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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Grupo de Tra,balho

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1970

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 644.604 - Pucci S. A. Artefatos de Borracha.
No 644.897 - Pucci S. A. Artefatos de Borracha.
NO 645.446 - Cia. de Desenvolvimento Económico do Parana well•
CODEPAR.
'No 6,45.474 - Cia. de Desenvolvimento Econômico rio Paraná CCDEPAR.
No 646.114 -• Ricardo Achcar.
NO 646.706 - E. R. Saint) 8s Sons
Inc.
NO 646.382 - Cia. SidettrgiCa
Paulista - COSIPA.
NO. 646.504 - Cia. Siderúrgica
Paulista - COSIPA.
' NO C1'7.657 - 't 'ecnojeral S. A. Comá-cio e r
N O 619.245 - Jacob 3chmidc
653.232
Cetàinzea das Piort-.., s Ltda.

N9 613.447 - May 8/ Baker LiNO 539.206 - IBESA - Indústria
mited.
Brasileira de Embalagens S. A.
Exigenclas
W 623.259 - Fima S. P. A.
N9 541.063 - Lojas ! g ani S. A.
Cumpram o artigo 73 do C21;
Comercial e Importadora
N9 623.260 - .Fima S. P. A.
-- A C.a. • 3 de .M.•io
NO 545.640 - Hidrason Engenhade Administração Come:em e IndusN9 626.986 - Minnesata
ria Civil e Sanitária
trio S. A:
and Manulacturing ...;ompany
N9 546.985 - Koninithike PabrieCia. Mineira de
N9 645.28
N9 630.534 - Roansouig Eiectic
ken Talens
Zoon N. V.
Coatin corpoi;ation,
k,u'ir, e ii...jMos
No 549.239 - Auto Asbestos S. A.
N. 653.092 -- Raimundo Nonata
N9 631.906 - 'Lhe Upjonn ComLemot.
pany.
NO 551.930 - Mario ,ceti.
N9 G59.25:4 - Propaganda r?iane
li\T O 633.253 Societa O. S. C. A.
N9 552. 1127 - J0410
Aurea
Jair.,-in to l'ecnico S. A. Pr3pa,ia.
No 659.34 - Johnson ez ionnson
N O 553.029 - Aduri ?) LiecoraçOes
Ee0;,..sti'ap
Ltda.
N 9 642.'488
La iv.vi u...ac,urc
da
I, cutias de Mom:on (Anc , eni; Eia N9 553.761 - Manoel Alv-s.
(i93.473 - Adonis '.;acuoso
blissements fioger Sommi-ii: et Ses
N9 a51.1 .71
2
Waiina inansiria e
No
Lo.nL • clo de Maierati .ètr(;r1;:e Ltda.
Mar.
674..425 - 1.1árcio
IV 643.559
.rhe
CorpoIP 553.033 ration.
-Ana,
Cumpram o art. di do
N O 6-53.43 - Cerâmica dzios
Com jrcio e Rep resentoçõe,; Lida. •
N9
6“.172
The
Dow
Chemicai
res Ltda.
1:4 ? 163.230 - Koppere company
N
?
537.953 - ilha Zakka.
Company.
Inc.
NO 653.234 - Cerzhnica das Fio.
N9 593.949 - Equirmmentos Van- 'as
61.322
N
O
Debyaag
Deutsche
Ltda.
Industrie
N 9 501.150 - Polymer.
guarda Ltda.
•
Hydrierwerke
GMBH.
Cltimiche S. P. A.
N O 653.03 - Meireties, i:arvbino,
No 610.705 . - K. Amenuys ,S; Cia.
Bartilotti S. A. Comárclo e ..niusN9 512.638 - 'lhe Singer Com- *. N9 656.166 - Hitachi Limitado.
Ltda.
tria.
pany.
No 656.167 - Hitacru Limitad.
No
632..186
Yaron
Indastria
e
The
Singer
ComNo 654.381 - Jomano ServiGos de
N9 512.645 N . 656.791 - Certified Laborato- Coniercio Ltda,
A dministração e Empreenciimentos
pany.
rica inc.
Ltda.
NO 633.431 - ~erva, Duarte.
N9 514.057 - Chevron ChemicaL No 658.747 - J. M. .iittber CorNo - 654.623 - Acrim Comércio,
N9 634.480 -Viggiani & VasconCompany.
por ation.
Construções e E mp reendimentos Lice.los Ltda.
N9 521.117 - Shell International
mitada.
No .660.856 - •Thiokol. :Chémical
No 634.482 - Viggiani & VasconPetroleum Company Ltd.
Corporation.
celos Ltda.
No 654.917 -- Indústria Reunidas
N9 529.229 - Unilever
Max Wolfson S. A.
N 9 661.683 Dehydag Deutsche
N O 636.673 - Indústrias J. 13. DuN9 5333.919 - Alexander Blendnig Hydrerwerke GMBH.
arte S. A.
NO 655.708 - Carlos Pereira
Co. Ltd.
i'ástria Qiiirricas 8. A.
N9 666.830 The Sherwin WilN O 638.785
Tintas
Cabral
Ltda.
N9 536.683 - Shell International liame Co.
NO 656.435 - Indústria
N9 639.619 - Guilherme Ellis.
PanniiinlPetroleum Company Ltd.
se dc Alvejante Ltda.
• N9 673.896
- J. & E. Atkinson
.Limited.
No
639..795
Cia.
Bardahl
ManufacRiogorandenge
541.286
N9
N O 651.791 - Sobral ziolventes
,
do
turing c orporation.
Brasil Ltda.
Generay Generale de Negócios S. A.
N9 681.701
Radiológica
S.
P.
A.
No
639.808
Cia.
541.302
Bardahl
ManufaCRiograndense
N9
NO 542.667 - Premiar P. A. Co
turing Corporation.
•N9 698.797 - Ferro Corporation. de Negócios S. A.
mareio e indústria de Máquinas. N9 739.702 - Ciba Societé Anonyme
No 639.821 - Cia. Riograndense
N9 543.984 - LTnilever
N O 656.291 - Cia. Industrial
de Negócios S. A.
de
Ns' 549.348 - Matsus ilita Electric
Perfilados Jafet.
Exigências clivcrsgs
Industrirl Co. Ltda.
\TO 639.822. - Cia. Riograndense
NO 657.864 - Solorrico S. A, Incie Negócios S. A.
N9 550.025 - Compahla Anónima
dústria e Com ércio. •
No 419.380 - Polipiastic
Teddy Venaolana.
No 639.919 - Sodesil S. A. Intria e Comércio S. A.
NO 658.034 - Shellrnar Embaladúst.:ia de Adesivos.
3 7 551.704 - Aktiebnlaget Meegem Moderna S. A.
N9 515.480 - Frigorifico Minas
i •
NO 641.876 - Indústria Químicas
Gerais S. A.
NO 658.589 - Cia. Comercial e In.;
Resende 5.. A.
532.602 - Montecani Saleta
dustrial Katra.
N9
José
Policarpo
de
523.2n
aura e per L'Industcla
Mendonça.
No 643.360 - Birigui Óleo Biol
NO 659.012
a Chimica.
Cia, Brasileira da
S. A.
N7 530.516 - Ribeiro & !".ionnecio
N9 644.119 - Cia. "Brasilexa de Adubos - CBA.
N9 5E0.196 - Minnesata Mining
.tda.
Brutos et'rnicos
and Manufactu ring Compnny.
NO 659.085 - Cerâmica Passaúna
Ltda.
nyt, r,so , 70 Zrutã,
NO 6I.43 - él.anca Lin-nau' cie
N 9 588.811 - Westingnouse 'Ai
NO
660.70
Cia. Industrial da
Brasileira ' de ,Ernbalagend 5. A.
investimentos S. A.
P lásticos Cinla
-i3rake Company.
De 28 de setembro de 1970
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X) O expediente da g- repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até as 17 horas O atendimerao do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.

EXPEEDIENTE
DEMMaMENTO DE WPRENSA NACIONAL
OIRETOM-GEPAa

cheque ou vale postal . em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional Quanto ao

contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília,

2) Os originais publicação,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
6) No caso de porte aéreo pare'
devidzmente autenticados, deverão
localidade não servida por êsse
ser dt,tilografados diretamente, em
CHEPR DO GWPVIDO De PUDLICAÇÔMO
Ct-IMPD
DA
[SEÇÃO
00
C/EDACÂO
meio de transporte, a Delegacia
espaço dois, em papel acetinado
da Emprésa Brasileira de
ou apergaminhado, medindo 22x33 J. B. DE ALMEIDA CARI" EIRO
FLORIANO GUIMAKÁES Regional
Correios e Telégrafos em Brasília
centímetros, sem emendas ou rase obriga a completar o encamisuras que dificultem a sua comnhamento ao destinatário por
preelisei o, em especial, quando conDIÁRIO
C.:CIAL
ioutras vias, independentemente de
tiverem tabelas,
SEÇÃO In
t acréscimo no preço.
Serão admitidas copias em tinta
iaoçSo do poodetando do ~odiento ao Ooporconnon:
preta e indelével, a critério do
7) A Delegacia Regional da
Nociono. do Proprlododo Industrial do allniotAreo
•Emprêsa Brasileira de Correios e
D 1 IV .
do )ndúotrio o do Conr.órcio
'Telégrafos em Brasília reserva-se
•o direito de reajustar os seus preImp , csec nas oficinas do Departamento de Imprensa Naricnoll
3) As reclamações pertinentes
ços, no caso de elevação de tarifas
à maiéria retribuída, nos casos de
8RAStLIA
comerciais aéreas, mediante avisoêrro ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes.
das, por escrito. à Seção de RedaASSINATURAS
ção até o quinto dia útil subsequente à publicação.
8) Os prazos da assinatura a
R£PARTICSES E PARTICULARES
I
FUNCIONÁRIOS
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
4) • As assinaturas serão 'tomaC'ej 3O,Cr Semestro ............ Cr$ 32,50 no primeiro dia útil do mês subsedas no D I .IV O transporte por Seine, tre
vai aérea será contratado separa- Ano
*********** Cr$ 60,00 Ano 000•047,0000000•0“ Cre dç"nn qüente. O prazo das assinaturas
"" para o Exterior é sõmente anual a
d.unente com a Delegacia da Emnão haverá transporte por 'age
preso Brasileira de Correios e Te2xterío?
Exterior
aérea.
M . a-silos em Brasilia Esta poderá
se encarregar também de encami- Ano .• • •POP1[1.00_9_0000 Cr$ 65.00 Ano ..... . .
Cre
50,00
eQ
nhar o pedido de assinatura ao
9) A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 30
D I IV Neste caso. o assinante diPORTE AÉREO
?leira ao D.1 .N o pedido de assidias do vencimento da assinatura
natura e o pagamento do valor Semestre
e do porte aéreo. Vencidos, serão
Cr.102.001 Ano
.......
er8
.
204,00
correspondente, na forma do item
suspensos independentemente de
segidn.te
aviso-prévio.
NÚMERO . AVULSO
- O preço do numero avulso figura na última página de cada
10) ' Para receberem os sup13bl A remessa de valõres para
exemplar
mentos às edições dos órgãos ofáassinatura, que será acompanhada
- O preço do exemplar, atrasado -será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicáde esclarecimentos quanto à sua
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
apwaçCo, será feita ~ente por
•
N9 662.011 - Super Cia. Industrial de Tintas, Vernizes e Resinas..
N 9 662-40 - indiástád e Comercio de Tintas Fixa Ltda.
N9 662.408 - Perstop Ab.
N9 662.411 - SkansKa Attiktabriken Ab.
N9 632.880 - Indús'ria de - Pias ticos Mouranil Ltda.
Cabreuva EmpreenN9 663.321
dimentos Imobiliários 'S A.
N9 633.582 - João Ferreira Couto.
N9 633.727 - Braspérola Indústria e Comércio S. A.
N9 664.860 - Comincor Comercio e Indústria de Tintas Ltda.
N , 664.861 - Comincor Comércio e Indústria de Tinta; Ltda,
N9 666.930 - comercial Penha cie
França Ltda.
N9 672.834 - Braspla S. A. Indústria e Comércio de Matéria Plástica.
N9 672.851 - Blaspla S. A. Indústria e Comércio de IVIateria Plástica.
N9 674.706 - Cerâmica Santo Izidro Ltda.
N6 374.764 - Materiais Industriais
S. A.
N9 - 375.610 - Distribuidora Central de Materiais de Construção Sociedade Anônima.
N9 680.6.28 - Pauli Minas Indústria 4e, Asfaltos Ltda.
N9 694.789 - Artema Artezanato
de Macleirt-,4 do Brasil Ltda.
N9 694.841 - Nelson do Carmo.
N9 694.851 - Nelson do Carmo.
y° 694.950 - Elias CiaMes

N9 695.097 - Trurorm S. A. Comércio e Indústria.
N9 695.123 - isa Maldonado de
Pontes Corrêa.
N9 695.672 - Geraldo santos
N9 696.181 - Decorações Prodin
d. A.
S9 739.837 - "Victormo Foltrara
Ni '739.953 - Química Lord Comercio e Indústria Ltda.
N9 740.007 - Mercantii Inumo/na
Ltda.
N . 740.132 - Ferbate S. A. Máquinas e Eauipamentos.
N9 740.579 - Wilson Parmigiam
N9 740. b80 - Wilson Parmigiani.
N9 740.747 - José .,uiz de Sã.
N9 740.780 - Dominium S. A.
Indústria e Comércio.
" Diversos
N9 456.007 - Samic S. A. Maduveira IndúStria e Comércio - Aguarde-se a solução do têrmo 456.007.
N9 493.667 - Sociedadó Dico de
Hotéis e Turismo Ltda. - Aguarde-se solução dos termos 441.479
e 441.476.
Van Melle N. V.
N9 500.422
- Aguarde-se a solução da transferência.
N9 557.973 - Indústria e Comércio de Importação e Exportação de
Aparelhos Eletrônicos Cimed Ltda.
- Aguarde-se a solu49 do tèrrno
n9 482.501.
N9 580.165 - Visão imobiliária
Corretores Ltda. - Aguarde-se a
solução do termo 474.337.
N9 582.795 - Is. S. Alva 'diga
Aguarde-be a sol:10o aos
Editôra
têrmos 276.249 do opoente Lex Ltda.

N9 651.766 - Artefatos de Metal
Deca S. A. - Aguarde-se a solução do têrmo 641.758.
N9 656.074 - Casas Ypiranga de
Tintas Ltda. - Aguardem-se os tei -mos 310.300 e 310.314.
Vepec Veterinária
N9 662.718 Pecuária Ltda. - Aguarde-se o, termo 396.020.
N9 666.684 - indústria Fotoquimica Bove S. A. - Aguarde-se o
termo 587.859.
N 9 670.049 Itn5bras Granitos do
Brasil S. A. - Aguarde-se a decisão à proibição do elemento Brás
nas marcas de indústria e de comercio (Projeto em tramitação no Senado).
N9 695.803 - Creda Comércio e
Representações Ltda. - Aguarde-se
a solução do termo 634 439.
N9 695.915 - Indústria de Tintas
e Vernizes Everest Ltda. - Aguarde-se a solução do térmo 647.264.
N9 740.421 - Samuel Plelman
Arquive-se.

DIVISÃO DE: MARCAS

Em 233 de &Lembro de 1910
Notificação
Depois de decorrido o prazo de 60
dias, a partir da presente data para
recurso ou impugnação e se nenhum
interessado do mesmo se valer ficam
notifP,adrs os requerentes abaixo
mcasrfionados para comparecer a este
Departamento, a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final, dentro do
'3 P....3 de 60 dias, contados da data
-m (-tile tiver expirado aquêle prazo de
recur;:oi

Marcas Deferidas
N9 405.412 - JOhn's - Mesbla S.A.
- Classe 36,
Indústria dG
N9 293.171 - Twin
Meias Espumatex S. A. - Classe
N9 464.431 - Alvorada - Cornpanhiade Cimento
u. ento Portland Alvorada
_ Classe
N9 527.463 - Superem/ - Supercour S. A. Indústria e Comércio ---,_J
Classe 4. - (Registre-se com exclusão feita pela seção) .
N9 650.893 - Bigóde - Edmorba
Acessórios e Peças para Veículos Limitada - Classe 11.
N9 493.234 - V R - Fornasa S.
Indústria e Comércio - Classe 7.
N9 505.810 - Saltos S. S. - Indústria de Saltos Schmidt S. A. - Cias- .
se 26.

José J. Sans
N9 525.343 -- Sans
S. A. Indústria e Comércio - Classc _7 (Registre-se com exclusão de
nhas de vento rurais) .
N9 526.280 Vigorelli Vigore111.•
do Brasil S. A. Máquinas de Costura - Classe 21.
N9 526.905 - Sirollube - Sirol Sociedade de Importação e Representa- -ção de Óleos e Lubrificantes
tada - Classe 4'7.
N9 528.536 - Serval S. A. Transportes, Comércio e Representações - Classe 6.
N9 530.137 - Horizon - Sud-Aviation Societe Nationale de Construc
tions Aéronautiques - Classe 21.
N9 523.538 - Almac - Cia. Nacimnal de Artefatos Metá'icos Alume
Classe 6.
N9 532.539 - Alrnac - Cia. Nacional de Artefatos Metálicos Alume -•
Classe e.

