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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE Ma

REVISTA DA_PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No 671.526 - "496"
Cantata;
"496" Ltda. - Cl. 41.
N9 671.701 - Confeitos de Amena
doim Ktbon - Kibon 13.A. (Indita a Divc. de Marcas
irias Ali mentícias) - Cl. 41.
Ns' 674.133 - Soutello Palhia
N9 658.227 --a Calan --Calan CoEm 9 de -Outubro de 1970
N9 617.308
Barnabé aa Aguar- riba S.A. Indústria e Comércio de
mércio e Indústria de Capas para Au- dente Barnabé Ltda. - Cl. 42.
Notificação
em Geral - Cl. 41.
tos Ltda. - Cl. 39.
-NO 625.484 - Tata - Indústria Bebidas
N9 674.722 - BalSemão
No 663.0711 - Husebi Hu.sebi Resegue
Padaria
Ficam notificados os requerentes
de óleos_ Vegetais S.A. - e Pastelaria Balsemão Ltda. - CL
41,4
abaixo mencionados a comparecer a Representações e Comércio Ltda. - Cl. 41.
No
875.170 - Iolanda - Panifia
êste Departamento no prazo de 60 Cl. 21. - (Registre-se com excluNo 635.613 Chocolacadora
Iolanda
Ltda.
Cl.
41.
dias, a fim de efetuar o pagamento são feita pela Seção).
Dizioli S.A. - Cl. 41.
N9
N9 666.381 - "TCA" - Indústria tes
No 637.508 - Joely - Dias & Ca- Casa675.188 - Santa Filomena
da taxa final para que sejam expede Carnes Santa Filomena Lia
e Comércio de Acessórios para Auto- valcante Ltda. --CI. 41
didas os certificados:
- Cl 41
NQ 483.055 - Instituto Biochímico móveis Autoprotection Ltda. - ClasN9 638.369 - "13 de Maio"- - Fri- mitada
N9
675.928 - Tutti Fruttioan
se 21. - (Registre-se com exclusão
S.A. Paulo Proença.
gorífico
13
de
Maio
Mola.
Cl.
41.
NO 638.598 - Vale Real - Coope- PAN Produtos Alimentícios Nacionaia
NQ 632.909 - Ind. de Café Danú- feita pela Seção).
S.A. - Cl. 41. - (Com exclusão
No 672.315 - Fraciolito - Auto rativa Vinícola Garibaldi Ltda. - feita
bio Ltda.
p ela Seção).
Peças Fraciolito Ltda. - Cl. 6. - Cl. 41.
Nça 676.622 - Old Glory - Impor.
(Registre-sé com exclusão feita pela
No 644.840 - lia - Bar e Lanches
Notificação
tadora e Exportadora Caldas Correia
Seção).
Ita Ltda. - Cl. 41.
Ltda. - Cl. 44.
N9
645.754
PAN
PAN
ProDepois de decorrido o prazo de 60
N9 686.086 - Fiju - Destilaria
No 672.545 - Radiocar - Tais
dutos Alimentícios Nacionais S.A, - Bei Drink
dias, a partir da presente data para Elmo - Classe 6.
Ltda. - Cl. 42.
Cl.
41.
(Com
exclusão
feita
pela
recurso ou impugnação e se nenhum
N
O 690.046 - Cerveja Hanseática
No 674.186 -- Emblemática - BraInteressado no mesmo se valer fia sinca S.A. Rerramentaria Carroce- Seção).
Cervejaria Brahnia No 647.428 - Tomy - Tomiyama Cl. Companhia
Mu notificados as requerentes abai- rias Veículos - Cl. 6. - (Registre42.
xo mencionados para comparecer a se com exclusão feita pela Seção). & Cia. Ltda. - Cl. 42.
No 890.047 - Cerveja Hanaeática
N9 649.323 - cedro - Cedro Be&te Departamento, a fim de efetuar N9
- Companhia Cervejaria
674.225 - Rodoagro Ro- bidas e Produtos Alimentícios Limi- Pilsen
o pagamento da taxa final dentro
Bralima - Cl. 42.
do prazo de 66 dias, contados da data doagro Máquinas Rodoviários e Agrí- tada - Cl. 41.
No 690.050 - Cascatinha ComNo 649.368 - Esmeralda - P. Al- Panhia
em que tiver expirado aquêle prazo colas Ltda. - Cl. 6. - (RegistreCervejaria Bralima - Classe com exclusão feita pela Seção). ves Indústria e Comércio - Cl. 41. se
• de recurso:
42.
N9 649.644 - "374" Bar e Lanches
N9 690.051 - Cerveja Cascatinha
No 690.633 --'Rocatti - Fábrica de 374
Ltda. - Cl. 41.
Marcas deferidas
- Companhia Cervejaria Brahma Pistões Roca-til Ltda. - Cl. 6.
N9 651.140
Cervantes - Pereira Cl. 42.
No
692.527
Rodapar
Rodapar
Almeida.
&
Cia.
Ltda.
Cl.
41.
•N9 690.052 - Cascata - Compaa
ae 619.691 - Fénômeno-Creol - Indústria e Comércio Ltda. CiasZaz-Traz Indústria e Comércio de. se
No 651.506 - Nossa Senhora das nhia Cervejaria Brahma - Cl. 42,
21.
NQ 690.053 - Cervejaria Ypiranga.
Produtos Químicas Ltda. - Cl. 2.
Neves - Açougue Nossa Senhora das
- Companhia Cervejaria Braluna No 711.189 - Waclo - Dela & DralNo 697.104 - Campagnani - Co- Neves Ltda. - Cl. 41.
Cl. 42.
le Produtos Químicos Ltda. - Cl. 2. mércio de Automóveis e Tratores
No 651.680 - "Ipu"
Ferlan ReCl. 21..
No 691/.054 - Cerveja Guarany No 718.106 - Ivanhoé
presentações Ltda. - Cl. 41.
Ivanhoé Campagnini - Ltda.
Companhia Cervejaria Brahma
Produtos Sanitários Ltda. - Cl. 2.
N9 697.174 - Sa Bac - Roque SeNo 652.492 - Cantinho - Restau- Cl. 42.
N9 718.115. - Dama de Elche - bastião de Miranda. --a Classe 21.
rante Cantinho Ltda. - Cl. 41.
N9 690.056 - ABC - Companhia
Perfumaria e Cosméticas Vale do Pa- N9 699.238 -- Imexport ImexCervejaria
Brahma - Cl. 42.
N9
port
Cia.
Industrial
e
Comercial
Li652.734
Gonzaga
Panifiraíba Ltda. - Cl. 48.
mitada - Cl. 7. .-+. (Registre-se com cadora e Confeitaria Gonzaga Ltda.
N9 690.058 - DKCompanhia
. NO 718329 Rochester :índias- exclusão feita pela Seção). - Cl. 41.
Cervejaria Bralnna
Cl. 42.
laia de Explosivos Rochester Limi- N9 665.135 - Cacren - Companhia
NO 531.401 - Volkart
No
Volkart
652.925
"441"
--aBar
e
Lan(udu - Cl. 18.
Auxiliar de Construções e Reparos
Irmãos
Ltda.
Cl.
37.
• Cacren - Cl. 6. - (Com ex- ches 441 Ltda. - Cl. 41.
NQ 584.010 - Cepeeli
.10 '718.395 - Ziro - Déa Dralle Navais
clusão feita pela Seção).
N9 654.361 -- Mackenzie - Bar e Calçados Patrocinense Ltda. CPL
- ClasProdutos Químicas Ltda. - Cl. 2.
No 670.401 - Maisa - Maisa Má- Restaurante Mackenzi e Ltda. - se
36.
No 720.252 -- "Gekal
Gekal Per- quinas Agrícolas Industriais S.A. - Cl. 41.
N9 587.868 - Espátula Mágica fumarias Cosméticas Ltda.
Cl. 48. Cl. 6. (Com exclusão feita pela
Strebinger - Cl. 11.
No 655.170 - Shelby Shelby Li- Jau
Seção).
NQ 5,375
No-Norde.ste - MiNo 716.838 - Codimar - Codimar
mitada
Indústria
e
Comércio
ClasN9 692.622
Hurnjocar - Auto se 41. .
chal Czerewho - Cl. 16.
:astribuidora de Cosméticos Limita- Peças Hainjocar Ltda.
Cl. 21, - Cl. 48.
(Com exclusão feita pela Seção).
No 655.203 - a- Adrimac - Adrimac No 608.164 - Soniag Sociedada
lae) '728:326
Kaifora
Compa- No 718.877 a- Canga - Indústria S.A. Comércio e Importação - Clas- Industrial Mineira e Agrícola Limitada (Soinag) • - Cl. 4. _
• aia Fly-Tox do Brasil S.A. - Cas- e Comércio *de Guarda-Chuvas Utin- se 41.
ga Ltda. , - Cl. 30..
a. 2.
N9
655.482
Agasa
Açúcar
GaúNo 633.433 - Saliba - Indústrias
• No 718:976
Biju
S.A. Aga.sa - C1.-41.
Salib• S.A. - Cl, 23.
NO 615.457 Compa- fetantes Ltda. - Cl. 2. Biju Desin- cho
N9
11;
659.852'
Muriu
Orlando
022 - Sinimbu .aaia Teperman de Estofamentos• Na a719.554 - Conkist - Conkiat Gadelha Simas a; Irmão - Classe 41. irias Sinimbu
Sinimbu S.A. - Cl. 23.
aa 6.
Cosinéaicos Ltda. - Cl. 48.
NO
659.870
Nefertite
HaensN9
637.079
- Mito - Casa de CalNo 687.084 - Render - -Indústria No 719.655 - Wagmar Wagmar sgen Com p
anhia Limitada - Cl. 41. çados Mito Ltda. -- C1.-30.
s Comércio Render Ltda.
7. Artefatos de Palha • Ltda. - Cl. 27. Nr 659.871
- Astrici
Haenssgen
- (Registro-se com exclusão feita
NO 721.173 - Cruzeiro do Sul - ia Companhia Limitada - Cl.
NO 637.886 - Incoplasa
41.
Indúspela Seção).
Indústria' de Defumadore.s Cruzeiro
tria Comércio de Plástico S.A.
N9
663.990 - Kas.sine - Compa- Incoplasa
N9 633.773 - Ret-Car --"Ret-Car klo Sul ,Ltda. - Cl. 2.
- Cl. 12.
nhia
de
Fumos
Saaaa
Cruz
Cl.al.
Acessórios para Autos Ltda.'. Clas- . No 532.342 - Mandarim 638.181 Velur Jersey Etarn
No 671.254 - Kunzler -- Pedro
se 21. - (Registre-se . com. exclusão da Banha Comércio e Indústria Casas
S.A. La.urentino Kunzler d; Filhos -- Clas- -- Modas Etam S.A. - Cl. 36. -1
feita pela Seçao,p
- Ca 41.
(Com
exclusãe feita pela Seção).
se 41.
• No 652.8a9• Subratahl - IndúsNo 609.557 - Gabriel Monteiro - N9 671.255 - Chocolate Kibon
No 643.777 - Incosa
Indústria
tria e Comércio 13eanado--Meyer Li- Laticínios • Gabriel Monteiro LimitaComércio Incosa S.A. - Cl. 16.
Crocante Kibon S.A., .(Indústrias e N9
alhada - Cl. a,
da -a Cl. 41Al imentícias) - Cl. 41.
649.223 - Vent-ICar - Klimax•
Indastria e Comércio de Artefatos de
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3) O exPecliente das repartiOet
públicas, destinado à. publicação,
Será repebido na Seção de Oomu.
nicações até as 17 .horos. O Oen?.
dimento do público pela Seção de
<Redação será d.e 12 às 13 horas.

chegue ou raie postal, em favo,
do Tesoureiro do Departamento
Imprensa Nacional. Quanto a
chntrato de porte aéreo, em Jay
da Delegacia Regional da E911107W8
Brasileira de Correios e Telégraf
em Brasília.

È 7", E-

EX',P

QEPART IAM.LENTÓ; ;pE WPRENSA, NÁCIONAIL
CrIREST~RAs

ALBERTO . OE BRITTO PEREIRA
2) Os originais para publicação,
devidamente autenikados, deverão
ser datilografados diretamente, em
colora eft. maça° ou mmasme,*
pusnacilitabius
ISCPSne0
espaço dois, em papel acetinado
apergaminhado, medindo 22x33 J. tz3,0Iz ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
centímetros, sem emendas ou rasuras quae'dfieultem a sua compreensão, em especial. quando conCM RIO OFICDAL
tiverem tabelas.
SEÇÃO ii•

Serão admitidas cópias em tinta
preta e indelével, a critério do
i
3) As reelanzaçees pertinentes
matéria retribuiCa, nos casos de
erro ou omissão, serão encaminhatias, por escrito, d Seção de Redação até o quinto dia útil sabseque.nte à publicação.
4) As o.,ssinaturds serão tomadas no D .1 .N O transporte por
via aérea será contratado separadamente cem a Delegacia da Emyresa Brasileira de Correios e Te- .
legrafos em Brasília Esta poderá
Ca encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
.0.1.1V. Neste caso, o assinante dixigirá ao D.1 .1V o pedido de assinatura e o pagamento do valor
rorresponelente. na forma do item
Seguinte.

51 A remessa' de valores para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita somente por

Meça° do putp lictdade do expediente° do oeperene
tilaconz,1 do P7opri000do Industrio! do Mintetelterte
da Indústria o do Comea:¢10

7) A Delegacia Regional d4
Empresa Brasileiro de Correios o
Telégrafos em Brasília reserva-sé
o direito de reajustar os seus pre.R
ços, no caso de elevação de tarifai
comerciais aéreas, mediante avisa,
prévio aos assazagtEs.

hhor(eet .1e; of ¡finas do Departamento de Imprensa Naclone)
ORA SILIA

ASSINATURAS
REI, 4 RTIO(322 2 PAIVrIC LUARES

Sente. t-re
Ano

FUNCIONÁRIOS

Semestre ecoo cla . 00_ 0 • o o Crt,
Cr$ 60,00 Ano oo0 00 , 0 0, 00,POtee o Cr,

Cks$ 30,1

$$$$

o

Exterior

Exterior
Ano

•croO0C. •,;oo oG_Vo co

Cre

13 0 0•0.•_00,99_0_6.

6) No caso de porte aéreo paro,
localidade rufio serarlda por ess0j
meio de transporte, a Delegacia'
Regional da Emprese Brasileira
Carretas e Telégrafos em Braslliei
se obriga a completar o encamN
nhamento ao destinatário. pa4
outras vias, independentemente
acréscimo no preço.

8) Os prazos da assinatura o
do porte aérea po.Cerão seg semestral ou anual e se Iniciarão sempre
50 no primeiro dia áti; do mês sitbse.%
assinaturas
qüente. O prazo das
430
,
;
para o Exterior d- s!)mente anual e,
não haverá tre~e per vle

cérea.

Cr$

A renovação 6-,2ere, 86-sas
'licitada com anteeedênzia de 30
dias do vencimento da assinat?3rc4
e do porte aéreo. Vencidos, serão,
semen.pre
Cr$ 102,00i Ano o p e00000 o-f o tin- • o Cr, 594,00 suspensos
inder.crdenten7,entr,
aviso-prévio.
NÚMERO AVULSO
preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para recc_we.473 os sup/e,
•
exemp lar.
Mentos às edições dos órg.6..os °fio
eikis, os assinantes deverão solida
--- O preço do exemplar atrasado sera acrescido de Cr$ 0,04
ta-les no ato da assinatura.
ce c7o 'wesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

.

PORTE AEREO

•

:tiorraeha Ltda. - C/ 22. - (Com N9 662.009 - Damatto - Damatto
& Cia. Ltda. - Cl. 36.
exclusão feita pela Seção).
N 9 651.870 - Snick - São Paulo' 1V 662.558 - Folha de Ouro Estamparia de Tecidos Ruymar LiAl pargatas S.A. - Cl. 36.
N" 652.410 - Dali Couture - Dali mitada - Cl. 37.
1V 653.756 - Emblemática Couture Modas Ltda. - Cl. 36.
N9 652.487 - Viggiano - Malha- Braspámla Indústria e Comércio S.A.
- Cl. 31.
ria Ltda. - CI. 36.
N9 634.431 - Festival - S.A. Fa11 9 652.896 - Niche1 - A. L. Olibril Scavone - Cl. 37.
veira & Cia. Ltda. - Cl. 36.
N9 652.952 - Krol - Clorquirnica N9 665.053 - "Ugo" - Modas Ugo
Ltda. - Cl. 36.
iniustrial Ltd • - Cl.- 36
Deborah - Lojas de 1V 655.198 - Sereno - Indústria
N9 G53.353
Calcadas Deborah Ltda. - Cl. 36, Têxtil Sereno Ltda. - Cl. 37.
N9 653.354 - Korios - Korios CoN9 665.860 - Cote D'Azur - Cia.
mércio "e Indústria Ltda. - Cl. 36 Industrial Mogians, de Tecidos N9 653.382 - Pages - Pages Co- Cl. 37.
mércio e Representações Ltda. 1V 665.930 - Crepúsculo - Olivio
Cl. 22.
N 9 653.570 - Vulcanete - Vulcan Zazeri & Cia. - Cl. 37,
Material Plástico S.A. - Cl. 37.
IV 666.338 - Georges - Casa
14 9 653.584 - Solange - Confec- Georges de Enxovais Ltda. - Clasçõzs Solange Ltda. - Cl, 36.
N9 653.872 - Festival - Fábrica se 37.
de Calçados Festival Ltda. - Clas- N9 666.398 - Grampfort - Guy
Casta - Ci. 11.
se 36.
1V 637,116 - "AQ" - Casas Faus653.979
La
Maison
La
N9
to - Roupas S.A. - Cl. 36. - (Com
Maison Boutique Ltda. - Cl. 36.
exclusão feita pela Seção).
Confec10 654.109 - Josiane - Modas e 1V 667.248 - Jufratex
-CL 3r• ,:ões Jufratex Ltda. - Cl. 36.
Perfumarias JOaiariP
•
N9 654 149 - Basisal - Bahiana
N9 667.517 - Nol Due - Nol Duo
Sisal S.A.•Indústri a Comércio e Ex- Boutique Ltda. - Cl. as.
portação - C/. 22. - (Com exclu- 1V 668.881 - Corvett - Modas A
são feita pela Seção).
Exposi ção ClipPer S.A. - C1. 37.
IV 655.061 - Boa Noite - Em- 10 669.263 - Lydia - Ancora Inprêsa Indústria Garcia S.A. - Clas- dústria e Comércio Ltda. - Cl.
1V 669.264 - Mester - Ancora
se 22.
Indústria e Comércio Ltda. - ClasN9 655.357 - Cleide - Indústria se 36,
de Arames Cleide S.A. - Cl. 22. N9 669.277 - Regata Ancora Indús(Com exclusao feita pela Seção).
tria e Comércio Ltda. - Classe 36.
N9 655.924 - Wac - Confecções 1V 669.827 - Barimar Indústria e
Wac Ltda. - Cl. 36.
Comércio de Materiais de ConstruN9- 657.437 - Lontra - Sa,PatariA ções Ltda. - Classe 16.
Lontra Ltda. 1V 670.062 - La Scr.rentina - La
1,19 658.332 - Dona Rosa - FiaS. A. Indústria de Calção e Tecelagem Dona Rosa S.A. Sorrentina.
çados - Casse 36. •
- Cl. 24.
N9 671.191 - Magda -1Viagda CalN9 661.103 - "EIG" - Emprêsa içados Ltda. - Classe 36.,
Industrial Garcia S.A. --.. Cl. 37.

