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ANO XXVIII - N9 190

DEPARTAMENTO NACIONAL
OM PNOPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente cio Diretor Gerai

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FÉMA, 8 DE OUTUBRO DE 1970

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

•

N 9 652.240 - Juquinha - Salva.
dor Pecuma Russo & Cia. Ltda.
Classe 41.
NO 692.283 - Brasil M. L. Colares
Matos - Classe 40.
N o 652.658 - Márcia - Mercearia
Márcia Ltda. - Classe 50,
N o 652.888 - Faswest - E. Baront
& Filhos - Classe 41.
N o 652.990 -7 Pindoratna
Findorama Ltda. - Classe 41.
No 653.771 -- Gaivota - Cerealista
Gaivota Ltda. - Classe 41.
N o 655.808 - Bovisuino - Importa.
dora Bovisuino Ltda. - Classe 41.
No 655.847 - São Carlos do Pinha/
- Frigorifico São Carlos do Pinhal
S. A. - Classe 19.
N o 655.
951 - Dum Dum - Queriri
S .A. Indústria e Comércio - Classe 41.

zo de 60 dias, contados da data em
N o 634.616 - Cibresme - ela. Braque tiver expirado aquêle prazo de sileira de Estruturas Metálicas _ (CIrecurso:
bresme) . - Classe 11,
Em 2 de outubro de 1970
No 636.489 - Ciabra Cia,bra S.A.
Marcas deferidas
Comercial Imobiliária e Agri,ola EraAnsul Chernical Company (recorsileira - Classe 4.
rente marca Purple-K têrmo número
NO 695.806
NO 637.673 Longelinea - MoIvIaquimat -7 • Lancô485.541) - Na conformidade do paredas a Exposição Clipper S. A. . cer da Divisão Jurídica, que aprovo, me S. A. - Classe 48.
Classe 36.
as taxas ainda devidas, nos processos
NO 637.729 - Montese - jeremias
Marcas indeferidas
entrados no período de 29 de maio a
Pereira Viana - Classe 11.
31 de dezembro de 1967, deverão ser
N o 639.190 - Austin - Cia. MeNo 488.155 - Belinco Balamepagas de acôrdo com a tabela anexa ao Dec.-lei n 9 1.005, de 21-10-69, rica S. A. Indústria e Comércio - talúrgica de Austin - Classe 4.
e no pi•azo de sessenta ,(60) dias, a Classe 36.
N9 639.224 - José Severh j o do NasNo 532.825 - Name - Confecções cimento
partir da data da notificação: Com- Classe 11 - Delco.
Name
Ltda.
Classe
36.
plete, pois, a taxa, a recorrente de
NO 644.272 - Maná - Expresso
fls. 8-10.
NO 656.235 - Café único de MirasN O 529.050 - Santa Maria - Con- Mauá Transportes Ltda. - Classe
sol - Francisco T. Garcia fecções Santa Matia Ltda. - Clas- 4.
se
N9
613.756
se 36.
Natal - Firniino Go- ' 41,
N9 657.216
No 556.732.- Formiga - Indústria mes de Castro - Classe 41.
Café Im p erador Serviço de Recepção.
de Calçados Formica Ltda. - Classe/ NO 429.914 - Doces São Judas Ta- Cunha & Freitas Ltda. - Classe 41.
intormação e Expedição
36.
N°
658.013
Bobb's
- Francisco do Amaa'al Souto Chur
Babb'a
N O 556.836 - São Bento - Co- deu
rasquinho Ltda. - Classe 41.
- .Classe 41.
NO
Em 2 de outubro de 1970
mercial São Bento Ltda. - ClasN 9 569.245 - Prado - Laboratório pr 658.241 - Baresal - Batista Rese 41.
esentações de Sal e Cereais LimiPrado S. A. - Classe 41.
Arquivamento de. processos
tada - Classe 41.
NO 558.083 - Santana - Indústria
N 9 607.157 - Monte Carlo - HoNO 658.245 - "F. D." - Casa de
Santana Ltda, - Cias- tel Monte Cano Ltda. - Classe 11.
C a'nes .
Foram • mandados arquivar os pro- de Malhas
F. D. Ltda. - Classe 41.
. .
NO '09.712 - Café Tabor IN/Iaria
cessos abaixo mencionados por falta se 36.
NO 658.512 - Café Big
NO 577.214 - R A F - RAF Re- Edvalda Miranda de Oliveira - Clasde pagamento da taxa final:
Leduino
B onadeu - Classe 41.
N9 107.251 - Shawinigan Chemi- vestimentos Alvenaria e Fornecimen- se 41.
NO
tos
Ltda.
Classe
16.
659.458 - IRSA - IrtchIstrias
No 613.230
• cais Limited.
Café Saturite - Ir- Reunidas
NO 577.390 - Jotacê Jotacê In- mãos Angelo - Classe
Santo Angelo S. A. 41.
Clasi;e 41.
NO 141.147 - Aktiengeselischaft Ge- dústria e Comércio de Casas Pré-Fa613.751
Flor
do
Paquetá
N9
druder Loepfe.
bricadas Ltda. - Classe 16.
N9 659.746 - CINAR - Panifici0
Casa Flor do Paquetá Ltda. - Clas- Cinar Ltda. - Classe 41.
NO 153.748 - Arthur Morton SquiNO
582.394
Yankee
Machado
res.
se 41.
.
•
N o 676.618 - Gentleman ImSigisN o 156.067 - Metallgesellschaft Santos & Cia. Ltda. - 7 Classe 36.
N o 628.593 - Bromatose
portadora e Ex p ortadora Caldas CorNO 584.666 - Irtianig - Imanig In- mundo Ferreira de Carvalho - (liasAktiengesellschaft.
reia Ltda. - Classe 44.
de Madeira Iloenig Ltda. - se .636679
N9 280.505 - Linifícto Leslie S.A. dústria
Classe 4.
N 9 636.679 - São Luiz - Indústria
No 684.335 - Café Vila Maria
No 299,230 - Perfumes. Tanagra
NO 611.408 - Sentinela - Sentine- e Comércio de Mandioca São Luiz
Café Vila Maria Ltda. - Classe 41.
Sociedade Anônima.
la Confecções Ltda. - Classe 36.
Ltda. - Classe 41.
NO 681.961 - Baymetin - FarbenNO 537.719 - Organização -ContaN O 639.683 - Grzndela - José Au- fabriken Bayer Aktiengesellschaft --;.
N o 616.152 - Siltex - Indústria
bil Universo S. C.
guato Dionísio - Classe 41.
Classe 2.
NO 533.176 - Sociedade Mecânica Textil Ltda. - Classe 36.
No 659.664'- Kratocal - Raia &
No 643.118 - Golias - Ronald Go- . N o 691.144 - Alfredo - Alfredo
para Ind. e Lavoura S. A.
Cabeleireiros Ltda. - Classe 48.
lias - Classe 41.
N 9 540.918 - Sociedade Mecânica Cia. Ltda. - Classe 3.
NO 659.738 - Salmlnal - AnnabelNO 643.'316 - Veloso - Miguel los
N O £91.446 - N. S. Santana - Par.
para Ind. e Lavoura S. A.
Santos Veloso - Classe 41.
No 621,456 - Andrade Sc Cia. Li- la Dornelles - Classe 2.
macia N. S. Santana Ltda. - Clas.
N9 645.400 - Uncle Sam - Uncle se 3.
mitada.
NO 671.569 - Imperial - DistribuiN o 693.583 - Brazisul
No 656.459 - Manoel Tonelli, - doia de Produtos de Toucador Impe- Saiu Lanches Ltda. - Classe 41.
Brazisui
Representações Ltda. - Classe 2.
(Arquivem-se , os processos).
rial Ltda. - Classe 48.
NO 647.880 - Sino - Sino ComerN o 649.167 - Solmar - Produtos cial Ltda. - Classe 41..
Sinal de Propaganda Indeferido
Solmar S. A. - Classe 48.
No 649.003
Colibri - Fábrica de
No 695.220 - Fisons - Fisons Li- Vinagre Colibri Ltda. - Classe 41,
DIVISÃO DE MARCAS
No 645.753 - Símbolo de Tradição
mited - Classe 3.
N o 649.637 - Parabens - Cantina e Garantia
`f.Camposales" - Campos
Em 2 de outubro de 1970
e Pizzaria ParabenS Ltda. - Clas- Salles S. A. Indústria
N9 742.802 - Detergente Ciel
e Comércio
Solon Camilo de Souza e Edilson se 42.
Classe 6 e 8.
Notificacdo
N o 649.978 - Orleans Orleans CoMenezes de Oliveira - Classe 46.
No 621.177 IMASA - Indústria mércio e Indústria Ltda. - ClasExigênc ias de ap resente novos
Depois de decorrido o prazo de 60 Mecânica de Artefatos de Ferro Ri- se 41.
exemplares
dias, a partir da p reSente 'data, para, fa Ltda. - Classe 11.
N o 651.542 - Cabuçu - Ahmet.t1.
recurso ou impugnaeão e se nenhum' NO 628.396
cia
Cabuçu
Ltda.
Casse
41.
NO 439.654 - Dr. Wolman Gmbh.
iiitem;ado do mesmo se valer ficam e Decoradora - Itaoca - Instaladora NO 851.931 - Coral - Rações CoNo 510.783 -- Imperial Chemica8
Itaoca Ltda. - Cias- ral Ltda. - Classe 41.
will'irades os Auerentes abaixo men- se 16.
Industries Limited.
Cr ilides para carmarecer a êSte DeNO 8-2.054 - Frank's - John MilNo 630.314 - Madepan
No 567.297 - Sasther Indústria ej
Svotoko
pattemento, a fim de efetua 'em o pa. A. Comer 00 Imp ortação Exp.Álta- le aNo- r.'N.Çsr, 41.
Comércio de Confecções Ltda.
aumento da taxa final, dentro do pra- Ção
652.0
)72 - Patricia- - Mercearia
- Classe
N9 Sa9,399 - Sherwin-Williams doi
Patricia Ltda. - Classe 41.
pram S. A. Tintas e Vernizes.
Republicado
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(upediente das repartições
j• z.as, destinado à pubra,-,,ção,
3e:ré-recebido na Seção de Comu72,1eações até as 17 horas. O atent;mereto do público pela Seção de
Y.,2d124:150 será de 12 às 18 horas.
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tcheque ou vale postal,' em f,vo?
do Tesoureiro do Departani,:nto da
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aérea, em favor
da Dele pede Regional da Emprêsa
Bras:leira de Correios e n9légralos
em Brasília

ALBER TO DE BK Cf TO PEREIRA
'A Os originais para publicaçãO,
6) No caso de porte aéreo para
Nievidarizente autenticados, deverão
localidade não servida por êsse
ii9Pr datilografados diretamente, em CHOPE De uavIo o PUBLICACen ED
ri Prc2Ac5o meio de transporte, a Delegacia
CUCFI o GEGab
espaço dois, em papel acetinado
RégYonal do EinpAísti arasileira
FLORIANO (JUIMARAES Correios e '..i'elé yraf os ;,,;n Brasília
in apergaminhado. medindo 22x33 nE. ALMEIDA CARNEIRO
centímetros, sem emendas ou rase obriga o completar o e acamiauras que dificultem a sua comrahantento ao des.?,inatário por
DIÁRIO C:=ICIAL
preensão, em especial, quando conoutras vias. l•adependen t,;mente de
tabelas.
doerem
acrésrimo no nreco.
SEÇÃO III
serão admitidas cópias em tinta
oolooe:on.o. do UopEartornorm.sã
149Çao do oubflcidado
'I) A Detegacia Regional da
)reta 6 indelével, a critério do
Nacional do Propriedeldo induotrlot do MirliotiNno
Emprésa brasileira de Correios e
do Ifl .t,S odo Co.,êro:O
D.I.N
Te/é/ralos em Brasília rrrerva-s0
direito de reajustar 93 seus preo
IMprent0
Oarientat
ÇaipreaSe NIG 011C1n2O se DEperiamento ae
R) As reclamações pertinentes
ços, no caso de elevação de tarifas
;natéria retribuída, nos casos de
8R As ILI A
comerciais aéreas. mediante avisa
1,37ro ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes
das, por escrito, à Seção de RedaASSINATURAS
:g& até o quinto dia útil subse4) Os pre..,03 da assmatura e
chente ti publicação.
FUNCIONÁRIOS
do porte aéreo poderão ser semesRW1%11170E13 E PARTICULARES
tral ou anual e se iniciarão sempre
4) éls assinaturas serão tomaCr8 n.so no primeiro dia útil do mês subseSemestre
30,C:":
Seine,:tre
ooe•00000goe
transporte
por
das no D .I.N O
qüente O prazo das assinaturas
Cr. 60,00 Ano ************* ••• Cr$ 4b,00 :para o Exterlar ,è somente anual e
ia aérea será contratado separa- A210
olaniente com a Delegacia da Emnão luineró transporto su» via
Exterior
:pasci Brasileira de Correios e TeExterlor
aérea
I
leratos em Brasília Esta poderá
o
[oe encarregar também de encami- Ano IML 9_,,BQ_CLa • 4i 0 4;) Cr$ 65sO0 An0 •••• n •••okOMOPM• Cr8 50,00 l 9) A rena-caça° devora Ser soo.har o pedido de assinatura ao
licitada com antecedencia de 30
PORTE ARRE°
.ff) N Neste caso:o assinante clidias do VenCeir12 11t0 da assinatura
5-nÉrá ao D .1 N o pedido de assie do porte aéreo Vencidos, serão
.,WrI,TO e o pagamento do valor Semestre 0.
Cr$ ?0,1,00 suspensos 1v.e7a pena P•ri tom rirle ¡o
„ Cr8 102,00i Ano
,,,rreSpondente. na forma do item
aviso-prévio
NÚMERO AVULSO
,,W.+0.1.1.71te
- O prsço de número asnas° figura na última página de cada l 10) Para recebereni os suple'O A :amassa de veleiras para
mentos as eààçijes dos (.6.i/dos ofi;sinat7!ra. que será acompanhada exemplar
Cr, 0,01, ;ciais, os a$s:nanteá deterão sondserá
acrescido
de
atrasado
ao
exemplar
O
preço
esclarecimentos
quanto
à
sua
o' •
ittl-los no ato da assir.;ai::ra.
será feita ~ente por se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
p •9,!icação,
----_
Salvador Pewunia
N2 750.815 - Zoofarma, Indústria e N° 603,291 - Bar e Lanches Joá N 9 ' 651.972 -

631.275 - Tecnomecâniea NorRusso & Cia. Ltda.
Comércio de Produtos Agro-Pecuários Ltda.
Ie S. A.
N 9 612.327 - José Taule Patol.
N 9 652.081 - Rodolfo Peixão LiX .' 635.036 - Serralheria Fátima Ltda.
N 9 750.816 - Zoofarma Indústria e
N i' 613.086 - Rafael Angelo de 011- nhares.
Comércio
de
Produtos
Agro-Pecuários
N 9 652,237 - Sesmarias Represen- Distribuidora de ProN 9 613.868 - Antônio Celso de Ara
tações de Cereais Ltda.
Ltda.
A" ine-"icios União Ltda. •
nol.
7:50.246 - Restaurante Cone- N 9 750.817 - Zoof arma Indústria e N° 613.086 - Rafael Angelo de OHArchiN9 652.730 •-• Arnoid
re atai Ltda.
Comércio de Produtos Agro-Pecuários veira.
bald de Kroon.
Previnho Lanches Li- Ltda.
• 750.250
N9 613.868 - Antônio Celso de N 9 652.784 -- Jorge Aed.illa 1I1
n.i.:ada.N9 750.818 - Zoofarma Indústria e
mão.
• 750.265 - 1 C 1 Imóveis Comer- Comércio de Produtos Agro-Pecuários Araújo.
N 9 618.100 - Oswaldo Pereira MarN 9 652.789 -• Anderson Clayton
cia e Indústria Ltda.
Ltda.
ques.
Co. S.A. Indústria e Z.'.ninèrcio.
N 750.228 -- Sernambi Artefatos
N 9 652.799 -- Giovanni Flani.
N9 750.818 - Zoof arma Indústria e N 9 624.664 - Toddy do Brasil S.A
oc .- .:orracha Ltda.
Comércio de Produtos Agro-Pecuários 'N9 630.852 - Indústria de Massas
e merCia.
N 9 652.021
N' 750 811 - Candeias Ouimica Ltda.
Fideoro Ltda.
Pf.o(,ti.
cantil
750.820
Centro
de
AbasteciN9
N 9 631.263 - Cronor S.A. Con.dwN9 652.038 -- Barbam A.-..sorge.
N'' 730.818 - Taba Móveis Arquite- mento Zootécnico Ltda.
cio e Indústria.
turr Interiwes Ltda.
N
9 652.121 - Col•;ate-Palriolivo
W '750.249 - Scaisa - Sociedade
N' : '750.r.63 - Curtume Jataí Ltda.
149 632.806 - EiBar e Lanches Fios: Company.
Comercial
Agro
Industrial
S.A.
de Aurora Ltda,
N 9 353.191 - Café e Resavrante
R' 750.688 - Lancharia Alex Lida.
N 9 662.203 - Lanifício Kurashiki
N 9 638.719 - Companhia eá: Gran- Travassos Ltda.
N - 592.761 - Alonso In /stria
do Brasil S.A.
des Hotéis Varara.
Comércio intd.a.
N 9 655.794 - Bar e Larchas "3:50"
9 662.207 - Lanifício Kurashill N9 639.235- Metal Forty S.A.
Ltda.
N' 601.019 - Bardhal :Manufactu- doNBrasil
S.A.
639.573
Casar
Mererig0.
N9
N9 657.703 - Ctuvo ft; Fino Ltda,
ring Corporation.
Comercial e Constru- des.
N 9 669.547
Soarte Cristais Ltda. tora
N9 '750.251
N9 657.743 - Jorge Ogushi.
MeUnidos
Ltda.
Pereira
643.656
Norgente
1\19
N , 750.281 - Ponta - Engcrtharit.
N 9 657.763 - Restai/rani:a e BBaT
Comércio
e
N 9 671.036 - Artefatos de Metal
e Comércio Ltda..
644.822
Pamoan
N9
Rosso Bem Ltda.
S.A.
Dere
,
Representaçõas
Ltda.
N 9 657.763 - Restainante e 9ar
N9 750.515 - Viação Cur,çe Ltda.
N 9 655.83'7 - Comcapre - ComerN 9 644.891 - Pucci S.A. Artefatos Nosso Era Ltda.
N" 750.518 - Transportes Arinenio cio
de Carnes Preparadas Ltda.
de Borracha..
N 9 658.101 -- Lourival Passos.
Ni 684.534 - Sorveteria Tomar LiN , 750.529 - Hotel Queluz Lula.
N9 648.858 - Chai,c Flreiz.
N 9 658.129 - Mtaral g arni --- Agro
N 9 649.686 - Maria do Carmo Gui- Comercial e ;Industrial S.A.
Ni 750.557 - "Sid-Bern" - Comer- •mitada.
Tendo em vista o disposto na ar- marães.
cio e Representações de Jóias Ltda.
Á-kW?
1\1 9 658.130 -- 1VIurakaini
tigo 73, do Decreto-lei n 9 1.005. de 21 N 9 651.210 - Victorio Vara Verza,.
N9 750.565 - Transporb Con.57 de •.:utt' ii;iso de 1969. Prove, a requeComercial e Industrial S.A.
elo e Representações Marinheiro Li.- rente com documento hábil. Ade ia- N9 651.830 - Super Lojas Arapua
.A.g,ro
N 9 658.133 - IVIurakami
trotada.
,clustrializa e comercializa com o3 ar- S.A.
•
Comercial e Industrial S.A.
651.588
Comercial
Telvacqua
N° 750.568 - Motil
119
t•igos reivindicados:
.N 9 658.371 - Bar e Caldo de Cana
Ltda.
Ltda.
1
9.781
Lanches
Caxias
AP 5 ,
Alegre Ltda.
N i, 661.056 - Lojas Rivo S.A.
149 651.825 - Lindolano Hotel-Pon- Vista658.458
- Companhia Vidraria
N9 555.792 - São Paulo Alpo.,-gatas tes Radioativas Ltda.
N9
N 9 681.765 - Modas aBniatex Ltlá
Santa Marina.
Nely
Soares
da
Silva.
651.32
Apresente Procuração:
Bob'S Comestíveis
s.S- 1,3.219 - Comércio e 2-td•astia
N9 651.932 - Nely Soares da Sil- N9 65}1.978
S.A
N 605.404 - “GC" Importação i-NirbitillAra
va.
Marcelo Macnado 149 659.028 - Joel Vilela da SilvoComércio de Peças Para Autos Li' . a •
¡tão Alves C.anNY 651.947
:seit
N9 659.775 - Lanchas'228" Ltda.
es
Ribeiro.
yv
Sc
750.812
Zoof
ri
na
Indnsti
ia.
e
tijo.
W
N9 659.970 - Sociedade Unio de
MaSoares
N°
651.947
Marcelo
.(I4
Victor
File
.1
j
o
s
N°
Produtos Agro-Vacuá:
Coniérel ;
Lacticínios tda.
Silva. c11,ido R,ii.eiro.
'
506.199
Nelson
Freire
da
N
.
1
Ltda.

