des Montres Universal Perret Prezes S. A. (junto ao
registro n9 250.829). Instituto Farmacologico Serono S.
p. A. (junto ao registro n9 298.690 e
305.367).
Spofa, Spojené Podniky Pro Zdrar
votnickou Vyrobu (junte ao regis
N9 195.480 - Agenor Gramorelli,
n9 302.612).
Parson & Bouquet Ltda. (jun
N9 195.482 - American Plange &
.
ao registro n9 316.876).
Manufacturing Co., Insc.
N9 195.486 - Mudo Gomes PraSaeb S. A. de Empreendimentos e
ta,
Bens (junto ao registro n 9 328.986).
Inda. Químicas Anhembi S. A.
N° 208.661 - Deutsche Advance
(junto aos registros na 357.207 e
Produktion GMBH.
358.653).
Diversos
REPUBLICAÇAO: DIRETOR GERAL
DIVISÕES - SERVIÇOS E
N9 184.415 - Standard Electrica
SEÇÕES
S. A. - Arquivado. N9 185.422 - Sebastião Ferreira de
D. O. de 23-9-70
Moraes - Arquivado.
Em
24
de setembro de 1970
N9 193.449 - Emani do Goes Pereira da Silva e Hilarlo Martins de
Notificação
Mello -- Arquivado.
•

n••

Divisão Jurídica
•

Em 24 -de setembro de 1970
SEÇÃO. LEGAL
•

Exigências

•

Cumpra , exigências:
Kibon S. A. (Inds. Alimentícias)
(titular do registro n9 244.425).
Kanegafuchl Spinning Co., Limited
(impugnante do têrrno n9 635.386).

Depois de decorrido o prazo de
60 dias, a partir da presente
data, para recurso, e se nenhum
interessado do mesmo se valer,
ficam notilfcados os requerentes
abaixo mencionados para comparecerem a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final, dentro do
prazo de 60 dias, contados da
data em que tiver expirado
aquele prazo de recurso:
Privilégio de invenção deferido

N9 117.229 - Aperfeiçoamentos em
ou relacionados com mostruárica
Diversos
• para exposição de artigos de dimensões reduzidas - The Gillette ComN9 662.777 -- Compania Tabacale- pany.
ra, S. A. - Arquivamento, por falNotificação
ta de cumprimento da exigência.
SEÇÃO DE RECURSOS
Ficam notificados os requentes
abaixo
mencionados
para
comExigências
parecer a este Departamento, a
Cumpra exigências:
fim de efetuar o pagamento da
taxa final e da primeira anuiAmerican Cyanamid Co. (junto ao
dade dentro do prazo de 60
registro n9 317.664).
dias:
Bauersch Olearei Frankfurt Am
Main (junto ao termo n 9 542.690).
Privilégio de Invenção deferido
Empresa Popular de Abastecimento Ltda. (junto ao termo n° 732.982).NO 164.979 - Processo para a igComptoir Nouveau de La Perfumenifugação e a hidrofugação dos tex.rie (junto ao termo n9 824.490).
Etablissements,Kuhimann.
teis
Recursos Interpostos
NI 147.630 Esquema de ligaçao
Kibon S. A. (Inds. Alimentícias) para instalações de telecomunicações,
(no recurso interposto ao deferimen- particularmente instalacões regUládoto do termo n9 712.835 - marca Qras, estruturadas a modo cie campo
Refres-Fro).
•
reticulado - Sienaens AktiengeselleKibon S. A. (Inds.‘ Alimentícias) chaft.
(no recurso interposto ao ,deferimenN° 154.984 - Aparelho de prenato do termo n 9 712.836 - marca Q- gem
com carga variável - WestinRefres-Ko).
ghouse Air Brake Company.
....•n•nn•n

N9 155.067 - Lâmpada elétrica,
principalmente dos- tipos mignon e
magnonette a gás luminescente Blindex Construções Elétricas Especiais e Blindadas Ltda.
'
Exigências
N9 145.006 - Processo para a re.
moção de dióxido de carbono de gaCumpra Exigências:
ses que estejam isernos ou substanRobert Boseh Elektronik Und Pho- cialmente isentos de gás sulfidrico
okino' GMBH (junto ao registro in- Shell International ftesearch Maatsternacional n9 95.733).
chappij N. V.
Seção -de Transferências
e Licença.
-
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N9 156.539 - Cadinho ou conversor
basculante, próprio para a redução de
ferro gusa - ,Vereinigte Osterreichs- che Eisen - Und Stahlwerke Aktiengesellschaft.'
N9 124.066 - Estrutura de runel
• de rampa de carga teleacopante e
processo e aparelho para a fabricação - Stanray Corp.
INT9 161.601 - Aperfeiçoamentos em
e relativos a circuitos de desvio linear para uso em receptorea de televisão - N. V. Philips Gloeilampen.
f abrieken.
N9 153.250 - Precesso e aparelho
para repuxar e enformar sapatos Jacob Simon Kamborian,
14 9 160.884 - Usina nara trituraçã.o
de material de pedreira a- P. L.
Smidth & Co. A.S. •
Modêlo industrial deferido
N9 215.257 - Original modelo de
moldura para quadros --e Metalúrgica
Clax Ltda.
Privitéglo de invençã6 indeferido
N9 149.475 - Polvilriadeira de uso
alternado -para pó e para gránulos
Hatsuta Industrial Co. Limited.
.
N9 183,394 - Dispositivo 'de
ção para protetor de pára-choques de
veículos
Asriel Stritzel.
,N9 177.823 - Interno para colarinho de camisas ,- Tecidos Geve Sociedade. Anônima;
Modélo industrial índ(:;ferido
N 9 181.128 -- Um rlóvos entretenimento infantil - Tobiais Spodek.
N 9 183.035 - Nôvo e original modelo de seringa - Ind. e. Com . de
Plásticos Plaseol Ltda.
• N9 186.207 - NU° modelo de ventilador de coluna - Getúlio Lino
Silva. •

, Modelo de utilidade
indeferido
• N9 151.545 - Guarda-roupa portátil - Cliffárd W. Unser.
Transferências e, alterações de
nome do titular de processos Foram mandadas anatar nos processos abaixo mencionados as
Seguintes transferências e alterações 'de nome sio titular de
processos:
Pepro --,Société taotii Le DevelopPment Et La Vente de Speeielites Chimigues (alt. de nome do titular na
•
pat. PI termo 217.C53).
.The• Falk - Corp. (organizada segundo as .leis do - Estado de Delaware)
(transa - para seu , noine da pat. pI
termo 118.076) -•.
. The •Falk Corp. -(organizada segundo'. as -leis do :Estado de Delaware)
(transf.. para seu m iare da pat PI
.
PI n9 71.742 ---14ntin9 70.215
.mero 72.520 PI 'O s '74.382 - PI
:1-19 75,354 - PI n9 76 718 - .P1 nu-melai 77.410 -• PI. :1 9 18.448 - PI
n9 79.303 - PItermo 118.298 - PI
termo 139.163 - PItermo 140.568 PI tsirmo 140.569 - PI termo número
176.410).•
- -Exigênciá:
•
Cumpra exigencais. lecnicas.
9 167.259 - Ancosa Ind. e Com.
Ltda.
N 9 18.3.433 - Confecções Magistes
Ltda. ,
N . 124.651 -Anildo Bruno Utz.1-1 9 113.034 - Cleinerte •Scomp•arin.
Fr? 121.039 - AAB ()sor de Freitas.

•

N
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N9 183.828 - -,Eduaidb Aiub.
N 183.845 '- Otto Klepzig.
N9 171.899 - Bons rrelger.
N9 196.083 - Rotim and Haas
Company.sThe -Faintkote ComN9 196.378
pany.
Nq 196.390 - Conserc Corp.
Phillips Petroleuas.
N.
Company.
N9 136.707 - N. V'. Philips'Gloellampenfabrieken.
N9 170.710 - Inds. Plásticas
brasa Ltda.
N9 171.476 - Robert Boothe Miner.
N9 176.399 - Continental Oil Company.
N9 183.343 - Dunlop Rubbei Com• ;
pany Limited. .
N9 185.899 - Rohm & lia,as Company.
N9 180.285 - Cia. Internacional de
Turismo e Propaganda.
N9 138.303 •- Hajime Mori.
N9 161.839 - Inigás Ind. Nacional
/
de Isqueiros Ltda.
N9 170.329 - Gerhardds Groeninga.
N9 171.029 - Regulador de Vehiculos Ney Ltda.
N9 218.185 - Phillips Petroleum
Company.
N9 195.042 - International Business
Machines Corp.
N9 221.990 -- Sumitomo Chemical
Company, Limited.
N9 194.798 - The. Upjohn Company.

Pontos publicados em 22 de setembro
de 1970.
11•1* 163.270 - Aperfeiçoamento na
fabricação de filamentos, fios e produtos análogos à -bssai de triacetato
da celulose- ---Rhodiaceta
Pontos publicados em 412 de setembro
de 1970 - Depositado em 8 de outubro de 1964.
•
N? 155.971 - Aperfeiçoamento . na
formação ou reforma de abóbadas refratárias para fornos elétricos IVIagnesita S. A. - Pontos publica-dos
em 22 de setembro .de 1970. .•
.-N9 146.901 - . Novas disposições ella
máquina- para fabricação de pãee• e
.similares • -- -.Nelson Alves Gonçalves
- Pontos publicados em 22 de setembro de 1970.
s
. N9 160.644 - Acondicionamento, de
pressão -. J. R. Geigy A. G. Pontos publicados em 22 de setembro
de 1970. ••
•
N9 164.312 -a- Processo para•faoricar
adubos compostos de .substâncias nutritivas - Guano-Werke A. - Ga -Pontos publicados em 22 de' setembro
de .1970 - Depositado em 13 de novembro de 1964. •
•
N9 126.095 Ferro funClido aperfeiçoado - Mechanite Metal ,Corp.
(organizada sob _as leis- do Estado de
Missouri) - . Pontos publicados em 22
de setembro de 1970. • •
' N9 167.732 - Dispositivo para aplicação de rótulos em objetos -••• Tioxtinten - Und Klebstoffwerk Gesellschedt m. b. •H. - Pontos -publicadns
em 22 de setembro -de 1970.
•
. N9 153.127
Um cabeçote de inOposições
jeção para uma ferramenta para inCoControles Automáticos Serman 14: jetar substâncias . em madeira
mitada (opoente, da pat. PI termo bra (Wood Treatment) Lirnited
Pontosspublicados em 22 de setem•
n9 163.342). •
ISCN Inds. :Metalúr dcas S. A. e bro de 1970 .-- Depositado . em . 26 de
de Ra- setembro de--1963.
b
Colmeia S. A. Ind. Paulista
158.256 / - Um . cano de ejeção
diadores (opoente dapat. PI termo
para um dispositivo de pulverização
n9 163.396).
de pó - Kyoritsu Norki - Co., Limited
, • - Pontos nublicados em 9. de setem'Exigências
bro de 1970 - Em Japão.
N9 150.955 - Processo de fabricaCumpra exigências:
ção de produto parafumar, composiThe Falk Corp. (organizada segun- ção para dito produto • e cigarros dodo as leis do Estado de Delaware) tados cle ponta com o dito produto (junto ao , termo 191.015 - 152.498 Alexandre Charles Jahristy - Pontos
-- 192.608 - 192.618 e .192.720).
publicados cio' 15.. de Setembro de
•

Retificação -de pontos

N9 154.730 - Aperfeiçoamentos SM
ou relativos a capacetes - Waltei.
' N9 157.694"- Chapa de aço, e per- Daffre - Pontos publicados em' 17 de
fis, tubos e construções compostas, setembro de 1970.
fabricados por meio desta chapa Vereinigte Osterreichische Eisen -- Diversos
Und Stahlwerke Aktiengesellschaft N9 '136.561 - Giovanni Tudisco. Pontos publicados em 22 de setembro
Fica sem efeito a publicação de 22
de 1970;
de julho -de 1970,, na parte de' notiN9 157.791 - Dispositivos para á ficação - da taxa final, que por um
fixação de parafusos de prender, em lapso
foi publicado,:
elementosde alvenaria, conciato ou
similar - - Arthur Fische¡ - Pontos
publicados em 22 de maio de 1970.
N9 157.'796 - Ligação entre partes
de carroçaria, especialmente entre
ombreira da porta a pára-lama -da. -- Pontos publiAuto Union
cados em . 22 de setembro de 1970.
Dism GAÇ.Xei N„• 827 - 2.• EDiçÃo
N9 161.053 Aperfeiçoamentos trodnzidos em misturador e liquida,
1
ficedor de' alimentos ! iquidos- e sólidos - alarcony Golcienberg - PonPREÇO: Cr$ 0.84
tos publicados. em 22 ue setembro de
1970. •
•
,
,N9. 159.071 - Nov.' disposição em •
A VENDA:
interruptor para corrente elétrica -e
Na Guanabara
ntonio Fedewic•:.k - Peritos publica
Seção de •Vendas: , Aveluda
dos em 22 de s setemmo de 1970 •
---flodrigues Alves n°
1 -Dei-meia:do' em 11 de maio . de 1964.
Agência I: - Ministério
• N9 157.7C3 - Regulador de foige
s
da Fazenda
rastometico da folga eos ' tirantes de
/
fseios ferroviários a- Cardwell
Atende-se a PedidoS pelo
tingias:ire Company - Pontos publiServiçe de Reensbôlso Postai
de
1979.
cados em 22 de ae .;embro
Dispasdavo para a
N9 147.22a)
Em Brasília
cleaosieo. enifornie por etomização
Na Sede do D.I.N.
matcriO1 fusível sôbre em artigo em
lansd'- aa al - •
•rm•-•
Anona me • Das' Usines hausson

TRIBUNAL MARÍTIMO

.