1V 699.986 Rivo-Sept
N9 671.925 - Simplal ciedade Industrial de Materiais e e Laboratório Loboanr Ltda.
se 3.
Plásticos Ltda. - Classe 5.
IV 719.718 - Alerandr;s 1V 672.811 - Helio - Sapataria
xandra's Cabele::eiros Ltda,
Helio Ltda. - Classe 36.
48.
IV 672.814 - Mariazinha - Ma-1 se 48.
riazinha Confecçues 'Ltda. - Classe' 1V 120.038 - Droga-Régia - Faxma DrOga-Régia Ltda. - Class:: 3.
36.
N9 720.108 - Enfermeira - DisN9 672 # 870 - Novitas - Novitas Indústria cio Calçados Ltda. - Clas- tribuidora. deA',.' .cool ErifermeJra 1Z,1mirada - Classe 3.
se 36.
N9 722.778 - Relaxam LaborAé-,
Chilio - Confecções
N9...672.876
rio
Neurosedol Lrdra - Classe 'a'.
Chino Ltda. - Classe 36.
IV 673.984 - Eternova - Karibe 1V 610.457 - Tragam,/ - ChamiaS. À . Indústria e Comercio -. Cies- che Fa.brik Promonte GMBH -. Classe 3.
se as.
1V 616.704 - Ferver - Laboratorie
N9 674.183 - Fulsweet - Indústria Ferrar S. L. - Classe 3.
.
e Comércio de Tecidos e Artefatos de
1V
681.033
.Positivo
Lojas
RIMalhas Ful/sweet S.. A. - Classe 22.
1V 674.531 Corafor Corafor vo S. A. - Classe 18.
IV 713.067 - Cabal.
Cobel
Comércio e Representações de aços
Luto de Beleza S. A. - Classe' 4%.
e Forjados Ltda. - Classe 5.
Rechastea
1V 675.200 - Metalúrgi- 149 '713.814 - Liberty
ca Milmar Indústria e Comércio Li- Cosméticos Indústria e Comércio
mitada - Classe 48.
mitada - Classe 5.
149 714.005 - Gatic .srt.ne
1V 675.541 - Irene - Irene MePedro da Silva --- Classe 48.
das Ltda. - Classe 36.
1V.695.589 - JUjitr - Indústria e SI9 '714.492 - Deveu - Deven
Comércio de Malhas Jujií. Ltda. - mércio Atacadista de CosmCie-r- •Lid
mitada - Classe 48.
Classe 36.
149 715.005 - Insedubo - /use1V 697.387 - Blanea - Modas Bian4 dubo. Indústria Ede Produtos Qpinlicoa
ca Ltda. - Classe 36.
Ltda. - .Classe 2.
1V 699.116 - "o É- V" - Confec-, 149 '715.916 - Ca.pricho 7`.
ela)
ções O É V Ltda. -- Classe 36.
Sociedade Anônima Indústria e Comércio
de
Plásticos
e
Darivasyy;
1V 699.527 - Una Classe 48.
Comércio (19 Confecções Zaria
N9 -622.,838 - São Marcos tada - Classe 36.
...•
tadora 'São Marcos Ltda. - C l asse -47.
Marcas Indeferidas
149 675.016 - Copam - Copam CO.tie,
N9 602.308 - União - União de panhia Awricans cie Petrú't -Classe 47.
Auto Serviç Ltda. 1V 621.994 7-- Fissa,pau - Perucas
N9 692'!43Cn =;- Masna, - Paulo AnPiszpan Ltda. - Classe 48.
tônio Dias . Ment re.:(" 1V' 699.367 - Frut Soda - Dr. MilNo 692.444 - lÁlagns, - Paul
ton da Costa Pinto - Classe 3.
tonio Dias Manaus -- Classe 47.

Quinta-feira 15

o

No 653.307 -. Brasil Alantic
Atlantic Indústria:e Comércio de
1 No 692.440 - Magna - Paulo .An- Pesca Ltda .. - Classe 41.
, N9 654.181 - Weasel -- Casa de
tónio Dias Menezes.- Classe 47.
Magnacar
Palas) Carnes Wassel. Ltda. '- glasSe
N9 692.450
TreSantônio Dias Meneies - Classe 47.
No 654.997 -"Café 'Jussara'
Endociclina - Mead aal Café Ltda. - Classe 41,
• 249 681.878
'NO 655.706 - .Abriuna
Johnson & Company -- Classe 3.'
N9 682.248 - Colisone --- Instituto a Comércio Gétuliense Ltda. - Claspubnioterá p ico Brasil Ltda. - Chag se 41.
Riggio ta-o8. ; NO 655.992 -- Rigglo
ClasN9 700.200 - Cloromicina TIVIÉ-12 baco Corporation Limited- .; •
a-- Walter de_ Assis Toledo - Cias- se 44.
48 2.
No 656.414 - Três • Poderes - Usina
Ns '719.358 - Wanderful - ManaiPoderes Ltda. - Classe 41.
lha & Franco ,Limitada - Classe 48. Três
No 656.576 - Cristo Redentor Ns 719.468 - Tentation - Christian Comercial de Cereais Cristo Redentor
Oray Cosméticos Ltda. - Classe 43. Ltda. - Classe 41.
N r.' 719:47 Terrafertil - TerNo 857.785 - Nossa Senhora da
Safertil Produtos Agrícola Ltda. -Graça -,- Padaria e Confeitaria Nossa
Classe 2.
N9 '719.609 - Piratininga Insti- Senhora da Graça Ltda.- - Clastuto Piratininga de Medicina Veteri- se 41.
, NO 658.464 - Antonini - Antonia
nária Ltda. - Classe 2.
Martins - Classe 41.
N9 '720.715 -- Anieol - Indústria
N9 658.486 - Amigos --- Atacado e
de Comércio de Produtos .Químicos
• Varejo Dois Amigos Ltda. - CiasApicol Ltda. - Classe 2.
N9 721.011 - Vila Rica - Instituto se 41.
de Beleza e Boutique Vila Rica LiNs 659.040' - Noa Olinda Marmitada -- Classe 48.
cearias Nova Olinda Ltda. - Cias•
N9 721.209 - Fastil Ache Labora- se 41.
tórios Farmacêuticos Ltda. - CasNo 659.696 - Campe-ao dos Tae 3.
moios - Coelho da: Mota as Cia. Classe 41.
Ns 528.226 - Café Republicano
3osé Solou Gomes - Classe 41.
NO 659.735 - Atacado e Varejo
NO 589.414 - Kl-Suíno - Mata & Dois
Amigos Ltda. - Atacados e Va(lia Ltda. - Classe 41.
rejo Dois Amigos Ltda. -- Classe 41,
Café Brotinho -a. Eu- Cafeeira Cruz-Pardense Ltda. -NO 591.950
Classe 41.
tiquio José Pereira - Classe 41.
No 61.090 - Mirins - Produtos N9 664.299 -- Coco do Sítio - CorAlimentícioa Confeitaria Pães. Mi- bisa Industrial Agro-Pecuária Limirins Ltda. - Classe 41.
- Classe 19.
No 611.522 - Jequitay -- Organi- tada
N9 664.301 - Orea ano do Sitio zação Jequitav de Artigos Domésticos Corbisa Industrial Agro,
Pecuária Lib
e Materiais Elétricos Ltda. mitada - Classe 19.•
41.
se 41.
Embaixador - FrigoNO 616.569 - Cavalo Marinho - N9 670.278
Cavalo Marinho Cosméticos Ltda. - rífico Sanis Indústria . e Comércio
anitada - Classe 41.
Claase 41.
No 619.022 - Marisco Maringa - N9 671.189 - Café Garcia - Ir'Bar e Lanches Marisco Maringa Lia mãos G. Grada - Classe 41,
Irritada - Classe 42.
NO 671.781 - Paladium. - ConfeiN O 621.358 - Café Cooban - Café
Economia Doméstica S. A. - Classe taria e Pizzaria Paladium Ltda. Classe 41.
41.
N9 674.020
Cre-Bom
Grandi &
No 626.333 - Dipac - Dipac Co- Grandi
Ltda. - Classe 41.
mércio D. Importação Ltda. No 674.154 Ameixa dó Sítio se 50.
Indústria Corbisa Industrial Agro Pecuária LiNo 631.480 - Aurora
de Suninos Ltda. - Classe 41..
ninada - Classe 19: .
No 632.653 - Lua de Mel a- Docei- No 674.768 - 1VIatisa - Materiais
ro Lua de Mel Ltda. - Classe. 41. . Industriais S. A. -, classe 19:
- Come Bem
Super
lan- Ns 673.953
"N s 633.385 -- BelasCintra
Come Bem Ltda. "- Classe
ches Bela Cintra Ltda. ---, Classe 41, Mercado
19..
Andorinha - Bebidas
No 639.344
Andorinhas Ltda. - Classe 42.
No 675.289
Supercorte.- Kenry0
Restan- Doy e Satorit Doi - Classe 19.
No 639.463 - Majorica
!aorta Majorlea .Ltda. - Classe 41.
NO 675.250
Supercruzatnento ;g
enro
Doy e Satoru Doi - Classe' 19.
Bar
644.075
Monte
Santo
NO
No
676.518 - Arapua. - - CIa. Mer•! Restaurante Monte Santa Ltda. "a
cantil e Industrial Araima,
Classe
C l asse .41.
44.
• N9 646 ..562- Flor de Nossa Senhora
9. 618.607 - Mel da itio - Corbiíilas • Graças - Panificadora e Confei • sa:NIndustrial
'Agro Pecuária Ltda. teia, 'Flor de Nessa Senhora .clAs Classe lg
.
,•
GraçasClasse
41. .
NO 616.608 -- Mel do Sitio - Cor140 No 649.247 - Quarto Conienário 1iss, Industrial Agro Pecuária Ltda.
- Panificação Quarto Centenário Li- - Classe 41.
Ns 678,669 - Ervilha 'do Sítio. .411tada - elo s oe 41.
•
Industrial Agro Pecuária LiNO 649.779 - Sangue As.ul - Bebi- Corbisa
das Marumby S. A. Indústria. e Co- miiada - Classe 19.
'NO . 678,610 - Er.vilha do Sítio mércio - Classe 42.
Corbisa industrial Agro Pecuária Lirzt, -050.129 - São Paulo Goy íci: - •mitacla - Classe 41.
Sociedade Agro :gastoril São Padlo No 678.611 Grão do' Bico do Si-.
Classe 19.
Goyaz Ltda.
tio - Cerbisa Industrial' Agro PeNo . 650.143 - Oriente - produtos :-n "ária Ltda. -- (lasse 19.
•,
' Oriente Ude - Classe 41.
NO 678-.,64 .Rião de Bico do SiX9,651.4G6.Sotáfolico - Panifica, tio -- Corbiaa Industrial Agro PecuáCla.ge 41. g ria 3- ;tdo.. - Classe 41.
Som 33otardE,N) Ltda.
• R9 652.487.
Cristal - Vinagre N9 678.613, - Trigo Para Kibe do
41...
7.iristal Ltda. Corbisa. Industrial Agro PeNo 652.032. - Sao Jogo Lanches cuária Ltda. - Classe 19. •
.Gtio João Ltda.
Classe 41.
.• N 9 10'18615 -• Trigo para Kibé. do
No G52.941 - Mouatachi Mousta- Sítio - CorbisasInciustrial Agro Pe•
cuária Ltda. - Classe . 41
dia Modas, tt4IC - Ciasses 44'
Saal s 692.440 - Magna - Paulo An60nio Dias 95.eneaes - Classe 47. -

..
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'No 678616.- Ovds do Sitio - CorNo 637.658 Ra' ,Rerasii,
'Braill;
bisa .Industrial • Agro :Pecuária- •Li- $.! AA..':Relógios 'Indústria! e Conlér
mitafia - Classe 19.
cio
Classe 13.
bisa Industrial . Agro Pecuária LiN9 638.064 a, Nôvq. Lar
laae
No 678.834 - Oves dó Sitio;Cor.
-.
ástid 4-' Clas4"6.' 3'‘L`
bisa Industrial Agro Pecuária LimiN9 .624.04! -a4" São''Franclisco
tada --, Classe 41,
Usina e Coniardo
R4sicirtaa Wei
Frariciac&
Clásíls 4, •
'No 618.618 -• Pijangots' do 'Sítio
No 643.'886
Macio. -1 Macio
•
Corbisa Industrial Agro Pecuária LiMateriais para Construçôes induarsti
mitada,
Classe 19.
N9 678.619 - psangos do Sitio - e Comércio Ltda. - Clas se 16.
NO 649.094 - Elgin - Elain
COrbisa Industriai Agro Pecuária Librica de Máquinas de Costura s . P.
mitada - Classe 41.
- Classe 36,
N9 678.620 - Aguardente do Sítio
N O • 650.213 - Incoboncl - Anca.
- Corbisa Industrial Agro Pecuária mar Indústria
e Comércio de Ma.
Ltda. - Classe 19,
Refratários S. A. - Classi
NS 678.622 -- Pinga do Sitio - Cor- teriais
ns 16,
bisa Industrial Agro Pecuária Ltda.
NO 651.022 -- ai aúclia --- Industrie
- Classe 19.
-NO 678.624 - Caninha do Sítio - e Comércio Trorion S. A. -Corbisa Industrial Agro Pecuária Li- se 4.
mitada - Classe 19.
N9 651.723 - Amazonas - Depo.
sito de Materiais para ConsiraçOei
Ns 681.125 - Café Tónico de Thereza Santos Carvalho - Clas- Amazonas Ltda. - Classe 16,
N 9 651.871 Su Perdi - Stiewin
se 41.
N o 682.079 . - Silvani • - Edmil.son Williams do Brasil S. A. Tintas e
Vernizes - Classe 16.
Sá Maio - Classe 41. .
NO 683.996 - Café Lima - Alfredo
N9 655.093 - eindereia -- A
Costa Neto
'Classe 41.
Cinderela Calçados Ltda. - CWse
ns
36.
• No' 684.239 - Magestic - D. 'Magalhães - Classe .41.
No 660.969 -- First Modas: - ara•
NI? 65.055 - Vitória Régia - jer Mendlovic Ltda. - Classe 313.
NO 669,250
Açoriana Vitória Régia Ltda. - CiasDragon --- Ancora
.
se 41.
.
Indústria e Comércio Ltd.
a. - diasNO 686.088 - Maraja - Indústria se 36.
de Bebidas Alves Pimenta ílt Cia. -.
No 669.257 - Guelra - Ancora
-Classe 42.
Indústria e Comércio" Ltda. -- ciasNo 686.296 - Café Cão Bernardo se 36
- Hél io. de Souza Mello - Classe 41.
NO 669.275 - Sherrerazaue AnN9 685.356 - Catarinense cora Indústria e. Comércio Lacta rio Bruno Die,trich - Classe 42,
Classe 311.
No 687.307 - Leão Do Norte .NO 669.284 - Vadang - Ancora
Leão do Norte Laticínios Ltda. Indústria e Cornarei() Ltda. - CasClasse 41.
NO 688.567 - Paraíso - Wilson.Mo- se 36.
reto - Classe 41.
No 669.607 -- uecti - Fatorica cie
N9 688.722 - .Piranhas - Luís Calçados Suada Ltda. -a. Classa 36.
No 670.379 -- Monni,tex, --- IndusGonzaga de Oliveira - Classe 41.
No .688.810 - Federal - Padaria trio Alipesi Ltda. - Classe
.N9 671.096 -- Alvo'? - Orlando
Federal Ltda. - Classe 41.
Cobicei 1 Cia. Ltda. -- Classe 38.
NO 688.952 a- Paraense -- J. C.
No 675.130 - Roupas Rio 400
Ataide
cia. - classe 41.
N O 689'. - Falcão - Braulio .A.Ives Roupas Comércjo e Indústria S. A«
de Menezes - Classe 41.
- ' Classe 36.
N 9 689.361 --a liam
Confia:ocas
Dja,nira Dias
No 676.46í3 - Visa
Marques Félix - Classe . 41.
'Visa Ltda. - Classe 36;
-No 697.942 . - Pombinha - ToareNa 687.376 - Karatclad
Sel-Res
fação Gruendling Ltda. - Classe 41. Corporation
Classe 13.
NO 697.965 - Apreciável - Moageira Unico Ltda. - .Classe 41.
Eugenio
• 695.593 - Sapa.nelo
órigorowitschs
Classe 36.
N9 697.995 - Café Quentinlió N O 697.704 -- Santista - .Esporte
Indústria e Comércio Café Quentinho
Santista Ltda. -• Classe 38.
Ltda. - Classe 41.
NO 698.285- - Bandeirantes - tna.
•
N 9 485,095 - SorolaTex Sarei
Bandeirantes de. Habitação Popular
Sociedade Anônima Refinaria de - Classe 16.
óleos Vegetais s- Classe 18. •
N O .658.307 - Tevere
f•Itici MOO
- NO 602.339 -- Renal -- Renal Eu' 'Freitas Ltda. - Classe :36.
N 9 699.451 - Agritex - InOustris1
ganharia Ltda. - Classe 18.
-No 627.984 . - P-Mad P-Mad Pi- de Calçados A gi-l ie :c Ltda. • • Claase
sos de Madeira Indústria e Comércio no 35.
Limitada j- Classe 16.
R:siga-nu a s
NO . 629.1:30 - Nobel - Ceafunica
Noise' Ltda. - Classe 16.
Tendo ein vista o disposto no arN? 630 686' - Mayapan - Cons tigo 73. do Decreto-lei no 7.0a5
trutora mayápan S. A. -- Classe Ia 21-10-69, prove o reauerents cons
No 631.394 - Naobra "(Jacina documento ha.bil, que industroliza
Empreitadas . de Constroçóes Ltda. comercializa' COM OS 'artigos relvIn4
- Classe 16.
dicados.
No 631.458
Reindson
No '750.348 -- At/savt S. /4..
Reindson Ltda.
Classe 36 •
dosem e Comércio.
.N9 631.519 - Sorningo - soí/tini:e
NO 750.452 - 13enito Juarols Pire,
-Sociedade 'Minérios Indústria - e de .corvalb-c.
Comércio Ltda.• - Classe 4..
149 '750.479 -- Rairdn indústria ri
No 651.536 - Secret toar Pomérelb Lide.
Kunis - Class
e
36.
N O 150.491 - Roque . tie knlen•
NO 634.456 - Construtec
Cana- Ne '110.1184" Or. refilando Vici:
trutec Engenharia Ltda. - Class:a ra da Silvá.
11 9 16. . NO '750.684
Dr. litrnandn Viela
N 9 634 . .617 - ClbresMe - Cia. •o da Siliaa.
Brasileira de Estruturas Metálicas -1 1-7 9 750.622 eviltt do Brasia
CIBRESME - Classe 18.
N O 150.623 - eia. :-3w1t1; do' Brasil,149 634:920 - Lambril
No 750.625 - Cia. Sadia Sio Bras%
br -' Lamin4áo de Madeiras Li-' No 750.627 - Cia. Swift, tio 'Brasil..
multada
Classe 4.
No 750.829 "--4- Cio, Sar ill uo 111.x-1i.
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NQ 649.859 - LancZea. Re.caeici da 1 No 659.5513 - Mario dos Santos R-1: NO 629.579 - Lannaa Lata:nados .ciete dos Projecteris Cib i c a E.N. A.
tia Madeira S. A.
Bolsa Ltda.
beiro.
Etudes et Fabrica tiari s AqonautiN 9 658.372 - Mercearia Potaguar
NO 680.005 - Bonifacio de Paira NO 630.276 - confecções a. alume ques.
Ltda.
Ltda.
No 660.002 - D. Munira.
I N 9 163.158 -- Novo processo de
NO 651.992 - Indastria Lia.ivana. fabricação de latres ne_evuradas
N o 679.556 - Sao Paulo AlPargaNo 660.320 •- Antanio Batista d a

tas S. A.