•
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N9 659.993 - Samuel Serra da Silveira.
N9 917.854 - Somos - Análises Planejamento - Promoções e Repre•
•
sentações Ltda.
N9 917.855 - 917.858 - 917.85a -917.860 - 917.863- 917.860 - 917.838
- 917.870 -- 917.873 -- 917.879 -917.880 -- 917.881 -- 917.900.
N9 649.082 - Elgin Fábrica de Máquinas da Costura.
Na 649.586 - Paulo Alves Coimbra.
N9 261.769 - D'Ainigo & Matteo.
.N9 307.694 - Elmo Rabello & Cia..
Ltda.
.‘T 9 461.048 - Sarco International
Corporational.
Velcro S.A.
N9 502.098
N9 521.650 - Alceu Wanderley.
'o 549.269 - Auto Asbestos S.A.
N9 591.273 - Profusa Produtos Para Fundição S.A.
N 9 616.008 - Viação Santos Cubatão S.A.
N9 632.473 - Perplex Produtos Piás
ticos Ltda.
N° 634.089 - Recielã Resíduos de
Lã Ltda.
N9 636.127 - Comercial e Importadora Vila Olímpia Ltda.
Na 639.039 - Companhia United
Shoe Machinery do rasil.B
N9 639.814 - Cia. Riograndense de
Negóciós S.A.
N° • 6:39.906 - Nicodemos Barreto
Ferragens S.A.
N 9 615.099 - Socimex S.A.
N9 630.877 - Agal Armazena Gerais Araribóia Ltda.
N9 634,040 - Maria José Aleluia
Mendes.
N9 661.518 - Mazzoleni & Cia.
Ltda.
Agrícola
N9 559.178 - Agronac
e Comercial Ltda. • - Bem corno na
sua inscrição noi.B.C. -- Resolução
na 465).
N9 651-747 - Sebastião Andrade
Oliveira - Bem como na sua inscrição no I.B.C. (Resolução n 9 465).
N9 652.694 - Nasser Pedrosa Falis - Bem como na sua inscrição no
T.B.C.
N9 852.974 - Edilde Delatora Moraes - Bem como a sua inscrição no
I.B.C.
N9 654.958 - Confeitaria Urbipeacs
Ltda. - Bem com a sua inscrição
no I.B.C.
N 9 655.556 - Restaurante Ocertom
Ltda. - Bem com a sua inscrição no
I.B.C.
N9 658.503 - Tiaraju Representações Ltda. - Bem como a sua; inscrição no I.B.C.
N9 658.769 - Serem S.A. Comércio Indústria e Representações - Bom
como a sua inscrição no I.B.C.
N9 658.932 - Metalúrgica Leogap
S.A. - Bem como a sua inscrição
no I.B.C.
Na 659.138 - Carneiro Santos
Cia. - Bem como a sua inscrição no
I.B.C.
N9 659.140 - Clementino 1Vlictins
- Bem como a sua inscrição no
T.B.C.
N9 673.997 - Irmãos Costa Lida.
-- Bem como a sua inscrw,io no
I.B.C.
N 9 686.511 - Romeu Cansitio Nunes - Bem como a sua inscrição no
I.B.C.
N9 686.770 - Bressolin Schec'ev &
Cia. Ltda. - Bem como a sua inscrição no IS.C.
N 9 917aaal. -• Soros Análiees Planejamento - Promoções e laepre.•
sentações Ltda.

N9 917.905 - 917.906 - 917.9e7 917.908 - 917.909 - 917.912 917.913 - 917.914.
N9 917.845 - Somos -- Análises Planejamento - Promoções e Representações Ltda.
N9 617.778 - A Es planada Roupas
S.A. •
N 9 672.865 --Fuska peças Comercial Importadora Ltda.
N9 672.932. - Elevem Distribuidora
de Eletro-Domésticos Ltda.
N9 674.640 - Emprêsa Gráfica
Cruzeiro" S.A.
N9 674 635 - Linhas Varieor S.A.
N 9 683.415 - Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias).
N 9 688.042 - Companhia Cervejaria rahma.B
N9 660.510 -. josé Fernaneles de
Moura.
N9 660.789 - Bar Rilhares e Churrascaria Dois Irmãos Ltda.
N 9 664.846 - Argos Industrial S.A.
Beethovem
N9 669.406
yes.
N9 670.110
Wahan N. Kridian
Charalambos Marinos e Eduardo
Sasso Solano.
N9 672.419 - Sitam Sociedade Interamericana de Matérias Primas Limitada.
N 9 672.420 - Sitam Sociedade Interamericana de Matérias Primas Limitada.
N9 673.121 - ar e Lanches Coquetel Ltda.
N 9 673.664 - Imobiliária Harmonia Ltda.
N9 674.235 - Sebastião da Silva
Pinheiro.
N9 674.418 - Frigorífico Armour
do rasilB S.A.
N9 674.437 - Adhemar Rodrigues
Braga.
N9 674.660 - Emprêsa Gráfica "O
Cruzeiro" S.A.
N9 674.663 - Emprêsa Gráfica
Cruzeiro" S.A.
N9 674.697 - Linhas Varicor S.A.
N9 674.700 - Linhas Varicor
N9 674.751 - Materiais Industriais
S.A.
N9 675.036 - Cia. Nacional de Veludos.
W 675.049 - Cia. Nacional de Veludos.
N9 676.621 - Importadora e Exportadora Caldas Correia Ltda.
N 9 686.547 - Indústria e Comércio
Getuliense Ltda.
, N9 686.562 - Cleber Mendes.
Na 686.778 - F.P. Ples,do.
688.150 - Pôsto de Gasolina
N9
Nassa Senhora D'Ajuda.
N9 691.319 - Seta - Sociedade Especializada de Títulos e Administração S.A.
N9 691.349 - Retifica de Motores
"C D" Ltda.
N 9 691.439 Hercâmbio S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.
N9 691.552 - Independência Administração e Empreendimentos Ltda.
N9 691.553 - Independência S.A,
Administração e Empreendimentos
S.A.
N9 691.651 - Mania S.A. Indústria de Materiais Plásticos.
•
N9 691.700 - Esabras Escritórios
Associados do Brasil Ltda.
•
N 9 691.703 - Mecânica Pesada Paraná Ltda.
N9 691.739 - Italimport, Importação Exportação e Comércio Ltda.
N9 691.867 - Decai Ltda. Desenvolvimento Comercial de importação.
N9 691.894 - Georges Hegedus.
N 9 691.910 - Comercial e Importadora Noil Ltda.
N9 691.984 - Martil Técnico Química Ltda.
N9 091.991 - Confecções Aidatex
Ltda..
N 9 693.993 - Sabrox Sociedade
Brasileira de Exportação Ltcla,

N9 692.020 - Agência Sales PassaN9 750.835 - Eduardo Augusto Mtl•
gens s Excursões Ltda.
ylaert Antunes,
••1\19 692.109 - Nota Distrile lidara
Na 750.836 - Eduardo Augusto MU.
de Valores Ltda.
ylaert Antunes.
Nç' 750.840 - Cia. Swift do Brasil
N9 692.132 - Orteve RepreeentaN9 750.943 - Julio Adolfo Mendes.
ções Ltda.
N9 750.856
Gino Alpes.
N9 692.205 - Gentrade Comércio
N9 750.857 - Gino Alpes.
Internacional S.A.
N 9 750.858 - Dirceu de Vilhene
N9 1392.207 . - Bravisa Administra
Fabiano de Araújo.
ção e Comércio Ltda.
N9 750.875 - José de Sá Vieira
N9 692.246 - Estanislau Meaunas. Mendes.
N9 692.247 - Estanislau Meliunas.
N9 750.876 - Antônio Silveira Dias.:
N9 692.248 - Banco Mineiro do
N9 598.471 - Tecno-Flex Ind.
Oeste S.A.
e
N9
692.249 - Banco Mineiro do Com. Ltda.
Oeste S.A.
Na 668.307 - .Traktotec Ltda.
N9 750.509 - Alcedo Barreto Pôrto.;
N9
692.250 - Banco Mineiro do
N9 750.520 - Maria Josefa deCon.
Oeste S.A.
N9 692.383 - Edições Musicais Vic.-- ceição.
N9 750.541 - Olavo Silva e Regi.
tor Ltda.
de Souza Rêgo.
N9 692.385 - élerealista Nações naldo
N9 750.556 - Antônio Parisi e Jo.
Amigas Ltda.
D'Angelo.
N9 692.407 - Corintho Iterresen- seppe
N 9 750.571 - Antônio Ramos.
tações e Publicidade Ltda.
N9 750.886 - Dr. . Joaquim Sie, ano
N9 692.410 - Chamas Cardoso Pude Aguiar Lopes.
blicidade e Promoções Ltda.
Na 663.879 - Covema Produtos
sIsT9 692.413 - Estúdio Trevo Ltda.
N9 692.468 - Auto Pôsto Garagem Quimicos e Metais Ltda.
Santa Luzia Ltda.
Na 666.058 - BHE - Sociedade
N9 692.475 - Quitanda Paraíso Li- Brasileira de Hibáulica e Ele'riciclade Ltda.
mitada.
Na 668.106 - Sepila Sociedade de
N? 692.486 - Comercial Cebasile
Ltda.
Expansão e Planejamento ImobinariO
Ltda.
N9 692.525 - Unitas Ltda.
N9 668.821 - Cardoso & Scarolim.
N9 692.5,33 - Indústria e Comercio
NY 657.589 - Polifruta .Importado.
Venebras Ltd a.
N9 692.712 Auto Pôsto João Ra- ra e Exportadora Ltda.
N9 67(7.377 - José Lujan Cebrian.;
malho Ltda.
N 9 671.197 - Densa Ind. e Com.
N9 692.725 Alimpes Importação
Ltda.
Exportação e Comércio Ltda
Na 690.326 - Olavino Balista de
N9 692.925 Indústria e ComérSouza.
cio Motta Lt da.
Na 690.630 - Pão de Açucar S A.
N9 692.9:33 - Pacal Indústria e CoInd. e Com.
mércio Ltda.
INT9 694.072 - Verabel Produtos de
Is19 692.847 - Viação Sarapuí Ltda.
N9 692.875 - Auto Pôsto Bom Pas- Beleza Ltda.
tor Ltda.
N9
- Artes Westerley ProN9 692.879 - Mercearia Dano LI- dutos694.149
de Beleza S.A.
mitada.
N9
694.426
waldemar MaLer NoN9 692.896 - Hotel Quanza . Ltda.
que.
.
Lotearnentos Na 694.828
- Nelson do Carmo.
•W 692.918 -- Caei
N a 694.873 - Nelson'do Carmo.
e Empreendimentos Imobiliários LiN9 695.368 - Z. de Souza Freitas..
mitada.
N 9 637.725 - Macan Indústria e
N9 695.674 - Rodolpho Allegrettl
Comércio Ltda.
Filho.
Isl9 038.037 - Indústrias York S.A. • N 9 693.740 - Mercearias Nacionais
Produtos Cirúrgicos.
N9 638.398 - Lojas Everest S.A.
Na 696.288
Elias Casar K.ayatt.
N 9 696.303 - Hellen Gray CosméCia. Riograndense de
N9 .039.813
ticos Ltda.
Negócios S.A.
N° 713.446 - Produtos Roure Ltda.
N9 654.755 Ana Thereza MazzoN9 681.018 - Lojas Rivo S.A.
ni da Silva e Adolfo de Campos
N9 681.102 - Talcotec Talco TécLima.
N9 654.922 - Indústrias Reunidas nico Ltda.
N9 681.178 -- Laoratórios Lepetit
Max Wolfson".S.A.
N 9 692.934 - Pacal Indústria e Co- S.A.
N 9 681.179 - Laboratórios Lepetit
mércio Ltda.
S.A.
N 9 692.948 - Contabilex Ltda
N9 681.180 - Laoratórios
Lepetit-,
•
N9 692.950 - Cia. Administradora
S:A.
•
de Imóveis Rurais e Urbaros
N9 681:181 - Laoratórios Lepetia
N9 915.003 - Somos - Análises Planejamento - Promoções e Repre- S.A.
Na 681.946 - Aristóteles Gomes cos
sentacões tada.
N9 915.004 -- 917.835 -- 917.836 -- Santos.
N9 692.116 - Humberto Rigaud.
917.827 -917.838 -- 917 840
Na 692.487 - Ind. e Com. de . Arti917.841 -- 917.842 -- 917 943
gos Cosméticos Anka Ltda.
917.844 -- 917.846 -- 917.847
N .' 692.942 - ,..5),nte de Oliveira.
917.848 -- 917.849 -- 917.850 -Exigências Diversas:
917.851 -- 917.852.
N9 353.177
Laboratórios 7anibeN9 917.853 -- Somos -- Análises -Planejamento Promoções e Repre- letti S.A.
sentações Ltda.
is7 9 285.028 - Indústrias AlimentíCumpra o art. 71:
cias Avaliar Santos Ltda.
N9 596.188 - Braseiros Rockwelll N 9 625.863 - Café Lourenço Ind.:
S.A.
e Com. Ltda.
N9 600.768 - Manoel Rodrigues
N9 300.213 - Itaoca S.A. Admiai
*
Rocha.
de Bens.
•
Na 600.872 - Hélio Teixeira Rêgo. nistração
N9 659.185' - Bohme Fettcheinie
Na 662.141 - Paulo Antônç o Dias GMBH.
Menezes.
N9 673.466 - Zeiss Ikon A.G.
N 9 088.782 - Antônio Abra° Jorge
N9 , 6n.061
Dehydag Deustche
Metne.
'1191r'ierwerke
'N9 089.080 - Manoel GoncelveS.
N9 775.1113 - Alexandre Schvingee,.;
Na 089.085 - H Ximenes 01;veira.
N9 641.304 - Bardahl .Manufactue
089'. 098 - Eduardo Augusto Mu- ring
Corporation.
el e ert Antunes.
N9 659.454 - Laoratórlo Inaustrial
N9 750.833 -- Eduardo Augusto MuBrasileiro de. Biologia e Síntese Ltda.:
ylaert Antunes.