1

Se,zàyd)ro de 1970 2419
REPUBLICAÇAO: DIRETOR GERAtil
- DIVISÕES - SERVIÇOS g,
SEÇÕES
•13. O. de 23-9-70
Em 24 de Setembro de 1970Notificação
Depois de decortido o prazo de 6(
dias, a partir da presente datak
para recurso ou impugnação, ts
Se nenhum interessado do mesa
ano se valer, ficam notificado3
os requerentes abaixo meneio,
nados para comparecer a éste
Departamento, a- fim de efetua*
O p agamento da taxa finais
' • dentro do prazo de 60 dias,- coma
tados da data ;)rn que tiver ex a,
pirado aquele prazo de reeuisov
• Marcas defendas'
N9 603.417 o- Diadema
Fiação e •
Tecelagem Sant'Ana S. A.a- cl. 37a
N9 636:626 - Koratron
Rotatron Company. Inc. -- ci. 36.
Marcas 'indeferidas
' N9 580.189 - Fixolander
Whasin
Cosméticos Ltda. - Cl. 48. ,. .
N9 650.246 - Getec
Getec .Guaa
nabara Química Industrial S. A., -e)
cl. 1.
-í
Ns 596.596 -22 Lúpus - Lupus Ara
tefatos Metalúrgicos Ltda. - cl. 11c,
inha Linda •-•
N9 646.666 - COis
Iiimayak - Keshichian
cl.-36. N . 658.015 - Boa Vista - .3oa
Vista Metalúrgica Ltdas - el. lla •
Exigências
Cumpra exigências:
N9 774.730 - Mercefreios - Indo
de Auto Peças Ltda.
N9 775.011 --- Aurora, Duarte Proa
duções Cinematográficas Ltda.
9. 652.841 - Dedetizadora Laol
LtNda
N9 695:950 - Mead Johnson &
Company . (organizada sob as leis da
Estado de Delaware)
o
Sanitad
, N 9 696.916 - 'Laboratóri
S.A.
-N9 696.921 - Laboratório Sanitaa
N9 698.490-,- Laboratórios, Biosina
"
tética S. A. '
Taisho Pharmaceutia
N9 69a.345
cal. Limited.
N9 702.342 - Mário Iliroshe1.
N9 738.741 - Cia. Marumby de
Óleos Vegetais.
, N9 500.291 .- Metalpeças S. A. a
N9 581.739 - Courtaulds Limiteda
N9 633. 90 - Société Eives Lille
Ca.il.
• .N9 646.657 - Metalúrgica Jovil Li1

N9 650.504 - Ecalipesca Equipaat
mento de Pesca S. A.
N9 653.186 - Mecânica -Reunida,
Ltda.'
•
N . J53.994 • - Confecções N. S. Mete Ltda. , '
N9 685.009 - Metalrubia Imp.
Exp: Ltda.'
N9 689.164 --, Rodi & Wienenberger
Aktiengesellschaft. " Diversos
,Screen Babl ROUPas
N9 683.378
Ltda. - Arquive-se.
N9 ' 686.213 -a Lourival Abadia Ju.4
venal de Almeida.- - Arquive-se.
N. 747.096 - Maurilis: Silva & eia,
•
Ltda. a erquive-se.
N9- '747.098 - Cedep Comercial do
Estivas e Derivados de Petróleo Ltda.
-- Arquive-se.
No 748.062 - Magazine Bergatl
Confecções Ltda. -, Arquive-se.
N9 748.065 - M. Edmundo Rodria
a'ses 12ei N eaies.,Artistic. es. - ArqUisi
ve-se.
Ind. e Com. de And
• N9 748.536
lejos Inox ' Ltda. - Arquive-se.
• N9- 802.942 -. J. • 8: P. Coats 1.4n31•1
Arquive-se.
ted.

da 19/J

.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIViLÉGIO
• qwwww • me,

P

UJEM IR 152.597 de 31 de Agásto de 1967
bequereetet ALVARO COLLBO DA SILVA - SIO PAULO
Patente da Kodále Industrial • NOVO A ORIGINA. NODÉLO Dg AGV , C2DOR ELL

.taicí raiá

MLTIPLOS rua*

piviancicrel
- awovo

I

ORIGINA*. xrDPJA DT AQUECEDOR !LEVITO° P ARA MULTt

.ii4MrrIxa" oaraotarizado souncialmentm por ter a forma aproximada de

Una calota, de modo a compor paredes c g f:ricas incidentes *Obre ume cir
cular, na altura da qual, dito corpo esfirico di dotado de una borda cit
eundanto • •nvolventoj pelo tato ainda da referida base assentar-ai Aí
ha P411 cm apelos tronco-cenicos; pelo fato ainda da pare superior do

corpo esfárice possuir centralmente um rebaixo cilíndrico • vertical ou
Cavidade cilfndrica projatAda &tf próximo i base, prevendo-se nesta zo
Ca um furo Vasants, em finalmente pelo fato Is fazer parte integrante do
aquecedor / uma caneca elLíndrica eventualmente ajustada o'. rebaixo ou
ma bocal tronco-cenico eventualmente ajustado na borda da
dita caneca, sendo que a abertura Superior de nonor dlimotro dózte bsz

favidade, e

R rbiridtcal mC=..:. t alent• •seoll.ido do grupo, que consiste ee realce.
is bidrocartonetados, radiCals nali. g ono-bidrocarbonetados • radicais .
iddrolisiveia, cada U 1 um radicai orgenico divalente e za, tem un valor
.1:adio de 1 a 100 e o dito composto esta livre de ligaçCes de silIcio .

,
al g ente, a depositante reivindica de acro a prioridade do
correspondente podido depositado na Repartiçia de Patentes dos Estados
Unidos da Anárica do Porte, ma 12 de dezembro de 1963,sob 0329.927.
Pauto n* 1 do total de 8 acenos apresentado:ti/IMO X* 148.486 de 17 de abril de 19(
Esquersato:

ROVIN INDUSTRIAL LTDA. • 1. SIO PAUL.
PrivilSgio da Uvenyi^: • EZPITULA PARA APLICAÇXO DE MLSUS, EM NOVA I.

onissENTAgl:*
RSIVINDICACCI:

fal 4 perfilada em forma curva sim:trica,.
Ponto n* 1 ao total de 2 pontos apresentados.

1 - ESP1TULL PUA APLICAÇIO Dl )4assas, am Nowa APRESISTAÇIO, en
racterizada por sor constituida integrem:loto, em una ab peça, de material
pl6stico mio metálico. resistente, de dureza • flexibilidade az:aguadas,

W.9,át

cujo corp) essencialmante é formado por uma raperfícia onde são notadas
duas partes distintas, a saber:- uaa parto mais espessa (1) eme, astroi.
tende-se, temiam forrando un perfil delgado (2) próprio para a aplica.
cio do magma

Pont .

.9

1 to

total de 2 pontos apresentado..

s
/

Oba Nb 141.80 da 10 de agasto de 1964

coallia CORPORATIOX • E.U.A.
tala:114i. do InvençÃO ,PSOOSSO PARA A PILE.PAR400 Dia
moimpIcAceg
bequerentat W

SOVO rULINSRO

a - Processo parditireparaçio de um nevo polimero, taractarli.

olmo pelo tato de se taillOfficti
C. 1) 45

a 55, inclusive, noletmorbento de um comrosto arasitico,ocetan.

da(carbemila, escolhido do grOO, que consiste da anidridos aronitieos

&deras aromáticos, doidos aromítifos • combinações dos precedentes, .
; tenda, pelo menos, tráo grupos, enatando carbonila, por •oláculas,
4.1414am do grupo, que camalote de grupos carboxila, -COOU, gru p os :A
ter, 4.00B" índe k í wo radical aldrDearbortado monovarehl. grupos
d g mildrldle, -0-02/t ligado amuas a witro- c -01/2 e, pelo mono', do"
•opoo, contendo carboalla, estio nas pdsições orto, cem
¡lha

isoimal**, mama porto do cdapoato da fermull girai.
.

simwe

IL
li

a

p-irli2 , na qual cada

TERMO XI 162.113 de 28 de

AgOoto de

1,64

Soquaromtis UTERINO PEREIRA DO RISCINENTO - GUANABARA
Priviligio de I n vançio'COAPOSIÇIO PARA RaNOVIE EARÇAS, TRAÇOS 00 NACOS
Di TINTA (ASSIM K OUTRAS TINTA& PREPARAÇOU SENS&RASTZW, DA

as

supzarf-

DX ?Afia VEGETAL 2 PAPEIS ANÁLOGOS'
abIll*DICAÇOE8

Composiçio para remover marcai, traços ou manchas Ge tinta amo

4~ e outras tintas e preparações oemelbantes, da su p

orficie de papel

vegetal e DAW,* manos, caracterizada polo fato de ser constitulds •

48,
Álcool 100*

Cem'

'água sanitirla

3cm8

bicarbonato de sódio
Unica ponte apiementado.
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Se.çâ'o

.. .Setamb.ro d

ref 24'411J

11111111E1.111~e~1PRI~a
,—,e~~

ZUM° Na 158.00j da 31 do 'março dê
¡
Ragdaradtcú - LUDIO'CO10pRATIOLI:Dr IM2RCA5•23,U.x.1r
, - i
;
•

t n.

,

•

7rial1isio da- InvanClio'r "UM APÁL83U10 Pala ,COlfintnit 218.11/3
Mi'
-Q7.121XCIa",'
' 8811/7?4D:iCi,r3,9
"...Um apar;lho para consertei ifetaiÁTde iudita tr•quencia de I •
níveis . e1fivacloi.do , ;sodo lua ia' caractarfsticas de" amsoridatierdituislcaa/
•• dos` or•iniOS . Sinala • .184as Man' tidae quando te ditos " sinais Nulo 'reMroduaidO's
idieis mais baixos, .earactari galo " por compreander,t^ um circuito . de . eji
'•trada' para receber os ditos 'Sinais " da 'áudiO aloisa:a " alarvados, tua cir-r.uitó'de saida • para transferir a r.reia cMinvarida
tos intaroodi g ilos 'provendo T•lativanante mais siovaçao Para os Cotim
:lente: : de baixa fraquenci• do pai para componentes de outras Zrequ:n - e
:sia; dos sinais ...01 questie) quando o" í ditos e^aapietientas da baixa frsquig •• .
. •
•.•
'cin .. sio di baixo nv,1 a,para :provir progresstvamante so por alevaclo
os mesmát , cosponantes da baixa fraquancla quamdo as r•Spat. "ctivis

ri

.1g0
511
d
iOd 1§5r,!-.
"-n itetq4- le.IND,[11STRIL
n

'•

zz, 'inUíÁo •

Privi14gto da Intç hilÇâOt *DISP81n130)08 PAR.1 anábrar gm ,, '
:ilàívir[OtcAOT27

. DI3.P PifiÁt1D8 PARA 8ABONI171, fOrig ado oca' recipiente rik..ikr er .'
.
-.* dota" do--da tampa r novivel, eiraCteritado pelo rato de • apresentar et•
seu 'interior us eoCcr por .seu eixo conjugado a uca "manivela externe. a.
•
provido 'de . uma bateria da ga i- -eoritra a qual se assenta bloco do sabore
-• to que' impulsion
. ado para b-aixd -Por, sapata superior fracuionada par me' •
la centra/o a esta cOrrespondendo recoiso vertical eststents nunia dna f.) •
do bloco "da as.14o, • ksspata aguela;-gue se desloca ' ao longo de 'duas
guias verticai "a • suja alidada a. projeta para fora atravía do rano '1N
tarai, do recipiente, sendo.iata tumbis provido da ' abartura • tafertar. da
• aascoamanto do diabio.

0,100:0 na 1 do _tot‘ai ns

ponto* aprosenteetos,.

p litudés salientai, -a ..ced•i• provendo -tem
— bis prngrasalvamente maior alee:para 'os componentas
frequincias. intorno:dia* -Oen str.ais 'de
Jia es nivele -elevados quando as soa, aisplitudalas vuaantam a partir de
n fria prndtttrina4o.
f áçãO

réqueronte'reiy indlea • prioridad• d. correapfxcdante
ispositado tiaEtepartilis d• Patantis dos Itatadoe 11Stl14 da amoirtaa ia 8
• i• abril de 1963 aoo" a* 271.063.
.
,
Ponto nS I do total da 8 pontos •?raitntadoi,
Á

TatINIC
,198,96a de 6 doi Inato de 1964 .
..iteehuerenter 40-= 314111 litOSSIS
ivilígie de ..0.-Jeactrj g0-4 D151'0310.0

1.1.O.14,',1*-5.do Junho da 1959./
.
. -1aqUerentes POWW3M3 3 0 3CDUT.AKTIUG33EiLlieUrr YO3K,..31
.35e0
•

3HDNING o 1.138,1.13s".
-.PriYIll;gio do IrrYonçdt - 12.ElnIÇOAr.n'tY 314
-

Dn

PORO AI4JAIAÇ19/P0LIETIL3308 CL0AN3, D3 81NT-333-303 ADT1 in25213.-

áporOlvaleato - ex pr0000ló-para o,roW'iCag.O. O I* polialsg
Itos clorados de 3.tnzest sob alta préssio, ' de rlastimidade somalhante: -

.

do cautela; "ou borracha, respei:ita ys'aonta, da . melhor, 3011W.1114O4 4f14.
que se dispersas, as melo aquoso; poli-a/roa do , e tilar.o, - com p;suá mola
_
•
ris- da taart os , 10.030 aproximaditant4 sob ft .ria finemants gruiuta, ia, °atidos Por , seeto' de sIntese -sor. a.2.t• pres p i•O,'cariotiristde
• -por
a • tratar Ga. mesmos Ccs cloro saseiiorma,. de, : preferFincia, doado o
c(pio da e1orar5o,.a tn tesparatura , da, pelo _senos, 70 5 C 4 8.9s ultra.
" assar o teor de clorO de,aproxl;-aadamente, 42,1, tretar : ii:nia tampara- ".