Silva PI°,
M

co Cromar

.

Jose Alberto ,larirlva Marques.

NO 632.375 - Latira r ColiétV0 e De-anho
No 679.605
São Paulo
N O 660.322 - Aidõ Messias 'N.)61.0
ou .VI C• de!. (1 rn( r é l d!.r 70,
•
undastria s. A.
tas S. A.
.
& Irmão.
De fe ridck
NO 634.22-0 --Malharia. A.' riem, uiSUo Patuc A±P,19gn
N 9 679.608
N O 661.207 - Idelaulte Leito no
. .pitada industria e uenlaralo„
tas S. A,
,173.008 - I\ aça o x
,'o
Nascimento.
•
No 634.503 -- Deatea eia. da Co- esni solado de ct)learlos -- At...ora
N 9 679.615 .._ • ,São Paulo AlpaNaN o 661.894 -- Café e liar Atidoma.rcio
Exterior.
tas S. A.
Ind. e Com Ltd.: .
moro Ltda.
No 635.014 -- Comercial Norma l N" 181.290 -- O :gaia] raudalt de, •
N 9 679.672 - São Paulo AlParga- - N O 652.056 - Emprãg s Mercanti)
•Mazer
Ltda.
tas . 5. A.
capa estofamente p a ra bancos de
Agro Ig ecuária Ltda,
N . 692.479 - Comercial e !"-np
N 9 652.983 - Koicni Bitatin
eR-1j frernian auto-veículos a out.: • os -- Reid- t ar
N O 635.017 - Cot/ln:
Asefer Ltda,
2edecoraçõea dt taitos Ltda.
.3? 610.41 ,i - - Francisco Gom e s N, Mazer Ltda.,
A. Ui- Cia.
N o 561.411 -- .k,roperna
N' 185.191 - Novo morléle
NO
636.
"•
08
,
mareio e Indils trio,
ibrasosi
lridustri.t),
plaina para quedo Hercules S. A.
APresente nO vos exemvla'res
Brasileira
de
Minérios
Espeuals
N 9 635.933 - Indústria e r_kanerré. brica. de Talheres.
N9 713.684 - Augusto 11 •Ufna.geI &
S. A.
cio Blocar Ltd:à
Cio. Ltda.
Ye:/.13
N o 653.429 -- Pucci. S. A. .arte'
NO 713.829 - Luiz Antônio Piras
N O 637.125/ - - PUVM)Callactura
fatos de Borrac ha.
Ficam notifica dos os vez:luarentas
N9 714.508 -- - Frigorífico Tr .• pas- nacial S. A.
NQ 673.164 - - Confecções TOelen • Ltda.
; AbaiNo mencionados para comparoNo 641.754 --De6asa
Ltda.
Herem a este De¡r.vtamento, a ft ra
N9 '731.783 -- Latoratório; Jorna' S.
A.Comércio e Indústria
SA
Indústria de &V:- Ltda.
N ? 684.538
, de efetuarem o pa)tarricnto da ta=
N9 643.061 -- Modas Hera
.
fatos de Borracha Om ega tit•
final o , :ta primeira ;muletas:e dentro
NO 697.441 -- Meta ttorn toda:sitia
NO 644.140 - Lianas Variei-ir S. A. do prazo • do 60
N o 690.408 - Fansteel Inc.
de Pecas para Auto Ltria„
Etevaldo A. AnN o 697.983
044.454
-EPacri
Crei'esu;
de
N
9
Privilégios de Ia ren0(i , ) De/ erir-os
No 750.486 -- Levdmar P-opastro Investimento S. Adrade.
da Proinocbes Lula.
N0 144.125 -- Aprifeiçoamentos em
N o 699.710 - Construções EletriNO 645.310 - IncorPor.-tdora
N.) 750.494 - Tt usportadora moesedvas john Albert ,Jones e GeConstrutora
Prumo
Ltda.
,eas Eltec S. A.
tinto Lida
No 645.469 - Cia. de Desenvot-: rald Barit.
• N o 699.175 - Construções Elétri'rci6
N O 667.359 - Nicurnacnii
N O 156.056 -- . •t.per f e içoa mentos.
vímento
Econômico do Pa raná cas Eltec S. A.
1„,
,
•
?-.0
tini
as
cio
_atua,
relativos aos dispositivos analisadores
c astri
N O 681.99. AbaSteeedOra SUlbra- CEDEPAR.
No 670.007 - Greennill
NO 647.120 - Textil ei6tbrie l uai- 1 de fenômenos físicos, especialmente
bile.iw de Derivados de Petrá l eo LI-e Comércio Ltda.
Commissafenômenos nucleartts
tal S. A.
N 9 750.682 - Dr. Fernando Vlel- :uivada.
riat
a
L'Energie
Atomique.
e48.819
Mt
.11)o
ria
Tricosul
I
750.113
-Lanfintex
Indústria
No
ra da Silva - Cole ar,. etiquetas
N 9 157.481 --, .i.perfeiçoamentos
Ltda
e comércio Ltda.
em ou relativos a circuitos da partiN o 615.603 -- S'ociedado Nácli o
No 719,053 -- Ignetita inaus;.ria
N•
653
.
999
Modas
Gralau
Ltda.
de osciladores auto-„geradores ti3M:s.:corá Ltda.
cosrniicos
c
Coinercio da Perlume4
N 9 654,162 - Modas 1Cary's Ltda.; da
N.V. Pb j po tiratron ou tiristor
N o 615.795 --- Irlisa Institut.) Dle-, Ltd a
I
N
9
655.072
Empresa
Iadl.
Gartetico Infantil S. A.
I ps"gloeila mperif a brie!.zen
No • 6 20.864 --- in cittstria Niteroto-, eia . A .N9 616.638, - Carlos Ile.nrimt? .sal se de Eebidas Ltda.
N 9 657.041
Fiação e Tecelagem ,I N 9 . 158.393 - Aperfeiçoamentos,'
rn ant.
em/ou relativos a receptores de miCampo Belo S.A.
NO
637.721
3
ntlústrias
Alirnan(2,
N 9 659.123 - Demolidora Minas. pulsos modulados por modulação ara
No 620.833 --- Geraldo
ticias Céu A- ul Ltda.
Silveira Ltda.
Ltda. ,
!salto de fase em oscilação portadoTrie-11"istrias
N 9 638.32/3
- tciaa
NO 621.357 - Café Ewne alic t
N 0 669.405 - Beetl ioveol G onçal- I ra- - N. V Phili ps'aioeilampenf abriAltriz Ltda.
ao- stica S. A.
yes.
eken.
N 9 646.455 - COrinag Comissaria N 9 670.259 - Construtora.
No 621.559 - Caf r- Econõm.a po•'Santa N9 140.969
Aperfeiçoamentos
achos Importação e Expor- Isabel Ltda.
p
de
Des
rutsti ca 8. A.
•
em/ou relativos a processo de obtencacas' Ltda.
9
N
676.343
630.421
Tjmbrat
Proa
ittora
No
Bete Rapresentações cão de tungstênio a partir de paraNO 646.574 -- Resta.iranto Menti- Ltda.
Alimentícia Indústria e Cai ri 6.r cio
•tungstato de amônio N.P. Phill
Ltda.
N 9 679.823 - Construtora Castilho psagloeilampenf a briaa:en
No
645.648
Diversões
G
rutint,r),
de
632.069
---Panificado:ia
"Doze
N?
P o r t o Alegre Ltda.
N9 145.540 - Composições coaVermelha Ltda.
do Outubro Ltda.
N9 697.680
misturas de polimero.s C
Ltda..
N o Ge.0.771. -- Abei R.. Costa & Cie., Roupas Ltda. -. Mimar Com.
No 634.270 - mui &
, de preendendo
; processo de prepara. -ias • - Tb/' E.
N O 635.178 -• CIBRAFI -- Cia. .T._M
B. Goodrich Company.
Apresente Procuaação:
• ,sileira de Crédito Finan c . a alento , N o 647.723 - Produtos
litada.
e "Investimentos,
, N9 674.890 - Claucid Distribuído- • N ? 145.964 - Composições polirã de Produtos de Laticínios Ltda. iii.ricas e proc;essos para obtê-las •--Brasvendas
N.9 • 649.303
N o 636.645 - Lin° José Ger.6 yestria, Comércio e Representac6ca Li-• N 9 593.953 - Aluminom Company The Dow Chemical Company.
SudeSte S. A .
N o G38.4,79
cl Canada' Ltd.
N9 151.774 - Dispositivo part.
nadada.
.
Expo"WçãO,
-16 9 642.277 •--Produtos Alitilenti-: No (149.344 - Senda S. A . .Admi- N9 631.188 - Tecidos Vaibet Ltda. classificar /5 - Clive Newton 'grawr)
cio, Nict IndUstria " e COrnércio Ltda, .?..istracão e Empreendimentos. 1 N 9 495.305 - Construtora Qua- and Geoffrey Booth Chandler.
NQ 151.911 - Processo para a faN O 645.849 -- SNFA - Institut) drante Ltda.
37- 646.296 - Sebastião Pires cios
bricação de. novos azo-corantes de
Ide Fomento AgroPectiarlo.
No 851.339 -- Indústria Todeschiamida de ácido carboxilica - -• Cios
?' 646.577 - Pastelaria t4aritai
Societe Anonyrne
ni S. A.
DIVISÃO
DE
PATENTES
NO 651.46X - tiacrnearia
1' 9 152.812 - Composições de po.. 646.929 • 1\."6-,r1bê 5 A. Erich:islímero de cloreto ie vinha pós-cloLtda.
e Corri6rcio.
tr
Em
9
de
outubro
de
1970
No 6,59.616 - Casa de Carne Cararado tendo capacidade de processa:rr 648.267 - - Alcebic.des Nunes posales
Notifica 00
mento aperfeiçoada a resistência ao
Ltda.
Comércio
do
N o 659.'134 - Delta
impacto aumentada - Tne B.F.
Depois
de
decorrido
o
prazo
de
Marcelino David Pescado Ltda.
Goodrich Company.
6.+9.574
60
dias,
a
partir
da
presente
data
674.542
Lanches
Latia()
LiNo
N 9 152.936 - Processo para fauta.
para recurso on impugnação e se bricar
Cia, agitada
Roer,a Fruiu
expandidos de polia.
:Gf^ 00.870
nenhum interessado d o mesmo se midas corpos
rlgues
Red
Promotora
de
Vaiosco
N9
686.539
- Badische Antlin Soda 653
523
Franci
N6
valer
ficam
notificados
os
requerenrização do Calçado S. A. Incialstria
Pahrik Aktiengesellschaft.
ela Silva.
rr Comércio. Trnportacão e ExPortaçao. tes abaixo mencionados para comN" 654.064 -- Macchiavelie . Daai
parecer
a
êste
Departamento,
a
fim
No 458.131 --- Cia. Nordeste fie de efetuarem o pagamento da taxa N9 153.208 - Composições pallt. & Cia.
méricas de cloreto de vinil() pós654.017 - Torrelação e .Mage,
.m Roupas.
dentro do prazo de 60 dias, clorado dotadas de maior resistênNo 476.721 -- josePh Bancrof 1, ai final,
de Café Peixe Boi Ltda,
contados da data em que tiver ex- cia ao impacto e melhor proeessablN o 654. 741 - 1-7umberto Fera-ri & Sons Co.
aquêle prazo de recurso:
Goodrich Company.
'idade No 492.520 - Eraprêsa Produtos pirado
Plib os.
Privilégios de Inverlçao Deferidos
A.
Alumínio
S.
de
163.795
Aparelho
e processo
N9
e G arnize
N O 654.827 - 4 ougu
No 563.323 - Cia Nitro alUmlica N9 147.693 - Processo aperfeiçoa- relativos à. prodtição de uma atmos.
do
para
construir
um
rotor
de
uma
Ltda.
Brasileira.
fera adequada para reservar ou
Armando ia Viiaida No 561.665 - Mies Universe Inc.., grande máquina elétrica rotativa acondicionar produtos animais e veN o 655.046
com eixo vertical - Allmanna SvensFias.

No 577.431 - lberic a. Bliduteria
NO 605.107 - Açoa Pinos PiratIna
S. A
No 617,579 -. Larainação e Artei.a.tOs de Metais Citei:Uri Ltda.
No 617.882 - Lammacto Arte'
fatos de Metais bittnari Ltda.
iNT9 618,375 - Cia. Cipan Indastrio Coraérelo.
5. )1. Medram San43.333
tista 1Pd0strias Gerais

N o 656.257 - Edmundo Sansiane. e Comercio Ltd a.

N o 658.264 --I" America de Alnacida
$oliainho.
N9 656.415 - Hernacou Camaraie

• Representações Ltda.
N9 058.378 - Pra1le16t0 WIrreira

/Paz.
N9 658.485 wa• Pedro CanWo
Zunrath.,
)19 09.313 - Jok Bezerra & Llina
Itr9 fnali %a, can Rnial

ka Elektriska Aktiebolaget.
N 9 129.603 - Aperfeiçoamento em
veículos para o transporte de carg as mistas de produtos sólidos e líquidos - Achille Bise/11 e 1Vlassa3i
.A. Ind . de Viaturas.
N9 153.798 - Originais disposições
na fixaçÃo dos cilindros de !echadu-

getais - Whirpool Corporation.
N9 164.921 - Processo para a polimerização de lactarnas na presença de agente de enchimento ou do
reforço - Monsanto COMPanY•
/4-') 170.067 - Processo para proa
duzir copolímeros sólidos cristalizados de buteno-1 - Imperial Chernical Industries Ltd .

ras
llttetahlrgica La Ponte S.A. Privilégios de int engd g intleferidoti
para N9 138.11,0 - Novo arquivo de
N9 -455.572 7-- Dispositivo
prender cintas de segurança - 60- mesa
ranCeaco Gobbl.