e
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• ,

N9 519.111 - Aloysio H. Schinteit
W 661.554 - Enadil S. A. Erripre-\
N9 603.619 - Les Fila de A. DonzéS. A. Comerciai e Industriai.
sa Nacional da importação. ,
Baume.
E9 529.187 - Itareia Santos CoN9 654.800 - Comi. e Con'Strutora
Automobiles Peugeot.
N 612.754
U91.087 - Cavam Cia. de Promércio e Indústria de Mai-eriais do
N9 615.570 - Sociedade Rádio Mar- Dracena Ltda.
a Fomcato A.,gro-Pecitaido.
Construção Ltda.
- Givarn Cia ie Pro- coni Ltda.
N 9 664.962 - Absoluta RepresentaE9 531.847 - Confecções de Roupas
65J
386
LandrouwwerktuigenN
,
a-aaa
Fomento
Agro-Pecuário.
.,
ções
e
Com.
Ltda.
a
Flori Ltda.
a481.182 --- Laboratório Lepedit En Nachlmafa'arick H. Vissers N.V.
N, 665.246 - Etenpe Escritorio TécE9 540.435 - UBC (Union Chimia
N9 676.392 - Permali.
nico de Engenharia e Planejamen- quelChemische Bedrijven) S. A.
A.
N9 679.604 - São 2aulo Alparga- to Ltda.
.ad 3.31.5aa - •aarican Home Protas S. A.
E9 545.669 - Camisaria Chula LiN9 666.159 - Dargel Empreendiaxe -,a C;oaporation.
mitada.
N9 679.666 - São Paulo Alparga- mantos Imobiliários Ltda.
6,11.333 - Cia Sociéte Ar onyme
laT9 557.720 - S. A. Moinho Sana1era.5o: Ciba Aktiengeselschaft) tas S. A.
N9 666.361 - Kinrokuro Iwata.
1‘19 635.958 - Mosonmagyarrovari
N9 668.264 - Ficsa Financiamento tista Industrias Gerais.
..en.Ciba Ltd.).
Mezogazdasa gi Gepgyar.
E9 567.233 - Antonio Ca/1(Pd° GoInvestimento e Crédito S. A.
"N. 681.019 - Ciba Sociéte AcionyE9 699.615 - Heirich Weiste.
N9 669.112, - Isoterma Com. Ind. mes.
cna (cm alemão: Oba AktieageselN" 750.223 - ErwIn Muller
N9 576.217 - Real-Brool Ltd.
e Representações Ltan.
iscara() - (em in.J.ês: Ciba Ltd ). G.
N9 586.348 - João Carlos Bitten669.510
Cia.
de
Imóveis
Lago
E9
1.a, 682.051 - United States Rubber
court da Costa.
N9 750.259 - Ciberbrás Ind. e CoS.
A.
C,:laaany.
mercio de Automação Ltda.
N9 593.807 -. Fábrica de Calçados
E9 669.783 - 1ndic Organização Pesil Ltda.
N? 690.772 -- Metalúrgica Sulartna
N9 750.535 - Confecções Solog LiNacional
de
Desenvolvimento
da
in/Ma.
mitada.
N9 601.118 - (Indústrias de Meias
Laboratorios Branova
1; 990.944
E9 750.560 - Restaurante e Chur- dustrialização da Construção Ltda. Elenstil. Limitada.
ri. A. Ind. Quimica Farmacêutica. rascaria Tanagra Ltda.
S./C.
E9 603.215 - Ancora Indústria C
N9 670.544 - Administradora CarN . 691.7a3 Societe AncinyN9 750.561 - Cantina e Pizzaria A
Comércio Ltda.
ma (cm alemão: Ciba Aktiengasells- Muzzarela Ltda.
deal S. A.
E9 609.548 - Migon Indústria, e
ah-f-a. (em inglês: Ciba Ltd).
N9 670.639 - S. A. Indústrias Reu- Comércio de Artefatos de Cimento
N9 750.562 - Ind. de Carroceria
N° 692.340 - Eli Lilly And Com- Mandarim Ltda.
nidas F.. Matarazzo.
Limitada.
ps ny
625.181 - A. P. Green do BraN9 750.850 - Miguel Kassis.
E9 670.901 -- União Brasilaira Dis- silN9
N° 692.596 - Farbenfabrieken
S. A. Comercial Industrial e TécN9 750 831 - Eduardo Augusto tribuidora de Tecidos S. A.
Bra er Aktiengesellachaft.
Muylaert Antunes.
N9 670.908 - Cet. Construções e nica. 635.935 - Helio Nicolay.
N, 692.606 - Chemierwerk HobN9 750.832 - Eduardo Augusto Engenharia Urbana S. A.
N9
burg Zweigniederla Der laeutschen Muylaert Antunes.
N9 637.593 - Promovendas PromoGold-Und Silber-Scheideanstalt Vor671.033
Artefatos
de
Metal
N9
750.834
Eduardo
Augusto
ção de Vendas Ltda.
N9
mais Roessler.
Deca S. A.
Muylaert Antunes.
N9 639.053 -- Confecções Nigri LilaT• 693.545 - Unin Carbide Corpo:
E9 671.533 - Cia. Nacional de mitada.
N9 750.837 - Eduardo Augusto
Economia e Crédito Cianec.
:ta .on.
Muylaert Antunes.
E9 639.266 - Edgard Schwery.
•
N9 693.722 - Laboratório Terapica
N9 671.659 - Dom lis Gás S. A.
648.800
linaribo
S.
A.
Ind.
E9 644.381 - Krupp arIetalurgica
E9
Paulista S. A.
N9 671.903 - Irmãos Gequelin Li- Camp o Limpo S. A.
e Comércio.
Nç ' 695.334 - Jan Marcel Didier
E9 647.173 - Atlas do Brasil InN9 649.095 - Elgin Fábrica de mitada.
Aron Samuel.
E9 676.752 - Textil Gabriel Calfat dústria e Comércio S. A.
Máquinas de Costura S. A.
The Singer CompaN'• 512.647
14, 647.225 - Cooperativa de Con14, 651.335 - Domus Incll. Ltda. S. A.
dos Bancários do Rio Grande
653.213 - Marcadora S. A. Insumo
N9
726.572
Laboratorios
Hasbon
E9
-N 4 622.041 - The Singer Compa- dústria e Comércio.
S. A. Produtos Quirnicos Farmacêu- do Sul Limitada.
ny.
N9 653.68( - Fortaacedora e Ex- ticos.
1n19 648.774 - Ecodil S. A. EMprêN è 527.896 - tainnond Power Spe- portadora de Madeiras Forex S. A.
N9 403.906 - Frigorífico Armour sa Comercial de Importação.
eia.,s Corporation.
654.351
Ferramentas
StanN9
do Brasil S. A.
,E9 640.578 -- Martini &Rossi S.
N'è 539.893 - Máquinas e Equipa- dard Ltda.
p. A.
468.036
José
Ramos
Viterimaatos Mello S. A.
N9
654.846
Boqueirão
Ltda.
InN9
N9 655.306 - Toai Terrinha Aaricono.
N . 533.563 - Gosselaar'S Industrie dústria e Comércio.
la e Industrial Ltda.
615.469
Frigorífico
Minas
GeaIr n daslsondermen ing N. V.
N9
659.935
Malharia
e
ConfecN9
E9 657.837 - IViono Azul S. A. Corais S. A.
Tecnogeral S. A. ções Gimol aada.
E' 047.54
marcial Industrial y Agropecuária.
Coin . e' ind.
N'è 658.848 -. Rontoil S. A.
N 750.292 - Unica Ind. e Com.
N 658.851 -• Fontoll S. A.
da Cartonagem Ltda.
629.223 - Cooperativa Agrícola
27" 750.293 - eine Caehoeirinha
de Cotia Cooperativa Central.
niu,s' S. A.
N'è 629.238 -- Cooperativa AgriC012,
E '153 . 810 - Ramon Dano D'uarde Cotia Cooperativa Central.
te Verga.
E9 60.305 - Laboratorio FarmaN 750 922 - Eduardo Augusto
cêutico internacional S. A.
a5- laca : Antunes.
E9 640.519 --- Antonio Ferreira da
CMPR2SA"IDIDIVIDUA,14
N 750.323 - Eduardo Augusto
Costa.
. • Pia ienes .
N9 655.320 - Milton Par! teU, SiN '750.924 - Eduardo Augusto
Soichet e Helio Gomas Cruz.
mão
.mis.
• 1Farmagriculit S. A.
N9 657.0d7
I-25 - Eduardo -angusto
-mportaçã o e Exportação.
Amimes.
•
DIvulgaçâo
N9 658.400 - • aaboratorios Prismut
N• '750.826 - Eduardo Augusto
a. A.
-. a _ aintunes.
N9 659.417 - Ind. Brasileira de
N' 750.829 - Lasole Fiscalização
arodutos Quinneus S. A.
Pualieltaria Ltda.
Sou.za Frei; ar 659.419 -- Taaiz
N , '1.10.838 -- Eduardo Augusto Muyas.
OREÇOI
CR$
ckaa
itiL.,
N' 659.667 -- Rata & Cia. Ltda.
- Cia. Swift do Bra:\"
' N'è 653.073 - Ibia Instituto Dioquimico inter-Americano S. A.
70.897 -- Manufatura de BrinN è 668.434 - Carlo Erba S.p.A.
c,aa.cai :•a'strela, S. A.
N9 668.592 - Ormonoaera pia Ri750.a98
Manufatura
de
Brio•
chter
do Brasil S. A.
aliados Estrela S. A.
N9 669.615 - Instituto de canguli
N 750.999 -- a danufatura de BrinA
V
END4t
aucac-, Estrela S. A.
S.p.A.
N9 669.616 - Inst'a oto de Angeli
N . 4.36.461 - Wagner Electric CorNa
Guanabara
S.p.A.
a
poration.
N9 670.444 - Chas. Pfizer al Co.
N 543.617 -. Hamac. - Hansella
Ire.
Vendas? Avenida Rodrigues Alven iI 1
Gescllacha.ft Mit Beschrankter Hafecçâo
Septodont.
N9 670.554 tuna .
A. Farmacêutica
671.175
NY
Nè 571.193 - Fabrique D'Horiaga,Agência 1: Ministério da Fazenda
Ide Waldman S. A.
Braalleira Faria, 'az.
Nç' 671.182 - 1 . A. Farmacêutica
N 5a7.lai2 - Auto Transmissions
Brasileira Farmabraz.
Lte.
Atende-4ee
pediMs
pelo
Serviço
de
Reembi)iso
Poste)
Bardahl Manufactuu21
N? 671.183 - S. A. Farmacêutica
larealleira Farma.braz.
riirj Co-poration.
601.023 - Bardahl ManufactuNa 671.185 - S. A. Farmacêutica
Em Brasília
/dna Coraoratiara
Brasileira Ilarmabraz.
M.anufactu119 671.397 - ,Joanto Magazin
• 601.029 - Bardahl
Na Sede do 0.1 N.
Tring Corporation.
da.
ManufactuN 9 671.432 -- Eli Lilly and ComN .' 601.031 - Bardahl
pany.
ring Corporation.
N' 601.034 - Bardhal IVIanufac tu~11.4nd~owni.on•••••04.1...e.•nn
Na 671.646 - Domus Gás S. A.
alua Corporation.
O 70.508

Instituto de larizelq

Atividades Imobiliárias

Quinta-ferra 8
N9 671.055 - Domus Gás S. A.
N9 671.664 - Domus Gás S. S.
• N9 671.667 - Domus Gás S. A.
N9 671.684 - Domus Gás S. A.
149 672.172 - Instrumental Arbon
Ltda.
N9 683.076 - Laboratório Americano de Farmacoterapia S. A.
N9 684.238 - Calau Distribuidora
de Bebidas Ltda,
N9 685.950 - Beschain Croup Itd.
N9 690.008 - Unilever Ltd.
N9 690.192 - Christian Sten Sture
Cederroth, Cederroths Texniska Fabrik AB.
N9 690.195 - Christian Sten Sture
Cederroth, Cederroths Tekniska Fabrik AB.
N9 690.267 - USM Corporation.
N9 690.307 - Roux Laboratories
Inc.
N9 690.401 - Purex Corporation
Ltd.
N9 690.498 - Laboratório Americano.
N9 694.119 - Adolfomer Inds. Químicas S. A.
N9 694.148 - Artes Westerley Produtos de Beleza S. A.
N9 694.174 - José Maria Saltes.
N9 694.319 a- Bomprolar Ind. Quimica Ltda.
N9 694.818 - Farmacogonhinhas
Ltda.
N9 695.093 - Cia. Palennon Indl.
Ind. de Perfumes e Artigos de Toucador.
alF9 696.201 - Laboratório GeYer
S. A.
N9 697.'7'74 - Rossini Albernaz.
lq9 700.925 - Refinaria de Óleos
Brasil S A.
kQ 713.864- Ison S. A. Ind. Farmacêutica,
Diversos

DIAki0 OFIVAL (Sec.oW

n••n•cmove,

N9 670.549 - Administradora Novel S. A. - (Prossiga-se com exclusão desse artigo cl:.; escolas cl. 8, e
apresente a prova A art. 73 , do CPI
e se quiser outros exemplares em ordem).
N9 655.267 - Lanches Limoeiro Limitada. - (Aguarde-se o T. número
606.074).
N9 673.051 - Cia. de Produtos Químicos Laboratórios Verny. - (Aguarde-se o licenciamento do Produto).
Arquivado
1\19 587.316 - Dannemann Com. e
Ind. de Fumos Ltda. - Dancoin.
N9 673.368 - Yorkahire do Brasil
S. A. Artefatos de Ligas de Cobre.
N9 654.064 - Sérgio Puser.
N9 633.699 - Etablissement Marquint.
N9 712.841 - Lanifício Anglo-Brasileiro S. A. N9 791.433 - Danneman Com. e
Ind. de Fumos Ltda. - Dancoin.
N9 '791.434 - Danneman Com. e
Ind. de Fumos Ltda. - Dancoin.'
N9 '798.833 - Campos Sanes S. A.
Ind. e Com.
N9 657.557- - Sobrac Sociedade
Brasileira de Construções Ltda. (Arquivem-se os processos acima relacionados).
Divisão Jurídica
Em 2 de outubro de 197u
SOCA° LEGAL
Exigências
Cumpra Exigências:
N9 172.555 - G. D. Searte •-& Co. Diversos --

Out!bro de 1C70

Thornpson Ramo V'efidricize In c.
Ind. e Com. Atlantis Leftsil.
(junto à pat. PI têrrno n 9 144.933). - '(no recurso interposto ao iode:ca.
Anote-se o recurso interposto ao n- mento do termo n 9 64:1.4(1, r) oca
deferimento da pai. PI termo núm e- Duratril).
ro 144.933.
Santapaula Melhoramentos E.,1.1
Thompson Ramo Wooldridge, In c. (no recorso interposto ao deferimea•
).
to
do
termo n 9 645.947, expressa° Cer(junto à pai, PI ¡ ermo n 9 150.107
- Anote-se o recuar interposto a o tificado de Assistência Médica Fenda
indeferimanto da pat. PI têrmo n ú_ liar do Pronto Socorro Santa Paula) a
mero 150.107.
Santapaula Melhoramentos S.A.,
Pucci S.A. Artefatos de Borracha (no
recurso interposto ao deferimento
(junto à nat.. MI termo n9 161.941) • da
exp ressão Plano Assistência Mé_a Anote-se o recurso- interposto ao
dico Familiar do Pronto"Socorro Sana
indeferimento da pat. MI termo nú - ta
Paula, têrmo n 9 645.948 - marca
mero 161.941.
Pronto Socorro Santa Paula, tarino.
nQ 645 950).
Recursos Interpostos
S.A. Ind. e Com. Chapecó (no re-'
curso interposto ao deferimento do
S. Paulo Alpargatas S.A. (no re- termo n 9 645.051, marca Xa-R.,
curso interposto ao deferimento da Christian Gray Cosméticos L'alaa
pat. PI termo n 9 151.938). •
(no recurso interposto ao indeferia
Metalurgica Oriente S.A. e Meta- mento do termo n9 648.514, morca
lúrgica Triângulo S.A. (no recurso Nice-Cream).
interposto ao deferimento da pat. MI
termo n9 170.959). - Cumpra a exi- Unilever Limited (no recurso inter-,
gência o requerente.
posto ao deferimento dO termo núme. n
Metalúrgica Oriente S.A. e Meta- ro 652.052, marca Lava tez).
lúrgica Triângulo S.A. (no recurso
Instituto Brasileiro de Adm. Muniinterposto ao deferimento da pat M1 cipal Ibam (no recurso interposto ao
termo n a 170.960).
deferimento do termo n 9 658.778.
marca IBA5
Fabus Associação Nacional dos Fabricantes de Carroçarias para ónibus Jacyr Boechart & Cia. (no recurso
(no recurso interposto ao deferimento interposto ao deferimento do termo
n9 902.088. marca A Bulivar Calças
da pat. PI termo n 9 192.868).
Biomatic Ind.. Com., Exp. e ImP. dos). - Cumpra a exigência.
de Aparelhos- Científicos Ltda. (no Rep
ublicação: - Diretor r;eral
recurso Interposto ao deferimento da
Divisões - SerViços e Seções
pat. PI termo n 9 141_793).
Abraham Sabomon Politanski (no
D.O. de 29-9-70
recurso internosto ao indeferimento
da pat. MI termo n 9 166.461).
Em 2 de outubro de 1970
Exigências

Cumpra Exigências:
Cluett, PeabodY as Co., Inc. (Junto
ao têrmo n9 492.589).
Ernst Jacobi 83 Co. Kommandítgesellschaft (hia t o a° térnlo 583.078)•
Colg ate Pahnolive Company ' (junto
ao termo n9 604.772),
Phillips Screw Company (junto ao
termo n9 615.373) .
Produtos Químicos Lysoform Ltda.
(junto ao termo n a 660.107).
Ind. de Rolhas Santa Cruz Ltda.
(junto ao termo na 655.a75) - Anotese o recurso internosto ao deferimento do termo n 9 656.775 marca Santa
Cruz.
L'Oreal (junto ao termo n 9 664.916)
•- Anote-se o recurso inter posto ao
Indeferimento do termo 664.916 marca Moina
Indústries Granfino S.A. (junto ao
têrmo n9 6a4.471). - Anote-se o re'curso Interp osto ao deferimento do
tênno n 9 694.471, marca Três Palmeiras.

Diversos
Cooperativa de Trabalho de Moto'
ristes de Veículos de Transportes de
Passageiros do Estado da Guanabara •
Transcoopass (no pedido de cadocte
"dade do título Transcona n9 330.515).,
- Não se conhece o nedicto de cadu.
cidade supra, porque foi oferecido an.;
tes de se comoleterem os dois erice
que se refere o art. 3'10 do gli o 1 rPt.
(Dec.-Lei n 9 1.005. de 21-10-69) cote
renorta em linhas gerais o 'anterior
(Dec.-lei n9 254. de 28-3-67), vigente
ao tempo do pedalo.