Quinta-feira 1

•

No 532.540 - Almac - Cia. Nacional de Artefatos Metálicos Almac Classe 6.
No 536.256 - Imagril - Imagril
Auto Peças Ltda. - Classe 21. (Registre-se com exclusão de alavancas
de câmbio, pedais de câmbio e conjuntos de embreagem).
No 536.926 - Lubarsa - Lubazsa
Lubrificantes Barclahl S. A. - Classe 6.
No 537.919 - Premon - Distribuidora Remoa S. A. - Classe 47:
NO 539.075 - Ibesa - Mesa Indústria-Brasileira de Embalagens S. A.
- Classe 47. - (Registre-se com exclusão de óleos para amortecedores).
N O 539.192 - Emblemãtica - ibesa
Indústria Brasileira de Embalagens
S. A. - Classe 21.
No 550.004 - Gua:á - Guará Auto
Peaas S. A. - Classe 21 - (Registre-se com exclusão de alavanca de
câmbio).
N9 566.801 - Tramac - . Tratores e
Máquinas S. A. Tramae - Classe 21.
• N9 576.778 ' - Caxias - Caxias Comércio e Representações - Classe 21
- (Registre-se cem exclusão de alavancas de câmbio e carroberços).
NO 577.285 - M L -- Metal Leve S. A. Indústria e Comércio Classe 21.
No 598.592 - Sociterra Sociterra
Sociedade e Comércio e Tenaplenagani Ltda. - Classe 6.
• N O 644.048 -- Hucatex -a- Hucotex ACessócios Testeis Ltda. - Classe 39.
No 377.820 - Excels i or
Mirabal
Pacclutcs Alimentícios S. A. - Classe
41
NQ 441.C37 - Hapy - Produtcs
m-ntícios Qualser S. A. - Classe 41.
, NO 5,15.223 -3
Gráfica 3 S. A.
Int:azada e Ccmércio Classa 38. (Raai Ftras-se cem es exerapio,res ae
fls. 10-12. menos paia letras da câmbio e eleUntures e excluindo-se a expressão de qual auer tipo).
NO 545.836 - Orgraf - Olgraf Organização Gráfica Ltda.
Classe
38. • '
No 549.031 - T - Indústria de Papéi s de Arte José Tsche.ricassky S.A
- Classe 38. - aRegistre-se com o:.
exempl ares de fls. 9-11, exclainda •
se escapulares).
No 564.069 - Sanhauá
Bebida'
Sanha-lá S. A. - Classe 43.
No 591.769 - Lidar - Fábrica de
DiSces Lidar Frutas Ltda.' - Classe
41.
NO 614.373 - Copesmar - Copes
mar Comapnhia de Pesca Marítima
- classe 41.
NO 529.444 - Televisão - Bebida
Murbuski Ltda. - Classe 42.
N O 632.162 - Soberana - Heniiem:
Bergel S.' A. Indústria de Ba- as Se
berana - Classe 41.
N° 633.952 - Fruton - Fabrica de •
Café e Chocolate Moinho de Oure
S. A. - Classe 41.
VínicoNo 635.839 - El Gaitero
la Gramont Ltda4 - Classe 42.
NO 639.788 - Regina - Granja Regina Ltda. - Classe 19.
149 638.9,49 - Joinha - S. aleira e.
Cia. Ltda. - Classe 41.
Solon - Panifica,
NO 647.831
dora Solon Ltda. - Classe 41.
No 651.200 - Chaplin - "vazaria
Chaplin Ltda. - Case 41.
149 651.201 - Do P:peac Nastaerante do Pepcne Ltda. - Classe 41.

DIARIO OFIVAL (beção in)
'No 651.504 - Saturno - Salinas
Perei_a Bastes S. A. - Classe 41. •
No 051.842 - Sulta-Show
Chocolate a Sultana S. A. - Classe 41.
No 653.026 - Beirão - Empório
Beirão Ltda. - Classe 41.
NO 657.469 - Moema - Laticínios
Moema Ltda. - Classe 41.
No 657.645 - Maracatins - Mercearia Maracatins Ltda. - Classe 41.
No 659.112 - Cidadela - Importadora Balthazar Ltda. - Classe 41.
No 659.163 - Caravana -- Bebidas
Domingues Quintas Ltda. - Classe
42.
149 659.609 - Canelândia --,-, Fruta
Canelannia Ltda. - Classe 41.
N9 660.976 - Everest - Florica de
Cigarros Carus.o S.A. - cl. 44.
-N9 661.206 - Rio Balsas - A. Pinheiro & Cia. - cl. 41.
W 661.698 - Careis - Carvalno &
Reis - cl. 41.
N9 670.480 - À
Indústrias Villares S.A. - cl. 20.
N9 675.880 - Caudido Manulactura de Tabacos lmparciales S.A. Industrial Comercial Y Agropacuaria
- cl. 44.
NQ 689467 - Ernore Ernore Empreiteiros Montagens e Reparações
Ltda. - cl. 29.

"" N° 700.677 - Lipotron - Laboratório Cangeri Ltda. - ca. 3.
N9 723.837 - Stenavit - Laboratórios Lepetit S.A. - cl. 3.
N9 743.944 - Paulicêa - Paiiiicéa
Comercial e Importadora Ltda. el. 2.
149 744.369 - Caldense - Fábrica
de Sabonetes Poços de Caldas Ltda.
cl. 48.
NY 642.203 - Confecções fax
Confecções .1"ex Ltda. - cl. 36.
149 806.717 - OPALE - Oswaldo
Macêdo Paes Lema - ci. 6.
N° 806.718 - OPALE - Oswaido
Macêdo Paes Leme - cl. 7.
N 7 806.719 - OPALE
Oswaldo
Maciêdo Paes Leme - cl. 21..
al9 843.080 - OPALA - Gracioli
Indústria de Cigarros Ltda. - cl. 41.
N' 873 323 - OPALA - Opila S(..ciedade de Despachos Ltda. - cl 50
149 363.604 - OPALA a- Opala Ai
to Capas Ltda. - el. 50.
149 884.654 - Marcopala - Spamax
Industrial Ltda. - cl. 46.
DIVLSÃO DE PATENTES

EM 20 DE SETEMBRO DE l970
Ncitificação:

'Depois de decorrido •o prazo de 60

Marcas Indeferidas:
N9 647.145 - Actron - Miles
boratories, Inc. - cie 3.
N° 62,593 - Talo - Christian
Grey Cosméticos Ltda. - cl. 48. .
N9 650.005 - Galdon - Canacliar
Hoechst (1964i Ltd. - el. 2
N9 657.675 - Icarai - Perfumes
'cará Ltda. - cl. 48.
meum...r

•..p-

dias, a partir da presente data paia
recurso ou impugnaçáo e Se anneion
interessado do Mesmo se 'valer, acara
notificados os recluerentes leatac•
mencionatios para comparecer 3
Departamento a fim de efet , •aierr c
Pagamento da taxa final, làría't
prazo d • 60 dias, contados Pa data
em que tiver expirado aquêSe riras(
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Privilégio de Invenção Defeajdos:
N9 141.728 - Nova tampa de pressão para marmitas térmicas - alastria e Comércio Sobral T,tda
N9 143.946 - Nova disposiçâo construtiva 'em escovas, esfregões e similares - Antonio Martinez Martinez.

Desenho ou Modêlo Industriai Deferidos:
N9 172.254 - Nova e originai configuração aplicada a lanterna Iétrica - Eletro Mecânica Raylisshi Limitada.
NQ 175.194 - Ne)vo e original desenho ornamental para tecidos - S.A.
Indústrias Reunidas F. Mate azso.
No 175.215 - Original padronagein em tecidos - Tecelagem Albitex
S.A.
N9 175.524 - Nova apresentação era
relógio - Giuseppe Pipolo.
Desenho ou Modêlo Industrial In.
, deferidos:
N9 157.937 - Original configuraçáo
em soutiens - Elza Kunis.
N9 167.355 - Nóvo modelo de frasco - Niasi S.A. Artigos Para Cabeleireiros e Perfumarias.
N9 170.845 Nóvo modèlo de base
para salto de sapato econiirai ,a Csloacchino Finazzo.
N9 114.637 - Nova apresentaçãO era
cozinha tipo americana - Walter
•Feltrin.•
N9 176.012 - Nova e originai configuração para frascos - Companhia
Vidraria Santa Marina.
N9 100 845 . - Oilainal confiv.paaaa
propocionada a vasilhames pata emhalcase.ns
Barato & Cia. Ltria
N' 11:3.795 - Nesvo modêlo le caca, bombons drops e similares Raroiclo A. Antunes e `.1erbert
Schimidt.
N' 185 925 - Original , isposição
cru tapetes, colchas, cortinas aieados
e tôda classe de produtos similares
Hélio de Araújo Gomide.
149 186.177 - aldvo modêlo de ornamentação aplicada a palmilhas ou
Papautsky.
solaal os N7 186.240 - Original configaiaçao
em ônibus - Cia. Americana ,:ndustrial de Ónibus.
Privilégio de Invenção Indeferidos:

PREÇO;
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Atende-se a' pedidos pelo Serv iço de Reembeilso Postal

Em E•rasitia
Na sede do D / ; N

N9 119 492 - Nôvo tipo de árvore
de natal - Chaft Simão.
N9 119.492 - Neivo tipo de arvora
de natal
Chafi Simão.
N9 136 719 - Novas disposiçoes
esciivas de dentes - João Maschke
az, Cia.
N9 144.766 - rava bue lla par paredes - Mario Moraes Tavares.
147 146.851 - Original disoosiçao
ara a confecção de galhos de árvores
de natal e outros tipos de ornamentos
- Vladimir N. Okorokoff e alicolas
Lavdvoski.
N7 149.057 - Cm nevo tipo de capa
est6fada para ser adaptada cm conchões de toda a espécie - Ca elos Migue! Vietro.
N7 152.0,71 - Aperfeiçoamen5a introduzido em alças para sandedia,a
Metalúrgica Peler Ltda.
N" 167.145 - Nava modêlo de calça
inaínrii - Kaneko Nakarnura
estofada para ser adaptada em calcinha .ara bebês - Kaneko Naka"
mura Esaki.
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1Í 9 172.538 - Miro brinquedo Avelino Lopes Magalhães.
1\ 9 137.695 - Recuperação de crioAluminium Laborator i eo Ltd.
ilta
N , 138.707 - Composição refratária aperfeiçoada - General Rractores Company.
N9 169.297 - Processo para a rxi
,bricaçJo de recipientes de malenal
plástico termo-endurecível - Line
Paulo Quintana.
N9 174.655 - Material dentário de
restauração - Minnesota Mini ng And
Manufacturing Company.
N ? 176.568 - Composições alcalinas para limpar e enxaguar. estaveis
à armazenagem e pobres em espuma
Henkel & Cie. G.m.b.H.
N" 177.485 - Processo para fazer
um esfregão de lavage me nõvo agente impregnante saponáceo oara
- Colgate-Palmolive Company.
1\19 177.58 - Aperfeiçoamento em
processo para a produção de óxidos
de ofelinas - Farbenfabriker Bayer
Aktiengesellschaft.
N? 178.462 - Nova e- originar com posição para recobrimento de sup.erficie de madeiras e similares -- I uiz
Carlos Martines .Mônaco e José Augusto de Carvalho.
Exigências Técnicas:
N9 127.939 - Pilot Pen do brasil
S.A. Indústria e Comércio.
iktlante S.A. Indústria Medico
Oaontológicas (opoente do Tê_rrno
nu_ro 125.495).
Plásticas Plavinil S.A. (opoente de
Te--mo n9 173.709).
N" 113.091 - General Electric Compaay.
N" 188.331 - Química Induaraial
Detre:t Ltda.
N" 159.715 - PPG Indust ries Inc
N9 173.369 - Yawata Iron &
Co., Ltd.
Ni 169.565 - Montecatinl Seriei:á
Generale Per L'Industria Minearia c
Chimica.
N" 175.704 - Rodu Serban
fru Anton Novila Unanian e iViarir
BUrina Manuela Raluca Roxana 1.7 teforja Unanian.
N'' 176.643 - Ethyl Corporation.
177.012 - Halcon Internatonal
Inv.
N'' 177.714 - Rháne-Poulene S.A
N9 177.535 - Farbwerke Horchst
Al.t i eàaesellschaft Vorm. Dileister
9 178.486 - Rhtine-Poulenc
chis & Bruning.
N 184.102 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm. meiste, Luvias & Bruning.
Ni 185.700 - Compa gnie de Sai:ai/G(1hp in
Ni 186.279 - Ernesto Domingos
Proa.
N9 186.293 -' Alair de Souza Mar(ir
186.308 - Mario Erzen.
Luís Victor Lopez
N . 186.314
- José Luís Aba-solo gastaolaa - José Sérgio Navarro 2,
ehtenfelds - Geraldo de Almeida _
Luís Victor Lopek,
N° 186.315
tirlguez - José Luis Abasolo agastuaolea - José Sérgio Navarro Li •
chtenfelds - Geraldo de Alm.)ida.
N9 186.316 - Luis Victor Impes ia.
driguez - José Luis Abasolo SaP;astasolea - José Sérgio Nava= Lithtenfelds - Geraldo de Almeida.
A" 186.317 - Luis Victor Lopez Rodr:gite4 - José Luís Abasolo

soles - J O5 C Sérgio Navarro Lichtenfelds - Geraldo de Aliena.
N9 186.318 - Luís Victor Lopez
driguez - José Luis Abasolo S3gasta•
soiea - José Sérgio Navarro Lichtenfeldis - Geraldo de Almaidir.
N9 186.319 - Luís Victor LJpez Rodria, uez - José Luis Abasolo Sagastasolea - José Sérgio Nava-ro LÁ,
chtenfelds - Geraldo de Almeida.
N9 195.270 - Robert Boseh .. • ...
G.M.B.H.
E. Merck Aktkn„e.N9 195.271
sellschaft.
N9 195.337 - Shell Internationale
Research 1Vlaatscha ppij N. V.
N9 195.256 - Kelsey - Hayes Company.
N9 195.357 - Combustion Engineering Inc.
N9 195.364 - Fa benfabriken Bayer
Aktiengeseellsebaft,
N9 195.365 - E I. Du Pont de Nemours And Company.
N9 195.366 - Assahl Kasel Kogyo
Kabushiki Kairha.
Carlos de
N9 195.367
mos .

N9 195.368 - General E.
pany.
Ni 195.339 - General Eletric Company.
N9 195.370 .- Dr. Lúcio Libênio.
N9 195.372 - Rubens José de
Sa.nt'Ana.
N9 195.373 - João Sahade.
N9 195.379 - Anesio Rodrigues e
José Sampaio Freire.
N9 195.375 - The B. F. Goodrich
Company.
N9 195.376 - Fernando dos Santos.
N9 195.377 - Tampo Manufacturing Company.
N9 195.379 - Ciba Manufacturing
Company.
1‘1.9 195.379 - riba Societé Anonyme (em alemão; Ciba Aktiengeselischaft). (em iguêês; Cibo, Ltda.).
N9 195.380 - Ciba Societé Anonyme
(em alemão; Ciba Aktiengesellschaft)
(em iguése; Ciba Ltd.).
N9 195.481 - Science Union / Cie.
Societé Française Recherche Medica'e.
N9 195.489 - Léo Pinto Guerreiro.
N9 195.490 - Armabeton, N. P.
1C.)
N9 195.492 BP Chemicals
Ltd.
N9 195.493 - Waldo Rohnert Co.
N9 195.494 -- Philco - Ford Corporation.
N9 195.495 - Aktiebolaget Astra.
N9 195.496 - Arnaldo Pena e Costa.
Faina Ferragens S.A.
N9 195.500
N9 195.501 - AB Galco.
N9 195.502 - Aristides & Cia. Limitada.
N9 195.504 - José Maria Fajardo
Barbosa.
Ntn 195.505 - Christian° H. Steyer
& Irmão Ltda.
N9 195.508 - Pedro Mijares Cibraian e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. •
N9 195.509 - José Emílio Moreira,
N9 195.511 - Societé Rhocliaceta.
N9 195.512 - Alexander Von Abdank AobzltovSky.
N9 195.513 - Biron Jackson Inc.

N9 195.514 - Eduardo de Lima
Castro Neto.
N 9 195.515 - Adria.nus Egidius Quirinus Van Hezik.
N9 195.516 - Pau/ August.
N9 195.517 - J. R. Geigy S. A.
N9 198.071 - Mecânica de Precisão
Apis Ltda.
N9 202.821 - Reckitt & Sons Ltd.
DIVISÃO DE PATENTES

Divisão Jurídi-3a
Seção de Transferências
e Licença
Em 28 de setembro de 1970
Transferências e alterações de nome
do titular de processos

Outubro de 1970
Diversos
Parke Davis & Company (titular do
têrmo 644.761). - Arquive-se a oposição de fls. 7.
N9 774.733 - Siegfried Santos. Arquive-se.
N a 518.219 - Alumínio Marmicoo
Ind. e Com. Ltda. - Arquive-se.
N9 643.836 - Les Laboratoires
Roussel. - Arquive-se.
Nq 653.287 - Parque, Davis & Company. - Arquive-se.
N 9 693.077 - Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S. A. - Arquive-se.
N a 702.775 - Sandoz S. A. (Sandoz A. G., Sandoz Limited). Ar.
quivse-se.
N9 873.691 - Tricot-L6 Textil S.A.
- Arquive-se.
N9 297.968 - Dadische Anilin &
Soda Fabrik Aktiengesellschaft. Arquive-se.
N9 638.506 - Stella-Meta Filters
Limited. - Arquive-se.
Na 644.118 - Gravações Elétricas
Sociedade Anônima - A1ruive-se.
N9 742.467 - Lubrificantes Sunoco
Ltda. - Arquive-se.
N9 753.327 - Emprésa Restaurante
Rodoviário Campinas Ltda. - Arquive-se.
Na 770.192 - Adeil Seve A2evedo da
Fonseca. - Arquive-se.

Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionados as seguintes transferências e alterações de nome do titular de processos:
Equipamentos Brasholanda S. A.
(alteração de nome do titular na patente MU 5.752).
Equipamentos Brasholanda S. X.
(alteração de nome do titular na patente MI n9 7.069).
Equipamentos Brasholanda S. A.
Seção de Reeursoa
(alt-ação de nome do titular na patente MU n9 7.355).
Ex:genezas
Equipamentos Brasholanda S. A.
(alteração de nome do titular na paCumpra exigência:
tente MU n9 7.358).
Bardahl Manufacluling Corp, (junEquipamentcS Brasholanda S. A.
(alteração de nome do titular na pa- to ao têrmo n9 456.915).
tente PI n9 91.798).
Retificação de Clichê
Tetra Pak International Aktiebolag
N9 856.352 - Ti tulo de Estabele(alt, de nome do titular na patente cimento "Emprésa Fluminense de
PI n9 82.462).
Pinturas e Construções" de Emprèsa Fluminense de Pinturas e ConstruSEÇÃO LEGAL
ções - Classe 16 - Clichê publicado
em 16 de setembro de 1970.
Diversos
N9 856.567 - Betaloc de Aktieoblaget Astra - Classe 3 - Clichê publicado
em 16 de setembro de 1970.
Na 165.792 - The Goopyear Tire 8c
N9 856.594 - Culturama de ArRubber Company. - Arquive-se.
mando Augusto Pires Filho - Classe
N9 178.742 - Vidros Corning Brasil 49 - Clichê pub'icado em 16 de seS. A. - Arquive-se.
te.mbro de 1970.
Na 856.598 - Russisch Leder de
N9 184.230 - Ciba Societe AnonyJohann Maria Farina Gerenüber Lem
me. - Arquive-se.
Jülichs-Glatz - Classe 48 - Clichê
N9 195.132 - Sandoz Patente Limi- publicado em 16 de setembro de 1910.
ted. - Arquive-se.
N a 856.649 - Mt-tr'etle de Eico ImN9 186.113 - Knapsack Aktienge- portação e Exportação de Couros Limitada - classe 35 - Clichê publisellschaft. - Arquive-se.
cado em 16 de setembro de 1970.
N a 186.124 - Farbenfabriken Bayer
Na 856.686 - Titulo Retificadora,_,
Aktiengesellschaft. - Arquive-se.
Pladisco de Retificadora Pladisco LiN9 196.642 - Ferro Corporation. - mitada - Classe 21 - Clichê publicado em 16 de setembro de 1970.
Arquive-se.
N9 858.763 - Purissimus de S.A.
Institutos Terapêuticos Reunidos Exigências.
Labofarma - Classe 3 - Clichê publicado em 16-9-70.
Cumpra exigências:
N9 858.768 - Soberana Mandoleite
Café do Centro Ltda. (Impetrante de Henrique Berger S. A. Indústria
cif) pedido de caducidade no registro d19e70B. alas Soberana - classe 41 - Cheire publicado em 9 de setembro de
número 177.599).
Perfumes Malibú Ltda. (Titular Na 859.041 - Trema de Laboratódo registro número 237.950).
rio de Eletrônica Trema Ltda. Dietricia S. A. Produtos Dietéticos Classe 50 - Clichê publicado em 9
e -Nutricionais (Titular do registro de setembro de 1970.
N a 859.109 - Fi-Ce/ de Schcolnik
número 295.588).
Sociedade Anônima - Classe 28 Macedo, Vieira & Cia. Ltda. (titu- Cliche publicado em 16 de setembro
lar do registro número 296.122).
de 1970.
N9 859.209 - Agente de Editôl'i.
Júlio Tucci (titular do registro nóImprensa, Rádio, Televisão e Planejamero 390.419).
mento Teleplam S. A. - Classe 32
Macedo Vieira & Cia. Ltda. (titu- - Clichê pub'icado em 16 de setemlar do registro n9 303.340).
bro de 1970.
T. Wall Sons Limited (titular do Na 856.851 - Cinotica de Cinotiea
registro número 369.326).
S. A. de Artigos Fotográficos ComérCia. Usina Varjão de Açúcar e ,A1- cio e Indústria - Classe 25 cool (junto ao registro n9 325.224). Publicado em 16 de setembro de
Laboratórios Gemballa Ltda. (ti- 1970.
tular do registro n 9 361.116).
N: 06.177 Steciasol de E. R.
3F - Ferros, Ferragens e Ferra- Squibb & Sons, Ic. - classe 3 mentas S.. A. (impugnante cio têrmr, ,nitlie1191 0.publicado em 16 de setembro
ni 520.957).
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N9 836.283 - Diretriz de Indústria 33 e 41 - Clichê publióado em 16 de Classe 36 -- Clichê publicado em 5 N9 869.097 -- Miss Cisne de Cisne
•rexei S/A. - Classe 34 - Clichê
de fevereiro de 1939.
de Móveis Diretriz Ltda. - Classe 50 setembro de 1970.
bly 868.93& - AEcape de Ascape - publicado em 5-2-69.
N9 858.354 - Terrabind de Gia- Clichê publicado em 16 de setemN9 869.095 - Taquara de Tecelacinto Fizzotti - Classe 1 - Clichê Assessoria e Consultoria de Adminisbro de 1970.
tração de Pessoal Ltda. - Classe 50 gem Taquara S/A. - Classe 36
N9 836.324 - Piriusplac de Freuden- publicado em- 16-9-70.
Clichê publicado em 5-2-69.
berg Indústrias Madeireiras S. A. N° 858.398 - Título de Estabeleci- - Clichê publicado em 5-2-69.
N9 869.082 - Placa Radiante FloN9 868.968 - Externato Bem Me
Classe 26 - Clichê publicado em 16 mento "Casa das Sedas Moinhos de
de setembro de 1970.
Vento" de Estrougo Filhos 84 Cia. - Quer de Maristela Simão Racy, Vera rença de João Amaral Gomes
N9 836.326 - "Freudenberg" de Classes 22, 23, 24, 32, *35, 36, 37 e 38 Maria de Oliveira Mattos, Helena Cias:!e. 8 - Clichê publicado em 5 do
Elizabeth Assumpção, Maria Nadir fevereiro de 1969.
Freudenberg Indústrias Madeireiras - Clichê publicado em 16-9-70.
N9 869.077 - Engro de InstrumenS/A. - Classe 16 - Clichê publicado
N9 865.362 - Solar de Solar - In- Azevedo de Moraes e Sonia Maria
.
em 16-9-70.
dústria e Comércio de Produtos Quí- Cerqueira Criscuolo - Classe 50 - tos Elétricos Engro S/A. - Classe
38 - Clichê publicado em 5-2-69.
N9 836.384 - Practic de Fábrica de micos Ltda. - Classe 3 - Clichê Clichê publicado em 5-2-69.
N9 869.076 - Cotontex de Cotontex
Gravatas Laçofeito Ltda. - Classe publicado em 16-9-70.
N9 868.976 - Mangiare de Ao Mun38 - Clichê publicado em 16-9-70.
N9 863.537 - Marfim de S/A. In- do do Ravioli Ltda. - Classe 41 - Limitada - Classe 50 - Clichê pu72licaio em 5-2-69.
N9 836.445 - Depostat de Schering dústrias Reunidas F. Matarazzo - Clichê publicado em 5-2-69.
N9 869.073 - Lart de Tecelagem
N9 868.982 - Soóleo de Soóleo S/C
Aktiengesellschaft - Classe 3 - Cli- Classe 23 - Clichê publicado em 16
Limita -- Classe 41 - Clichê pu- Taquara S/A. - Classe 36 -- Clichê
chê publicado em 16-9-70.
de setémbro de 1970.
publicado em 5-2-69.
N9 857.261 - Plyacril de Lanifício
N9 863.553 - Repal de Repal S/A. blicado em 5-2-69.
N9 869.065 - Expressão de PropaPirituba S/A. - Classe 36 - Clichê Representações de Produtos AlimenN9 868.989 - Sprenger de Padaria
publicadb em 16-9-70.
tícios - Classe 50 - Clichê publicado e Confeitaria Eduardo Sprenger Li- ganda "Um Traço de União Entre
N9 857.263 - Título de Estabeleci- em 16-9-70.
mitada - classe 50 - Clichê publi- Beleza e Conforto" de Ming Indús-tri.a '4 Comércio Ltda. - Classe 40
mento "Agência de Navegação Buscado em 5-2-69.
N9
Cotonifício
da
868.911
Tor
de
sola" de Agência de Navegação Bús- Torre S/A. - Classe 36 - Clichê
N9 869.193 - Titulo de Estabeleci- Clichê publicado em .5-2-69.
N9 869.037 - Mirim de Distribuisola S/A. - Classe 33 - Clichê pu- publicado em 4-2-69.
mento "Feira de Turismo" de Heitor
dora de Produtos Farmacêuticos Miblicado em 16-9-70.
N9 868.913 - Tor de Cotonifício da José Pasquinelli e Lauro Reis Vidal rim Ltda. - Classe 3 - Clichê puN9 857.315 - Itaucheck de Banco Torre S/A. - Classe 24 - Clichê - Classe 33 - Clichê publicado em blicado em 5-2-69.
5-2-69.
Federal Itaú Sul Americano S/A. - publicado em 4-2-69.
N9 869.032 - Titulo "Entregadora
Classe 38 - Clichê publicado em 16
N9 869.170 - Benne - Lisa de Edi- Trainhanna" de Entregadora TranN9
868.930
Formoso
de
S/A.
Inde setembro de 1970.
son Scroback - Classe 48 - Clichê shanna Ltda. - Classe 33 - Clichê
N9 857.333 - Emblemática de 'Toyo dústrias Reunidas F. Matarazzo - publicado em 5-2-69.
publicado em 5-2-69.
Engenheiros e Consultores Ltda. - Classe 24 - Clichê publicado em 4
N9 869.159 - Santa Marta de CeN9 868.999 - Tenor de Nichan
Classe 50 - Clichê publicado em 16 deN9fevereiro de 1969.
868.939 - Título de Estabeleci- râmica Santa Marta. Ltda. - Classe Equizian - Classe 36 - Cliché publide setembro de 1970.
15 - Clichê publicado em 5-2-69.
mento
"Churrascaria
Canequinho"
N9 857.345 - Sala Grande de Zair
N9 869.157 - Kisador de Luiz Al- cado em 5-2-69.
N9 868.997 - Titulo "Cajubon DisPinto do Rego - Classe 42 Cli- de Churrascaria Canequinho Ltda. - berto Braga Mello - Classe 41 Classe
41
Clichê
publicado
em
4
t:.ibtiliiilora de Produtos Alimentícios" •
chê publicado em 16-9-70.
Clichê publicado em 5-2-69.
de
fevereiro
de
1969.
de Cajubon Distribuidora de Produtos
N9 853.562 - Sinal de Propaganda
N9 868.941 - Refrigerantes GI-BI N9 869.156 - Colorado de Rezende Alimentícios Ltda. - Classe 41 de Igaratá S/A. Veículos e Motores
e Melo Ltda. - Classe 41 - Clichê
de
Ind.
e
Com.
de
.
Refrigerantes
Clichê publicado em 5-2-69.
- Classes 6 e 21 - Clichê publicado
GI-BI Ltda. - Classe 43' - Clichê publiculo em 5-2-69.
N9 868.992 - Rótulo "Karinhoso"
em 16-9-70.
N9 869.146 - Caju de Cibradep publicado em 4-2-69.
de Américo Wataro Nagay - Classe
N9 853.592 - Hidrolar - L . N.M.
N9 868.958 - D' Veiga de Merca- Cia. Brasileira de Pesca - Classe 41 41 - Clichê publicado em 5-2-69.
de Laminação Nacional de Metais dinho D' Veiga Ltda. - Classe 41 - - Clichê publicado em 5-2-69.
N9 830.571 - Malfi de. Eckes-UberN9 869.135 - Scal de Scal io Sociedade Anônima - Classe 8 - Clichê publicado em 5-2-69.
.
see-Fruchtsaft K. G. - Classe 43 -•
Ind.
e
Com.
de
Artigos
Rurais
S.A.
Clichê publicado em 16-9-70.
N9 868.961 - Nova São Miguel de publicado em 21-9-70.
Classe 46 - Clichê publicado em Clichê
N 9 853.850 - Pitarello de Fábrica Panificadora Nova São Miguel Ltda.
N9 857.821 - John Morris de Dade Móveis Pitarello Ltda. - Classe 40 - Classe 41 - Clichê publicado em 5-2-1969.
nielson Argentina Sociedad An6nima
- Clichê publicado em 16-9-70.
5-2-69. .
N9 869.119 - Alma de Caboclo de Comer ci a 1, Industrial, Financeira,
N9 858.350 - Título "Máquina CaN9 868.963 - Manuart de Indús- Salvador de Moura Fontes - Classe Immobiliaria Y Agropecuaria - Clasl
rioca" de' Antonio Lorga - Classes tria de Calçados Manuart Ltda. - 32 - Clichê publicado em 5-2-69.
se 42 - Clichê publicado em 21-9-70.,
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lação,de assento. um tirante da sujeição conectado articuladaraente ao ri,
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Privilági0 de Invenção. "APERFEIÇOAMENTOS EM VAGOES FEAMOVIIRI
S E VEfCULOS PARA LINHAS DE, SERVIÇO RÁPIDO"
'

REIVINDICAÇõES

1 - Aperfeiçoamentos em vagões ferroviários e veículos
para linhas de serviço rápio, caracterizado por compreender,'
:em conjunto, um par de truques, cada urna tendo U l a traversina
Ou balancim e um par de membros estruturais

iz dispoS-

tos em cada extremidade, almofadas lateralmente elásticas fi
entre as extremidades dos ditos baIancins e Uma carro-,
de vagão, dispositivos de suspensão elÉst:os fixados,
as entremidades do dito balada e ' os membros eStrutli.

ferido espaldar e uma conexão,del articulação de sujeiçãO espaçada adiag
Leda referida conexão de articulaeão trasdlra e da referida artVaula
ção de assento, definindo a parte do referido espaldar entre a referidg
conexão de articulação traseira e a referida conexão da articulação de
glieição um tirante de montagem. de espaldar, um segundo sistema :fatiou.
lado de rontraw de movimento comentado operantemente com o referido sg
porte, o referido tirante de sujeiçãoe o referido- membro portador, pec
manecenda o referido-membro portador estacionário durante uma priielra
fase do movimento, o referido tirante guia dianteiro de assento e o re.
ferido- tirante guia traseiro de espaldar girante em terno dos referido
paportes de articulação frontal e traseirodurante a referida primeira
rase de movimento Para guiar os referidos, maior de suporte de corpo de
mna , posiçãc; de assento aprumado para uma posição intermedit,ria da aos:21u

reis laterais associcdos e dispositivos ligando o dito ba-

to inclinado com o referido tirante de sujeição efetivo para manter sureg

le Inc:.m coji os U.tos meFlbros estruturals ltareis para rete-

tancialmente uma relação angular proscrita entre o referido assento o ey'
raldar durante a referida primeira Sare de movimento, meios para bIopesarem o' maior movimento de giro do referido tirante guia de espaldar
rm tórno do referido suporte da articulação traseiro no final da rc:2'=:,,z

otjeos contra inclinaçã PrIsmante per:ilit5.r.do sua inclina,
411A

plano perpendicular.

Oreqüevent-e reivindica de oco:do a rrleridade ao CO.is
irept:üiCe dapositaGo na Repafti^ão de r'tentes dos
Le.js -CiAiÓOS da AmCrica em 31 de outu0 de 1962 sob O ná
Mo 234299-

• da primeira fase de movimento e quando os referidos meios de reporto de
cer pe estão na referida posição intermediária de assento inclin,4, ser
rindo a referida conexão de articulação traseira como um suporte estazionário de articulação para o referido espaldar durante uma segunda fa

se de movimento em que os referidos meios de suporte do corpo se movem

Ponto n g 1 de total de 12 Pontos apresentados.

àa referida posição intermediária de assento inclinado para uma posição
completamente inclinada, sendo o movimento de giro do referido membro
Portador em tórno do referido ponto de articulação portador e do referj
lo espaldar em terno da referida conexão de articulação traseira coorde
lado pelo Weferldo segundo sistema'articulado de contrOle de movimento
,ara abrir D ângulo incluído entre o referido assento e espaldar duram.