'

Achai

da 359i.
À:dep.JCit.aa'.:o . ?eivIndica a Prioridali dd

eo.n. asysadaat. ;o- .

lido, 4o,olltado na :?spartigio de Potantoa da daoma21. 4
-

de 1958,.90a kxkietcr(, ? . 25 92O IV h/39 C./." '
Ponton -1 do toi1 di 10 poittOi

n2. 7 do

ximNtan twavzwom

DISPOSIÇÃO EM . 'APAr.i.nr,v,o TELZV1SO1
ctts.•
riais:P. por serem o tubo cinasctipio (1), chassis ': de deelech • 1 jAassii de P.I. (sos e vidro) (3),Imontados'aeparadainem.
tçies_áma caixa protetora (4), - Sn'ateritada ou n3o por tnaa bk:te
' inferior (5) sob a'qual 'pOdsrei - h0ar U
' NA base (6), 3e.r.vtnáre kl;
t
a hmate (5 pura a pasaagen dát'-fios etZtricos.°onto no i do . toOl'de 4' pontos apreaentSánc..:

DIÁRIO OFICIAL
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•

•

. p • • •

••
•

• •

C
•• • a 1 ft. • • e ** • •

,.

.

• ••

I

s: o

rErvispicsall
.
). •
• ; •
Aparelho aporfeiçoad, para fundir material mi fiação por lu

'IRMO Me 157.046 ' de Lb ta faverairo Ge 1961i
le.çdtiontes THZ UNGES CCEPÀ0 • . E..6.
Pri.i,iléglo de Invenção* 10DISIOSI:TVO PNZDRÁTICO Dl COX/ROLZ Dl 'cem Pa.'
RI MÁQUINA Dl COSTURA'

el0, que compreende uma elmara para conter •atoriLl fundido, uma sbartg
ri na câmara para a introdução da material sólido, uma grelha de aqued
mento na câmara, diaposta.de rodo a fundir o materill, • mm eixo de aclo
amianto, que se estende aseendentemanta, partindo da uma bomba localisa
da em ou Junto ao fundo da câmara, até us dispositivo de acionamento, 1
caracterizado pelo fato de que o eito acionador d circandade por um mei
Imo *e forma de ganga. que fico espaçado zim relzhçio aocixo acionador e
•proporclona una abertura entre o.eiso aclohador e a manga na Ida extremidade Inferior, • tem, pelo nenoc una parte do fundo, uma protuberíss•
DR

r-,It..)oro de 1970

*•

?IRMO N i 159.145 de 15 de caio do 196u
Ikquerannor NONSÁNTO COMPANY * 31.0.1
hrriviligio de Invenção: •AP/RILHO APMPF.IÇOaDO mága FUNDIR ilafilsIall

,ela

In )

forma de una rasca de parafuso
requerente reivindica • prioridade do correspondente pedido

depositado na RepartiçZo de Patentes dos [atados Unido da America em /
p5 do maio de 1963 soo n 2 ?79.112

REIVIUTÇICOU

• Dispositivo tnsunítico da contrOFC de obra pare esquina de
costura, dotado de una superfície de guia de um bordo da obra disposta
no sentido lodgitudinal do movimento da obre através dessa gula de obra,
caracterizado pelo tato do compreendar 'um conduto de ar aclimatado ao dia
positivo de gula de obra; e uma saída de ar orientada no idntido lateral
da referida direção de movimento da obra através dl) tola e voltada Para
é referida miporfície de guia da obra da meus,
requerente reivindica a prioridade do cor r es p ondente Pedido
depositado na Repartição de Patentes doa ?Atados Unidos da Améritba aw5
25 de fevereiro de 1965 sob n a 26o.393,
Ponto . . 2 1 40 total dei pontos apresentados.

Peito no 1 do total dold pontos apressándoe.

,ttamp IQ 158961 de 6 de Maio de 1964
ReqUerentm LUIZ EMIR ROSSIX . S•P.
' Priv/1410 dm Invenção: "NOVAS DISPOSIÇOES IMTRODUZIMAS ZN

TiaMO Ia 161.541 de .20 4. entale° de 196k.
aequaremtee ULMO DO1Illt1 . ICe tal= bázaZ20. - RIO PAVIO.
Privilágio de Inveaçáol ulóVO PROCIS8.0 PAU iallRILIZAQue

APARELHO TELEVISOR"

litalUTSAZZ3

Jklaglaalçall
1 - °SUO PROCROSO PAIA ESTABILIZAWN oe.racterizado pelo raso
Se

Ste

apresentar @caititu-ido por am reservatério de água eco grande capas&

1. . INOVAS DISPOSIÇOBS IXTRODUZ21).13 EM AMIDO,

lade, losalisado em mirei baixo pretersatemente, reserratário :ase que

2ELEVISOR" caracterizado por serem, o tule cinema/5910 (1) 9 •
o chassis de deflexIo (11), montados separadamente em uma /

mo •omemiee soe um tanque pilOto sobreelevado, • :ate co. um eossokeig
aal destilador que envia ágna destilada para ma par de tanque. prefere
temeste providos interm••ente de elementos •om radiações altraglalpto
que ido esterilizar • água eoutimeate moa ditos cilindros.

caixa proMora (2) 9 sustentada ou nlo por -na baste inierl.,„
* Gr (3) sob a qual poderá haver uma basa(4) 9 mervia4o. aAtio, é
. bastá (3) para • passagem dos fios slátriCos.
Ponto 110 1 doa 4 pontos apradetitar103i".

Peat* ai 1-de total de 8 }tetos apresentado*.

•

;

a-feira 21)

Y.•1A-4(.1 •

;t

•

,j

rt5'''VfJ

S ate1110(0

,

;

1 4i r -• • •

134

•.(---if!

*-t

J.

• effã' - iffe ,..ígutia.
-4-grocrate*
:dg, CLUMWERERA SOEU . ALWAY11.5
tellígia deitavenia "AgggIKINTO POR equlaa da
opa ha angenor, ,
t •

At • ;

-

•?

do 197 A

' Li- - *-.•

-..

tiCC)

-h

-TgRág X 4 . 156;14 ' ..414 .4•(
1d4 4b£1 1U , 44'f94U"
•Lí'4
aaquerentti • -11,SRIC0 na taàANDA SAMPAIO- :III .Plb•.1'. =I

3 1.,.33: t. •

Priell‘alo de , law.ncie n aim440 PORTITILd

ecintjAindum
1.-, ukriz. porta-til, caracterizada Por com pr 000d er lni.c1 mt1K-e - "

:74

-1„RIVIDTCÁCUZA
.,
:, kw. KquãOtámt-o-por Ifquido ou g tagOr gara ti/ladros da cial44
dra4; por mato dá um acenti - de aquecimanto adurido de dora ,ou ancerUdo
•
• a* canal Central doellindroe caricterlg aoo - pe/o fato da que . o canal da
• • • •
•
•
•
. aaneoLiento de clIlndra da calandrr aa acha aubdIvidldo e por. pdrodes dÀ
Ar laSrUnt estanque, em v‘rleacioarae a gere* actues:Age g tomooiatuno*
. . _
diferentá*.
.
•
' Ponto no Ido total de 17 pontos grolentàog.

t4 uaa armacio suPorto es.tonsato de , 0 invertido, composta a partir :1.4,
doisSiontintes.laterals vertical*, paralelo* entre ai lnterlimmdoa
por uma cobertura tranaversai'sUperlor, de Lsuperficie ligeltosen:a
curvada, ' , fiada ;quates por cantoneiras rigidasem
aontantee • r4.0
te@ que formam infarlormente - alardamentos laterais e oposto*, onde_ ,•

aplicam - rodas externa, locomotoras, a dita-armipto racebendo centrUl
externamente um.suporte Sm U invertido, enrigazedor da estrutur e
' , a m .plicado.Zon bi leia 2"4044:14 . 41.1m, . 51,1ileantes itercicalmenta .23 'NUt4/11
.

.

.

•

fixas tranaorsal*, Previstas axtornamente Mos referido, montant1a.:.
•
,.Ponto n1 1 do total de 4 -pontol spresantados.
•

Fi

-

INY 791/

/

4W

1h.

E WER4116=~~11111112"1
1,4
-

" /1111
,km.—
9

1,44-

Aiml"

R 14 R II

.41

-

Nd 153Án d* LL de . Outubro da
1.963•._
; . .
- •
•
' . 1equerante: ~Ma 3RU(25
•
:
?ri:vil/NU dorlavenqio "PROZISSO PIRÁ PRODUZZa ca4w tçffidadttaa
• '. 14tocaliriatá DK IX
E11 E Tál$ CHAPAS,DR
•
aakytapul,023
. 1 . Um pr000eso pare produzir chapas,litotrIfiCaa di

ez• rett40

mamai4.nd° O •eguints$ (4) carragar um suporte que :tem uma supartfile,.foto.admdutora de ' SxidO de zitco.encaixadi numa exaada xesicosaus - ' une
frma fiime - ellitri.Camente isolanto;, cObrindo a face de dita auporte,pm
re produzir , uaa Carga alatrost‘ticamc míam0.190).4-p4r -Ots+Iporto ca:
remado m uma lamas .de luz ds material a ser copiado para Providancier.
-uma imagam latente obIetrostlities'de dito matertalv(c) apliCat' p4 SI
dr4tobo resinoso revelador na'imagam latente olatsróstítica aderia proda .
114. para cobrir Alta irias c.arraaada* da izeglot e nlio j ireae da" NI
$olda dita superfície condutore; :(4) , fizar 0-1,4 reglOoeUh1drnroao
.1
:4-OriidUliir U24 oPpla aletrzsUtica na qual a ótaeda rOainces-didtkoe
íesia' forMa, defina -ai areas - de : iMagoi"O' a dita ~444 realuoda.,
414tricamenie isoleute, tendo o'cixi 'do. de SiziVo.ancil'íodo-naTaaalia,co'om
titui i, iras do fundo;
• (c) aplicar tua ~Arial , de sacar - me resul
,
:
tente c4P/a.a1etroatínica ,:para'co1Veiter_ae itlY444: 40 rUd44,Aum* euper.•
.
- .t(ote - nidiSfIla, ' cujo processa i'caractcrilado pelo fatoÁce-ao.1011c/
c6pleS1etrostít1c-a, coao aaterial 'de eacar,.ums eolugíelaquotre da
uai nal4ide OU •ulfat. de, eluminio:oU fan. ro arrie. pata rokrir coá
_ .
Pri4- 0 da: zinco rias 4:eas dq ftw,Io e produzir bkimilida filme bliráfil*
cobrindo as áreas do fUnds•zonatituido"do produto da re44Zo da
•
•
desincO' com o haiUlde ou aulfato'le : 41Uainio ou forro'f4relÁo •
Ponem,wa *,* taul de 9
-.\\' ,..ZN.

/
:/;/,/,//,/
//,`,/.5/

"
•

?antOn apresmentall'a,
,

et)

FIG. 1 •

" .159 . 726 de 4 de Jun,b3 ca 19bá •
Reqdernte; INDUSTRIA ' S COMUCIO KAKAiA LTDÀ;,.,S.P.
Privil4ãlo ' de Invençâo: ,RÀPERPCIÇO.OMáT03
DE'tIREÇA0,,
•

AIS;

asTirIND-UZZâ_
...1* ,1APERFEIÇOAMENIOS S4 dp REI.AZI705 A URM1UAIS:.15R•Ol...,
RZ-Çn' ístes apreientanào Cat'aimbo qn .e, encerra extrom-Iclocle:rez
,
rn riCa.Cle -^ pinmue atravessa .0 conjunto, caracierizado
to de que unto i.egião -eif4rica O plilo.se"aPrecenta Cem 7.0.:.14.
cónica, parcialmente externa g o . cathimbo., na 'cing).
PCP , praSs raé, : an'el
CoX1n;i
terno-que
envolvem a'asiers,j,contateUnclo
•,
externa do cachimbo traveasade'pelO referido'
.'into np ido tóta1 - do'2
pontosatajos.

• •.
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tiP40 Me 160.148 d. 18 de jUnto.-A .964./.
Aequérentet SKELLEPTEI OOMMTFALNUS AB ..BOCIA.
arivil•gio de Invenciidt RST8RÇO ANTI.Dmagn ;1. 14 pRomot 1;(4. sum.