N9 681.935 - Syntex Corporation.
-- (Aguarde-se o T. 681.934).
N9 196.650 - United States Steel
Immuni S. A.. Produtos Biológicos Corp. - Arquive-se.
e Químicos - pedido de prorrogação
N9 196.943 - Siemens Aktiengedo T. 232.845). - (Indeferido o sellschaft. - Arquive-se.
Pedido de prorrogação por ter sido
apresentado fora do prazo regulaExigências para marcas
mentar).
N9 292.063 - Sociedade Paulista
Cumpra Exigências:
de Artefatos Metalúrgicos S. A. Toyo Rayon Co. Limitad (opoente
(Arquive-se o pedido de prorrogação
em face do disposto no .a 29 do artigo da marca Textel - termo n 9 496.689).
Notificação
166 do CPI).
Diversos
Joiafada Jóias e Relógios Ltda. Denois de decorrido o orP7o de 60
pedido de prorrogação •do T. 246.939.
dias, a partir da p resente dota
-- (Indeferido o pedido de prorroga- N9 638.964 - Arco S.A. Instituto
para recurso ou imov ann-an o
ção n9 95.071-69 por ter sido o pre- Faxinam Biológico. - Arquive-se.
se nenhum interessado do mesN9 904.666 - Laboratório Searle
sente registro prorrogado até 7 de
mo se valer Doe m not t tic ogns
Sintético Ltda..- Arquive-se.
novembro de 1979).
os reouerentes abaixo ir eori oTouring Club do Brasil (Sociedade
nados para comP e recer (iete
Brasileira de Turismo) - pedido de
D enartaniento. a fim de enetoar
Serviço de Recepção,
Prorrogação do T. 251.912). - (Ino pa e amento do taxe rinel. dendeferido o pedido de prorrogação por
tro do prazo de (A d i as, conta"
Exigências
ter sido apresentado fora do prazo
dos da data em aue iV . r PXT)i. n
Recursos Inle-r,ostos
regulamentar).
recto aquele prazo de recurso:'
N9 459.977 - Paula & Cia. Ltda.
Cumpra Exigências:
• Metalúrgica BrIstol Ltda. (no re- (Arquive-se o pedido de prorrogaMarcas Deferidas
Angel Antonio Sabato e Vicente curso interposto ao deferimento do
cão tendo em vista o ti 29 do artigo Gargiulo
realstro n9 311.404. marca Bristol) .
(junto
à
pat.
PI
tenho
nú166 do CPI) .
N9 576.462
• João Pereira da Silva (no recurso
industal
mero 152.923).
Industal
interp osto ao indeferim-nto do termo S.A. Ind. de Estruturas Metálicas
Indústrias Viliares S. A. - no PeRussell Company, Inc. (junto n 9 361.963. marca Garoto).
classe 11.
dido de prorrogação do T. 258.971. à Jack
pat. MI têrrno n9 1'72.473).
S.A. Fri g orifico Anelo (no recurso N9 646.952 - Madesco paadesco
- (Indeferido o pedido de prorroanão por ter sido apresentado antes Deca S.A. Ind. e Com. (junto à Interp osto ao deferimento do termo Glog owski e Wolff S.A. Máoi t inas e
Acessórios para Ind. Textil - classe 4.
do Prazo regulamentar) .
pat. MI termo n9 142.889). - Anote- n9 447.320, marca Fazenda Velha).
N9 672.883 - Morato
N9 468.797 - Custódio de Almeida se o recurso impetrado por Metalúf- Termomecânica São Paulo S.A. (no
Confecções
Cia. (Arquive-se o pedido de pror- gica Oriente S.A. e Metalúrgica Ma- recurso interp osto ao deferimento do Morato Ltda. - classe 36.
rogação em face do disposto no 29 riotti S.A. - Ao deferimento da pa- termo n9 456.949. marca Textilinetal N9 603.417 - Diadema - Fla oão e
Tecelag em Sant'Ana S.A,
tente MI termo n9 142.889.
Tal) .
do art. 166 do CPI).
classe
37.
N9 653.110 - Ab-Flex Brasileira Borg-Warner Corp (junto à paten- Brasil OiticiCa S.A. (no
recurso
in8. A. Móveis Estofados. - (Prossi- te PI tênno n 9 158.504). - Anote-se terp osto ao deferimento do termo nú_Marcas Indeferidas
aa-se com exclusão dos grifados de o recurso interposto
ao
ns. 5 e apresente a prova do artigo to da pat. PI termo n - indeferimen- mero 461.557. marca Ricoil).
N9 540. 088 - Sterotriol - Pedra
9 158.504.
Armações de Aço -Probo] S.A. (no Breves
73 do CPI).
& Cia. - 'classe 3.
recurso
Interposto
ao
deferimento
•do
N9
Chesebrough-Pond's Inc. (junto à termo rer 543.857, marca Sonular).
688.913 - Mofei-Uca - OTIS
N9 656.083 - Guaporanga Constru- pai.
MI
termo
n
9
Química
Intercontinental Farmacêu1137.106). - %no'ora e Coma Ltda. - (Aguarde-se). te-se o recurso interposto
ABC Rádio e Teanaatfo S.A. (no tica Ltda. - classe 3.
N9 663.819 - Metalúrgica Mastran- rimento da pat. MI termo n ao defeN9
9 167.106. recurso interposto ao deferimento do
690.450 .- arparei - Labora++
drea S. A. - (Prossiga-se com extêrmo na 598.936, marca Cilhe Ouro todos Branova S.A. Ind. Química a
clusão de arpões cl. 18, arpões de
Eastman Kodac• Company (junto à Fino),
Farmacêutica
- classe 3.
earregar cl. 18, lâminas para barbear pai. PI termo n 9 128.656). - AnoteUnilever Limited (no recurso inter- N9
e navalhas para barbear el. 48, e se o recurso interposto ao indeferi- posto
445.926 - Diana - Cia. Brasiao deferimento do termo núcumpra-se o art. 73 do CPI).
mento da pai. PI termo n 9 128.698.
mero 6: 13.007, marca Tmelux)..
leira de Produtos de Aço S.A. - elas.'
st 11.
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N° 147.310 - Uma base para teleN9 496.273 - Bralon - Cia. Era- N9 674.492 - Calçados Juanito Li- despacho de arquivamento, publicado fones com fichário de endereços teleO.
(Seção
III)
de
16-6-70,
D.
no
mitada.
Sileira de Feras Sintétkcas Naálonsix
fônicos de pronta catalogação em cr-'
- • clakse 22.
N9 688.870 - Marcos Keutened- para o fim de dar prosseguimento ao dem alfabética - Eltronik Ind. e Coui
569
362
Gmega.
005(4
Auto
processo.
N9
jian.
de Artigos Eletrônicos Ltda.
Ocema - classe 11.
Mecâniez
No 639.827 - Cia. Riograndense de
Notificação
N" 59'; 204 - Alagará - Angará
Negócios S. A.
Transferências e alterações de nome
Adm. de r,,:ras tda. - Classe 11.
do titular de Processo
Depois de decorrido o prazo de 60
NO 598.090 - Bremen - Aços BreDiversos
sse 5.
meti Ltda. - Cla
dias, a partir da presente data para
Foram mandadas anotar nos procesN9 669.956 - Magaldi-Mala U'u- recurso e se nenhum interessado do sos abaixo mencionados as seguintes
No 620.314 - Pet Powel Tools mesmo se valer ficam notif cados os
Portable Elyeetric Tools, Inc. - Cas blicidade) Ltda. - Aguarde-se.
requerentes abaixo mencionados para transferências e alterações de nome
e 11.
NO 748.921 - Confecções Pomar Li- comparecer a êste Departamento, a fim do titular c.e processos:
NO 621.313 - N. S. Aparecida The Falk Corporation (transf para
Vomecedora, de Pedras N. S. Apa- mitada. - Arquive-se.
de efetuar o pagamento da taxa final,
seu nome da pai. PI n° 67.344).
ceeida Ltda. - Classe 4.
NO 748.CP'S - M. Edmundo Rodeidentro
do
prazo
de
60
dias,
contados
No 630.123 - Bahc - Aeroquio gues . Proc1C.ç3es AriLticas. - Arquida data em que tiver expirado aquêle
Corp. - Classe 11.
Exigências
ve-se.
prazo. de recurso, No 632.361 - Ferrocima - FeneciNO
661.660
Laboratório
S.
Luiz
Ind.
S.
A.
Classe
5.
ma Com. e
Cumpra Exigências Técnicas
Ltda. - Arquive-se o presente pePrivilégio de Invenção deferido
N9 633.294 - FLC - Societe
dido tendo em vista que a prorroga4o
Sail - Classe 11.
N o 184.034 - Clemente Scornparin
foi anotada no reg. 172.9i.8, de aco-N° 173.371 - Nóvo tipo de fita
No 636.115 - Sivel - Sivel Socie- do com a legislaçáo em vigor.
Amsted Industries Inc. (junto as
gravadora de sons - Eny de Castro
dade Imobiliária de Vmdas e Empatentes: PI têrmo 191.015 -- 152.493
Perret.
preendimentos Ltda. - Classe 4.
- Divi..
- 192.608 - 192.618 e 192.720).
No 637.253 - Cohidra - Cohidra Republ.cação: Diretor eGeral
Notif cação
Seções
N" 147.650 - Union Cabide Corp.
sões
Serviços
gem
S. A. Hidráulica Terraplena
Ficam
noti:icados
os
requerentes
- Yamashita Yukio.
Classe 16.
No
D, 0,, de 29-9-7'Q
abaixo mencionados para comparecer a
17.955 - Stauffer Wacker SiNo 166.391
No 642.210 - Kecord - Irmãos Se'este Departamento, a fim de efetuar licone Corp.
rafim Ltda. - Classe 36.
de outv'n.o de 1970
Em
o pagamento da taxa final e da priNo 651.901 - Forpasa - l'orjas PÇ.No 186.151 - ' Adelino Mantovani e
meira anuidade, dentro do prazo de
infla Fo.pasa Ltda. - Classe 11.
Reconsideração de Despacho
Oriando Pache re.
60 dias.
No 661.149 - Grani Green Ubatuba
N" 195.398 - The Upjohn ComGrani Green Ubatuba Ind. e Com.
Priullég:o 'de Invenção deferido
Wapsa Auto Peças S. A. (no pepanv.
de Mármores Ltda. - Classe 4.
NO 698.289 - Bandeirantes - Cia. dido de reconsideração do despacho 'No 155.067 - Lâmpada elétr.ca ,
195.399 - The Liai-nous ComBandeirantes de Habilitação Popu- que deterá, t pat. têrmo 123.042) principalmente ..dostipos mignon e mag- pany.
*
nonette
a
gás
luminescente
Blindex
lar - Classe 11.
- Nego acolhimento ao pedido de reN° 195.445 - retporte Titaniiun Liconsideração e mantenho o despacho Construções Elétricas Especiais e BlinExigências
mited.
de deferimento, publicado no D. O. dadas Ltda.
N o 195.447 -. Alcirich Cheinical
(Seção III) de 18-12-64.
163.006
Máquina
com
aguNo
Cumpra exigência:
Company, Inc.
Indústrias Têxteis Barbéro S. A. lhas providas de um &hal para a faNo 652.187 - Francisco Varga mo(no
pedido de recog sideração do des- bricz .:::o de material de pelúcia - Veb
Retificação de Pontos
Meu.
No 666.328 - Tenapar Adm. e Par- pacho que indeferiu a pat. P1 érmo Nahwirkinaschinenbau Ma imo Karl1\1° 194.835 - Bico espa.hador de
94.987) - Nego aco'himento ao pe- Marx-Stadt.
ticipações S. A.
água para mangueira Metalúrgica
dido de reconsideração e mantenho o
No 550.814 - H. Kienitz.
Privilégio
de
Invenção
indeferido
No 571.793 - Inds. Textis Renaux despacho de indeferimento, publicado
e Estamparia Mana Ltda. - Pontos
N° 143.396 - Ne.vo modélo de h..dhé publicados em 30-9-70.
-- Sociedade Anônima.
no D. O (Seção III) de 14-3-62.
Horácio Saes Filho (titular la pai. - Grandes marcas Internacionais S. A,
IV 644.078 - Malharia Lunetex LiN° 167.377 - Processo para a proPI têrmo 168.109) - Reconsidero o Ind. e Com. de Bebidas.
Imitada.
dução de uréia por síntese de arnoniaLanifício
Kurashiki
660.180
No
co e anidrido carbôn:co, com recirculaj o Brasil S. A.
ção total da parte não convertida em
No 567.418 - Laboratório Mercex
uréia - Soam S. p. A. - Pontos
Limitada.
publicados em 30-9-70.
N. 633.701- Park, Davis & Compa11y.
No 167.803 - Apeifeiçoamentos so.NT9 643.206 - Laboratórios Sirftobre ou relativos a processos e mate'Iarma Ltda.
riais para lubriticação de mandris e reNo 650.702 - E. Merck Aktiengeseicipientes de extrusão Cornpagnie da
lschaft.
Filage des Métaux et Des Joints Curty
No 689.104 - Química e Farmacêu(Ceblac) - Pontos publicados co: 30
PRODUTOS
NACIONAIS
tica Nikkho do Brasil Ltda.
de setembro de 1970.
No 689.722 - Institut-) Medicamen,
-N° 158.962 - Nova disposição era
ta Fontoura S. A.
REGULAMENTO
aparelho televisor - Luiz Emir Rossin
No 889.725 - Societe D'etudes,
Recherches et D'Applications Scien- Pontos publicados em 29-9-70.
tifiques et Medicales l (Erasme) S.A.
N" 158.142 - Aquecimento por liN" 689.924 - Dr. Madaus & Co.
quido ou a vapor para cilindros de ca1.079
20
IvulgaçSo
cyanamid
711.195
American
No
landras - Joh. Kleinewefers Sohne romrany
Pontos
publicados em 29-9-'0.
Mitsubishi
Rayon
Co.,
No 520.264 Limited.
N" 158.129 - Garagem Portú.'til
.643 - Cericast Ind. e Com.
PREÇO: NCr5 0,
1' .
Américo de Miranda Sampaio - Pon.de Ca ndos Lt da.
tos publicados em 29-9-70.
No 615.953 - Representações BiNo 165.318 - Aperfeiçoamentos em
cos Ltda.
ou relativos a torneiras e válvulas No 635.106 - Comercial e Imp. cie
p. VENDA
Ireneo Klausberger - Pontos publica.
k er. agens Vibo Ltda.
dos em 29-9-70.
No 650.541 - Roldão Martins da
Na
Guanabassa
;Ccsta.
•
N o 158.188 - Aperfeiçoamentos em
]\•/ 652 710 - Majer Zemel S. A.
cabeças de prensa Aktiebolageil
Avenida Rodrigues Alvea n9
ind. e Com.
Malcus Hohnquist -- Pontos publicados
NO 652.748 - Tecnoluvas Textil e
ern 29-9-70.
Material de Proteção I4,dustrial
Agência fls
oaitada.
N' 153.781 - Aperfeiçoamentos eia
Motores
S.A.
N9 654.834 - Bahia .
Ministério da Fazenda
ou relativos a saltos metálicos pari
N9 661.079 - Lojas Rivo S. A.
calçados - Fábrica de Saltos Pinhei*i\r 666.174 - Dargel EmpreendiAtende-ce a pedidos peio Serviço de ReembeAse Postas
ro Ltda. - Pontas publicados em 29
mentos Imobiliários Ltda.
de sc.‘tembro de 1970.
No 663.336 - Josué tuteai() de 011N° 151.325 - Processo para ,ir.)Ban Brasília
a.
duc:io c'e corantes azolcos ii -n,•:11:;•
.3.>f9 663.719 - Sonr,e1 Sr. eieda de . InNa
sede
_do
D
.
I
.
.
solúveis em água - J. R. Geia
Ju.st ,-irl deR1, 1r,geração Ltda.
S. A. - Pont--ts pubnc,alo: em 2.9
No 871.023
de setembro de 1970.
.ni?oree'ite S. A.
Macio 1iirseh Mala.
:NO 67t426

Exportãção Temo rária

D:.".R:0 OFAL (o Pd )Cáro

de

25?1

C--. AF2ACVER'de - 111COS DOS UELMOS
DEPRWIJLÉGO

TERMO )J g L3 .84 de 26 de janeiro e* 195;
Requorcate: aumAr , , «R, INC. a-E.U.A...
Privilegio de Invenção; "UMA UNIDADE DE SUatearE0
RaIllaiDICAUES
1- Uma unidade de importo ', caracterizada polo fato do compreender
um membro de °aporte dotado de !longes com um rasgo em forma de T, uma
braçadeira dotada de uma orelha de ajustagem no dito rasgo e engatando
ou ditos flangee, um Peecoço conectado ao exterior do dito membro de so
porte e melou de sujeição eegurando a dita placa de face ao dito membro
de aaaosrea-eendo a dita orelha adaptada para receber e suportar o gancho de um braço de eequoaru dm forma de gancho.
A requerente reivindica a prioridade do coreeepondente pedido deP2
eitado na Repartição de Patentes doe tatadoa Unidos da America em 30 dof
janeiro de 1961, sob A 2 856e0.
Ponto a d 1 do total de 16 ponaoc apreeentadoe.

22/2.9

AO

/3

aivotat a@ aetramidade0 de braço de alavaaoa tamanao lu
p as. e que aog
We de elemento do limitação do movimento do ansento em relaçãp e caixa,
bas;e, situando-mo o ouporte no latoral
do assento imediatamente na fraga
to da placa lateral dotada de rasgo c o rrediça e, o suporte preso
e cai,
ta base, deelocado, frontalmente em ralação ao ' enteriore
e

Ponto n a 1 do total de 2 pontoe apresentado,,

5

/

o

is
o

•

,rg
/

„PS
e

25
49

t2RMO Os 165.346 'do 17 de julho ac
kquerontes LESNIDAS ANTONIO MARTINS CARLINI.

ileamu

dãO PAULO.

Privilegio de Invenção: "NOVA FERRAGEM ARTICULADA. PARA SOFSS - CANA

E SIMILARES"
BEIVINDICAÇOEg
-

1.63.626 de 22 do outubro do 1964
GUANABARA
)riatilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELACIONADOS COM TORNEI.
RÃS E SEUS ACESSÓRIOS
". I
•
CEJ VINDI CAOES,
Requerente: "EDUARDO DE LI M CASTRO NETO"

"NOVA FERLOEM ORTICULADA PARA SOPAS-CAMA . S SIMILARES", calmo-

terizada por se constituir de um conjunta de peans motálicas dispostas/

.

APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELACIONADOS COM TORNEIRAS E SEUS
especialmente nas torneiras cujo tubo 4 liso. na extretlidado-

aos laterais do sofe,.tondo uma cantoneira base fixada ao lateral da ca

etddóRIOS,

taa inferior que suporta o assento, onde articulam nas suas extremidades
dois braços de alavane e aor meio de eixos situados em suas extremidades

posterior, caracterizados pelo fato de dotar-se a torneira com duas no
vos peças c omp leMentares. atravesaadas pelo tubo da torneira,
peças estaQ
que sáõ t -a- o espelho (nau solich:rio com o -laaa) eonstituido-de
IAM e
calota esferica, que na periferia e dotada de uma concavidade profunda.
coniforme furada no fundo o -b- um tronco do ame tubular (calço) aberto

opostas a uma placa fixada no lateral du enaSsaa de modo a configurar

a

interligação entre o dito enceuto e a caixa base. do sofá-cama, montando
-se o segundo braço de alavanca tracionado em relação e cantoneira base
Dor melo da moi !? . 11.coldal situada dm pontos ideais dos mesmos; polo /
rato da placa lateral do encouse atesule na axteamidade de sua foco la
toral,

uma projoçào ou pino ou eixo situado na altura do vertioe forma

de lado a lado, por um raséo longitudinal eareito e dotado de um sulco
no contorno, proximo a ontremidade com amior .".4'netro -(base do cena).
Ponto 14 9 1 do total de 2 pc-itos aprcoontadoo,

to pelo encontro de face fronte. e fundo do =cesto, eixo esse que coa
ticura pino corrediço us corre em raago. situado verticelamonte em outra
placa metálica quo no limita lateralmente a linha de encontro de almofa
te que confl.éhra o aosento coo a dita que configura o anocisto, servindo
lo interligação entro ambao, limitando o movimento do abertura ou abai.
aumento do . oncesto polo deslizar do pino corrediço no rasgo da p1aca;p2
to fato do, estando o soal Damado como tal haver superpooição entro ao
notalicas laterais terminais da almofada do encesto e da almofaIa do assento, de tal modo que o rasgo que forma a corrediça para ;pia
placas

ao da placa do ewesto, fica cobrindo exatamente a linha vinha da
porficie

$11.-

da almofada do ancesto, paralelamente ; mesma; polo fato de Ist:

wer interligeeão entre e almofada do assento e a caixa base do sofía-aaL4 , ctafiguraa, ,or dois, suportes laterais situadoeaquando o sofá uma
du eaao tal, a.

ues am am relação ao outro adotados de pinos qac

Kt.2. 1

5

0.01nNMP,7

Outubro de

OF:C:AL (Sen . o III)

2592 Quinta-feira 8

TERMO N 165..106 de

1 de outubro de 1964

Requerentes OLAVO DRAUSIO BANDINI

BEIVINDICA0E4

Privilígio de Invengio "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO NO SITEMA DE PROPU1
1810 DE NAVIOS"

1 - "NOVO 1, 4INEL PARA VEíCULOS EM UERAL", caracterizado pelo

ri

to de se apresentar moldado em uma peça inteiriça de fibra de vidro, de
formato perimetral correspondente' à linha do veículo no qual irá se g

REIUNDICACORS
G

SÃO PAULO

Modelo Industrial "NOVO PAINEL PARA VErCULOS EM GERAL'

TERNO N e 156.840 de 14 de fevereiro de 1964
Jtequerentes SPIRO S. NARANCIC - SIO PAULO

1 - " PERFE s .1

1970

x ReDi De O ITEM& pn PROPULSÃO DR NA

VIOS* caracterizado por compreender uma pluralidade de cilindros giratll
riba distribuidos adequadamente 'sob o casco da embarcações, hermetica -

daptar, e apresentando uma serie de tres aberturas relativamente oblongos.
Ponto n 2 1 do total de 5 pontos apresentadoSa

Mente fechadas nas extremidades, tendo anterior acentuadamente cenica
ditos cilindros são embutidos em tubos que deixam ,mente de fóra a

ei

tremi-dado &Sulca dos cilindrosl
Ponto nv 1 do total de 5 pontos apresentados,
2

5.
'TERMO N 2 165.111 de o de deiembro de 1964
Requerente: CARNEIRO DA CUNHA & CIA LTDA. . SÃO PAULO

LLV
TERMO NO 157.127 de zo de fevereiro di 1961..
Requerentes ESQUADRIAS METÁLICAS FERRARETTO LTDA. • SÃO PAULO,

Privilegio de Invenqóos "NOVA APRESENTAÇAO DE PRANCHETAS PARA MONTAGEM
DE

PISOS EvASSOALHOS",
REIVINDICACOER

1

"NOVA APRESENTAÇ1D PRANCHETAS PARA MONTAGENS DE PISOS E ASSOA./

LHOS", caracterizada por serem montadas duas superfícies (1) • (3) de ta
coe de madeira natural, preferàncialmente dura, de pequena largura, coa
alternilncia na orientação de grupos de tacos para cada UMA das superflél

Pri v ilegio de Invenção "BANQUETA-ESCADA"
BEIVINDICAÇOU,
Banqueta-escada, caracterizada por ser provida a banqueta de pl
iquena estrutura adiciona? ,rmando degraus, provida de pes anteriores,e
apoiada, do lado posterior, giratOriamente, atravez de orificios das suas barras vertict.is, em barra norizontal fixa de estruturada banque.
tf, barra esta que funciona como eixo para o giro da estrutura dos de .
graus, que, assim, pode ser escamoteada sob o assento da banqueta. Subi;
tancialmente como descrita e representada nos desenhos anexos,
On,co oon'A apresentados

es, Simultãneamente à disposição cruzada entre ou grupos de tacos de eg
da uma das superfícies em relação à outra, sendo ambas as superfícies /
montadas abre cada um dos lados da uma superfície (2) constituida de es
treitas ripas de madeira ouje dureza ip menor rio aquela que forma os t;
005, havendo ainda, entre cada par de ripas adjacentes pequenos vão. pj
Ta dilatação.
Ponto a2 1 do total de 4 pontos apresentado..

