SEÇÃO
rx=ce:
ANO XXVIII - N9 201
D EPARiAIMENTO NACIONAL
D'A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Serviço de Recepção,
Informação e Expedição

I

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-IRA, 23 DE OUTUBRO DE 1970

REVI TA A PROPRIEDADE

INDUSTRIAL
-

N9 Ç4IQ.763 - Fox - Auto Fox Limitada - cl. 21.
N9 685.205 - Metrop olitana - Sociedade Metropolitana de
Madeiras cl. 26.

No 650.708 - Serra dos Órgãos
N9 661.329 - Cexpir
Cexpir
Ind. de Biscoitos Teresópolis Ltda.
Em 19 de outubro de 1970
NO 691.827 - Impar - Impar
- Com. e Exp. e Imp., Representações
el. 41.
Realizações Cinem atográficas Ltda.
Ltda.
el.
41:
Oposições
No 660.628 - Bala Jujuba Fati as No
cl. 8.
661.347 - Preitão - Freitas
S ociedade Comercial Pró Médico Kibon Kibon S. A. (Inch. Al
1Leitão
Com.
e
Ind.
Ltda.
el.
41.
m
entidas)
cl.
41
NO
699.045 - Balão - Balão Serbtda. (opoente do têrmo 771.469
No 671.108 - Lady - Refinaria viços Gã
-zolina e óleo Ltda. - cl. 47.
N9 660.631 - Pirulitos Kibon
lharca Promed).
S. A. anda. Alimentícias) -- Antunes Ltda. - cl. 41.
Perfumaria Phebo S. A. (opoente Kibon
No
563.482
- Citollpol - F. P.
NO 672.126 -• Fonsequinha - T
el. 41.
da marca Amazonas têm° número
Atlante S. A. Balas e Caramelos - ramontano - cl. 3.
N9 660.632 - :Pirulitos Kibon
630.176).
- el. 41.
NO 564.260 - Otosporin LaboKibon S. A. (Inds. Alimentícias) - NO
672.727 - Cefa - Cia. Impe- ratórios B urroughs Wellcome do Bracl.
41.
S. A. Ind. e Com. Chapecó
rial Com. e Ind. - el. 41.
sil S. A. J cl. 3
(opoente da marca Xaveco térmo
N9 660.633 - Pirulitos Kibon
riO 831.564).
N9 672.862 - Nevo Infante N9 601.968 - Iodobisman - LaBar
Kibon S. A. ands. Alimentícias)
e R estaurante Ndvo Infante Ltda. - boratórios
Iodobisman S. A. - cl. 3.
Dalmler - Benz Aktiengesellschaft cl. 41.
el. 41.
(qpoente da marca Mercemil thrmo
No 667.347 - Sa,carvit - LaboNo 660.634 - Manga KibonNo 672.963 - Sopa Turista - Resn9 831.725).
ratório de Biologia Clínicii S. A.
Kibon S. A. amis. Alimentícias) - taurante Sopa Turista Ltda. - clas- cl.
3.
cl.
41.
se
41.
Is° Produtos Alimentícios S. A.
(opoente da marca Milka tênno nü''n19 726.353 - PP - Planofatura
N9 660.635
NO
-Ki-Dupla
675.284 - Taurus - Ind. de P aulista S. A. - el.' 9.
traero 832.448 - Minta térmo número Kibon S. A. (Inds. Alim
entícias) - Raeões Taurus Ltda. - el. 41.
832.449) .
el. 41.
N9 727.057 - Nualva - LaboraNo 691.396 - Old Eight (velho
Irmãos Castanho & Cia. Ltda.
Oito) - Fabrizio Fasano 8: Cia. Li- tórios Bionat S. A. Ind., Com,
No
660.636
()vinhos
de
Chocola:(opoente da marca Coll Reto tênno te Kibon - Kibon S. A. (Inds• Ali- mita%a - el. 42.
Serviços Técnicos- - el. 48.
1 834.901 marca Coll Reto têrtno mentícias)
- el. 41.
No 692.295 - Matisa Matisa
ti9 834.902).
727.835 - Waldir - PlanofatuMatadouro Industrial de Ge,:ttrn',:yiúr raN9
P(zulista S. A. - ci. 5.
NO 660.637 - Ovinho Dode Colori- V aladares
S. A. Indústrias Reunidas F. Ma- do
S.
A.
cl.
41
Kibon - Kibon S. (Inda, AliNO 727.836 - Júnior
tarazzo (opoente da marca Padovana mentícias)
Planofár- ci. 41.
No 692.296 - Matisa Matisa tura Paulista S. A. - cl. 9.
Will° 849.053).
M
atadouro
Industrial
de
Governador
N9 660.638 - Confeito de AmenNO 663.813 - E mblemática - LaDiversos
doim Kibon - Kibon S. A. (Inda. Valadares S. A. - cl. 41.
boratórios A ndromaco
S. A. - el.
No
698.667
Tatuapé
Com.
de
Al
No 504.602 - Agrobrás CoMercial
imentícias)
cl, 41.
48 (com a in dicação exposta pela seCereais Tatuapé
cl,
q Industrial S. A. - Ar q uivado por No 660.640 .- Itibon
ção),
Kibon S.A.
falta de p agamento da taxa final.
NO 698.826 - Vanit .- Distribui(Inds. Alimentícias) - cl. 41.
NO 663.810 - Em blemática - Ladora de Produtos Al imentícios Vanit
boratórios A ndromaco
N9 660.643 - Sorvetes de Doce de Ltda. - cl. 41.
S. A. - el.
48 (com a i ndicação exposta pela seLeite Kibon - Kibon S. A. (Inda.
Divisão de Marcas
N9 699.092 - Farimar - Farimar ção).
A limentícias) - el. 41.
Empório e Mercearia Ltda. - clasN o 727.839 - j
No 660.644 - .Tujuba Sortida Kibon se 41.
Em 19 de outubro de 1970
acob - Planofatura.
Paulista S. A. - cl.
- Kibon S. A.( Inds. Alimentícias)
NO
699.933
-.David
David
Carcl. 41.
Notificação
No 727.840 •--• Brotinho - Plano.
neiro & Cia. S.. A. •el. 41.
fatura P aulista S. A. - el. 9.
No 660.645 - Pirulito Kibon -NO
Depois de decorrido o prazo de
- Woodstone - Mar
S. A. (inds. Alimentícias) - S. A.520.378
N9 727.841 - Menina Moça - PlaCom . e Adm. - el. 6 (com
80 dias, a partir da presente Kibon
el. 41.
nofatura Paulista S. A. - cl. 9.
data, para recurso ou imexclusão de ouarniçães)..
p ugnação, e se nenhum inteNO
NO 660.646 - Goma Confeitada
No 524.461 - Havana - J. Aurélio La B582.951 - Belami CreaçõeS
ressado do mesmo se valer, fi- Delicado Kibon - Kibon S. A. Gomes
arcarolla Com, e Iid. de Arel.
21.
%tis
Al
imentleias
cam notificados os requerentes
.
cl. 41.
.•
tefatos de Tecidos Ltda. - cl. 36.
No
abaixo mencionados para com532.836 - Apoio - Ind. e Com.
No 570.951
p arecer a este Dep artamento a • No 6'60. .647 - Chocolate Kibon
Menfis - Ind. de
Def umadores Mentis
- Kibon S. A.- ands. Alimen- de Móveis Apoio Ltdat •cl. 40.
Ltda. - ci. 2.
fim de efetuar o p agamento da) leite
lielas)
cl.
41.
NO 551.011 --- Tabomatie
Siam
taxa final dentro do ;:-.•: .azo "de
NO 723.910 - Cacique - Massa'
Util
S.
A
I
. E.;
nds Mecânicas e MeN o 660.648 - Chocolate Kibon com
00 dias, contados da .data
- cl. 2.
talúrgicas
el. 21. (e'oin exclusão dos
que tiver expirado aquéle prazo! cajá. Kibon S. A. ands. Alimen- artigos indicads
pela seção).
No 725.290 - Defumado/
cl(, recurso:
delas) -- ('1 41.
Grande --- Farmoflora, Ltda. . -Sorte
NO 558.947 - Jangada. - Siinca,
clasN o 660.751- -- Mansueto
se
2.
•
1VIan- r asil 8. A. In d. de M
Morpa.,,. defcridus.
otores.. Casneto Dar e Restaurante Ltda.
minhões e. Automóveis - el. 6 (com
No 726.084 - Clorda,nil QUI111.
No 556.682. - Suerdiecl: Executiveci.N o41.
brasil Química Industrial -Brasileira
660 862 - Goldm• - Confeitaria exclusão de molas de válvulas).
S.
A. -l.c 2.
rdieck S. A. Charut...s o Olear- t-, ';11(la
• a.,8.639 - Ranidutil -- Siam
.Ltdii. - el. 41.
rillios - cl. 44.•
Util
S.
'A.
In
Is.
Mecânicas
No 726.085 -- Quica,rpa
c,
No 660.967 -. Chocopan
Pan talúrgicas - cl. 6 (com exclusão
Quitn631.148 -- 3 unouinol Jungiliu0 I 2rodutos
dos brasil Química Industrial -Brasileira
Cia. Junquelrópolis de (")!eos "Vee • - el. 41.Álim?..ntícios Nacionais S.A. artigos indicado sPela seção)'.
S. A. - cl. 2.
tais
el. 41.
No. a64.122
No 726.254 - A Pistoleira NO 661.123 -- Beenicc -- Produtos
RiN9 646.670 - Rival - Salinas PeSiderárgica Paulista. Cosipa el. 6 beiro & Lopes Ltda. - cl. 2.
Alimentícios
Berenice
Ltda.
elasreira Bastos S. A. - el. 41.
(com
exclusão
dos
artigos
indicados
'lie 41 •
No 726.958 - Monte Sinal - Bar*
pela seção).
bearia Monte elnal Ltctea. - el. 43.
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cheque ou ,ocae postal, egt .favo7
do - Tesoureiro do Departamento de.
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
riEPARTAMENTO ,DE 1Wi RENSÁ NACIONAL
da Delegacia. Regional da .Emprêsa
Brasileira de Correios e Tetégraftcs
OIRETO:R-OLF.ta n
em Brakilia.
. .
'ALEERTO DE BRITTO PEREURP
3) Os wigincis pare,Wab::cação,
- No. caso de porte aéreó•para
rievidamente autenticado, deterão
localidade não servida por êsse
8er datilografados diretamente, en't
cgo caroAciSo meio de transporte, a Delegacia
c1,-.Er o
r3 pur3LacAçõrr...0
rv,Ce:
espaço dois, cni .papcl ac*,-i,inatto C HE!' r r5 0
ou apergaininlu.do, medindo ?2x33
g t_CRIANO GIJIMAKAES Regional da Emprêsa Brasileira de
ALIVEI:5A CARNEIRO
Correios -e Telégrafos em Brasília
centímetros, sem ene.nc?as
ra- •
se obriga a completar o encamisuras que dificultem a SIY.0, r 0i7tnhamento ao destinatário por
preensão, em esp.wial, quando conDIÁRIO OFICIAL
outras vias, ivdepenclent2mente de
tiverem tabe" ,ts. •
sEQÃO
acréscimo no preço.
Serão admitidas cópias e17. tinta
do
o putzneictrads,
Cenç rp o
r n A Delegacia Regional da
preta e indelével, o. critério do
nr,
dC erprtedado
Emprêsa Brasileira de Correios e
D.% .
IndOctrto o do Co,,Z,ecto
Telégrafos em Brctsilia reserva-se
o direito de realustar 03 seus pre3; As vector-acodes pertinentes
ofI c a-a28 de Dee-ci.:2n ente .1 rupit. si Naricnn)
ços, no caso de elevação de tarifas
IQ matéria retribuída, nos casos de
en,sfLia
comerciais aéreas, mediante aviso67'0 ou omissão, serão encanzinhaprévio aos assinantea.
das, nOr escrito, à Seção de Redam3S1NATURAS
gdo atê o quinto dia útil sulmea() Os prazos da assinatura e
olieWe à publicação.
EuxeroNAnros
REPARTIÇrq:S E PARTICUL1RF-9
cio porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
4) As assinaturas serem tomaCrS 32,50 no primeiro dia útil do 'Inês subseC n 3' .30/..
O transporte por SeMt.,tre
das no
--5,00 qiiente, O prazo das assinaturas
Fea 3g r4 contratado separa- Ano
Cr5 60,00 Ano ... .
para o Exterior é sõmente anual e
dan232g 0 sons a Delegacia da Enznão haverá transporte vor via
pisa Brasileira de Correios e TeZa-terter
Exter;.or
kéf,-, ri-los em Brasília. Esta poderá
Cr$ (i 5,00 A.,
rt
Cr$ ,59,00!l
aérea.
co encarregar também de /..;ncam!- Ano ...... , •
v) a renovação Uverá ser soniza? o pedido de assinatura ao
licitada com antecedência de 30
D.I.N. Neste caso, o assinante diPORTE iliME0
204,00 dias do vencimento da assinatura
rigirá ao D.I.2 V . o edido de assie do porte aéreo. Vencidos, ser&J
natura e o pagamento do valor Semestre
,
•
Cr$
102,00;
Ano
Cr3
suspensos independentemente de
correápendente, na forma do item
javiso-prévio.
seguinte.
IMIERO AVULSO
numero avulso figura na - Ultima Ovina de cada I 10) Para receberem os =pie- O•,•.,."JC,0
5) A de g aiõres Para
l
ar
.
exemp
7mentos às edições dos órgãos oficesinatnre, c : c será acolopanhada
O preço do exemplar v.trasado vera acrescido de Cr$ UM, ; ciais, os assinantes deverão solicide: esclareei,nentos quanto à sua
já-los no aio da assinatura.
se do mesmo ano. e de Cr P 0,01 por ano, se de anos anteriores.
cplicaçao, será feita somente por

g ) . O expediente dassrepartiçõec
públicas, destinado A ,publicAção,
será recebido na Seção de ComunicaçõeS até as 17 horas'. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às -18 horas.

EXPE,CD!ENTE

• • • • O ••

N° 562.752 - Estamparia S. The.
N9 67C.620 - Panamerieano - N' 726.138 - Província - Banco
da Província do Rio Grande do Sul maz S/A. Com . e Ind.
Iinp. e E.p. Caldas Correia Ltda.
N9 603.272 - Fábrica de Biscoito:
Sociedade Anônima - Classe 48.
N 9 549.573 - Ducarzano - Pro- cl. 44.
N9 727.058 - Solar - Laboratórios Tupy Ltda.
dutos Gonçalves Ind. de Bebidas LiN9 676.666 - Las Vegas - Las ! Bionat 8/A .. Ind., Com. e Serviços
No 663.179 - José Golob.
mitada - cl. 42.
N9 667.422 - Cia. Hama Com.,
N9 556.979 - Real - F. Oliveira Vegas Churrasco Ltda. - cl. 41. Técnicos - Classe 48.
Agro Ind. e Com. Ltda. - cl. 41.
DI çi 679.502 . - Guerreiro - Vicente! N9 727.059 - Corbel - Laborató- Ind. e Imp.
IV 667.739 - Construções Elétricas
rios Bionat S/A. Ind., Com. e ServiN 9 601.290 - Café Camões de Fei- França 5- Cia. - cl. 41.
Eltec S/A.
ra - Ind. de Café Camões Ltda. - N 9 62.050 - Cordeiro - Com. e, ços Técnicos - Classe 48.
Ind. Cordeiro Ltda. -=••• cl. 41,
cl. 41.
No 672.649 - L.V. S/A. Con.sulN9 727.065 - Vel-Vel - LaboratóNo 630.030 --- Ii Cacciatore - Canrios Bionat S/A. Ind., Com. e Ser- tores de Empr eendimentos.
Sílvio
A.
Soares!
683.886
N
9
tina 13 de Maio Ltda. - cl. 41.
viços Técnicos - Classe 48.
cl. 41.
N9 673.213 - David Binsztok,
N9 727.068 - Magribel Lat'oraNç' 653.314 - Iryo Rosa Fernando N9 684.278 - Rabelo ---- Moageira tóries
No 675.056 - Cia. Nacional de VeBionat
S/A.
Ind.,
Com.
Sere
Augusto -- Fernando Augusto - Rabelo Ltda. - el. 41.
ludos.
viços
Técit2os
Classe
48.
cl. 41.
N9 684.433 - • Café Novaterra
N' 675.965 - Ruy José Ribeiro.
N9 727.568 - Finocardio - Finerga
Araújo Sobrinho - ai. 41.
No 654.460 - Peres - Ind. e Com. .Tz.lacluim
Cl
asse 3.
N9 676.456 - Cornprov Com. e
NO 684.438 - Café Palácio -- A.'.
de Cereais Ltda. - cl. 41.
de Vendas Ltda.
N9 727.734 - Abece - Distribuido- Promoções
Zacarias
cl. 41.
N9 693.305 - Provatc Ferramentas
N 9 660.057 - Wall Street - Lan- NO 687.935 - Magalhães - Irmão
s ra de Drogas Abece Ltda. - Cias- e Dispositivos
Ltda.
ches Wall Street Ltda. - cl. 41.
Fernandes - cl. 41.
se 3.
N9 698.284 - Cia. Bandeirantes de
No 660.398 - Café Leal - Acelina No 638 247 - Marcelo - Rex Maluf N o 727.326 - Caboclo Orixás - Habitação
Popular.
Silva Leal - CI. 41.
- ci. 4r.
Marialva Guimarães de Mello N9 '750.942 - Rádios Belmonte LiClasse
48.
692.822
Café
Itabirano
N9
mitada.
N? 661.056 - Café Igara - Selma Paulo Saturnino Ferreira - el. 41.
Carneiro de Azevedo - cl. 41.
N9 '727.837 - Concertista Ns. 750.943 - 750.944 - 750.945 NO 695.802 - Café Cometa - Tor- fatura Paulista S/A. - Classe 9.
N9 662.175 - Emblemática - Ind. refação
Rádios Belmonte Ltda.
N9
de
Café
Cometa
e
Moagem
630.751
Agrovet
Agre:vetee Com. de Bebidas Primor Ltda. rinária Ltda. - Classe 2.
N9 750.950 - Utah Imp. e Exp.
Ltda. - cl. 41.
ci. 12.
Nç' 698.776 - .Salette - Moinho N9 656.774 - Mont-Kar - D. Jai- Limitada.
666.724
-Irerê
Café
e
Bar
, -a,criar.,yase Ltda. - cl. 41.
N9 750.992 - Magaldi Maia (PubliNo
me ..Monrabá - Classe 3.
Irerê Ltda. - cl. 41.
NO 699.501 - Sapucal - Comercial No 723.683 - Rit - Rit Produtos cidade) Ltda.
de Beleza Ltda. - Classe 48.
N9 668.1'79 - Santola - Bebidas e Imp. Canucal Ltda. - el. 41.
Ns, 750.993 - 750.994 - 750.995 Analepse Ltda. - el. 42.
N9 699.718 - Nahuel - -Nahuel
MaN9 724.941 - Mon Cherry - Ind. 750.997 - 750.998 - 750.999
Imo. e Exn. •S... A. - el. 41.
galdi Maia s (Publicidade) Ltda.
de
Cosméticos
Mon
Cherry
Ltda.
1\19 669.171 - Carícia - Bar e ,N9 454.263 - Comçta
Ind. de
N9 751.632 - Metalúrgica Dasia
Lanches Caricia Ltda. - cl. 42.
Mecânica e 'EStamparia Classe 48.
1)koltles.
Ind. e Com. Ltda.
No 669.793 - Café pragão - Sid- Cometa :Ltda. - el. 21.
726.480
-Libratar
Comp•ex
-N9
N9 '751.636 - São Paulo Al i); tgP tas
cl. 41.
ney chrovatto
UCB (Union Chimique Chem'sche Sociedade Anônima.
Imp. Bedrijven) - Classe 3.
N9 556.148 - Croslux
659.888
Mucama
CoopeNo
e Exp. S/A. - Classe 21.
Inds.
N9 726.851 - Lysoformin
Ns • 751.637 - 751.640 - 751 641
rativa Triticula Serrana Ltda. 751.648
- 751.649 - São Paulo AlQuímicas
Anhembi
S/A.
Classe
2.
Vitorvox
Atito
MeN9 éd7.535
cl. 41.
pargatas S/A.
eanica, Vitorvox Ltda. - Classe 21.
672.44'7-Moreninho
ErnesIn1 9
Exigências
- Ind. Reset(de de
N" 751.667
to Neugebaue r S. A. Inds. Reunidas 1‘.° 672..980 - Leão do Auto
Óleos Vegetais S/A.
Peças
Leão
do
Volks
Ltda.,
Clas- el. 4L
Cumpra o art. '73:
N° 072.906 - Recanto dos Amigos se 21.
N9 504.453 - Mecânica Jaraguá N 9 751.671 - Ind. Resegue
- Bar Recanto dos Amigos Ltda. óleos Vegetais S/A.
N9 640.703 - Enterin - Venza Sociedade Anônima.
el. 42.
Produtos Químicos e Farmackutleos N9 504.455 - Mecânica Jaraguá N9 ,751..684 - Wanluz Com. eReMerso
2'kissuces
674.536
-N9
• presentações Ltda.
Sociedade Anônima,
Limitada - Classe 3.
cearia' Kissucesso Ltda. - el. 41.
Marcas indeferidas