Quinta-feira 15
•
N9 143.469 - Nova e origina/ porta para jipe Airle..Teoclomiro Hexingar.
N7 144.987 - Bicicleta Anfíbia Geraldo Ferreira Nunes.
No 1.49.74)8 Aperfeiçoamentos
ein 'ferragens articuladas para ca-,
deixas ou poltronas reclináveis e
análogos - Móveis aVoaue Ltda. Ind. e Com.
N9 143.881 - Novas disposições
construtivas em caixas de madeira
para embalagem e • transporte de
Mercadorias - Bjorn Hafstad.
N9 150.731 - Uni tipo de tamanco - Yutaka Yokojama.
N 7 151.035 - Inovação ent mailott
- David Sa.adi S.A. Administradora
Com. e Ind.
No 153.318 - Aperfeiçoamentos em
carretéis - James Mackie 'Sons
Ltd.
N9 157.666
Sanefas Perfiladas
metálicas - Vittorio Macellari.
Na 113.797 - Aperfeiçoamentos
ernaou relativos a talhas elétricas
portáteis - A. Camargo Sa Cia.
• N9 140.434 - Aperfeiçoamentos introduzidos em dispositivoa para a
automatizaçâo de balanças ou dosadores industriais - Walter Popp.
NO 159.442 - Conjunto vácuocompressor portátil - Ind. Mecânica Primar Ltda.
N9 173.462 - Aperfeiçoamentas
em bobinas para enrolamento de cabos -a Ernesto Seara Cardoso.
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No 188.950
Nõvo Modêlo de 00- N9 186.100 - Farbkerke Hoechst
130 196.029 - Societé D'Ettules de
tina - Duracor S. 4'. Indústria e AktiengesellSChaft.
Machine? Thermiques (Soc. le EsComércio.
NO 186.121
Chemische 'Werke tmuidtoesd. de Máuinas
ll
Térmicas).
NO 182.787 - Original modêlo de Munchen Otto Barlocher UMBIT.
• NO 196.030 - Sandoz Patents IANO 180.123 -? Schloemann Aktlenembalagem tipo cenario expositor
para brinquedos e outros usos - geselischalt.
M 196.075 - The Dow Chenned:
Indústria de Brinquedos Casablanca • N9 186.391 - Southwire Conipany Company.
Ltda.
• No 186.398 - Sterling Drug Ing.
N O 196.076 - North Amealean atoN9 '186.402
Monsanto Company
No 168.111 -Uái navo Modelo cie
Caraoration.
No 186.105 - Chemische Werk ekwell
anteparo para veicuios de transporN O 196.077 - American Cyanamtu
te em geral - Rochester Auto im- Albert.
Company.
N O 186.4'13 .- Ivlartin Marietta
portadora Ltda..
N O 196.079 - American Cyatarilid
N9 170,694 - Nova e ori ginal apre Corporation.
No 186.417 -a Equipesca Equipa- Company.
Walter Fel--sentaçãomrái
N O 196.081 - Gredsion Vaivo aormentoi de Pesca S. A.
trin
N9 186.422 - Algemene KunStziai poration.
N O 170.695 - Original e novo moN9 196,986 - Farbenfabriken Baye>
delo em mesa de trabalho - wai- de Unia N. V.
Na 186.505 - Industria Wextil ca- Aktiengeaellsehaft.
a
ter Feltrin.
N O 196.097 - Artefatos de Anima
No 170.318 - Nova e original con- nimbai S. A.
Araraquara Ltda.
N°
186.536
Firma
Cari
Pneufiguraçao aplicada á esteriliza:lares
Na 196.098
Doa Food Inclasaaas
- Indústria e Comércio Novolar Li- denberg.
Inc.
186.538
Celanese
Caalangs
N9
mitada.
N 9 196.100
Norton Vompany.
Company.
No 165.823 - Nõvo mociêlo de aoNO 196.116 - Textron Inc.
N9 186.550 .-The Upjahn Comdial° - Emigdio Costa.
NO 190.118 - Danfoss A. 5,
pany.
t
No 168.112 - Um Maio modelo cie
No 196.119 - Parbwerke Floecliar
N O 186.609 - aliandy Corporation,
anteparo para veículos coletivos Aktiengesellschaft
186.612
,
N9
Victor
Pereira
de
Rechester Auto Importadora Ltda.
raN
tioon.196.132 - The Stolle CorpoNo 169.360 - Nova configuração Camargo.
Continental
Ca,n
N9
186.620
em. parafusos - Soe. Mercantil anCompany Inc.
No 196.133 - Angelo Breschi
teramericana Ltda.
NO 186.621 --a Continental Can Aldo Lanam!.
No 169.641 - Original mode) de Company 'Inc.
NO 196.135
Eli LIllp and C:oniRecipiente Shunji Nishilnura.
No 191.749 - Indústrias 'Madeira pany.
No 169.949 - Original modal° de S. A.
N o 196.136
The Dunlop
trofeu esportivo - Indústrias Metacio. pany Ltd.
N9 194.971 - W. R. .1krace
lúrgicas Piazza Ltda.
N9 195.952 - Stauffer
N O 176.839 - Nõvo modêlo de Pal- Company.
Em 9 de outubro de 1970
milha ondulada - são Paulo AlparNo 195.953 - Societé des Precedes!
gatas S. A.
Modernas .D'Injection Sorpomi.
Exigências
Desenhos ou Modélos InchWriais
No 195.958 - Brook Coats maus-.
NO 179.991 - Unia nova e original
Indeferidos
Cumpra exigências:
cápsula para garrafas - Cheriman iria de Aparelhos Eletro Domasucosi
Ltda.
N9 136.953 - Original configura- Hsla
Ames
Crosta Mills 84 Company Litanawlea'
N9 195.959 - Crompton
N 9 180.673 - Original configuração de tela reticulada Metalúrgitine itpe: (1:Qu7not.083à8).pat. PI número
Corporation.
pias
Arção
ern
inisturador
para
ca Solar Ltda.
No 195.963 - Ethylene Plastiquea 59.835).
N9 145.463 - Novo modélo de bi- tefatos de Metal Daca S. A.
David É. Sunstein Omito à pa:ti-nN9 195.967 - Hercules Incorpocicleta para criança - Moulton
No 180.726 - Original conrigura rated.
Consultants Ltd:
ção em lanterna a pilhas - Arturo
Rheem International, In c. (anuo
N9 195.968 - Olinkratt Inc.
pat. PI n9 76.824).
No 195..969 -- Fulo Corporation.
N9 161.475 - Original configura- Jose Condoia' Alcotta.
N9 195.970 - Philco Ford CorPc- Essex International, Inc. (junai
aio em depósito de carga para caNO 183.450 - Urna nova e anginal
neta esferográfica - Brasil Tecnil configuração aplicada a teciaas - ration.
pat. PI no 77.898).
aa
No 195.972 - AtAiliers
Comi. e Importadora Ltda.
Blattner
Lanifício Caetês Ltda.
Co. (junto à Pa ta PI
tobecane.
n9 78.257 .
NO 168.167 - Original configuraN9 186.588 - Maio modêlo de caição em bota protetora de calçados xa para instalação de equipamento N 9 195.975 -- Shell International
Metalúrgica Brusque S. A. Ind. e
de senhoras com salto alto - flan- para impressão correta de cheques laesearch Maatschap pij N. V.
(junto à pat. MI têrmo
- sermaq. Comércio e tcePreentaai Sakai.
Euperônio Adolpho Com.
No . 195.977
meio 192. 62).
ções
Ltda.
Lima.
168.703
Novo
mocano
de
pés
N9
Stauffer-Wacker SilicOne CCorp.
No 186.901 - Original Modêlo ria
para sofás-cama e similares - Leoindits - (junti à pat. PI têrmo 192.993).
N9 195.978 - INCOPIL
calça esportiva
Berta Conrecções trai.
nidas Antonio liaartins Carlini.
John Wyeth
Brother Lin:41;K].
e Comércio de Produtos ImparLtda.
(junto L pat. PI têrrno 194.770).
meabilizantes Ltda.
N9 171.522 --; Novo recipiente de
indusRafael Antônio Sana Vizaalno
INCOPIL
N9 195 979
material plástico para consumo inModélo de utilzdade ind eferus
M
Iria e Comércio de Produtos Impar- ijunto à paia PI têrmo 196.617).
dividual de refrescos e :amuares Anstalt For Elextrohydraulischa
meabilizantes. Ltda.
Fábrica Caumar . Ltda.
NO 151.255 Nõvo tipo de caixa
A
17151/.a0g0e1i)a . (junto à, pat. P1 tênno
N9 172.624 - Original configura- de descarga para instalações sanita'Plásticos Belas Artes
Na 195.980
ção em aparelho para bisturi elé- rias - Alfredo Acunzo.
Ltda.
•Anstalt' For Elektrohydrauilsche
trico portátil Emal Ind. de ApaNo 152.339 - Mv° modêlo emNo 195.981. - Juan Mayol Fron•, Anlagen
junto à pua. PI têrmo »arelhos Médicos Elétricos Ltda.
balagem para ovos - Antônio Car- teta a Plas Martins Jimenea.
maro 175.001).
172.640
Novo
modèlo
de
N9
los Pio Ballarin e Flanas Heln; aruN9 195.683 - Conduco A. cs-.
tampa com fêcho destacável - Vit- gust Erni) Stross
No 195.986 - C. H. Bocaringoil .Emprése, alaranhense de Minoração S. A. (Junto a pat. PI tarino rala
torio Macellari.
lign 195.987 •
SoN
No 150.721 - Aperfeiçoamento; em
incro 188.953).
Ciba
SoCieté
AnoN9 173.004 - Nova aoafiguração regulador
de voltagem de corrente; nyme 4,3M alemão Giba Akttenge- Diamond Caamrock Corp. ijiiiito
arn solado de calçado), •- Ancora
pat. PI têrmo 195.037).
Ltda ,.
nr . e
I1
1 continua em geral Ueta Indústria sellsehaft) (em inglêsa Ciba Ltd.).
No 174.100 - Ne,vo e oraantai a la_ e Comércio de A.parelhOs Eletrônica;
No 195.989 - Land'oouwwerktua. Dresser Industries, Inc. (junto à
;leio de banco p ara veicula; - tte-- Ltda.
gen en Ma,chinefabriek H. Vissars pat. PI tênTIO 196.253) .
151.329 -- Sapato leve e baixe N. V.
•
deux lb-cieec,r. ci;-; ,,;- • ;:a ."..utos 1 1- deN.'senhora
Exigências para marcar
Salvatore
Starace
mitada.
.N 9 196.006 - Centre de taaatar•
'lido Sace.betti,
Cumpra
exigências:
cites
de
Pont
a
Mousson.
NO 174.123 -- Novo ti p o d , e tu.
NO 196.013 - Soivay et ela
Alex S. A, (junto ao registro naVorella 1Linier7,1,
Sa..gências lécnIcab
Chinoin Cyogyszi r meros 203.481 e 234• 11 .
N9 196.014
I
No 175.336 - Nova Meli;.
Vegyeszen Termekek (nua lat.
tr;
,çieyer
11,..i.579
Incis. Reunidas José Stefaninl SA.,
lat rendada
Lactei. Withelm Oriorg
Na 196.015 --• The Carbortind u (junto
ao registro ° 206.869).
Ltda. •
Oltmann e Sua apeckrnann.
Company.
•
Tintas Coral do Nordeste S. A.
'a? 1. 47.749 - PackagIng Frontiera
N 9 196.017 -- Giacomo (Jau:limai]4junto
NO 175.898 - Originai confaail
registros na. 209.615 -3
N9' 196.019 - Farbwerke Hoeciass; 210.539aos
garrara; - Em - S. 1..
; 5,o introduzida
e 210.545).
141.178 -- Gaitara! Arnarican Aktiengesellschalt.
iresit Charrua Ltda.
Aymorá Produtos Alimenticios
i'cansportation Coaporation. •
No 196.020 -- Altred reves
.0n r2iéis2t.iiceas
t),Ltda. (junto ao registra]
NO 181.416 -- Nova • conr.i.:.i.iaçat;
NO 176.139 -• FarbentabrIken aayea
No 1.96.021 -- Farbweake Hoecnsa.
Igor- •acti engeae llsch aft.
-npureionad.;
Aktie ngesellsc h aí t,
Hasson • (junto ao registro
aerto Gastan 'Poeclter.
1.-Iatcon International naVictor
N9 193.023
NO 146.261 - Parbeniabriken aayea
216.067).
N 9 11;2.7511
Pr';•,,m
w•
•
Inc.
Aktiengesellschatt..
Reno Engrais et Produits Chirniquea
x;y1Lsitor paru brinetielos
N9 196.024 .- Societé Anonyine (junto
NO 180.279 - Parbenrabrieken cavar
• aos registros as. 234.192.
nque•
outros tisc•s - Industria
cies Laboratories Robert et Carriere. 251a.815
..1:tiengesellschaft.
o96.606).
dos Casablanca 'Ltda.'
1\19 196.025 - Hercules IneorpoNa 1.83.94.6 Oeseivio (- n ;:;larri,-;nta,
No 181.497 - Waldemar Caixeira rated.
Ccum.Industrial Cosmética /Imitapara Persianas e ou para u?rtinaz a. Freitas.
t. (junto ao registro 219 237.074).
Na aa6.026
aercules
japonesas - J, L. cia oiva varara?,i84.497 - Vagenlo Catveaa. Can, rateei.
Dina Technology, Inc. .(junto a0,9
.
.
jão Persianas.
registros 269.796 e 273.129).
I
N O 187.652
- 1.\).octi.:10
NO 185.317 - Artos Dr, Ing. Me- Na 196.028
Societé, D'Etude,s
American Cigarette Company (0w)r->
para queijo de soja e oUtCo;
Entlj ierwindhorst K. O.
Machines Thermiques (Soc. de Es- seas) Limited (junto ao registro
Arata.
No 185.767 ---. Heinrich gringa a
tudos de Muquinas Ter/11103)A
mero 332.297),.

2710 Quinta-feira 15
NinanUel Merck Offene Handelsge.sellschaft ajunto aos regkaros números 394.914 e 395.419).
Rord WillyS do Brasil S. A. (junto
ao térreo número 693.925).
Chernolimper Magyar , •Vegyiaru
Xulkeresizeclelmi Vallalat (junto ao
•eegistro nc., 215.646).
Badische Anilin / Soda Faliria
Aktiengesellschaft (junto aos legietros
as. 217.535 e 21'1.536).
Produtos Alimentícios do Litoral
sociedade Anônima, Ind. e Com.
(junto ao registro n o 217.773).
A Cinta Modelo Ltda. ajunto ao registro n° 217.777).
Dynatnit Nobel Aktiengesellschaft
(junto ao registro no 228.358).
Laboratoires Andre Guerbet (junto
ao registro n 9 235.151).
H. Stern Com. e Ind. S. A. (junto ao registro no 331.525).
Rútilo Incls. Químicas Ltda. (aliem
ao registro no 381.920).
Textil Sca.vone S. A. (imito ao termo no 251.908).
Ind. de Bebidas Gambarotta
(junto ao termo n o 771.132).
Diversos
Tintas' Coral do Noraeste 8, A.
(junto ao registro n9 194.875). - Arquive-se o pedido de anotação de contrato per falta de cumprimento de
exigência.
Supermercados Peg-Pag S. A. "junto ao regist ro no 211.615). - Arquive-se o pedido de fls. 15, em face da
petição de fls. 22.
SIRÇA0 DE RECURSOS
Exigências
Cumpra exigências:
Interspan Ag. (junto ao termo número 215.786).
Glaxo Laboratoires, Lirnited (junto
ao termo n" 631.594).
Unilever Litnited (junto ao termo
634.247).
Alkor-Werk :Karl Lissmann (junte
ao termo no 670.330).
Lancôme S. A. (junto ao termo número 673.921).
E. I. Du Pont de Nemours And
Company (Titular do termo número
561.301).
The Singer Company (junto ao tôrno
597.982).
Syneticat Na.tional tia lia Pelfume4••ie Française (junto ao termo número 670.344).
Ind. e Com,. American Potato Cintas
Ltda. (junto aos têrmos ns. 401.082
a 403.269).
Cada 8. A. Fabrique de Materiel
'X'evhnique et Chimique de Bureati
(junto ao aarmo número 662.592)
Recursos Interpostos