Ç IG t
TERMO N 2

157.680 de 3 de abril de 1962

Requerentes Monsanto Company

E. U.

A;

Privilegio de Invenção: PROUESSO APERFEIÇOADO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁCIDO
ADIPICO DE SUB-PRODUTO"
REIVINDICACOES
TERMO N 2 165.589 de 23 de dezembro IXs 1954
Requerentes ALLIED CHEMICAL CORPORATION
Privil4io de Invençan: "COMPOSIÇÃO ADEQUADA PARÁ O ATAQUE DO COBRE J
PROCESSO UTILIZANDO A MESMA*
REIVINDICACOE
1- Uma composição adequada paha o ataque de cobre e contendo poro
xido de hidrogenia, caracterizada por compreender de 2 a 12% em pele° d
peróxido de hidrogenio e de 2 a 23% em peso do ácido sulfUrloo dicsolv,
do em ágz...a a composição tendo um teor-total de lona cloreto e brometolk
vre inZerior a 2 partes por milhão, em peeo.
requerente
reivindica
a
prioridade
do
pedido
identioo
depositado
A
de Patenteie norto-amoricaha em 30 de dozemt ,?o do 1963 ao2.,
La n- 1:Irti. e ao
n ; Yi4.5"9.
1 do tota da 14 ponoe cpvz:;:scaaca.

1 . Processo aperfeiçoado para recuperação de Acido adípico de
uma mistura bruta de ciclohexanol e ciclohexanona, produzida por oxidação de ciclohexana na fase líquida com oxigenio molecular, caracterizado pelo fato de se destilar a dita mistura- bruta com vapor em

Uma

zona-

de separação, para separar da ciclohexanol e ciclohexanona, retirar as
partes da extremidade da zona de se paração, resfriar as ditas partes da extremidade, para daí cristalizar o ácido adípico, separando os cria
tais de ácido adipico do liquido-mãe e lavar os cristais separados,
Finalmente, a decositante reivindica, de acárdo a prioridade do
soorrespondente pedido depositado na Repartição do Patentes dos Estados.
Jnidos da Am5rica do Norte, em 7 de abril de 1961, sob no 10M50.
Ponto n O 1 do total de 6 pontos aprasentados.

ar.- ..(u r • •

_

osz,crAL

_

(Seção 111,0

Outubro de 1970

fSaanu e= 104,49f eu
til14(1

172,OMLX

2

do Julno de 1945

.

de novembro ee t966

aequerentar YAKULT S/A.

d equerento: =MIGA Sajdn LUZIA 3/A - 3/(0 PANYLO

Ocelo

erivS.)4gie do Salveração °numssno CEBAMICO PBOWETOR eárl MMAS e PLASTaS

USW'.

In dustrial
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INDUSTRIA E cOMÈRCIO 370 PAIO
MO9U0 DE ÈMBA G A GEM . PWTICA Palia

"NOVO

8m101,

LIZ VffilDnO.CORN SAS DEVar3TagfIES CaUSADAS PSIJÀ FOPlfIGAW.
.

aSIVINDICAGUk
- dlómeato Ja:Omico protetor das [mau e plantaa dd sequaar,
porto dou devastaçOea causadas pelas formigas,
1nvortlea

Cl; tubular

com

4

á0VJ

modao de embalagem p lástica

para

bebidaa e outros, ca

doterizada pelo fato de ser formada a partir do um

Orlracterizado aoe um troo

líndrico inferior de superfície I1sa

trecho

p rIncloql

cl

5 o qual

prolonga-30 auperlormentefi
formando um estrangulamento central da superfície suavemente

borda luperior em srojeçãd anelar-

recurvadup

curnatara ideal, cuja a

forimindo uba círoundanie de

aba ao

ao teunco-nrinico ou tuular, de modo a formar ilin4 canaleta concria

b arif çirlea

um estreito cilíndrico Ig
u almente .

ae sv p erflcie lisa, e de diâmetro igual ao
do trecho

diatancia convenier,tem , n r,e de região perif4rlen cup; -:eioe do cor .

cana/Juta entro enue reçlao do corpo trnneo-eenico ou t:uhular v

sup erl 'ormente

aue por sua vez forma

borda serifriea da

a ainda, o estreito trecho ollindrico Prolongando-se

I. borla-

cardo um trecho crliico de diâmetro gradativameste
laf .
eror para a superior, dito trecho formando na

de projeção unelrar,
o n t do 'ootal

pentoi

aPrea4dtadca.

p rincipal

d ecrescento

ou de outro

aente a base ou fundo
a cua superfície

modâio adequado

p rUpriamente

l atolramento

qualquer,

4 encaixada uma

sendo que, :111.al

dito da embalagem, apreaenta-s, co

lisa. tudo. Substáncia/menta Co

:no

ducrito

e Ilustrado nos decenhos anexos:,

F G.

tini

cri no

.

-

arresentado.

1,
CCM) /22 172.-42

d equorente:

.jd

24 de junno de 1965

INOCISTRIA OE FITAS BERA LTDA. - SÃO

?rivii4glo do Invenção "NOVA DISPCSIÇXO EM FESRO
TOS FLEXIVE.12'

Palia

t

•
aBIWSDICACOLIS

1 - Neve disposição . eaz forlo para vestoiírio ou obj6tow
reis", caracteriaada per duas tlrza. (1) e (2), a prim o/o:ira tenda a _ela
uleorporada uma grande quantidade de diminutos ganchos ()),

k tspOetos os.
ruindo uma

fileiras longliudinals e transversaie, e a tira ( Z

grande quantidade de diminutas Iseadac

( 4 ) ., covi,.1(0.4

2

cl4 17 da.' rale de 1965
STANO/ra , D ZI:ECiRICA S/A • = CUÁNARAU

1.69.56

priv,Iegio dn't ea'eãor-"EISTCMA TELSFÔNIÇO DE CAPACLTADE
i[mInne"

I

.s Nene a rosistiintec,

P ontoe

à

) ._ POj.

REIVI4UDICOWES

rI n 1 do total de 2 pontoa'aorecenZsdoa
.

1 _ Ststeaa telefônico de capacidada l

. compreender uma

p luralidade

i mitada,

caracterizado por

da e q ui p
arentos cauatadores conven.ciort-4Pin.

U=

zerligadCe por um ctoio tendo
largura da faixa limitada de capacidadn/
de- t r ana r.lseão, os ditosequipamentos necescitando
. de canais de larguras/
da faixas diferertsa para transmitir mensagens sOtre o dito oeio, meios ita
terpostos entre as extremidades do dito meio
. e dos Oitos equl.rotacntna pare
tdar aos . dltos equipa-enies acas
os° ao dito melo, e meio., para combinar co /
secar-a; c acpactro ca capacidade de

p

p edidos
A

iicolgmuà
.

BILUAR nenCW

de laraara de faixa dos

pos1tadb na

e quipamentos

sleopladoa por; transmi.."

r equerente r el v indtca a prioridade
do . corre spondente pedido dg
Re partição da Patentes doe Estados Unidos sob n2 367.514 -a, /

,
.15 de mato de.19o4

Poito

.1El.frAiDir!AÇO.E4

ila'a do total do 7 enatas ap'redectadoc.

• 1- P roceese. e composição para ot
-o,rmr:aabilttar tj, n51do,;;

54 . • n-

: Ar acteraaOon inicialmente o10
fato de a ' composição impor

t italr-se

para P r o p orcionar uma !-

tlr sãtre o dito Melo em qua:-.uer mimei: )1.

• -?: i.vt)Jeg.ola b.-.,..ame,.(isn o: 'PAU:WS° b; Ceivli)C3D„:10

. ,loa:011lzadr.ra cio:,

tr ansmisaão

luralidade de canais de larguras de :altas diferentes que correaponeeml..

aos

:s2R.Vd2 Ne Lb7.764 de 12 do março de lot,b
o lonquoreo: . TA K 03 1.it NCMI:£1,,A - 2 ão
'. :Paalo

lr,.6L6

de uma misiura aimpler“Aey gaaG-

•

:loa e para f.'ina, man proporçOen aproximadas de 1 litro
da'.
¡Jrtmelro pura 251,, grniaus Ao oegundo,
e naturalmente a p4ra,.dei, endo' se/ n 24mentas aguar:ida,
crim obtonio da orda. ,- . •
an ti;noia. puatosa, paro a nemogeneizaçãO
mletUra,
• i'orGu rt 2 1 do :otal de 3 pan!-As apradantadori.
1

,
lít-

L1
r
O so
.**

•

:
=èr'

so

tot

da parte.

borda livre da 0mb414

uem, uma estreta aba anelar voltada para fora, na qual

tampa metálica

ínterim

super iormente,

2r94 , -Rtild,-1,,:z-te'tta

«

,

CUL'.

que sente Ide InvouçZaz MXQUI.U.

.1. ..máqulaa porá racaer
lo lato de ser constituid a r=ne e.-2e c-)1d.:-..= nade
,
elbtores oec • polias, corretas da
nfter navalhe, de =a navalha de fite
g 1-310
ai dos mstorea, de uma

it uma porta de corrente, e k um . CapacitaddP'od cOndddsaddr:,,,,
.
.
lue ã carregado porum circuitó de carga ' e é desCarregado/

«,

1

voando u2 circuito de centelhamentó itbre :a porta
3

cáracterzadd po
wntados dois/

2

FIWA, U ."«

gSd‘a pelo outro motor, ura r4gue de eJpetYr:
su-115trics de graduação de . espesse:a./
Ponto nP 1 do total de 3 pentdá.

CDM

robalos de /
e acionada/

de couro aciom
eácala mi -

.)0S

=?...(.t)8

ti. =

,

N R 169.503 de 7 de'maio
RQ

-• Outubro de 1970

DtAFitO OFV.:!AL2 t

de

corren-

te, caracterizad a pelo fato de que o enrolamentdoaCundáris
do transformador do circuito de centelhamento

ou .

IgniçãO,

ligado 'a porta da corrente, de que Un interruptor 'é ligado/
através de una fonte de potencial em s‘rie CW2 oenrolamen.
to primírio do transformador, a que o circuito de carga do
capacitador ou condensador inclui um retificador e, aIem
disso, um outro transformador que aplica a corrente de car.
ga ao condensador, e um *circuito de disparo ou impulsão
vindo o condensador ao transformador
A requerente roivindica espricridades dos correspoa
dentes pedidos depositados na Repartição de Patentes dos. EA
tados Unidos da América, em 21 de setembro de 1964 e 9 de /
novembro de 1964, sob n o s. 397824 e 409793, respectivamente,

Ponto n o 1 do total de

4

pontoo apresentado'.

Tuely Na 161.843 de 17 de age,sto. de 1964./
Requerente; RONALDO R GOYANNES w'ESTA DO DA GUANABARA 3
e
IÉRm0 N e 171.863 de O de . 1=6590 de 1965
U.S.A.
Ilequerentee UNITED ETATEE STEEL CORPORATION.
DALVANIEk
FERá033
METAL
Privilág io de Invenção=„.."FABRICAÇTO DE
0J".
R8IVIN0IC421U

1 - Processo para produzir um artigo de metal ferroso que
tonet apenso uma porção galvanizada, caracterizado polo fato /
• aplicar, como revestimento de proteção à porção do artigo
devo galvanizado, uma mistura qie compreezie ácido bg

▪ nao

rteo o pelo monos uma argila do grupo que 'consiste em caulim o
attepulgite, o galvani..:er a porção não protegida pela imersão
do artigo em zinco.oemorcial ("spelter") derretido, sendo o r2
vestimento de pr6tação removível %As a galvanização.
deivindica a prioridade do pedido corresponden t e dep2
citado na Reprtição d .e Patentes dos Etados Unidos da Amá;loa
do Norte, em 17 de avisto de 1964, sob o n e 320.237.
Ponto no, 1 do. total de 7 pontos apresentados.
Itt1040 N o 173.346 de , 21 de setembro de 1965
Requerente: MOTOROLA, INC. = = E.U.A.
InvançãO; "SISTEMA DE IGNIÇÃO PARA MOTOR DR /
1'rd1711681* d o
ÇOMBUSTA0 INTERNV
—RETVINDICACOES

1 r,Om :datema de: ignição papa motor.de combustão/

Ip tçrmh emes_an.4014.8. 0.14-1141 5):0 1411100? kaga ktaalk 1-

Privilejlo de InvençZo: APERFEIÇOAMENTOS EM

ANTENkS EXTER

•

NAS DE TELEVISORES

Peivindlecc6ur1 - Aperfeiçoamentos em antenas externas de . Televlsores, compreendendo uma antena do tipo circular e caracterino conjunto $ um F/Gvo elemen.
zados pelo fato d,
to diretor, um elèmento . refletor.e um dicolo $ ajustados R
barra de sustentaçãO'e fixaçZo da ontem ,/
Ponto n o 1 do total de 3 ponto' ,,resentados./

•

(Ãui ritat-toit's. tt

(Se.cão

-1970-

ijà,510 bi si 167.422 .14 23 de teverei„ro de
2e4narantes 7 1- C37tTS: 12:4 01:1: 7 2114, - Uso ?aula 9rivil;gio de In v encint " D
i3PWITIVO Sana PROTIÇIO U.113 vtIo4
• CORA PO403 DR . AR?Il/fCIO"

Ofiftoi

6Y4590 á* 22 4* faiaretro d*
booreatbs &Dom uLao
janeirain
Wat* giviu90,4ffilk u ctsureq ORUMENTAL3
RnitINDUAÇO33

°MUER() O RIX AMMIL'.• constituído ma um oiumetru grs., MaIateitha dito e oaraotertzedo por aer am doloomOdece amada o*
4:#4 4uabapoe/çaa de do&efeocto ou laminem pontagoomtw
POnto
da natal C4 5 pda tcm, aDradentadno.
tcá$

itErTy.NDr,C10313

•

1- ,D 13203!2170 PARI PROTEÇÃO DIJ3 M103 CONTRA POGO3 DR IAClloiCIO, c a r acterizado por e, formar de
um dieco (1) fetto de
borracha e ligeiramente cOncavo,
dotado de um cabo (2) por baá
co, a de um furo central (3) pelo lado de cima, 'onde me encat,ca a Part e d e e '
egurança (4) do, togoa de artifício ou a Pont*
ka vOrotu doe foguetod.
Ponto e 4 1 do

rmano 40 wsono . ne I) de fevereiro de 19",
floga :ereatoe &PAU 8/6.
88IN
. 1,,,,ftwil;gia de Wonglioi

941WINA PARA 2431IC1R 3ORTMINN

total

du 2

pontoe eareeentadoe.

lwrw%

Pulara CONGELADOR OL34T61:10*,
WITVVIC/Q;CH.1

g Waguina do cor,oto com panela coaguladora gtx'aria,
Ura144rimi4a p olO'eotO do
oanola da congelscRo 8
iiez' montado nua ro1iptiot4
Crigorader 11,
eito, rofriaarado externaunnto,
uotro a paon14 ca4

•ladoca giratória a o recipiente refrigerante eixo a
ctoOol000Ipoctu ignO1 OCA 17, que ; p
roonotado com uu liquido tranamieeor

(5n,'

44 eri4

440 010 Offilgait1 11,Al tauoaratura

meeeee4ria di m4quilloa da sorwart4, ps.4"tç
*oia 4U0 COM L 'ucTur* do um
oi1Leetre Ou aenoev * 9a 4 liando o
ntuen dop;oLto do 111ULdo tratuslanor d.

trio ooneti guldo pela 414ri4‘41
na euparior 1.11. do rooloLonto caleigerador 11, 12.,
P onto n o 1 do total 111, 4 pia/atoe epreoentedoe.

1,..6T,093 de 11 de fevereiro de 1965.,k.
R equerente: Ai B. DICK COMPANy':. z.u.A.)
T£22:0 E*

,Pr1v114glo de Invançào: REVELADOS

;;IQUIDO PARA iMPRESSISU ELWROGR4FICk„

fleivincii:cocóesz/.
1 R eveiedor liquido cera im p
reasEo

al etrogroinaa, pare P.
eletrostáticos iater£es, care eteri;ada '
nor conter dm ai stema d•
solvente 'orgânico li qüido tendo ar
p onto da ' fulgor de 37,É 9C, uno
mate .
.rial resinoso de p olistirepo em
estado dissolvido em UM sistema de selvente líquida e p resente em UM4 q
uantidade dentro da faixa do 0,5 * 5(1
por peso, a um pigmento -corante
em forma finamente dividida auspe-nso
/18 dite soluça° de polisttrene
em voe q uantidade dentro da !sisa
de /
0,05 4 0,6% por _peso./
imagens

Rei v indicam-se os direitos de prioridade estabeloctdo*
em decorrencie de 1dCnticu soli citação, de
p ositada na R epartiçâo do Pa.
tente; dos Estados Unido % da Ameri- ,
de Morte, sob AO 344.355, em
13 dm
fevereiro fie 1964./
ruu-GO

•

n9 2 do Intel de 13 pontoe o3roduot4dos..,

TkaMo • Ya V (5.402 d4

23

d. setembro de 1965
Retluerente:'FF53DERICK ROWLAND R2ETO1 =,= INGUTURRA
Privii4gio de-Invionçao: ."GERADoR ELÉTRICO'
,•.s a-tada; Varie°

0" t!p0,1LoUL des
crito, coraótat
~veendw., -f s entre cujos poios...se
po ~fater'
•
p418w.
*ao- fluxo: megefitleo,:rnit/eos
dir.eole.:51des-ou-núcleow.-,
anouz.t,trk ervteetedoÁv:.ceet,'09 WROI:11,07a, la•atraVa
l-dalt-cittat •

•

;

,

WARP.) u}-it;IÁL

259'6 Qui iita-1e n

Qut uhi

Zecao

TÉRÃO Wg 171.804 de .4 de agasto de ; .1965
itequerentel ENALOc (PROPRIETARY) LIMITED,
ao poao.fazer passar o

dito 71Ux0, bobinas

colocadas em tik,

dO

fluxo) de maneira a passar alternadamento em sentidos o-

pentes etravás doo ditos núcleos o produzir assim ume cor-/
rente alternada nas ditas bobinas, meios para controlar o /

WO JUk,

P:rivilegio de Invenção* °TRILE° FERROVIÁRIO APERFEIÇOADO'

ao dos ditos núcleoc o ligadas a um ponto do saUa do corron
to, meios para desviar os s trajetos do fluxo (distribuidoree

Oe

REIVINDIdAÇOS4.

rrilho ferroviário aperfeiçoado pana um

voiculo pToOloo uo

rs

las flangoadas, trilho Ouso provido do um cabeço een s'Eado (N2,.
;o arredondada, earactorizado polo foto do ,.zo na lodo quo,, CD.MBO0

3 interno da cabeço do trilho, óle o ou inclui oa suo acoçU 1P2.0 etrvs
parabólica. convexa.

do do trajeto do fluxo om ligação com s , reatâncle da bobina

Reivindica a prioridade do correspondente pedidet depositado O
as Repartiçâo de Patentes da África do Sul. em 4 do ajato de 1964, zoe

do maneira a produzir uma fOrça motriz magnétlea.com uma IS

r- n o 64/3669.

afoito" do docroscimento do fluxo em Cada trivoraão do sentl

ao tal que auxilia o desvio de fluxo e portanto a produção/

., onto 11 5 1 do total de b pontos apresentados.

da corrente, sendCoa ditos núcleos envolvidos por tubos ou
o invólucros de material magnético para alterar c fase do finxo produzido pela reatáncia da bobina ora carga e reduzir a
disporcio do fluxo nas partes laterais
O requerente reivindica a prioridade dos correspon
dontos pedidos depositados na Repartiçào de Patentes da In.
:latorra em 23 de Setembro do 1964 sob o n g 38732/64; 8 da
ãozombro do 1964 a,b 4982f164 o 19 de dezembro de 1964
sob n fa 51734/64.
Ponto n o 1 do total de 12 pontos apresentados

SOL 2

SOL1

PERMO Ne 167,295 de IS do fevereiro de 1965
Requerente: MARCIAt ARTILEI RODRIGUEZ o Sio Paulo
Privilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM
LóGIOW

ó

PUIUMAg Rab

REIVINDICAÇOES

sr. 2

—F I G. 1:- fd3

TÊRMO Ne 110.791 de 28 de junha de 1965
Requerente: FRUERAUF DO BRASIL S/A INDUSTRIA DE VIATURAS = = SÃO PAULO
Privilegio do Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM ACOPLAMENTOS PARA VEICUL09
-

91EIVINDICACDES

1 . Aperfeiçoamentos em acoplamentos para veiculos, caracteriza,
do pelo flto que compmeUe uma ebtrutura adaptada para ser ligada a um I.
Remento trator, uma chapa da quinta-rada, par de molas em lâminas geral
mente paralelas, espaçadas lateralmente, fixadas no meio de suas entremL:
dadas na dita chapa; sendo que as ditas molas sào apoiadas poles suas.ex.
tremidades s6bre a dita ethrutura, e meios para transmitir a fOrça de tra
0,• :3 do dito trator para o dito reboque, independentemedte da ação de di

roldsaão Czt,t
' Lr Aperteiçoamentoo em pulseira° perra
tormado por peça arqueada laminar, com as extremiksdeó Mrree
tranepaesantee„,e revestida com uma capa de couroo pláMa0 ou
similar, na qual ¡ao previstas duas aberturas ou cortob
versais, entre as quais ' ficará localizado o relágio, caracter
zadoe pelo fato do e fixaçâo do relágio à pulseira ser feita
mediante duas curtas tiras do material pislotido ou aimilar,den
providas de qualquer alma ou elemento metálico tutora% dobradas traneversalmente ao meio, formando apSios para epliosçâoiuà
alçam laterais do relágio, ditam tirasoendo introduzidas, poise extremi dades livres juetapoetaso nas aberturas AU oortea
tranevereat e da pulseira, és£ sendo fixadas por solde olotróni.
d500W11
ea eegund o alinhamentos transversais ou outros deeenhoe
%Proa quaisquer.
Ponto ag 1 do total do 2 pontos aproaentadOo.

taa rodas,
/1 requerente reivindica a prioridade do correspondente

Pedido do
Am4..ica sob n g 584427 em E2/1/64,
1 do total de 5 pontoe apresentados,

poaitado nos Betados Unidos da
Ponto O

:F7G.1

FUG.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quinta-feira 8
eceenfficeare~e~ge

ARMO

Re

lOutubro de MO 2897

197.119 do 26 do fevereiro de 1964,

Roquerentee . IMICAN CAN COWANY.
ORNO Ré

156.160

Caquerento.v

do

ALBERTO

10 do J aneiro

mios

de 1964.