S'ex'tL'eeira .43
N9 752.141 L Iinp. • e: fflzp.
pri Ltda,. •
N9 752.142 ( - Albertido LOPe's Ri
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N9 607.020
- Aval S/A. Adm. de; N 9 639.293 - Mies Company, Inc.' N
•
9 745 517
Lli.boratÓrioS Organon
ValÔres.
1No 644.391 -Lati S. A. Produtos do Brasil
Ltda.
No 673.576 - Oêlo Flocos S. A. Químicos
e
Farmacêuticos.
-beiro.
N9 679.600 - S. 'Paulo Alpargatas N O
676.910 - Deteluti. do Brasii . N9 746.616
Darrow La.bol'aiõrios
No '752.150 - . .interservice Serviços S. A.
•
S. A. Inda. Químicas.
Gerais e Técnicos Ltda.
N9 750.900 - Manufatura de BrinN9 752.151 - Interservice Serviços
NO. 751.322 - C. F. BoelirInt;cr
No 679.927 - Expansão Cientifica
quedos Estrela S. A.
Gerais e Técnicos Ltda.
Soehne GMBH.
A. Inda. Farmacêuticas.
No 750.906 - Vendômo Cosméticos S.No
N9 713.169 :--- ,Silena Perfumaria
NO 841.100 - :Laboratório Bane:683.269 - Mc. Neli Laborato•
Ltda.
Industrial Ltda.
Inc.
maniano Ventas Ltda..
N9 '750.996 - Magaldi Mala (Pu- ries
N9 690.449 - Laboratórios Branova
N9 713.632 - Jorge Vilela de Al- blicidade) Ltda.
Apre.sent e procuração
A. Ind. Química e Farmacêumeida.
N9 751.652 - Atic Adm., Trans- S.
tica.
N9 727.094. Jaime da Conceição portes Ind. e Com. S. A.
Casa Ferreira Braga de Álcool e
Lopes da Silva e José Olavo Pirnentel N9 751.653 - Patrulha Médica AM- N9 725.453 - Instituto de Angeli
Ltda . (junto ao registro
de Almeida.
bulance Service Comandita Por do Brasil Produtos Terapêuticos S.A. Aguardente
n9 258.179).
N9 727.142 - Armarinhos Oslinko Ações.
No
Limitada.
No 751.662 - Severiano A. Mendes, Ltda. 727.093 - Laboratório Seclabel
G H Mumm & Co. Société Vim
N9 727.367 - Renato Fernandes & Cia. Ltda.
cole de 'Champagne Sucesseur (titw_
Mathias.
N9 751.690 - Codeva Companhia
No 727.605 - Chimica Banzei Li- lar do registro 262.295).
•
• N9 727.386 - Antônio Correia Sa- de Desenvolvimento dos Vales do mitada.
N9 742.420
Ap resente novos c:cempleres
Araguaia e Tocantins.'
Laboratórios Gemraiva.
baila Ltda.
N9 726.010 - José Amadei.
No 642.364 - Proinac Imp. e Com.
Cumpra exigéneias diversa s
N9 '743 015 - Organização loarnía.- de
N9 726.532 - Luiz Simões.
Eq uip amentos Cinema tografichs
cêutica Movite Ltd. a.
N9 726.809 - Sabap S/A. B rasiLtda.
N9 727.457 - Ind. e Comting LiN9
'743,144
Laboratório
Farinaleira de Artefatos Plásticos.
N O 643.621 - Sum ServiCo de Utitintada.
. No 726.864 - Alexandre PetrocoNo 751.691 - Codeva Cia. de De- - autico Warlen Ltda.
lidade Médica Ltda,
kin°.
N9 '745.503 - J. R. Geigy S . A.
senvolvimento dos Vales do Araguaia
N9 646.152 - Prira S. A. Adm. o
Cumpra o • art. 73 bem como a e Tocantins.
No '745.936 - Torauclag A. G (To- funpreendimentos.
(áo 662.543 - Revendll Com. e Re-- raudag S. A.).
sua inscrição no I.B.C. (Resopresentaçães L tda.
N9 646.879 - ACVV
lução n9 465):
NO 746.545 - Vetifarm S, A. LaVendeI 'lora. de Valores
•
NO 667.423 - Cia. Mama Com. e )oratório
e Produtos 'Veterinários .
No 523.761 - Ocrim S/A. Produtos
No
650.321
Tia
l'ISPO
rtadora
Ind. e ImP.
Alimentícios.
NO ' 797.402 - Procienx S. A. Ins- E'tnom Ltda.
N9 625.619 - Pril Postos de Servi- No 674.053 -• Morganite do Brasil tituto Farmacêutico de Produtos NO 650.396 - Cervantes Sociedade
Científicos Xavier.
Industrial Lida
ços e Restaurantes Ltda.
Comercial Agrícola Pastoril Ltda.
N9 751.642 - Metalúrgica Liess
N9 646.535 - Gessi M. Lopes 31
NO 642.511 - Viloa S. A, Pro dutos!
S. A.
No 650.849 - Arai! Adm. e InstaCia. Ltda.
Químicos..
aeb" OS Ltda.
N9 847.691 - Tortuga Cia. ZootécNO 298.361 - Laboratórios
No
(148.274 - Citas Pfiz er 83 Co
N9 660.222 - Sociedade Ata Ltda.
nica Agrária.
tética S. A.
Inc.
N9 659.448 - Reynaldo de Oliveira
No 6.60.641 - Kibon S. A. (Inda.
No 461.041 - Sarco International
•
Leite.
Corp.
19 662.469 - Meyer Chernical Alimentícias)
Company do Br a.s S . A.
No 659.934 - Frederico Joaquim
NO 618.085 - Canadian Hoechst N o 677.953 - American
NO 694.676 - R estaurante e ChurHome Pro- rascaria,
Cevithereza.
Limited:
Saravá Ltda,
ducts Corp
N9 660.067 - Azevedo 8; Cia. Ltda. No 538.391 - Heublein,
199 691.762 - Ford Willys do Brasil
NO 678.908 - Merck
Co. lnc. IS, A.
No 660.123 - Frigorífico Campinas
NO 660.091. - Ornaco Organização N o 679.926 - Ex p
ansão Scientifica
Limitada.
No 722.332 - Golden Ind. e Com.
Nacional de Combras Conjuntas Li- S. A . Ind. Farmacêutica.
No 660.762 - Mercearia Papo Limi- mitada.
de Plásticos e Eletrônicos Ltda.
tada.
9
No 660.629 - Kibon S. A. ands. N 679.939 - Parmedicals Com. e
NO 750.605 - Lubarsa LubrificanInd. de Produtos Químicos Ltda.
N9 661.040 - Sociedade Comercial Alimentícias).
tes Bardahl S. A. Ind. e Com.
•
No
(180.507
Beecham
Grou!)
Lide Produtos Agrícolas Scopa Ltda.
Ns. 660.649 - 600.650 No 750.608 - Lubarsa, LubrificanNo 661.097 . - Finor Ltda. Agro S. A. ands. Alimentícias).
No 660.731 - S. A. Gutierrez y N9 690.671 - Avon Products, Inc. tes Bardahl S. A. Ind. e Com.
Pecuária e Empreendimentos.
No 690.673 - Avon, Products, Inc.
De La, Fuente Ltda.
NO 750.986 - Rent-A-Maq - LoNo 668.150 - E. N. Souza.
cadora de Máquinas e Equipamentos
'
No
661.258 - Domingo Lanzilotta. N 9 '720.214 - Cosmética Científica S.
No 689.136 - Sebastião Vieira MarA.
N9 672.695 - Inda, Teodoro Radiar S. A. . Ind . & Com.
ques.
N9.726,232 - Laboratórios Organoti
N9 751.694 - Entretelas Dhj-Nova
S. A.
No 669.221 - Augusto 2,; Mencicnça.
do Brasil Ltda.
América S. A.
N9 669.604 - Francisca Alves de N9 699.912 - Minas Milho Ole o No
726.311
S.
A.
Milhominas.
Badische
Anilin
Na. '751.695 - 751.696- 751.697 Oliveira.
Fabrik Aktiengesellschaft.
751.698 - 751.699 - Entretelas Drj
N9 671.615 - Cerealista Lameirão No 456.689 - Fujikosbi Steel In Soda
No
720.473
Mediline
A.
G.
dustry
Co.
Limited.
Nova
América S. A.
Limitada.
N9 726.936 - Ind. de Adubos e
199
752.114 - Inds. Reunidas Pery
N9 521.452 - Outboard Marins Rações N. S. de Fátima Ltda.
No 671.627 - Comercial Riberic LiLtda.
Corp.
mitada.
NO 740.151- - Laboratório FarmaNo 663.811 - Laboratórios AndraN9 671.821 - José da Luz Coelho.
19 9 523.700 - Deutsche Edelstabi- cêutico
Campos Ltda.
maco S. A.
N9 671.933 - S/A. Boa Invernada werke Aktiengesellschaft.
NO
740,808
Química
e
FarmacêuN9
663.812 - Laboratórios AndroSoaboi.
No 557.611 - Kaiser Jeep Corp.
tica Nikkho do Brasil Ltda.
maeo S. A.
N9 672.563 - S/A. Boa Invernada N9 558.597 - The Werner Swase9
No '740.823 - Laboratórios GembalSoaboi.
Company.
ia Ltda.
DIVISÃO DE PATENTES
W 678.495 - Miguel Onorio
OliN9 '750.946 - Seleto S. A. Ind. e No 741.789 - Laboratório :Farma••
veira.
ker S. A.
Em 19 de outubro de 1970
Com. de Café.
N9 682.078 - A. P. Marques.
No 750.947 - Seleto S. A. Ind. e 199 741.790 - Laboratórios GeniN9 883.643 - Ind. e Com. Rainha Com. de Café.
baila Ltda.
NotificaçãO
do Sertão Ltda.
No '750.977 - Peça Reembôlso EleN9 741.791 - José de "Aquino AfDepois de decorrido o prazo de 60
fonso.
N9 684.188 - Queiroz Barcelos 85 trônico Araponga Ltda.
dias, a partir da presente data para
N9 751.505 - Bristol Myers ComNO 742.423 - Laboratórios Getn- recurso
Companhia.
ou impugnação e se nenhum
baila Ltda.
No 888.521 -- Arlindo Alves Albu- pany.
interessado
do mesmo se valer ficam
querque.
N9 '751.566 - 751.567 - 751.568 - No 742.567 - Laboratórios tape* notificados os requerentes abaixo
751.569
Bristol
Myers
Company.
mencionados
para comparecerem a
S.
A.
N9 686.909 - Tarcisio Patricio 'Ferêste Dep artamento, a fim de efetuaNo 751.623 - Tos ICUrini, Narodni
reira.
N9 742.847 - Usafarma, S. A. Ind. rem o pag amento da taxa final, denPodnik.
Farmacêutica.
N9 687.936 - Irmãos Fernandes.
tro do prazo de 60 dias, contados da
N9
752.166
J.
R.
Geigy
S.
-A.
No
. 743.088 - E. C. de Witt t(z data em que tiver expirado aquêle
N9 698.881 - Escondidinho Drink's
No
752.170
Johnson
&
Johnson.
prazo
de recurso:
Limitada.Company, Limited.
N9 752.179 - Agfa Gevaert AktienNo 743.836 - Laboratórios Lepotit
Privilégio de Invenção deferido
Cumpra o art. 73 e apresente no- gesellschaft.
vos exemplares:
NO 456.960 - Artnour Pharmaceti- S. A.
199 151.831 - Processo para conserNO- 743.909 - Laboratório • Ameri- tar defeitos em forma de furo ou
No 463.067 - , Soltec Solda Técnica tical Company.
cano de Farm acoterapia S. A.
rasgão em p neumáticos para veículos,
Limitada. •
I99 469.388 - Laboratório Especibem como meios para executá-lo N9 '744.3'75 No 539.833 - Italxim Adm, S/A.
farma 8. A.
Quihno ProdutoS Sts,h?gruber,
Atto Gruber & CO. .
No 618.537 - Empresa de Caolim
N9 470.437 - Société D'Etudas de Químicos Com. e Ind. S. A..
•
Limitady.
Recherches et D'Applications , Scien- No 744.82'7 - Winthrop Products
Notificação
Inc.
No 64.5.451 - Cia. de Desenvolvi- tifiques et Mcdicales (Erasmo).
•
Econômico do Paraná CODENo 524.167 - Laboratório Biorgan No
Piearn
notificados
os requereutea
744.835 .- Masifarma Com. e abaixo
mencionados,
para
PAR.
Ltda.
Ind. F
armacêutica Ltda,
rem a 6sta Dep artamento,comparecea fim de