Ind. e Com. American Potato Chipe
Ltda. (no recurso interposto ao deferimento do termo W 401.082 marca
Flocos COrn Chips termo 403.269
marca :Flocos Corri ChipS).
Carfa 8. A. Fabrique de Materiel
Technique et Chimique de Bureau
(no recurso interposto ao deferimento
do termo nihmero 662.592 marca Carfax).
Finasul S.A. .Finaaciamento, Crédito e Investimentos (no recurso interposto ao deferimento do registro
no 227,816 marca Finansul).
Com. e Ind. Brasileiras Coinbra
Sociedade Anônima (no recurso interposto ao deferimento do termo número 458.158 marca V.o-/n-laRa.).
Ind. e Com. Cristofani Ltda. (no
recurso interposto ao indeferimento
do terno 520.387 marca Eden Colchões de Molas).
Granja Guanabara S. A. (no recurso interposto ao dearimento do
termo 523.487 marca 'proas).
Jofeir S. A. com . e Ind. de Ferro
(no reçuoso interposto ao deferimento
do Ural° 585.311 marca Jofer).
ABC Rádio e Televisa° 8. A. (ao
recurso interposto ao deferimento do
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,afocalial
termo 598.940 marca fane Ouro BranNç' 371.959 -- Sotreq - Sotra,q Fj
r Industrial Indeferido
. ci. G.
co) .
e
quipamentos
.Ide Tratores
cj !agiraCont
'ida em:,
•
. 489
m,
73amw ,8 piay - Brinaso
aanaçan
Proclútos para Propaganda La: •
:C.
d
(.
•
2. • 0(
i
pals
Om
ie
s
mitada (no recurso interposto ao deNacionais S. A. - cl. 28,
7A'ci-,:a de Rodas e Jarinquedos
ferimento • do tino 6a1.270 inalem
489:a36
Little
Bambi
,•
Silkstampa) ,
..,. • iiiçuedo.; Nacionais S. A.
162.10a
---'Nemb
tipo
de
cu
o
pare.
,N
ia'
Noaaceta ,Nuara Filtra:ira Actitatea
--• cl. 20.
os
S.p.A. (no recurso interposto tt,(3 de- 1 lavatóri
• - Cristolflex Ind. e Com.' i N 9 655.512 -- Eteco Eteco Em• a.1eÇS
P'gsf;
'
de
ferimento do termo 636.424 ima c4 arepreso. Técnica Manam de Construvacet) .
ê.ncias c alterações de 71...)11t ção Ltda. - cl. 10.
do
r
(Yd Processos
Sandoz•Bi•asil S. A. Auiliime,'ProN9 656.176 -- Bom Dia -- Empredotes Químicos 'e Farmacêuticos trio
sa Industrial Garcia S. A. - cl. 37.
eareen
na::
roiam:
acatar
nos
taci-recurso interposto ao deferimento de'
N o 659.235 - Central - - Central
cestos abnixo memeamados as seguin- Engenharia
tênue n o 704.013 marca Jenix).
Comércio Ltda. - ci. IS,
tes
traina'mancias
e
altemmies
de
imProdutos Químicos Fontoura Leda,
No 660.125 -- Tofex - Ind. de
ole
do
titular
da
processos:
(no Recurso interposto ao deferimen•
Tofee Ltda. - cl. 36.
Tetra Palt International Aktiebolag Calçados
to do termo n o 711.552 - Marca ForN" 660.-152 Camaco - Casa Catelt,
de
nome
do
titu
l
ar
na
patente
malina .
mace de Materiais de Construção L i
PI termo no 203.0501.
-mitadcl.16
RE.PUBLICAÇAO: DIRETOR . GEla.AL,
Sandia!: do Brasil S. A. Ind. e
le y 661.099 - Eig - Empresa to-.
DIVISCES - SERVIÇOS E SaaÇOES, Com. (a ma g . para' seu nome da
clustrial Garcia S. A. - cl. 23.
pai. PI tèrmo 155.4191:
D.O. de 7-10-'70
N9 607.150 - Tacol - Fábio RoEm ay Indo:avies, Inc. (ala de no-- el. 4.
Em 9 de outubro clt • 1970
me da co-depositante na pat. PI ter- drigues
N'• 531.184 -- Enei - Engenharia
mo
2e5.972).
Reconsideração de despacho
Elétrica e Industrial Enei Ltda. - ' classe 16.
Exige nuas
American Smelting And Rent-ano:
Company (no pedido de reconsideraCumpra exigências:
No 606.073
Tamoio
tainoio
ção do despacho que declarou caduMolas Espirais Ltda. -- cl. 11.
elercules Inc. janto à pat.
"aiica a pat. PI no 59.051). -o Nega aca._
No 616,862
Fonte dos Retalhos
• 81.335)
lhimento ao pedido de reconsideração
Atilar; de Guerra - cl. 2.
N o 170.017 Lutácio Paula, Ribei- eiernondo
e mantenho o despacho, publicado no
No 638.779 - Vclur
Jersey Etarn
D.O. -Seção III) de 28-4-67, que de- ro - Interprint Impressora S. A.
Modas Etain S A
I. 23 .
clarou a caducidade da presente ao- -(Junto ao pai. MI termo 190:260l.
N I 633.100 -- Loureiro ---- -Dar :North American Rockwell Corp. Lanches Ltda.
tente no 59.051. •
cl. 41.
(junto à- pat. PI termo 139.479) --638.908
.PanitieeCurupá
vicente Fernando:e (no pedido de PI termo 140.353 -- PI termo 158.541
dom Curupá Ltda. - cl. 41.
reconsideração do despacho que de- - PI termo 106.339 - PI termo
No 655.448 - União --- Darno S. A.
feriu a pai. PI termo n o 91.315). - 169.529).
Ind .e Com., Exp. e Imre -. el. il.
Reconsidero o despacho publicado no
Metalgralica
Rojek
S.
A.
(junto
N I 686.603
D.O, (Seção III) de 25-5-62, que conUchea, - Bar e Café
pat. PI termo 166.279).
Tachem. Ltda.
cedeu a patente pala o fim de.aeneel. 41.
Dannemann,
Siemsen.
Bialer
a:
gá-aa.
ítiortai), Indeferidas
Ipanema Moreira (junto à nat. PI
A. S. A. Tubos Brasilit (no pelica) termo 192.631).
N9 500.223 - Emblemática - Lade reconsideração do despacho que deboratório Clame S. A. --- el. G.
Reti Mação de Pontos
feriu a pat. PI termo n o 109.161)... N9 601.791 -- Champion
Irai. e
Nego acolhimento ao pedido de recuaNO 163.663 - Nevo dispositivo para
sideração e mantenho o despaclto vedação de bujão de gasolina Ave- Com. de Fluidos e Lubrificantes
el. 47.
concessivo, publicado no DO. (Secv o lino Barbosa - Pontos publicados era Chapion Ltda.
Mi de 21-12-02.
7-10-70.
N9 587.867 - Cebra - Cetim ConsInd. e Com. amaino
N9
- Dispositivo de Têm- truções Eletromecánicas Brasileiras
no pedido de reconsideração do des- pera 157.894
por contato,, sem deformação - Limitada - Classe 7.
pacho que deferiu a patente PI Compagnie de Saint-Gobain - PonN o 661.402 -- Slainimetta
leman
termo número 109.565). - Reconsi- tos publicados em 7-10-70.
dero o despacho, publicado no D.O. an• 156.885 -- Nova Válvula Distri- Sociedad Industrial Americana Ma21.
(Seção III) de 26-11-63, que concedeu buidora de Ar --- douard Louis An- quinarias de re'te Ltda
a patente, par a o fim de denega-la.
Comia No 660.077 - Mviotei
dré Wendling e Luiz Carlos RodriFios e Cabos Plásticos do Brasil S.A. gues de Oliveira - Ponto; publica- cial Madezatti Lada. - el. 4.
(no pedido de reconsideração do des- dos em 7-10-70.
No 699.717 -• alate Mitec
Coa;
pacho que deferiu a pat. PI termo
No 161,306 - Aperfeiçoemento ao truções Elétricas lance S. A. - clara
109.95ei
.
aNego
acolhimento
ao
no
de fabricação de alumina se 11.
pedido de reconsideam90 e mantenho .processo
Engee insta/ação para a execução N9 373.787 -- Ultra-Flo
o despacho concessivo, publicado no anidra
deste processo - Schweizerische Alu- lhard Industries Inc. -- cl. 11.
D.O. (Seção III) de 15-7-63.
N9 428.547 - Confecções Amaral
minium A. G. --- Pontos publicados
Ancora Cia. de Ind. e Com. (no em 7-10-70.
-- Enxovais Amaral Ltda. --: ol. 56.
pedido de reconsideração do despacho
No 428..545 - Utilidades Doméstique deferiu a pat. MI termo núme- No 144.474 - Processo para a re- cas Amaral Enxovais Amaral Li
ro 129.726). - Reconsidero o despa- cuperação de catalizador à base de mitada - c/. 36.
cho - de indeferimento, publicado no cobalto - Snia Viscosa Societá NaExigências
D.O. (Seção III) de 21-8-62, para o zionale Ind. ApPlicazioni Viscosa
S.p.A. - Pontos publicados em 7
Sim de conceder a patente.
Cumpra exigências:
de outubro de 1970.
, . •
Notificação
.TransN9 153.549 - Nevo suporte verti- portes Ltda.. (junto ao registro núDepois de recorrido o prazo cie 60 cal retratil
para semi reboque -dias, a partir da presente data, para Frite Hauf do Brasil S. A. Inc. mero 274,536).
Rigaud (junto ao registro manerecurso ou impugnação e se nenhum de Viaturas --- Pontos publicados em
m 239.032)
interessado do mesmo se valer ficam 7-10-70.
notificados os requerentes . abaixo
Leybold aleraeus Gmbh ee Co. Ilionemencionados para comparecer a este
I manditgeilschart (Junto ao registro
Republicação
Diretor-Geral
Departamento, a fim de efetuar o paI n9s 283.408 e 383.377).
Divisões - Serviços e Seções
gamento da taxa final, dentro do praJosé Castelo Branco aiurtado (junzo de 80 dias, contados da data em
D. O. -cle 7-10-70
to ao registro n9 358.188).
que tiver expirado aquele prazo de
liem 9 de outubro de 19i0
TCC11180:
)iversos
Notificação
Modêlo Industrial Deferido
Osvaldo Cruz de Paiva Oliveira Depois de decorrido o prazo de (junto ao registro no 197.797) - ArN 9 170.382 - Nova Configuraçao pa60 dias, a partir da presente quive-se, a petição de fls n 19-22, e,
ra caixas d'água - Pertnatex Cimendata para recurso ou impugna após publicado este despacho o Proto Amianto S. A..
ção e se neninun interessado do cesso será remetido à STL para apreNo:t:12cação
mesmo Se valer ficam notifi- ciar és pedidos de anotação de transcados os requerentes abaixo ferência.
Ficam notificados os requerentes
mencionados para comparecer
abaixo mencionados para comparecer
Real Vinícola de Aadradas S. A.
a êste Departamento, a fim de
êste Departamento a fim de efeefetuar o pagamento da taxa (junto ao termo no 346.588) - Arquituar o pagamento da taxa final e da
final dentro do prazo de 60 dias, ve-se o pedido de fls. 8 por falta
primeira anuidade dentro do prazo de
contados da data cru qin tiver de cumprimento de exigência -- Cum:60 dias:
expirado aquêle prazo de re- pra a exigência. a requerente de iólhas 21 - No termo no 346.715, emcurso:
Privilégio de Invenção deferido
a exigência a peticionária de fls. Ia
Marcas Deferidas
N9 183.200 - Aperfeiçoamentos em
e 14 - E, finalmente, no registro
Máquina Agrícola - Ttalae Induetries, DP 853.097 - Oer -- Dal -- Gerdal no 248.072, nada há que deferir WIrtitInc.
. Oonçalves Roma - ca. 21.
Ui ao pedido de fls. 15, 30 e 31.

Quiiiita-fia 19,

?

'''LNA-Feci'6IFIgIAL (Seção ill)

[IMPE

.outLIWo de 1970 27;11;

Nseataarauseoss..

PONTOS CARACTERISTEQOS
DOS PEDIDOS'
,
DE PF,RIVILEálCD

10.65/ do 6 de neeço de /965,
Sequerente:JE RVIS B. WEE8 COMPANY
pelm1140 do Invenção: IMANSPORTADOREE DE TRANSMISHRO INIERMITEft.),

Mb No

Meivindicaçães../

%desportador, do tipo dos que incluem: um trilho para
(Alone de veiculou portadores; um trilho, adjacente èquàle, para supor

ter um membro propulsor sem-fim, dotado de empurradores; e mn'vciculo
portador no trilho respectivo, tendo linguetes iráveis de transmissão a
wetenção uni-direcionais, os quais se projetam na dIreção do membro /
propulsor no sentido de prederem entre si um empurrado:e do mesmo, carena
te:latido pelo fato do linguote retentor se projetar, na

direçÃo do membro propulsor, por ume distância menor do que fá-lo o linguete transmi2

eor, e por ser provido de meios papa mudar a distância

entre

os trilhos

que Suportam o veiculo portador e o MeMer0 propulsor, desde uma distân.
ele normal entre os ditos trilhos, na' qual Um empurrado:- sôbrep5e-se
emboo os /Joguetes, transmissorre retentor, até uma distância maior, na
CIAA1 LM empurrador sObregihee ao linguete transmissor, mas não ao lin.

gueto retentor.)

t

depositante reivindica a prioridade do correspondente

pedido depositado na Repertigão de Patentes dos Estados Unidos da
Vico do Norte, em 12 de março de 1964, sob no 351.465./

Ponto no 1 do total de 10 pontos apresentados./

zontal central, sénindo de bate-htbs para e,SPÉVJ inter/15e pelo
teto
oÊmara p osterior ser totalmente p
reenchida no sentida vertical 1307 U9
"Arsor ou lingueta interna , que pode p ercorree e dita c;Mara
et eent.tde
orizontal, correspondendo esse p ercurso ao curso da lingueta/trinco
le fechamento da fechadura; pelo fato do cursor ou lingueta interna 4
-5
er projeção central que faz, com otrecho suPerlor o o trecho inferloV.
ta face do cursor de onde se projeta dite p rojeção, ringulos retos, de
forma que o cursor se apresenta como trecho avançado do dito plano,
permitindo a inscrição de trAngulo ideal is jsceles, ligando o ponto o.;
extremo da projeção e as e xtremã'ades do cursor que contateam com as
Cacos inferior e superior da càs mara digo ca' mara posterior;
p elo Cato 1
da projeção frontal do cursor poder p reencher o espaço cOmpreendido es
tro as projeOes verticais que delimitam as duas armaras e de seu cena
tro se projeta h orizontalmente um pino metálico
CUJA outra extremidade
se conjuga à face interna do tri ncalinguetawelo fato da projeção teA
espes 'sura menor do que a espessura do cursor de forma
8 p ermitir qui
a projeção em forma docorta parcial do
p escoço das maçanetas penetrai
te em rasgo circular parcial aberto:na es p essura dos laterais vertical
da caixa possam, p enetrando no interior da mesma,
entrer em contato com os planos Inferior e. su p erior.do cursor, acima o abaixo da OroJe0
p ermitindo em p
urrar o cursor para o fundo da câmera' posterior, em opcv, •
sição às 'moias e s p irais, num mo
vimento de rotação duo
maçanetas. ouer.
-p ara um lado, quer °are outro.
1
•
Ponto 11 0 . 1 do total de 1,
pontos apresentedos.

o
TERMO N a . 154.708 de 5 de setembro do 1963
Requerente: METALTWICA 31O NICOLAU S/A. - SãO PAULO
ei, ivilágio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM FECHADURA DE EMBUTIR
fEIVINDICACOES

"APERFEIÇOAMENTO EM FECHADURA DE EMBUTIR" do tipo
eormado por uma caixa paralelepipedal embutive/ na espessura 8e p orta1

,
, dentro da qual nte dispãe trinco/lingueta comandável externamente pa •
menos de um dos lados da porta, e preferivelmente pelos dois,
por
210 de rotação de maçaneta onde se inscreve um eixo Co-axial à Mesma.
transversal à caixa da fechadura, caracterizado pelo fato da caixa'.
cr dividida internamente no sentido vertical em duas cÉmaras comuni.-

cantes é adjacentes, por meio de duas projeçães verticais que partem e
:os laterais ouperior e inferior, ' sem atingirem a linha mediana hOri.-

,f,
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• na qual'T representa umnecleo , aromátláo contendo um eu mais ancila aroa

@movantao 2. V. PHILIPS I GLOEILAMPEWABRIEKEN . HOLANDA

máticos separados ou condensados, os Iltomo o de nitrogênio formam petoo

UrSei ggia dO Rnvenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CIRCUITOS DE

de um grupo amimo ou um anel heterocfClIco, R. R10 representam t0m04
á
e
de hidrogênio ou grupos alcorla, arilo alcarila, arialcofla ou cicloal.

PARROO as SMACENW

°

tgIVIWDICAOORS

coila com 1 a 30 átomos de carbono e y é um número inteiro de 1 ate o

A . Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos de correçao -

nemero máximo do posiçóea dispor/heis paro substituintes no necleo aro.

, 20 Edwin coopostae de linhas periàdicamente impressas sabre uma tela -

metico, e, se não houver omina presente no sistema, o átomo do estanho.,

Qo um tuba de raios catádicos, compreendendo um estágio de saída de 11

do . composto de organo estanho devera estar ligado, ao menos, a um grúpe

951ae OuáO circuito de saída inclui o transformador de salda de linha e

carboxi de um ácido dicarboallIco Insaturado, cujo outro grupo carboxi-

'00/0S para corrigir g distorção "acolchoada" da imagem, caraCterizados,

está esterificado com um álcool mon0- ou di-hidroxilado

* pele fato da frequencia ou da fase da deflexão poder variar em função o

r' imalmente a depositante reivindica de acOrdo a prioridade 00

' 4:10 um potente/ de corregão alternado, que varia parabólioamente com a

correspondente pedido depositado na Repartição de Patente; dos Estados.

Geméacto da deflexão vertical.

Unidos da America do Norte em 30 de outubro de 1961, 19 de dezembro de

$ requerente reivindica, de &cardo ea prioridade do correepon-

1961 e 8 de janeiro de 1962, sob os ris. 148.687, e 161.769 e

.

Omite pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, eM 26 de
4 •
£10telabra de 1964, sob n o P 35153'VTIla/21a1

e 164.974,.respeetiváment.

%ato n g 1 do total de

Omito ne 1 do total de 2 pontos apresentados.

14 pontos apresentados.

TàRMO Ne. 157.216 do 26 de fevereiro de 19e4
. Requerente: KEARNEY & TRàCKER CORPORATION e E.U.A.
Privilegio de Invenção; "TRANSMISSAO APERFEIÇOADA PARA aCIONAR ELE5UNT0S

SUJEITOS A VELOCIDADES MIÁVEIS"
BRIVINDICAOES

1 - Transmissão aperfeiçoada para acionar elementos sujeitoov
N

velocidades variáveis compreendendo um trem de engrenagens incluindo oo

5renagens deslocáveis engatáveis em diferentes combinações pare variar a
'velocidade de salda da transmissão, caracterizada por um dispositivo de /
p eixe limite para conduzir cada uma das referidas combinações de engrenagens num limite de baixa velocidade, e um dispositivo de alto limite para
conduzir cada uma das ditam combinações de engrenagens nue alto limite de
velocidade, e dispositivos de operação para deslocar as engrenagens dealg

etivels a diferentes combinações e para seletivamente operar o diapositivo
de baixo limite e o dispositivo de alto limite alternadamente enquanto as
mencionadas engrenagens estão engatadas, seletivamente em diferentes combinações de modo que cada combinação de engrenagens seja conduzida no limite baixo e no limite alto a fim de produzir duas veZes o número de
locidades de saída quando houver, combinações de engrenagens com cada avag
çada de velocidade dó salda progredindo sabre a anterior velocidade dó /
WEARC N e 140.956 da. 12 de Julho de 1962
glequerente; ARGUS CHEMICAL CORPORATION
Privilégio da Inveàcão "MISTURA ESTABILIZADORA PARA COMPOSIÇOES DE RESI
Ni DE CLORETO POLIVINILICO E PROCESSO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA 14 D§
TSRIORAÇXO DESSAS UTIMAS PELO AQUECIMENTO

OWI2PID_AM$
oo_
- Mistura estabilizadora para composições de resina de clore-

1

to polivinflice tendo uma resistência 'aumentada à deterioração quando A
na Cl), de 0,25 até 10 partes em peso de um composto de organo.estanno.
tenda radicais ligados ao dstanho apenas através de carbono o oxigá'n10,
' pelo menos um radical orgénica estando ligado ao estanho atravéG de ca&
bone e, polo monos, um radical orgánico estando ligado ao estanho atravás de oxigénio, combinado com (2) de, 0,01 á 2 partes em peso de. um
4
.eglação O um grupo hidroal e/ou uma omina aromática da fármule
o
ff

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da im4r1ca
de agasto de 1963 sob n o 305.095

i oiecidax c 177°C, caracterizada por compreender, por 100 partes de roso

Composto feroilico, contendo pelo menos um átomo de hidrogênio arte em

' 44a.fda numa progressão oubstancialmente geométrica.
A requerente reivindica a ptioridade do correspondente. pedido'

Ponto' n e . 1 4o total de 12 pontos apresentados.

eN
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ern

Ta2M0 (13 200.743 de 18 de julho de 1,510

%quarenta; OSVALDO RODRIOUES e e 810 MU'
Wad8Io EnduatsteXt "NOVA 8 ORIGINAL CONFI0URig0 Olfiagrieh. iffiltEWi-/p

Nano
PEIVINDICACDES'

I . NOVA E ORIGINAL CONFIGU1AÇA0 ORNAMENTAI dPLICADátl dreiliTUR

oaractorirada pelo tato de se apresentar o novo abajur Constitufda de Uma
base formada por estojo circular com ressalto inferior circundante e as...,
Sente :3.8hr:e pés tronco-cônicos, tal . estojo com 0,0 paredes laterais dota./
&Ia de /evo Projeção para - o exterior em sua parte superior, estando a te.
se superior do estojodotada de abaulado Provido 'de sall$nciaa.oirculares
Cone:Intricas, em tal face dispostos doia Interruptores, ohquanto-que-oen.
tralmento e om posição invertida encontra-se poseoço tronco-cOnloo, que /
pela bato superior aolidário com . cápsula circular receptora de oamiss /
cilindrioa de plástico ou similar dotada de pluralidade de dalittacias dis

4

super/o2 giga ao painel e aos Olitea em relação de trag Otardoia da
t‘rçOsa l earacterisada pelo tato de o trilho dianteiro Interior ser UM tr5
lho dianteiro interior: transversalmente estendido, relativamente uovado(;
dotado do uj a porção do borda dianteita ' que defino a p eriferia dianteira
do reboque e tea uma porção acoitadora de impacto relativamente d

o sada á
que dá face para baixo, e compreendendo o painel um membro de painel co
geral verticalmente estendido, relativamente pesado, espaçado para tr4n,R,
partir da borda dianteira do trilho dianteiro e pare tr48 a partir dos 0
postes, e fixo ao trilho dianteiro e aos postes.
requerente reivindica a prioridade do correepondetta podida
depositado na Re p artição de Patentes dos Estados Unidos de Mário.; em Na
de mato de 1963 sob n a 281.928.
' Ponto único apsesentado,

postas segundo as g•ratrises da parede cillnerica
Ponto n a 1 do total da 2 pontoo apreaentados,

TeRMO pa 107.069 de de 3 de dezembro do 1958.
%quarenta: RSINOLD RAGEN
ALENANR:
Privilégio d e i nvenção' "APERFEIÇOAMENTOS

NA pABRICAÇÁO De

tAFA

E

son

IMANTES DESATERIAL TERMOPLÁSTICO,'

REIVINDICAÇUR
1 - Aperfeiçoamentos na fabricação de garrafa. rrascod. vi-

dros para medicamentos, amplas é corpos 6o técnicos Por melo de matar:0.2,

termoplásticO„ em que uma mangueira aberta, Saindo de um bocal ejetor vol.
tado para baixo, ou uma mangueira fecnada a-modo ' de bulto, é introduzida
1
TÉREO na 154402 de 12 de novembro 'de 1963'
%guarantee D4PERI1IL CEENICAL,INDGETRIES LIWITED z=INGLATERRA
PrIviledie de , Znvengie: n 'PR0CESSO DE' PEEPAOAÇXO' ,08 HIPIRIDILÁG
REIVINDICAÇOE:

1- Processo doepreparaçâo de bipiridilar 1 paractarksedq_
por consistir na oxidação de um produto de intereação metal-piridi
na formado a partir de uma forma dissolvida do metal.
requerente reivindica a p rioridade do correspondente :g
lido depositado na %partição de Patentes da Inglaterra em 12 noves
bro da 1962 sob n a 42.616/62 e coMpleto em 30 . de outnbro de 194.
Ponto n a 1 'do total de 28 pontos ' ap raaantdos .
Ttem0 Nd 157.684 de . 18 de março de 1964
%quarenta: PRUERAUF G0RPORATION
g.0.¡
seivil4sio de Invenção: "CONSTRUÇA0 APERFEIÇOADA
PAREDE DIANTEIRA

DE

PARA à PARTE INFEREM Dl

UM - SéMI-REBNUZ PARA TUBA,

LHO PESADO"
REIITINDICAÇOE4
.