Setembro de 1970

,

12:10 X* 172.73 do 31 de mgoct, de 1965
Re-uerente: CáRRIER OORPORATIN
de Invençao;
Dt EXGROAGLM AUTOMATIOASATI MI5i1-

PSC= !APOSTA A DESGASTE IST:NBO 09 081210..

tr.:.£1,7beakr,à1t*
nefórod anti-dezw.e para proteger uaa superfície ex
t
,poeta • desgaste intenso ou abr&s:o, gazacteriallim por consisti; de
ama Pluralidade de plascas anu-dsogeste, preferivelmente de borrachas
reunidas ea relacio borda co. borda é eprápriadas pare proteger uma sl
pérficie exposta • intenso desgaste ou abraso, cada placa anti-desga!
to sendo provida de um rasgo longitadinal recebendo folgadamente uma /
na direçio do rasgo e retem e placa antà
aperra 'etílica que alongada
•
desgaste sabre • superfície i ser .rotegida por dispo :cultivo, da fixa eZe, na qual a superfície expos.& de cada plton ántt.dasgalte s pravida do pelo menos um ressalto fazendo telt:nela Cara O exterior da ai
perfIcie a ser protegida./
requerente reivindica as prior:dedos doa eorreeponden
Sei pedidos depositados na RepartiçZo de Patentes da &j ota, ia 18 de
junto de 1963, 10 de setembro de 1963 e.27 de fevereiro de 1964, melo
eu. 6.7 4 a, 9.1:6 • 2.415, respectivamente./
*onto ne 1 do cota/ de 5 pontos aprmientadoed

•

ativin;uszia
1- Bomba de engrenagem automaticamente reversível Inblultikb tin
s'4:renagem externa, dentada interna~te, girstOria em tOrno de u10
primeiro eixo; uma engrenagem Interna dentada externamente; um eembrg
siporte para girar ea mancai dita engrenages interna ea perfeito •nu
1:Isento com dita engrenagem externa, dito membro-suporte sendo mancai
de dita engrenagem interna para rOta;a0 em tOrno de um segundo •ixo;1
raleio e afastado do dito primeiro eixo, pelo Que ditas engronagme
pando giram formas entre elae espaços de mini° • descarga; Immo.
rizeda dita bomba de engrunagom automiticalente reverelvel por ditp0e.
nirivos ,portado dito membro-suporte para licitado movimento rotas.
cional em torna de dito primeiro eixo, sendo ditos dispositIvoa te a*
porte capazes de e, movimentarem numa direçio paralela ao dito primeà
ro eixo; diepomitivoe de admisaio co ditou dispoeitivoa de Importe cst
ctiveie com "ato espaço os eucçio; • dispositivos de determina
oitos dispositivos de suporte comminiciivele com dito espaço 44.40411kr
Ea.
a requerente reivInalca a pricrioade do ~raspe:indente pendo dá
pDeitado na Repartiçio de Patentes dos Lotados Unido* da .1141419 40 4
Co setembro de 1964, sob n* 393610.
Ponto n* 1 do total de 5 p ontos apreoentadoe.

rtaND Mb 159.799 do 5 de junho

de 1964

.

heçuerente: MASSET-FERGUSON INC. . JUGUU.
Privilealo de Invenção:"APOIFEIÇOAMMIUS . REUTITOS A ~PU
DE CaDMIXISTIO Dernto
algaggA0OZA
ftfiso No 190.392 de 1 4 de junto de 1967.1 .
Ocquerentes PUJA TIJOLOS S/A. - ESTADO DA GULNADAAk
Xoalo Indult:141- NOVO MODÉID DE TIJOi0.
•

f101vLudicuõesr

1 - Xovo Moda° de Tijolo, caracterizado pelo fato de epre.
parte
superior ás; arestas um plano longitudinal trainholdal
lenta!' ng
Ne uma s:rie de perfurações guisa de triinguloa equiliteroi e isca.
gales, e ainda pelo fato de, *a maior altura compreenda as dita parte
fartical dUafi series identicas de aberturas Superpostasa/
Ponto n o 1 do total de 2 pontoe acresentadgi.I
1

•

1 - Um veiculo a motor compreendendo uma perta de erre,
re g alaria e um motor no Interior da parte dl carrosseria care4
tiritado por uma carcaça ou alojamento para um cartucho tilttg
de ar para o motor, o alojamento se estendendo lateralmente . dg
parte da carrosserie e tendo diapositivos de adag iai° e de de,
carga da ar e =A abertura numa extremidade lateral do dito..
lojemto para recepção removível de ma cartucho dm
- iilyp de

u•

A reclaerenzt rarznalca a . priormad; ' ,00 corp4mmam;C*.
pedido depositado na Repartição de Patentes dos latedoiligla
Ca Agiram, 411 7 de junho di 1963 9 bbb nA 286.363.1
Ponto OP 1 do tC01 . 44 7 pOntos epreawateegiZ.

',cã&
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í96jr, L
Requerente; EATON-F131,128 Egufpamages PARÃ elCOLOS MUS ': 572./Pe
' Frimileeio de invenão: ."APERFEIçoaKENTOS KM 'FILTROS PARA a .
LEO DK TRANSHISSAOth
• -air•DaUrdirearei•

.r trffnoll b

Setembro" d 1970 2426

aperfeiçoamentos em filtros para dleó- de trensMissão em que a circalação_de Oleg' pelo - filtro se realiza sob •
uma diferenqa ,de -Pressão gerada pelo centrifugação desSe-Oleo
M ' e4x0 de transmissão, caracterizados pelo fato de que o'
elemento, filtrante,' em forma 'de cilindro oco - , é contido deli .:
tro .de nma caixa ou estojo que st adapta - de modo estanque o
com a Urterposição de ama placa com orifícios de entrada ' e de
eaíd .> de eneon
^ tr0 a uma abertura ias mi redes da referida
e iJ44 da tradasmisaio, ficando essas aberturas, - substanci,a1"
te $
p4an0 das respectivas engrenagens de transmissUe
Póláto 414 3, do total de 3 pontos apresentadaae

iggsrp .

I

/R

-,114Lvalaw'

, 2• Eamo e..161.847 de 17 • de ag gcto de

Dequerentdi !XERICA Os
Znalo Industrial: "NOVO-DESENHO-DE NáD44.,
"; •
'•REIVINDICACOES

FILO S/A,e'eNIOIDIC

JAIMIRO • ,

1 .'Novo desenho de . renda, cajo fundou feito de . "nyloz", &o./
passo , que o desenho prOpriamente dito,e ' lavrado com rio de "regem" ou
viscoso, opeco ou'lustroso, em-branCo ou es cr, caraterizado pelo faio
/
de ser ,' Constituído por usa carreli:S de um conjunto de duas flOres
•

Leoa , am.potiçilo,dezencontrada, sencía cada conjunto separado do que se /
lhe segre por ur flor:o central ,de !,elf.,,ramos;'terminando a extremidade
nuperlsr da renda-por ui refOrqo • ràticsmente reto constituído de duas/
. , 17mhes,peralelns e sendo qae a trtrex;dade livre de renda'termine em /
L4211Tet arcar providos de diferentes rnSmeros de ‘hicos e que aio VeNafa dos outros pra'..dois pontos.paralelcs que se elevam er direçU /
iol

• .ao-voztro da rendr,-tida eabstar:.clrente como Cerrrito e renresentedo//
r
,
no ecRe ,-,1Á Lnérc. ,
tI4led pente Lprtsentado,
M.g41-fgM*'J,0.(+4..gg4;49PJA4240,1.g''
..10W

.
jÍIO"
.

R

. • .1

3.

--

2:5 à." niSbiricatr,
-

tequirentes ' iLINE0 ELAuSBERGP11
Privilidie'd e ttpuncPERFEIÇO2IESTOS

111.1911tf~tri9 1
.

WerfeiOdWritón em ou relativos e tbfbefrabelíTVUliajcz
'Mantidos por uma sobreposta provida de rasgo inclinaIoi dlto ~Sb
tendo no bordo inferior v4rJos encaixes semime4ricce madc . trebelhe GIP

J . embutida ta haste o
ume extremidade de Um pino cuja outra eXtremidade
„
Central • da torngra, dita sOrepoata sendo paref.up_
11,101ili • .
-

norn9. ;IS -tal?

Á* 1-do totel de t pontos .ajdeiet.":tad-E-1n ,-

g.

SIts.:A0 Ne 196.842 de 14 . de fevereiro de 194 •
Requerente: MIROU! RIcIlARD ES1s1MARD TURIM m SIO PAU10`.1/4
PriVi.141gio de Invenção; "SUPOR/LURA /UMAS, PEÇAS liLiftikajj)..
ouTaáSs*
KEIVífinicactpg.,
- SUIonE PARA TOALHAS, PEÇAS pis VEStbnio

a311103 0-evelact& .
--

riuáo por ser co-nstituldo por ua . grupo. do p).meese (1) do material ltied
ve1, tendo cada uma centraimente . iguais dê dilfUrentes raigod,(3N doe.aí
. to que, teca ba;:e. (2) do lormete.j
-guiando lingu.tae a:dá:centos, , e,equan
ue referidos Ana
queariutr, constituído dM ' sultnoriel 43-1-iro prende
•

,Pooto ne 1 do totai ' êv 2 peateh-Weedatfdes.

..
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TERMO 10 1 158.148 de 7 Ia oIril 4. 1 í)4't
Roquerontoes Arristnaux YALCUS 0.f...,t1!.?' Á - •
/4. 17114/O da Imvionciv: "APERP21:01'1a ,",:ní .:Ot :Une

11
•

•

.

•

-

:

1

S'eillttbro de 197U

••

t

:

•

t • •

,1

$

..

twit3IN•

Aperfeiçoamento, em catlqa d. 'rena& 7, era pr.nser e greis
fundição da solde na mrolação mme;:lea de ',Idas em Ql.

22'.20 :II 157.870

de 25 . 4.1 n marga dn

L9011.

hal*".entIO: ZOCIL:S DE8 ralas 1717u:sai tu Udiugut

Prtmil4c10 19 invenção.: "PclOtESSO K INSTALAÇÃO PANA

rásseduL e Mbi mm..
CRA DE DESCARDIGADOI , USINA 10413IllA UNAU*

LILLISL— à15.11.

mo célikal
<aias da tuadição de • molde • o mot4lo si) colorados na mesa vibra...Orla/
Is máquina de arAdagem mesa assa que dosh,la do enohimanto da caixa da
fundição de molde com areia 4 levantada no sentido do (vetei. da prensa/
siara á:cor/Rir • areia, caractertralos pa:o fato de que a cab4;a de ,r4r.
44

+:
•• • :

AÁSVIEDICAC411

álk

sa 4 provida de ama quantidade d. cin .:ai:s.; Jlep"stos verticalmente cá.
nM Na ostra, • formo um
las extremidades superior", st vve ,-.1cam

Processo para a pa g inem

marcha ai assoares de une tur.
klLa Xep1mt, cujo aspirador 4 equipado eme uma eclusa que peralta toolll
lo, polo (unos parcialmonte, caraeterleado por Consistir em determinou'
ia

o movimento da eclusa no mentido do Pecha:unto do aspirador até uma 11%.
•Ição de marcha em descarga, em função da Idade e, aimultansamente.com
41ta moviménto, abrir 4. 'sabotai da turbina e limitar a abortara do ata

LO8a; C

sistema hidráulico reohado • cada um dos quais provido de ua :abolo /
conect4do •xtrowidade superior de una haste A. ;abolo que s. projeta/
• partir da *atroa/dada interior do cilindro • na tua extremidade projg
tida é provida de ume paca de prensa, sendo Os 41b,Ina ha aondl?io do
repouso em todos .a cilindros alapladoa pára saram mantidos nona posIgv.
neutra situada sproxioadmuente na porção redimam' da extensão ios cilia.

tina di,tribuidor da turbina ea ruiação da queda
requerente reivindica a prioridade do correspondas:st* podida
depositado na Departição de Patentes da Prança em 9 de abril de 15165 asa
28 P7 930.953,
tanto no 1 do total da 7 pontoe apresentados.

dros, por •Amplo, por melo de molas ou membros •i:logos.
, roqnssrente rio:vindica a prioridade

43 C3Cre9,0114ent4 j*41441

doei:bailado na Departiçi2 da Patente, da 541;414 O* 14 de maio d. 293 /
sob o t i 5318/63
. .Po.00 4 4 1 do tutal de 8 pouso5 toribmilmtaaos.

rterit 3 4 1.93.4't8 de 9 dm ounubro de 1941./
asqu'rentas MCRIDIONAL 3/1. COMDMCIO E IN086TRIA • SIO PAUL* m
Sadilo Industrial s -; 'UMES • EM !ESTILO
34.i2JC0
. .

Daisturusaráa.e1 - Talher me est.ilo barroco , caracterizado polo fato do /
• •orilas!q consistir numa coordanaçáo nova de elenuntos °ruam-Ital. I

ri, 1

MN; Na k15.711 de 17 da Outubro a. 1,0
ACqUeradtat rum* Dt 481.204 P/M1JJA0 LIDÁ. ~Mie
rrivilígio da Invenção "0 11WFWAMtgog IN °O 14101121 MIMO Onli
14C01 PIM CALÇOU;
Att.W2144211i

1 - aparfoleoementoe on ou relstiros a oaliie lektdbieso pame
•
is
41,448e, por uma °Sapa afetando a torna de um oaleabíp, solidàle pa
la 144 parti Ultarior ik um bloco eil(ndrieo, formando Ca 851. ias ••á
40 oblíqua, onda galado oeNkrallwate mau ~bar a
de no
reta...
pene. se 4. tocai e. 3 imeatac awflaMeektilim.

de arquitetura em estilo barroco, sendo que ao longo dos lados ligeirg
~tf curvadas do cabo, alargado progrusivaaente para maixo, correm /
friso* dupla, doa quais e axternO 4 chato e mais largo e o interno os!
eo um tio time sem relve. frisos 4at's inte:roapidoa pino i parte
dianteira da pega por *varadas em dirigi° ao centro ligeirammet* abei14., do lede direito tornando surra recitada e:mimada por uma follainhe
saIllimo4a ) do lado ecoara* por trea folhinhas •atilizedaa, e mete em
amimo, wsla pasto atirado a mais ou maios 2/3 partes do comprimbuto total p
ar eatipaske whalw4. bl-laterals, 4 direita formada par emitem /
leikenbas medllieadoe, de teaannoe diformatee e viradas para baixe 11.2
dm MI 10 e 31 maiores do que as 1 1 • 45 , e esquerda por uma curvatura Udu" aeOmponiaaa per 2 fo/kinbaa estilizadas em cima e ume *4
hadma. OnWlm ao tia *c*aba, os friso. diplome tacham meliante curvai /
/MIMEM ma sentido Em centra do sabe • dentro do uma coibiu bastante/
jamba. de meto de *abes ee *Mia dag quatro folhinhas que *atrai, á4 lmdo dlCalte na taba, iodai re garida11, apareceu uma curvatura aberta pg
rei 4 alroilm e outra, Veie memorem virada. pare Á esquerda, tuts.measa,
se ei.xos
• :
Imatm.o0 1 ao matml.