I
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•
espumantes - \Joaquim.
.tros
-Vinhos:•
Wazado
•
.
•ein
concreto
s
,
anta) in- para constriraõe
Coelho dos Santos.
daxa final 1 N 9 1a4.13ae --Aperfeiçoam
Blivers Batigesellschae ft MBH. ;
fooàç'áo de
'• o Pilaaniento
efetuar eminteira
- Aperfeiçoamentos na •
traduzido no sistema deellmuth
anuidade'
dentro
'do
ESDrsposítivos geraid6reSfabricaçao
N9 .152 537de correntes d,e tração, .,aa
e da' pii
N9.148.092
cravelhas - Floriano H
' ,
prao de 50 dias:
, •
de pressão • e processo ' tie ! propoicloa
Osvaldo. Barboscia da Silva.
•senfelded.
c
d
i;
a
dt
id„
pa,
s
o! cia p
• :, _
Um rávo tipodeca
,
acoplamento
nas-se
a
cOmpensaçã
dd
N9
164.686
deferida
Invençáo
N9
155.0s.:
Disco
de
Priviléght. de
.
•
de tor- fluído periférica - Wagner Electric pa ia
• • sombrinha ;em sgeral - .Sotosha
'+a1 011 orno-lactar de vibração
•
de
borraCorporation.
elementos
Tadano.
e
- Um ri6vo
N 9 '143.351 medicamentos
Novas disposiçõeS
pis orio particularmente para
liquidas cha eC°1)1/3:-'1°.
dosatior
N 9 148.134 - Processo e aparelho N9 171.759
para animais - Muttoni Hermanos veiemos nenori!stados - Fiehtel & Sa- para filtra g,em e recuperaçáo conti- construtivas aplicadas a suportes de
Câmbio de velocidade nua de mosto de cerveja - John Ia- luminárias
- Euclides Medeiros.
! elas Ag.
N9 190 183 - Nova embalagem para
155.0. a,
-- e veículos congêne- batt Ltd.
-!° 48.(,.'" - Sistemas de trans- pá : b
eias
fósfolos - Rubens Fabra.
• -i d
missão em .:aixa lateral singela comAmérico Antônio Guarnieri,
N9 14a.136 - Dispositivo munidas
l'O° 168.438 - Estrutura para repatíveis - Standard Elecirica S.A. res
ao
Pare-Detroit
baixamento de tetos e forros isolanC_Pi y•)S de pape l
de
155.1a8
_
Dispositivo
mecânico
1,19
alimen- 'somo u isolamento
e enorenar Inc.
N . 148.4_49 - Modelo
do e selecionar
destina
tos em tes
e representações Ltda.
tador - Fun Mold Process, Inc.
rches144
143.359
-Aperfeiçcamen
câmbio
da
autovoic.ulo
a
i de motor a retaguardar1 o uaalativos o ventoinhas - fhe GeN9 148.0.513 - 1Viaquina, de impacto ma
tipo dotado
149 178.686 - Nova disposição prode alta energia - U.S. Int tia r'
nt al Electric Company Ltd.
cahburação nos mo- Mauro ti Afldrad.e.
d ra
et
em
Inc.
Na laan ess - Aperieiçoamnos
toras a explosão
- Jessy Morta.
elementos de fixação1 N1 14;3 44G - Dispositivo para pren- porciona
o
de fluxo para ou retalia,
180.95i - Um nevo tipo de asdea- um invólucro em terno de uni te149 151.403 - M.edidor
9
N
no ou a g ás similar com dispo- - Maria ,use AdiliOlfi Machado.
calPente op a ravel" a alta temperatura cuidador com chave elétrica automáaltivo de seaurança - Yazaky MeN9 155.391 - Retentor cie Moidursa; a--- Foster Wheeler Corporation.
tica para fogão a gás - Genro Mata
ter Co. Ltd.
sumaru.
lvs-O a' and do Brasil S. A. ind.
Wilerl
pra
lagarta
a
11' 143.450 - ' Patins
149 182.707 - Ponte de padrão úni•
N° 154 97S - Dispositivo de ope- e Com
a ançais du Pe- co - Antônio Fernande s Moura da
avena
Institut
F
de
ti,
I'
ração de preierência para interrupto''"bd
ue
'•
.P."ce•ses.°
,, 10
I\a•• 155.4
s para exea, trole, das Carbarants et Lubrinants. Trindade.
res automáticos - Allmanna Svenska mano
veitica l e caspositivode
LaminaQUitniCa
N° 1.'18.438 - Método de fabricação
Elektriska Aktiebolaget.
149 182.707 - Ponte da padrão úni!
Cia.
cut.'5--10
co --- António Feriardes Moura da
N9155.01P- Mancai do eixo de o11 dos.
a
iamicaa
de
cilindres
motores
ôeos,
em
soei
manivela para motores de combustã
Trindade.
. delgados
de grande
cie tidos padronizados
produtos
interna a dois tempos - Auto Union
149 ias. chanas
ta° - processo
pa :orperfi- cõ"s
resultai:nes
- Ernest VoneDer
Ohe.
to em
ceraraicm
s
148.481
Dispdsitivo
de
válvula
183.217 - Aperfeiçoamen
G •M .B .11.
cie por meio de Massa
1)19 embarcação de propulsão a jato149
paia
rnisturadores
Metalúrgica
Paulis.
GMBH.
em
°
Petok
149 155.345 -- Aperfeiçoamen tos
ta S. A.
aparelho de partida e operação para plasticas
185.409
Nova
e
original
iná149 153.479
- Dispasitivo astionia, - Talo Dist: Ciutch Company.
N
lâmpadas a arco elétrico - General tico de ,o,uia em calandras para asse- :
tos nas quina para fazer caixas para mudas
14 9 148.514 - Aperfeiçoamentos
Electric Csamany.
de
de
plantas - Masakatsu Okida.
'
lanar papel, particular mente para instalaçõe
to
s para o estacionamen
155.'33
- Processo para jaspeVeículos - Estanislao Buzzanca.
3
N9
cionar vascs recipientes ---' Oivens-I1-weim
tratar felhas
Modélo ou desenho industrial
s o ' • cortadas - joh a:jacina,9./51 dr. Ap:„).,feiewmenteá em
,
,,
,
' 155.'352
Nd
indeferidos
- Apaifeicoantanto eni
linois Glass Company,
N9
pave, rocias de eicu oa
a do com máquinas ae t ra- +-axiomáticos
tos
ou
relacion
156.223
Aperiemoarnen
N9
para a procluçáo - Pirelli 'Secieta oca Azioni.
N9 164.718 - Um neVo modelo de•em/ou relativos a tôrres porta-ferr 7a - balhar o marmove
tor- rsocarico
para solda e corte - Cololsas ia cem desenhos eni N9 14 o 1139 - ' Composiçãoelpara
a
tornos
'
a
agita
mmentas, aestinaaaa
!acto Ind. de Corte e Solda Ltda.
a alvenaria imperrneav
cacos e a outras máquinas operatri- relevo. - Dr. José Geraldo Pinto -mia
Doei Coining Corporation.
149 172.881 - Uma pulseira Com la!
• V a z. 155 ii1G
zes - IncisaFtomi S.A.
- Aperieic,oamentos em
vores Sinuosos - Importadora Golciz149 158.674 - Um aparelha
para
N9
151.475
Aperfeiçoamentos
em
s
la
coi-ala da
a
-nd
- ; raia a injecão
Ltda.
tratar superfie ,,es e saco de P- para I saat s raa,
lemit (Develop- soldagens de ias metálicas ou me-- weig
N° 179.418 - Novo
Modelo de toa
o mesmo -- Aktiebolaget Electrolux. 'c-ornbustiVels - Tecá!
Ahnengesellsehaft Brown
. t a lizados
i -Sistema
de
Alinhamc!nts;
Ltd.
e
Horold
Ernest
Ja.clasai
g ica Triangulo S.A
ineira
- 1VIetalur
CE
N9 159 A
Boverl
Si
Cie.
mento e asoaçamont o proporcional de
- Dispositivo para a' N 9 172.859 - Nova configuraçãe
149 155.610 - Corpo voador asoodo
) 9
em solado de calçados - Ancora Ind.
caracteres -- A. B. Dick Company. sabre
uma pista prescrita (trem !ielraM suestituieão rápida, cio cilindro enroo de e Cob. Ltda.
NC 1S9.780 - Nova Máquina de Ludwin g Oscar Schaafer. de freio rsidor aia s nalquinas de preparacã
149 173.010 - Nov' t configuração
Nicolino Guimarães Movidro em fiarias - Glaveabel S. A.
Rosquear
14 1 155.7°3 -- Mecanism o
tos re- em solado de calçados - Ancora Ind.
f5.760
-Anarfeiçoarnen
ix
Westingh/cuse
Automotiva
N9
3
reira.
d
Ban
viajarem sObre e Cob. Ltda,
Brabo Company.
; ladisms. ; á veia r' os-•para
149 166.742 - Aperfeiçoamentos em P.ir
Hoverchaft, Deve,. . 92 ó, ____ Ve í c ul o pal a o trans1.5
a
N
,
„
i
.),•7',
N9 173.746 -.Aperfeiçoamento em
máquinas agrícolas - Hermínio Mar! porte cie lixo - Keller ,/ Ki l aranao ; caa . a l a, rad.
lençol - José Paulo Saddi.
.
tinelli,
GmBnd
i
• 9 1. 3 920 - Processo e aparelho
N9 169.7tia
N9 177.533 - Um nevo e original
O - Um interruptor el..N
trico a fluido gasoso - The English I N. 156.0,32 - Máquina pai a confea
ar contaSners carrega- modelo de relógio - inrebra Ind. de
l
---',Iar
a
ninaMpu
,
-ire
•
!, cionar ovos de pascoa e sinala
Relógios do Brfasil Ltda.
Electric Company Ltda.
- !John Bridge.
149 178.722 - Novo desenho de tira
em Lúcia Margarida Peira Rufino • Se- i1 das.
si') iaa.165 - Processo para a fagaN9 129.541 - Aperfeiçoamento s em- ' bastião Stocliler Campas.
ao de placas' impermeáveis para Par sandália -- São Paulo Alpar
dispositivos de transmissão para
156.11)7
Calandra
os'
a
est'-iloacaç
IV
tas
S.
A.
e
tine- construção e placas correspondentes
prego em um trator e raspador, car
149 181.6a4 - Novo modelo de calca
regador cambinados - Dure And rar material sintético - Joh. 1O - reasa S. A.
i. Ne ers
Curitex Ltda.
e•
bermuda ou short
Company.
Centro
de
Engrenant ca era N9 1.3". d 12 183.219 - Original mociéto de
Na
155.51.5
AperfeMeame
149
148.947
Aparelho
de
moviN9
processos de fabricação de elementos gana para várias velocidades, com mu- saia com vivo - Jovem guarda (Admento osailante independente para
s dartro. em deperdepcia de velocidade
cilindro ahmentador em máquinas de planos r, base de argilas ou composd'
de de marcha do veículo e com instala- ministração e participações) Ltda.
tos
149 14.259 - Nova configuração em.
pentear retiiineas Howa Kogyo minerais, pala pisos, revestimen
Fichtel & Sachs Ag.
parede e outros fins - Rudolf Theo- mão de freio
pratos 'de papel ou papelão - Ind.
Ksbushiki. Irarsha.
157.328
Processo
para
'a
subInajá Artefatos copos embalagens de
149
N9 149.1a3 - Um transmissor de dor Scinel.
citedepósito de construções de Papel S. A.
torque a 11111(10 - Inpower Works' 149 155.674 -- .kaperfeiçoamentos ern ais/silo
giande
porte
no
fundo
de
águas
pro.
pri e ai
(Pro
relativos 1t fabricação e traaamen1\19 1E4.418 - Novo modelo de solaN9 149.342 - Nôvo produtor de va- ou
e pontão para a realização
to de fib-aa sintéticas e tecidos con- fundas
do
e salto para calçados - Cia. Ind.
désse,
processo
MOrten
Lassen-NielHeinrich
Vorkauf.
pos
tendo as mesmas - Chemstrand Ltd.
Brasileira de Calcados Vulcanizados
sen.
'
149.i.59
Método
e
aparelhaVulcabrás
S. A.
Nç
149 157.640 - Uma máquina portáN9 157.095 Mecanismo de marmento para a confecção de estrutu149 135.968 - NÓVO modelo de solatil
para
fabricar
blocos
de
construção
telo
impressos
„
conjunto
para
um
por
um
úniras anulares constituída s
do - David Papautsky.
co elemento continuo filiforme, ele- impressor de alta velocidade - Imitar- - Ivan de Oliveira Geraidlne.
.N9 186.000 - Um flavo modelo
menaar ou e,ompósto, disposto em hé- national Busines Machines Corpora149 157.731 - Trinco Aperfeiçoado sandália de borracha - Nedemi
lice em tOsno de um cixo circular fiem.
para portas - Metalúrgica La Fon- dc Aftefatos de Borracha Ltda.
1V 140.167 - Processo e dispoaiiinaginár io - Pirelli Societá per
S. A.
149 186.202 - Nevo modelo de Placas
tivo de preparação de novos produtos teN9
Azioni.
158.263 - Nevo modelo de registe para com- tro para água, e outios líquidos - Má- Espelhos para interruptores tomadas,
refratários,
nomeadamen
149 149.653 - Aperfeiçoamentos em bustíveis Nucleares. - Comsnissailat
campanhinhas e outros - João Bario Girolimetti.
suportes .31. 1 . escora para apoio e lages A L'energie AtOrniegle.
tista Carmelo Pascoaso.
e blocos pia . fabricados utilizados em
N° 1E8.673 - Painéis para construs
.a19 188.844 - Na y ° tipo de caseira
149 144j . 364 - 'Tributad'or ório,
construç ões - Jorge de Souza. ras de camisa
procese
de bacia móvel e estrutura de cão em tetos falsos acústicos
para pra i a campo e outros .- Dente:
149 149.77a - Bombas injeto
Ma;
ao pará sua confecção - .Solva,y & Borba.
para o mesmo - Nordberg
corabust ivel para motores de combus- aríete
Cie.
N9 201.790 - Novo modelo de miaimfaxturin Cgompany.
- C.A.V. Ltd.
tas'
cola - ulnopla stic Indústria de EmN1
144.704
Sistema
de
bomba
pa
9
{3:2
Aparelho
de
mudan,
invanção
ilide/cridos
Privilegfo
r°: l s
lbalagens Ltda.
montado num sei• ra poço operada poi flutuo - o ie
ea. da recipienteer
Brothera Inc.
147.907
conjunto
acaime-ate!
149 210.439 - Nevo modalo de reInc. •
- Denso-t
ca io149
de cozinha e banheiro cipiente para refrigerantes - Refilalastrutura de válvula 149 144.720 - Aparfeiçoarne ntos em
abricado
Pre-f
Na i àb.; • :,, vidiadores -- Tho- - Ernesto Emanuele Enrico Geiger. gerantes Nôr0 Rio Ltda.
para efetuar a • a,iração ou relativos e rólos
. de
e Nocess
ela
uni par
elementose dválvulas 1 mas Green Anti Son Ltda.
Paineis pre-Eabricaia?
110.763
149
146.211
-com
Exigént
ias técnicas
..
Inc.
!.
aPneumáticos
ifal S. A. Ironcrtaaaa t, Cod
' -- i n dustries,
jais:aositiao para pôr banda de redaaern s^para.da
leme
d
da,.
-.
I
piem cio.
•
Par Azicrd.
Na 154.531
Sooleta
147.367
- Forma para caiierei„,•1 149 113.778 -- Rolha Plástica para 149 109.811 --Gerard. Fritsch.
mi iuncionamento um sistema de 149
9 170.370 - Manoel Terron
kucirnaderes com combustão pulsanteparedes, emn particular, fôrma de açolvedar garrafas de Champanha e ou...! N
Junkera & Co. GMBH.
:•
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Outubro de 1970 3009.
181.434
-.
Orlando
Pires
N9 187.059
iic7'9
Jacques Pierre anN9 181.539 - Nicolã Vidic.
Ilevea: S. A. Ind. de pjásticos
186.046
Indústrias Genimer.
N 9 183.155 -- Loreto Teotônio de toine Aubry.
N 9 187.084 - Elektro Praga Illinsko (trans!, para seu( nome da 'patente
do Brasil S. A.
•
, '
Oliveira e Plácido Leite de Azevedo.
N9 191.409 - Standard Electrica MI n 9 3.508).
N9 195.140 - Erwin Hans Becker.
N9186.737- Dant& Bertuccioli.
Renato Romo Martins e Reinaldo
S. A.
N9 195.223 - Erwin Hans Becker.
N9 186.738 - Danillo Libànio TelRoma Martins, (tranaf. para seu nome
N9 195.225 - Erwin Hans Becker. les.
N9 191.410 - Standard Electrica da pat. MU n 9 8.101).•
N9 195.335 - Erwin Hans Becker.
N9 186.739 - Joaquim Pereira de S. A.
Eletro Mediknica Ind. e Com.
N9 195.336 - Erwin Hans Becker. Castro.
N 9 191.420 - Tanabe Sel
y al:;.-, Co. Emic Ltda. (transf. para seu nome
Ltd.
N9
186.756 - Lorenzo Lorenzettl.
da pai. MI n9 6.373).
N9 195.354. - Vincent J. MankoN9 191.465 -- N. V. Philips' Olowsky e Leni' F. Carrier.
N 9 186.757 - Indústrias BrasiletGonçalo José Yamashita (iramai.
eilampenfabrieken.
N. 195.391
Texaco Development ra.s Eletrometalúr gicas S A
para seu nome da pat. PI n 9 71.794).
N9
191.491
Podmore
&
Sons
Ltd.
Corparadon.
N9 186.769 - •aphael •de Agostinl.
BJ Máquinas de Ram1 Ltda. N9 195.540 - Bruno Drausio Duan.).
N9 191.695 - Societá F
N9 '186.774 - Victor' Pereira de
armaceu- (transf. para seu nome da pai. PI
N9 195,731 - Allied Chemical Cor- Camargo.
lici Italia.
n9 74.434).
poration.
N9 191.697 - N. V. PhiLiPà"
N 9 186.779 - Senkichiro Hagiwara
nioEquipesca Equip amentos de Pesca
N9 -195.866 - Esso Research and
N9 186.780 - Expedito de Oliveira eilampenfabrieken.
Engineering C ompany.
,
Reaead e .
N9 191.698 - Rádio Corporation S. A. (alt, de nome do titular na
N9 195.971 - Universal 011 Pro-' N9 186.782
of America.
pat. PI têrmo 155.974 - PI têrmo
Mario Caruso.
n9 155.975 - Pi têrmo n 9 155.976).
ducts COmpan y.
NQ 186.783 - Afrodisio Orteg a
N9 191.710 - Magneáta S. A.
N9 196.303 - Stanley Ronald Bar- I Ruis4
Alcan Research and DevelomPment
N° 194.257 - Paneplac Indústria
nette.
•N9 186.769
Limited (alt. de nome do titular na
Schriber Maatalan de Artefatos de Metais Ltda
N 9 196.301\ - Twin Disc Incorpo- & Cia. Ltda.
1 N9 194.576 - Metal Glosurer td. pat. PI têrmo 158.811 - PI termo
rated.n9 158.906).
N9 186.790 - Victor :Pereira "2 e N° 194.577 - Rob
N9 194.615 - Zerox Corpoi"ation.
,
196.302 - Alkar Engineerh1.gCamargo.
Hey ea S. A. Ind. de Plásticos
N9 186.312 - Berta Confecções
Corporation.
N9 194.782 - Walter Roberto Tee. (trans!, para seu nome da pat. PI
I
Ltda.
N9 196.364 - Ciba Societé .An
194.823 - Maxlmus Artefatos thrmo n 9 163.004).
N9 186.814
Kleber Mota e Silva deN.
nyme.
Alumínio Ltda,
•
Ribeiro.
Alcan Research and Development,
N9 196.305 - Ciba Socidté An oN9 194.927 - Acacio G. Santos as
•
(alt, de nome do titular na pat. PI
nyrne.
N 9 186.929 - Galvánica Caxiense Cia. Ltda,
N9 195.011 - Luiz Assumoção têrmo n9 195.155 - PI têrmo númeN9 196.307 - Dayco Corporatio n. Ltda.
ro 169.667).
N .: 196.308 - • Masseyferguson Ser 119 186.831
"Instaladora Poten- Queiroz Guimarães.
Johnson & Johnson (transe, para
vices N. V,
cial Ltda.
seu nome da p ai. PI têrmo númeN9 196.399- - The Bristish Petro . N9 186.846 -.
Rifle
Company
ro 172.519).
le.uni Company Ltd.
Ltd.
Divisão Jurídica
• 196a310 - lviontecatini Edison
N9 186.875 - AlaOr Paschcal Pala.
Dy nachirn (alt, de nome do titular
S. p. P.
N9 186.880
Paulo Orou.
na pat. PI termo 11 9 190.150).
Seção de TransferAncina
N9 196.311 - - The C-illette ComTalos S. A. Equipamentos e SisN9 186.881 - Francisco Canhos.
pany.
temas (alt, de nome do titular na
e Licença •
N9
186.882
Casar
Sassoon.
N9 196.312 Computer Usag c
pat. PI. têrmo n 9 195.965).
N. 186.911 -Drug
Company Inc.
N9 186.917 - Armações de Aço Contrato de Exploração de .
Sandoz Patents Limited (transfePatentes
N9 196.313 - Fuller, Company.
rência para seu nome da pat. PI
Probel S. A.
N9 196.314 - Kokichi Otani.
N9 186.942 - Co p ymatic S. A.
Zveibil Industrial S. A. Produtos têrmo n 9 193.741).
• N9 196.315 - Worthington Ccrpo Indústria e Comércio.
Polimatic Ele trometalúrgica S. A.
Metalúrgicos (ao p edido de averbaration.
N9 170.456 - Ai.r Balance Inc.
ção do contrato de exploração da pat. (alt, de nome do titular na pata
N 9 18:4 .114 - Standard Electrica PI, n9 63.182 - PI n9 70.382).
N9 196.318 - Societá Fiverel.
PI têrmo n9 194.732).
N9 196.319 - May Ancl Baker Ltd S.A.
Boehringer Mannheim Gmbh (ali.
N 9 196.320 - Societé Anonym e N9 185.722 - Artur FisChm,
Transferências e alterações de nome de nome do titular na pat. PI tênno
N9 186.915 - Octaviano, Corrêa.
D. B. A.
i
r
?
195.552).
do Titular de Processos
- N 9 196.321 - Nyclqi sist
HoLO Pilho.
Anderson Clayton S. A. Ind. e
Foram nia , do 1.2.S anotar nos pwAktiebolag.
N? 186.969 - Waldir dc Atfonseca.
Com. (alt, de nome do titular na
N9 196.323 - Werner Hugo WiLhebn
N9 180.970 - Cerberus Ag.
cessos abaixo mencionacins as pai.
MI têrmo n 9 195.614).
N 9 186.979 - Regia Nationale das •
Schuller.
seguintes transferências e aiBrasil S. A. (trans!. para
N 9 196.324 -- Ciba Societe Ama 'Usines Re.nault,
teraçoes de nome do titular de 2se2 Relógios
t11.4nire
nyme.
Na 187.001 - L'üreal.
pat. PI têm° numera
processos:
•
Na
187.012
Eleuthere Jean NiN9 196.324 - Sra. Gertie Remia- kiforalcis.
Plásticos Revoa S.. A. (ali:, de nome, do titular na pai. MI n9 3:508).
ta Wretman e Axel BOrje Petterson.
Diversos
N9 196.327 - United Steel & Wire
Company.
Schering
Akti
engesellschaft (junto
•N9 3 NY 196.331 - ilugu Enriant.pat. PI têm' n: 195.273) - AnoTaylor. •
te-se: a sede da sociedade depositanN9 152.554 - Oswa'do Colonion.
te passou a ser em Berlim e BergkaMen.
N9 154.597 - The Pirar Corporation.
C072 trato de Exp
N9 154.596 - The Falak Corpor).).l,oração de marcas
tion.
N9 155.499 -- Ca lerpillar Traeto,
Tinias Coral do Nordeste S. A. (no
Co.
p edido de averbação do contrato de
N9 173.006
exp loração da marca Coral númeAncora Indústria v:
Comércio Ltcia.
ro 194.886).
Decreto-Lei •9 .60
. 3. de 21-10-1969
N9 180,242 - .A.rplac S A.
de Calçados.
Tran sferências e Alte rações de nome
do Titular de Processos
N. 147.014 - Flexiluva Indústria
DIVULGAÇÃO N 9 1.12ã
e Comércio Ltda.
N? 149.969 - Jacob Zagury.
Foram mandadas anotar nos pror
N9 158.109 - Edgar Nunes..
cessos abaixo mencionados as
seguintes tr ansferências e altePreço:
N9 162.163 - José Ferreira Ramos.
Cr$ 1.50
N9 174.076 - Indústrias de Saltos
rações de nome do titular de
Schmidt S. A.
processos:
N9 174.648 - Ruy Carlos Varella
A VENDA
Ghiorzi,
Metalúrgica Nhozinho 'Ltda. (alt.
N 9 176.627 - Oca Ar quitetura, :inde nome do titular na marca NhãNA GUANABARA
dústria e Comércio S. A.
zinho n9 211.772).
Crow Cork do Brasil S. A. (FtõN 9 176.629 - Oca Arquitetura , inSeção de Vendas: Avenida Rodriçues AI 'Ves, 1
lhas Metálicas) (alt. de nome do tidústria e Comércio S. A.
tular
na marca Crown n 9 212.832).
N9 176.630 - Oca Arquitetura, Ittdústria e Comércio S. A.
Gráfica Cejota Ltda. Com . e Ind.
Agéncta I: Ministério da Fazenda
N 9 176.631 - Oca A q Uitetura, In(transf. para seu nome da marca
dústria e Comércio S. A.
Cejota n 9 226.275).
N9 176.032 - Oca Arquitetura, InAtende-ar a pedido. pelo Serviço de Neeimbólso Postal
Ind. e Com. de Café Portella Ltda.
dústria e Comércio S. A.
(transf. para seu nome da marca
N9 176.633 - Oca Ar q uitetura, InCafé do Povo n 9 229.559).
dústria e Comércio S. A.
• trvi B ifa ASii:IA
Cia. Industrial Rio Guahyba (alt,
N9 176.634
Oca' Aq uitetura, Inde nome do titular na marca Guahydústria e Comércio S. A.
:ba
n9 377.044 - Guahyba. n 9 277.045)
Ni sede do DIN
N9 ..180.771 - Metalúrgica -Bazzo
1 (Saia
objeto o. pedido de fls. 8).
Ltda.
Calçados Esfinge S. A .Ind. e Com.
, 1Y 161.409 - Amadeu Cancro).
(alt, de nome do titular na marca
1 Esfinge
n 9 282.812)..
N.

'- Gale General At,-

N9

1

OgGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR

1

1

.2ótt

(Seçíip;

01 ).

,
e
N9 860.522 Marechal --=`InOSIndús856.172 - Cordibar
5?.rid. Coto. de Café Fortella, LR- N9 Brasileiras
tria e Comércio Lino TOMeSalii Lide
Artims
Refratátria
:
da
para
Nu
nono)
).5Wa (trIgieg..
rios S. A. - Ibar - c.5:íasse là - mitada - classe 2 - clichê publicamarca Pekit:l29 n9 334.073).
clichê publicado em 15 de agôsto de do em 7 de outubro clé 1988.
Indpstrial
e
Comercial
S.
.A.
Wplget,
Moinho
Sengês
N9 860.523
(P-.1t. do nome dó titular na marca 1968.
N9 856.173 - Porcelibar - Indús- Sengês Ltda. - classe 41
clichê
'
Fulge% n9'354.424).
Brasileiras de Artigos Refratá- publicado em 7 de outubro; de .1968.
Vid2opla,3 Cia. Industrial .de Pias- trias
A. - Ibar - classe 1 - N9 860.564-- "E Eleetra" Eiecticos (alt. de noite do titular na rios S.
publicado em 15 de agôsto de tra S. A. Financiamento, Crédito e
Marca Rio Mar térmo n9 367.895). clichê
1968.
Investimento - classe 28 - clichê
YUlgot Industrial e Comerciai Sopublicado em 8 de outubro de 1968.
856.174
Porcelibar
Indús9
N
(alt.
de
nome
do
ciedade Anônima
Brasileiras de Artigos RefratáW 860.565 - "E Electra" Electitular na marta Fulget n 397.218 trias
rios S. A. - Ibar - classe 28 - tra S. A. Financiamento Crédito e
Fulget n9 397388).
clichê publicado em 15 de agôsto de Investimento Cl. 29 - Cli. publicaLaboratórios Keto-Wemaco S. A.
8-10-68.
(alt. de nome do titular na marca 1968.
N9 856.175 Porcelibar Indús- do em
Reto-Wemaco têrmo n9 497.831).
850.566 - "E Electra" ElecN9
trias
Brasileiras
de
Artigos
RefratáClasurit Combilaca S. A. Ind. de rios S. A. - lbar - classe 15 - tra S. A. Financiamento Crédito e
Tintas (alt. de nome do titular na clichê publicado em 15 de agôsto de Investimento. - Cl. 30 - clic. pumarca Hidrocote têrmo 679.536)
blicado em 8-10-88.
Anotem-se 2 alterações de nome Se- 1968.
N 9 856.179 - Castibar-Cel - In- N9 860.567 - "E Electra" Elecde
Emprêsas
gas S. A. Organização
dústrias Brasileiras de Artigos Re- tra S. A. Financiamento Crédito e
e Planejamento Financeiro (alt. de fratários S. A. - Ibar - classe 1 - Investimento - Cl. 31 - ele, puSeges
Idonome do titular na frase
clichê publicado em 15 de agristo de blicado em 8-10-68.
neidade e Segurança na Aplicação de 1968.
Capitais têrmos 710:321 - frase Ofe- N9 856.180 Castibar-Cel In- N9 860.569 - "E Electra" - Elec-