TÊM() NO 164.177 11 do novembro de 1964
Requerente: PETER S. PLETCHER = =

Privilégio de InvengPe: "CADEIRA RECLINAVEL DO TIPO ESPREGUIÇADEIRA Dl*
MOVIMENTO MeLTIPLG"
REIVINDICACORS
- Cadeira

O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
lepositado"na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em
de novembro de 1963, sob np
Ponto 'n o 1 do total de 7 pontos apresentados.

reclinável . do tipo espreguiçadeira de movimento /

múltiplo, caracterizada pelo fato de compreender um suporte, meios de n
suporte de corpo que incluem um espaldar e um assento montados articula
demente no referido espaldar em uma - articulação de assento, um membro /
portador montado no referido suporte para movimento de giro em tOrno de
a2 pino de articulação portador, ' um tirante guia frontal de assento moa
dado

:e a referida segunda fase de movimento .

articuladamente no referido membro portader em um suporto frontal/

rticulação e conectado articuladamente ao referido assento em uma /
conc..7:ão de articulação frontal, um tirante guia traseiro do espaldar /
montado articuladamente no referido suporte em um suporte de articulação
ti. aseiro ó conectado articuladamente ao referido espaldar em ama conerão
de articulação traseira es pecada para trás em relação à t'eferida arties

ÇIG.

4r

•
19/U

DIÁRIO C)CAL

nta- eira

•44;4

TERMO N O 154.155 de 30 de Outubro de 1963
MOTORES DO BRASIL e
Requerente: YOICHI YAMADA e YANNAR DIESEL
SX0 PAULO

S/A.

Privil4gio de Invenção"MECA NISMO
•

DE REVERSXO TIPO INDUÇXO

g,,

4 LETRO-MAONÉTICO".
'REIVINDICAÇOES

( 1eCadism0 de reversão tipo indução eletro-magnétl
co", oe confamidade ebm as explicaçOes acima Mencionadas,ca
racterizado pelo fato de um ou mais mecan/smos de reversão /
a. poderem ser instalados /
do tipo de indução eletro-magneti o
transmissão e o eixo acionado
entre o eixo de acionamento ou
due podem ser girados na direção prOpria, parar ou na dire
ção oposta pelo simples contrOle d'Êsse mecanismo'.
Ponto nf 1 do total de 6 pontos apresentados.
•4.(ca

-1

2

çao da forma a uma fase de pré-aquecimento', que inclui a aplicaçad
de meie lu vedamento a uma sUperficie exposta das formas, o referj
do meio de vedamento sendo disposto para impedir o ingresso a uma/
área limitada da superfície de material carbonoso, não-aquoso, aqu2
cido, coqueificável no qual a forma o'a seguir imersa, (2) a colocação das formas pre,aquecidas, enquanto ainda quentes, num depósá
to, (3) 'h provisão de Una pressão atmoJferica reduzida no referida
depósito durante um tempo suficiente para fazer sair o ar e a umidade aprisionados, por meio de vácuo, dos interstícios da estrutura granular ligada cerâmicamente que constitui as formas, (4) a sug.
mersão das formas livres de ar e de umidade, enquanto ainda quentes, num depósito de material carbonoso, não-aquoso, aquecido, coqueificavel, Inerte ao material com que são fabricadas as formas
a temperatura dâsse reservatnrio estando entre aquela que á pelo /
menos suficiente para produzir uma consistância do material relatl
vunente fácil de bombear e fluida, de modo a que possa penatrar fl
cimente nos intersticios internos da forma ai submersa, e abaixo/
daquela que provocará o desprendimento de constituintes voláteis /
do material, reSultando em 'coagulação extrema e espessamento do /
mesmo, (5) a sujeição do depósito a uma maior pressão durante um
periodo de tempo suficiente para saturar os interstícios da forma/
que sofreram vácuo, a fim de produzir uma impregnação, em secção /
transversal, substancialmente uniforme da mesma, (6) o relaxamento
da pressão e (7) a remocão e o resfriamento das formas impregnadas,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pe' dido'depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da A.
4 r.ica do Norte, em 3 de Janeiro de 1964, sob iO 335.556.
Ponto n9 1 do total de 19 pontos apresentados.

1965
TÊRMu rv, 167.763 de 12 de Sargo 'de
Requerente: EDUARDO MARCOS LAGUARDA = SÃO PAULO
Priilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM POLTRONAS, CADEIRAS là
SIMILARES"
'REIVINDIcAÇOEB‘
em poltronas, cadeiras e similares, /
. - I - Aperfeiçoamen tos
pelo
fato
de
a
armação do conjunto ser obtida com /
s
iaracterizado
aastes metalicas ou de outro, material adequado qualquer, configu rondo o contOrno periférico do assento e encósto da poltrona, podendo ter ou não prolongamentos laterais configurati vos do
dos braços, armação esta provida ainda, de travessas inferiores
no dos
ata arco para aplicação dos pes ou suportes.
Ponto n 9 1 do total de 3 pontos apresentados

J:711:g.

No 138.328 de 23 de abril de 1962
CANADA
R7iquerontes BRITISH- AMERICAN TOBACCO COMPANY LIKUD
?rivil4gio de Invenção: "PROCESSO PARA TRATAR E APERFEIÇOAR FUMO"
rERMO

REIVINDICACOES
1 . op processo para tratar fumo tendo um teor de umidade nor.
caractei. isado por compreender a sujeição do fumo, em seu estado do
teor de umidade normal, a.uma extração em uma fase, sem pressão, com uh
taná.,

solvente hidrocarboneto liquido não polar, não cloro-fluorado, para ex-

FIG.13
ORNO

O 165.723 de

29 de Denseatbro ae 1961v

Requerente: EARBISON-WALKEE REFRACTORIES COMPANY = E.U.A.
IMPREGNAM DE POEMAS REFEATÁ
P1.117114 10 de Inven0O1 "PROCESSO DE
RIAS, POROSAS, LIGADAS CERÂMICAMENTE",

BEIVINDICAÇOES

& • Processo de lopregnaeio de- formes refratarias porosas,
ligadas cerámicamente, caracterizado por compreender (1) a sujei

trair não Jais que 7% do fumo, pelo menos 4% mas não mais de 45% do / /,
teor original de nicotina e quantidades substanciais dos constituintes/i
do fumo que formam o conteúdo de nicotina e de alcatrão da fumaça do Ni
co, de modo tal a resultar em uma redução de não mais de 30% do contell.'
do

de

alcl , 0-,o da fumaça do fumo, mas sem prejudicar substancialmente /

as características físicas do fumo.
Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados.,

4Ir

•
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•
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TERMO N 2 164.674 de 13 de Julho de 1964
Requerente: INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTETORES LUMINOSOS

"CHOCK LIGHT

LTDA. - 810 PAULO
Privilhio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM E RELATIVOS APARELHOS DE
RETIRADA AUTOMÁTICA POR, GRAVIDADE DO OLE0 DO CARTER DOS AUTOMOVEIS"

.dRMO N 2 168.575 de B;;;, de abril de 1965
Requerente: MOTOREN : 1111 E MANNHEIM A.-G. VOEM. BENZ ABT. STAT. MOTORENRAU - Alemanha
Privilegio de Invenção: "CANAL DE ADMISS/0 DE GEOMETRIA APERPEIWAoa
RA MÁQUINAS DE COMBUSTX0 INTERNA, PARTICULARmRa
- TE MOTORES DIESEL"
gEIVINDICAC3E3

.BEIVINDICAÇIES

1 . Aperfeiçoamentos em e relativos a erarelho de Lejr,r,tradeLjra
pomatica por gravidade do oleo do carter dos automOveis. nonstituido por um corpo cilindrico Oco, dotado de flange a pequenas altura de saj
da inferior' , caraterizado por ser dotado de tampa rosqueiada de fecha
Mento hermetico ao alto e de tampa com dobradiça de fechamento da sa/
da inferior, sendo, o corpo cilindrico, dotadO de rosca externa pera,0
alto, a partir do nivel do alto do flange e de um furo passante para o
Interior do corpo ao nivel do alto do flange, sendo o interior do cer.
po cilindrioo dotado de conicidada ao nivel do alto do flange, tornando °mesmo centro de maior diametro para o alto e de menor diametro Ra
ra baixo do nivel do flange
Ponto ri s 1 do total de 2 pontos apresentados.
2"

1- Canal de admissee de geometria aperfeiçoada para máquinas de
Combustão interna, particularmente motores Diesel, coo injeção direta
e movimento rotativo do. ar de combustão do cilindro, canal esse que coa
duz de uma abertura de entrada situada em uma parede lateral do cabeçote do cilindro para um assento de válvula, situado excentricamente no
tampa do cilindro, caracterizado pela segunda nova disposição de seus
elementos:
a) Um primeiro raio perpendicular a uma amua qu. l'iga os eixos das
válvulas de admissão e de descarga, ate a parede lateral de onde parte o canal de admissão, forma um ángulo de 45 a 90 2 com tu'
segundo raio que passa pelo centro do cilindro e pelo eixo da
válvula de admissão.
5) A parede superior da câmara da válvula que conduz ao Lado extel
no afastado do eixo do cilindro para o lado interno voltado pa.
ra o eixo central do cilindro, desce na direção do assento da
válvula.
c) A linha de centros ua parte do can., .1sto em planta,
na direção do fluxo do ar entrante, pouco antes da cámara'da vá
vala, estende-se, voltada a partir de um pont- 4 e desvio, ponto
esse que e o mais preximo de referido prime ltro raio, para fora
em direção ia circunferencia do cilindro, fora do eixo da válvula de admissão, ou seja, mais perto deste do que do lado externo.
d) Um corte traçado perppdmcuiarmenm a aa.ma de centros
da parte do canal vizinha à câmara da válvula 001100 antes de de
sembocar na dita câMara da válvula, apresenta aproximadamente e
forma de um triânzulo retângulo dom v j rtices arredondados, cuja
ângulo reto se situa nas proximidades do assento da válvula do
lado externo afastado do eixo do cilindro.
A requerente reivindica a prioridade do correspe,dento pedido, de,
positado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 25 de abril de 1964.
sob n 2 M 60 790 Ia/46c1.
Ponto ns 1 do total de 4 pontos apresontados.

SE:S.-e501Prams-rffCF1
TZMO N o 157,857 de 16 de Março de 1965
Rztv.•=s,z`;o: LE22I7,0 DO CARMO = S .A° PAULO

Pil.vi1ás2.o de Invencão:

pau EL A
' STICA TIP. ABERTURA, E
MECHAMEETO AUTOMÁTICOS"

"NOVO TIPO DE

5VINDICA Ç ES
1 - RUO TIPO DE MESA ELÁSTICA DE ABERTURA E FECHAMENTO AU

luIATICOS, formado de uma mesa comum, com o tampo de duas abas móveis, porm caracterizado por ter uma parte central de prolongamea
to do referido tampo, constituída de tres fólhas articuladas com /
dobradiças, situada por baixo das referidas abas móveis, de forma
que quando estas são puxadas para fora, a parte central de prolongamento emerge automaticamente de dentro da guarnição da mesa, a brindo-se e nivelando-se com as referidas abas, para assim ampliar
o tampo.
Ponto np 1 do total de 3 pontos apresente, .

'Fig.1

TERMO No 155.497 de 18 'de Dezembro de

Requerente: WHIRLPOOL CORPORATION = E.U.A.
Pri-világio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM
DO'

COMPRESSORES DE 'FLUI.

UIVINDICAÇOES

9,

1 - Apsrfeiçoamentos em compressores de fluido, incluindo:
maios que definem uma cavidade cilíndrica dotada cif:superfícies /
exti:emas e uma superfície lateral; um rotor dispost, excentricamen,
te na referida cavidade dotado de superfícies extremas que engatam
as referidas Suporpcies extremas da referida cavidade, sendo o rA
' ferido rotor dotado de uma superfície lateral excónIrica em sela o

OFICiAL (Seção 1111)

O t áta- l ei KR 1

Outubro de 1910 2445

çio superficie'l'aaer a l da referida cavidade para definir umà cimarta . de compresso pata fluido entre elasi . meios associados operativasente com o dita rotor para "iodarem o referido rotor . nuMa dirg

Requerente: . WRICA ITALIANA MAGNETI MARELL2 3,pàÁtáLrii

pre-selecionada; Uma lâmina montada no referido rotor para movimento radial para deotro e para fora, sendo ' aemferida 1.;4n,mina do=

Privilãgio de-Invenção% "MOTOR DE

TERMO NQ 162,141 de 26 ds esto da 1964,

çao

tada de bordas extremas que engatam as referidas superfícies extra
mas da cavidade, uma porção.radial interna e uma porção radial.ex-,
terna que engata deslizantemente a referida superfície lateral da
cavidada; aperfeiçoamentos ;ases caracterizados . pelo fato de com -

tom ROTATIVO SOB PRORJ4
moul

SAO DE FLUIDO PARA ACIONAR COM .

MENTO ALTERNATIVO ORGAOS EM GERAL
TAIS COMO % PORTAS E SEMELRANTES'i.

preenderem meios distribuidores de lubrificante que incluem. uma /

REIVINDICACOn .

priMeira abertura para passagem de rubrificação atravas de uma das
referidas superfícies extremas do rotor radialmente part . dentro da

1 -

' mina para receber a referida porção . de lamina radialmen
referida l a
te interna durante o seu percurso para dentro ' para bombear poderosamente lubrificante da referida passagem para o espaço entre a rg •
ferida superfície extrema de rotor e a supertície extrema de cavi-

de

mbolo rotativo, sob a

preasão

de (144

geral,W,

tais Como, portas-e semelhantes, e constituindo-se de um 411
vOlucro no qual oscila

estanque o seu conjunto móvel caracta

rizado por ser âata conjunto mOvel constituído

rotor radialmente para fora da referida primeira pastagem de lubra,

'

nos duas palhetas de comprimentos

de peio me -

diferentes, solidárias ;./

Árvore de .comando a que se alojam -estanques em r9soectivae,

superfície. extrema do rotor e a superfície extrema defrontante de .

' reservatOrio

0 or

, do para acionar com movimento alternativo órgãos em

dade defrontante, uma segunda passagem de lubi : iflcaaão'ria referido
(Meação. e abrindo através de uma das refaridas superfícies extremas do rotor para distribuir lubrificante-para o espaço- entre a

.

de lubrificante em coaunicação com a re

cavidade, um
ferida primeira passagem durante apenas uma primeira porção pre-sa

ca'. maras arqueadasí lidadas Mediante oportunos distribuido -

Lecionada de rotação do referido votar e meios tenor tanto as rafaridsts segunda.pasaagens de lubrifi.cação incluindo uns

res com a fonte de fluido sob pressão a com a descarga, rea
limando superfícies diferenciais sôbee as

quais age o

fluia

terceira passagem que se estende para fora disposta de modo a botedo sob pressão

cear centrifugamente o lubrificante durante a referida primeira por
çâo pré-selecionada de rotaçáo do dito rotor, a referida . lamina /

. A requerenta reivindica a prioridade do correspoo,

oombeando lubrificante através dos referidos meios de conexão da re

dente pedido depositado na Repartição da Patentes da. Itáli4

ferida primeira passagem para a referida segunda passagem durante
-para dis

ama. segunua porção pré-selecionada subsequente da rotadão

em 26 da ag ,;sto da

1963

sob n 9

38.411.

tribuiçãp do lubrificante sob pressãa para o espaço entr as refe-

Ponto n g lmao total de 15 pontos apresentados.

ridas superfícies extremas do rotor e da cavidada
requerente reivindica a prioridade do correapoaaenta pe-

E-16 1

dado depositado na Repartiça6de Patentes dOs Esaaaos 'Unidos da i
am&rica do Norte, em 10 de Janbiro de 1963, sob n u 250.627.
Ponto n u 1 do total de

TÉ:RNO N g 126.701

de 10

9

pontos apreaentados.

de fevereiro da 1961.1

Requerente, SOLV1Y & CIE. - 3ÉLGICA •

Privil4gio de Invenç;o: PROCESSO 'DE
ROS DE OLEMIPAS ALOC,EMADAS.-

IRMO R a 131.09 da

Foaiução

015

Nate:Raia a

COPOLfME

•

.

21 de julho de 1961.1

aUqueraata. Mann CORPORLTION OE AWIRICt
- •
arlvilÁgic; de Invaacaa PROCESSO PARA PRODUZIR UM :.1 1.WRIAL PEL1JATÁTUO,

ftei,v1A4KDAQIU---

1 -

Um processo

29/.11a11,94Zn0..-

de tabricaçá- o de, pollmeroa a aoaollmeroa da

alaainas, aldaenadoe pala açaZo de um alogeno sabre o polfMero ou copolimara de.olefina

:ando,

em estado dividido, carabterizado pelo fato/

da , operacar-:o sermealasada por meio do

alogeho gasoso,

aventualmente

doido coa um g45 :Inerte, em presença de um agente antist4ticO, a
temporatura . superior

Z.

lendo A axtruatio, atra-,s de um orificlo de riaç:io, de 4314 corrente om
fasa líquida caracterizado pelo fato da dita fase liquida compreendera'

4

nos de carbono adjacentas, a soildificaaZo da dita corrente./

la fuso prOpria ao polímero ou copollmero de Olarias trajado./

"r,eluarenta reivindica a prioridade do corresponde:kW;

a

A requeredte reivindica a prioridade do corraspandenta/
padido deaositado na Pcpartlçiio 'de Patentes

da Rolanda,

em 12 l*

de 1960, sob nu 248.355.