t pbmtos.aproemstadosv/
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-TREM)' Ne 151.859 de 14 de taSeto de 1963
1
Requerentes. PACIFIC RESEÁRCil 1.0,W TORT

135" de 5.0
Requerentes 2./,, LU P0Airs

»riba ,

lfb

da üzligbi•itt19, 101 :5
í
NàHgtiàà,,,4130010.14.•*

Privilágio de Invenção: "APERFEIÇOA/SN:0S EM.AU RELATIVOS : à COMPO8/038,
,

•

„nu onotticiats„1 STJÀ PREPAPAÇXO I L anxe4.
Vlo: INDUSTRIAI;
„ REIVINDICÁCDES

ComposicEes terromagnéticaa montendo,cm •lamento 4* trone!,
-Vá°, caracterizadas
pelo tato de cOmpreendereM, como o &deo componente
_ .,
dø •ato0 de transição, cromo,. manganês, terro,,Cobalto ou níque/-,'estan
.

do dito netal.,preeenta-numa quantidade de 61 a 79 aitaitos .por
e /.
• 0, 25 à 59 átomos por cento, de pelo menos,^ dois elementoaascolhidos
do. g rupo que consiste da gálio; gersoUlO, seleriio; te1rio
aratinicO,,
•antimánio e bismuto o átomo por cento ou'percontegess'attalca maior. dos
,elemeAtOado dito grupo...„„:.-.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido.
dePositado, na Repartição. deatenten do* Estados Unidos da Á.zie .e*
,.31 de outubro as 1960 mob no 66.195
Ponto na 1 do total de:ló pontos apresentados.
_

et •

Pftv1.1.4gio de 4v-ilação t .".. gS7412V, PARA, ESUREVEM!,,
' •
;
,ÇEIVTRDIt
4,J4
Y71 SS
•;
1 Um Instrumento para escrever Oustetariladapele fato de r.
tubuier. C. ca carregado coo eitment00 sl(nilerea
:Olpréender um incOlucro
•
•
•
' trmazónadores de tintai uma pena de escrever consistind
o
de
tuba is
I

lá stico de paredes finas encerrando compactamente um Bateria) Capi/ar à
I
limentaddr de tintai em contacto em sua extremidade interna Con'...oe:

„ Citado* elementos armazenadores de tinta,a extreoidadaextern4 do reta
sido material alimentador de ' tinta terminando substancialmente Ma dxtra
; fadado externa ao mencionado tubo e sendo efetiva para'foneCar tinta /
lObv* uma supertfçieft medida q..zea, 'ponta da.:PenA:so 'A O% r a 1 040 as /
'superfície
...A requerente reivindica & prioridade do WilrallifUiSdente pedido/
depositado na ' Repartição de patente:34ot Eaíslom Unt4na ele 0 11M45,na* em
15 de . sgOsto de 1962 moi/
-

227'g12,

Ponto nd ' l do total de 15

•10

TERNO ' Ne 155.1.19.. de 4 de Dezembro de 1963
• Requereffe: ANTONIO BECIAX
ITÁLIA' .
Privilágio da Invenção "BARRAS PARA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO'
ERIVINDICAÇOE4
- Una barra para armadura de concreto com uma seqic de seis-'
l o¡..ts em que as quinas determinam oe vertices das nervura* longitudi-.

nata, sendo a barra pimétrica em relação a . um plano longitudinal de má
. **trio que passa por dois pontos opostos da seção, caracterizada pelo
' fato de que amboaos flancos das nervuras pelas quais passa o dito pia
.no do simetria:ai* inclinados com Um insulo superior ,a 30 d em' relação
' ao* lados adjacentes de um hexágono circunscrito, cada uma da* outras
quatro nervuras longitudinais ' tem lis flanco inclinado a usaingulo eupe
rinr A 5O em relação ao lado adjacente do ' hezágono circunscrito e,

-

outro flanco inclinado • um inicio inferiora 30d ' em relaçáo ao lado
adjacente do hexágono circunscrito, ambos oaflanco contínuo* das duas
nervuras de cada lado do dito plano de-eimetria inclinados, Pari à led:
adjacente do hexágono circunscrito a um íngulo demais de 30 0, Gítand,
. _
'previstas nervuras .tranaversals. entre as -nervuras lengitudiaaiá
ene
Caneluras entre as nervuras em a/v4o1os
Ponto nd 1 do total de 9 pontos apresentados."'

-1
• tERMG Nd . 147.477 de 8 de Março de 196:,.
Requerentes FRRROTEST 0.M.B.R. -•202
•;
.
• -.
.Privilágio de Invenção "ELEMENTO DE ARMAÇIO- pARA eMttgrfterx colltta
TO ARMADO E PROCESSO PÁRA INVESTIK'OS Poriroá: . DESággimo DO 11141$0 MA
•

•

.

•-

• DIANTE INJEÇIO OU FUNpIÇIO,
•

.

••

•

aFIVIDDICACOE4

•

• ..
• .
.
•- 1 • Elemento de armação am-forma,da grade. para cdnatrUção 'em
, roncretaarmada, constituid q lor barra; da.aço..„cruxadas, firmemente 11
godas entre si nos seuapontos . de cruzamento, caractaltizedo pelo tato-

- das litas barras serem unidas', iM seus pontos de crugaglenlo; .-por um
voltOrld de eaterial aintetico ou terOopláLotiCaá!./
d inalmente,-a : requerente reivindica,. de stcOrào• a:ptiOridtte dai
correspondentes pedido,- depositados na . Repartição-de,Patentes da Ale.
de,
:ranha, em 8 . de março de 1962, 28 de julho de 1962, 2 de novembro
1962 e 1 de dezembro de . 1.962,sob os: :Ui/seroe Sc h 31 101 V/37iliECh
51.816 . V/37b, :Sob . 32 285 V/37b, e F 38 446 V/37b, reapactivamente.Pontb nd / do tb-tal de 14 pontos apresentados'.

•

•
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?trio era 158.021 d g 31 de março de 19o..f
.quarenta WRST1R1FICUZE ELECTRIC CC3:0R.C1ON
Privilegie d4

InVeng;0$

147.988

de

27

bete/tenro de 15./U

da março de 196)

%quarenta COMINARIA! Lumracri ATOMIQUi a e FRANÇA
Primilégir de'Ulvadcia ., ISTROTURAlle CORIÇIO OU ReCLU 2dits edkrox Pi

SISIEUAS Dl CONatLE te MOCA

211TULILL.J.1511 • Um sistema de controle caracterizado oor comprander

111)

e

usa com MONELDOR SOLIDO'
,
I

•••

AMPII4DICACOLI

1

um noto?, um condutor de energia, dispocitivo comutador para ligar o
zdtor ao ooadutor da anerjia, dispositivo de controle pare controlar a
corroam do motor, um waplifSiador nacaetico para controlar e operação
do dispositivo.de controle, e um enrolaset.to de controle no amp lificador magnético responzivo corrente do autor para controlar a salda do
amplificador magn;t100.1
A requerente reivindica a priaridado do curreaponaente/
pedido depositado na Re?artição de Patentes dor Estadoi Unidos da América. am l de abril de 1963, sob O 270.334./
Poe4m ne 1 do total de 6 pontos apregentado4./

Uma atrutura de coração ou aniclad

para naciamr de mofara.

dar 'Ilido compreendendo diversos conjuntos prilméticos idéntinos dispus
tos peralaaaantoM usa direção comua • apresentando soa sanção rata Pek
pondicular a ata dirnio, tal ente os conjunto* se assoldam una ao. ai_
troa soa intervalo residual outro que as folgas e diapositivos de ancha
?atamento ou fixação longitudinais entra ode dites conjuntos, paralela'
• dita direção • dispostos pitando pelo mesa, duas oriamtaçUe diferem
tos, carasteriaada porque cada um doa atos comjaatoa <tomai/no de polé
mano' duas barra" de aoderad nr prismáticas aladas apresentando eixos RI
raleio' é dita direção comum, em ara c:lula de eombmatível nuelaar deixando uma pausem paralela a dita direção destinada é areal/KR* de um
refrigerante fluido • dispositivos de émehavatamanto 41* fixaçãe.que
estendem paralelamente a dita direção, Cada Oélula soando dl/posta em imm
conjunto priamitseo • os conjuntos priemitiees sendo dispostos ias se /
ralação aos outros de tal maio ft* cada Mul* di ecimbuativol saia am.
Jia émicameate p ar baèra g de ao/Morador.
?aguara/atm ravinblea • prioridade' dom corroa/andantes pm4
dos eapositadoz na Repartição de Patentes da Trança es 27 de março 44
1962 e 22 de fevarwiro de 196,, sob a sa. 5924Ok ,Z5754, 11"Wictiv**0"
ta
Ponto ao 1 do total de 10 pontes apramdtal4a.

40
N.)
*T4 II 10,2.917 da 16 de Setembro de 1964
, Requerentes SAMOIL JOUPI MOLTZMÀM
1.0.1.
Madéle IldnetrIal m MOVO MOD.tL0
KALI PORO MAGA~

\38

D3 -

glITINDICOCOM

24

1 - avo modild da mala para bagagem, caracterizado peio fato-

34
-.

. 44 cdliPNOder ume parti de fundo e uma parte de tampa, substamoialaeg
be igual", intarealadas asdJanamnita yor uma tira de contiorne em .guag

;Xição levemonte saliente, apresentando a mala duas faca' maiores abebg
daa, 44 continuo retangular, que terminam *e quina. e cantos arraddada

4

dal de peqmene raie e que zão dobrada., depois, acentuado/unta, pare

FIG.I

firmar os lados da mala, 1.-isente eaiquoz ou -inclinados para fera •
I do s entida da guarnição madiana, ande Wein', rendo que a faca latarj,

Gr da mala, que í um pouco mais larga que a face superior, provida
i de 0. 1 tornados integraleanteMem a referida face, a g quais aio previ
.dos de pqrtcas aface, ou alinhadas, com as referida facez abobada', é
rama de •xt./19546 dai; mesmas, que emprestais é mala, alhada lateralmqa

ta, na *feita de elevação ou de adelgaçamento; tudo aubstamci41egt4 .4onfegme danaria • ilustrada mas doesobo g maios.
Ildalmatte, • depoditant• reivindica de ao;rdo pelaria/ida da
• gmer d d,OlideGIN pedido, demasia/44 Ag lapartiOu ee ?atontes de. Data Na ando da AaWrica do Morta, em 17 de marga de 1,66, aeW • a-1316
%Ida pente aíi•santado-.

FIQ. I

!AM Me 155.704 de 21 11e anuam de 196$
lapoirenta 21003 EKON RAMOORIN M.U.A. Prtyllésio da Inveacéa °MÁQUINA DR soomucla.:

~mak
1- Uma saguins de oaformaçio compraadárda um suporto para supor.
uma ¡Orem virada para baixo lendo uma palmilba de sapato localitada *a sua bane e um corte de sapato esticado *Obre a mama som uma peK
pio ade p to:liada da margem do corte estendendo-as para baixo da palatina, a dita porção de margas inolulndo ama amperffoie de margem voltada para fera da fOraa; e arranjos aparadora incluindo uma superficial
aparadora de corte adaptada para se apoiar contra • dita leuperfIcie de
mérgea para aparar • dita porçéo de matuta contru a palatina, caracterizada pelo fato de compreendera usa fonte contetdo um euprimeate ta
lubrificante em cordiçio flaida; arranjos condntores'esteadendo-se da
ata fonte para una posição jastaposta • polo manei uma dem draa euperflciez; arran:oe 1.ara forçar uma (lua:M..1kt. do :.::'.11f:cat-te
da dita fonte atraso doe ditei arrer:n"
pelo qui o lubrifg
capta aplicada ;iguala dai dita eri?trftcioS ci.t4 Gui2 Nivtappe.p8Jk

Ima

.
Sêçãc'

I DiARK)

•

Téi-ça...feira 29 J.

.

1

,

Seteffibro de 1970

ili)

.7.42W

,•

T3290 W 9 159.053 db
O dA:abril_de 1965.*`‘- dita pGiÇio a arranjoe operativos para :tapuia ,tranamitir ;ai, eovimea to aod arranjo* de edporte e apuradoree de maneira a levar a dita a.q:ág!'
' Requerent
PAN-LAR LTDA. -33.0 PAULO 1 •
'
(
-,111
apare.dora a tnterseccionar a dita euperdoie de margem • 'apare,Privilegio
'Invanção
PAPX4FnÇOANINTO3
EM Ft32241.S . RARA saLO'"
dita por4o de . margen contra a palmilkim,
'
;
REIVINDICAC
'reqUereti reivindica a , prioridade do !pedido , cori-eopor.'dente dez
!..;
,4 4
-;
•m'
07
Witi:doe
Unidos
da
AsÁricra
:tdoe
pooitado
na
Repartiçào
de'
reYente4
•i
1 - ..dperfelqoamedtoi da l'Oreuut pi7 a"bOle, feita. em alumias* •
ia lameírO de 1963, eob n7.249.793,
. ou. outro, tendo we'recipierite de formato trcn-cónico,
recr.'
Ponto n7 1 do total de 15 ponte aprodentadde.
•
do por tampa,
caracterizados
pelo'fato
de
o
referido
nocipleate
'
•
sei,
_
..
•
,
"provido cm 9 - 111 face de fundo, de uma .pequena, *abertura :7 7m t;orda; 10.4%.
_
mente reviradas para dentro, recipiente ;ate em cujo interior Coláct
da ..;rda peça formada por ue; corpo tubular tronco-cã:liou, de aleara triri
rior à altura do dito recipiente, corpo este que de prolonga' am.ab4
circular. inferior, C11.1 .3 d1allletr0 é ligeiramente menor que o dIcteetro
2

...nterno da .fáce de fund so de arma, * sendo ' o corpo tubalir 101~ NI.ii/C1
3?uplo, provido de ume alça Ou'pegador.
• . Ponto n e 1 do total de 2 'ponto* apresentado".