Ou.tÓbrb

e da primeira antiidade, dentro dd•
:
prazo de': 501
Privágic:pférgd
,
,
N9 155.994 - Aparelho e ProcesSO
P/A Determinação do Pêso Molcd:

cular Lepetit S. P. A.
Aperfeiçoarnentoá
N 9 ' 156:286
Regulados de TenSão para DInainek.
Standrd Corp.
Rockwel
de Corrente Continua '-- Top- Ali
Auto Peças Ltda..
N 9 156.770 - Aperfeiçoamentos
ou relativos a processos de fabrica,4
ção de Imans Permanentes MagneOrigem!),
ticamente A . nsotrop F ecs de
N. V. Phid
Cristalina Axial
lips'Gloeilampenfabrilzen
N9 157.016 - Disposição em Apa,relhos Elétricos de Alta Voltagemsf
Refrigerados a óleo - Allinanna
Svenska, Elektriska Aktiebolaget.
N 9 158.669 - Aperfeiçoamentos ens.
Relativos e Unidades Motrizes els
Mama Ferguson Inc.
N9 159.003 - Sistema de Freio tra
S.
A.
Financiamento
Crédito
e
rece Sempre um Bom Investimento dústrias Brasileiras de Artigos ReRockwell - Sta r_ndar Corp.
Investimento
Cl.
32
clic.
putêrmo n° 752.804) .
fratários S. A. - Ibar - classe 15
N 9 163.384 - Aperfeiçoamento enI
Estrutura de Contrato de Disjuntór
Reirnassas S. A. Produtos Alimen- - clichê publicado em 15 de agósto blicado em 8-10-68.
N 9 860.56 - "E Electra" - Elec. Elétrico General Electric Company,
tícios (alt. de nome do titular na de 1968,
N 9 856.181 - Castibar-Cel - In- tra S. A. Financiamento Crédito e
têrmo n 9 758.249).
marca Boamassas
N9 166.056 - Circuitos .4mplifica-s
Engarrafame n to Pitu S. A. (alt. d, dústrias Brasileiras de Artigos Re- Investimento - Cl. 33 -clic. eu- dores Elétricos -- Standard Elecd
nome do titular na marca Pitinga fratários S. A. - Ibar - classe 28 blicado em 8-10-68.
trica S. A.
- clichê publicado em 15 de agôsto
têrnao rs 9 766.219).
N 9 169.226 - Chaves Acionadae
N 9 860.570 - "E Electra" - Elecde 1968.
Crédito
e
por Pressão de Fluido - The MV-15d
Financiamento
.A.
tra
5
Retificação de Clichê
N9 856.225 - Ipanema - Gráfica Investimento - Cl. 34 - clic. pu- colator Compa ny.
Ipanema Ltda. - classe 38 - clichê blicado
N9 169.525 - Unidade Exploradora
em 8-10-68.
N9 866.473 - Pôsto Xavante - publicado em 15 de ageisto de 1968.
Fotoelétrica
- The American TO,;
WaldeCarneiro Oliveira az Cia. Ltda. 1\1 9 860.571 - "E Electra" Elec- bacco Company 1
N9 856.234 - Terminha mar
Requeijo
Fernandes,
Luiz
Amotra S. A. Financiamento Crédito
classe 47 - clichê publicado em 14
rin Gonçalves Nôvo e Manoel Paulo e Investimento Cl. 35 - clio. pu- Privilégio de Invenção Indeferifil
de outubro de 1970.
Martins - classe 38 clichê publi- blicado era 8-10-68.
N9 175.041 - Aperfeiçoamentos ern
N9 866.604 - Castel Chandon - cado em 15 de agôsto de 1968.
ou relativos a Refletores - Euclidd
860.872
"E
Electra"
ElecIVIaison Moet et Chandon Fondee en
N
9
856.239
Emblemática
FiN9
1743 - classe 42 - clichê publicado jisawa Pharmaceutical Co. Ltd. - tra S. A. Financiamento Crédito e Medeiros.
em 14 de outubro de 1970.
classe 3 - publicado em 15 de agôsto Investimento. - Cl. 36 - clic. pu- N9 182.289 - Cortador e Retentor
de Linha para Máquina de Costura
blicado em 8-10-68.
1\1 9 866.652 - "CSC SP" - Cerâ- de 1968.
-Ro Young Lee.
classe
6
856.248
Jordânia
Magazine
N9
S.
A.
N 9 960.573 - "E Electra" Elecmica São Caetano
- clichê publicado em 14 de outubro - Osair Zurake• - classes 3, 23, 36 tra S. A.. Financiamento Crédito e
.Diversos
- clichê publicado em 15 de agôsto Investimento - Cl. 37 - clic. pude 1970.
N9 866,140 - Nambei - Bar e de 1968.
blicado 8 - 10 - 68.
Colgate Palmolive Company (Via
Restaurante Nambei Ltda. - clasee
No 856.265 - Show da Manhã - N 9 860.574 - "E Electra" - Elec- tular da pat. MI n° 3.3451 - Pror41 - clichê publicado era 14 de ou- Rádio Pai americana S. A. - clastra" - Electra S. A. Financiamen- rogue-se Telefonaktiebolaget L
tubro de 1970.
se 32 - clichê publicado em 20 de to Crédito e Investimento -- Cl. 38 Ericsson (titular da pat. MI n9
agôsto de 1968.
N9 866.925 - Golden Twenty
3.347) - Prorrogue-se.
' Giannini - - clic. publ. em 8-10-68. ,
N 9 856.276 - Clássico
Reentsma Cigarettenfabriken GMBH
(littte
J. 8z E. Atkinson Lisnited
- classe 44 - clichê publicado em Tranquillo Giannini S. A. Indústria N9 860.586 - Wanmary - Confec- lar da pat. MI n 9 3. 1 33)
Prorde Instrumentos de Cordas - classe ções Wanmary Ltda. - Cl. 36 -- rogue-se.
14 de outubam de 1970.
N9 856.666 - Sinal de Propagan- 9 - clichê publicado em 20 de agôsto clic. pub. em 7-10-68.
Abraham Salomon Politanski ;tiN 9 860.626 -- Mariotti Metalur- tular da pat. MI n 9 4.883) - Frcrda - Sotena, - Sociedade Técnica de 1938.
N 9 860.430 - Calorama - Porce- gica Mariotti 5. A. - Cl. 50 - Caies rogue-se.
Naval Ltda. - classe 21 - clichê
Real S. A. - classe 25 - cli- publicado 7-10-63.
publicado em 14 de outubro de 1970. lana
The Ata Corp. Of Florida (titular
chê publicado em 4 de outubro de
Sodepa - Sodepa 1968.
N9 860.627 - Emblemática Me- da pat. MI ri- 5.232) -- ProrroencN 9 856.135
• Sociedade Distribuidora de Títulos e
N9 860.463 - "O S L" - Orgam- talurgica Mariotti S. A. - Cl. 50 se.
Valôres Mobiliários Ltda. - classe 33 zacâo Social de Luto O S L S. A. - - clic. pub. 7-10-60.
Exigências
- clichê publicado em 14 de outubroclasse
s
50 - clichê publicado em 4 de N 9 860.636 - Brodway - Rubens
Arantes - Cl. 50 - Clic. publ. em
de 1970.
outubro de 1968.
Cumpra Exigências Técnicas:
7-10-68.
N 9 855.137 - Oedi - Organização
N9 860.464 - Luto Dia e Noite Especializada em Documentação
N
182.075 - SIAM Sociedade ini
Imobiliária - Paulo Alves Martins Organização Social de Luta O S L
Republicação: Diretor Geral
dustrial Americana de Máquinne
S.
A.
classe
50
clichê
publicada Cunha - classes 33 e 50 - cliDivisões - Serviços e Seções
Torcuato Di Tella S. A.
chê publicado em 15 de agôsto de do em 4 de outubro de 1968.
N 9 185.470 - Venâncio Merino S'
HamPistache
860.486
N
9
1968.
D. O. de 15-10-1970
Martin.
burguer Pistache Ltda. - classe 56
Cia. Industrial Braslieira de Cr3N9 85.138 - Bom Som Intertron - clichê publicado em 4 de outubro
Em 19 de outubro de 1970
çados Vulcanizados Vulcabras S. A.
intertron S. A. Indústria Eletrô- de 1968.
(junto à. nat. PI n 9 68.477).
nica - classe 8 - cliché publicado
N 9 860.495 - Unidade - Diogenes
Pedidos de Preferência
em 15 de agêsto de 1968.
Amsted Industries Inc. (organizeMatsumaro - classe 7 - clichê puda sob as leis do Estado de DelaN9 856.141 - Zeca's - Zeca's Bou- blicado em 7 de outubro de 1968.
Octavio Sattavicca (no pedido de mare)
(junto à patl PI têrmo número
tique Ltda. - classe 36 - clichê pire
N9 860.467 - Transpedra
preferência da pat. MI têrmo nú- 191.015
- PI tèrmo 152.498 blicado em 15 da agôsto de 1968.
Concedo a preTranspedra S. A. Comércio e Transmero
207.573)
têrmo 192.608 - PI têrmo 192.613
N9 856.146 - Globo - Globo Ad- portes - classe 33 - clichê publica- ferência.
e P/ tèrmo 192.720).
ministração de Bens S/C Ltda. - do em _7 de outubro de 1968.
classe 50 - clichê publicado em 15
N 9 860.507 - Lumilagro IndúsN9 195.318 - Canadian Industrie:
Reconsideração de Despacho
de agôsto de 1968.
tria e Comércio Sobral S. A. - clasLimited.
Solhar Eletrônica S, A. Ind. e N 9 195.957 Colorplast Ind. e Com.
N9 856.156 - Drogadulu - Farmá- se 8 - clichê publicado em. 7 de ouCom, (no pedido de reconsideração de Plásticos Ltda.
cia Drogadulu - classe 3 s- tubro de 1988.
clichê publicado _m 15 de agôsto de N9 860.509 - Belimóvel Manuel do despacho que deferiu a pat. FI N 9 193.959 - Colorplast Inu C'
o Com. de Plásticos Ltda.
19,68.
dos Santos - classe 33 -- cli- têrmo n9 121.143) - Reconsidero
Indús- Maria
N 9 356.170 - Corclibar
de outubro de despacho publicado no D. O. iSeção N9 193.991 - Alfino Michetemo
em
'7
chê
publicado
trias Brasileiras de Artigos Refra- 1968.
III) de 7-1-60, que concedeu a pa- Puccini D'Aga ta.
classe / tários S. A. - Ibar
N9 860.510 - Xilolite - Inclúttria tente, para o fim de denegá-la.
Thompscsa Ramo Wooldridge Inc.
clichê publicado em 15 de agôsto de Química arilolite Ltda. - classe 1 (junto à pat. PI têrrno 144.933).
1968.
Notificação
clichê publicado em 7 de outubro de
Thompson Ramo Wooldridge Inc.
N 9 855.171 - Cordibee - Indús 1968.
(junto à pat. PI têrmo 150.107).
requerentes
Picam
notificados
os
Derica
860.518
Dorica
1-1
9
Fegratátria Brasileiras de Artigos
Pucci S. A. Artefatos de Borrarios S. A, - lbar - classe 28 - Confecções Ltda. - classe 36 - cli- abaixo mencionados para compareclichê publicado em 15 de agôsto de chê publicado em 7 de outubro de cer a êste Departamento, a fim de cha (junto à pat. MI têrmo nfunere
efetuar o pagamento da taxa fina! 181.941).
1988,
1968.

Spf(ta-,:feirR, 2.3,
9p0Siç6eS .
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t

mero 806.984). - Concedo a prefe- Medex S. A. Ind. y Com. (titular
rênela,

Outubrq de 1970 3(01

N9 671.159 - Cleomar, E. Schau.
do tõrino 766.003).
.
.N9 589.399 - Sherwin WiiliamS doa
N9_
Marcas. ,indferidas
TorrefaçãO Gitrgrielo
Brasil S. A. Tintas e, Vernizes.
Ltda.
No 671.742, -- Inocéncl 'ia Costa,
Cumpra o 'àrt. 73
N9 943.312 - Discopesca - Disco• Recursos Interpostos
pesca Distribuidora Comercial de
Ne 671.918 - Bar è Restaurante
NO
712.385
Takenaka
S.
A
Bril S. A. Ind. e Com (no recur- Pescado Ltda. - cl. 41
Dirce Ltda,
e Exp.
%o Interposto ao deferimento da Lat.
Ne 643.421 - F. Fumagalli s. A. mp,
N9 674.268
N9 620.471 - Inset Lar ImunizaTudalim, Imp. e Mor-.
PI tarrno 136.183).
Ind. e Com. - el. 11.
caati: Ltda.
dota Técnica Ltda.
Pucci S. A. Artefatos de Borracha
Ne 620.314 - Pet Power Tools N9 681.069 - Raimundo Leandro
NO 717.996 - Ernesto Neugebauer
(no recurso rat^a-posto ao indeferi- Poreable Electric Tools, Inc. ,- clasde Almeida.
S. A: Inds. R ermidas.
mento da pat, M. tarmo 161.941).' se 11.
.N9 718.299 - Miosi Simoiama.
NO 686.590 - Café Economia DoThornpson Ramo Wooldridge Inc.
N9 569.362 - Omeca, - Oeste Auto
N9 718.924 - Socincol Comercial e mésiica Ltda.
(no recurso interposto' ao indeferiRepresentações
-Ltda.
Mecânica
Ltda.
Omeca
cl.
11.
689.363 - Carlos de Marcos
mento da pat. PI termo 150.107 N9 638.015 - Ind . e Com. -Cristó- Ne'NO
N• 658.245 - F. D. a-- Casa de
r•
PI térmo 144.933).
- Carnes FD Ltda. - ca. 41.
fani Ltda.
Cumpra. o art. 73 e apresente
- Ne 653.517 - João Prudente do
Pposiçbes
novos exemplares:
Amaral Filho.
Exigências
Original S. A. Ind. Auto Peças
NO 649.077 - Engenharia e InstaNe 551.365 - Itatextil Máquinas o
(opoente da pat. PI têrmo 159.022).
lacões Reim Lt da.
Cumpra exigências diversas:
Equipamentos Ltda.
Triveliato S. A. Engenharia 1nd:
N9 651.448
N9 633.988 - Oriel Emp reendimenRivadias Com.' e
e Com. (opoente da pat PT tarrrio . n9
N9 503.232 - Cia. Nitro Química Representações Ltda.
tos Irnobiliarios S. A.
.159.0:17).
Brasileira.
NO 655.626 - Ovsie I ne ev.ei
i e
N9 638.702 - Manufatura de Crina
N9 696.863 - Walíer Jost, .1\4etal I - Unhai ich
ilevi ci.
Díversos
dunger GMBH.
e
Fibras
Aranha Ltda,
Ne
655.758
Simon Eliezer.
N9 718.051 - Antônio Ovídio Noves.
Henrique Fautso Lancellotti 'J un
N9 639.784 - Cia. de Representa,N O 658.651 - .:TOsé Ferreira de
.N9 722.395 - Química e Farma- Souza,
-tofpa.êrm15420ições e Negócios Promocionais.
Arquive-se a petição 'de fls.
cêutica Nikkho do Brasil Ltda.
N9 659.064 - Saad Sz Cia. Ltda.
N9 639.828 - Cia. Riograndense
N9 635.257 - Isolasil S. A. IsoRetificação de Pontos
NO 671.938 - Aldun S. A. Adm. Negócios S. A.
lantes cio Brasil.
e Com.
. N9 640.331 - Emteco S. A. EmO
N9 135.984 Uma Unidade de SuN 9 695.674 - Rodolpho Alegretti p reendimentos Técnicos e Comer.
N9
porte - Herman Miller,'Inc. - Pon- Inc. 692.313 - Trama° Industries Filho e Milton Loaano.
ciais.
tos publicados em 8.10.'70.
N9 750.173 - S. A. Instituto 'BioNe 615.469 - Frigorífico Minas GeNO 614.144 - Linhas Varicor S. A.
N9 184.297 - Novo Modélo de Emrais. S. A.
terapia° Americano Saiba. •
•
No 644.590 - Pucci S. A. Artefatos
balagem Plástica para Bebidas e OuN9 750.186 - Fruverco S. A. I. C.
No
692.487
Incl.
e
Com.
de
Artros Yakult S. A, Ind. e Com. de Borracha.
N9 618:924 - Shulton, Inc.
tiros Domésticos Anka Ltda
Pontos nublicados em 8-10-70
014.920 - Pucci S. A. Artefatos
N9 917.848 Somos Análises Pla- Laboratório NeuroNo 150.816 - Máquina para Fa- sedsol 722.779
de
Borracha.
nej amento e Promoção e Representa
Ltda.
N9
bricar Sorvetes Datada de Reerpen653.447 -- Química Industrial
N9 725.449 - Instituto de Angell ções Ltda.
te Congelador Giratório , - Apaw do Brasil
Produtos Terapêuticos. S.A.
Ne 671.778 - A Esplanada Roupas Barra do Pirai S. A
3. A. - Pontos publicados em
N9 653.123 - Fortuna Foundations, S A.
N9 656.087 - Hidro Elétrica Mon.
43-10-70.
Ne 617.381 - Somos Análises Pla- gagua Ltda.
Inc.
nej
N9 674.464
N9 172.267 - Processo para a Preamento
e
Promoções
e
RepresenL. Nicolas
No 673.496 - Ind. Fremapar LiCia..
tações Ltda.
mitada.
paração de 'urna Poliamida - E. 1. Ltda.
NO
Du Pont de Nemours And Co mPa750.825 - Eduardo Augusto
Masonellan
Cumpra o art. 73, bem como a
International, • Inc.
tiy - Portos publicados em 8-10-70. (junto ao registro
sua inscrição no IBC (Resolu- Muylaert Antunes.
227.028).
N9 115.730 - Um Processo para
ção no 254):
The Upjohn Company (junto aos
Cumpra exigências:
Ap erfeiçoar as Características IP1s7-. registros
399.848, 396.363, 395.917 e
NO 671.158- Cleomar E. • Schauoas de uma Membrana - The Na- 397.270),
N9
644.291 - Expresso Mauã
rich.
Transportes.
tional Cash Registar Com pany -Pontos ntiblicados em 10-10-70
NP '716.520 - Duar Aviação AgríNo 135.'717 --- Iiiropreagern Coratricola Ltda.
fugic com instalação de Amorteci Mento Fichtel 6 Sacha A. G. •DiverS0À
• Pontos ra ibl icados em 10.10.70.
NP 149.681 -- Processo para a
Hada Com. e Re p resentação Ltda.
Clorara)n . de Hiclrocarbonetos Ai:tá(impugnante do registro 393.293).
Arquive-se a impugnação.
ticos, contendo de um a quatro atoN9 680.808 - Jóias Laura Ltda.
mos de aarbono. e de seus derivatiw
inconmle.to mente clorados em l'us;
Prossiga com exclusão dossrtigos in.
gpstrIer, - P PG Industries, Inc.
dicados pela seção.
N9- Proces.so Para PraPaula 81 Cia. Ltda. (titular do reparacão de Alitoxi - Benzenn gistro 253.671). - Arquive-se o peSulfaa a t os de Metal • Alcalino REG LILAMP,NTO
dido de prorrogação tendo em vista
fVfons-, nto crannany - Pontos riuo á 27 do art. 166 do CPI.
blicadn3 de Metal Alcaliuó - MOnsanto Com elany - Pontos publicaArquivamento de processos
A
dos em 16.10.70 - Em .27 de agiSsto
de 10RR mata cio depósito).
Foram mandados arquivar os proN9 152.820 - Toca Taiscos oa Fo.
D iv w! g açã* * 9 .105
cessos abaixo por falta de pa•Pócrafog Para Figuras ou Bonecos
gamento da taxa final:
ria Brinouedos Mattel. Inc, -Pontos ni cados em 18.10.70.
No 440.577 - Metalúrgica Volta
N9 168.225 - Froco para, pro'Redonda S. A.
duzir SA .. 4ru eletrostátréar. /maio) L'
• i'REÇ(): CRS 9314
No 496.272 -- Cia. Brasileira de
A. In. 'Mick Comnany Pontos vi)
Fibras Sintéticas Nallonsix.
blica dos. em 16.10.70.
No 511.704 - Betubras S. A. PaN9 16a.933 - Sistema de Monta',
vimentações e Revestimentos.
cera de nm Motor' de Máquina ti,
No 515.935 - Dispetrol S. A. Ind.,
Costura The Singer Company - 3Ir
ponto!, " /t i1l Ts em 10.10.70
Com. e Representações.
N9 538.761 -- Cia. Art. de Ind..
No 1 .72.210 - APerfeicoament are Com.
ou Relatilios ao A parelhos de MasN9 573.402 - Guilherme Galharda
sagem nata Barbeadores Elétricos Martinez & Cia. Ltda,
N. V. Philipa'Gtoeilninnenfabrieirain
- 'Pontos nuotic .?doa era 16.10.70.
2%7° SC. t.
- Consórcio Internacioii".;aba ta
nal de Gerência e Adm. - Ciga 804,
nirei'or-Geral
!SOC# 1.!ie Vendas
Rodriguea Alvea..1
ciedade Civil.
.'
SCIViq08 e Sccoes
N9 604.626 - Angel Perez.
Ministério da Fa2enda
D. O. Ge
Ni? 605.050 - Atlas Comercial
Eq uipamentos e Materiais S. A.
.Aatakitoh• • pe.:lidou pelo Serviço de, Reembillso Postai.
na 19 da :.1,.tu1ro cio 1070
NO 62"1.293 - Auto Pôsto Zoológico
Ltda.
E113 Brasília
Pedido de ;,-;.31,...K.7,ctr?
N 9 627.956 - Comercial, IndusNa Sede do 1...)
trial, inip. -Paco Ltda.
S. A 'Com. o Ind .
o
No 036.917 Cromeação e Nique,
pedido de nrefer.::ncia. ria marca Alste,r nn•••n•*A../...n
!ação S. Benedito Ltda. - (Argui.'
briai S. A. Com . e -Ind. Urino núa
vem-se os processos). •
Anean Ind. e Com., 'dei Acessório
'41.1tonIobillsticos Ltda.
(oopente ct
t. MI têtrno n o' 193.957).