Construção aperfeiçoada para e parte inferior da Parede ;

: dianteira de um semi-reboque para irebalho pesado, dotade de
U26 plural:1dade ' de postas v erticalmente 'estendidos, fixos a um trilho dianteira infs'
dor, um painel, um acop'lador de linha de freio colocadóaxteriormantado
panei ne . espaço definido pele tilhO, dianteiro - inferlor, pestes é Painel
. para,ligação R o ux& linha de suprimento, uma porção de
p arede dianteira ao
parlar Com,bOrda diaz /teira
.
am geral verticalmente alinhada com uma borda/
frouteira do trno dianteiro 'inferior. sendo ei p9rdia

4p'par.ddp.dIdalt11-

em um molde multipartido, fechada na sua extremidade euperlor 'mediante ca.'
cPmmento do molde e, em seguida, ihfláda por uma tubeirà de 5,..,
pro introdu,
zida na extremidade Inferior da mangueira, caracterizados paio fato de oUea
apta ojechamento do molde, o,materlal circundante da tubelra ao séipro é
recalcado, mediante desiocamento s da tubeira . de sébro na direqào do Inte4;

rior do molde, para fins de moldagem interna elou externa do gargalo da
g arrafa; e .pelo fato de que 0S5a tubeira apreseot.a umi& configuração afunt.lada
á requerente reivindica a Wioridade do correspondente Pedldtf;
depositado use Repartição da Patentes da A lemanha em 5 de julho de 1958 sot
115/ E 35.226 xl39a,

-

Ponto nu 1 do total de 10 pontos aareaentados.
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PCiAiggfleta Irmenção: 'WOVOS . CORANTES REATIVU3," SUAS APLICAM8 E PEOTA4)
.

TOS INTERMEDIARIOS PARA SUA PREPARAÇA0'

I

RRIvIRRIchems

TERMO :Ra ' .'1È-,,616 'n da 29 04 .JURO
Requerente: E.I. EU PONT DE NEMOURS AND CO2PANY na 13,N,)n

g 0 ea emantar; de fórmula geral:

Privilégio do InvepaRoe 0 PROCESSO PARA PREPARS3 UM RPLUIR80

ak4'sigidia

CONDENSAgOn 7

.41

AlÉtIOAULAW
1.

Um processo para preparar UM PC 4T6

6110,8ilho 33I rawYdso

seção que-À constituído de uma p lure130ado de mg40498 .y opotgoocp wo9Yo.
sentadas pele armula gerai;
921.3iderados produtos industriais novos, earactIgisados pelo fato de A rft
resentar o resto de uma molécula de coranta um dos X representar um g.
3omo de halogenea os outros podendo representar átomos de halogeneo ou
Je hidrogânio ou grupos hidroxi ou metila Y representar uma ligação ...
aUR-CO, .11R-S0 2 ,

1,12 c:3
CR - CM
" E E H /1/ • \\
-C-Y-C-N-N

representar um átomo de hidrogénio, dm grupo/

bidroxialquila -COO, COOR, -CO El,-CONCalquileno,

CH ..CH

N.R1

A

1/1
"14Calquileno .011, -CN, -S0 2 13 \.NO2, R e R° representarem átomos
‘R'
g o hidrogênio ou grupos alquila ou hidroxialquila e n representai um n.d. •
'Ooro inteiro.

ó requerente reivindica a prioridade do correspondento pedidd
30PoSitado na Repartição de Patentes da França em 8 do agOsto do 1964 /
GOb n o 984.647.
Ponto n o 1 do total do 3 Po ntos a presentados . WIMMO 5 151.929 de 16 de agitado de 1963
Sloquorente: DIDIER-WERKE A.G. -AlemanhaPrivilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAM DE MASSA E TIJOLuu
A PROVA DE'FOGO COM BARRO DE LIGA E MEIOS DE
EMAGRECIMENTO'
REIVINDICAÇOEs
1- Processo para a fabricação de proa:tatu à prova de fogo do barro
\ bruto de liga e meios de emagrecer de poárdo com a patente (ref.D 29404
311c/80b), caracterizado pelo fato que se inicia o serviço partindo da
uma fração de meioo de emagrecer de O até 5-6 ma Uma fração de meios
da cmagrener de O até 0,2 - 0,75 mm, e de imo fração de barro de 0-2 md
misturando-se a primeira fração de meio de emagrecer, eventualmente, a"p150 a adição, além da unidade contida no barro bruto, da unidade ainda
Daca:otária com uma parte dn fração de barro, no máximo com 20-30% da
Tração de barro, misturando em seguida a segunda fração do meio de Cmesyeber, juntando-se então o barro restante
Ponto n g 1 do total de 4 pontoe apresentados.
WERNO N 0 141.119 de lá de julho de 1962
Requerente; FARBENFABRIKIN BAYER AKTIENGESELISCHAFT - Alemanha .
'Privilécio do Invencão: "EMULSOES AQUOSAS ESTAVEIS DE COPOLTMEROS AUTORETIc0LAvEIS E PROCESSO PARA A PRODUCX0 DE PO=EROS RETICULADOS A PARTIR DAS MESMAS.

REIVINDICAÇGES
1- Dispere -Oec aquosas eotáveie, de oopollmeros auto-reticulávels,
pare e produção de corpos configurados, caracterizada:a pelo fato ta
conterem oopolimeroc de um ou mole monámma oopolimerizávela com derA

vodu) de ácido acrílico, olefinicamente insaturadoo, e 0,5 a 50%, eu
pás°, baseado abre o pês° total dos monOmeros de um derivada a. .mtaa
do ácido acrílico dotados da fórmula geral I:
R - CR, . C . CO . NA . CS, - O Z
R1
qual E 1 pode significar hidrogenia um -e- a-dento alquila Ou um gragement° oleio-alquila e Z significa um radical alquila saturado, conten
00 polo menos um grupamento hidrófilo Y ou um radical . óxido poli-alqui18nioo eterificável.
A requerente reivindica e prismideas êD correspondente pedido dopo
:Atado no Repartição de Patentes da,Alemanha em 18 de J I41 9 de 1961 sob
(0 34.461 1Vd/390„
ponto eS 3 do -total de 11 pOstee apreCenttliek:

6

E9

na qual Y é o radical remSnescent0 apEo ruactio dos grupes ffleaE.Chtba nl%
tuas de um composto orgánico difUncional, tendo, pelo

monoa, dois grupos
reagentes terminais, capazes de reagir com Nidaogánio ativo 0-000tendo
átp.
mos de carbono ligados a átomos escolhidos dentro co do grupo que consie%
de oxigénio e enxáíre, ocm a condição 'de que o alto c om Poato enteje, no
J.
Isento de grupos capazaa de reagir com hidrogenia ativo, Ra, R3, .R5 o Rs I
são escolhidos dentre o grupo que consiste de hidrogénio o alquila
inforito
e E é' escolhido dentre o grupo que consiste do oxigénio e enzófro, aeraatf,
visado pelo fato de se fazer reagir uma 1,4-diamInopiperazina com um compop
to orgánico difuncional, tendo, pelo monos, dois grupos roagontee torminalb
capazes de reagir com hidrogénio . ativo ó contendo átomos de carbono liga./
dos a átomos escolhidos dentre os do grupo que consiste de oxigénio 0 onxã
fre, estando, no mais,. o dito composto orgânico difunciona1 Isenta do pio-

pós capazes de reagirem com hidrogénio ativo
Ponto fi g 1 do total de 8 Pontos agesentadat.
TERMO N g 150011 de 20 de junho de 1963
Requerente: MONSANTO COMPANY -E.U.A..
()
Privilégio de Invencão: 'MISTURA OU COMPOSIÇA0 DE POLIMEROS DE ENr..T.n
E PROCESSO PARA PREPARAR ESTA MISTURA'
REIVINDICAOES
1- Misture ou composição de p olímero oe
enxerto preparada por pi

Zarização de 60-98%, por peso, do material monomérfeo com 2-40%, Po
r Pf.'
tio, de uma p oliolefina clorada ai dissolvida, caracterizado
polo
fnin
do dito material monomérico com preender 0 - 100%,
por pso, de cloral:
de vinila e 20-0%, por pês°, de outros monómeroe atIlónionmento iner2r.
radoe oo p olimerizóvela com o mesmo.
A requerente reivindica o prioridade do corres p ondente pealdo óafis
• eitado na Re p artição de Patentes dos Estados Unidoe da Adrice.
oro P3.1e.
' junho de 1962, sob n g 204.031.
Ponto n g 1 do total de 10 pontos apresenta-doe
TERMO Ng 161.792 de 14 de agasto de 1964
Requerente: j AIR SIQUEIRA CALÇADO -São PauloPrivilé g io de Invencaos "NOVA E ORIGIW T
, ASRESENTACAO EM CORTINAS D. CO)
MIAS"
REIVINDICAÇOEt
1- NOVA E ORIGINAL APRESENTAM EM CORTINAS E COLCHAS, carri.
Zaco ee seteittleente . pela aplicação (bordado), pelo
I T0008.073 6À011.15.0.1e1,'"
Colohae, oOrtinas o outros, com fundo ou fárro.de ropon-s000tato - ou

cose, brilhante ou opaco, aplioacao esta que apreeentn desenho esmotA.
voa diverooe, bordados com fibrae de algodão, ra y en, nylon, eu:~
Tibres elntétiose ou naturaie
Ponto.n g 1 do total de 2 Pontoe apresentedoc.
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thES Mo . 146.977 de 4 10 feinesallts, dm. MI.
1110(16fentst INISIOTRIAS ROUNIDA4 30PL-C414 MOO - ONAHSR0.4...

Soill'seeis. jaó !impulsionado eus em melo líquido, e ainda uma . turceiré roda lortalisada centralmente na zona da proa, giratória em um garfo

Prtvilágio da IaVençãot UP3RPZIÇOA2(CNTO8
wirtnicáctia%

deslocável angularmente livremente, e por serem as duas rodas inclapendan
ter pootariorea providas de catraoa
soliriária aos UMA roda ./
dentada, que a. engrena com cremalheiras r 4etas •sub.;jacentée.
Ponto ' no i do total de 5 pontos apresentador:.

30044=0...

Aperfeiçoamentos em sofá-cama, incluindo dei* :ihiraHer: inteM1.1
g ado', um dos quais rígido, caracterizados pelo fato do segunde mstrado
meg extrenoivel na largura per meio de corrediço tramoversate e ligado
ortogonalmente ao •etrado rígido por uma patada da ulltdee 1.#404 ~emes
que 10:0# et-partidneo
Pente no 1 do total de 3 Ponte" Airei"t~
1 -

(d;

L.-4)

Tistuto a g 166.247 de 15 de Janeiro de 1965.
Requerente* LUIZ GOMES DA COSTA, . GUANABAR,

TERMO U i

Privilágio de invençaw "NOVAS FAIXAS

142.991 dela de aetembro de 1962

Requerente:

LIBBEY-ONENS-PORD CLASS

Priviligio.de Invenção:

"PROCESSO E

COMPANY -E.U.A..
APARELHO' PARA ENCURVAR SDIULTEMEA-

MENTE UMA PLURALIDADE DE CHAPAS NylDeo

arme-

POSTAS'
REIVINDICACDES

1-

"PROCESSO E APAREM() PARA ENCURVAR

S/MULTADEAKENtE UMA PLURALI-

DADE DE CRAPAS DE VIDRO SUPERPOSTAS",

compreendendo um proceeso no qual
as chapas achatadas a eerem encurvadas são suportadas em suae extrimida
dee opostas sóbre um molde, com as bordam lateral.° das ditea chapas aio
estando euportadaei "passando o dito molde e chapa, atreves de um forno
de encurvamento e inicialmente aquecendo ae.ditas chapa. para levar ao
bardai lateraie não euportadas a.ae separarem e deixarem um espaço entre ai, caracterizado por retardar o aquecimento das borda. laterais
não suportadas, dai chapas de vidro durante o dito período de aquecisento inicial pelo que a fragmentação de vidre das dita, borda• a entrada
de particulae de vidro entre as chapas nau substancialmente eliminadas.
A requerente reivindica a prioridade de identioo-pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América eob a* 140;3E*,
de 25 de eetembro de 1961.
Ponto n* 1 do total do 13 pontos spreeentsdoe.

TÉRMO N2 1ç56.255

de

Requerente: RICARDO

COE JUNIOR,

18 d'e

jan e ir o de 196.
510 PAULO

SEGURANÇA DE

'

PEDESTRES"

REIVINDICAÇOES
,
. "NOVAS FAIXAS LUMINOSAS PARA SEGURANÇA DE
P EDESTRES', caract.risadas polo tato de ficarem colocadas acima do nível do piso do rolamento do tráfego, cinco (5) milímetros, como também levarem plgmentaçno

especial, proporcionando luminosidade acima do normal, para serem vie-

tas i distinoias maiores.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos Apresentados.

TP.RMO NP 128.865 de 4

maio de 1961.
fiequarentel UNIVERSAL OIL PR1DUCTR curam

U.S.A.

" UMA MISTURA SINEROICA ESTABILIZADORA OU .

do InooncZo: "VEÍCULO ANFÍBIO PARA DI7ER310, ESPORTR

INIBIDORA DA DETERIORAÇA0 DE LOBRICANTES

OU TRANSPORTE"

RF,Ivizmica0Bs' .
1, - "VE1CUL0 ANYIBIO PARA DIVER2.0, ESPORTE OU TRA 'NEPORTE", somprg
•ndeado uma prancha siSbre a qual está construído um carro.de qualquer /
•spáciir ou, p referivelmente um barco, caracterizado por possuir em
.uma
rsontrancla posterior dp casco duas rodas montadas livremente aábro; Ul
ela° trensverea• distanciadas entre si e
orientada, paralelamente mt
r antidie'longitudinel, cada uma de ditas rodas tendo urcaro•perimetral
daptado ' Pare assentar sObre pista sOlida e uma .pluraIidade . de . pás
rág.

LUMINOSAS PARA

'

E PROCESSO PIRA ESTABILIZAR OU INIBIR
DETER:!!. ,RAÇA0 DE LUBRIFICANTES ",
• REIVINDICACOES

'mistura,. siuársica, ' estabilizado'ra ou inibidoro da À0:ack00.
çao de iubrifidentec, caracterizado por ser constituída de e:rea do 5%
-

a .95,i, por pásis, de UM áter
ca di 95% a 5%,. por piso, da' um 4ter
ilOo.
Ponto no 1 doetotaI de !4. pontos apreaesbé4i:

sár
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fERMO No •.15.543 de 20 de-'de;eMbr--0--d-e-1?-65Requerente: MAUSER KOMMANDIT-GESELLSCHAFT. ALEMANHA
Bequerentes STANDARD ELECTRICA S/A. o ESTADO DA GaiMiÃe)
:Wrivilégio de Invernias FABRICAÇÃO DE TUBOS./
EeivindicacBes./

r
/ 1 . FabricaçÃo,de tubop, caracterlat pdo-por compreender ta /
eted0 de tettar ~mento em tubos que inclui ama etapa de submergi . I
a parte do em tubo contendo um gaz em um llquido que enche parcial"
i
te um recipiente fechado; reduzindo-se a presaZo do . gaz que enche p res.
n
santa do recipiente a um valos inferior a presslo do gaz dentro do tubo,
1
e detetando qualquer escapamento do Raz de parte interna do tubo etraváa
1
do
. - liquido./

1m1

Convenço Internacional pare a Protegh de Propriede .
'de Induetrial, reivinClica e prioridade de igual pedido de poaifedo na Be- t
/- pastiçeo de Potentes da 'agia:torra, sob'no 7.9oo , em 27 de fevereiro de
4,965./

Privileg io de InVenção: "CAIXA PARA MERCADORIAS"
WVINDICACDES

1 . Caixa de material sintático para mercadorias com segurança/
contra um'desliatir lateral no empilhamento das celsos, caracterizada Pelo/
fato que as nervuras de ref&ço das paredes laterais da caixa tem um feitio
de nervura Oca, cuja ftiração é executada ate .além do fundo da caixa e ror.
:0 para receber uma haste que segura entre si at caixas empilhadas.
A requerente reivindica a prioridade de identieo pedido depotiteclo na Repartlçao de Patentes Alemã em 31. de dezembro de 2362 sob n a ....
1.867.858, •
Ponto -ne 1 do total de 2 pontos apresentedot.

Fig. 1
.7;
1

no 1 do total de 16 pontos apredantsdaP./

FIG.1
-

—.-

.

TERMO N O 150.893 de 18 de Julho de 1963
Requerente VA-14 INDOSTRIA PLIST/CA LTDA. - SÃO PLULf
Modelo Industrial 'NOVO MODÉLO DE FRASCO VAPORIZADOR'
REIVINDICACOSQ

liRML NY. 156.451 de . 15 ao abril de 1964. .

FRANÇA,
8equerente: COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN.
friyilÁgie de Inverteos " APERPEIÇOAKENTOS'EM PROCESSO DE 1PABRICAC1O
00 VIDRO EM PUXA ".
PEIVINDICAOES

aperfeiçoamento em processo de fabricaçâo do vidro em fOlha, em
1- 1 - 14114 o vidro, ainda fluido, e posto em contato com um suporte líquido, ea
»eterizado pelo fato de que no momento da formaçáo da rita dè vidro a
•u p a dimensees definitivas ou logo apcia esta formaçâo, se colocam as boz

das leterais da fita em contato cot elffentes paralelos de guie, continu
os e flexíveis, feitos de material sOlido suscetível de aderir ao vidro
Ándldo, e que acompanham a fita de vidro no decorrer do seu movimento.Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado ta
Departiçáo de Patentes da França em 16 de abril de 1963, sob eanimoso
,931-626.
Ponto n a / do total te 10 pontos presentedoe.