• TEN.:ti -147
:de 5 ..de _ março' .de 196k
.
•
•- Reguei.. .Atei ‘SOCUTÉ PIVES • LILLE:.• CAIL m'á gRánál
.
. .
Irmtaíação: "PROCESSO.E APARELHO.
. • DE.."pERNICTAÇA0 Dá CAIAR •
•
.•.
RE SÓLIDOS E L1Q-UIDOS* •
• r.
-

REIVIND/CACtES

•
.

• .-

.

_

PROCESSO E APARELHO DE . PERHUTAÇIO DE CALOR ENTRE NoblvOS.
LIGHJIbOS., o processo levado a efeito ood oe sólidos fragmentados e
•rem introduzidos mum reator ., e .0 líquido extraído da-cabeça do dito roi
•
•,
'
ter, daracteridado, .dito processo, pelo fato doe fragmento::: dOlido,
cularem nUra . primeiro tempo em econtrafluxo com uma fração do líquido , W1X' :roído do riator,-; oi.fragmentos :sendo conduzido" abre um.tranaPortador
ia banda permeável, sabre- a qual , ditoe fragmento' 'pão distribuídos :rama .
por dita fração do líquido,' •
é
toada de aspeneura .uniforme que regada
segundo tempo, 011 'fragmentos circularem em cotlaxo com • outra tia..'
;ia- do líquido atraído do reator, -por vm conduto que liga . o .tranaborta

.u.ba

fôr an reetir -i4. •ntrada qual os Trago/entoe 3O1idos dão derramados/
Pe lo transportador. et Misturados ; outra fração do iíquido ' ,amada" e tbra.
,
ee atraVeá de um permutado:. dc ealor. •
,tomperatora convir:Sante por ekeser*
. • , A reque'rentá reivindica a, prioridade do . corraapbiadento pedido:
4tipoditado:dob n 7..927 .- 975-na ,Repertiçio :de Patentae da ..Repabliea rrIncit
• }Á !III

7

..
de março d. (1,963P_gisto :ad • do:total .de., 7_,pontos e—prevaentadoe..
r.;;.

I' MY.0 240 157- .917 •da. 25 a• . março,- de 19i4
P.IILIPS'GLOEILA_NIPINFAHRIMal
Zequd.reate:

111ÕL1142,34

Pr1v1.14glo
de , .1/37 ,431C;; 31 "IPER?tIçOiNILVE03 ia OU IML/PEITOS À ESTIMO' , 1'
,
S'Id te
0CINSOT
MA09/ÉTICOS kn';kalIS 3
7RICAÇI07
AL11.1.111=C222

,
- • .
.
Aperfeiçoamento/
„ em• ou rei.mideoa a núcleo/ mezmi t. leo 4el1a
'
cámt.' dià.matre. ancterno -náo eal *p.'rior • 4 m, we vNlor da radio 'uTI./111>
. rturbação de 0,61-rua cOeficients de . temperatura
4:0 cont uma' raaão de .„pe
Para iffl . ale,--nO"màximo,- $1.8d por' 7C mi" faixa Intr. .07 'a actóc,
ciente de . peraperatura de . T p de, no az:ximo, 0.2% por 0C na Terce de te.
_
p•graturas entre 00 e BOIC • um período de comutação de, no aeisimo, 1.5
•icrosegundos, - rácico magnético iate caracte?",sti, por eár conatitaídm
eme' e'
• por, um material d• componivio s qu("ica subatanci•lmente d•
• formul% seg1int.4
' (Li(S:7N::5) "0.9 C4.X111(0á.:ANiN%',
•
ond•
‘...°•°54
'

3 '9

‹....Y<I4•1

-

.

. .

•

•requerente reiviotioa a -orioridad • -do.corráip"ad•nte E,••••1/...1"

. ••
.
o•pllit• dd na. aepartiçãd de Pateute"...** Pol.o.7."--m P.? de .marlei die.t.S1
"
' Ponto a , 1 do tOte '4 4,4 ..2entoa inreeeutadoa.,
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•,...:••••)1.-.!•-

•

"

•

••,-...•-.1._L•=1•45••••.4.1k.i.,8•14 I

lenno Me . 131.112 do 15 44 pabe 46 1963,
.11equereatas"d1ELI"RESIAICILIOUTED. • INGLATERRA.
C

Y11ÁgIft de Inventos "00MM:in10 DE 61.EO BIDEOCAE30112212"

•In

C3l~9145

VI •

Setembro de 19..

—
•

os

TERMO 10 165.914 do 30 de Demonbro de 1964
Requerente 1151140 KODAK COMPARE - 1.0.1.

11

Privilíeo te Invenção "C0MPOSIÇCE8 PARA TRAIAM:DTO

Dt BLZHÚN511

1•
composigto de álm, canact4riztulte.por5oontarfumalptdedrçio - ir;41flo Pi RA FUMAÇA DE TIJUCO"
pEIVIKDICAÇCEt •
Igter .de 61m bidrocarboneto, do qual pelo menos 98% por volume destila
1 - Uoa compostção para tratamento de elementos ae nitro PA
proseis atroar:rica • e uma temperatura que nio ultrapassa 400*C.
me cinza aio excede da 0,01% em ¡Um), e do uma proporçio
~Dr do um composto orgán‘co do boro, (ma um ácido boránico ou ;ed.

ra fumaga de tabaco de fase única, líquida adaptada para se aplicada à
estópa de tiras para filtros, caracteriza3a pelo fato de consistir de

Alla% de ténia/O geral;

c.Irca de L0%, em peso, de polletileno glicol tendo um peso molecular .
medio igual a 400 e sendo líquido 1 temperatura aablente, cerca de 49%,
ar peso, de triacetina, cerca de 10%, em peso, de :tua e cárca d0 ld,
em pás°, ds um agente tenso-ativo, solóvel em água,

MUJO ~toei°

ID(01) 2ou

•;
Indo o aímbolo g representa um radical cíclico diretamento ligado ao
átomo de boro por mio de um átomo de carbono que pertenci a um anelou
Mm tal de tais ácidos, ou o anidrido de um ácido borÁgcer OU Ukanidrj,
. 1 40 do bort/ trimárioo dolico, de tersol& geral

'

A requerente reivindica de *cerdo a prioridade do correspondi
te pedido depositado na Repartição de Patentos do; Estados Uni4OS da Á
30 de dezembro de 1963, sob n e 334.560.
Pcnto n e 1 do total de 5 pontos apresentados.

terica, em

TtRMO II 167.181 de 15 de fevereiro de 1965
Requerente: VAI= OY
Privilógio de Invonção; "PROTETOR PARA POLIA OU TOMADA DE ?ORÇA Dle.nlie

POR"

o

1

O

E%

pede cada um dos radicai; 1, I , i I 4 &cíclico, carboxílico, batera
1 2
3
Cíclico, alcoxi, ariloxi, alcariloxi, aralcoxi, eicloalcoxi ou haterg
licloxi.
Reivindica a prioridade doa correepOndeates pedidos depositados
mo Aspartiçio de Patentes da Inglaterra, em 2? de julho da 1962, sob O
se 28.943 • 14 de junho do 1963.
Ponto n e 1 do total de 18 pontos apreMatadOw.
c e:RMO Ne 167.443 do 24 de feveYeiro de 1965
' itequerente: REINRICH 000 • Sio Paulo.
Privilegio de Invençioi 910VA JUNTA PARA TU108 Di VIDEO'

EZIVINDICACD£3

1- "PROTETOR PARA POLIA OU TOMADA DE PUÇÁ Dl TRATOR*, caraolori.
tado pelo fato de ser conatitaído por dois elementos, um dela. formado
por sapata 'etílica horizontal que ancobrom parcialmante a polia da toma
ia de terça, sendo tal sapata soiidslria • um pe de fixaçao da peça à ol
trutura do trator, enquanto que um segunda elemento 8O apresenta formado por haste fixada, taabea, ao tópo anterior da carcaça do tramei...op
de terça do trator, haste essa provida de travema horizontal situada
pela parto anterior da polia.
Ponto n e 1 do total de 2 pontoe apresentados
•
TWO ge 161.106 de 24 do julho de 1964
Requerente: OFFICE NATIONAL IEDUSTIIEL DE L'AZOT. ..MANÇA,
Privilegio de Itivençio p mp ao'cisso INDUSTRIAL Dg ALVEJAMENTO
Dag...PRESTO Dg Tg0IDOS 081DIOSICOS"
WITINDICAC04

,EIVINDlCACOES
1- Nova junta lucra tubos se crer., a ser utilizada ea aparelhos de
'laboratório, da indóstria química, em equfpaaento medico-cirórgico, •
Una infinidade de outros, caracterizada por Compreender sempre, e pelo
**noa, dois segmento° tubulares de mesmo diámetro, um tales formando eg
;tremmente um cabeçote alargado, que termina eatreitando-se ia calota
eaferica devidamente eezerilhada, • Com dilietro da borda livre igual
ao do próprio segmento, enquanto que o outro fores, na extremidade correspondente, um alargamento taabem em calota esfárica, de assento integ
co esmerilhado, contra o qual Valt aPlIZAr - le o 'abacate extremo daquele'
primeiro segmento.
Pomio ne 1 do total de 1 ~e apresentado.
•
TERMO 20 157,403 de 09 de março de 1964
Requerente: MELCIA3 PELICANO - Si° Paulo
Privilegio de Inven4o: "NOVO VERNIZ APLICÁVEL 114 PA1114 ata
TOEIRA, PARELIO E SIMILARES*

Processo industrial de alvejameato •/ou desapristo de tectine
colulósicos fabricador a partir do fibras naturais e/ou artificiais, ea
raoterizado pelos pontos seguintes aplicados im/adenente ou em tedas /
as combinaçOess 1) - O tratamento doe tecidos á efetuado a pE ácido per
soluçam aquosas de derivados cloradós delicido eianarico, • tampar/itã
ra mablemte, em bambo completo ou por •nrolanemto, • seguido de um trai
tomento de acabamento em meio alcalino ou neutro; 2) tratam:A*4*e
Lotados- de &cerdo cosi) á efetuado em uma fa i e %laica, e pli noutro
alcalino e a temperatura mbiente, por soluçãos aquosas do derivado; /
clorados do ácido clanárico encerrando um ou vários bicarbonatos, garbo_
natos e/ou . hidróxidos alcalinos; 3) . O tratamento dos tecidos da etót
do co. 1) ou 2) á efetuado por noluçOes aquosas do derivados eloradol
do ecido cianUrico em presença de um sal trialcalino do ácido clogitric0
CO

REIVINDICACtak

1- auliv ,oRNIZ APLICÁVEL EM PAPEL, catam, armo
SIMILARES, caracterizado pelo farto do se constituir por uno
Mistura que quando aplicada sabre a superfície destes produ.
toa, • apóe a ;secagem da mesma, aprenenta como característica primordial uma película cem elevado Indico de brilho, associado 1 grande resistincia a produto; quimicos, co* •epdol
lel referencia aos. alealle.
3 4o ta34 4 ,1 3POD 1 96 61WIARRIAsloe,

de uma mistura de ' ácido cianáricó • de trás oquivalentes-grama daLum

metal alcalino; 4) - Os derivados clorados do ácido cianárico de.aoOrd.
co. 1) a 3) aio escolhidos nitre o ácido tricloroclanárico, o Ilesa° . .
cloroolanárico e/ott 0111 saia alcalinos dàste.
Reivindica ae prioridades dos correspondentes pedidos dopolita
dos na Prefeitura de Eaute-Garonne, França, em 30 de julho de 194J1
o ue 4905 • 19 de junho de 1964, sob o n e 49E9
•

Ponto O 1 do total de 2 pontos apreinta498,.

•

!;t1:ip (
; sE)
Utarea, tip§Clattl . 1-(ra-44w 144 y

!.•.

Tárçu.-feint..2).