Itv icrofilmagem de
Docurne n tos
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS
' E-11/XAS EM 22 DE JCLHO. DE 1970
PATENTES CON'C

Vermos

nn••••._

136.513
140.218
143.591
144.657
145.166
145.277
145.337
145.596
145.613
146.349
147.495
147.967
148.366
148.550
148.735

Termos

Patentes
rs•

1:••n

Paten.tes

1

a
53.505
83.506
83.507
83.508
83.509
83.510
83.511
83:512
83.513
83.514
83.515
83.516
83.517
83.518

149.664
151.119
153.492
153.150
153.839
153.930
154.294
167.557
168.030
171.455
.173.101
173.210
173.550
173.609

83.490
83.491
83.492
83.493
8a 494
83.49J
83.496
83.497
83.498
83.499
83.500
83.01
83.501,
83.501
83.504

Têrmos

--

PATENTES CONCEDIDAS EM 27- DE JULHO DE 1970

Termos

107.130
107.467
127.963
131.674
134.280
135.511
138.577
140.460
140.846
140,915
141.380
141.765
141.770
142.478
142.940
145.333
/45.905
145.942
146.609'
146.793
146,854
147.1.34
147.421
147.733
149.796
150.181
/50.415
150.696
151.078
158.048
161.071
163,585

98..319

Patentes

83.519
83.520
83.521
83.522
83.523
83.524,
83.525
83.526
83.527
83.528
83.529
83.530
83.531
83,532
83.533
83.534
83.535
83.536
83.537
83.538
83.539

83.540.
83.541
83.542
83.543
83.544

83.545
83.546
88.547

83.548
83.519
83.550
83.551

I

Têrmos

Patentes

83.552
83.553
83.554
83.555 L-)
83.556
83. )557
83.558
83.559
83.566.
83.56/
83.582
83.563
83.564
83.565
83.566
83.567
83.568
83.569
83.570
83.571
83.592
83.573
83.574
83.575
83.576
83.577
83.578
83.579
83.580
84.581_
83.58í
83.583

121.257
128.324
139.671
141.767
143.763
144.655
146.200
146.420
146.574
147.315
147.402
149.137
152.475
.157.624
158.548
166.394
168.283
169.413
169.753
169.814
171.416
171.521
172.246
172.501
172.799
172.889
173.336
173.389
173.486
173.575
173.636
201.289

IVIODELO INDUSTRIAL

155.891
172.450

7.105
7.106

187.946
187.947

7.103
r 104

cEHTIFICADOS EXPEDIDOS

Termos

EM 24 DE

JULHO DE 1970

Registros

M--e.

1

Casa Edison -- 17 e 40
Eu1flina - "192. 9C4
230.99- 1 Tricolanclia -- 36
326. 907 1 Expresso , Salome Ltc s. -- 33
Reveplas 425.569
C8.115 1 assine e Damão -- 38

190.171

I
I
I

1

i

1

405.781
405.782
405.783
405.784
405.785
405.786

. ol

R e gisI;ro s

Marcas -- classes

Renascença
432.160
Sarco -- 11
461.045
Rad881ores Pinqufn -- G e 21
466.256
Nitrosin -- 45
378.649
Esmaltarte -477.005
Cerebos - - 41
488.848
36
Top Cat
489.698
1' -- 9
496.434
.8.1ulliny'on -- 10
497.035
Chaves -- 111
499.515
Carimbei -- 42
505.719
41
Condessa
503.927
Renault -- 33
509.082
Superfhae -- 6
513.31J
A E G. -- 6
,518.48
Lungarno -- 17
5'84.845
516.947 1 Bianco -- 5
Curso Vulgar -- 33
517.572
llokey Wolf e Ding A. Ling -- 36
518.636
Girator -- 6
529.022
13e-La -- 36
520.256
520.413 I Emblemática -ISTakunaelt -- 8
523.701
526.114 I Skefko -- 10
3 De Maio -- 43
527.662
3 de Alfaio -- 15
527.664
Igivico -- 8
534.792.
1Vlare -- 41
550.965
Olivetti -- 32
552.021
543.509
Esso ----- 31
563.669 I Emblemática -- 5
570.132 1 Guidoni -- 41
Wislene -- 36
570.866
571.060 I Sendahne -- 28
571.619 1 Kraflt -- 1
573.981 1 Prague Powder -- 41
573.962. j Prague Powder -- 41
575.233 1 Griflith -- 0
38
575.894 1 Beno
576.183 I 1-lidroflex -- 28
576.216
Toplin -- 36
581.074 1 Dobatex
48
182.483 1 Borcol -- 39
588.059 1 Neusa -- 41
Sears
585.82E
39
591.525 1 Emblemática -- 36
595.105
-- 38
598.812 1 Old Fishernaan -- 42
599.048.1 PYien -- 36
16
600.551 1 Nações thliciss
403.298 1 Expresso Ca~ho Transp. de Cargas -- 33
604.461 I Fastoo -- 8
Jequitay -- 25
611.505
611.537
Jequitar -- 5
Albefsa -- 17
619.549
Albeisa
619.551
33
Vinho clarete Sêco Saltem -- 42
420.184
blivesa
622.257
-- 39 •
36
Gully
624.907
Pohcron
-- 28
625:184
Thernao-Forged 7- 11
628.214
Emblemática -- 11
630.691
Nasa7 --- 21
630.934
Olival -- 37
631.696
Luitpold -- 1
632.563
633.057
Atl -- 38
46
Chernetron
633.249
A. Axruda,-- 6
633.317
32
Terrasse 1Vlartini
637.087
Emblemática, -- 7
637.121
Kremi -- 43
637.832
Green Giant -- 41
638,509
50
Nossa Senhora do
642.448
Gel \leiva -- 48
643.257
Ande -- 46
643.490
Cashmilbel -- 36
644.108
Cbsiderpa -- 20
646.890
47
Cosiderpa
646.902
Le DiX 13alenc8wa -- 48
647.677
Lojas Seba -647.737
Equiplon -- 22
649.196
Equiplon -- 20
649.198
EWgilplon -- 49
649,219
ANCAUX -- 41
650.258
20
Equifl/
650..505
Equifil
49
650:507 .
40'
Firooação
850.744
Eirfort -- 43
650.74821
Assoil
53.373
•f15:;:789
1 Do/za -- 23
37
655.796 1 Dolza

.

I

405.827
405.798
405.i89
405.790
408.791
405.792
401.183
405.794
405.795
405.796
405.797
405.798
405,799
405.800
405.801
405.802
405.803
405.604
405.805
405.806
405.807
405.808
405.209
405.810
405.911
405.812
405.813
405.814
405.815
405.816
405.817
405.818
405.819
405.820
405.821
405.822
405.823
405.824
405.825
405.826
405.827
405.828
405.829
405.830
405.831
405.832
405.833
405.834
405.835
405.836
405.837
405.838
405.839
405.840
405.841
405.842
405.843
405.844

405,845

405.845
405.847
405.848
405.849
405.850
405.851

405,852

405.853
405.854

405.855
405.858.
405.857
405.8511
405.859.
405.8E0.
405.861
405.842
405.863
405.864
405.865
405.865
405,857
4ns.us
405.849
405.870
405.871

4n5.871

40587"
485.878
105.875
40Ç,878

405,877

Sexta-feira . 23
Têrmos

I

D'ARIO OFICIAL (Seção III)
Marcas -- Classes

; Registros

Outubro

TERMOS

PATENTES

' TERMOS

144.063
144.107
145:310
146.182
146.347
146.652
147.372
147.429
148.211
148.288
148.443
148.492
149.418
149.714
149.844
149.931
150.090
150.488
150.765
151.206
151..398
151.913
152.218
152.294
152.40#2
152.544
152.616
152.857
153.016
153.724
153.771
154.389
155.028
155.187

82.626
83.627
83.628
83.629
83.630
73.631
83.622
83.633
83.634
83.635
83.628
83.637
83.638
83.639
83.640
83.641
83.642
83.643
83.644
83.648
83.646
83.647
83.648
83.649
83,650
83.651
83.652
83.653
83.654
83.655
83.656
83.657
83.658
83.659

173.697
200.521
130.564
131.135
135.508
140.472
142.207
142.993
143.171
143.831
144.267
144.387
147.291
147.303
147.499
146.357
148.851
149.375
149.5/5
150.676
151.313
151.838
153.580
156.931
158.671
163,415
163.444
167.964
169.524
171.721
173.024
173.152
174.086

"de

1970 301n,
PATENTEEI
M.

655.797
thaza -656.932
Artub -- 40
656.939
Dolza -- 4
656.948
Ekaza
13
652.294
Fantastique -- 48
664.243
Metropol -- 40
684.825
AI -- 9
665.124
Vigilante RC -- 28
665.887
Fludgonaa -- 39
668.542
Daisy -- 18
681.202
Emblemática -- 48
686.852
Pedstil -- 40.
687,741
Aaexania -- 26
688.049
13rahma -- 29
693.315
Ligacron -- 7
694.105
Dfllydap -- 1
691.230
Filamon -- 1
695.152
Pinucho -- 7
696.828
Filex -- 40
697.199
Emblemática -- 1
' 698.421
II -- 17
717.702
13 de, Maio -- 45
834.579
Vedose
31
245.742
HeUri-Ilór -- 12
288.636
Sapataria Guarani -- 36
293.924
Tcnstahl -- 5
481.570
COMPrfl040d -- 31
500.159
FUnna -- 11
51•.475
Frimisa -- • 41
515.478
FriunSa. -- 42
533.107
Porta Praia -- 38
536.716
1100 Lovers -- 8
538.843
EÇA. -- 8
556.422
Thinaerg16
567.488
Feltrin -- 36
578.425
Notícias Populares -- 32
•579.846
EG-52 -- 1
„ .
683.873
Pincelac - 28
603.954
Lasagno -- 16
607.483
Popi
010.396
13etumat -- 4
620.418
Emblemática --. 28
621.770
Gelpiso
1
625.647
E, CL Clary -- 48
626.607
Oreirned -- 10
628.943 J Moldurarte -- 16
631.317
Fotolith -- 1
631.846 1 Matevi -- 41
631.851
Bororó -- 41
631.852
Areda -- 41
631.653
Guatos
41
631.854.
13auchy -- 41
Ronanza ,- 46
682.499
13arbar4
637.543
38
28
640.139
Mascai
Fornus -- 16
644.193
• 644.889
Emblemática -- 13
Vent-Kr ,- 39
649.225
649.657
Rderar -- 21
Ptossil --- 4
649.990
650 . 647Futuranna -- 39
Cintilante -- 47
682.541
667.363
Dufli -- 28
Johnson -- 46
675,484
Inapermex -- 39 • • • •s
676.571
48
680.270 I Donzela
pender -- 17
687.082
Marcopiso
28
691.542
691.628
Siflex -- 28
696.882
M9 1154-- 28
019.413
MIgó -- 48

405.878
405.879
405:880
405.881
.405.882
405..883
405.884
405.885
405.866
405,887
405.888
405.889
405.890
405.891
405.892
405,893
405.894
405.895
405.890
405.897
405.898
405.899
405.990
405.901
405.902
405.908
405.904
405.905
405.905
405.507
405.908
405.909
405.910
405.911
405.912
465.913
405.914
405.915
405.916
405.917
405.918
405.919
405.920
405.921
405.922
405.923
405.924
405.925
405.926
405.927
405.923
405,929
405.920
405.931
405.932
405.933
495.924
405.935
40a.936
405.937
405.936
405.039
405.940
405.941
405.942
405.943
405.944
.405.945
405.946
405.947
405.948

•
• PATENTES CONCEDIDAS EM 3 DE AGOSTO DE .1970

TERMOS

PATENTES

TEamos

PATENTES

127.839
1.20.092
À81.164
185..205
186.5"!".
137.119
137.748
188.607
140.749
143.600
144.061

83.615
83.616
83.617
83. 618
83A19.
83.620
83.621
83,622
83.623
83.624
83.625

155.364
156.985
157.471
158.244
158.316
158.576
158.990
159.052
159.227
160.8811
162.093

83:660
83.681
83.662'
83.662
83.669
83.665
83:666
. 43.667"
- 83.668
83:669
83.670

•C=•

83.671
83.672
83,586
83.585
83.586
83.587
83.588
83.589
83.590
83.591
83.592
83.593
83.594
83.595
83.596
83.597
83.598
83.599
83.680
83.601
83.602
83.603
83.604
83.605
83.606 .
83.607
83.608
83.600
83.610
83.611
82.612
83.613
83.614

MODELO INDUSTRIAL

168.061

07.107

172.113

07.108

DESENHO INDUSTRIAL

180.662

00.074
•

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 3 DE AGC ISTO DE 1970

Tèrmos

638.114
638.609
.638.6E5
639.696
, 640.469
640.832
642.569
64'.559
645.833
647.638
650.234
651.765
652.204
.655.143
663.640
668.040
681.037
672.769
672.837
676.303
677.459
678.511 •
679.910
681,3/3
681.568
4U.683
684,453
685.157
' 685.532
- 685.979
- 7.085
.687.099
4 A87.202
687.842 •

Marca

Tfla
10
1 Stabflion -- 46 .
I Maracanã 1
Armosli p-Montai
11
1 I3asacryl -- 1
32
1 Jepco
M. Marathon
Salomão -- 26
1 Jaeafley
Desealve . -- 19
J Deca -- 10
49 .
1 Niagara Miralva -- 48
Fuflbreaidf
1' .
Eastman 910 -- 20
Emblemática -- 39
Maraiucate
---- 18
1 Ernblenatidea
1 Serenata.- 48
'Sant, Duaion ,- 30
.Convertible' -- 17
-Cgcavas -.- 7
' Topz. -- 10
Flynio --- 4
A. V. -Tibo 7- 13
Potengi
Superde,
Versalon 13ender -- 1
Códex - - ".
Pern,alose - 1
Head
-- 48

--

Classes

1

'1)

Registro

405 991
403 992
405.993
40.1 994.
405 995
405.996
405 E97
401.998
405.199
406.000
406.001
406.002
406.103
406.004
40:3•:',05
406.006
406.007
406.308
403.109
408.010
40J.011
406.012
406.013
406.014
406.015
40t;.616
406.'117
408.118
40e. $19
40r. 620 •
106.021.
406.022
406.023
406.924

23
3014 Sexta-feira
. .

(:.:, ,: ) ;,, n
........... n•nnn ...yn•nn••n..-......., ..nn•••••n• .........,

LEA0 OF.C'A`.
____ _ ______

--

. ____

15,4'a r--

••

;

'

791.029 . Emblemattea - 43 .
247.363
; Ótica Preeis5o Ltda. - r. C.
247.363
374.260 I Carine y. - 1 .
Emblema fica -- 33
464.655
Frota - . 10 .
477.881

Dut2n1 .- 4 .
Stella -- 40 .
"R" --- 11
Nitro Quimico

22 .

Emblematiu --- 3d
517.110
Manel , t1 -- 46 517.526
Golyncsic - 46 .
519.457
Pec..!. o l.
521.127
522.020 I. Sai4a Elena --42

'

522.021 1 Santa Elena - 42
523.019 1 Ter' Williarra. --,• 49 .
526.946 1 Nukemite - 1
532.949 \ Caseade - 44
Brisazul Samista -- 37 ,
541.005
.
CipEa s -• ;
546.382
Muutste: ---- 1 .
557.816
114ehierr -- 8
575.320'
578.270 1 Nen-Com - 16
Emblemática -.- 26
590.753
Emblemática -- 20
590.765
Glamorene -- 46 .
600 488
600.819 1 Iretama --21
616.280 1 Cruzlánda, • -• 23
617.376 1 Novasilk - 23
-,Ferromat - 18
018.595
62 1 .332 , Emblemática --2

623.110
824.324

624.361
826.567
629.173
629.176
631.687 -

Basawl -- 1 ,
Thernie-n1,:: ---' 11 .
Starflito -- 28 . .
Anap;uilla -- 1
rtexanthin --41 .
Agrib011 -- 41
Frig0Eaar - - 41

.
*Viala -- 41
Cresa --23 •
634.439
Philips -- al, .
635.517
.,
637 133 1 Iadê -- 38
637.666 1 Mlzona, -- 39 .
1 -

834.245

eoncetdas

Patentes

Registro

C.
-- .,0,S::eS.

:

4 cit .

em

agósio de

PAT - IN*1-ES

TEP1\10S

1

-

5::: .:.21:::• c F. '.:, , -- ir
51G.23: , Cjervc.':.e: - 3
f326.1..,:2. .-Fabrisic, •-- 26
519.117 i setraid. -- 31

521.526 t ins..le:lions - r
520.,1`.: 1 tien)aci -- 1
F Si . =517 1 Piir.Ool -- Is
52Y 53 , San.,'. •1..3fv.,t.-70,-• - 'dl
-- ';
'
i .D.iiilni:
P
53r,..11
' 533.650 i c;5 ,:ce i en •-- .•' n
533.065 ! Asa "Exan,..0 - .• ,i 1
533.039
41
T'- -53-i '69cais
i
53c.!-,37
.5:-4.9•6

1970

•

1
1
I

406 032
406.033
406.034
'
.106. 03
2
406.036
408.037 40r).038
406.039
406.040
403.041
403.042
405.043
.106.044

478.1';17 ! v errfilarda - 4:3
484.243 " Sur)(4. 24op0(3:3 ---42
499 783 , , ud-r1.1:n. - ''"
1.57.0:' .d , "Mcalc r., 1011 - lt;
500.56' 1 1\-::1%.3 - 1 .

44053.951
04
405.952
105.953
405.51
405.955
4.03•55
.10:-. .951 2-05 9 58
405.959 ,
495.4::0
405.961
405.ç732
403'.962
4.1005
.353
•10;-: 266
967
' 405
4O2.021
425 963
-'91,1 970
405 97 1.
105 972
405 973
405.974
405.073
40 ,, .976
405.977
405.978
40;,.079
405.930
4i.!5 981
403.922
405.983
405.984405.435
405.986
405.987
405.965
405.989
405.990
_

,

TÉRMOS

".::n ;.1T.Ci

•

406.025
.,
. •
406.023
•
•
406.327
; Emb len-n11.-d ca -- 4 3 .• •
,
3.A.n 8G
403.26
0
-- '.1
147.972 1 Monto . rãstello
406:099
. 1,
;
441 (1:', 2Similee
2 OG.630
Pimpatex
-- `:1
452.314 ; Univ
40d.031
423.457 1 St3o.,‘ - ,,!
405.949

9
112.609

479.350

...1J.,:i

I

896.0'92 1 Bete- - 27 .
Vitrocrii ,-- 1
I03.18:.

482.763
496.82:5
503.230

o

1
1

1
691.533- : Orthocrin - 40 • .
092.332 1 Ftiscal - 28
692.639 I Frandife - 41

AC '1'-'1O 1.-. E 1970
•

i 1-4-4-:,s1;0
•
1

1:ias

I:

-

CLItu:);:l ,!2 1970
..."'!....)
-n..n.--. n...-n.n--- Z..........!"."...""..""=*.".."... .--

CE i'VJ. ....0'1CADC-S . 1::::-...PE l'A.1 -:03 11:1\1 - 4 Dr.

1
Têrmos . .1 .

_

PATENTES

I LL1133.1'á
!i.,u.i.):.zi

'10t63(
4 (1.10.44f{
44n..004481
-100.049
• 406.058

406.151
400.052
400.053
406.854

,

'i .
26 .

"
525.S56 ' 1.16iaís,)
42 ..
5-fj.; -'ç:e 1 Lubars)
4,5 .
530.965 ' Laters
G.
541.754 1 Iv.ini
:a.:
541.252 ! Ultra:en Ct':ir .
e- .
550.564 3 'Durex
::ti .
552 635 1 Airailziol.L
1 •
::..":. r,09 1 VigHa n i-c
. .
55i , .153 ; 13enfice.
592.753 . . Noil-Ce:n ' 4 .
50 .
Non-Cer
565.921
.
6
5.7 .284 1 Coek
11
569.2,57 1 Finleik r/ Jc4,mba
Bia
'r is
570.460
'4)
C:,laen.--(W.(11 2
578.672
580.025 i 1.117alite -- 2t.
550.925 I .10,ival -- 8
1.
563.27'7 ' Sparklm-'
'1 .
584.600 ' Elfltar',;..,
Embleniáiu. - - 47
583.{.57
1, .
565:2771 Supramesn
587.54C ' Estracla dc , r( 1 . re --- 59
580.235 I Glacliadcr --- Si
594.111 1 fie\16Ia Boni 05á0 -- 32
594.49:1 1 Autufleap -- 8•
595.201 1 EraseiNe -- 11
596.4:1 : Lu:. -- 45
600.071 1 Philemeno -601.31C ; Plasbatá - - 1

406.055
406.056
406.057
40,3 058
4'4; :000(5f:
401.062

:1.02,
»:16.065
405 060
,i06.067
400.069
:0:5.000780
406.071
403.072
405 173
105.074
102.075
4 05 076
-405.077
-.05.078
106.079

,.