Ponta nu 1 do total da '7 pdrhtwi try~atip,a.,

para produzir um material filamentar, compraaa

aa copolfmera de oximetileno de unidadaa diapastis 40 acaso, contaadol
de 25 a 0,5 por cento, em wiao,.-de t:flidades de oxialquileno, tarai() 4tw

tiaa

temperatura de inlcio do fenómeno endotaraico

' t ProCeaso

w1:de, daaosit:da na Reparaaçtio . de Patentes dos ados
22 da julao de 1960, sob na 44.544.,

Unidos da daí'

rl .ca, 43

Panto n u Ldo total de 6 pontos ;tarafamitad q3./ a.
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Privilgio de Envenço 'NOVO DESfHO DE BANDA DE RODAOLg
R/ UDLGEM Pf.V. PNEURT,TICOS"

RTTINDJCÁjE
_ Novo.daacaao do tatada de rodagem, car'actorizado Ra

aaa exaramída

lo rato de, um•arranjo earcteristico de sulcos ou rebninot

prov:.dos na f?s , da suinrriate externa do mesma banda, reata

Cita contínua que limitam, a'taaa aaenclalaeaad loaangulaaas

]C

-

central de race de banda
Lar uma porto zicue-sasueante
.

Oatlidiato entro si pcloa o,r1leca, carodo qua tona a fito coso
losangulares cMnatíruc ot

1963

••

'

IleqUerente:, Vri'll,DUNLO!;, C9/1Pan„ LIIIITED

de g da cola, áraaa oaaaat envolviaas porit 'ercaaante por tua::

U'eas

10 de Janeiro de

- ..co
por
.

tonctituído de ouas 1:reas diaaantaa distr

ao

t
t

WallitarGnte, sno POLO taPar,LRTaS S/A = SX0 NUL('
11,a4ka Industrial: 't-aa laa fala-T O jfl SOLLDO".
a
UW1E;7.54.3
1 - Novo detenao da tolado, em

Ct.

'TERMO N o 196,130

ae abril de

Outubro de 19%v

—

n

e

rodagem , separada por consequentes sulcos repetidos complomen

doe da so-

tarmento dal; m lado e do outro da mesma, a dita porção con--

P

lado.

Ponto n o

)

de total de a apratenta

trai sendo comunieada

*os.

.

por 'estreitos braços originados perpan

dicularmente de alargadas porções

angularmente externas da

mesma a complementares porções de face da dita banda rosul-

11!,,,#0.4
e$00
'av

t

'44f i '1
„ wrft

tantos dos ditos sulcos rebaixados de um lado e 00 outro da
dita porção central zigue-zagueante.

ff v,

4

.

(

requerente reivindica de acOrdo a priorldode.do

^espondente pedido depositado da Repartição do rictente do ig
aaar.t,..

IUMQ N o

.51eterra, em 1/4 de setembro de 1967, - sob no 933,dk
169.632 de 14 dr meio de 1965

Coquorontet JAYNE

ta; SALES

PL,ICLDO.

Ponto no 1 do total de 5

SÃO PAULO

p

ontoe aOresentados.

s

Frivilinio de Invençiot DISPOij.IVO nDADCE PARA RECIPIENTES"
ItIMDICAÇOES

1 - Dispositivo vedador para recipientes, caracterizado por compra,

ander essencialmente,a conjugação de dois mecanismos internos valvulares,
nontados un ao nível da passagem do recipiente para o interior do corpo
do dispositivo, - e o outro ao nível da saida d j ate para o exterior, o prl
neiro sendo formado a partir dc cápsula cilíndrica, provida de abertura
circular inferior, da di'êxotro reduzido, oem como

do aba

lateral supera

or, limitadora de sua introduçLo no gargalo do recipiente,naturalmente
dom intercalação de guarnição flexível, cápsula esta ainda dotada inter,
namente de uma aárie de ranhuras longitudinais, centralizadoras do,uma
poça cilíndrica e sita de obturação, com a borda livre infOrior acicata
aada para contacto justo e estahque em terno do orifício

de funde

da

cápsula; o ainda, completando o mecanismo vala-alar, sondo proviota uma
()afore sOlta, intercalada ontro a referida peça cilíndrica obtueadora
o assonto cOnico formado por norvuras, salientes internamento de uma

p9,

ça anoler superior, esta sendo provida de aba externa anelar, formando
ancaixe para a sua aplicação estável sabre a tÉpsule

calíndriatj

Ponto n o 1 do total , de 4 pontos apresaotados.

r

-

XDAMO fi R

173.591. de .30 de ettembre de- 1965
.

•

Requerente: CONTROLES AUTOMÁTICOS SERMAR LTDA CAO graD
?r

tY114.Cio de invenção: A ERUIC9A e PS
n

P

l

g

EN NOMES

4X4141

NOS"
ASIVINDWAM
.
&a40$

APerteiçoamentots em motoras sinete:gr:km . , earactil

Por comPreonderem essenelalmente uma hQs0 oWelada /

en que 4 tirada, por meio de ealiéneies de que provida, g

.oa bobina, • rua parte euperior,.e, em mia parte inferior,
arda Chapa da Meama configuração da dita base ' CGD rebordoe
voltados para Cima,- fly.ado dita bojo por meio çje mgfutx,

Outubro de 1970 24.3

131,ÁR:0 (-);r*CI.A1

Quinta-leira 1

L;
I,
.
pOrCol; ! sendo la . dita 'bobina ligada a-fonte da corrantii /.
por moio de suas respectivas tomadas, astendendo-s a da Wlssi bobina, lateralmo n t s e para cima, ris aloMantos priamúii:
coe • números de doi 'S parou, sendo un par dotadb da reepr-,
toa * *aliene/a o em suas partes supericiroi pá* 'encaixe nas

..""r•••=,

cem

TtRMO N Q

165.208 d. 11 d.'

d*G 4,23=1

aaqueranta: WIS CA:k1.3 5A.r.TEA

;17r5

=St') :'A"
5,1

Priv1145io 4. levenOlo; ', NOVO PRCC25S0
DICAS'
dEIVINDICACO35,

1 - :lova 3roces3o de obten;ão de 2at .,!11hAs

ranhuras praticada* nas estremidades salientes de duas pia-

rivado pelo fato de tirar-se um molde

cal metálicas, profortvolmente do cobro, que justapostas, sok

dos, molde este do clu.a 4

estendeM sabre t part.* superior da dita bobina, astsndendose'ainda também iSbro a parto superior da dita bobina, trans

ortop.1cd
traral

dos p4s direltuosos a

extraído um mod j o

em g;aso que er4

trabalb4

r e da le 7-.rd,
do, isto 4, ser4 dado "a planto do mi.onso. uma cunetu

e2 /1

a

anatomil doa pãs , do usuário.
Ponto a 1 do total de 3 pontos zpre:Antados.

eorsalmante, por baixo • pOr cima das ditas placas de cobre
as chapas planas que conetituem os dois pares de polo*, rol
pect1Vamente, com 21184 extremidade s voltadas para cima, soa
do . dImposto, fora do campo da dita bobina, por cima da nessa, um rotor em forma de um anel circular provido de trts /
raia, nue o ligam a um cubo central acoplado com o eixo cegi
troa do motor, sendo ainda o . conjunto alltma descrito protegido por uma capa fixada por' meio de parafusos introduzidos
pua ai estendem
nos respectivos oriticios do seus. rebordot
lateralmente * que são parafusad o s nos correspondentes robordos providtl.
do

RAto

FIG 1

e1i.A. num mnirotea a chaue da base /

motor;

TÊtmo

Na

165.503 da 21 de Daembro da 1964

Requeranta: UNITVJ STATEZ STEEL COaPORATION E.U.A
f;.2100 UMA
Privi1;4gio de inoanção: "APARELHO DE FUNDIÇÃO CoNiiNUA
DARRA DE PARTIDA faPIDAY,ENTE DESLICiEL'
VEIVINDICAÇOEJ

Ponto n a 1 do total de 2 pontoe apresaw.-aosa.

1 •Aparelho para fundição continua por ;saio de uma barro
,a ,..rtida que fecha inicialmonto a aztremidado de chiudarg a da um/

molde e desliá4vel da extremidaue resfriada da fundiçio de notAl /

que avança., caracterizado pelo fato àe cOmpreender uma p'tuc a de re
friamento na extretidade da barra de partida paru ' entrar em contasligàv2imente a
to coai á metal em fusão e dispositivo prendando de'
placa de renfriawento 21 barra do partida,. dito dispositivo prende'
dor compreendendo uma placa de declíze meivel numa passagem . transversai na barra de parida, eutre uma pcs1çã , de ti. xvoáento e uma.
Postão do soltUra, e dispositivo prendedor na dita placa de vos
friamento anNatevel pela dita °laca de dositze na dita DOSiC:f10 dç

travamento,
•

Tztim0 AO 165.207

requereate reilvino.:ca a prioridade do pedido correpon.
PataaLas dos EEtaàos Urtie ., de 1

de 11 de dezembro de 1964

. Z WEIN9ERG3R
Requerente: LADISLAO N/RSEOVI T

dente depositado na Repaçr-ta do

R.0, 71E

merca, em 26 de DezembrA de 1963 sob n D 333.383.
Poeta n D 1 do total de 7 p ontos apresentadq.

• ?riallégto de Divançi2: "NOVO SOVA ONVE1StV3(.4'
REIVINDIÇACOn
Novo mofa cunvereivel, caracterizado por compreender tua Y

1
xral&ãO es

.a

L

formada por duas placas retangulares,

alia

corrsepondendo /'

encósto e outra ao assento, placas estas interitzadas me asas ~troe.

sal

por armações formadoras dos braços, a ainda o' Conjunto nspoisda sõ . •

bra

Pdnto

do total di 3 'pontes spradSntadoe.

Ç,o,3;'

Ía

rig.1
o

2468 Quinta-fera p

DIAPIO

OFICIAL,

beça.o III)

Outubro de

19U

TWITO Ne 165,143 de 9 de dezeMbro de 1964
hequerente: INDdSTR1A FARMACEUTICA RASA LTDA

1, . Sul'
Pri v ilégio de Inlencão: ', NOVO E ORIGINAL PROCESSO DE FECHAMEáTó DE EW.
4 COR PARA COLHEITA E ARMAZENAMENTO DE SANGUE, 5,1

P LASMA OU OUTRO QUALQUER LIQUIDO"
hEIVINDICACOES
-

Tgal0 N o '

164.647 de 3 de julho de 196N
Requerente ANTONIO ROLDAN.
SIO PAULO.
Privilágio de Invenção: °RUO E ORIGINAL H-IMPUDOR DE PROffilbr PL111

sovo e oriatnal processo de fechamento de frescos para co-

COE E

(heita e armazenamento de sangue, plasma ou outro líquido, caracteriza-

io por uma rolha com tr;r. cavWad . -, de abertura na parte inferior, sendo que duas delas sio operculadas na parte superior a 9 -terceira 4 tem.

QUÍMICOS",

4

REIVINDICACOES
1 _ .N0110

E ORIGINAL MISTURADOR DE PRODUTOS PLAS4CO8 E QUÍMICOS%

bem aberta na parte superior, cor forna cilíndrica continuada por forma

que se caracteilza essencialmente por ser o tambor do misturados . envolvido por uma câmara (2) cheia com Orle° que pode ser aquecido por meio de

tronc0-dCnica, dita terceira cavidade recebendo um batolue-de borracha

yesistónclas reguladas por termostatos e envolvido ainda por uma dmare

eis macia do que a do corpo da rOlha.

Ponto n g 1 do total de

2

pontos apresentados.

(3) preenenida com liquido plastificante igualmente aquecido

por

'regi'

tenclas, ceado a cómard (3) ligada, com um registro (13) internalado, 8
uma,. bomba (8) que por sua vez se liga ât parte superior do tamber (1) e
o motor qUet aciona a bomba (8) aciona'um ventilador (10) que canaliza
ar para Uma anee-cimera (11) provida da.,1âmpada incandescente (12) MAR
ara de r‘108 infra-veraeltos sendo o ar insuflado na parte mwerlor
tambor (1).
*n oto

n o 1 do total do 3 pontos apresentados,

V

?Ume N 9 161.651 •e lu Oe agOsto de 1964rtequereete: INTERNATIONAL LUSINES3 MACHINE:3 cORYORATIOR-8,11.Privilegio do . Inveno;e: "MÁQUINA DE ESCREVER DE UM NI00 RIMAM'
REIVINDICAÇõEã

s- Um aparelho oe escape pera uso em uma maquina ue escrever, oom-,.cendendo uma amacio e UD portábr montados para terem um movimento
relativo entre si em ambos as 'Arr.;3es tongitàdinais, capictfirizadopaV
um dispositivo para controlar a extensão do citado movimento relativo
em ambas as dires g es, Incluindo um dispositivo de memória tendo uma são
ri ç de elementos cada qual podendo ser armado em pelo menos dota esta,
dou; um dispooitivo de percepção compreendendo pelo MetIOG uma Montagem,
e percepção sensível aos elementos, dentre todos que Se acham em a$
don referidos estados; um apa.1)111\-; 1 e-escolha de tipo; uni dlepositIVO
para determinar og estados do S referidos elementos de ac6rd0 cota o fane
cionamonto do citado aparelho de escolha de tipo para armazenar Urna IA
formação de escape no citado dispositivo de memória correspondendo aoe
tipos escolhidos, com c nãmero de elementos em um primeiro estado entre
elemento: adjacentes em um segundo estado determinando o movimento de
escape associado com o tipo escolhido; retendo e armazenando dito diapositivo de memória'a informação de escape que corresponde a tipoe anti2
riormente escolhidos; e um dispositivo para o movimento relativo ele qUea
quer direção entre ditos elementos ajustáveis e dito dis poSi:fit0 de pe,c
eeP40
A requerente reivindica a pr.tridade do correspondente pedido dam'
Citado na Repartição de Patentes doe Cstodos Unidos da Amárl qa • 25 tle
eetembro de 1963, sob n o 311.373.
Ponto ne 1 do total de 1) pontos a presenteaoe.

~10 NB . 164.502 do IC de novembro do 64'
NequerenteaDADILO ONECCO,
8110 PAULO.
Privilegio de Invenoãoe ol7OVA COMPOSTO° DE,11EVESTIMMTO COMPETSADO Pè
BA A CONFECOO DE MODELOS REMATAMOS UTILIZà.

417

DOS NAS YUNDIÇOES PRECISAS DE B LOCO ).awkwaw
410 LIGAS A BASE DE CROMO.G0BALT09,_
W-IYINDICACOES
.

non COMPO8ITA0 DE REVESTIMENTO COMPENSADO PARA A COPE:002D

ON MODELOS REFRATÂRIO3 UTILIZADOS NAS MEDICOU PRECISAS DE BLOCOS MIA
. tICOS -COM LIGAS A BASE DE CROMO-COBALTO% cup e ,...posigilo do revesti:mem
to é caracterizada por ser constitulda do aróia do quartzo (P oluíra 50)
10 partes), &ria de quarta() ipeneira n.1003 6 'partes, 621do do P11110911.0
10 'parte!), sulfato de adoloN partes, 'podendo as referidas poroantagoto
variarem, e ainda quando do uso adicionar Agua do catIng110 ataBetí/WIP
08111I4Dan te refratário paro a formaçãO do modólOt
Plinto nO 1 do total do R mutue anreagainan,

Quinta-feira

•

1

.==isuccer,======.=.

amo
ORM

gP

103606 de 21 de outubro

&permite IN0';', UJUNK=

de

1964

No

164.012 de

MEWIOS0
REIVINRICAMS

RÉviNbitAcona

à ,

atros legudes, carateriza.
ou Ma qUadrAngullr metálica 9

a . 1444eRA pãèa cortar batatas e

Peld ¡Me de, Compreendendo uma base

o p de fane

provida em sua parte interior de ume badalo

à guisa de

OU laminae cortantes, retirável o sUbstituivel por outro

am medidas diferentea,.(acas estar (Ao

se ggs00

0

Novo aplicadoè

cdridt$
montado eoarliamente na O

nasal para inalação de medicafieffle;

p isado por ser Previsto wn tubo rigido, tendo

parte inferior do mesmo, um bOtà0 para aspersão adaptado pan emetag,-;
com a haste de um recipiente; pessurizadó; sendo que o dato to%20 8 men,

44

fomo uma Parle do

~nos quadriláteros.

Po4t . nO 1

IROU:ir:MD) I

Privilegio de ' Invençã q n "NOVO AILICADOR NASAL PARA INALAMODUDYiei

"RáQUINA PARA MIAR BAIATAs zg Ou ouT ÕR no.

4% der

6 do novembro de 1964

Requerente: FISONS PRARMAcEUTICALS LIMITEI, á k

= GUANABARA

MSS=

OU

Outubro de 197O `1489

DIÁRIO OFICIAL (Seção ,III)

todo no dito tubo rígido por meio de braços ou suportes, à
pordionar passagem para o ar entre ri parte externa do dito

te pro

âotao e

a I

parte interna 'do dito tubo' rígido.

do total de

5 pontos aPrerentados.