JL
d

1 - Novo modelo de frasco vaporizador etracterliedO Por .up coojunto do corpo e tampa externe dom a configuraçÃo gerei de uma pega de
boliche, com estreitamente abrupto na parte superior, provido de
tampas, uma externa e outra Interna, ette provide de haste q44 SO :g
troduz no interior . do frasco,
ponto ee 1 do teta/ de pontos apresentadoa.
OVAS

024,4inta-ie ;.r ,a, 15
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TERMO No 159.979 de 1: de- junho de /Wh

.

-

Requerente: JORGE FREDERICO PEQUENA = = GUANABARA
Privilágio de InvepOn; "APERFEIÇOAMENTOS EM OU,RMON-dmiNigEN4

oI

WZRZO Re /62500 de 19 de aeieare Ge 1964
Requereatee DECEER comum UNITED ../nglaterra.
PrIs11#02) êt) Zwançashe -dM PROCESSO PARA PADDICACUI DE PAUL I

'OTERMICOS DE.U.§.9,49Ladip:
f:ErvINDICACOE
- APERFEIÇOAMENTOS EM OU

• Oto proceeeo paro fabricação

le

REIZTV8S ARAM.= UP114105

DE USO MEDICINAL, caractoltdzadO por 30 constituíra/a
na MARRO de ddadi
os válvulas solenOldes por
de comando e 6

hidrinlita b anD P012972011i
saldas e que consiste em um cer p otU/M3AP 62111111C0t Meg
uno nica válvide

tido exteriormente de material isolante, contendo, em uso Integjpe.,,
nUe100 metálico cilíndrico rotativo dividido em deis eltgelVD:'
Pont° n O 1 do total de

•

REIVINDICACDES
de,

tece em

pa p el, pelo depoeição do 1210 leas

LM:leite de material do, pa p e) úmido e deeidratando e ee0aAdc
textura por meios que incluem a aplicaçãO de suo*9 e de calor h textuo.
:lb caracterizado por oc:. aplicado um agente de colngem d DUO de breu
é ouperficie da textura em movimento numa região entre o depoeição db
tbeturt o o seu primeiro contacto comum cilindro secador, s'
requerente reivindica a prioridade do pedido de p atente ~cita
do na Inglaterra um 12 de setembro de 1963, sob n o
3601j1.03 n
Ponto t a9 Mo total de 13 ventos apreeenta000*

5 pontos apfeSeDIOgea

IMO No 1 .72,500 de 24 de agOstc de 1965
Requerente* METALCRGICA POLYSTAMP S.A. -São Paulo-

Prilfildgio de Invenção:

'APERFEIÇOAMENTO EM RODAS DE POLIP.
AEIVINDICAÇÕES

I- Aperteieciadento

'-

rodas de p olir, oortieterlaUde pela fan
do a%
~e de pano serem providos de um aro de p roteção, introduzido Ou co4p'
tura circundante do orifiolo central. aro Dste que 'p oderá enrekreg".‘
em tutorial conveniente 'm adequado qualquer.
ponto De 1 00 teta, de 2 pontos aProseneaden
Cm

n2RMO R 9 172.523 de 25 de as6shv áe 1965
ãequerente; DEERE & COMPANY -E.U.A.Mr*v116,,In d. T .w.nn7,0, "UMA PLANTADEIRA 'DOTADA
DE UM ACESUSR/0 ESPECIAL MENTE ADEQUADO PARA SER USADO NA SEMEADURA DP

dUNDOIM,
REIVINDICAÇÕES

1- Uma, pisntaceira dotado de um acessório especialmente adequado pa
ser usado na semeadura de amendoim, e possuindo - um dispositivo medi.
dor de sarnentos, oaracterizad0 por compreender uma tremonha, um dispoel
'Alvo limitador de orifício atreves do qual pode passar um fluxo de se.

rn

mentes relativamente groeco, de movimento lento da referido tremonha',
dispoeitivc associado com o referido orifício definindo diepoeitivo
Tm p rogressivamente aumentar o velocidade do referido fluxo e coneequee
temente afinar o referido fluxo com o nue

das uniformemente.

se

sementes p odem ser planta-

APonve n 9 3 do tota3 de 1- nontoe apresentanne,

TERMO N v .130 - .063 de 16 de junho de 196)

Requerente: MIEMISCHE FABRIH CReNAU G. M. B. R. - Alemanha.
Privilé gio de invencLo: "PROCESSO AFIRFE/ÇOADO PARA o PREPAROU DE PO
.

SECO PARA EXTERÇA0 DE FOGO'
REIVINDICACDE$

i. Processo aperfeiçoado para a p re p aracão de pd dan Pare
olttlia.
ção de fogo caracterizado pelo fato 00 compreender 0 intimo
unierxrizi
ção'cou combinação de It. A CO p artes. por p iso, de foaZato
elono.nantin
fosfate diamênieb ou azth Mietui. dUées fosfato, ao
20 o 50 DaYEOSea
Oco, de splfato de amOnir e O e 25 partes, p
or Ocod de 61118ate KUO,
rio, estanco %sten componentes an estado de pb 14420.

, A reqUerente reivindica a prioridade doe corree ponden
gon 6061OW
lepoeitad4 na Repartição de Patentes da Alemanha em AO efie junho te
5960

o 18 ae Junho de 1960, sob n g e, , ) 106
IVa/6ID o 4) §:19 9019 ¢VoMi
Nopectivamente,
p_DDAD D9 l qp total de i pontos apTepentedoh,

PO &deita-feira
91R110 CO
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173.507 de 23 de agásto da 1965

Roeumatat SALVADOR MIMO e ANTENOR ZERBINI -Sio Pauli.
4r1t1104Ao 44 Invengio; "DISPOSITIVO AUTOKÁTICO PARA VIRIAS VINATa9aBEI"
CIVIEDIOACOES

10 Diepeeitil:o automático para várias finalidades. cartioteriá&lo
PWr ser formado por uma peça aplioável à base do liquidificado: a pra
rtda de tomada de fdrça para acoplamento ao eixo de saída do motor de
atilo base, tomada de força esta que aciona ure mandril, atrqvàe de um.
cd100te,
Pento xâ 1 de total de 3 pontos apresentador

r
tatmo N g 201.832 de 16 de;cj,",sto de 196!!
:•equerentet 2ADA S.A.-FÁBRICA DE ' PJF,'ALOS DE ARAME $ -Solo praia.
Modelo Industrial "NOVA E ORIGINAL CONEIGURAÇXO EM PAUA CU LX DE AÇO'
REIVINDICAÇõES
•
I. "NOVA E ORIGINAL coNFIGunf4o EM PALRA OU L1 DE AÇO", conetitui
de ce -filamentos de ferro ou aço, caracterizado por estes filamentos
dieporem-ac em ciroul0e, Conformando entrelacedamente, um anel oerfsita
tente oircUlar de abertura central ciroular conetante, e •epeoeur* eion
Altura proporcionais ao di&metro.
Contn o g 1 do total de 2 pontos apresentados.

TERMO d g .201.470 ta 14 de AOsto de 1962
Requerente! MARCILIO BERNARDES DE ANDRADE -1,nas Cerato.
Modilo Industriali"NOVO MODELO DE FORMA PARA QUEIJOS E OUTROS'
BEIVINDICAOES

fiovo modilo os fOrma para quilos e outros, caracterizado po,.
compreender essencialmente um corpo ou o fOrma propriamente dita. Ji
kual e obtida em material plástico ou outro material adequado qualquer,
C.ta fêrma tendo o' formato Cilíndrico de pequena altura. sendo ue, taro
co o sua borda superior, como a inferior. são providas cada qual de uma
m.
estreita aba cantornante. voltada para fora: tudo substancialmente cos
idoerito e ilustrado nos desenhos-anexo:3
Ponto i.nico

TERMO I a

15:1.781

14

20 de março de 1864

Requerente, MOLINS MACHINE COMPANY UNITED . INGLATERRA •
Priiilegio•da Inveriçío

"APERFEIÇOAMENTOS

gm DISPOSITIVOS DE.A.LIMEa,**

ÇIO.PARA OI3TRIBUICX0 DE LÍQUIDO OU PASTA"
REaviolcac6E3
Gm dispositivo do alimentagio par k pastas nu Líquidos, ci•
raoterizado por compreender um bico de distribuiçào. dispositivoa )ara
aIlmenta-çáo dc . nasta ou líqUidc/ ao dito bico, • dispositivos para fa

ter olbrar untinuamente o referido bico s e 9pre que Paste ou 11quldo
esteja passando através dele.
á

requerente reivindica de ' acOrdo a priorldsde do corrnspondaa.

pedido'depositado na Repartiçáo
:ei-imc No 154.bt4ç. .1
oe novembro ae i96
,Requerente: MONSANTO comPArn , 4

de

Patentes de Ingl.terre: em

Março de 1903, sob • na 11470
Ponto n g 1 do toi- ; $+- 8 pontos apreàéntsdos.

/6

PrIvilsio dl LnvonOlo $ ' PROCESSO

?ARA ESTABILIZAÇÃO DR ElbnAo a..nlexICA/
LINEARES cous A DEGRADAÇÃO DEVIDO 1 LUZ ULTR

VIOLETA:.
REIVINDICACUE

uars estabflização de fibras sintáticas ilnearaL
e.graoaçáo devida à luz ultra-violeta, ' caracterizado pelo fatai
co tr&tareT p5 refar±dan :ibrdUrante sua fiação. com um Membro e:
colhido dc grupo, que consiste dOrj áeidos nartaleno dissUlfónicos - e doa/
:nas da metal alcalino dos afloos nartai.sno oissulf6nicos.
a requerente reivindica .prioridaoe co correspondente prlidc
oepoeltado na departição de Patente ' $ cios EFtados Unloos oa amasses em ir

•$. n ovembro de 1962 sob nc 238.736
Ponto n g : do totel de 1 0 Volitas sPrecentados,

V 6

:
0.

:.

eumta-Teira

•• • t

•:„::•••

t,

h

tt:',• • •

; ••
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:81151M0 Na 1415434 da 1 de desembrO de 19644
%eqUerentc p RBMINOTON ARMS COMPANY, INC, a Se-li:J;i.
t?rivilegio de/m(314oz 80N8TRUÇãO:D8 CIABINCROa,!:
ol.vindientieá0/
'

Un cár gliét0 (Ira carge • de féhumbo, "g es8UQoalaad3 vOD'aJa.
;carcaça pl8stica tendo orna boca em uma extremidade e uma cabeça na datil
(Yend-o O comprimonto do carcaça o a espessura doa P eredoo tala W) O Oen.
%roo 0.0 gravidado do coroca° o do cabeço fica aproximedamon g o e 18,5 D28,
da ?toe do °choça' existi/24o um diapositivo amortecedor introduzida o o)
eru200do o D000 do carcaça o mo recipiente de grãoa de ehtsPe li g ado om 1
flaspositivo amortecedor o encerrando uma .serie do grãos de chumbo, germ
'ZSUS30 que em sua coloria Picam localizados foro da boca de oares9ae9
Reiv3ndica.se e prioridade do. podido cerrespondeato.dept
oltedo na Repartição do Patentes doolestados Unidos da Amêxida em 50
•
ao Janeiro do 1964, sob ne 311/.339./
Ponto no 1 do total de , 8 pontos apresentodtrszi

;unira em ico.iu • do' 3o ca
. Reaneres'18 . VACRIEL DU1ZS.

geo

WOR

.1"rlyilitglo de Inion40 . . ° tflO 8ICE-UP BSTERBOT8N0
pqaMNDICACIIES

4.

um

pieb-un alt-firoofanico compreendendo tio Inmandre 20 fWã

)•
is tranedutorot •ão cada ue locsamonto rimados o

g

V20 Ce4 9 SUO O) €13170.';;

ponto ligados por internedlo do no dispositivo do ecop/tmento Otaintiel

com ta perta-agulha comum que nume extreaddade

OCDffi.12 o emalho o que C..0\
outro ponto 4; ligado coe o imvO/noro„ caracterizado polo fato da Idélà
$o- entre o porte-agulha o o invâncro ser formada per nm auPorte oeutg
Aliando od contrabalançando-as rotaçOes do porte-agulho es)
t;ren do atNi
eixo longatudinal, o dito Importe ao acoplando oco e porta-agulhe
n51
ponte localizado entro os locais ao que a agulha e Ao aspositiew0
acoplamento ao ligados com o porto -agulha, rospectivemento.

Reivindico e prioridade do correspondente podido daReNdtedo
ftepartiçâo do Patentes do Ralando em l e do Julho de 2939e nob e traffigg4
. _

'o p te 10 1

Straren N D 158.23á

de, 8 de abri/ de 1984./

,gloquerentes NIICHI AMRMITA TAXASHI AMEHIYA E ANIMA liMEMIYA 3 3 Silo pM
nodilo Industrial: ,i0V0 MODELO DE DISPOSITIVO PROTETOR PARA CRAQS
TRICAS 08 FACAS./

ERMO N U 1.90o0I0 do O dp fevereiro de 1968
equerente: INDUTRIA DE ANTENAS TELXE LTDA. . SÃO POLO

g
R

'

Hodàloindustrial
,
.

1 . novo Modolo do Dispositivo Protetor para Chaves EU..
tricas do Faces, caracterizado por compreender blocos paralelos, de t
-forma sumi-circular, com base reta e que se ligo A base da clave, para
lolomunte às facas, de modo a recobrir os coatactoé de entrada e as f2
vos,
exterlorizando-se apenas o punho de comando das mesmas, os Nal '
vais de sogurança e os contactos do salda, sendo, êases blocos, obti

'ANTENA

..---

_

TIPO ANGULAR PARA UR? D0 . 1.40 AO 830 OAWALe
e/ )

REIVIND/csCOM

ReivindicaçõoS./

'

do total de 8 pontos aprooentados,

• ANTENA TIPO ANGULAR PARA UHP DO We AO 8 3t CANAL, caractOM
-

ando p er pootoir uma haste central p er p endicular, provida de duas RAIA;
pus, moia ou neno4 triUgularet, cem seus verticea p rinci p ais co1.1adev,
para belzo, servindo dó tese de a poio às duas hastes Intercala.
abrem -

"Ir formando um angulo de 90 (noventa) graus:,
n g 1 do totd...do 4 pontos apvadentadPe,

dos em material isolante./
Panto ar 1

do

total de., 2,pontoa apreeentados./
'

A

di

FIG. 1

DIÁRIO OFICIAL:
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Seçãó 111)

Odtubro de 1970

agg 84 140.824 de 6 de julho de 1961,
aNN1818014 MOPTECATIBI,

SOCIETÁ

Ginuu PER L i IMEIETRIA MINERARIA

6 CHIMICA.

-

-URRO NO. .,166.8i4,5 de 3 dá' fevereiro de 196:

ITÁLIA,

fttail4au, de leYeação ,t C APERFEIÇOAMENtO EM PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO
MONÔMEROS VINILI(JS PARA OBTER. SOLQÇOES

Reqúerentet DUpLOP RUBBER COMPANY LIMITEO - INGLATER2,..
• Privilegio de Invenqàe "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS á OMU/AEP

PEEEOLIMíRICAS DO POLUrRO NO MONÔMERO "P,

glEIVINDICACOES

REIVINDICAW

1 • Uma correta caracterizada pelo fato de compreender pelo menoó

•
Aperfeiçoamento em processo de-polimerizaçâo de monomeroc

algumas porOes que

Mace para obter foicei:~ prepolicu;rica de polímero no monOmero,

stip

de material elástico e se estendeu de um lado,6

ao outro de corres, ditas porçOes compreendendo cada uma pelo menos £)

ada pelo tato do que a polimeriaação ;) feita na presença de um

lel

mu camada de referço substancialmente tnextensivel lateralmente e" In .

¡Lador em que o mamam de vinila e um ster acrílico ou metacrílico,/

Oompressfvei, estandendo-se lateralmente correta para impedir ou 11'»

OW wiscuras dasse gi aisterea entre ai, ou com outroc moniimeros de vinild

altar substancialmente

15

reação ei levada e cabo a uma temperatura compreendida. entre

80

0

.íffi-00,0. de Prefere'ncla entre 1000 9 1800C tal que o Iniciador •etti

.a

O

estreitamento ou o alargamento lateral de

co5

roia:

ema

A requerente reivindica dó acOrd0 a prioridade do oorretponden.

Wstemeete deetruido quando se chega a conversão desejada, aonversão sa

.te pedido depositada na,Repartiçáo de Patentes de Inglaterra eu 21 04
fevereiro de 1964, eob n g fe309

que 4 inferior a 70% e, geralmente, de 20%s 60%.
Amistodioé A prioridade do eorreapoadeate pedl40 depooltadd
4eaart/98o da Patentes da Itália em
Pomba (1 0 1 do total

de 5

dm

Pente' na 1 do total de 12 Pontos apreeentades.

7 de julho de 1960, sob 0 n o 11436'

pontoe apresentado!.

FIG I

TERMO N o 167.074 de 10 de fevereiro de 1965
Requerente, THE SINGER COMPANY •

Privilloo de Invenção "ARRANjO APERPEICOADO DE PIXAÇA0 21110 ROSCaDa P4
RA n CALCADOR DE MÁQUINAS DE COSTURA°
VIVINDICAOES
.

Dm arranjo aperfeiçoado de fixação não roscada para o calca

dor de matquinas de costura, caracterizado por compreender e barra reá;
pectiva incluindo uma porção para receber uma luva e condusindo o
Ns 159.602 do 3 de fevereiro de ,

Requeronteã ERMIOS MACHADO & CIA . 310 , PAULO

sição removivel o calcador

fneiltigic de Lavençãal °APERFEIÇOAMENTOS EM TESOURIO Pai C015AH,

sem, . e dita porção da citada barra, cuja porção inferir tem um rasgo'

CHAPAS DE FERRO".

estendendo-se verticalmente para receber o dito corpo ou projeção e me

s
,

ceder tendo ume Projeção ou corpo alongado, meios pare fixar ao dispo-

4064:

rasgo de seida, una mala para forçar a luva em rotação em tOrno da noz

SaXVINDICACÔR4

1: Aperfeiçoamentos em tesouro para cortar ohapae de. ferrookalèad
Wizadoc por uma gaveta, na qual se desloca a faca superior eà movicsag
Sa g

aitaraativoc, para cima e para beiro ao comando &rema etlareadal

'dada por a gaveta ser formada pelo lateral da

sue barra compreendendo uma luva montada-.

base

a duas chapas

lsoae do grande espessura.
do total de 5 pontoe apresentados.
Ponto no

Çan inferior de barre do calcador e bolos pare travar o calcador t'adl.
te berra.
A requerente reivindica de ~Ord.:, a prioridade do correepoddente pedido ~citado na Re partição de i-atentee dos Setades Unidos de

America, on 11 de fevereiro de 1964 sob n o 343. 977
Ponto na 1 do total de 3 pontoe apresentados.