:

Sebiáibrd de 1970 ?..•*,,

I 13
•/

t223

;-)

da 32 de aataebre de ,l;,64
leluerante: SUPRI/ MOLD 'CORPOUTION . .
2rttel3Ágie:de Envseça21/2111443 PARA ~ano awu
•

iê 62,35

,

•

laymmicOpt

,

..1..ava p areiteo ¡ara vulc.aniaaceo de poema, e
aot art44de 100
•
oolepreedi.LJ,'
,
- Uma matrin'inferior formada com uma cavidade que recovam parte inferior de Um pnonSer , vulcanilada a matriz tend0 dlope..

alttmo geradores de calor cercando a dita'aavidade;
-.ama matriz euperior,coaxial formada - coa-Usa cavidade: .aaa
recebe a . picrte s' uperior de Um pneu à ser vuloanizado, - a matria

perior possuincb- ,diapositiVon geradores-de calor car piu:nig a eavl.':
- dade, e:amajtrie superior aendo'verti c' al remOvivel da Sia.,ri(z ta.,
feriar para - admigelZe e deecarga . deam pneu à , e -er vtiloanieado;
.
dl:apositivos fixadores ràPidamente desprendivela, interp0a
tos diretaasnte
. entra
,
_samatrizes que quando acopladaa mant;* Má
watrilas tixadaa gontra deslocamento vertical recíprboo, a matriz
superior sendo rea07 Yel da sai triz inferior quando co diboisftiapg •
•,
. altiva, fixadáreal.aie.deaacopiados¡ uma variadade , de 'pelo menos tx130 dispositivos ileestdoreame
macaods hidràa/icameate-acionadoe, cada um possuindo um cilladre
rIgidamsate fixado matriz inferior n um eixo Xertioal is gstsa..'
dando reolpreoaaante da extremidade superior do dito oiliadro:
e diepó g itívoe de 'ligaçio:de junta inversal'.1mtarpostos
.:tre á parte angariar ' de , cada um doe ' Pixos ' e &matriz superior tint
•.
'.2e rMit ea o pivotaaento univereal da matriz superior.00m relacao
,aos altos poria reetringem o deeloc..M....ía.o..- tateral da matriz sup4.
rio ea relaciOaoi aie0S;:,
• dispositioe detravamento ràpidamente liberaireis eversaig
.
calmante . aseoeiadOe -com os -diepasitivoi de ' llgaçào ^, óe diapoalti
_voe de travamento-quando desacoplados permitindo que a matriz . 41
perlor moj0 ranorida doe eixos .e os dispoeitivóa de trapamaatopuNI
do • aoopladoe coopsrando som og dispositivos de ligaçie para fixar
.os 'leoa a matriz euperior, em oonseqU;ncia loque oa eiioa *fatia
• chm o deeleóamento vertícal , da matriz auperier;
, .
...disPositivoa tie-ComandO para , os.dispositivos de macaco ela
• vs4ores, • opersIxels Para;.forçar . os eixos para bliXo .. 09 d;aeue
modo'

Uonjust•as matrisaa entre si ^ enquanto mantendo as matrizes
• corraspond4maia, pelo que Osl,dispoeitivoefixadbres.Podem:ser na
pladon anteriOrmente 21 Us
a "OPraeRo de 7ulcani .zaqio, oe dia¡oeitl
y osde domando taibio:sendo operíLvain apOs a : oparaci64e rulcani,
- zaçio para fOrcar os eixos para cimsfe desse modo levantar,s
trIx•superior desprendendo -a-do pneu - e 'da matrie Interior
' Ponto n e 1:do total de 10 ponto spranenuedoa.'..

, Titt- Ii() ff* 157.587. te 16
.arço a. 1964
"
34,04r*otat OSSERÁVMILÍN& a•FILM OOOPGRATION •
?r1it1(to de Imvenyájo!'"FOLHAS.D3 1 4.ÁT21IAL TOT0111ÁFICO ZPROCaSSO o&
,

2REPmzçXO.

itZi1111)ICAINMS

- . goto folha fotográficia cli.o.. pegajoss caractorlaad& por com. areamior.,90c/i Tolha aup 'ortO Jo base e, oUrd u
osnb,as as rapo/.
„

dck elíoda‘ folha' do Pose (I) um pr.;--rov;stlÁentD
um" liganto i• osinoao * 2 a /. . 0%, i polg o 3.ccm /Jia. ir)s s1ld
totai• eup
- tido* na cOmPaiiçio d• pr:-.rovostioanto, d• un Na- tc,rial Id.dr'ófobo

-

' -

' '

al?n alo de tonti'stinc. ta , n0,r14.a1‘ients,. ecerot c;, O () 13./a-Â. ca,"caada 'f'3o-soa

• d**1 *obre o citado pr4-ro7esticoonto •
Geirorento r1rJtca apriDridáo 13 C 'at`ifrapúrIianto paude:
4,,)eima .kieiRepartIcii le
do6eadcs Unr!dosrdi 4,5a:rtro mo
d• . sarço.de
1963i
266.176.,
,.
. .
Voatc-nc- 1. - d1 tato/ 34 •-• 1.antme

11 ,.~221‘dti
, (figar Wit9N9119
I IteilaerWleb• 2849142 1 1111. eeasjz
finilikleto áanaq
- E4 ~HP4M 29.0011.00 eedatfr
Flreffl/IT4 %ovino-a SM'

efittioa

ng,

,341411274122a.

1 • Prosalia &da 4 ptoduqls de corantes mon g ol- diriet imanta •
**peitar, o Ootopootca' . - cb4
dlezéqle de uma agia* da t4raula I
.
.4 ..
04il!laie 41* 4V4Sá • oareo.t•ritasa ? elo too de

d44 /44 eêisesAte"sidia. da f4raule II
e
Cli
c .1 cxn.
Rex
• -

-1_

'
•
.)
um ubettt'tilfli41( •••Etztin lecict4 •
and, 'um d o! doi•,* adISPOISIVC9e Orfsiatits
•
. ,...
i z4to. de armila itt
° 114 °-‘1' 4141.434Gta• Z4a do a U l p
a

a

lant

e

f cirandai .èt-aa as qtio _
À repreiartta -um radical tiniam contando paio

manos us

subatituinte ált

trkilo es posigio
e/ou p- ao'coxpolto asóico,
htdrog4nio .ou itak - rodtrOal alitítico- ettiooliNttco, raiare lcO•

r111.hi

romáticor-.
A tua radical alquila apreaontando pelo menos . qui," tro :átoto4 ' de trarboliO
uoi radica', arlla, altenttta;mente imbetituldu
um radical. aioloaccollo
o dicoltçondo cã cOMpononteo de modo que o corante nio contenha uce
po tildrodaolubili cantei que 'diaaocia de maneira ;cicio em ;epia.,..•
Finalmente a'requerente reivindica de acErdo ,.n prioridade. .4to
cort•ápondont• p•dido da patenta• depositodo.na . Repartiç;o d• Patente! .
dá Sulca, as 2 'dá otário de . 19O2, - ;ob na 9.259/62, . •
pre3~4t,
TÉRNO., Ne 152.992 de . 29,da agasto "de - 193
•
Requerentes DIDIER...W.13Ra A.O. - . NpUblica " Zde r' ecl. Alems
Privibizio - de Inve a- qâo:_ .: °APERFEIOANZ:ZTO ..EM PROÇESSO - PÃj ja Irc4
''BRIC420 . DE MASSAS. E TIJOLOS 1 Pé.-OVA
-DE FOGO , COMSARRO DE LIGA BRUIO,S ME
•IOS . DE'RMAGRECSR, PRESTANDO-S2 OS ICS. kOS ' ESPSUALMENTE PARA;A:PAR'à LNWW1.
CR DIVFORNOS DE COOUE".":'

1_- ?roce—'.c para.a • fewicação ce .w.4....sas a tijJloa ã
prova de fog..), sspecialnente adectiados para a pa:te inferi= d*
fornos'de coque, c= barro de liga_bruto e- 111410S dl sazeracer
de acOrdo-com a patente ( se:. D 17 . 592 IV c/80b), caracteriza. •
do pclo fato que,s3o usedoa - me.to g de,iagrecer altaawnte ácidQs,
refretUir, alteLente ácida etc., m Çar •
cono qa4rtzita",
de
ros de liga altzaante ácidoa,...pr.“eriveblente , cca um

ima'di 85$, "•
;.!in
l'oj$4* It 9 VÃO' tüttn.vi ponto: kprl,smtql4,-

-
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•

TERMO N o 193.126 de 21 de setembro de 1967

TtElio x 0

#Gcluorentst WALTER ALVES BARRETO . GUANABARA

Riquererentei BELFOS/ PRODUTOS ELETRICOS VA 2 2

dirivi14gio de Invenção "NOVO DISPOSITIVO PARA CABIDES."

Privilegio de Invencão: 0 APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EX orsturrmOS.
R
DE PARTIDA 1 OPERAM PARA LIMPADAS OS DaCC40

RE.JVINDICApEA

164.181 de 11 de flolrenb?* de 1964

EA*

h - "Novo Dispositivo para cabidos", caracterizas:ao pelo
tato de apresentar tira formato de T, com

Li

ou

RE/VINDYCACtFt

mais sall;ncias

para sustentação das roupas.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados

ao rrdib'

1 - APEATEIÇOAMEAroa lArRODUzIDO5 CR DTSPOSITIVO bC PARTIDA
OPLRAÇãO PARA LIMPADAS DE DESCARGA, q uando o dispositivo possUir Iam ; 0
transformador Idequado para 110 volts, p ara a licação de láspoda$ de ti
po convencional co de Partida ?alinda da 30 ou LiO Watts, contendo ai lis
gações de entrada e saída (5) i (4), respectIvanente nas •xtremidaiit I
dos enrolamentos p rizírio e secundário, pira 50 c/s, caracterizado 041
se fazer dispór adeluadament* ao longo dos enrolamentos p rimário e fe
cund:rio (1) • (2), contatos res pectivos para a entrada e salda (5) c
(6),

ligação

1 rede ai:trica, dos terminas (1) • (4) ou (5) e (6),
Ponto n o 1 do total de 3 p ontos apresentados.

.\\‘
t
FIG. 1
tERNO N o . 163.b36 de 15 de outubro de 1964
Requerente: ANGELO CECCON

2

)IINAS GERAIS

1 Privi1ígio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM 4ON(1106,Dra1ja

N

1

TEGRADOR"
SEIVINDICACtiES

kC?,

11111111T1
I â
os"/*

• 1 - Aperfeiçoamentos em moinho desintegrador, carie-,
f itai/adiu por compreenderem inicialmente a carcaça ou cog.
i po externo, feita em duas partes sobrepostas e artirulaJ
de
das, quais sejam base • tampa, a base sendo provida
uma bica latersl ' e inferior de sarda para o material tri-

TERMO N o 165.719 de 29 de deiembro de 1964

turado, bem como dotada, ao nfvel de Sua borda livre sua

Requerente: INTERNATIONAL BUSE.WS MACHINES CORPORATION a

rlor, de mancais externos com rolamentos industrial! anil
•vibradores, atravessados por um eixo principal, :!om ooll
a externa receptora de rotação.
Ponto nçl 1 do total de 4 pontos apresentaoo3.

I

para 60 e/s, em conjuntos a uma chave NO possibilita a escolli dl

'E.U.A.
Privilégio de Invençào: 'ALIVIO DE TE:ta° DE CABO PLANC"
•
REIVINDIr:AÇES'
1 . Um dispositivo de alivio de tensão para cabo I

plano multicondutor, caracterizado pelo fato de ter pelo

wi

nos duas séries espaçadas de condutcres paralelos, sendo a
extremidade 'de dito cabo plano longitudinalmente fendida

ez,

tre duas das séries de condutores em duas camadas semsradas
e sendo as extremidades de condutores nus lue dali se proa
tas adaptadas para ser eretricamente conectadas a conduto roa aderidos em um ou outro lado de um cartão die/átrico Ia
mirto entre ;les, caracterizado For um bloco alonfado, um&
abertura semelhante a tubo em dito bloco que sastende a,
pelo renos, uma extremidade do bloco, cartão transversal
gargantas de cabo em dito bloco cada uma intersecionando dl
ta abertura, sendo dito cartio dielítrico adaptado para e.-

tviger5 3, clutr g ia (24.i 11:1:ZP;€_1? W th taliggSa
9/21
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_

dó dito cabo, plano estende-se atravis
txtróg idade fendida\
,.

,

.

da abertura e atraVes de dita garganta de cabo e um membro> ,
aongitudinal \ aciafitado para ser inserto lorigitUdinalmentO "deja-•
; 1,
• tro, de dita abertura entre as camadas fendidas de dito cabo
3141no pari. .11seilar o cabo p lano entro dito membro e o bl",
•

I ;

coe
,

1

196k

•

Requerentet PENTAFLEX INDÚSTRIA 8 COMÉRCIO D2 PLÁSTICOS LTDA.,

SA0 PAULO.

! •

n

•

Immo PD 165.831 de 30 de dezembro de

Privilegio de Invençios "APERFEIÇOA14E1MB EM FRASCOS PARA PUIIIIMAZIY.
'
DE L1QUI/D0S4.
REIVIN)/CACOES

•.

A requerente reivindica a prioridade do. correepoN

Pasterizados pelo fato da tampa rosqUeada do conjunto, Gr

cante pedido depositado na Repartição de Patentes doe Esta..

,x,

dos Unidos

d•

Am-rica em 1. de dezembro de 1963 tob . o n e

1 - "APERFEIÇOAMENTOS EM FRASCOS PARA PULYERIZAÇ10

DE IMIDOS".151
prdmidt
ternamente," ao alio de uma saliencia substancialmente •t:erice; .4Otadel
de um canal de sarda, sendo prevista, ligada por meio de uma alça :lema
tal à base da tampa, uma sabre-tampa de material flezimel que apresente •
um alojamento semi-esférico, sendo o diímetro da beca disto elojaaaaiLkj
_
sano, do que o diímetro da citada eallíncit.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apreseatadot.
.

.4

. n

334.851,

finto n 0 1 do total de 5 pontos apresentados.

•

VERMO .Na It2.551 de 11 de setembro *de 1964
Voquerente:

STANDARD ELECTRICA SIA a c 'GUANABARA

ehlu1111810 de Inver4oz

."DECODIF1CADOR PARA

SISTEMAS DE commump

POR MODULAÇDES POR G4DIGO DE PÚL2AÇCE.5",.

-/

ASIVINDICACDi§

, .

1 • Decodificador pare sist,ema de comunicações por modulaçoee

rox! código dc . pulsaçã, caracterizado .p or conter as amostras do ondas do
simal a serem trans p ortadas sabre o sisteMa ' são representadas por icalbj
nações de redigo de pulsações digitais de acerdo com um código binário,
06 digitas sendo transmitidos na ordem significativa com o digita mala/
oi g ol fi ca tivo sendo transmitido em 1 0 lugar, o decodificado? incluindo)
meios para girar um onda em um tempo fixo antes da chegada do l o cÉdigo
digftal a onda sendo de amplitude inicial fixa e - decaindo com talla rala.
ção de amplitude constante e predeterminada, meios para *mastrear a 011.
da quando qualquer pulsaçio digital for recebida, e meios para integro
de

resultados das amostras de amplitude parn produzir a sarda do decadj
. •

requerente reivindica a prioridade do correspondente podift
depositado na Repartiçio de Patentes da Gra Bretanha sob o m O 37.72á br

Ey /
.