A requerente reivindica e p riorloado
depositado na Inglaterra sob n a

ao oorreAPOndildldo,
46123/63 de 22/11/63.

Ponto na 1 do to 0,a1 de 7 pontoo epresenSadoo,'

Ommo No i69.734

de' 19 de maio do 1965

Requerentes CIFERAL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. n GUANABIBA.
PrivilintiO de Invonç got"APERFEIÇOamENTOS INTRODUZIDOS NA MOVI
MENTAÇÃO EM CADEIRAS DE MOTORISTAS DE
ÔNIBUS",
REIVINDICAÇOES
O

•

k - "Aperfeiçoamentos introduzidos na movimentação em

cadeiras ao

notoristae de ânibus", caracterizado por ser a cadeira apoiada em doà,d
estratos de cantoneiras que

por sua vez se

apoiam em UM terceiro eitra

do, tombam de cantoneiras ' , que se fixa ao assoalho do &libas por metade
pinos . rerafUsos".
Ponto n O 1 do total de 4 pontoe apressontadoe,

ABE0 N o 195,893 de 6 de Janeiro de À901.
Requerente: BALL BRZYTHERS COMPANY INCORPORATED = =24.4

Privil'égio de Inven91%. 0: "PROCESSO E AyARRLuo PARA ALINHAR MUAR
SEM FIM"
BEIVINDICAÇOES
1 • "PROCESSO E APARELHO PARA ALINHAR CORREIAS SEM PIM", o
processo destinado a alludr uma corrente continua tendo uma por -

(Ao tensa e uma porçao relativamente frouxa, caracterizado por com
preender levantar e suportar um segmento da porçâo frouxo da cor raiá enquanto retendb porções frouxas na mesma e mudando a direçâO
do trajeto do dito sumento para retornar á correia a u@ trajeto
desejado.
Ponto nc 1 do total de

pontos apresentados.

Fae, a

Outuibri94,ei

2490 Quarta-feira
11ARMO NO 158.509 de 17 de abril de 1964
R2querentes 2HE FIRESTONr- TI.r• 2 RU:33Ra
Privileigio de ItWenção: "ÁPARELE0 PNBA

C OW
133

191.241 de 13 de julho de 1967,/

l ' querent-!: JAYME RIBELRO SERVA t,

cara(:.
1. -., Aparelho para cor,-txmç.,e
.,- 1risado por compreender: um tambor rotativo pra eGnstrulo de
o
uusôbr e um cor.:
mietimáticos; um melo para colocar *rebcrcic
po de pneu, e localizar exatamente à posiçgo axial dos ditos
surdos nas extremidades do aludido tamber; :meios ali adores, em
2ada extremidade do dito tambor, capaSes' de dxpanso ra4il, para
-.: ,Intaotarem o,tambor e localizarem os rebordo:ido ptwu concantri!Jamanta com o referido tambor; bem con mulo:, auxiliares em cada
extremidade do tambor, tendo èsses Meios as finalidades de', sele
tLvamente, suportar as extremidades do corpo de pneu, que se proNtam axialmente al4M do dito tambor; virar a.; extremickdeS do
Corpo %ao redor dos rebordos; e manter as arestÀ; de uma barda de
rodagem, sabre o corpo do pneu, radialmente espaçadas do megn0;ay
çanto o costuramento da banda de rodagem.
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a
Convenção Internacional e - de conformidade com c artigo 21 do Código de Propriedade Industrial, a prioridade do corresp.:ndente /
pedido,' depositado na Repartição de Patentes dos'Estedos Unidos/
G. Aeltrus do Norte, em 26 de abril de 1963, sob n çl 275.891.
Ponto ttitt 1 do total do 10 pontos apresentados.

3A0 PAULO •

lo Industrial: ENGRADADO PARA TRANSPoRrE DE

, 1 - Zngradado para , transporte de avea, caracterizado por se
Çoteriar de UM3 armeta0 (.1) feita de c4ntoneíra resistente e inclinada d
para dentro, fee:lada em . e(Sda 41,.volla e em cima por uma tela 1:lett:line

(2), exa um par de tampas (3) triangulares e articuladas na referida
armaçn por Sumir) de dobraliças, aquell Ultima dotada de um fundo 0+)
remoÁvel,/

p,act, Ra 1 do total de 2 pontos apresentad05.0

4

TRAMO 12 158.524 de 1.7 de Abril de 1964
Requereotet AKTISROLAGET ELECTROLUX . SuácLa
Privilégio de Invençãoc "HgTES TUBULARES PARA COMAROQ
DURAS OU APARELHOS SIMULES"

&MU

Bal.t.ww.cerim
1 - Uma haste de eneeradeira ou aparelho similar paro
tratamento da assoalhes podendo ser rebatida por meio de una
Junção locallzad a' aPre?dmadaMente ao centro da me ama, oaraetee¡
zada pelo fato de consistir de doia tubos ligados aft lados cope
tos do corpo da enceradeira e eonvergiodO para um punho dg opa',
ro0o,e dita . junção sendo desenvolvida como 40
punho da ~ds.
çto estendendo.se entre os dit0S tubos.
• A requerente reivindica a prioridade do eorreagmd*co.
te . pedido depositado ria .Repartidlio da Patentes na SuEicia.
22 1#
de abril de 1.963 sob na 4358.'
PoOto na 1 do total da 7 pontoe (apresentadas.
TU.;.9 aq

165.90 de 31 de dezeMbr c -de
GuANgjva.
OfheWeatet NAURICIO na9CONZ,
Qod414 Etdostriell °M&VO NOD2L0 DS MAREOEZTO gUSZCAL4.

wuwalas
de manuscrito Mueioal°, mereatart :wedo pelo feto de
oupraendor essencialmente e , re'produçãO em foto-ltto em tamanho Muni.
de de 9 19 006 de manuscrito musical em 019Ve de 'sol" coa tatuo 04,
.1515vo mod;lo

?rado, para Um da propaganda de m4ote4 popular braoilaira GO &mal
3xterior
- Ponte 22 I de total de 2 pontos ap240AtAdos,
•

ft.6

0

rt,T.

ta>

•

eir

"

Fl

909~§~0,

•'

í

(

-

Quirtailteirtt'

DÂRO

thrttibra- de t/Y/C: 14V1 .

OFte.,!*1.: — (Sc.-_;:to
e

• ó

5

rÉRMO RS .169.263 de 2o ue aori).
' Requerente p BRINDES TI? LTDA. - (n210 Pante
PrIv1140e de Invençãoi NUPPORIA-NWEIS'
egvinDICACM4
1 0 o NeVoporto-nlquels",.que podbrá ser' ekMplea ou'obnjugado M

ambas as fcilhaa, grosas lateralmente entre si por costura eletrônica, .formando dessa maneira um saco ou o porta-niquelo griiriamente dito; . e
ainda, no face superior, que á feita em material pláotico transparente,
primo a uma das extremidades, o porta-niqteis em qUestão á provido
de uma onertura circular para colocação e retirado das moedas, dita a,
bertura provida de uma pequena língua superior, ene tem a função de apa

•.

" '. 1.1

4 t

)

e:- 4.,

;

r5

ge ' 169.2j9. de '27'de -aler11 : 4 1.965) •
Requerente: CURE E r.,UIemENe eore.egy,
Privilegio de Invenção: '5 SISTEKA ARTICULADO DE CO gtRÔLE DÊ nmsznrii.
eeE_DIREÇA0-.
;

yAmo

REIVVIreICACOES

porte-netas, Caracterizado por ser formado partir .cie duas fanas em
formato retangular alongado; telhas estas das quais, e. inferior á em ma
teria' plástico opaco, que poderá servir de divisàO, se conjugado a um
porta-notane e a superior 'em
á material plástico transparente, e sendo

•

••

-

Um stema articulado de comtieile de velocloada e cie direção

para uso com um veiculo tendo um contrOle de velocidade de motor. operA
do por um a'mbolo externamente inclinado, um freio e um pedal para operar
o freio, caracterizado por coepreencer uma alavanca de contrae movíveis
anua direção ou na direçã.o oposta duma posição centrado, uno mecanismo
4ellaindo
para mudar movimento bidirecional á movimento unidirecionae
um pino, um sistema articulado

Unindo a

alavanca de cotetA.le o o

MOCII.

aismo de mudança, um cotoveeo ettlemeadamente montado no veiculo e teel,
lo primeiro e segundo braços, o primeiro braço estando despOsto . entre o'
:mbolo 9 referido pino e engatavel por ambos, e ume primoire barra °ou

rar as moadas , racilitando a sua retirada.
Pont o o P 1 do total da 2 pontos apresentados.

cada ao segundo braço e operativamenee conetada ao pedal de freio de mo
IS que o movimento do pedal :a frio para engatar o freeo qurirndc a ali
6 afastada da 1)0:1ção centrado faça o primeiro braço articular e
.-e o embolo Para dentro.
t. requerente reivindica a prioridade do correspondente pedidó
te-do na Repartição de- atent es dos Estados Unidos da A meriew
do
•

em 1 de junho de 1964, sob o n e 371.469;
- P.onto. no J. de. eee.el da 5 pontos apresentados. ,

TÊRMO N O 15i.732 de 27 de Dezembro d 1963
Requerente: PHD, INC. = = E.U.A.
Privilegio de Invençao: "DISpOSITIVO EDUCACIONAL t; PROCESSO OPERACIONAL"
REIVINDICACOÉs

i e Um processo para ajudar uma criança a aprender a rasei
ver problemat Compreendendo sucessivas operaçO js identificadas POr
caracteres,_caraãterizado por compreender a associação.cb elementos
particulares com caractáret dados, s atuando seletivamente os elemen
tos atá qUe.Urt . correspondendo à primeira operação do problema tenho
sido atuado, utilizando , a operação do dito-elemento para expor o
Pactár dado a observação para indicar que.a primeira operaçâO do /
problema foi solucionada, expondo visualmente sucessivos carantám
UN apOS O outro quando os elementos correspondendo aos ditos cara.
eteres ,orem atuados, e controlandoa exposição visual de apenas
veles taractéres particulares na se quencia particular regur...~, /
para soluço do problema,
AreCUerente reivindica-a prioridade do correspondente pe'dido depositado na Repartiçao , de Patentes dos Istadon Unidos da Aoerlca, em 28 de Dezembro de 1962 ' sob ns 248103.
Ponto no 1 do total del4 pOntaS assedentados, .

TRRMO N e 107.560 de 29 de dezembro de 19513./
Requerentet UNION CARBIDE CORPORATION- 'E.U.A..
grivil4gio de Lavençá."0: composiçXo DE MATÉRIA Ti PROCESSO PARa
,LA., *•
NeivindlcaOes.Oomposiçao de materia caracterizada por compreender du/
2 a 56 partes, em peso, do um poli-etileno de baixo poso molecular al1 -

tamente ramificado tendo um índice de escoamento superior 'a 100.dg/min
e um grau de ramificaçU superior a 2 radicais matila por 100 atamos d/
carbono, com 50 a 98 pates, em pesó, de Um pali-ctileno de ,a1t6 peso/
molecular, muito pouco ramificado, tendo um Indica de escoomento inferior a 4 dg/min. e um grau de ramirecação inferiqe a 2'radicate rasteio
por 100 átomos de carbono.I
Reivindiceese lertOridadn do Pedido correspondente deposi- .y•
todo na RepartiçZo ide . te•ntEía dos. 'eEstadorUnidOs
e
,
. da Amor-ice em O de
•
jamiro de 1958 sob
Pnn ' te nw l'aó.otal..4e1) -Poníos aaresentados.J.-.„ ,

•
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IMMO NO 192.962 de 15 de Setembro do
R • auerentet CORIOLANO MORATO'FnRAZ MEIRELLE3- Uau rauLe.-

Ttwe NO 191.164 _de 10 de julho de. 1987./ •

00delo Indastriall NOVA E ORIGINAL APRESEN'Uçna ZM LUMINOSOS PARA FIX8
PROPAOANDA0RIENTA00:E

Requerente: ANTONIO CHIARANTANO a , S2(0 PAULO.,
Modal() Industrial: , NOVA CONFIGURA00 EM CAVALETE ns mtsa, dEagOmov,

Tteivindlcaes3es.e

Beivindicae5es.

- Nova e originai senar a laminosoa para fins de/
aypaganda a orientaeU, caracterizado essanaialmente por ter fixado /

1 -,Nova configura40 4M cavalete de MeS4 da desenho, cara!
terizáda Por dois suportes, cada um moldado Miau SÓ eeea em rama de

no tapo de um poste (1) com reação transversal sextavads ou outras, /

"V" invertido, cuja parte superior concorda esarco de carcunfere'ncia
em cada rama do suporte hU duas . cavidades oblongas, com laterais retos

ean caixa (2) prisma..tica de base quadracgalar ou outras: e. por constiavirem-se as faces superior e Inferior da ceexa de duas chapas conve -

e . aa eatramidades zoncordadtes em arco, e os trechos inferiores dos

nientemente acabadas, a superior removivel e fixada por meios apropria

mos de cada Suporte esto conectados por chapas; os dois suportes eGtjd
conectados eM tre' s regiOes por travessas cilladricas, sendo duas infe-

dos, anweanto que a chapa inferior cuja base U levemente em forma de
pirlaide, g fixa e dotada com um processo especial_ de flane.° ao poste;
e por cerem ambas as chapas interligadas pelos seus ânjulos atravUs de

riores e uma superior; na regiZo superior dos suportas, transfixam
extremidades de um eixo principal, sendo que uma das pontas deste val/
atarraxada numa peça am forma de flange, e, a outra ponta, atarrachada

frisos ou cantoneiras (3) que formam molduras com cantoneiras peri"fóri
cas horizontais, ficando as faces laterais preenchidas com chapas

de
aer/lico (4) ou similar, em forma de bandeja, ajustadas ruas menciona ias molduras; e por trazer aplicado nas chapas acrílico, por meios

em peça tambÉm am forma de flange, esta Ultima doatada de duas orelhaa
diametralmente opostas,. nas quais esto articuladaa as pontas de duna/
hastes prâ p:aes em pedais articulados na chapa de ccaexaría.o, doo ramos da

/

convenientes, em relvo ou no, dizeres', figuras, emblemas a outros

Os doe suOrteS 'do cavalete./

para fins de propaganda e orientae;o; e por trazer alojado em seu inte
Ponto n 2 1 do total de 3 pontos aprewentaloa./

riar ama lampada fluorescente e respectivos aecessórios./
Pauto nO 1 do total de 2 pontas apreseatÁoad

TREMO N a 162.938

de "E) de ,letembro de 1A
I'lequerentso Anua .nscHER - ALEMANHA
Privilligio de Invene2o'fARUG0 EXTENSIVEL DE MATE?iAl susTÈTrov
TIRMO Ns 198.875

de (

de g aio de 068-

ALTX.212.1s"
1 - Tarugo extens/vel de material sintótleo para I introduçiu

Roquarente: SA0 PAULO ALPARGATAS S/A SIO PAULO

4tri furos do use parada ou alvernaria, caracterizado pelo fato de aua

De4anho indnetr , -l: "ORIGINAL DESENHO DE SOLADO*

doia braços formados por uma fenda longitudinal do tarugo tem uma cena
truçao curvada ;.utra fora e uma elasticidade própria, e esta •laatictda

REIVINDICACMS

de própria de ditos beaeos é ajudada por molas de andarei°

1 . *ORIGINAL DESENHO DE SOLAuv-, caracterizado pg

f inalmente e requerente reivindica, da acórdo a prioridade de
correspondente pedido de patente depositado nu Repartlçào de Patentaa
la,Alemanha, es 5 de novembro de 1963, sob á F 221 817/37S,

lo nato das reas de-desenho, La4Cu tia parte do pisar como/
do salto, se apresentarem uniformemente recuados doe bordda
do solado; de modo a configurarem faixas lleas de largura 1

Ponto n q 1 do total de à pontos apresenlados.

constante, sendo que o desenho prOpriamente dito particulariza-se por superfície unifor.sementk granulada 4 subdividi.
J4 411

faixas transversais,
Ponto n 0 ) do total da 3 pontos apresentados.

n

plijAK)

Quirad.:feire

, •
!
1Na 1413415 de 26 de atarqd de 1965
8agnerantaz PLACI1. - PLÁSTICOS E ABRASIVOS COMÉRCIO d IND(fETRIA

Outubro de 1970 2493

UI)

C T' "

••••••••=sacemv

- .:1.1O do .á7 de j Ul ho.de 1964,0 ..

510:PAULO.
JEGURANçA PUA
PrivilUgio dd tavençãot . "APERFEIÇOAME DTCE EM PROTETOR DE
' &LIDES DE GÁS".