ZM88?
4N.082
400.08S
4136.,:84

';

11
602.897 ; 1i. C. I'. - 8 83700.
602.903 , 4.f . Ii. E. -- ',i,
107.406
83.673
83.701
111.132
601.806 1 Nieola --• 2;;
148.403
.674
83
.33.7 02
7
113.37
6/2.511 -; M-(alturas em±r) 1.-.Kr iet:,ptero --32
153.623
83.675
33.705
127.163
'
615.149 1 Res;.npla
153.921
8.3.676
83.704
128.811
621.16,-; ' Ames p -- 15
154.151
83.677
.
82.705
130.036
TA101-31etan -- 25
154.267
624.752
182.673
i
83.705
140.041
1' Lulwilar -- 47
625.6
155.614
83.679
82.707
49
140.247
627.92'. 1 UYsinhe
155.928
83.630
83.708
141.263
622.659 1 Sanepar --- 10
166.045
83.681
83.709
141.472
636.774 1 Resel y23
156.729
03.682
83.710
630.870 1 AIehicala -- 48
145.578
153.250
83.683
33.711
630,094 1 Cafe Ititurii -• 41
146.263
158.523
83.684
83.712
145.372
631.723 1 Coleçá o Bazuca -----32
158.569
83.685
83.712
147.027
631.720 1 Cele4o Vlileen,) . r--:,
159.373
83.686
83.714
147.113
631.733' I Emblemática - 23
161.884
•

i

147.192
147.878

83.687
23.688

145.912

83.690
83.691
83.692
83.693
83.694
83.695

163.701
164. 338
166.995
167.745
169.532
171.522
171.568
171.60 4
172.983

83.697
83.698

•589
173.

83.689

147.930
1.49.922

149.138
149.442
149.484
150.017

83.696

150 .076
151 .286
152.086
152..677

173.025

Industrial

_________

i

i
1
1
1
1

7.169
7.110
7.111

83.726

180.331

83.699
mocuno

165.085
167 .769
168.352

83.715
83.716
83.717
23..718
83.719
33.720
83.721
83. 12 2
83. 723
83.724
83.725

1

176.156
161 .013.

•.

7.112
7.113

1 .
---------

Z.°92
100U2
436.089
00a999999°1•4325
4110
n.093)::6:;1;¡:....600

406.096
406.27
l
408.099
400.100
305.101

406.102

6:31.732 ; EroblenaStica - - _25
406.103
- '35
663321..47:331 I . IpSeufbillielitiptiea
406..104
6
,IiN..11.2
r-r,
032.153 ' Auteesperte
37
.
AbilOrial
-.632.351 1
406.107
611;.407 1 Valmel , - '-''
406.103
c„--;(),2,73 I Parnda - 36
4,,_006..1101.90
635.543 - ) 11,W1 ,. - - • 1
Moreira
-43
1
.
8•8.761
.
405.111
639092 ; PA , -- Me --, 58 In, Imo'orliário)) •-. :+s I
daa;.112
-641.278 1 SE -- Con-sfrutera e
1.309,1.111,143
.vei:; •• - 3: .; . ti
! ' 641.279 . 1 SB --- Engenharia e Ineovp.' de Inió -• 33
Imóveis
641.280 '1 SB ---.- Inccrp. e 'Vende Sede
0 8 .115
Imóveis .... 22 . .. . 11
SB -' En genhsi ; a e Min..
841.281
4 1 .110
41
841.700 1 Mec-Verde -1
642.757 f AITIbianC E - 45
.'00.118

642.762 1 Inedit -- elti
642,773 , TO . et Moi -- 48
' 644:171 1 Ilarn-Iiif -- 41644.904 1 Emblemática -- 43
645.855 1 Perewilva --40
645.663 1,I,ider -- 28 645.755 ; Visorama - 49

;

J06, 19

1

Jr8 121
:::::(32

1

AC.12.5

1

-IN; . 124

•
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DIÁRIO OFICIAL "(Seçá.o- III)

OuluSro' aà

:

Térmos

Marca.- Classes

PATENT'ES CONCEDIDAS EM

Registro

gkirát

AGOSTO DE 470 •
4•••••n••n•••n

652.816
Ernblernática -- 23
656.486
Bandura
658.633' Duobel -- 40
659.192
Engenharia --33
661.201
Aguadope
4
664.003
Labor-Lenho --26
664.749 A Gaivota -- 7
666.112
Fixotac -- 1
666.779
Nugget --46
667.062 Aval --48
669.043
Nezánelhin --43
669.550
13anátia
47
670.451
"A" --40 670.455
"A" -- 45
670.459
"A" --48
673.034 Lan asYn
1
674.926
FUmÁplasa -- 28
675.725
Emblemática9
676.821
Excel -- 17
678.102
Bonanza --7
680.973
Daelé --39
682.620
Clumntleler --18
683.407 Kibors -- 7
683.408
Kibon
9
683.528 Sem-Fim --28
685.534
Super net
46
687.205
Vytaeord --28
687.308
Granal-- 1
689.858
Maldeplac --26
689.857 Reveplac --26
891.483
60-3
1
696.261
Tropilux --1
698.035
Brasit ex-Polluner --.30
700.175 Parliarnent -- 39
703.107
Arrastão -- 28
703.415 Tedplas --23
756.754
Cora gum 1
789.219
Cavalier
42
902.998 I Chez Mel -- 36

•
406.125
406.126
406.227
.406.128
406 129
' 406.138
476.131
406.132
406.133
406.134
406.135
406.136
406.137
406.138
406.139
406.140
406 141
405.142
406.143
406.144
406.145
406.146
406.147
406.148
406.149
406.158
406.151
406.152
406.153
406.154
406.155
406:158
406.157
406.158
406.159
406.160
406.161
406.162
406.163

#Rmos•

I

I

PATENTES

T`Êpxos

I

t
,

.PATENTPS
•
ffila

113.682
121.746
122.910
130.031
140 038
140.195
142.738
143.115
143.229
143.353
143.694
143.786
- 143.872
144.016
144.866
145.276
146.209
146.870
148:656
149.275

83.822
83.823
83.824
83.825
83.826
83.827
83.828
83.829
83.830
83:831
83.832
83.833
83.834
83.835
83'836
83.837
83.838
83.839
83.840
83.841

149.924
150.946
151.106
15/.272
152 272
155.832
156.779
158.515
159.716
159.718
.161.627
162.392
167.510
168.553
168.556
169.963
173.233
173.316
173.318
173.611

83.842
83.843
83.844
83.845'
83.546
83.847
83.E48
83.849
83.850
83.851
83.852
83.853
83.854
83.855
83 856
83.857
83.858
83.859
83.860
83.861
- nn••14

MODELO INDUSTR/AL
TERMOS.

I RATENTES

162.028
167.514

07.118
D7J19

~Os

179.183
180.639

•n•n•••••••••nn•nnn•n••:....n.
~~.11•nn••n•

Consolidação das Leis do Trabalho
,Noraçõwá do Doe.- lei. n." 229 .29447

DIMGMIO
PaEçoi • ier$

VENIX1à;
Guandffire

ange ltat 'Vendile: fim Rodelgmet Alfveó,
Agenela 14 Milhado da Fazenda
Atend". a ~08 pilo Senkka 4$-Nada*9 Peottii
Han batam

kettits,1511.
At

PATENTES

07.120
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DIÁRIO OF;CIAL

(Seção III)

Uutubro :le 19-iu
_

• •

PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PFRIVILEGIO
nampoos....n

através do cnnduto de, descarga, agindo dita pressão de ar simultitnaa..

ELMO NO 170.036 de 31 de maio de 1965.
Requerentet MARIO MENOTTI CANIATTI a SÃO PAULO.)
Privilegio

de

mente no lado de fora de

dita poro

de parede eléstica em uma direção

de feChamento de Távola-

InvençÃot APERFEIÇOAMENTOS EM ENCERADEIRAS DE UMA /

NO comei

Reivindica,se de acIrdo a prícrid.r.i.s. d.o pedido correspondente .
depositado na Repartição de Patentes da Sucia, em 16 de março de 196h

ileivindicaç gef .)

•

1 - Aperfeiçoamentos em enceradeiris de ama asceve

• sob o n 5 3237/6h.
- Ponto MI 1 do total .d4 11 pontos a9r~bord53,

oeracwricadoo laica/amante peld fato de os feixes de cerdas, foi-

tos de preferencia com orina aninal,serem diapostaa na placa de

Fig.

base da eseriva segundo alinhamentos helicoidais, e cada feixe es
tendo Dentado em pequeno bocal formado pela prOpria placa, salien-

ta de sua face inferior, e que o aprisiona firmemente e semelhança
de um pincel, ditos alinhamentos helicoidais delimitando a formação
•
'de condutee intermodierio9 de.ventilação./
Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados./:

TERMO N o 170.112 de 2 da áunho de 1965.
Requerente: MUNI 'ISHITIANT _zéle Nulo.
Privilégio de Invenção* "AVERPEIÇOAMENTOS 'È61.tNháRUPTORES"

.RE/VIRDIcAÇOES- 1- Aperfeiçoamentos 'em interruptores, aplicados para o conaaua
de acendimento simultâneo ou separado de um par de lâmpadas, oarao.
terizadoe por compreenderem uma armação em quadro retangular, ou de
outro formato qualquer, em cujo interior 4 previsto um eixo transversal giratério, de senão retangular ou outra, eixo Sete que tea
solidário um par de placas metálicas, alongadas e justapostas, cena
tituintes doe contatos miSveis, e correspondentes a duas lâminas metálicas e fixas, dispostas uma em cada lado e em alinhamento trane.
vertei com os oontatoe móveis, ditas lâminas 'constituindo os conta.
tos fixos do circuito de alimentação de corrente elétrica proveniaa
te da réde para duas lâmPadae, preferentemente de inteneldades lamk
mocas diferente.. "1v
Vontb A2 1 do total de 3 pontos apreeeatadoe.

TERMO No 167.754 de 12 de março de 1965 Requerentes SVEN ALGOT JOU LILJENDABL - MACIA
Privilegio de Inven #1ão "VÁLVULA DE DESCARGA, PARTICIILARMERTE PARA
•

SANITIRIOS"
REIVINGUACerd

1 Válvula para passagem de descarga de um vaso sanitário ou
semelhante, caracterizada pelo tato de compreender um cano com ume pot
gão de parede elestica e uma porção oposta de parede rígida, tendo dl'
positivo de contraio adaptado para agir, ia dita porção de parede plia
tica, para mente -1a, quando dita Telvula ceai em posieão fechada, subi
tancialmente em contacto de vedação com dita Porção de Par e de r fiti a e
tuando dita válvula está em pOsição aberta, pua manter dita pergio
lástica em relação espaçada cem dita perção de parede rígida, • de dita válvula, quando em sua posigio feohada, manter um desabe' de kC*.
ma dito vazo sanitário ou seeZlhomte, • de dita egatt ser dasoirrffidapela válvula que •sti sendo aberta Por Prealka d e ar. ~UM, a 420

1

Sextalfeira 2.J
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'

Outubro de 1970

TERMO Na 87.535 de 294 0
7 ::Onhe I$ 956./

tERBO No. 161.651 de 10 , 1e , ag8sto de

Requerentes CENTRITUREX e: FRANÇA,/

Requerente: MAVINARIA TECE, DEI, NORTE DE SPARA

Privi14gio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM MMUINAS PARA - A NARlág&
DE TUBOS PO r' ".0;02MidA-CÃO,/
ReivindicacSes./
/ . Máquina para A fabricação de tubos por centrifuga00. /

comportando ama forma cilindrica apoiada sabre correias dispostas entre
polias animadas de um movimento de rotação, caracterizada pelo rato

de

comportar, pelo menos, ama correia disposta de maneira a apresentar /

1964,/

SIA, =ESPANHA,/
Privilegi; de •Invenção: APERPEIÇOAmENTOS NOS MECANISMOS DE
comeu
DOS FIOS DA TRAMA NOS TEARES SEM LANÇADEIRA./

Pe i vindicaçã'es./ •
1 - Ap erfeiçoamentos nos mecanismos de contrae dos fios
1,
da trama em teares sem lançadeira, caracterizados pelo fato de que as
v eretas - fiadeireS
de apresentação dos fios da trama podem atuar, ao /

descer e subir em conjunto ou individualmente cada
var eta-fladeira, /
sor estarem curvadas na parte inferior e
alojarem uma guia por onde /

Suas hastes cruzadas segundo um ângulo agido , sendo e fOrma assenti:~

passam os fios da trama, um em cada guia, para que a pinça porta-tra

no dito ângulo entre as ditas hastes./

las ao passar pela cala possa levar um ou mais fios da trama segundo a

Reivindica-de a prioridade decorrente de igual pedida /
de patentes depositado na RepartiOo de Patentes da França, em 30 de 12
nho de 1955 sob . no Pv.094.851 e seu adicional ne PV. 57.307, de 19 de
junho de 1956.-'
• Ponto no / da

total

s

conveniãnela do tecido, e que no caso de rompimento de
qualquer dos /
fios da trama, tenha lugar a parada do tear,/

•

A requerente reivindica a prioridade J.o correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes da Espanha, em 25 de setes'
bro de 1963, sob na 291.978./

de 15 pontos apresentados.'

o onto n c 1 do total de 4 pont
os' aPrasent.adov.,

TERMO_ N o 201.831 de 16 de

.

1968

R equerente: FADA S/A FÁBRICA DE DERIVADOS DE ARAME, . SA0 PAULO

TERMO a li 135.059 de 15

Modelo Industrial: "NOVA CONFIGURAÇÃO EM PALHA OU LÃ DE AÇO E SIMILARES'

Requerentes CLIN

de dezembro de 1961.

OMOHIL-WERK GESELLSCHAFT NIT BESCHEANnTER HAFTUNO,

ALEMANHA,

NEivINDICACDU
1 NOVA CONFIGURAÇÃO EM PALHA OU 12: OZ AÇO E

sImmus,

constituí-

da de filamentos de aço, caructerizada por i;stes filamentos disporem-se eu

PrivilOgio de Invenção: a CASA
D ESMONTÁVEL, DE

C0NSTRUÇA0 LEVE,DESTI4
DA A SERVIR CIMO . STA
BELECINriNTO HOSPITALAR O

voltas concôntricas, conformando no total lime. elipse de csosesura propor-(

• cional. e dimensOos correspondentes à utilizaçáo.
Ponto N Q: 1 do total de 2 psntos anrer,;.ntadca.

o

1 Casa desmontável, da construção leve, cora base retangular ou/
quadi, a;la e destinada a servir como
estab elecimento clínico (hospital).
proNlda com paredes, soalho e teto rí
g idos em forma de chapas, que
pol
sem ser fi-memente reunidas entre si, de maneira dobrável e/Ou dosmonté
vel; por Meio do
tranquetas fãcilmente removíveis e que possuam um tura

'

nho ?ou uma distribuilão tais qie os elementos em forma de chapa possas
ser'expilhados planamente, c ara

ctertzade polo tatu de que o elemento de
construção que co nstitui o soalho da casa,
s usceptível de 's ustentar cai.
gase ser pisado por p
assou:, consiste em um corpo em forma de caixa g

jore,

ca, Chata, resistente à torção e fabricada, por exemplo, por melo da IA
ma talha de aço i
nomid:çxu; do :.a.:±1),I.a 'le+gudav 1%1
auporte relativas:unta
altos, colocados sObre as p
aredes laterais da caixa ou formando estas
e
es tehdendo-se, mais ou menos, ate
um terço da altura das paredes da
Otà
sa, suportes esses revestidos com tábuas ou partes.

de parede que encet

3018

Sexta-Telra

.•

'gim os oompartimentos, ou formando as prSp2iai paredes da limitaçáo
•

e

da

T2RY.:à r.2 185.204 da 10 de dew3mbro de 1964./

ainda, pelo fato de que, paio menos, uma parte das paradas

00/1

alàobio dafgb Ah 44

?.rivilegio de Invenção' DISPOSITIW APANHADOt.

os suportes que formam as paredes inferiores

O DURANTE A COLMEITA,/

4

Re1
....
1/
, ~22,41

da-casa.
Isiviedica a prioridade do correspondente pedido dspositado na
lepartiqgo de Patentes da Jilemanha em 16 de dezembro de 1960, sob o
S

I

lequPrentet TUPB1,0 SPINDLE CO., INC. rE.U.A./ .

priores pode ser dobrada para dentro, achardo-se a outra parte ligada,,
de maneira desmontável,

Outubro.de 1970
SemeneemeemilmeffliWO.
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àtd

•

.1 - Um dispositivo.apanhacior ti algedlo oaídO &O coe'

112

10 durante a colheita,. caracterizado por compreender uma correia OCR
1
fim flexlvel, meios para suportar e acionar a dita correia InOIRLAÃO

47•432 1/37 f.
Ponto n a 1 do total de 17 pontos apresentados.

meios elásticos pivotadoa em uma extremidade

entre as poroBes rinall

4

curvas da correia e ligados na. sua outra extremidade cem uma p0100,4

i/2

11~111~1

san—I-1-1
111n•

final curva da dita correia, os ditos meios elástieo$ forçando a attX

00=0

para baixo e em-contato com o
solo, uma quantidade de barras apanhadoras fixadas 'a correia ,
barra incluind0 uma base em conexão com a correia, um gigo de dente$,

porção final da correia elásticamente

ammel~raene

projetando-se da dita base, os mesmos ela cada barra sobrepondo-se

5
base da barra adjacente precedente, as ditas barras situalgO*Se gObt

et)

postas e em contato ao longo das extens5eS dos lances da dita aos'

!IRMO V9 201.541 do e de agasto de 1966
Requerente: WILSON WILSON RENDER e GIAN FRANCO VIVIÁNI =

roia e projetando-se tangencialmente da Mesma em tOrno das respeoti*
o
vas porções finais curvas, os ditos dentes de cada barri apanhadora/.
sendo substancialmente, planos e espaçados lateralmente, lese espaoa

SANTA CATARINA

mento sendo sUbstancialmente igual em largura 'a largura dos dantes *

Rodeio Industrial: "ORIGINAL CONFICURAÇXO pilOPORCIONADA A C0NJUNTO.B0n/m4
•ROTATIVA PARA STAFF DE I SINALTZACÃO FERROVIÁRIA:"

permitindo descarga de materiais não desejados durante o uso de

correia;/

ftEIVINDICAÇOES
-

Donto n o 1 do total de 32. pontos

ORIGINAL CSSIFIOURACAO PROPORCIONADA A CONJUNTO BORINA.R0

apresentamed

TATIVA PARA STAFF DE SINALIZAÇA0 FERROVIÁRIA", caracterizada pelo fato de
iompreender um corpo cujas faces inferior (1), posterior (2) e frontal (3)
presão retangulares e p lanas, enquanto as laterais (4), também planas, a
sentam formato especial, .resultante do arredondamento (5) seguido dç de./
élividado (6) antero-supeTior proporcionado por uma capa (7) que recobre/
4

totalmente o conjunto, exceto as faces laterais e a metade inferior da fa

est frontal, sendo &intersecção desta com a superfície em declive (6) de!
,lim itada p or uma saliâncla ou degrau (8) horizontal; Para a frente, dito/
1 corpo apresenta uma derivação (9) de formato irregular, disposta na horizontal e orientada angularmente em relação ao corpo, c t ele unida no po2

•

to de maior afastamento, por ramo (10) recurvado, a guisa de reforço, pro
!ida de um furo (11) vertical delimitado, em ambos os extremos, por rebor
dos salientes (12); co dada face lateral se salienta um extremo (13) do /
eixo magnético da bobina interna-e. abaixo deles, situa-se, de um lado,
ma bandeira (14) móvel, e do outro, um gancho (15) móvel., ambas interliga
das pelo mesmo eixo (16) tendo a bandeira, em formato de "V" e em cada fa
ce interna dos braços, ímãs em placa (17) enquanto que o gancho é uma pe.
a alongada, com o extremo inferior (18) recurvado para cima o o suportes
i
provido dá encaixe (19) no qual se incrusta, parcialmente, uma p laca Unia
' pada (20), tudo como o substancialmente descrito no presente relatório e
ilUstrado pelos desenhos que o acompanham.
Onico ponto apresentado

TSRMO Ns 168.478 de 1 de abril de 1965„1
Requerente, VALVE CORPORATION OF AMtRICA
Prioll;glo de Invenção: BOMBA ATOMIZADORA./
Retv-lndicac6ead

Bomba atonttzedora, caracterizada por compreender
um cilindro adaptado para ser montado em um recipiente e tendo uma /
entrada para receber um líquida do recipiente um pistão reciprocável

15

no cilindro entre primeira e segunda posições para efeito de ação de
bombeamento, à dito pistão incluindo uma haste de atuação projetando
se do cilindro , e incluindo tol pist'ão elástico °armaria° tendo ex-

tenso axial não maior do que o seu diâmetro, um elemento de válvula
de aeração de aço positiva iuluindo o dito pistlib, permitindo ar
exterior passar através do cilindro para o recipiente ceando o pis .
tão se ac?lar na Sua segunda paolção, Esse elemento de ve/vula sendo/
fechado ~impedir passagem de ar Quando o pistão se acha na prl .
acira posição , um arranjo prevendo uma passagem de deslarge do ci
lindro , uma válvula controlanao essa passagem do descarga e fechar,
doaae em resposta , ao moal.manto to' pistão da primeira ps/a e segunda!

a-f ira ,g3

,
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2h19 !
^Jegg5#41=25

itRHO, , Nd 212.096 . dø
- 3t de -SettmbU 'de
1963:'
Aequerente: JOSE . BAROSA DE 0
41VEIBA:, .. PER/IMBUO.:
Privilegio de
o: PROGESSO;PAEA 51EAÇA0 DE:ÁNGULOS
ESQUADRIA,E m49pp.41 . p• lis o
RE:1/1E12p

thaióViiiíe4W
.ARGA 4 0 ers .cc. (i
'''gem emommemlues C9 pecado iÜtISR dO OCO° comi:retoma mo por 5
dO! c$12n6o
' o ao p'
íieto # o dito oilirgrèí
,i4aisiatáihtels4are We's
-,

álvelie l íti 111À Pomelo

cemP r etiVa
0 duo platEo Eabzwi~.4(3
de Pende;
2
QACtOPtoril Ge Ãleula quandoia
h plstlb me acha
na Friar.kwi pdhi"' e am elemente
.
rieide da cA01.0, w
Np PactEo 4 pasto eili contato com porgEes
=t
Be riOrloaa do oisto
parafo,
topada
ear
enta9eco
e
.
442~~
1
dote atIMO gelando 0 mesmo
4 mo
i'UO dD figlEafira Dee a monda
pcsig:o pia% efeito de
hoecumanto.1
•
'POCO 40 1 00 tOta.1 .
44 3 Boatos coresenradond .,
_ . . ..,.-

£04~

\..P2p:

uutubrd T c1W

/.5

1 . "PROCESSO PtRA P1ZAÇA0 DE ÂNGULOS DE
ES QUADRIA E MÁQUINA PAhA
, O REALIZ .AR " etera&erizado
o p rocesso p elas fases op
eratórias em eonyuz
to de prover o corte de duas pontas do perfilado
m etá lico em linha
t ruz'
;
versa' inclinag 45 graus em relação as bordas, ?Mini dontro do ambas
as
Pontas ps lados de uma peça ortogonal p
rovida de furos ou va zamentos em
pontos a de q uados, em dispor as duas
p ontas assim j ustapostas e
oo ntendea
p eça .
ortogonal Lm frente e sugerido a ação de punçóes
l ocalizados porreg
pond e n temente aos furos ou
v
azatentoa da peça ortogonal inserido o
.t.D
disp arar contra as p
aredes externas dos p
erfilados, e nas locaUzaçóes
correspondente a q uáles furos ou vazamentos da
p eça ortogonal p
unçóes que
pro duzem mossas que p
enetras nos ditos furos ou . vcn zamentos.
P onto n e 1 do total de 5
p ontoo apresentados.