TREMO NO 164.050

dO

6 da novembro de 1964

.flequerente: ELSE LOTTE LANGENBACR wa RIO DE JANEIRO
Privillalo de Inveneaor."UN ARRANJO

NAS, SOFÁS,

FLUTUANTS QUE £8 APLICA EM Pernil

CAMAS E CADEIRAS RIQX4D4,9 00

REIVINDICACOE

,

•

L- em arranjo flutuante que se aplica es poltionne;-ePtlip,
mos, e cadeirae estofadas cu nio, caraterizado pelo fato de UM, O &Mn'
s.

to e OZCO8t0 flutuantos: uma estrutura blisico feito de %ater3/1 sop..
•

•

Cru r: C U•

Ponto, n O 1 do tot91 de 4 pontoe +apresentador,

•,1

4.
5

y5 de aetembro de 1963.
oa ato

•
n o 1 do t.otal de 11 pontos apreaentados.
tc?)

1

,F1G ,t.

•

(

:II

3!

Setembro cio 191.0*

24$4 •Terça-fe;nt

TIRMG M e

• i
I:t
a 'r^.3110Is
.•
de
•ate:abro..1
de
15
••
, lbT.8/48
4 11
,
.1 . :/
ROCCO
1
1
.
GeNdavss
/
a
:
AFONSO
ANTONIO
,
11410
PaOtia
ellerent n

175.494 da 27 de J4d'oewbrn I •14 10A.;

Priciládto de Inverio: "NOVO CORTADOR Ot KAWAS •

CCY."4 . -1' =

Requerante: CCNTINI=AL

1
.1.

Priçii4gio da TarrançZo: "PROCESSO i.PAaALni -i2:M Pá!là

11?.;A

•

PErVINDICArg

1 ....POVO cortador de cassas, utiliiavel para ligar 41 a p arar Á.
cinto:nos, ben como decorar pasteis, tortas e similares, caratarisado

AO M:NIM() VA.M.AçrJES D FASÇ"

por compreender uaa haste rigida ratilfnea, envolvida intareadariamem

. 1 . ProcessO • aparainugan para i• oluzir DO *11e11111
v erliçZes do (asa entre

um

sinal tal ccao recebido a o t6fik

ride sinal come transzitido subsaluentementa, caracterizado
pale fato de cospratandisr: u.a primilro ainal; ua meio tramo-

ta por uma manopla, baste esta rujas extremidades opostas, a posterior

forma ua terminal triangular, coo o ramo transversa/ lavemente arquaado,
• provido do uma pluralidade de p equenas nervuras, enentanto ria a amém.
rior forma una dobra em Z &Longada longitudinal.

.,

•

Ponto n g 1 do tete/ de 3 pontos apresentados.

aistor; meio' desviadorss de fase conectando o citado priallà

11

ro sinal aos referidos maios transm1s4ores; meios captado -

riu: de Minais adaptados para desenvolver um stgundo sina/ /
que . corremponda ao sinal transmitido ;oloa referidos seeloel
transmissores; meios comparadcres de fases conectados para/
receber tanto primeiros quanto segundos sinais • Para dosem
volaor aia tercalra cmractoristica de sinal da diferença sA
Cais entre os citados primeiro e Segundo sinais: e-actos re
cabendo o referido terceiro sinal • desenvolvendo ui. saída
que aplicada aos citados meios deuviadores de tatos, com
o que a fase do eincionado segundo sinal ei variada para cor
responder à faze do 1-aferido primeiro sina/.

Ilfaatlirds,11.E.1

Ponto n? 1 do total de 14 p ontos aprasontadoa.
o.

'Ume ee 1644u d. 9 de novembre
Rsquererstaz 40ZZ:e' FNUIDRICH KELLER

4

AI 1961

SIO PAULO

Pnattlidko 4. Invenciv. "C;VO PROCESSO PARA à 14.11RIeli10 b 701a$, Wm /
ESPECIAL PULEE1RAS, BRACELi156 1 cura0s.
RFIVINOICAVn
1 . AJVO PROCESSO PÁRA Á FÁRRICAÇÃO DE JÓIAS,
ÇIAL PULSELRAS, lidACE...irrii E OUTROS,

rtamo fie 158.004 de Si de farço de 1964
Requerente: COMMISSARIAT A L I ENNERGIE, ATOMIQUE . ?rança
Privil:gio de IniensIol uDISPOSITIVO PARA MEDIR O TEMPO UE 00:11.1.
CACI° DS OSAMEGZA COM YARIAcAu attoarm.
. %tutu eiCPONLICIAL".

rE XSPS.

caractericedo por inicialmente se.

r.co‘4.0
53 pira aedir o tempo de duplicação, ou de ra
à
dui3o metade, de uma grandeza com variação seruivelmente eXP e nencial, caracterizado pelo frito de que é introduzida, na entrada
.ae uma rede cujo elemento essencial í um amplificador de rellgh
posta e com forte resistância de entrada, uma corrente proporcional à grandeza. ser medida, que: a) no primeiro caso ( medição /
do tempo de daPlicação), tabdifiCa as ligaçSes entre os elementos/
de.recle associada ao asplificador e o próprio amplificador, para
anular à tensão que:ele produz quando esta atinge um determinado/
valor, e mede o tempo derorrido entre os instante.: em que si tem são produzida pelo amplificador recupera •quele valor, ao passo /
que b) no segando caso ( medição do tempo de redução à metade 1,
modifica as ligaçOes entre os elcme2tos da rede associada au auPlitloador e o próprio amplificador quando a tçnsão que ele mo d'
luz se anula para que esta tcnsão recupere un determinado valor,
Medindo O tempo decorrido entre os Instantes se lue a tensão pra.
dazida peio auplificador se anula.
A requerente raivindica da ardo com à Convenção 10
tornacional e o Art. 21 dO Decreto-Lei n g 7903 (1-;27 de agasto dg
4945, aprioridade do correapondente pedido depoiitado ma Roputi.
ção dA Patente da - França ca Z de Abril de 1963 sota ela 93(:)ÁLL7.
Ponto na 1 do total de 6 poatoa.tpresmntedas.

roa primas as extresiid..des da fios (1), segundo um processo oseeintio
Imanar, dispondo-ta ditos fluí (1) paralel.a.nt. intr. si , indapendeg
tá s., çada om for simples (to liso, retorcido ou clive ******** 43041he
di. Ou Ui

rt9 Conoliv.o satanlo loaisoder trançadod possfvel'e",
r).-it y n 4 1 do tot -el d. 4 pontos apreteát.dos.

110

• 4

9.
R (i4

MARIO OFICIAL

TZ:rça-fe;ra. 29
I

4 4 1 •••••

n ••• .•

(Scçã. c)

)II)

Setembro

de 1970

.2435

•

'IMO N a 16o.156 Xe

de janeiro de 15,65

Illequerentet LRAIN LUC BECKLR. . SIO PAULO

.
Privil:gio de Invenc.:O: "Ali áFEIsaiL41.05 E.1 Ot1 .1M112IVOé À /RS/ALAN
-•c
.t
PARA UNEFI .ClithiNTO DE GRAXAS ANIMAIS%
, • . • ••
?
: ••;
•
•
• :1

LlYiT 'AÇO

ReLADIíOS A . / Zr:J.410

1 - "APLAFEII,04M:N:05

1

TÉRMO Me 158.835 da JO dm abril de
Requerente: INIX1STRIWEBE SCHAMMER SEG. • A.L
.gRANSA •
Privilegio de Invengiot MANCAI. DE ROLAMENTO COM CORPOS 11/ munem

,

CILÍNDRICOS, CONEUZIDOS i. 0)4 POMA-110:X5r
PARA UNEF/GIA

baylauraasti..

Mi.NIO DE GRAXA; ANIAIS 4 , comproenitndo frente a cada dlgestor vagoneta
dotada si seu Interior de tela ..( sie perolte pritvla separação das graxas
li,uidsi, estando tal vagoneta dispo-ta em plano Inclinado no tapo do

•

• •

1 - Mancai do rolamento egaipado com corpos do rolawata içá
lindtleos conduzidos CR un porta-rolos, e a que o porta-rolo. 4

*esmo

rado entre rebordos do anel de rolsieneo, earactarisadd pelo fato de

/

qual se encontrando moega, vizir* a qual •.tando disposto Ostenta para
levaçio por basc .-lamento d. vagoneta, por coincno, cnrecterlzados pelo

o anel de rolamento se acha prOvidoe ee &abai as 41Xtrem/410

a)

fato de quira isJega em zru fLndo covirrconte aprdlenta tranrportador ou

dei, com rebordos firmes, conjugadoi com o mamo os ama *4/.

rOsca-sem-fie, q *e descarregl o material na calha inclinada, no inter],
or ca op,ra se(inio transportacor ne,icoidel soei c.ijo tOk o estando'

peça .
b)

o porta-rolos consiste em bateria/ sint4tico 1 aconticao&O

dispo.ta moPga 4ut alimenta prensa sttrstora da graxa.

que as travessas que abrigam entre.al os Orgias de rolame110

Ponto n à 1 do total do 2 pnntos apre.ont.aos

1

to, ae acham ligadas entre si, nas suas extremidade*, per /

anais frontais, cuja lar gura l mPartas na lua *iterar° filmei
na lutada da largura das travessas, sendo que um dos
an;il

s. estende do diZmetro intimo do porta-rolos

t

•

ditas),

ati é

meio da seçio transversal da travessa, • o outro do 11•20 GR
seç:.° transversal da travessa at; O diUtietro aitIèrn0 40 pele

1

ta-rolosi
o)

•

entre cada diss travessas do porta-rolos asa° alOjadd4
dois corpos de rolamento (roloa)./
a depositante reivindica a prioridade do corre/poWOMVP‘

>\
•

pedido, dipositaio na Bp partlçio da Patentes da.Alemanba t am

2 de teMe

de 1963, sob na J 11 576/ L•7b Gbm./'
Ponto no 1 do total de 2 pontos apreeentados,/

.07/,•••4115.1~/V4V.IMMAr//

1

ge

--g

FIG:

•

TÉRMO N O 167.833 de 15 a Março de 1965
Requerente: TriE EINjER COWAW
Privilegio de InVen;;O: "COluIW.ÇÀO DE CAIXA DE EmBALAGEM E MO.
TAL ItRA /t/.:JINA DE COSTURA"
PFIVI4DICA(DI.S
1 - Combinação de caixa de emtalagem e pedistal para atçeittl
nd de co ...tura, sendo a C3ill conversível num pedestal para niquins
de (o,t * ra, caracterizado pelo fato de que diversas peças separa .
das e de*.tdeáJCIS como o,s tampo dn mesa, como os paltáis esquerdo 9
direito, Taselro, dianteiro, o pedal e o:. sufortes das pernas gusa
ao montaoti., de uma maneira, formam parte da Caixa de embalagem ok;
dunndo montadob de uaa outra maneira, fazem parte do pedestal 44
máquina de costLrei.
A reça . r(n*.e reivindica a prioridade do correspondente pe.
olao Up0Sltdd0 na Repartlç jo de Patentes dos Estados Uri/Uai:1a À.
.e-1(.a em 16 de Março de 19t , SOD n o 351.95It.
Fontu d e 1 ao total . do 6 pontos apresented08.

11,1
•PW/Me.1.07 ,MIYMWArP••••••••WINWI
IMMO Na 163.949 de 4 ''de novembro de r964
Requerente: ALEXANDRE PETROCOMINO • a RIO POLO

Priellísto d. Inv.:não, •NOVA FORMA et eglinucets nes cilar
FErnwracAceg I
.

MOVA FORMA DE MAQUILAGEM DOS CILIOS, caracter/a-s eete;4

calmante pela forma idiintica dos eillos utilizados em bonecas, lleamdil
Gimipletamante unidos (1) ecm uma sanada fina • inteiriça de um prodUtgi
composto de substin:las adequadas para titia finalidade de cpmeArlieciel
realpa ou outra, • que alonga p .comptaminto,Ops 0.111°4
Ponto n a 1 do toti'd;
•

41.•

-4.8t7.•::;;;"""
:":" •

•

2436

nrça-feira 2.)

Or'iC1.$L

(Sção UI)

Steatbro d 1970

SÉMBOLOS ACIONAIS
LEI •n.°

5 443, í)t 2S TW,' MAIO DE 1968

Desenho da Bandeira Nr.,- or;a1. tom rArP8 •
Desenho utodular da cSiindeiru
•

• EnTaclu3
— rabeia de C.orret,pis adeneta das Estrêh4s
Hino Nacw.n....1
— Parte para pi3rIo
— ()NT:nora para c(..piestra etr S f/ Ntn;nr
-

tiarritura para orquestia t

tw, tal ia Mn(or

— Música para tIzosd4

r-

Poema

Oegenho cbs Artilaa Nacrorz.,.;.s. ean c&res
Desenho dar, Coriversçeies rtera1Clit...;.• u4s Armai Nacioputs
13tkezdaa c/* $n41A NhiCtOits•il

•

•

OiVIT LGAÇÃO

N.• Lu:Às

PREÇO : Cr$ 4.00

VE. INDA

'•

Ne Gaarabara .
Seçáo dr venda g : ,kv. ROdriece3 ,Alves
N44.ttistMo da Ela-zej,(1.
pedidor pelo '..-,?.rviço de Reentbóiso ()estai
N.S,'•‘ n dori N

PREÇO DO NúMEIZO NE

•