PRREAMCO.

DE SOUza.

),

THRIAIS RH INZLHAW,

.PvivilOsio de Invenç ã o , / s APERPRIÇOAMBOTO RH FURNOB PARA ASSAMBRIOr
liSUIRDICAC084

U.S.A.

PV4241.400 de Invençãoe 'PROCESSO PARA raaWaa LIOU!) 1)13 iáRgiá

RRIVINDICACOM

•

/ r rrooesso para formar

UZA linha de separação em um matalol cm
..f81he, por engajamento dOlo, a partir de lados opostOs, no longo de uma

• 4 APERFRIÇOA4ENTO RH FORROS PARA ASSAMUTO", earaoterinado poY
compreender um novo sistema do azoo/mento da cámare de serviço oproveà

Linha proposta de separação, com elementos de corto cOotuantev, nada 'um

• %dado o vapor gerado pelo aquecimento de uma pluralidade do tubos hormk

/Ossos elementos tendo uma primeiro porção que se situa porololamente co

ticamente fechados nas entrem/dados e cheios com 90% de seu volume integ

plano do material em alba, e

no com agua destilada, sendo ditos tubos dispostos nó sentido longitudl.

ao plano .do material

dal de camere de serviço do tanso devidemente isolados das atinaras de

;Ao das ditas porções, c' aracterizado porque o dito engajamento compreen4

cb

UM,

secunda porção do um modo corta normal

em talha, paro formar uma borde do corto

QA

interagi,

.det . (a) movimentação dos ditos elementos um em direção ao outro e" para

ir onde se localizam o conjunto de resistOnoiss elétrica°,

contato com o materael em falha, cem seus bordos de corto dosloOodos no

'pelo n o 1 do total do 4 ponto8 apresentado':

piano de material'em lados opostos da linha de sepa;ação proposto e em
sobreposição dentro d‘ - limites predeterminados ralaoionados com.o espeo. tura do material az talho a ser separado, para assim floar o material ea
tra ao primeiras , porções dos elementos em sobreposição§ (b) fratura do
bitó material com os ditos elementos, pelo trabalhamento dói° entre as
Ilide primeiras porções, em uma extensão que excedo os limites elásticos
10 material, de um modo geral ao longo de uma linha ope se estende 'entre
bordai) de corte dos elementos e (c) interrupção do movimento doo dl.
ds elementos, em direçao um moutro, perto de posiçio em que ;les entre
ame ta contato entre si.
Ponto D O 1 do total de 7 pontos apresentados.

:amo

IP

197.162

do 27 do fevereiro do 1964.

&quere:atm VITORIO B/AZOTTO.

SÃO PAULO.

Privillgio do Invenção, v APARALHO PARA PESCAR 01 CORRROTRZASe.
BRIVINDICAVOR(11

*APARA/RO PARA PESCAR RH CORRENTEZAS", caracterizado Por - 00
Mar

de um

A Velk de -Vento" com o respectivo
•stabilizando o eparõlho apesar da correnteza das aguai.

dele., ao linhae de pesca • wae
oaM

reg

par de bóias, ligadas/por tirantes, e case suportam, cada uma
1~40A

Ponto nk 1 do total de 2 ',op to* apretientadoe,

R

1 ,/.vfo de a> de •fevereiro de 1964.

Requerentes INTERNATIQN.L SUSUESS RACWINSS CORPORATION. . D.E.A.
1,r1.11410 de InvencEet "MECANISMO DE TIPOS PARA

mu IMPR2HSUA DE kl"

VELOCIDADE E APARàLHO DE IMPRIMO) NO QUAL O
MEIO DE Imp ussio á FORÇADO POR UH DISPOSITIVO

Dd M)RTEIG A BATER CONTRA VÁRIOS TIPOS MdVEIE
QUE TILM EM MECANISMO DE IMPRESEBO PRA CICL1
CAMENTE APRESENTAR DITO TIPO".
3

REITINWCAEOE4
- um .., -.13-15XJda tipos paro ::m4! imeressonde alto 1'eloc1dede o,

re- ,. rizado por* -,
(a)

um diapositivo suporte 002 Lipoo, •

(1),

W2 trilho guia continuo moldado no referido dxspo4luvq

io)

uma caai.a Ia: tipos, no referido dis p ositivo suporte, comi

3
-7

.""

suporte,'

preendendo ume p luralidade de elementos individualo do til

poe, *adeje imunitudinelmente ao longo slO
lhox.tít,

admiti) 100

f?j,i4 8:+0

s •

Mas Teilaa,

, los ',aferidos elesmsátoa do

4 re.eneram dorrodioamento os elementos de tipos oe

rido trina*

guia trabalharem

conjugadoe coa

rafe

tranaverdalmen t e ea dito movimanto longiCadinal"a,
salda para movimentaram ditos alimentos do tipos sm nu e
grano, longitudinsement o ao longe do dito trilho qq1a.

:*)

:E4t40 140. 163.398 de IY de eetabro 4e 104
PAULO
Requerente* MIO TAGLIMPS *. .
la.eng:0: •A NOV.t rolou'Dm noLea , -,•

Nntindu.an

mama sl

deer,Otaiento do referido alemenla i9 tipo /

Out utro ele 15i+ pu

•

I .-30VA POMA DE MOLEJO, caracterizada polo tatu ia a adio ddeX ,
t tituir.a. por arqueamonto coplanor formando eanidde do ttro %aparatado
•A'-.1açada de modo a proporcionar malha elAed...
Ponto m e 1 de total de 3 peste. apr+4,,o-.12o.

thelviodipa a prioridade do correspondento pedido depoeitado od.
do
lapo:tiy6O da ?atonto* do Rateios Unidos da laárida do Marte, sm
'
„s,00 de 1963, ae4 o ma 168.757,
de 10 poeto* apv.sodtadaa.
e2Gt ( na i do total'
ft

N 9 171.799 de . 04 de agoeto de 1965
Requeiente; MAURO MACIEL - Minas Gemia
Privile g io de Invenção; "PROCESSO E APAESLHO

SEIVINDI.CAOSS

,F4G,

I

a

de jatas de 1965
ratIAU d o IT11,6fd da
dooaerentot OTICA MICA APLICADA NIRO* LYDA 2 . NULAS GEMAL1
da InvOnçáo: nO70 TIPO DS MECANISMO ATUSTAWIR Dd sdadOLHOS.P4
, ' rlvilá C io
PRECISA00

M49,'

.

4- Processo para marcar grãoa, caracterizado pelo rato ao cowpreender a distribuição uniforme de grãos a marcar sóbre a face sue.
perior de uma correta transportadora que de move continuamente, fazer passar os referidos grãos" em pelo menos uma estacão de marcação
disposta to trajeto da referida coireia transportadora, sUbmeter
grão transportado :s. ação de agulhas previstas na eatação de marcação,.e descarregar Os grâon j4 marcados pela outra extremidade do
transportador.
Pon+d /IQ 1 do 'otal delO pontos presentadojs:.
-I?
-19

31IVINDicAçOss

Novo tipo de mecanisio ajustador de a' parelhos de preolsío
.00teriaatio pelo fato de der constituído por dois botõea acionadores de /
: kg, parafuso helicoidal pelo sistema de engate, ditos botões alojando mo
o com rosca állimátrica acionado separadamen te por ouV51 , 1 interior um Gi g
das peças acima citadas deu
trcu botões menores independentes, o conjunto
o
do acoplado a ume coroo sem fim acoplado a um cilindro impulsor sehrs
qual deslioa ume roldana fixado 1 meu do aparelho e por duas aolas sendo

14

.

VA

tordo. de afasto do impulsar Uma do traçÃo

*3n••te.

r.

4 -

—2
4.117-

de ajusta ia adaa de tra
TaRmo :o.

belho.
Ponto na do

-15

243.

total . ds, 2 postos epragentadow.

01:

125.476

de 2

de j aneiro

de 1961

E.U.A
Soonerentat HONSANTO COMPANY
-PrivlUgio de Invençam "PROCEsso PARA PRODUZIR UM CILAMMO -X PARTIR
D g mm Potfmo DE ACRILONITRILA%
1. - rr joessoparauzura
prr»IcÁ2:mc , to a partir de um polimero

dó . sdrilonitrila, .carecterizado pelo fato de compreender os estágios de,
preparar Uma eoluçio contendo dito polímero; extrusar a resultante sola
forma de.corrente forando a ' dita solução'atraves de um orifício
modelado, para dentro de um meio evaporativo, gasosa, no ouarsómente 2
OU em

ao : pequena quantidade do solvente usado na preparação da dita solução,so evapora da corrente como um g4s; dirigir dita corrente strav4s do dl
diste.Zncie ai para dentro de um banho coagulante,cog
preendendo-um liquido que é um ' preclpitante para o polimaro e na . eztrg
tor para o golventS4 .; remover o artigo,.aeÀo,formado,..do.dito ban::o cor,
•
.Wilpiateld ss atlret dito. art1go,antra o uonto do astrunio e e ponto e* rs
_. .
to 'sio

I

J

una.curta

.cnA Rto on,;1A

çàu
'. it4rfeir a 8

moc80 p aro atenuar ou adelgaçar a Ocaso; pausar o artigb,serauls.de

,

TERMO No' 169.5U6 ' d e ' 7

a kio ., ti o ' 1965*:,

.111,a.4~11X4
Reeuet: eisto: 11ELL1"d0AI1EVDZ NELE°, fORESTSS.IXItiLLIR

se g unde !amido o estirar o mesmo em p resença do dito segundo liquido -

'NEDEIROS = o RTO . DRANDS DO SCF

para orientar as moléculna de p olímero domesmo, e, entfio,.delzar o ertl

= •

•

.

Privilegid , de Invenção: "PIQUIRA 401)15:2 UID:1081ineè‘TRUEWIIIAL,

eo wolaxal e. com isto, encolha,

UrIVINDICAÇOES

p ine/mente o de p ositante reivindica, de acOrdo

o p rioridade do

corres p ondente p edido, de p ositado no Re p artição de Patdnteo doo eetados

Unidos do dmérice do Porte, em h de Janeiro de tg60, sob o n a 315
Ponto nv 1 do total de 20 pontos apronentados,

1 - Máquina moriz hicl..dstótice lAdustriul cersotovlbaGoTpelo fg
to de dispár de dois renovvatórios dógua intcrlisdes pop to; Metano de

I

' , e ccm níveis diferentos do água, Um .)godo esfera,
comportas e Válssula s

Ocas, uma roda motriz com palhstas associada aos
dutos do Inversão e do f1utuaçã6

das

resorvat6rIm

dégua, cog

esferas motÈreas Ocas localizadas

I

no interior dos resetrvatórlos. conduto; das ozfowas ' em :argenta:3 noirescrvi
tório do nível mais e o:tentador dss p rismas pare quede sucassite sabre oe
palhetas da roda w:triz, o calha coletora de gua.
•

tâamo Mg 165. 446

Ponto

n o 1 do total ch) 3 contes apresentados

de 17 do dezembro do 1964;

aeguerantee 8OCIST8 ANONYMS FRANÇAISS DO moa

MOÇA,

prIellegin de invenqào,_ °DISPOSITIVO PUA MONTAGSM BASCULANTS
DAS KLÁVANCAS DE DEBREAOW.
8DIVINDICAÇOg
. Dispositivo para e montagem basculante 44 alavancas de ambrast
vem, oade alavanca é aplicada abre um lie de basculamentop ' por interméQin de dois apoios do gOnero que comporta uma face sensivelmente plana
cooperando cole uma aresta, sendo que um de tais apoios age pílnolpalmea
to em direção azial, conatituindo o ponto de apdio prOpriamente dito,da
alavanca, enquanto que

d

outro age, principalmente em direção radial,pa

70 impedir o deslocamento centrifugo da alavanca, caracterizado polo ta
es, as ser e meses
mento planas dos

poça (a.Laynaaa

ou pá), que comporta

ao

faces soneivek

dois apoios, enquanto que as arestas dos mesmos aio

formadas na outra peca.
Relvindloa a prioridade do correspondente podido depositado na
Departição de Patentea na Franga em 27 de dezembro de 1963, sob o na

958.623. Ponto na 1 do total de 5 pontoe aprosentadoe.

TERMO Sa 172.26't co 19 de agosto co 1965
Requerente: E. I. DD PONT DE NEMOURS AND COMPANN.

..íYf

Privildgio de In-snção "PROCESSO 'ARA A rREPARAÇXO DE UNA IÓVA POLI

AMIDO
pErilluDIcACOES
1 - O processo para a preparação do uma nove polinmida, caracterizado pela reação de quantidad . a. substancialmente açv2ve)entes de g'

.cido dodocano diOlCo com uma diamina de fórmula:
.2

-çs

.1
Z1

C

R3
R1

na qual x é 1, 2 ou 3 inclusive e RI, A2 o 113 sia, quer hidro.
gãnio, quer metas, com a condição do que quando x= 1, pelo menos um
de Ri, Rá ou 113 ó metila, e quando x fOr igual a 3,112 o,113 são bidro-

g&iio e Al e hidrogÊnio ou metila na posição 2,2 ,

ou

ou os seus

derivados formadores de amido.
•.requereUe rernintlic4 Ou scOrdo a pioridado do ewresponden

te pedido depositado na Rep[11tição de Patentes dos Estados tinidos
America, em 24 de agOsto de 1964, sob na 351.78o
Ponto ne 1 do total

de

7 pontos npferentsoP.

nF1CiA1_

01

'

afeíra.

7.(5C)

*

- i970

O

(Seção Hl)

•

N) 153,406 do 16 dd jand1.7c) da 19,i,*4../
tequerans) M.a) CAR.à , :ORI sno

):67,42)) 1m 23 de fevereir t
1ri5
lowerewlot luace.5 t3ANDRO MAH.,00 DE MELLO . - Jão 2auld
2r11-1;(0.0 rt,* tWre.7n5. 0: .°MEÓANISPÕ àU:ADIJMGO
OW PINGO NO 4OGO DE 201,TCriE'

, riviláv'..o

:;0vOG

'ci e In.

"Cr,...12(22.LW,3 221.1;7a1

AR./
Ileivindiceódeut

W:::(NDICACtSES

1-

1- ttO/GÉ5f310 AU2OMÁTICO PARA. IlEPOEIÇÃO cos -PINOS NO JÔGO
G3 OOLLOUE, caracterizado por ter uma grade móvel (8) consti
ttdda de soam curvas paralelamente dispostas t guardando en
tre Oi diat&ncia íaferir a dó daMetro da bola, aquela tu
. )11nando-se pelo Impacto ou peso da própria bola, para trans
feri-1a a uma camaleta (11) de onde e a mesa apanUads por
mo capta40r -theoãnte0 (12) * devolvida . aoe can:andores dd já
atreAs do um Canal de devoluçao'disposto lateralmente ao
_mago da pista.
P O/ato a 1 1 do total de 7 pontoe apreeentadoe.

aperf2loamentas 1,1,-a .,:idos Da buainsa 4 ar, )

:aractoriOdos por coaprdeaCerca um eilLadzo div.taidu medianamente, nd
;entid0 trarisowsal, e dotado de orifícios posteriars aedaiesU,

:ui° frontal da escapá, onda e introdizido

tut

4

pilado Comível aotudo

de válvulas da ann.)sáo a orifício de salde, aeople/o to t , it,o Cs 'soam
pe do cilíndro.,

Ponto nv 1

do

total de 3 pontos spr,taants nload

•
./*
/
®

4 fr.

p •

El

MPAG S o 217.543 to 10 de narço ai
noloorentoe :ANUIU WS&

1970

2

SIO POLG

,'rtsilógin de F.dvançao: "APWEIÇOAMENTOS APL./C.10ra XN R3CIPISNUS Pta!,,

t

RATE:RIAIS saioós, GRANULOU ep Pmzenewros. 00

aiRMO NO . 166.08U de 8 . de Janeiro dma.965./

LIQUIDOS'

Requerantei

RENiNDICACORS

Privilegio de Invenclos DISPOSITIVO PARA RE.MOUR

apartliçoanenr.ms aplleávels

ON

rac.inleotes para

44n

.

Ia QU4 old faltOS com paredes multi-folheares, kattsasente uni-,

*nitre 41., coladas ou da qualquer modo ligadas uniformemente, isto

4,

ROVERI a ITALIA.,

saolnweo o) L11350.Z

RA. I
lÁGO . ART1FICIAL CONFINADO FOR (24A RiPU
,
g elvie di OO:F ni./

leat.ri41111

oo,loos, granulares co pulverulentos, e nano para líquidos, caracterisadt
;silo fatc;

suo

1- Dispositivo pára remover sadias:fn do leito da um lugo

artificial 'confinado por uma represa, caracterizado pelo rate de com

can proa** Cornada* por duas ou mais fólhas ou laminados de material Plát

sreender, em combinação; uma passagem. de descarga controlado por valvu.

azo,. do qualquer natureza, mantidas Intimamente unidas, quer por meios /-

t.a atral.g r, da referida repAsa; um tubo flexível estendido pelo leito/

tormoplásticoa, ,;der poi soldagem, quer por substóncia *dentéis adicional é
se ainda por euaidquar outros seios conhecidos, de nada
:) ame superfície monolítica • homoginea,

Poute-n v 1 to totai ae 3 oontoa aproaancad.a.

A formar

o COnlnA.