1

t$

TERNO Na 2101292 de 8 de aggsto
de 1968

Re querente: COMERC/0 E INDUSTRIA

DE Pios tOTOPIO LTDA'= =
s310 PAULO
pl4d810.1pflustnej PUNOE OR/OINAL
MODU
ABENFEITZ

o

F/NASt!

PARA Mais I. .

iRÀ1VIKIQUE,41

.0 6D1r0
E ORIGINAL Nono Lm ENFEITE PARA BLUSAS
•

F EMININAS,
guo Se et:treteira e ssencialmente
p or ser o novo modó/o
con stituído por 4ou similar em alto relívo f
ormando' um vaso (1) com o,
'centro de UMa 0U e
o contam ° formado por urna tira
(2) em cór oirerente;
,
'medo vaso (I) de formato p
arabélico, e saem 'dele duas hastes (3) do
mau ,
primento aproximadamente igual è
altura do vaso sendo uma das
bastei / /
calor que a outra e na e
xtremidade de eus haat° há
uma 'flor (4) torm5da;9
Por um botão (5) formando
.5 m i do -contpal
eixo linhas (6) r adialmente diA '
Seetas que taxam as tuas
pétalas.
Ponto me / do tot41 de a
In/capão de te eld0

ponte,' aPreeedteUet

8 lp, I

TERMO N0 173.5z-7 CO dO CO

seuemoro 00 1965
Requerente: XEROX CORPORATION - E.U.A.
P

rivilégio de Invençao. "APARELHO REPRODUTOR XEROGRÂFICO"

NDlCAOpg
1 - Uma maquina r e p rodutora para
r e p roduzir sabre
£61haS • de
Material de registro_g_ã_c_tal_l_o_a
ct.z-d por compreender:
n disp ositivos para sustentar uma imagem
a ser transferido;
disp ositivos para t
ransferir a dita imagem para as folhas de
er,lal de registro quando em contato com os ditos
di s p osÁtivos
de
sustentação de imagem;
m e canismo alimentador e tr
a n sportador para alimentar em série
as folhas de material de registro col
ocando-as em contato com os dl .
tos dispositivos de smstentaqào da imagsm
para efetuar a
transfeiencia
da dita imagem sabre
cada folha do material de registro;
... um aparelho p ro g ramador tendo
disp ositivos p
ara gerar um ia •
pulso para cada folha de Material de registro que estt sendo
tranS Por"
tada pelo dito mecanismo ali
mentador e transportador4
o dito aparelho - prog ramador t
endo UM
ciisposttivo contador 0 1)9
ráve/ p elos ditos dispositivos
g eradores de Impulso
p ara reg istrar cn
mul ativamente o nUmero das folhas de
m aterial de reentro;
um mecanismo registrador;
dispositivos •/aceptores de im p ulsos p
ara atuar o mecanismo re
ulsos de entrada rccebidOS p elos ditos
j
fdispositivos r ece p
tores de impulso à razáo de uma a.tuaq:à› por
imp
ulso,
de entrada: e
g istrador em r
esposta aos im p

`1020
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ndisp-dsttlãOrd~báaltente ddsbolados com o dite diMídílqh
-to cemilador e oom os ditos dispositivos receptores de impulse Para ga
ar néltiplas séries de impulsos de entrada de acOrdo com um prograMaa'
em sane escalonado durante o transporte das' tolhes de material da rá?
Sistro nos quais o mecanismo regastr.ndom dera atuado por diferentes ng
meros de impulsos de entrada para folhas de material de registre sendo
transportadas. :"?.,
A requerente reivindica de acOrdo a prioridade do correspendag"
to pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unida* , do'
América em 30 de'setembro de 1.964, sob n o 400.363.
Ponto n2 1 do total do 5 pontos apresentados

_
TERMO NO aol.afia de 7 Cifl agósto de 1968
Requerente: COLABOB PROMOÇÃO DE PROPAGANDA LTDA a ORO PUS1
modólo Industrial; "NOVO MODELO DE DISPLAY 0 ?'
•
REIVINDICACDEg..

1 . NOVO MODELO DE DISPLArearaoterixado por uma caixa de
1
cinco faces, sendo três delas retangulares e formando entre si ângulos de
60 graus e as duas restantes opostas e em forma do triangulos equilâteros,
providas estas de perfurações centrais e ao-axiais, nas Quais penetram ao,
pontas de um suporte tubular em forma de otP, de hastes psraleZus 4 dobr,g,

das em ângulo do 60 graus em sua zona mediana, sendo suas pontas, QUp pe,
netram nas perfuraçóes da caixa, dobradas p ara dentro em angulos retos. /
tudo

descrito e representado no deannho anexo.
Onico conto apresentado.

T .340 NO 155.826 de 2 de janeiro de 1964
'Requerente: PRODUTOS LATIC1NI0S DO BRASIL LTDA = a oupsug4
PrIallégie de invenção: ', APERFEIÇOAMENTOS NA FABRICAÇÃO DE CARTAZBB OU PAI
ntis TRIDIMENSIONAXS"
Apparrpxcznma.

1 . . áPERFRIOAMENTOS Nd FABRICAÇÃO DE CARTAZES OU MIN=
MEMORAIS, caracterizados por consistir no proporcionamento de EM recipiep
te do material tranalticido, acoplado sabre um recipiente real do produto /que se deaeJa . anunCiar, sendo o recipients tranalácido provido de uma dm.
pada interna e o recipiente real do produto provido de pilhas que fornece
energia a dita lâmpada; sendo que dito recipiente tranelícido reproduz tp.
tegraimente o recipiente real do produto.
Ponto na 1 do total de 14 pontos aPreSentadol.
—

WaRMO Na 168.420 de 31 de março de 1965./
Requerentes DENSHIRO SAITO 4 NO PAULO./
Privilegio de Invençãot NOVA MÁQUINA PARA BATER AMENDOIM./

Reivpdicacóes./
1 - . Nova maquina para bater amendoim, caracterizada/
por "compreender , em soa conjunto, uma armaçáo de suporte provida
internamente de uma bandeja central levemente inclinada, com o seu

I

fundo guarnecido, num grande trecho de sua extensão, de'uma tola ou
peneira, com suis extremidades dotadas de pentes de aço sendo o sem/
trecho fechado e levemente inclinado situado nume de suas extremidades que fica por baixo de uma tampa ou caixa do batedor, sendo estck,
dotada de duas 'aberturas opostas, uma na parte trazeira, de observa.
çào visual, e outra na parte frontal,_provida de tampa articulada só,
bre a dita caixa por meio de uma dobradiça e tendo, nela fixada, ume
alavanca articulada com uma haste de comando provida do respectivo /
.cabo, sendo a extremidade da alavanca dotada de uma corrente de fixa
çáo ancorada num pino fixado na prOpria caixa ,.sendo a dita moega/
provida interiormente de uma polia ou Alo-batedor com tOda a sua- /
superffeie provida de salle'ncias pr1sm4ticas, crinicas ou Semelhantes
sendo asse ralo-batedor circundado inferiormente por uma grade ou pe
neira circular de malhas bom largas, sendo a parte

superior

c fronte

da maquina provida de um canal largo , de escoamento da rama do amen
doim em opettição 14 sua hlica de carga, sendo o fundo desse °anel vro.

Sexta.feleâ
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vido do orivoe; sabre

A Uta bandeja, e lige.*.raMedate
afastada ee meg
pOovida uma esteira ou °Orcela que
g ira em suas'reepectivaa

, LieS . et dotada de pinos salientem condutorea dos detritos para a sua/
beg ca de descarga atray4s da superficie dm dita peneira da dita beads
ia, sendo tamlÁm provida uma chapa inclinada e sa
liente e ' ttea cqrres
p ondente calha de recolhimento dos detritos, de
uM lado, e, de outro
Lado, uma calha inclinada 4 prOVidA sob a
dita bandeja, de recolhi
nala t0 das vagens qua_stravassam os o
c us'crivos, terminando essa
04 , ina COM um pente de
aço e articulada com una hoste ou alavanca, cuja
extremidade oposta í ligada a um oxcentrico fixado no eixo

do acion2

.monto do conjunto correspondendo essa calha tombem i
nclinada de um
ventilador, onde são r ecOlhidas ao ditas vagens, sendo ainda

diapo2

to, sob a dita calha do von tilador, um oOcho
provido de r300,210y3./
rtm 0 40 ttaOkbimento das dita vegene./
P onto

tENNO NO

no 1

HO'

Outtdird "c16 ,1970 3021

Wininao no /tutano orilfOio coritrário ao

sentido da oorrento ume /,
°amara da cabeceira com. íree do aeolo tranaverael
eubot ancialmente /:
maior do que o orifício,
uma comporta na referida bica no lado da 4.
ima que fios no Sentido contr4rio ã corrente par
erestringir continuamente o fluxo do material para dentro da oãmara de cabeceira o •
fim de manter a pressão do material dentro da camara abaixo da
são

es manter a amara cheia de material sob p
ressão, e meios que atuaM/
em função da variação de p
reisão da coluna para variar de acardo
abertura da comporte afim de manter : a p
rendo do material dentro da
amara e
por moio dela a veloOldade da corrente subst
ancialmente /

•constante,/1

Ponto

riA

1 do total de

8 pontos apresentado'

Figl

do total de 3 Pontos apreqqaMe4./

À

163.542 de 20 de outubro de 1964

Requerente g SOLIDOR INDOSTRIA DE
BENEFI EIANENW DE haamittA S/A ..
219...PAOLO
,Prilalâgto de Invenção
0 N0VA DOBRADIÇA"

AZUIS-RUA=
1 - Nova dobradiça, c ar acterizada por
ser composta essencialmea
ta por quatro p
eças, em L, cada quaf tendo um de seus ramos em formato
tubitanclalmente retangt4arp . com
dois ou mais furos int ernos • Para fixa
gão, e o outro ramo sendo derivado lateral e ort
og onalmente daquele'tendo uma das linhas laterais de contorno r
etilLnea e a outra ~Mn
:e r
. e Ctir. VGWEI, e ainda p
rovido de um o/Ideio de articulação, p
r4xlmo í
mtrenidade livra.
Ponto nz 1 do total de

3 pontos aprosontados.

TERm0 Na 16 5.551 da 22
de dezembro de 1964.1
Re q uerente: ThE WESTERN ST

ATESMCRINE 001-IPANY' c

Privilhio de Invençãot APERFEIÇOA4ENT0 Em OU RELATIVO A APARELHO
PARA TRANSFERIR OU OONDLZIR
L IQUIDOS VISCOSOS./

.13£14.1.£9s&ga,
1 - Aper feiçoamento em ou
r elativo a aparelno
pd r!, /
t ransferir ou conduzir I/quidos
vis cosoa, numa
corrente der ramada, /
em regime substancialmente co
nstante, vindo de uma fonte
de 'alimenta
eão,na qual p ressão
da coluna da material esti;
sujeita e variaçaes,
zazaztarlza4a por comp reender:
uma bica
para conduzir o,material
do da Ponte de al imentação sob
pressU da coluna
da p rovisão nela /
contida, tendo a bica na sua extremidde
de salda um orificie
formeo,
do uma carrsote
de tamanho conveniente do material
em queda livre, ge

pres-

da coluna, estando 4 comporta normalmente' aborta o suficiente p!.

TUND no a06 .385

de 13 de fevereiro de 1970
Requerente; 'DISTRIBUIDORA LAMELA LTDA. . 2 12.
, Blo PAULO
Priv.do InV
eação:" APARÊLRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL TOALHA

R.

ReivindicaçOes
t - Aparelho distribuidor de papel toalha, carac t
erizado p4.
resentar por uma chapa sUporte dotada de tampa /:

ia tato de se a p

ou cobertura articulada,. de braços b a

sculantes para encaixe da
bobina deTPapel, e pela região inferior, par de cilfadroa
. de ou. . 1
áspera, de diâmetros diferentes, tang
enciados entre ei
fitando as e xtremidades dos seus eixos
articuladas em flanco* eg\
to gonals dá chapa suporte.
Ponto aP 1 de um total de

ft

pontos ;...,Aesentados.

V53 Ur:a 1.

3822 flerto:regra 2
g

;
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:MOIO X e 1/0.$49 de 23 de JIM* de ).965
neelUermf40 $ WCWW WAIPla WMITAD 40811itirre‘

•
ezalvilégio de Invenção; "APERFEIÇOIWEN VW EN PIn' offii-VO OD
DE 0014CREWE EM DEÇIS DE YESWIWIO"."'REIVINDICA9Ç,ES

rixa a PaÃe interhs do ~lio (1). P ettl ee AiedO
00A0m 44 , PreJe00, )' eFe po rta /?01400. edleeti Pulde Per .UPO, 0401
(R), formada por duma metades artioUladge 'er4ra 4$ por debradi4a(9
poesuindo uma aberturaUd) que' (Mack a - caixa (8)A - Mea ' ã ' 'pra:Aí'
traseira $o noivo (1), fica voltada para a frente, pceeuindev ainds
a gaipa (8) uma abertura (11) pela eMal aparece parte da bobina(12)
de fita especial, que forma impreca6es visíveis onde for 0041prilegle
um botão (13), localizado na parte lateral do corpo (1) entre o di$
co impreeeor • o porta-bobina, botão éese de eixo horizontal, orto19 •
gongl à parede do uerPe (1) dotada Warnamaate a 400 de vela 0841:
encia anelar (14) anti-deelizante e de uma pequena eatraca (15) ooji
xialmente, situando-se acima da parte anti-declizante (14), um pe.,
quego rolâtè (15) que pressiona a fita contra aquela; uma gui1hoti4
NI , /Oca/içada na parte anterior do eerpo (I), oonatituidg por
pequeno bloco (17) dotado de uma ou duap leminap (18) traneveraala
ao percurso da fita; um gatilho (20) articulado em um pino (19) los9
calizada na parta inferior anterior do corpo (1), gatilho bete que
se prolonga até o cabo, nele encaixando-se, dotado de uma saliência
(21) qiim situa-se abaixo de Uma das projeção, (6) radiais do disco'
impressor, tendo o gatilho (20) um prolongamento flexível ( 22 ) que
se projeta para cima, 'poneuindo um dente que é preeeionado contra a
catraoa (15), possuindo ainda o gatilho um encaixe (2)) onde se en.'
caixa uma mola (24) helicoidal; uma trava (26), Artioulada h parte
interna traseira do eorpo (1), dotada anteriormente del um receptác2
lo onde encaixa-se a mola (24), e poesuindo um prolongamento com tut
dente (27), que é pressionado contra a catrinca (15) por uma pequena
pola\ (28); um gatilho (31), encaixado no primeiro gatilho e artiouk
lado no mesmo pine (19). dotado de uma pallência (32) que localimai.
-de logo abaixo dam lamtnae (10) da guilhotina (17)1 um recorte olit
calar (33) na projeção: lateral de corpo (1), logo acima da periferi
a do disco impressor, pose:lindo iate cometera; vielveie que, poeli
toe no recorte (33), Posicionam o cardcter correspondente da projt
ção (6) do disco, logo acima da saliência (21) do.gatilho (20).
Pv ato ne 1 do total de 2 pontos apresentados.

•

e.

1. Aperfeiçoïtenttie em diapositivos de fixação de çoloheto eM
peças de vestuário, caracterizados por conetituirem um dispositivo'.
' Iara fi..X6114 6 6M Material de peça de vestuário ou outro tecido, con
Iiistindo de um colchete e Waa Placa se parada, compreendendo dita
;Colchete uma placa fabricada para prover uma lingueta achatada, em
dentilever, inteiramente ligada em" sua extremidade interna, por me.
to de um degrau pouco profundo, a uma parte da base et 'saliência,
tendo um çomprimeato tenor do que o da dita lingueta, e que é 442.
'leda para assentarsabre o tecido, levando dita placa pinos de filiação espaçados transversalmente na região de dita base, pinos êneas que epão 844Pta do e para que passem atravea do tecido e se dobrem
eôbre o mesmo segundo eixos paralelos h direção longitudinal de dl
ta lingueta durante a fixa4o, compreendendo dita placa-base, ga' malmente. uma placa achatada com aberturas numa extremidade, em az.
linhamento com os pinos de fixação do colchete e em extensão -tran4
eraal segundo a parte contígua com ditas aberturaa, estabelecendo
Á= cavado para acomodar os pinta de fixação ou aprisionamento epra
ver, também, uma superfície de asaentamento levantada de maneira
, tranevereal, na qual a base do colchete e tecido interposto são Fut
som pelos pinos de fixação ou aprisionamento.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes dg Inglaterra em 24 de junho
de 1964, eob ne '26034 e completo em 24 dó março de 1965.
Ponto ne 1 do total de 6 pontoe aeresentados.
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TERNO No 1649493 do 1 13 de novembro de 1964./
Requerente& TRE NEVE YORE AIR MAKS COMPANY = E.U.A./

;2 7 12

fi Q 170.711 de 25 de março de 1965
Requerente: INDUSTRIAS PLÁSTICAS ?ABRASA LIDA, -São PauloRrivilácio de Invenção: "APARELHO PARA 1140RIMIR ETIQUETAS .2
RES"
RE*INDICAÇOES

1- Aparelho para imprimir etiquefee e e:Asilarei:, caracterizada
;por constituir-se dei um corpo (1) em força da revélVer, constitu1.
do de duas metades unidas entre si por parafusos (2), tendo no lata
Tal superar, uma saliência com um eixo (3) vertical no qual eet4
montado um disco impressor formado por uma peça oircu/Or (4) naval
está encaixada ou.incorporada uma peça (5) flexível de diémetr0 qua
ze idêntico, dotada de inúmeras projeções (6) radiais que possuem
práximo Cs bordas impressOes (7) em alto-relevo, tendo o disco AR¡MUT IS qual -0ru e 8.9X;141ed 9 q ue. Per Mel e d e de (n)- ke.1.129M1

Privilegio de Invenção BOMBAS./
ReivindicaçUs.,

.

- Uma bomba do velouo caracterizada por cotpreendars

1

dispoSitivo de haste; trõs unidades de bombeamento espaçadas ao loa
co do dispositivo do haste e por ela acionadas, as unidades terral nata operando em fase uma com a outra e 1800 fora de fase com a /
unid ade 'ihterMedfÁrio; ca0a. unidade de bombeamento coneistindo 'de/
uma bomba de pistão rotativa e caracterizada por incluir* um aloje¡mento tendo uma direita amarado bombeameato cilindrico similar de
o Xtreit4349 reqh‘ig

09 mesmo concZnirlco çÁ

o diSPREUlt9 de lime w

DIÁRIO OFICIÁL ,('Seção III)

R]. A amuo oeme

Outubro de . 1070 302ã

vacouior montade.ineentredt• no.