Quinta-fera 1 t
TtRM0 Na 146.873

DIARi0 OFIC!L (Serylo III)

Outubro de 1970 2721

1963..

de 12 de fevereiro de

Requerente: VITTORIO CAPITANI SÃO PAULO•/

157.476

Privilegio de Invenção: COMPASSO_GtRATdRIO AJUSTÁVEL A MACARICO-DE

TERMO NO

CORTE./

Requerente: FABBRICA ITALIANA MAGNETI MASELL/, S.p.A. a a
Reivindicae4

de 11 de março de

PANSA0 E DISPOSITIVOS SEMELHAVTES"

1 . Compasso giratOrio ajustável it maçarico de corte, ca

EEIUNDICAÇOE1

(2) filetada /

1 - Dispositivo para o acionamento de freios de expansão e

Superiormente e com uma pequena reentr‘ancia na parte inferior com

contórno circular da superf/cie em forma de semi-circulo

(4)

e por uma

haste (5), cilindrica e longa, disposta no dito anel (1) e onde á ada2
tada uma perna

(6)

mOvel e ajustável e que constitui-se na ponta para/

centralização- e fixação do . compasso na

sU p erflcie'da

chapa a ser certa

da; disposta opostamente a haste '(5), um pequeno pe3coço
co cónico com extremidade afilado e filetada (8) onde
p orca (12) que prende e fixa ao pescoço um suporte

e

(9)

(7)

cillndri.

arrochada uma/

para regulagem/

dispositivos semelhantes, no qual uma cunha complacente, vinculada com/
o órgão de comando,

Ponto no 1 do total de

zado pelo fato de que a referida cunha apresenta, na sua extremidade 11,'
vre, dispositivos para a sustentação desses órgãos de rolamento, euand4
estes últimos

se

A

3

sob

requerente

ri p

1963.(

32845.

na

1 An

f

totai de q nontos apresentados.

1-1& 1

5

çf)
~Mn
`,11

°V

cz

eá.
.1111k

•Os

7

Nwg

reivindica a prioridade do correspondente pedi(

(1,

ti

,

altura da extremidade da referida cunha e pai

pontos spresentados./.

Ff

°

à

acham

evitar que a p rOpria cunha saia do seu alojamento.

Pnnto

o

introduzlvel, por meio de Orgãos de rolamento por

depositado na Repartição de Patentes da Itália, em 13 de março de

glratOrio do aparelho.,

•

é

entre dois pontaletes contrapostos, atuantes sObre os freios, caracteri.

da altura do compasso, dotado inferiormente de um rodóte (11) que guia

0 movimento

ifALII

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA O ACIONAMENTO DE FREIOS DE 2r4

racterizado por um anel (1) dotado de abertura interna

(3)

19dC

C)

et,
3

URRO NO

167.3137 de 22 de

. fevereiro de 1965.

Requerente: INDÚSTRIA DE BRINUEDOS 30CRAM LTDA. - SÃO PAULO.
Privil n

óS

glo de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A RODOS",
TERMO NO .
REIVINDICAÇOE4

1 - " APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
RODOS", formado por /mina

166.231 de

PrIV11,;fflo d. Tnv.,,, Ão:
se borracha ou similar, provida de cordão que se encaixa em recessos'lan
Otudinais praticados em chapas
.stas reunidas por ' parafusos

que as

pelo

REI VINDICACOES
atravessam, estando as chapas Metá
1 - "DISPOSITIVO OU ALARME CONTRA ROUBOS DE VE/CULOS EM GERAL", carestantes,

carac-

fato de que o suporte para o cabo se apresenta constituj,

Ponto fi g 1 do total de

GERAL",

ap roximadamente retangulares,

io por
segmento tubular dotado de achatamento numa da g
extremidades,com
'ormando-se sapata fixada p or r ebites OU
dispositivos similar" a uma
'as placas metnlioas.
'

1 96 5.

"DISPOSITIVO OU ALARYS CONTRA ROUBOS GB
VEÍCULOS EM

metálicas

Licas dotadas de nervuras contínuas • junto às bordas
:Gritados

15 de janeiro de

Requerente: MORAPE . COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. - SIO PAULO,

à pontos

racterizado pelo fato de se apresentar constituído por um circuito intercalado entre a chave de Ignição e bateria, circuito este que se
acha
composto por um rele de quatro bordos, uma bobina, uma chave de

revorsào,

ue interruptor e uma buzina, sendo que esta Ultima poderá ser a de uso/
:orriauelro ou uma de efeito sonoro especial.

apresentados.
Ponto n o 1 do total de 3
contos apr..sentedoe.

D: 1\n:o OCL

-

722

'11;K:S U

N0

197.N1 do 1.1 de março ao 1.70.

Roquerente: NODA

JuvIL ERn'STO BORGER S/A. -5110 PAULO

,EadOlo Industrial

(Cef:E.o III)

TERMO , No 130.947 18 de julho de 1961
Requerente: TWIN DISC CLUTCH COMPANY c a E.U.A.
Privilegio de Invenção; "MECANISMO DE EMBREAGEM DE FUNCIONAMENTO HIDRA.Ua
LIGO"

BOttCO"

"FIGURA DE

Ou?.ubro de MD

REIVINDICACOES
REIVINDtCACOES

1 - Figura do bonéco, eo posição erecta, com cabeça de animal,-

f enraCterizada pelo fato de se aaresentar na posição de estar dando um
posso largo, vostindo uma roupa inteiriça mais conhecida como cobretudo, de desenho quadriculado canstituido por listras cruzadas mais largas formando quadros maiores que são subdivididos em quadros menores .
por linhas ou listras menos largad, carregando na mão direita uma bbk
sa o segurando na esquerda, sabre a cabeça, em atitude de saudação, um
!bem; relativamente alto cum stasenho quadriculado 1:lantim° ao já referj
do, assemelhando-se a cabeça a um mamífero da ordem dos roedores comopor exemplo um castor, com olhos grandes e focinho aberto num largo ;sorriso e mostrando dois grandes dentes incisivos superiores, séíldo o
;focinho ladeado por bigodes, avantajados ou exagerados, os quais ultra-

1 . Um mecanismo de embreagem de funcionamento hidrálico, caras
terizado pelo fato do compreender, em conjunto, um eixo comum, um par de /
embreagens conectadas a partes rotativas separadas, e respectivamente, umi
estojo anular deslocável no mencionado eixo entre pistOes de parede termia
nal adaptados para engatar as embreagens, respectivamente, incluindo Um /
membro de reação :dentro do estojo mantido contra movimento axial no eixo m
limitando com o estojo um par de caixas receptoras de líquido de volume vm,
riável, dispositivo para constante suprimento de líquido à uma relativa
baixa pressão à ambas as.caixas quando aMbas as embreagens são 'soltas in-/
aluindo dispositivo de passagens no membro de reação . conectando com ambas/
caixas e dispositivo de válvula conduzido Pelo membro de reação em seus lja
dos opostos e inclinados polo líquido de baixa pressão à uma posição que /
possibilita fluxo através do dispositivo do passagem.

passam a largura da cabeça.
Ponto n5 1 do total de 2 pontos apresentados.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido /
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 12/
de setembro de 1960 sob n a 55.515.
Ponto n 0 1 do total de 10 pontos\apresontndas.

URMO N5

169.031 de 19 de abril de 1965.

tRequerentes

SPAMA

Privilagio de Invenção: 0

SOCIEDADE PAULISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA.
thivilágio

VIRMO N5 157.123 do 26 de fevoreiro de 1904
U.S.A.
Requerento: SPECIALTY CONVERTERS, INC.

da InvaroZol "

'ElV1NDICAÇOE3

APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM

REIVINDICACOES

1 - " APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM SISTEMA BOBINADOR (ESPULADE
,' IRA)', caracterizados por etUva=anderela a montagem, no eixo acionador
'da espuladelra, de um dis tema de fricção composto por uma caixa wavol-

LÂMINAS DE

3FUMA CELULAR FIRA

SAO PAULO.

SISTEMA BOBINADOR (ESPULADEIRA) 5

PROCESSO E APaRÊLHO PARA PREPO°"1

I - Em um aparelho para a produção continua de laminas
celular tina tendo dispositivos de alimentação da mistura química formg
dara da espuma, rolos de . calibragem adjacentes aos ditos dispositivos de
aimentação, correia transportadora e lamina de cobertura entre ap qual
is e dita mistura química ,formadora da espuma ji deixada expandir, dim
positivos de acionamento da lamina de cobertura, dispositivos do adia

l wonte, dotada de anéis paralelos fixos, e, solidários ao eixo,outros

aamenco da lamina transportadora, e dispositivos de acionamento da retk

itarcalados aos anais.

rada da lamina de ospuma, o apírfeiçoamento caracterizado pela oxistan
eia de dispositivos de regulação do acionamento para controlar nelotiva,

Ponto de n 5 1 do total de 4 pontos apresentados.

conto a velocidado •e todos os dispositivos de acionamento individual
ta

e

ou conjunto.
Ponto n O 1 do total E% U. pontos apresentados.

Quinta-feira 15
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TUE° NO 159,396 do 22 do maio do 19644
TERMO N 2 201.441 de

13

de aglisto dé

1963

Requerentes METAL GOLTAINERS LIMITLD. - INGLATERRA°
Privil j gio do Invcnc: "
EECIIE&TE P1EA FLUIDO SOB P11E3S10

Requerente: SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. -São Paulo-,
Dorcnho Industrial: "NOVO DESENHO DE SOLADO"

EsIVJUDICACOES

REIVINDICAÇOES

1 1. Recipiente para fluido sob pressão, tal como
gLis de pêtrO1(4
quofeito, caracterizado por corproender um casco
quo, pelo monos em para
te da sua ároa j p
oroso, sendo a parte porosa do dito casco vedada

1- "NOVO DESENHO DE SOLADO", caracterizado pelo fato de a euperficio da parte do pisar a do salto ' apresentarem-se central e longitudinal
mente divididas em duas metades aproximadamente iguais, sendo que as me

poS

tadesesquerdas constitucm-se pela composição obliqua de linhas ou sali
Oncias . paralelaa igualmente espaçadas e de largura gradativamento de-

um olemeáo vedante o qual, pelo menos parcialmente,
4 foito de um =Atoo
ri&. im p ermeável a gás o a líquido a tem
p eraturas normais, mas o qual.,
dg
quando aquecido a uma p
redeterminada temperatura mais alta, torna-se peg
meável, p
ermitindo o escapamento do gás do dito recipiente Otravja:dge
to casco ou parto porosa
do casco.

crescente da extremidade posterior para anterior.
Ponto n 2 1 do total de

3

pontos apresentados-

Reivindica as pr iotidades dos cor
res p ondente p edidos depositas!),
dos na Repartição do Patentes da
Ing laterra em 24 de maio de
1963 O 24 .9
de outubro de 1963, sob os nUmeros 2
0 815/63 o 41992/63, respectiVaReatas
Pente n tt 1 do total de 20 .
pontos a p resentados. .

TERMO N 2 162.737 de 18 de setembro ae 1964

TERMO NO. 159.157 de
29 de abril de
19.54
R equerentes MANOEL VALAD10 LEAL
MINAS GERAIS
Privilégio de Invenção: "UMA JANELA PARA
VE/CULOS COLETIVOS, OU qUALQUEBe

Requerente; WERNER & PPLEIDERER -Alemanha..
Privilógio do Invenção: "PROCESSO E INSTALAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE POLIMERIZADOS DE COMPOSTOS POLMMER T- '
rTTLENI.
CAMENTE NÃO SATURADOS"

P-W-121-)ICAZU

REIVINDICAÇOES

1 - Janela para vei,Ulos coletíVos,
ou qualquer ( F ig.1), ca-/
racterizada pelo vidro em forma de m
eio-disco (fig.4, letra D), na sua
p arte interièr, girando em
;angulo de 180 0
em terno de seu eixo (letra E)e.

1- Processo para a obtenção continua de polímerizadoo ae 'composto°
etllênícomente não saturados por meio de polimerizaçào de compostos

p0.

limei-imóveis etilénicamente não saturados, que ano líquidos ou sólidos

h temperatura ambiente, h temperatura elevada ou pressão elevada, even-

que se localiza no centrO do aro inferior da referida janela;

tualaente em presença de substâncias que formam radicais, caracterizado
por se submeter os compostos, polimerizáveis em um tubo de reação com
transporte forçado a pressães de 10 a 1000 atmosferas efetivas polimeri

Anato na 1 do total de 5
pontos apresentados,

mando a 100 . a 300 2 0, submeter-se o polimerimàdo fundido à ação de forças de oisalhamento e eliminando eventualmente do polimerizado partes
voláteis.
•

pi

A requerente reiviad-,,, 4 prioridade. do correspondente pedido depu
tado na Repartição de Patentes dá Alemanha em 20 de setembro

eob n 0 B 735E2 IVd/39o.
Ponto n g 1 do total de 2 pontos apresentado.
o

de 1963,

o.,

rajr7"-,5,
MV"

'A/

Fig

Fly, 2

TERMO N9 172.719
de 30 de agasto de 1965
Re querente: J010 cONTRUCcI
JUNTOS -São PauloPrivilégio de Invonçãõ:
"DM IMPLEMENTO A
GE/COLA PARA
DE CULTUO'

• UM implemento agrico/a
p ara diversas op
erações de cultive, coroa
imontaie e paralelae,
f ormada, por fei
cantoneira, cou: ....ectadas
e ma ntidos a certa
dle tinCia por ga,o pkg

terizado por um
prr d bar”-. ' ,or

ro

plan5A0 OnR/400,

2724 e'..:inta-fra

.`.•'n

11

Outu'o" ) •( 1970

1)

/
ralidade de pares de vigas transversais, vigas estas mantidos lado a la
do de modo a deixar uma abertura entre si, sendo o seu distanciamento
variável no longo das citadas barros, onde eão fixadas por meio d. para
fusco, sendo este conjunto acoplado por meio de braço e de euatent.lão
hos três pontos de engate universal do trator.
Ponto A g 1 do total de 1 pontos apresentados.
5

TERMO No 197.787 de 20'de março de 196\
lequerentes REXALL DRUG AND CREMICAL COMPANY •E.V.A.

Melo Industrial "NOVO MODELO DE RECIPIENTE COMPARTIMENTADO DE SERVt:
;O OU ARTIGO SINULAR°:
REIVINDICACES

/

.`^

c

1 . Novo modelo de recipiente compartimenado ' de serviço ou artl,
go similar,

caracterizado

por compreender em conjunto uma porção reci.

piente inferior compartimentada no sentido transversal do plano suba .
tanciaImente retangular do mode. 10 e uma porção de tampa de cobertura
is reiçào correspondentemente complementar.

Ponto n d 1 do total de 6 pontos apresentados.

TERMO NO 160.604 de 3 de julho de 1964
Requerente: MÁRIO PUGLISE, LUIZ LOPES CARMINO e JOAQUIM MARIANO
.S.PAULO
Privil,ígio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA EMENDAR CABOS TELEFÔNICOS E nu
CAOS*
REIVINDICAÇOES

1 . D ispositivo para emendar cabos teleronicos e outros
caractg
fitado por compreender uma cunha anelar, aplicada sob a a cobertura de /

plástico dos fios a serem emendados, cobertura esta c o ntra-apertada por
um anel, através de uma porca.
Ponto n o 1 do total de 1 pontos apresentado*.

22RMO No 165.347 de 17 de julho de 1964..

REQUERENTE: CASEMIRO BALCEwICZ. . PARANÁ.
.TÉRMO No 137.837 de 9 de abril de 1962

Privil:gio de Invenção: " NOVA CADEIRA DESMONTÁVEL ".
REIVINDICACCE.

Requerente: TEXT/LE AND CREMICAL RESEARCH COMPANY L/MITED (VADU2) •=EUA
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇ10 DE FILAMENTOS DE CE.
LULOSE REGENERADA DE ALTA RESIGTENCIA"

1 . ")NOVA CADEIRA DESMONTÁVEL ", caracterizada essencialmente por
Compreender um quadro paralelogram1co cambiável e deformável anatOmicamente a uma posição prá-determinada de acOrdo com o prOprio movimento /

REIVINDICACDES

1 • Processo Pa r a a fáricação de filamentos de celulose reg/
nerada de alta resistáncla a partir de vlscose, caracterizado pelo fato/

de corpo, quadro esse dotado de travessa diagonal que prendem os latira
is do assento; pelo fato ainda dos vertices superiores do mencionado

de a viscoso conter uma pequena proporcao predetermlhada de um modifica-

quadro, dianteiro e traseiro, terem incorporados dois braços ieferiores

dor alcoélico interiraMente xantogenado.

que convergentes para um ponto ideal são articulados a parte frontal /

Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.
TERMO N o 146.269 de 18 de janeiro de 1963
Requerentes INVENTA AG. Fall FORSCHEND UNO PATnuTVERWERTUNG -Sulça-

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPA1A0.0 DE UMA MISTURA DE
DERIVADOS DO CICLODODECANO NA QUAL PREDOMINP
O MONORIDROXIMETIL-CICLODOEECANd°

das bases curvas de balanço, enquanto que a prOprla projeção inferior /
do quadro faz ligação traseira com essas bases curvas; pelo fato ainda
de ser previsto no quadro uma base suporte com gaveSs, removível.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

REIVINDICAOOES

Processo pira 'preparação de uma mistura de derivados do ciclodj,
decano na qual predomine o monoh i d raAimetil-cielododecano, atravee de
reação de ciclododecatrienos com Oxido de carbono e hidrogénio, na preeença de catalizadores comumente empregados na oxo-entese, tais como
sala de cobalto, principalmente acetato de cobalto ou naftenato de cobalto, e eventualmente na preeença de solventes, seguido de uma hidroAgenação posterior da mistura da reação, processo este caracterizado pelo fato da proporção molar de óxido de carbono para hidrogênio ser menor que 1:1 e de 'me empregarem eventualmente, como solventes, álcool. 5
lifátioos.
A requerente reivindica a prioridade ao correspondente pedido depo
Citado na Reparticão de Patentes da Sulca em 18 de janeiro de 1962, sob
" 595/62,
Ponto n g 1 do total de 4 p ontos -apresentados.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CL$ /9,30