". providn'de-uma extremidade conectada com a referida passage.n para den
carregar sedimento atrave' s desta áltima, sendo o referido tubo consti
ta.do por elementosmontáveis pelo que a exten4c, do tueo á ejnot4e1
mi

rneipiente flutuante na superfície do

referido recipiente'; _e meios encadeando

lego;
a

un mecanismo elevador

114

outra extre;Aidade do tubo"coa

) referido mecaniemo elevador pelo que a outra referida exu . emidade pe.
ser deslocada para varrer o fundo do lago para dele

ramovnr

. o e descarregá-lo atravás a referida passagem,/
Pont;ti P 1 do total de lá pontos sprede1t4C.Jo.,

37 3 6 Fl G

,37

sediman_

Quitid,feira O

CUI4z/n O rriCiAL . (Seção 1H)

Outubro de . 1970 2001

nuhfi; dm 164419 da 30 de NoVeobro de 196G

T3aMO 31 g549ii. de 30 do DóWebro de 1944

Jaeuereater WILSON C0038 TRIXEIRA GUANABARA

Requerentet Bocrez

Pri vilikle de invenção t'APERI PEIÇOAMENTOS EM.MAPOTeCeir

00.V114ftio de in!nqiitt '!ttEdá MUNE:ai t
.°34ar

MVINDICAGOEG

'APEP,PEIÇOAN2JUS' SM.M.A.PO TâCAC,.aplicávbiea oopot4Jsd fez
p ira/Idade de
-Meã pee serem diepostos os

mgdad por uma

cilindros
cilindros

aG0MN2 DITEó SIXCA AUTOMOBILM- StAiNG

RUMO AUTON80/5 ;02TIO03

REIVIAji.Waal

1 - Molue incárporade a um veiculo automOvel do tipo 'Greate que
C o'AP ort8 um com p artimento traseiro para alojamento de material ou merca
dories, cara eirada pelo , tato de que uma parte móvel o amovfast 4a

p ortadoree•dos Mapaa, carecteri.
p ortadores em diapoelção Parede,

3.a com allindrod rolantes de apóio, os ditos cilindros p ortaderea eua.
eecnea p elar; reepectivas pontas de eixos longitudinala emergeutee, um,
I ge poetas "aende achatada e outra sendo eilIndrloa;

coelho do compartimento traseirc 3 el constituída ora. ,Ima plataforma do
Meu* 18 munida,de pti g retr.átein 2(,21.

Vante e o 1 do total de h pontos apreeentados.

Eelsindicaeae da ac;rdo a p riorldãds do correepandened pedido depositado na Rel'?artiçrup da Patentee da França, am 6 dm J aneiro d g 1944
sob U 2 959397.
'Ponto n a 1 do total de 2 eontod apresentados.

TURMO N o

165 .386 de 16 de dezembro de 1964

A rtquol;entot JOSt OUIMARISS MORAES - GUANABARA

.
PrivIL4gio de Invenção "NOVO SINALEIRO DE TRAFEGO"
relIVINDICAQGES
-e
1 - Novo sinaleiro de trefego . caracterd.zado

um cuellodor
trenaietor e bateria que a/Imenta uma lâmpada emissora de jatos de tez
em dilmeto e duraçáo r'egulávels.
'Jante a o 7 o total de 4

•

pontos aprestado.

TEEm0 N o 165.670

da 28 de dezembro de 196h
Requerente: GENRRiL ELECTRIC CO PPANY - E.U.A.
P rivilagio de Inven.;ão "ã'22 .j 'EIÇO.MENTOS EM SISTEMA DE

coNTauz AUTO'Má

TICO PA:1A 3ECALOR DE TECIDOS"
41.5.12INDICAalES

t - A p erfeiçoa:noto em sistema de controle automático pard %Beca
dor de tecidos, coe p reendendo: ume ce.maza de secagem tendo primeire e
7: 9410 N W 150.979 de 22 de julho da 196)
adeuerete: MONTROATINI SOCIETÃ GENERALE PER L'INGUSTHLA mxNEAÃkult.e,

dagundo aberturas; meio de conduto de sarda ligadb a dita primeira abe?:

.

MIGA
(

.r1v1.1 ;g1

()

dm

ITALI/

lrivangiio: . com p osIçoss vuLcAarzhvçis QU4

, .
CONPREENDEM‘ ,UM PO.

LIMERO OU COPOLIMERO DE ENCHIMENTO E

UM PEROXIOW

ORGANIC01'
RUVIND1OACOes

Oss.poslçaes vulcanizív.ei' s caracterizsadas por conier'em um pall
olerInieo, uma carga d g refeirço e, cosmo agente *de vulea
.. n eser,o, o tetraperOxido 2,2,5,5-etra-It-butil-p 'esdet.)-heeln.e, de fórme.
nee)

ou copolfmero

--.113 V13
• .• .
Cnn l5C01 2...cli2-. C- 00c(c14. 3), .,.
[7
eue to, slevado CO -eficiente de vuleãnizaçZo e osc::a 5en 3 L 6U1d ,id .!: t ta.
nogc.tiva da carga de refórço
• • reçeerente reivindica a prioridade do carrreepondente pedida
aj
',utr,c2u ia Reeertieao .

de Patentes da Itella em 23 - de- julnr; de -1962 se)

^.4.722
' Ponto na / de , total

de 4! pareasS h p rosont000. •

tora; meio paSa circulas uma corrente de ar de dito meio de condutor
dita p rimeira abertura e atreves de dita cãmara para dita ;Guinda obee

CRI-

-

tara; melo de aquecimento para aquecer te:ár no dito meio de c: undutn da'
forma a secar tecidos timldoe em dita cãmare; um cronómetro pare termá
nar a operação de dito secador após um perodo predeterminadO d. °puro
çâo; uma chave'de dronómetro aberta por dito crouémetro ap6s UN nnglind0
p eríodo menor p
redeterminado de crereçao caracterizado por oomr irmenderum primeiro meio te rmosiático reagindo à teiteeratura do mr qu g
ent,?a gm
dita cámara, Incluindo dito primeiro melo termostátiou lama primeira. ehac
se tendo uMa primeira Posiçâo abaixo de uma primeira t emperatura pr612
terminada C Jog a aegenda posição adtma .1, dita primeirc. eemeereteed pr!.:

determinada; um aeundee melo termoetetico incluindo ume segunda chave, e
arranjado pedra abrir dita se g unda . chave-aesma segunda tem p
eratura °reide
terminada da tecidos em dita:cmarar terceiro meio termoetetle incha*.
GO uma terceira chave e arraniae pera fechar dita ter e lra chave a uma
terceira t em p eratura Pr4determinadã de tecidos em dita calmara mais ele
Pada que a dita seeende.temperatura predeterminado; um circuito pari
gr oPorelOnar op eração de dito melo de aquecimento inclutudo em

ParaleIM

2

. olARIO OFICIAL (S4át;

D2 . 02;u1n.i-feira

Yi!,16:Ço .04gdngk
7

QL.

7P.F010 Na 166.430

a ta*Pn weirS ohhve em sua Prim eW ra posição e dita chave; e um eiroulto
pereaprOpor,pacner operação de dito cronSmearo incluindo dita primeira .
ohave em nua segurada posição e dita chave de cronómetro em paralelo e
fflta 'terceira chave em . serle te ,) Igualas.
nnalmente a requerente reivindica de a cardo a prioridade do
atareopeadento pedido, depoeitadó na Repartição Oficial de Patentes dos
Catados Unido e de America do Norte em'? de fevereiro de 1964, sob o alíar4= e '05.356.
'Coto n o 1 do total de 3 p.altoz apresentados.

de 19 de agtato de

1964.,

Requerentes ELPIDIO TIBUCRESEI o $ÃO PAUE0a,
Privilkgie de invenão; ÃFBRÉDíÇdAMÉNtO iM LIMPW PARZ 4dAtM
..,

AperreiçOamento em limpa parabriàeOq CenatienlaÀ'aõí'a
tubulação adutora de água vinda de depOsito sob preSsão correndo apto om
sóbre o braço suporte da palheta do limpa parebrisaa, cavietorleado pea.
lo tato da dita tubulção em ponto conveniente de palheta se Oâftarnas, O
interligar-5e á ramos tubulares verticais paralelos soe latocnia de ao.
lhe ta , dotados de minusculoa °riflai/3s orientados para a fase do pawa.0
arisad
Ponto n o 1 do total de 3 pontos epreseatedos./

IRMO ris 167.112 de i2 de r evereiro de 1965./
Requerentes d. aucx ALINANHA./
Priviledló dó InveneSot OISPOSITIVO REGULADOR DO QUEIMADOR DE UM ISQUE'

a
G.

RO A liAS./
Reivandicaçtes.,
1 . uispositivo regulador et em queinador de dm Isqueiro o
gás com um disco regulador Poroso Que 4 oompressível em maior ou menor/
gréu peio movimento do aubida e ae descida de um corpo de pressão paro/
fins de regula g em da sua permeabilidade, sendo o movimento de subida o
de descida °atado .pelo giro de uma roda rfauladora disposta axialmente/
co corpo de pressão, caracterizado pelo fato de se cornar ..axialmento /
deslocével, porém não girável pela rode reguladora o corpO de pressão g
movivel para cima e paro

baixo./

ó depositante reivindica 4 prioridade do corresponden.
te pedIdo, depositado de Repartição de Patentes de Alemanha. aa 15 de
ferreiro da 1964, sob na ti 51.698 III/44b.a
Ponto n o 1 -do total de 7 pontoe apreaentedos.J

ICRMO NP 167.467

de 24 de fevereiro de 065./

Requerentes RARVEST QUEEN MILE ec BLEVAIOR COMPANR

Privi14gio de Invençãos COMPOSIÇÃO AGLUTINANTE PARA FUNDIÇÃO a PROCES
80 az maanAR ARTIGOS METáLIOOS,a
aainliiding1Gagai
1 . Uma mistura aglutinante parti uso em moldagem de fundia
ção, caracterizada por compreendei uma mistura de pequenas part£calea
de Oxido de ferro e um composto escolhido do aatIpo OU() canais:ate de'aMia
do, linino.sulfonatoe de metal alcalino, linino-sulfetoe do meta/ alea
limo terroso e linino -salronato de ainánlo./
é requerente reivindica os prioridades dos coraeepon dentes podados depositados na Repartição de Patentes nos estados Unidos
da America, ma 24 de fevereiro de 1964, 6 de abril de 1964 0 23. do decais
nro de 1964 e 28 de dezembro de 1964, sob os'akeros 347.019 0 357.
420.133 e 421.585, respectivamente./
P an.to ne 1 do total de 14 pontoe apresentads:s.,
TERMO No 170.718 de 25 de março de 1965
a
Requerente; HISAag TSU OSHIMA SÃO PAULO
Privilegio de invenção 'APERFEIÇ0AMENT02 INTRODUZIDOS

EM

TAMPAS PARA

GARRAFAS IbmIcks.:
CEIVINDICAUES
. "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS. £14 TAMPAS PARA GARRAFAS TER.
MIGAS°, caracterizados por 'o corpo .tubular fechado superiormente

•euarnseido infallarjaaPt e por uma superficie intelamente. paraEndaaeomo,

k..),.:10 OFICIA!. . (Seção idi

C$Jkvbfo

'i970

II 5
TMO P9 162.555 uo 11 de

vw: ,Ade,

ç

rtralpen,te
. par
. uma .salieoeiw
vaohte posb ...,U, na parte,puerio .., uma jamia que
1..r,o1unga at4 poÃ,
▪ 0,bailzd da nuld., atingindo incluulve euta, a por pocuir e la p ar-

ta Worloruiula protuberLeia anelar,. recultand *tia 90t0.4 it 2411;U,
.a um mete que 4 en .volvido por um anel ou cintre
- m5./Par provida COm sallenolaa Pa r a le las 0 0 0 onvolvo,
ponta ao 1 da tetel de 5 pontos apramoutwisk,

abro de 1964./
"Recílierente* ROBERTO ALGERNON DE COU.N:Y LICNS
Privil;gio da InveUg;oz APSR.:06.ÈIWTOS
TE 0.

ARG4IITINa d ' 0 •

iXtICICY trIÁVC414.
I

.

1 - A perreiçoamentós em animeis adtUantas caraotard• zados por uma base ou flador formado por duas Super:10106
'cônicaa'opostas pela base, uma interna 11 /estrutura Superior
que forma o anánclo e outra externa ambas i m perme:vela. a ,/
base comum as duas su p ortg ies constinindo zZ, base do aaàn,
0 1 rt

flua/ante./
Ponto lis 1 do total de 3 pontos apresenta1os,0

tfl

,,

•

1

II
I ‘;

ht63 00 146.934 do 14 . de fevorei r,To do 1963.f
N.querCate/COMPAGant !PANAIS& DE Itannad% s PUXO 0
NT/Adagio do Cerreagaor PROC1S30 CONDINADVM 02PAPS00

t

POLIOSRUAÇÃO D3 OLEFINI8 s
eitLY4A1di.i.1140"ts.
- Um ~casa* combinado da separaçío •poilmariza as doo coloriam Nmentos ee iia miatura do hidrocarburatom
oltz:In1cos 4. saturado°, caracterizado porqUe as duo; opera-

gaes 40 orotuadao por mofo do uma mesma aoluç;c. aquoaa de/ .
,:oide Lfrtao ouja concentragl'o ; da ' ordom'd4; 50% am-p;—
.0, • 'empei' tztfarior $ 55% ,a PorqueAc Rolia"" (0. 0")

/

atatuada diz-atamento por aquocimonto do extrato •ulgrico
4e31

isolar hatormadliariamente a oletina moz!mrlada, e sem mo-

lificar a conoentraçío om :cido'cla dita .oluq;o./
1 requereiue roivindloa as prioridade* dos

pndoletaa podidos dep6sitados na RspartiçZa da Patente, da/
Irauça,

TQTe 162.581 de 11 de setembro de 1964./ •
Requerente: ROLP . ::IRSTECTa AL31WNRA s
Pr1vi1z1gio de Invenc;Zo i W::.4INA PARA ACONDIONAR ~RLAL D4
QUALqU
PYI E raiRTONAGENS

*em, 14 da Pevarairo do 1962 e 16 de jauer de 1,63-

iO rl mas. 308.068 a 921.624.)
Ponto m* 1 do total do 9 ponto* orasszdadops„,'

prç;pria liara acondiUnar :a.a .:cariai de r
qu.iquer esp;cle-em caixinhas da-cartonagem, abrangendo um
sistexa de correntes providas com arrastou para transportaw
cal:::1::ha prc-/eniente do depOsito de-car t:onagena, bem CO(
m
Org;os para acionar 18

para a adut;
do mateviol.
e para remover as . embalagens acabadat i ;caracterizada peso

r.

fato de que. , enre, du a.s . p aredesJimzi.tudínals, ss seha prd vista uma.liarede i estas q ue's,unt'enta 02 Jleimentmor
funclIfi.:.3a. se r are_deslocM:u... em caso de mudan;a-d~tamanbo
da t caixinhad, inoluslye ca .pares-da . rodas para cadeia .ednot("tor ':entes ranportad:r.ae a 4 4iX4
os
para

respeatexema.b.-

9,tordc 1910

MÁRIO OFICIAL (Seção III)

into-fedra h

201YJ,

etilaM0-13a 16,2.109 do .56 do. egioto do bg4./
MaRposontoe CARLON PM WOjg crueuhscp,._

010Dentea de. enCandOa pered0 e8Sa GOI516~ Ob5701 trMV:Ja m/
' aa00 Oaainda 9 pelo fatO de que OB elementoO funoionaio, 6;
Worativ00 pertencentes a rega° frontal oposta MO caiXt 0'
r:3
tailaa ao acham montado0 na parede longitudinal e g taciOnadao . •

tonto nd 1 do total do 12 pontos aorepentad000i

3 gehimmen
16g" 69 3.avon9Q00 AP3MIÇON Itt208
49DLE660, A .
DB,V800
ReivindicooUesj

r.Entv=i

1 . apaa2c100emontoo an diopooitLvoo Isit206~0 (SIIng
earaoter1sadoo
polo fato do compreaudwon dontvo do W3 Obta
em eagtaa09
at do dupla parado e montaaem de daterminedaa p000 o oletentoo qno go.
Ia ago.da ama alavanca do Aeionamea g e dOorninos o on2án.wrato
late tae am qualanon calibre do aaulb00/

°k..!

Paaao nA 1 da tate do 5 ponton DnroenntadW
f.kf.
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TERMO N o 163.420 de 14 de outubro de 1964
Requerente: EILEEN PLANAGAN - Inglaterra Privilegio do Inven a: a: "NOVO SISTEMA DE TRANCAMENTO DE PÁNBLAS DE PRESSÃO"

23

ng.6
9

REIVINDICACME$

1- Novo sistema de trancamento de Panelas de preesao, caracterizado porque compreende basicamente dotar as tampas eli2
tacas ou equivalentes de tais artefatos de um dispoeitivo con
eistente numa porção de tubo, mtatada pela sua base no centro
da tampa, na qual vai enfiada uma barra encurvada, - de perfilem,
calha invertida, tendo suas extremidades recortadas para con
, formar uma superfície interna de apóio e uma garra externa - de
enganche, provida superiormente esta barra encurvada de um es'ajo troncónico a modo de copo, .entro do qual vai disposta uma mola helicoidal de suficiente reeistancia, cuja volta final
oposta se apoia no fundo do um oabeçoto tronco-cilíndrico, pr2
vido lateralmente de meios do aba interna ou gola, que cooperaa
eom projeções do ostójo troncónico, de modo a permitir o deelo
camento angular relativo das duas peças em um Unia° plano que
corresponde ao da poeição de compressão máxima possível da ce2
la helicoidal alojada entre eles e a possibilitar o seu afasata
mento axial, sob a ação de dita mola, em duas posiçõea pre-de
terminadas de sua rotação, dietantee entro el do 909, numa das
quais a . barra encurvada fica travada a uma distancia relativa
mente grande da superfície da tampa, enquanto na outra fica ia
teiramente livro para apoiar-se, ob pressão da mola, na supez
%Iole da tampa.
Ponto n e 1 de to t al de 3 Dantes apresentado°

_

TERMO N* 166.160 de 12 de Janeiro

de 1965

Requerente, SANDOZ PATENTE LTD. . CANADA
0OPU1dÇPriVilágio do lnvençao "PROCESSO DE PABRICAÇãO DE FMNUTOO DR
REIVINDICAC0ER

1 . Processo do fabricaçâo do produtos do copulaçSo do

aninca

diazotadas e de componentes de copulação em presença do étorem glicóli.
coo ou de éteres cícliclos, caracterizado pelo fato do Que 00000 copem.
nentes são postas a reagir conjuntamente em UDG activa 20meiC301 sa:N

dor oleiatendo do 70 a 100% em volume, do um óter glicóliao Cu 60
oo, e de 30 a O% em volume, de água, cuja copulagEo ó meolora00 co mg
dida industrialmonte satisfatória p or adiço do tece p5Man2ce3 Ou
quantidades doa ié 25% aproximadamente, mas no é aCOloreda, ou amante
auite'pouco, pela adjunção de dioxano ou de éteres móno-alcoílicos do
eatileno-glicol em quantidades de até aproximadamente 50% em volume, em
relação i mistura reacional.
:Finalmente o reque'rente reivindica, dc acórdo e prioridade 60
pedidos, do patente depositadoc RepartigEo 60 Patentw

correoliondente
da Suíça em 15 de janeiro de 1964, sob n o 303/64 e em 17 da janeiro a.
1964, eob n o 565/64.
Ponto n e 1. do total de 5 pontoo aprosenteden.

6.!