'loquormce: IN pfsmr,is 'ERMIDAS SOFI-CAMA DRAGO S/2,. RIO DS JANEIRO:
Priwti g gto do Isutenç g Ot APÈRFEIÇ'ÕAMENTO3

1 - Aperfeiçoamentos em cama-beliche

REIVINDICACOES

t "APCRFEIÇOAMENTOS EM PROTETOR DE SEGURA/NA PARA ELUDES DE GQE,".
caracterizado por ser conatituido da uma camisa da preferencia cOnica /
ou cilíndrica ou da . oUtro formato, numa (mica peça ou em várias partes,
cujo fundo á fino e uma tampa superior deslocávol,,send o que no filiado /
e dita ca.4
tia uma porca de fixagam ao oOnVoncl onal registro dó buja0,
possue em determinada altura .tubo de escoamento do gás de fuga, e a
l registro,
anda na tampa ' iam op1oCdo o tubo de ligação ao convenciona

CAXA - BEI/Cavo.

kleiVindicazgoa,-

raU)

peio /,

que num par de montantes são árticaadas duna Cab5cerBa0 retra

tela cada qual conatituida por duas barras parele:LaS, Interligada

u tricameae por, travessas werticals, tOdas artiCRIada s entre si, es tendo prefia.:o no prolongamento da barra Werlot, um bracinba de Vivi.)
çgo a A'21 ,11.1 d'a barra un batente para descanso do estrado.)
Poc,,, c. 1 Ao total de 4 poocos.apres~dos.,

3d

FIG.1

e ainda mais por a referida tampa poder ser do tipo com sigas de blo-

lu.io com a respectiva gUarnição..
Posto pv i do total de 2 pontos apresentados.

TEMO N o 1.6131 j7 de 16 de fevereiro de 196
Recuerente: CASA . ÁSIA INDUSTRIA E COMÉRCIO' li Utak-- S.r.
Prl',.tlsSiD de '.r 1 -,-eação: "NOVAS 4 ORIGINAIS 131SPOÁIÇOS5 Em 111,
UECOS RE PR.fNTÁTIVOS DE ANIMAIS 17
OUTROS

PG.i
namo $ ,O 198.167

da 5 de. abril de L961.5

Requerente: +T OA° PROO, saí" = .

SÃO

Modèlo InclUStrial : * NOVO MODELO DE

PAULO

CADEIRA :DE PATA

IVINDICAÇOS

-

, "NoVÀS S OIGiI1AL D1SPOSIÇOES EM 40NECDS REPNII
DE ANIMAIS E.OUTROS", caraCterizadas'essenciallpan.
te por apresentar a cabeça independente do corpo'do bonecoon
de a;. pre.g a por melo de uma mola espirai DU helicoidal,
Pento ' no I do total de 4 pontos apresentadog

umrATIvos

NOVO MODELO DE CARTEIRA DE PRAIA, caracteriza:.

da por ter sua arffiação desmontável, constituida da seis tra
vessões tubulares a articuláveis, um superior (1) dotado de
pinos (2) para encaixamento nos travess5e3 mádlos (3), se -

F/ G

,suldos do$ travassiSeSrOas e (4) com pinos (5 a 6), finalmente
Ligados pelo travessão inferior (7), com a lona (8) simplal
mune pass.ando pelos aludidos travess3es superior e infa.
rlor
Unic.o p onto apresentado.

Q-

'
k

Y

.-

.1

. "

_nn• 1.7 “ r

LAAKtU UNUIAL

de . R4 del,l'arço de £9ó,'
' gi4W-ontot INDUSTRIA .DE FOWIN S' ( CAXIV.Ái titia . Rio Grande'
dfo'Sul
de
Insreneiloo : 1,1M4 LAUF RNA P,fiR aumiluçxo PUBLICA"
,WANdAgild
r

theig

•

1

;

t - -

-,@. ..tO b4 0 70in

0.
.t

ND 168s078

RNyp iíQ 1 6 1.ci945:4 Ài",d e zemb.t9
Requerente WWIR1l.;:g1-4:çpmuNmT4?11,4ARDRATó11f0
Priviláaio de . invenção: "CABO FALETRI00_

"'

WaVIIIDICAÇOYa

1.

Uma

lanterna para ilwninaçâo publica, caracteric.

Aadie pelo foto de ser constituid a por um corpo tfonco-piramlltnl formado por armação de aço esmaltado a fogo, com faces' /
C
,Rgapezoida ja transparenes ou translácidas, nas quais são gra
' Wado2 rogo desenhos . ou dizeres ou ambe; tendo nos ângulos
gOrmadas pelas referidas faces, lâmpadas fluorescentes, Neon
oenuiVOlentes.

do total de Aon s apresentados.

Ponto nO

-1 - Equipamento de procesamwito de cabos incluindo
meios para proporcionar ama zona de irradiação, meios para /

passar um capo longitudinalmente atrav j s da dita zona dm irra
diação, e meios para comunicar ao dito cabo um movimento gin
tório de oscilação sóbre o eixo longitudinal do cabo quondo â
lo passar através da dita zona de irradiação, onde quUquor /
heterogeneidade na irradiação do dito cabo 3 reduzida ao min.
mo.
PinalMente reivindica a prioridade de igual pedido
depositado na-Repartição de Patentes da Inglaterra sob rir.
49.430 de 13 de 'dezembro dg 1963.
Ponto nQ 1 do total de 6 pontos apresentadoí-,

raMO Ms 1680743 de 1 de abril de 1965
Requerente: PEDRO CARRAL S.PPriyílégio de Invenção: "NOVO MODELO DE COPO PARÁ LIÇO.I405(4.
• DOR"

ffaxyzaux2
198 4o 30 , 00 abril de 1968.
k' âequarente: ARMAÇOES. DE AÇO PROBEL S/A m SÃO PAULO
t gaMO R É

P

Nedlo Industrial: 0 NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO Off:NAMerral.
APLICADA A REVESTIMENTO D g COLGEOZO'
,e
RMINDIUMS
,1

.

ORIGINAX. CONFIGURAÇXO ORNAMENTAL

ftemvá

911 ÃNEVZSTtMENTO DZ

1 .. Novo modelo de copo para liqutdificador tal como amuas descrito, caracterizado por possuir o dito copo 8 parto f
inferior na regiZo em que atuam as lâminas cortadoaaN com /
formato cilíndrico e a parte superior coM formato seaslyaMen-tronco-cón1co,
Ponto nO 1 do otal de" 3 pontos apresentados,

il.PUNI

COLCHOES, caracterizada pelo rato de 9

ou revestimento de colchão COM desenhoe COR
'roo P oodontoo à rigures do Suadr ad os com lados reentrantes d
, monfOrmando allsofada$, sand0 que as diagonaid de tais
alrados aPregantam- se POra l,P14s Qoa midos dn doidão mréffila
o dotar e

ca p a

Gente dito.
Ponto

fr;
nO

1

do total de

e pontos aDr eeentmEn-

1

FNF)
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Wintet-f@irtz

-

1,

'

mexo da. 166,239 da 15 de Janeiro de 19 65..

010 oa241 di ê9 de:6114C de l965'.65%W
,taquaremte:MINME8OTA,MININO'AHO MÁNCFACTIfUnt
msfisivai:
1' 1
!
ADEsus
OP1v/14glp cl4 Inveaxiot 0 2,11:2120 3.ARA' RITA
s.PRESSIXO,i.f

Requerente "MORRER DONSBERG ALEMANHA

;
Privil4gle de Invenoía "UNIDADE FURADORA DE ALTA PREOTSXO"'
ftEIVÍNDICAÇOES
- Unidade furadora de alta preciso com caboçoti guladooaxi:2'

*imante deáloc4vel, numa alesagem de guia da caixa da unidade, que

11~e.40a3
-1 - Mtioleo anular composto para fita adeliva ou
, aaterial im folha enrolado eisespiral sobre si , mesmo, formatdo =rolo, caracterizado por compreender anéis ConantriCos;
entorno e interno , em contato deslizante um com o outro, pelo'
gata, o anal externo pode girar sobre o anel interno quando a
tato adeitva Ou material em folha fOr retirado do-rolo, enapetà
to t3 ac/o • tnterno eatá mentido em posição fixa.
-enntO na 1 do total de 8 pontos apr*wsotados.

4

centrado praticamente sem folga na a'lesagem de guia por uma , parte. de
guigeem fOrma
de mbolo, apresentando perfil Poligonal,"e por pre g ai-kr, df
efeito* cantrador de um.meio lubrificante em movimento 4 em cujo exteemu
' oltado para a ferranenta,.o qual tem diâmetro menor que a parte de gulw
v
o fuso da ferramenta, mótldo em rotaçio, e apoiado sem folga e a/ti:Rimes,
te indesloc4vel, caracterizada pelo fato de que ' o cabeçote montado, com
a:sua parte de guia de perfil poligonal na aledagem de guia da csiza,.a.
preeentando um parai poligonal correspondente, é provido para e sue.
castragem na alesagem de Xuia . na sua circunfeencias, com ciimeras
bolsos

M2

da' presa° ;, e. quais e adzido o meto lubrificante que est"; sob

preesio manometrlca
finalmente a requerente reivindica de acordo a prioridade
correspondente pedido, ' depositado na Repartiçio de Patentes da

la:

Itemankuik:

em 18 de Janeiro da 1964, sob o n g H 51:429 Ib/D94
Ponto n g 1 do total de 3 pontos apresentados. •

t40M0 av 166,080

de 8 de janeira de 1965

PAULO
a squereatot FIRKTRODRICUES DA SILVA . SIO
FTIOgio . de Invenqh "APERFEIÇOAMENT O EM ÇADEADOO".
.ZZLIDDIcACOES
. AperfelçOamentos em cadeados, do ti= apildivel em portem
de enrolar, e compreendendo ia bloco provido de furo central longitudi
nu, Onde se aloja um pino axial de trave " capaz de, sorn comande de
um cilindr o de fechadura, prender ou libertar uma lingueta tranaversai.
de trave, encaixada em alojamento transversal a mediano do dito bloco,
caracterizados inicialmente Anelo fato de o pino axial de trave ter •
aztrSaidade livre e interna provida de um.eáltrangulamento anelar, ben
como fendo dotado, e n poalçáo intermediária, de um degrau anelar deg
reg= para aols helicoidal envolterie, cujdoutra extremidade ancora-.
-es em nov degrau; previsto no Interior do citado PUro.enqoanto que _ a

TERMO N9 168.485 de 1 de abril de .1965
Requarent: WALTER JOÃO VENZoN e VASCO AM:MIO cena ... RU
Privile;clo da Invançao; "APERSEIÇOAMEgTOS EM ARMA DE POGO,
CANO CURTO PARA CAÇA"

ullinãro de fechadura em o tambor giratório provido, em sua extreaide
saliencia Prismokica diametral
Ponto n2 1 do totel de 3 pontos 0preaental ue

44. 1Atarna,

de

0

AWILINDICACaU.

UMR

1 - Apc4 . f. eiçoacientos em arma de caça, de cano curco4
caracterizado,: pelo fatõ do nercorsor s4r 4mbutido na cdroaMo!
-h
tomando a arma " fhtcha ".
'Ponto

11 2 • 1

do total

14,

FiG,1

pontos apre3ontados.

2496 Quintaieira

OFIC,!AL (Sec:o III)

Outu5;,0

;CANO So 213.475 da 21 do outubrt) de 1969

78.-Rm0 N a 198.715 de 30 do 'abril de 1988

Woabntsisi MANIKRAPT S/A, INDUSTRIA DE PAPEL-E CELULOSE

Roanorento! ' SERAPIE DAS NEVES = SA0 PAULO

olo SIO PAULO

MUdólo IndUstrial:

-

-

.0. .d& Invenção:" NóVO E ORIGINAL MECANISMO

ál9LA

REIVIEDICAUM

Rolvindicaçõos

Novo e original modelo de frasoo pare babidwis

NÓNIO B, ORIGINAL MECANISMO PARI. ACIONAMENTO DE APAse caracteriza essencialmente

nür constituldo p or dois rOlos (3) e(4) que se'tangencá
de forma bom justa pela pressão de uma mola (15) acOpla-

@UP
W

FRASCO PARI RIMIDAS

EM GERAL°

ACIONA-

RpTo DE APARg LHO FaA FAPEL'TOAL1h4

'EU PARA PEPEL TOALHA, que

*ORIGINAL MODILO DE

'910

em gerz.1, caracterizado por apresentar um corpo na confiam.
ração tronco-piramidal alongada e invertida, com faces lain
raia trapezoidais levemente arqueadas no sentido transver
sal, coa arestas o cantos arredondados ° corpo (Sato qUe 130 O

êã Só corpo (5) passando o Papel entre os mesmos e, o r.‘;16
h0 de maior di ;metro o acoplado através de uma engrenageM

continua superiormente, om curte trecho fortemcnto tronca,.

n6) N U2a eng renagem (5) concntrica o fixa a um disco (6)
u715vidó de reentrância (7).

em curto gargald cilíndrico, ando aplicada uma tampa, de

p onto no 1 do um total do h pontue arresent=7,os.

piramidal, com laterais recurvados para dentro o terminando

formato c6bico; tudo substancialmente como deberit m e ilmo.
trado nos desenhos anexos.
'Inico ponto apresentado. .

e

wumo como. de 7 de Abril de 1965
'UquerCn0,1 SINGER DO BRASIL, S/A
IIVPUgAXAS REUNIDAS E qk
mgRcio
s,O.
t'rivUegio de Inver4o; " NOVO MODUO DZ GA IUNUE PARA NA .
WMA DE COStURA DO TIPO DOMgSTI,00°

FIG.
?UNO 11 0199.007

de

i3

do

Roquerontos ASRIEL STRITZEL =
MODBLO INDUSTRIALI

Maio

Ge

108

sA0 PAULO

0 0RIGINAL MODELO DE.PRDAL0
REIVINDICACDES
,

1 - Novo modelo de gabinete de a/equina de costumo dé 61po doméstico, caracterizado pelo tato 0 9 no sua fel

'9URR 9 serem usadas as Mesmas partes e acessórios de mantagelb
'usados cm uma caixa respectiva de embalagem na qual sf4) ecos.
diciaeeàos duas idquinas substancialmente iguais,
p onto n o 1 do total de 6 pontos apresentadOsm

1 . OR/GIAAL MODELO DE PEDAL, ou sapata para revoa

timento de pedais freio, emb 'ungcm e uatros, confoccionadel
em material elástico conveniente em ceras variáveis, carmes!,
risada pelo fato de se apresentar como uma peça, que, viste

em planta sé apresenta com c contem° bâcicc do um t'rapsio
isósceles, invertido, isto é, com r bede menor voltada para
bao 0 com os planos que configuiam seus Laterais convonosf
e os ângulos de encontro do e momos arredondado40 pelo

fato

do, vista 1aterq1mente a sapata • se apresentar espessa, écor

panhando um plano curvo cor a convezidado voltada pare fora
pelo fato da face frontal, ca superior se apresentar dotada

de noa região central salient.

c,

;).-1cmada D or ama multi.

Wutnta-Teira

Outubro .de. 11 970

OIARIO OFICIAL (tà:eção . 111) .

-I •

2s1497

4e,e.

plicaddi ê pontas antl.derra pantes, separadas por linhas
transversais antro si -2-; pelo fato da dite regiãe centrai,
ser inscrita num perímetro. cujo contorno acompanha o contó
no. externo da peça, deixando uma borda lisa entro oe dois ié

..gradativamenté decrescente, o aplicado aproximadaMentd ee,Pãn
• vél de separação entro o Corpo prOpriamente dito o 0.garesa!
e
2o, em oposiçãO diametral 1 alça recurvadas tudo eabotome40
benta como descrito e ilustrado nos desenhos aaeroae

perimetroa, borda que pode' fletir para baixo até enoontr4
offl

CaidO ponto
— _ apresentada,

faces laterais da sapata..
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentadat,
I(

1

—
-

~to.,"

n••
4IN.'n njréa
.
4jaevoler.av

¡Ia, Ir Cgr

441,
0r

01/4",":4iNj

4:105".

"olh.