TEMO NO 167.334 do 19 de fevoreiro de 1965
Requerente: DOR JOSÉ DE AG illa3 vatim e ma ARA aaERA.LIAN
e Sio Paulo 0
p aaallealo da InvoneZot o DISPOSITIVO.PaR A 1N0TACBE8 DE REC4DOS
T.EIEJMNICOSP

egY101115A4a
1- Diepoaitivo para anotaçOee do rocadoo tolonnicom, sts
racterlíado tOr compreender aapenoáalmento duas armagiieto
Untas, de suporto ceopeotivarwnte pare e k liceo do gão%açrwat

Quinta-tesva

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

para o fofo do aparelho quando destacado do gancba, ambas eqg
do feitas em hastes de alum‘aio ou material ala / lur e eabvenl
entemente dobradas em configurações eapéciaia, a.primeirs dg
las sendo formada e partir de uni . trechO inicial dobrado em O
fechado extremamente por uma lâmina transversal, ai fixadapos
uma porca, aplicada na extremidade conven ien temente rosqueade
de um de seus ramos, assim compondo uma braçadeira para à ema
fixaçâo, ' em poaição horizontal, &base do aparelho telefõnic0
em n{vel imediatamente Inferior ao do gancho auportador do fg
no, dita braçadeira tendo o outro ramo prolongado em curto
trecho inclinado para fora, Que ao segue por novo trecho •z
tremo cm 4, âite sendo encalmávele sob preeeão, em ume
alge
saliente da face inferior do uma placa euetentadora do bloco
do anotaçOea, dita alça podendo ainda ser equipada eas uma
corrente ou oorde/, prendedor de um lápis extremo.
Ponte n o 1 do total de 3 Pontes aPreeentadoe.

rfiNNO IP 160460

Outubro de 1970 260t1
julho

de ' 1 do

de 164

Requereató: KON/NELIEJE INDUSTBIBBLE RAATSONAPPIiNOURY VAN ma

meg

e !IOLANDA :\
PoiViiisie de InvençUe

P PR0Cdt0 PARA A POL/MERIZAÇÃO PFOR/OÇA DE ¡ti
YÔMEROS VIN1L-AROMATICOS 0 .
REIVINDICACUES

rrocesso para a polimerização perOxidlea do mon8soró s

V140

.aromsticos, caracteriaado polo uso do um composto coco iniciador tenda

A

' uh qual R representa um radical alcoila t er ciárla On aaa/collo eCreldra
e R / o R 2 se p aradamente representam um radical alcofla com 1

ou 2 Átomo!

de oarbrA requerente reivind144 a prioridade do correspondente
positado na Repartição de Patentes da Inglaterra em:Z

podíae 411

de julho do 19001'.!

sob ao 26.249/63.
5

Ponto nO 1 do total de 7 pontos apresentados(

TARRO S o.

148.181 de 2 do abril do 1963.

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES UNITED. - IROLAMMA.
Privilegio cie Invenção% -COMPOSWESDE POLIOII-METILROO"

/*MO No 146:067

de li de janeiro de

LEIVINRICACCIF

Requerente: BREU. INTERNAT/ONALE RESEARCR MAATSCHAPPI3 R.V.
e lo

tendo as ros18$45"k1

as ao calor e a luz aperfeiçoadas, caracterizada por compreender

ROLAM

Priv.de Inven o

Vaia composig7m de • polimero do oxi-metileno,

:- AeAritLtiV ADAPTADO PARA S2R COMADO ATUOU

Me reli

mero de oxi-metileno de alto peso molecular o um sistema estsbidizante
compreendendo un'primeiro composto que ou um ster tendo a ostrutrsra

DID4 TUBO."
Reivindicações

1-

S(-R-COOR')2
R

em que A um ràical alquileno e •
apare:~ adaptado pare ser banhado através dam tubo de

40 diâmetro du p lo, caracterizado por compreender ume -primeira /

um r ed i re i alqu ila ou na ditio-fosfato de dealquilo o notei
R' 4
tendo e ostra: .

peça de corpo tendo a travín dela uma passagem de fluxo, e sisteH
mas de fixação anulares externos para se adaptarem depila:Wel.,
mente dentro . da parte de maior diâmetro do tubo, ume segunda /

j

peça de corpo tendo sistemas de - fixaçâo anulares externos, para
se adaptarem dealizevelmente dentro da parte de diimaZro
meia /

peqUeno do Cebo, e um sistema de Magic, separável para ligar /

ooexlalmente e primeira peça de corpo á segunda peça de coroo'
Ponto n o 1 de um total de

6 pontos apresentados..

em que 12"e um raloei aiTuila, 1ium 4toeto de retal e X . ; um s4mero
. toiro Igual a valencin de S, e um segando oomposto escolhido do grupe qm
consiste de (I) 2-hidroxi-benso-fenona os seus derivados SubetituldeRg
(II) esteres arometicoa de ácidos bldroxi-arom g ticos o (III) 2-(20.ittdr4
zi-ar11)-benzotriasol ou seus d e rivados sutttltuidoa0
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado. ao
Repartição do Patentes da jnglaterra em 2 de abril de 1942, sob O eánere

12.5. 5o e eompleto aa 13 de março de 1963.
Inato n o do total do 16 pontos auresentadoe.
TARRO N o 169,612 de 21 de maio do 196›. •
Requerente

TANDARD

EUCUIDA

S/A. - WLNADARA.

Privilegio de Lavençãoc "U2IAIS YERROM4 'GRÈTIC25 O mi VACUM .
D2 PADRUAça)r,
,
•fiG.

I

taUt~g¡
%.1

11, - Materiais farromagnéticos coai Oompos1944.
NAGNOP ttinghNlek

por una doa seguintes tornule

4

Ulítkillr(k ae griv

. 2fiKití- ItÁkao,Ifeíra

AMEMEMMENOMPOW.

2erAwevera-

,

7. •1, '7

C o(9U)1

6(195]
mido

2 Y3

n 13/1.5

manca 3.4 parte, forro'triaeleate, Ukgig a casidua. se

t

ISàO Y e 167.71i S. 11 na Juro@ do .1.7%.
2sluoreate: WRZIde wÇl MaGEWIT¥RUM-SMOW~BOWOUWWW
e Lastria a.
Priy ílemke to ' lavaapias *Paacitu!G ma 4 ParK[WAQUall
MC33 INDER1MPRE3 os Ka2gYVO Paruso
1IBREA18; eteria ax gággÉtáiG, 44 im
e TO RICA3 WK órrpo an ~duo Ufa
045 á PARTIR DAQUILAR".

vero sande suátat1Suído por outro cationte ttivaleals aslautsvado do
PC do alteaCniu 4 ft* cromio por-uxexplot
•

4 um atthiout;a momovalente selecionado da grupo

dlaGtop co hro g jkta
O

do lítio,

sódio, Pd

t1t0 -

ua oftticato Aivaleate selecionado da grepo do berilo, maqu9alo,asis
nobre, 'ataco, cadmio, Moto, tiags.a4o, forro,/

Oto, 09GeondlN norte,
cobalto 0~4- g
Oê O' ff

tom sou

atanilado adual. e a qualquer.mamors leeluindo e*

'MLUMICUONEI
4- oroodesoo para a aliminaciio dm compenentem todea1jammi.4
principalmente ferro ' e Mangaras, de nateeLas orlam aceram,
ricas em magnemio, coso ~edita, breunenta, aarpoattaa, ora
oito, dOioaita t outrao, ou de matírias eioas @a cifadcb Ao aagaísió obtidaa t partir daquelas, caractseiíad0 0410, Cata 40 (0
fator agir @Obre a materia prima, do preforencia (ma edema gra-

ouiada, am agente de oloraçio gasoso, a quanta, ralowoodd-sa
oa produtoe de rea4o toláteils o, se deaejado, olittomoam mo

40dro o*

roetoe dei cloro retidos no produto tratado.
- 4 requerente reivindioa ab eriorioaae do

1 . 14 teal da pontos apresentado*.

oorrospoddearm pg
dido depositado na Report/4o de Patentom da Áustriots Ma
00

°dato wo I29,.u, de 12 e4 maio de 1961e/
Roquorsobe g. MOMAICAUNI, SOCIEZA ~Ia

em Lua:mau-ui millaaaaa a

maxco de 1964, eob n a A 2084/64.

Ponto 4Q 1 do 'N.otil de 10 pontoo aorasamtada(b.

~tad

PriotI6Gto ao Larumlied MORMO NUA mama um NOVO rloo DR UATALISt
.1IÇO*DA Na POI.I4IZAÇA0 BUT.108002W80IFI04/

09B QW l

• OB 4LP400UNK844,$
jaudiaar."/
. Qa >road4a0 para p reparAr s om uss9 tipo de cataliaador/
ta4 tos ettrtdeas aperfeiçoada as polimerizasâo eatireo.aspecifica de/
eiro..oieetaaa uompecsaarlando da cOmpoato organo=metílico de um metal ,14
EMPO cio tuteai, periódica dot MG4d141.47 e aa nalogeoeto I
go meei?. da cosmolo gia. ae anal 0 metal teu ealincia 104rior 40 8eU aí.

It

dm,

ea

adapara~a

Mio teto de que o

obtido mos 4 rorma

ei

p raarallia l

por

haloganoto de metal da traomigão

dimoompoalOio

talralce

do composto /

coaplare formado sorridsolustlo do nologaaato 4. metal de traaeiqG a%
sal how otganisae,
a coquaremee reivindica a prioridade de aoreesoomdsta4e

podido doposii,;440 .J0 dapartiole ao Patantee 4a 'tília. .a-23 4a *ato do
14689 dam 90
,aej lax 3, *4 & la eata,t de ZZ ~tas opeemaakaJoa./

re ká6.t9L
le de :melro. de
requoromeos CRU 008Zias doira LOURBIRO

nano

E

1965

SIO PI013

PrivabgIo do umaq4* "DISPOSIiIVO "ARS ANOTICX0 DM WaD04"
PUJISare&M
, Dis p oott/ta p ara anotação da coçados, carectoritado sor duo
asa pisca a. casa, tando configuras/o delfj4dir
dial-oder. e cinca te leddai34, olaetlec, metal ot outro. P or ** 00a * fé
~nele tiatetotwa p t

g * o perará:1c1*. com feltro ov 'imitar, Placo 8,
cuja "deo su p ortar. - oróximt • ow doe-oxtromoa, salientam-e+ asè
de coLonna DtArdleiaA • alarticale. suatentadores da um eIxo.norliontal
girat6r1e, ando , 3 p itoaãa ame bobine de p a pei cara axictaç6ee eatai
tÀro a r giCa masartor oa oleies de bale, sendo previstos doia passadores
tramoveruuto,oaro 0 dopui_de bobina, delimitando um empaco trátoreediír4
* oassador 2414 anterior aorwitid0 tmah/m o
k Pararenutocão cio , acado. •
/9 itane-aa apoio Pará e'oorte,do oap.i a finalmente. 4C40 Blegleg4rleat
* evalumen ~onda inoimir doia grandes pastadoiros para Ge /doías, Ui.*
Maixo . deieemeadoçaa-care borram*, satra Oak, frapo* wa4maeão otta miát
~do para timirta cortante, g coa sírio do outro..
hmatracao-A do tato/ O* 2 pontos 20~4fflegegje,,
ae inforÀor eavactIda.

O) do

t g ítMO d 0. 170606 da 22 da junho de 1965
Requerente: 90W CORKING .CORPORATION .E.U.A.a
Privilegio da r uve n çíct "PROCURO PARI-À PUC/Á/AÇÃO Da qg uocutmo iu
BLOCO OR SILIUONA" •
BUYINDM4.015.

.7 Pr000ssO para a preporms4O da um co oiimers em Stamo 14 ~ou.
na, caracterisado 'p elo Cato de
4.) . te misturar a aquecer em-um soivanta apropriado, e. uma temperatura e
dursnte um tempo oufioionte, para-produair uni coaaLtmero em bloco de o&

torcana termo-ourável,
1.) 100 portea i par pico, da Vaia orgadopolidoi/ozana, que tem uma cedia
de, pelo menoa, 200 4tooms de silício por Moiícula, consietindo a rafe.

rido allosana casencialmentb de unidades -da fórmula at31.04_a , onde R4
esdolhldo do gripo, que consiste de radicais metlia, 7 anUa •
vinila, a tem unCvalor medi° de 1,98 a 2,00 inclusive, tavendo ume mí...
dia de, pelo manos, 0.75 radicais metila p or átomo de silício 9 uma moidia de no mais de 0,15 ractioals vinha ' por átomo de silício na referida silõaana, aio mais de 50 moles porcento da referida dl/catana condo a
nidades de (06 R5 ) 28/.0, tendo a dita sllotana uma media de, p olo mgelna',.7radicais tidroxila ligada por ailício, por moleculas,
2) de 8 a 40 partes, por peso, de um composta de organoosilício escota
:do do grupo, que consiste de
a? unta siloxama representada pela fórmula de unidades (005)1Eft,
3l0 4 2 e, onde R' 4 um radical de didrocs'wboneto monovalente, & tem uso
valtí'il- oídio de 0,65 s. 1;3 inclusive, y tem um valor módio de 0,4 f#
a a0a0 do A • g 4 de 0,95 a 1,3 inclusivo com, pelo menos, 60 moles por
cicuta da referida elloxana sendo unidades de (0 6 1(5 )/11.01,5 , acostando arn
ferida ailoxana uma media de, çolo nonos, Xoto radicais por tolecuis,
os quais 40 escolaidoa do grupo, consistindo dc radicais nidroxlia
.0M, onda g ó esoolhido ao grupo, que consiste do atdowa le cetol alcalino e radicai(' de amOn'io quaternOrio,
b) um oilanol da fórmula gera2 (005 )2P bdi(011) 4 _ a _ t , onde a . 4 um
ralloal de bidrocurbonoto monovalerte. g tem UM
wódio do A:6'.) e
1,3/ tos um calor sódio de-manca o 0,4 e a soma de A e â 4 ia a a,,!
tno/usive. sondo ,. pelo fil9d03, 510 mo's contento da -aferido otlanal de

CÁrmula (0685)Si(OR)3,
uma properçao catalítica de um cc alieadot para a cemdenuaçáo do radicais hidroxila ligados por sliíoio (fendo tal e nonc ,..,tracie da sólidos no eolvente que tio acorra va x if . nagic apr g oiMval duramte o estagic
git

de aquecimento,

B) e remover . ° aolvenbo do proddto reáuLowe obUdo Ao Astagio kts, om
rendo agitaçio (suficiente, (Parente ;ata ear;41.n. para manter ilr(,,,datc%
aUbstancialmente.tomo g ine4,
.
romaer(~, ,roivisdlca a prioridado to oarrompoutamte mirado, dita
fintado- na Boddei4o de Pateatao doa Ratod,w. umide* As Asívtaa Me da di
jento,de 14.64.,.a(4 ,4. S Ine524,
'oat4 ° 4-1 da dot o/ do BROWN@ loreoao5:o4o*

L:

Quinta-feira 8

'1 •

DIÁRIO OFICIAL (Seção lit)

Outubro de 1970 2607

O

•
TERMO

194.i

Nv 1C9.543 de ll-de Malode 1,967

Requerente, KYOWA DEVEI XAOAXU

Requerentet JOAD JORGE . ShO PAULO./

CHEmICal CO., LTD

Privilágio de Invenção: SUPERFICIE

Mod;no'Industriel

DIFUSORA DE LUZ./

dpivjorlicaçrie:g./

I

XABUS1lIX1 XA/SHA e

RITEDUNfiffl ni%o

JAP4
"NOVO MODELO DE CAIXA

fARA TRANS:MAR CADRAMIP.

pEIVINDICACOES

S uperfície difusora de luz, caracterizada pelM fato de
ser Consituida a partir de pluralidade . de tubetes de cristal, vidro, i
.

plAstico ou material transparente ou translecido qualquer apropriado 1
tubos esses do secção transversal circular ou outra geometrica desejadt

sendo que os topos abertos de tais elementoa . encalxam.ae simplesmente
cm saliencias' ou dentes dispostos em correspondencia e praticados nas
Dos-doa de tiras ou chapas que devidamente interligadas pelo interior do
conjunto, conformam as cordas da parede Luminosa./
Ponto n 1 do total de.4 pontos apresentados./

I Novo modelo do caixa p are transporte

ed eáirdredç, Iláíi2ISRL
siado pelo fato de em um corpo retangular de caixa ewnslandendo funda
p aredes laterais e finais com p lementares eubstancialmente
normals tenda
os cantos- laterais arredondados ev os cantos inferiores Op antradOu. sat
Provida uma subdivisão interna e total feita de-paredo 2ntercrazadaP
ga
tidàriamente, as p aredes Internas de cada divisão quadrangullares~
:e tendo nervurados duplos re p etidos de cada leda das mesmas.
As requerentes reivindivam do acerdo a p rioridade do 003POSPED
—lente p edido depositado na Repartição de Patentes do
Japão, es: 13 , do na
reabro de 1966, sob n o 3b.661
Ponto n°1 do total de ,5 p ontos upresentadOe.

:ERMO NO 165.368 de 16 de oeZembro de 1961,
Aequerente: P1LOT P ER DO BRASIL S/A
iNDISTRIA
Privilegio de invenção
•

B COMÉRCIO ..;SX0 PAULO

"CANETA-TINTEIRO. OB BICO RETRXTI1"
OEIVINDICACOES

TERMO . N0 lon.,n, de 17 de novembro de 196/4
Requerente: HILDA P INHO COUCEIRO DE BARROS - SM PAULO Privilegio de Invenção "DISPOSITIVO PROTETOR RARA VENEZIANAS

1 • 'CANETA-TINTEIRO. JE BICO RETRÁTIL",

caracterizada poP nn
conjunto do fanar a tampa, adaptado paro ser disposto na abertura da .
extremidade dianteiro de ume caneta-tintoiro'de bico retrátil, eemPreen,
dendo um p orta-tampa, geralmente de fOrma cilíndrica, incluindo Um furo
longitudinal no mesmo e um par de suportes p ara pinos de articulação' .
nos dois lados da extremidade dianteira do furo longitudinal, uma tampe
tenoo nos seus dois lados um para de pinos de articulação, ficando este'
campa apoiada sebre pivS, no extremidade dianteira do aludido porta-tem
se, estando os pinos de articulação apoiados pelos suportes para pinos

re articulação, para possibilitar a abertura ou o fechamento da extreg
lacte dianteira do furo no p orta-tampa, o uma mola que constantemente
cima e tampa contrao p orta-tampa, fazendo com que o furo dÉste. dità0
• ique sempre firmemente fechado.
Ponto ne 1, de total de il . pentos apresentados.

. .•

ER OENIM

pEIVINDICACOEB

1 . 'DISPOSITIVO PROTETOR PARA VENEZIANAS EM GERAL",
caracter&
zado pelo fato de se apresentar constituído p or uma delgado
neste cillà

drlca com uma das extremidades p assfve/ a rosquear-se em disco $011dén
•

o com a face interna da veneziana.
Ponto ns 1 do total de 'S p ontos apresentados.

I

•

-
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I ND I
LEGISLAÇÃO FEDERAL

1967
ONINICE NUM.RRItC0
CA-os kerliite4001 ditt MC5,

"Dardo Oficiar 1. gers.ao. daft td.4"

da pubkiteki ão mo)
VoMuna (14

INDIat As.WASamicalftwessrvo

te

*

ordome eittabedieÁik ea assai:11~
LUGIKAÇA0

Ir) I*

VOGADA

ilivâoitum tutgaa ou 54.84 dtispoMid\srec
simuct 'revegad03, derrogudea, dee
au loaf. caducos, 3Citt, efeito CM
la ficoOsiaçU roft,Lica,(th,.
V.a R:De

1 10 ITVLIIIIOXÇXO

1 .04.3

emeço,

VgNha
Na Guantaliwas

•

Vearattg t M. Rodrigata Arvela
• 4,,airlds.
MtatstkrtQ .cia ?atenda

fAtml•oN,f4(t

?acif.dcm ;ieia Sendiçu.do Reeryabãkw, 114f,b0,[d
Fam Br.osift.,*
(.1(# ORM
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