2

Ah Y4leneWr4XNFÁ n

i7.401Y.":1/

12P.74

4 ndlOr440"

AL r."Wof
I rA " OIXIV

•F

40 P410 1740 IcrodliWA.
1,4"

lm
bt

er trIer

,
/ERMO Ne 198.716-de 30 de abria oe o.968,

fERMO N e 196.803 de 6 de Fevereiro do 1966

'Requerente: SERAFIM DAS NEVES . a = 810 PAULO
MODUO pDUSTRIAL* *NOVO M0DÈL0 DE FRASCO PARA BEBIDAS"

Requerente: 1HE GILLETTE COMPANY = = E.U.A.)
Modelo Industrial: *NOVO MODUO DE CARREGADOR PARA LAMINAS
DE BARBEAR*

REIVINDICAÇIE§

1 . Novo modelo de frasco para bebidas, caracteri.:
Lado por compreender um corpo essencialmente bojudo, tendo

RErVINDICACM

J. - Novo modêlo de carregador para laminas de Uro,
bear, caracterizado pela configuração circular e face plann
.

a superfície lateral fornada a partir de Um treaho.inferior.
extendido desdó a base plana e circular até aproximadamente um quarto da anum total', e com secção transversal gradatl
.vamente crescente atá aquilae nível, onde atinge o seu maior
diametro, após o que prossegue por um outro trecho maior. &
brangendo amoxImadamente duas quartas partes da altura e /
,
, •
com secção transversal igualmente circular, porém nommen. .
te decrescente para o alto, t completando-se por irn Ultimo/
.trecho formador do gargalo, também. de &acção Circular e de-,
crescente, porém mais suavemente que o anterior, dites tire*
chon formadores do corpo do frasco pateando suave e conti
nuamente de um para o outro, sem demarcação de qualquer 11.
uha brUpea divieória; o ainda a superfície lateral Co corpo
do frasco apresentando um relho composto por uma pluralid&

te um' elemento de ajustagem manual localizado má face frte.•
tal oà-o dito carregador centralMente dos lados do mesmo e
cerca de um terço da distancio do tOpo'do carregador pare :a
. .
fundo do mesma; pelo formato em gerei ' triangular reto de ua
me porção radialmente projetada dn • face frontal do dito olg
mento manual, quando vista lateralmente do carregador; por'
ranhuras estendendo-se radial e. anteriormente na face da 4,
MesMo'es quais dispõem-ao igualmente espaçadas o ocupando
ma curta distância a partir do Peelmetro, inferior de dita
periferia circular; opor uma . 1anela arqueada situada com
tralmente doe lados

corpo do carregador a cerca do
terço da dintánoia do taatIO do mesmo para o coreae—eldeato;
tapo.

dada de frisos anelares salientes, de tecção arqueada,

A requerente reivintica e prioridade ' oo corwaopaze

tribuidos horizontal e paralelamente, do Maneira não cond..1
gua, mas guardando um espaçamento uniforme intermediário, .1
por tóda a altura do frasco, com esceção apenas de uma fal.
za lisa, de largura aproximadamente dupla da do espaçuento
entre os frios localizada ao nível de aecção de maior dié-'
metro do frasco, e para conter uma especificação de marca /
ma outra referente ao produto embalado, ai, impressa. cola'
da, pintada ou aplicada de outra maneira equivalente; e tile'
nalmente, como complementos, o . conjunto incluindo uma 'alça
tubular recurvada, 1Plicada pelae extremidadee em nível la.
ter:00115110

do corpo allo s traoãiá't lateralmente ao gargalo,

do

0!

méia DI.09..reOrTsÁ(4-4a04P WMAltir s Dereli1Pitte~L,

pedido depositado na RepartiçÃo de Patentes doe Retal
dos Unidos da América em 7 de agasta do 1967, voe Me Me01.52

',tente

Porto m e 1 do total de g pontoa apretentadoe„
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ROSE QUEEN

Ind.

Brasileira

Requerente: Ernest Heib
São Paulo
Classe 56
blusõfes.,
aitiasaára Aventais, blusa
• aeos, coletes, abales, caabeocla,
..inabinaç.ôes, calças, calções, camisas,
,amisolas camisetas, aeroulas calças
:a senhoras e de cr i aria:ia colarinhos.
lottanóes, fraldas, ar aaaitas, gorros,
:nas, manteaux, . meias, paletós, peas, pulôveres. pljamas, sou ti.ens.
leurs e .aa.iti_doe
—
N—
9 555 .98a

'197,n_.

Ou to,),. )

W

REGISTRO

PÉDibb--.3

J1 .',.):3•2
-—
era:a.a.:ta e a aia a •
, alta
oxigcni o -- aaael :ersivel — pós
. fica: t( :ea. para a .0
a'at, relhos, c:1c
- redutoees qui -- gaza.,
rádio : tete-a-ao, de • :ata. fia. saa. at cos — ernoan -ar, qu Maces -- t:C
ecenciedodores cif.. pé, 2q; ice
aia e tio — sul-tetas te
eg
res elétricos, e iiaati. lace ckfes
sia ore tos
bal :aae, bia.ócelce ( a nas, aúsahessia de
baterias. be e ram
1\0
332. 315
tricas, discos.
rádio CO:alltea doa.:
D'aa • de; Et De
cle.reae ta doras, al • eudos, anceracleiras li cita . en :
acallseiicisSeienis.ç4ues
eletricas, estufas, c e tar leiracici es, exE. S. C. 1.)
tintores. ferros de pa sa tt r e de solATLANTIC MATCHLESS OUENCHING
Bruxelas, Bélgica'
dar, filtros, fusíveis, tihnes revelados,
Classe
frigoríficos, fios. geladeiras: interruptores, lâmpadas, Lanternas, tiquiclifiN .? 821 . n15
eu dores, maouintes foto g ráficas, pi' Reqoerenle: r 011Cr • 11,I a Atlanta; a
Pel- rõl ao
lhas. plugs. prça - sole s, refrigeradoCrua n a.a alea
res, reosta n tos, relógios ra aio dore
Classe
resistência.;s tra fieforma dores, va lvu tas,
I
entiladoreS e "elas elétricas
I Artiao: óleo lubrificante campa:sio.
I emo reg a do no , ;*otome nto térukieo (1,s
N 9 578.007
meteis
InüSTRIA 8RASIttiRA
• ea2. 8-11i

N

.Raqueeente: Maneei e; Mela
Pernarataaa)
Classe la
_
X , • 3la-3 ail

(OPERA 5. A.
ea :ate:rente Copelará . S. 4. Comércio
,?eças Brasileiras Sociedade Bra-

CARU001.

SAG

ãLUA BELÃ "
In. Bras11eirS

Requa rente : Sociedade ,anani ma do
Gas do Rio de Janeiro
Classe 1
Reg u erei te : &acara .Musical Lgaffi Artigos : Substancias químicas usadas
nas indústrias a saber: anilinas. ahBela Ltda .
eod e entes. alcatrã o, &me -rás, leoa
Sã;:) Paulo
lunnalo em pó. antidetonantes, anClasse 8
ti-inerustantes e desincrustantes para
Artiaas: Discos Gaaeados
caldeiras, arsénico. acetona, acetona
58ti
de churra:o, de cobre a a amônit: de
potássio, de zinco, ácidos, água oxigenada, antimônio metálico. amaina co, acetazos. bicloretos . l am i n:. beTAÊS4
tuince. bifosfato de cálcio. - hicaabonato de sódio, cola sintética, compoen 115 STRIA IBRASILEI RA.
sições químicas utilizadas pelas in
dústrias têxteis. corantes
para uso nas indústrias; cal virgem
Ima-e-arai e carbonatos. carvão vegetal. carvão
Reg uat ente: Taês a
•.
Comércio Ltda.
ativo: carvão animai. citr e Tos. cloretos.
São Paulo
cêra sintética. carbonato de mangaClasse 41
nês. desoxidantes para metais, enxóProdutos: Arrca feijão, milho, trigo. Ire em pó, emolientes para remoção
aveia. farinhas alimentícias, fubá, de tintaa, fluidos para freios, glicezoa, matilhas, lentilhas
rina, gás para uso nas indústrias.
gás, magnésia hidratada. menta
N Q 625.875
mercúrio vivo, nitrato de chumbo,
nitrato de sódio, óxido da ferro :idrogênio, óxido de earhônio óxido de
"MOZKO"
ferro. óxido de zinco, preparados para
branquear, pre p arados contra ferruind.. Brasileira
gem. produtos químicos para impressão: pedra hume. 'remove-te- ai( •
de ferro, soda-cá ustica. sulfato ae
Requerente : COMUC1C . ae MoVeis
magnésio. sulfato de sódio de /imo
lalosian Ltda.
de Manganês. de potási terebe tina .
São Paulo
•
:zarcão .
Classe 40
'
Artigos: Acolchoados. bancos, bal830.219
cões, camas, cadeiras, cadeiras giraconjuntórias, conjuntos de armários,
tos de dormitórios, conjuntos de saias
de visitas, divans, estantes, escrivaninnas, guarda-roupas. mesas; meSUPER-MERCADOS
sinhas, móveis porta-chapéus, poltronas e travesseiros
N: '722.250

alleira, Mercaail: ea t ebeel.cida neste
Estado, apresenta a nattei "Sopa •
• " a fim de ser tegie_eada de acôr• totn c Decreto-lei n 9 7 .905. de 27
de agõsta de 1945
Claasa
Ara ,.gos: Peças para ta:lautos: aros,
e lava-rica-a direção,
amortecedores,
braceies, braças para veículos, barras
anaSSlia chapas : (anulavas. . cubos
MORADÀ DO SOL
vrcuiares. cubos
reY.-:abasis, ehap
Tis ta veiculas, cediças. ae veleadoS,
Lad.
Brasileira .
,a a:ação, desligadeiraa estribos, eixos,
:-Le direção e de rodas, fronteiras, m0- ".a.equere tile : Indústria e Comércio de
parabriia.. trianivelaa
Bebidas Morada do Sol Ltda.
aça, parachoques. peda la. rodes, taranSão Paulo
tas, vareta/a re aantrôle
Classe 42
variar cai
tt, .aresente taaaea
,i4-igos: Agua a-,ientes. brandi. biter.
côres e dar.eareke
canhaque -, genebra, ain lidar e s. nétar
—
'
ponche, suco de frutas Com álcool,
e
ç 559 .
vinhos
No 78:3.481
•

SIDU TEU
laael. 'ame eira

Eskolad _DIAT12,4
.A
etenerca a: e aço, el'oralaa)
feartaag'aatio •
,.
.ala ação : 'aata. marca assinala:4, . e
aalon-,-„ alarmos,.
i S ttngutr

Silva
Machado
Guanabara
. Gênero de' negócio: . Coletti.:,

ATLANTIC STAINLESS SPINDLE

Requerente : Coa ilha: A tia :ide de
.Pei-rôleu
•
Gr a naliara
Cie as- 47
Artigo: Óleo mata: ca n . • ..co amas. .
usado na ltibriricaçã o Ce fusos c1(
incia_sario :az t'l
• 832.817

ATIANTIC SHIELO COMPRESSOR OIL

Requerente:. CompaiMia Ataintie
Petróleo
Guanabara
Classe 47
Artigo: Oleo luhritievutn cum :toai
utilizado em comareesores que asui
rant ar &ilido
• crie. . 818

ATLANTIC PREMIER . GEAR OU_

le
i
Regia...eia e : com a, adaia
Petróleo
Girar. a 1 . a
Classe 47
Artigo: óleo paro ena -lana geres in dustriais cio tipo 'em-tini e, outras,
operando sob altas nreseões
N? 8:32 alia

CIRILO

INDúSiRIA MSILEIRA

T-t 1. uerer.

„-

ATLANTIC ROCK ORILL OIL
• a ta i

.

.

I

,1111:3.

• T"dct óieo
- G e a nal'ea a

ntle de

Classe 47
:0:ativado
Artigo: óleo liihrifica :í
.GUanalcara .
para uso ain r_LáCCU.11,V 5 •
Classe
(111 rtg?!i-i. 0 de eoclins
t
Ci;) Artiaos: Abrasivos químicos — a cor. • 1 ,•
.
désia acetona:' ae- acetato — acetiiene — ácidos — adesivos . quiniiew álc,oal pata
alumina
ATLANTIC POLAR OIL
alumina — acido a .- a.uncla --- 'saneia
:41:1101)il,C0 -amónia
— amidol
-. 5421105
anilina. -- •
a, atic ti
aalaa
. ti Z'".
!"learliona tos
micw
PetTák0
(2afeine
.bisainna.
Para indústria
Guantaoara
clirburato:- — carmim
— cânfora
Classe 47
— corta% e-- aianatoe - -• cianuretca ,artiau: ólee lubrifieanta
qoe se de:
' cera :ater ' r itli •
eloraa aa.
de freio, .
iaicor - daortorantea
•
quitnicos -- tina ao uso etn cornuressotes
onioniom •
P:i149ti , operanda com gás freou 4;
est2o6o4 a•-n• ,filES-ns acusivrák
. Figueira

—•
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Quinta-leira •1

.149 835.433-439
:
.

579 832.834
REMEMBER

À

Indiatría Brasileits

•

_

,

)

%

•'

••

(-S-e-ç-ão.

P.40ã

'Joe:

las, aros balangandás, botões, brindoS,. bDociies, bl•aceletes;:. joitsst,"ncedalhae; oPalag; pedras, - pérblas, 'pulseiras, todos de metal precioso, semi'...
precioso ou imitação.
N9 889.819
•

1.f

Ne 858.648
.. 1 : •

brogot
ONpUSTRIA .

;IV

iaTRastittE104"R

MUNDO JO•BX

Requerente: "Farmedicals" — . Comércio e Indústria, de Produtos Químicos Ltda.
São Paulo
Classe 3
Artigos: Uma espeeialidade farmacêutica indicada corno medicação tônica do sistema nervoso
•N9 832.835
"Farmedicals"
•
São Paulo
Classe 41
Artigo: Um produto dieteirio destinado exclUsivamente
a regimes
•
tares especiais
.
• 149
-- 835.430
----- •

Requerente: Pedro Fauio Dantas
Lomba
Guanabara
Classe 32
N9 852.489

Requerente: Indústria Metalúrgica
Brogotá Ltda,
São Paulo
Classe 50
N9 859.352
bPACR

IrmowiiMENTO!',
Industria Brasileira
12-127.67
R cqiieren l e: Indústria de .1.1ntas e.
Vernizes "Gold" S. A.
' Requerente: Carrocerias Monumento
•
São Paulo
Ltda.
Classes 16,18 .
São Paulo
Artigos: nas classes
Classe 21
1
N" 835.435
N9 854.004

Requerente: Acripur S. A. IndilStriti,
e Comercio
São Paulo
N9 859.353

P NDÜSTRIA tigAsiLEntA
Requerente: Darrow Laboratórios

Sociedade Anônima
Guanabara
Classe 10
N9 85.'763

Requ t-, ren te : Indústria. de Tintas

Vernizes "Gold" S. A.
São Paulo
Classe 16
N" :35.431.

e
Requerente: Indústria de Tintas e
Vernizes ."Gold"
São Paulo
Classe 28
N 9 840.975

CLUBE MORTE URANO
.

DA BAIIIA

• Requerente: Alfredo -Saar]
Salvador
Classe 33
Género de negócio: Clube Recreativo
N9 843.676 .
Rem/over) te : Indústria de Tintas cj
Vernizes • "Gold"
São Paulo
Classe 28
N•9 835.432

EMEEMMEIMEN~I
.

' '

menemniermace~~,
‘

I

w ousTrIA

ASILIIRA

Requerente: Acripur, S. A. Iffústrill,
e Comércio
São Paulo
Classe 8
N9 859.352
Requerente: Acripur'S. .A•, • Yndústria
e Comércio'
São Paulo
Classe 28
859.355
N9—-.

;NDOST/4im, ORASiLEIRA

Requerente: Whinner S. A: Indústria e Comércio
São Paulo
Classe 8
N9 857.030-031
24-7-68

IND,UST RIA EPRA$ILLIRA-t

Requerente: George Brasil Canso
São Paulo
Classe 13
N9 860.161

ADVAWA X
AX,R Maaon

Carlisle Chemical Works
Incorporated
Estados Unidos da América
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Substâncias e preparados
químicos para riso industrial genérico, preparações para tratamento de
superfícies . r.T4 848.260

'Requerente: • Companhia 'Text')
Karsten •
Santa Catarina
. Classes 36, 50
Artigos: nas classes
N9 858.095
2-8-88

Conde
1,

. sileira
• Indústria lEra.

Amo $11/44

7COW,M '

Wequerente: Hannr—Barleere. Pi'o'
ductions, Inc.
Estado de Delaware e estabeelcida elleN
Los Angeles, Estado da Califórnia:
' Estados Unidos da América
Classe 32
•
Artigos: Jornais, revistas e hubli44.,
ções em geral. Álbuns e .P3'egram88
radiofónicos. Peças teatrais e
cinematográficas

BINS.

/

INDUSTRIA 13RASILEisIbik

N9 862.265
13-9-68

GANHA P'OUÓ W

, Reg t, eren1 c : Conde, de Montecristo,
Industrio Braelleir,
•.
_
. •q uerente: Indústria cie Tintas o
Joalheiros LtÇla•
.
Requerente: índtistria de Artefatos
São Paulo
Vernizes "Golcl" •
.
, de Borracha "Bins" Ltda..
Requerente: Perelinan,
Cia, 1.4.48.
•
'
Classe
13
'
S'ricr. .Patdo .
Rio Grande. do. Sul
São Paulo
••••!", r l'A•rtigiAn-Á, Abotoaduras, adetéços, aCten"
;
• •Classe 39••
Classe 40.,
Classe 28
'nos, alfinetes, anéis, alianças, argo25rtiaos: na classe
A ri-lema • .re
rjar„sê
•

"
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DE MA DE I968

Desenhu di Bandeira Niaciona/: rn,z-o,-,7S
Desenho modular da Bandeira Naca::cui
Tabela de (..:orrespondênciads
Hino 'Nacional
-- Parte para piano

— Partitura para orquestra.
Partitura para orquestra

S3 il,t1.:;e
a Ma.,4,-_e

eik

Música para . Banda •
-

Poe-rna

.Desenho das Armas Nacionais, em c`óre_-g.
Uesenho das Convenções Heráldicis das Ar:11:1,,,. Nacional3 .
Desenho do Sio Nacional

DIVULGAÇÃO NLUSO •

PREÇO : Cr$ 4(04

VENDA Na -Guanabara
Seção de vendas; . Av. Roc.frigues

yen.

Agencia . 1: Ministério da b'aze,,,,(=
Atterstoe-âe a pedidos pelo Serviço de R.Qeay.b. C.

tj,y31

Em Brasila
Na Seck do DU\i

.PRE(.:() DO NÚMERO DE thlWE : Cr$ b+M