ALIPO gielon de hist ()
. na referida o4mara; uma oorroie d
j u g tade atoe
1. 44 .11 tendo una direita sUperfiele pirite rica entorne oilindried oir
• tendosSeU *lamento &anilina •xcentrioldede em contato do
1
rodopio ode a parede oilindrica da amara de bombe g
mento; les pino /
fotettro cujo elmo é paralelo com o . eixo do dispositivo de haste
AMUO* no alojamento adjacente le amara de bombeamento
tendo /
p i9N4199.8até transversal eetentide ao longo de ma
gna; el; um pi'
ào dO dava* Proje tado para tora da correio atreves da paisragam./'
lula; daraoterisada pelo fato de go° a ma g a* do' *amo &
corroia. e plf
14o, re sp ectivamente,. de ume unidade
terminai 4 igual 1 massa das /
le99411 p artes as outra unidade .
terminal e igual 21 metade da MIMA /
Ias oorro g
pondentes partes de unidade intermediárte; garecteridadar
meio fato da que o cum, corroia, e pistão de válvtile de uma unide,
Li tia una distribuipio de massa *Obra o eixo do c ome,
q ua.á a moias que 4 diatribuipto de nasce das oe rrespondentes
p artes doa ou .
arme Unidades selbra o c orrespondente eixo; e care
cteritede pelota.
ed de que o centro ct massa do come 4 de
correia su U91911(14', ¡Atara..
diária aio o postemente deslocados do eixo do,diepositivo é* Lute /
oon "watto ao de slocamento dos centros de mesa. doe cense
SO149 das unidades de bomba terminás;

e,00r

o o r eoterisade

pelo fito' de
ó lixo doo pinos de ambas as unidedes de bomes , termlnaigla do /.
anidedi da botam inte rmodiéris (fatio num plano p
oisando etravée
do eixo de haste, e que os centros donassé dó ciado unidade de bom',
ira estio AWS plano nédio de unidade de bomba normal ao
412C0 der 1119.
que

\

Is-me46
214
em que á Mn grupo de Anina terciéria neatio Un átomo do mitroginio

•iírto, ligado Lo átomo de carbono adjacente ao anal da oiolobutAma, Na
• 44 ato s aleciónadoe da oleoso monsietindo de
jgrupo, alquila,
, átomos do carbono • hidrogénio, que juntamonte cem o
átomo de carbono adjacente ao anel de ololobutana,
formam U9 Anal oarbociolico oontendo 4 a 6 átomos de
oarbono;

5 é um grupo •letronogativo **lecionado de olasee o c0.14444do dee
grupoenitrila,
grupos nitro,
grUpoS'.aiquil-sulfonila,
grupos éster tende a Pómulo •00e, em go. 5 mo grupo Alpp
le„
146 * selecionado da classe oonsietindo do
grupos fugia,
átomo* de hidrogénio,
um grqpó •letronegativo neleolonado de elas., consietindo i40
grupos nitrila,
grupos nitro.
grupos alquil-sultonila, e

t•é,

dolo* ponto aproaantedo_/

grupos éster tendo a fórmula JOR, em quo
mau,
earaaterisedo por com proonder a ruço 4. um oommto

4,,,

um grupo

tendo a fóneulaei

ao,/

com um oompoato tendo a armila 46-Clio04-15 • [Ornando o aorreopondeno
P. derivado dei cielobutana, nestas fórmulas, 4 3, 54 , e, • 46 Pando
4
"890 "PI:toa dq cluó acima,
•
emlvindlea4 priOridado do oerrespOndonce pedido dopoeitadd
Ileparatgéo de Patentes dos &atados Onidop da Amérioa do Norte, 41
2 do
emanemo de 1959 f sob o ma 47.579..
meto A utotal
do da 10 pontoo apreeseutadoe.

.,24.ry A, tm2,;0

244M2 ea 178,598 de a7 de esbelto do 146,./ t
legooreatoe BANDOZ PAT44£4 L ede • ~Md

"Mo Na 121,476 d. 12 de agosto da 1460,
'finura:~ 4L8TMAN RODAR COMPANY;
Privilégio de Invencioe "PROCESSO PARA PREPARAR .40S03 Da

Privilégio 44 loveup40; PROCR330 . 13 FABRICAM Olt 03AANONS ~OS.,
hoivadicaqkosef

Premeres do reenkaaglo ai coram. géeltes

c ).1"..

-IFÁDOS

ONCICLOBOTANO
ggvxRDIC*W4

• Prooaaso p ara p reparar novos derivados
gl•

o lolouhana tendo

G
?
jo p adiola da ow 0,9~411 1~61 441

ee la,42
1,04./

•

grqpee gq4geo •
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3e44 Sexta401ra,

Outubro do MO

• J

representa um átomo :de hidrogdnio0n , dm

Aradleal

tos

rios elos, eventualmeate alada substituído, que apresenta peb

de OXigenio O" são ligados aos átomo@ do carWao de UP anfal'!
aromático, os quais são opto entre si, os átomOs de oxigénio
são átomos de Carbono de um anel aromático, oa quais são orto A.
entra 41 . A 4 u* catteM formade a Partir de uma *Unta, e é uma?
amlna nÃo protonada e PI tem Um valOr sUP4P1Or a marco oarsoterjr

menos on átomo de azOto quaternário e eventualmente outros /

sado por compreender a reação de

hetero-át3mos, sabre o qual outros núcleos ciolo-alifáticos

Cl) uma

R2 representa um átomo, de hidrogánio ou , um redic'al alooílico,
representa a ligação direta

ou gam

radical bivalente,

A representa um resto de um núcleo de caráter aromático, de vá.

eromítioos

estsào . eventualmente fixados por/

011 heterociclicos

condensaçÃo,
ra representa o algarismo), ao

a,

qm os:a posto

o

dois grupda hidroxl /V
no anel arow4ti4o, o@ quais sio orto entre ai e •
(3) um excesso estequiometrico da UMa sal inas pelo 010, af obtie
os complexos hexa-coordenados acima.

•

dnionte ' representa um anlonte equivalente ao cationte de corante, ca.
raoterisado pelo fato de

fonte de sulca,

(2) um OOMpoato aromático tendo ao menos

fixar por adio, sobre 1 molécula-grama de,

de fórmula

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pe.
dido depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da
Amé r iga em 16 de NovemtÉro de /964 iiob ria 411.586.
Ponto n a 1 do total de 5 pontos apssaantsgsa,

fERMO N o 167.691 4s 9 da Março de 1965
Requerente: DOW CORNING CORPORATION - - E.U.A. -

ma composto

ha qual la represente 5 oca o radical de

coras de tomar Parto

Privilegio de Invenção:"PROCESSO PARA PREPARAR COMPLEXOS DE
SILCIQ PENTAr. 00WEDINADO
RfIVINDICACOR%

na formação de um radical de corante A,

melícal* - grama de um composto de fórmula
1 • Proceeso para preparar complexos de silício ponta'
coordenado, tendo a fórmula geral

El
cummeee

..

c

..„.71

.44,* Qual Z1 representa Z ou

A

ma resto de um núcleo de caráter aromático, de vários elos

O' - 1. - 0"
/7 \
-O .
:)"-

eventualmente ainda sUbstituído, que apresenta pelo menos ur
-

átomo de +Pata quoterniaável e eveatuolmente *atroo neutro-,
átomos, sabre o qual outros nacIeoa cic/o-alifiticos, Aromáticos ou heterociclicos estão eventuolmeato fixados por coodeionto

;9

quando la representa o radical de

AZO

composto capaz de tomar

parte na formação de um coraste, de transformar em

wa tal aorante

na qual Z é um radical monovalente ligado ao átomo 4s ailí •
cio por meio de uma ligação silício-carbono, os átomos de
oxigenio O' são ligados aos átomos de carbono de um anel ara
ciático, os quais são orto entre si, os átomos de oxigénio 0"

o pr2

são ligados aos átomos de carbono de-um anel aromático, os

dato reacionel obtido, e eventualmente de quaternizer o produto reacio-

quais são orto entre si, A é um cartion formado a partir de

nol, sendo que a quaternizaçdo e a transformando em

uma base, N á um número digito no superior á valánpia de A,

UM

corante, podemac

E é uma omina improtonada quando A ó formado a partir de uma

ser realizadas em sequeocia qualquer./

omina e m, á de zero até Um número dígito, caragterizado por
A requerente reivindica a prioridade doa corresponaen.

compreender a reação de (1) um composto esco/hido do grupo

tas pedidos de patente depositados na Repartição de Patentes da Salgo

que consiste de compostos tendo a fórmula ZSIX

em 28 de agasto de 1964, sob no 1/.325/64, em 4 de setembro de 1964. /

como acima definido e X á um radical hidrolisável, e seus há

sob na 11.553/64, e em 26 de julho de 1965, sob ao 10.436/65.1

drolisados, (2) um cdtposto aromático tendo ao menos dois

3'

em que Z 'e

grupos hidroxi no anel aromático, os qual são crio entre si
Ponte na 1 do total. 44, 2.1 , C4t0 i oProaeutagoaJ

(3) uma

base.

A requerente reivindiea a priorldade dcs corresponden-

ITERE° N o 167.690 de 9 de Março de /9(Y\
Requerente: 1)0W CORNING CORPORATION
Privilegio de Invenção:"PROCESSO PARA PREPARAR COMPLEXOS DE SILI
¡CIO 113)(4+000NDENADO0

tes pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América em 9 de Abril de 1964 sob nt 358.649 e.
411.598, em 16 de Novembro de 1964.
Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.

5EIVINDICAÇN5
1 • Processo

para preparar compleXos de silício Nexa-coor-

4enado. tendo e fómula geral

'/ERmo N a 165.177 de 10 de Dezembro de 1967
Requerente: CASA BORDEAUX SUMO LTDA = SIO PAVW
Privilégio de Invenção[ d APERFEIÇOAMENTOS EM CADEIRAS DESARMÁVEIS"
REIVINDICAÇOES,
1 - kperfeiçOamentos em cadeiras desarmáveis, caracterizados
por compreender o fato de trás armações completamente independentes uma da outra, sendo a armação posterior provida superiormente

de um quadro, onde é fixado encOsto, e prolongando-se 1nfer1orme4
te formando os pós posteriores, que sio interligados por duas haa
tes transveraais, e por outro lado, a . segunda armação é a do assep
to sendo formada por um quadro eas V, e finalmente, a terceira arma

ção formadora dos pés anteriores, é formada por duas hastes vertina

aio

ligados aos átomos de dar
bono de um anel aromático, os quais são orto entre si os áto •
1
qual Os átomos de oxigen10 O h

Cais, interligadas por duas finas tiras transversais.
Ponto n a 1 do total de 3 pontos apresentados.

Sextalfeira :23

'
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vamu. ri
de C4 ne Auino me INoc
Re querente: SERASTIXO ' ROSA -São Paulo- .
Modele Ind'aetri. , e "NOVA E ORIGINAL NORMA EM D I
DMIRAS MANUAIS ASPIRADORAS
DE LIQUIDOS"
REIVINDICAM:5
1.J NOVA . E ORIGINAI, FORMA EM ROMBAS MANUAIS AS P
IRADORAS DE £IQUIDOS,
caracterizada por ser constituída por ume câmara de forma elipeoldal, ou
ja parte inferior se Prolonga um cilindro, oilindro este dotado de tampo que se configure aproximadamente um cone truncado invertidd.
de onde
'partem lateralmente dois tubos opostos.
Ponto n O 1 do total de 2 pontos apresentancs..,

TERMO Ne 160.913 de 16 de julho de 1964
R equerente: RATOS YALE & TOWNg INC.
E.U.1.Privilegio de Invenção: " D ISPOSITIVO AUTOMOTRIZ"

•
REIVINDICAOUES
.1- Uma tranemissão de e ngrenagenn de mudança
comp reendendo uereixo
p rincipal montado para movimento oecilante com reepolto
a uma plUralidl
de de contra-eixoe paralelos, uma pluralidade de engrenagens
arranjadas
405 contra - eixoe com os quais cor respondentes
en grenagens no eixo prin.
ripai eão adaptadas para engatar para suporte, ae engrenagene no eixo
principal sendo oscilantemente arranjadas com respeito ao eixo primei.:
Nd, caracterizada polo fato de que as ext
remidades axiais do eixo 'iria
eipal estão suportadas por re epectivoe euportes de modo que o eixo prin
oipal 6 suportado para rotação e é capaz de movimento

radial numa direção transversal de um plano atAvCs doe eixos dos contra eixos.
P. requerente reivindica a p rioridade do co
rrespondente pedido dopo
citado na Re partição de Patentes doe Estados Unidos
da América em 23 de
julho de 1963, sob n 2 296956.
Ponto 02 1 do total de 10 pontoe apreeentedoe

1

,Outybrcl ;de: 1 57, 0 4,3026

TfiRMO Ne 160.650 de 6 de julho do 196Q
Re q uerente: SIDNE7 PEREIRA DE SOUZi
.PAULOY
Privi14gie de Invençaoi *NOVO HOLLIO PMt CADEIRA
R E iV INDIÇACO81 rs1 - Nevo mo146 . para cadeira de balanço, e araoteriimo por /2
compreender iniCialmerite dois pares de peças ou suportes planas, em fOrat?,
to substancialmente de Ri isto é, compostos cada qual por dolo garros oz.45
tremos e opostos, com aias as extremidades liVreh ~Mande olhete" teraliR
sais, suporte:: estes dispostos, em cada par, compondo um V horizontal,
ffleil
081 o superior e o inferior tem os respectivo'
olhete* nolo entorno. 'roei':
bando pequenos eixos transversais, onde se articulam pequenas placas, tiaâ:
veis, por parafusos, a travessas horizontais, r•ep ectiVemente do *a porto I;
basculante e da base rixa da cadeira.
Ponto n 0 1 do total de 3 roto' apresentado".

rIG-i
TERMO 55 '200.744 de 18 de julho de 1968
Requerente: AVRAM NISIN ILIAS MATSA3 -SR° Paulo..
modelo Industrial: "NOVA E ORIGINAL coNFIGURAGIO ORNAMENTAI APLICADA A/

VESTUÁRIO INFANTIL"

,

REIVINDICAÇOES
1- NOtA E ORIGINAL CONPIGURA010 ORNAMENTAL APLICADA A VESTUÁRIO IN:
RANTIL, conetituido de blusão e calça de mangas e pernas longas, oonfor.
mando conjunto de peça única dotada de abertura anterior vertical, •stan

ciso- blusa e calça delimitadas por cintura eldetica, sendo as extremidadea
das citadas mangas e pernas dotndae de Punhos de malha ou similar, carme
tsrlando pelo fato de que os boAsoe anteriores da região superior corre*
pondente h calça apresentam-ee com faixas imitando divisas de hierarquia
militar, enquanto que o bobo ft?ontal do'regiao correspondente h blusa ki
presente-se coa aba dotada de tira colorida, a qual, em maior extensão o
momo colorido, a p resenta-se desde os ombros até os punhoa oorresponden.
tem às mansas, em fauxa oomtlnw, restando, finalmente, gola elevada pra
vida de botãee laterais.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontoe apresentados.

_

„
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jUldid de 1961r
~MO aSIZOVO-R R 00 Nincl ,

get1 - Ff* C.94”

de

rem24olvde-;Agor40: ffN0YP ktiogg g ArelgRig~
gpvINDIcActts
r

M200# Card"dang(4,15td`

• SUM1452111 ARMAÇad

Ore ~aberta, Cear Uma tola helicoidal bibOrn& qu

-

r{44 AL.

taba, ponteiras exietentea nas gola axtrofficO, (letal 63
Parte
superior de vão das portai; 4 j4rolas os eupaptse
.420 jirelidande lta
OWIECOPOtWalta ta trilhos da cortina,
bulo peatoapresentada,
tarattorlfcrIde

•-'25

•

efidOID 200.802 de 22 de julho da 1968
Nauerentes. PARADISO INCORPORAI= .E.U.A,0
âile Taanstrials "NOVO, EWA DE ADDIDQE DE U14°
BEIVIliD/OWSES
de
abridor
de lata, earadtdritddd PC14 fato-de ser
=Ma)
1. XOTO
yiaaatituido de um cor p o principal, alongado e aat.reit.0, fOroado por elo.
Oentoe em forma de Canal, apresentando, na superfície dos elementos em
' forma de . oanal e em ume da suas extremidades, ama séria de linhas Parai°
tas o uma figura semi-circular concêntrica,send o que em Uma dai eXtrami.
-Zn-40.9e ía) duaa ro.
dade e do corp o princip al, alongado e estreito, ema
de dentadas que formam a engrenagem do novo modela de abridor dó lata,
ama das rodas dentadas se projetando em linha reta e ee pralongamauto à
extremidade do corpo principal e a outrá roda deitado ao rroJatando, de
fora para dentro, de uma baee que é constituída de Uma aaliónala que se
desloca da 3arte inferior do corpo princi p al e CO duna abai cuaallb.
aias, senda que a maior se projeto ligeiramente para o alto, até atingir
, abo ou ea.
• MONS* prolongamento da roda dentada mala próxima, e U lotai:
Adência se: projeta da parte superior da carpa princi p a1 do colooodlo,
• em outra das sztremidhdes do corpo principal, alangado 9 eetrelto, en
centre-8e um cabo ou punho Operador de formato de losaage de %afta %rua.
bod a% ellredanUndo três orificioe, sendo os doia laterale do diemietr04
Affial e • o ~rol da maior diametro que os tasera1a.
Ponto no 2 do total. de 2 poCuo aprOcintados,

-Outátto de 1-9-70

.
t291301(9 163.418 de 14 de outubro da1§64
: Requerenta: DONALD B. MCINTYRE
rrIT11410, de 1nvenção: °PROCRR RoR Apgmno MA 150WWW Ralingg.
RIAIS FUNDIDOS
. , EM TEzi,ERaiuDA MUDA"
REIVINDICAÇOES.
1. PrUébOO para distribuição de materillie ftindidaa e0 tdroWfdr~
elheada, caracterizado pelo fato de compreender' colocar o :bateria/ e'
ser fundido dentro de . um certo recipiente; irradiar calor sóbre o matde
rial de uma -região disposta no interior do material e por ele envolvida
mas sem que hata contacto direto com o Material; controlar a tranefern
eia do Calor irradiado da dita região eóbre o material de modo que
quantidade de calor não exceda substancialmente a capeicidade de abeerw
ção de calor do material a ser fundido; retirar o material /iquefeit4
banhando dita região; e distribuir o material fun45.00 retirado ao por
curape pré-determinadoe.
Ponto n9 ).,do total de 25 pontoe apresentados.

2

Ft4,

de 22 de abril de 1965
RENSCHEL AdrIENDELLSCHAPT a= ALEmallEa
Requarante:
PriVilégio da Invencão: 'QUEIMADOR DE GÁS COM ALIMENTACIO DE AR DE RIDEPW
NA EXTREMIDADE DA BOCA = .

TIOISO

O u 169404

nunisum.

REIVINDICACOES

1 - qaelffiader de gás com uma alimentação de gás centra/ 44t4D
rondona okka aXtramidada de beca em. numerõsos canos de corte transversal
manar a com alimentação de ar de queima nesta extremidade da bóca,.'caraAtii
r4440.0P4r41100Sitivo para a separação da corrente ou entre os canoa te,
th (+4) ONAP Alito com as superfícies frantais (bicas) destes canos 0 Gim;
Ifit110.0 (7) do fRall de extremidade (8) de uma capa (1) ciroundandO
aaliei:04'4o central do gás atro'4e, 4a qual o ar do egl,

dul it~1.4.40.
Ponto ne 1 do total de 5 P ente s aPr
• eàc1~1q19.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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Outubro,

de 1 97 9

3027

TáRMO N o 162.446 de 8 de setembro de 1964
Requerentet INDUSTRIA

E

COMÉRCIO GUARANY S/A =' sgo padIo

Pri4l1egio de Invenção: 0 APERHEIÇOAMENTOS EM PULVERIZADOR DE JATO C011frinee
pEIVINDICAct)Es

I . APERFEIÇOAMENTOS EM

PULVERIZADOR DE JATO

CONT/NUO, consi.S

te de um pulverizador de funciona pelo processo pneumo-hidráulico

S

TERMO (( c 163.627 do 22 de OUtbbrd dil! 1964'
Raque r' entai FRANCISCO STEDILE 0,41e MANUFATURAS PAiA P'1Õ mRÀ.31"
Privis légie de Invenção: NU 4U2.2.444a0

constl,

tudo de uma cimara de ar comprimido (l) cos bico de pulverização . (2) pro.
vido com furo para Oseapamento do ar e canal

(L4) para

alojamentodo tubo /

do alimentação (5), caracterizado essencialmente pelo fato de o bico .(2) /

ELÁSTICA PARA FORMAR

commiçAs Di

/ANELAS DE VIWU NAS VIATURAS.
REIVINDICACOEg
]

Uma guarnição" elástica paia formar corrediçãS do jahelasP

de vidre das viaturas, caracterizada pelo fato oue um corpo elástico em )

ser roaqueado externamente onde fixadO um atomizador (6), enquanto que a

forma dó calha, de secção cujas bordas são tubulares, estando prevt,é

extremidade oposta da cámara (1) aprésenta também um rosqueamento-externo/

ta na base da dita guarnição, embutida ao longo da mesma, uma 1,é,mlna moti:

onde A fixada uma peça de união (7) provida com garras externas '(8) e

lica cal alma e na parte superior, ui revestimento de tecido grosso abrafte

in-/

ternas (9), etraitis das quais une-se ;), cámara (1) uma bomba de ar (10) paasível do moviMento rotativo4 e pelo fato de possuir e

celmara

de

ar (1),

ip

feriormontú, um gargalo (12). para fixação da própria embalagem (13) do Il.

ge as bordas tubulares e o Vão entre ambas, substancialmente em forma da#
rabo de andorinha.
Ponto n o 1 do total cie 3 pontos apresentados.

quido,
V
Ponto n p 1 do total de 2 pontoe apresentadoe.

TÉRMO N a 163.628 de 22 do outubro de 1564
Vakmo No 163.722 de 25 de outubro de 19,54

Requerente: WEIDE

Requerente: UNIVERSAL OIL PRODUCTS CGNPAIT

Privilégio de Invenção' 0 APERFEI Ç' OAMENTOS

Privilégio do Invenção: "UM

APARÉLHO

r

E.U.A.

CONVERSOR-SILENCIADOR"

REIVINDICAÇOES
.t - Um

•

corrente

de

aparelho convorsor-silencladcr

DISTE DRUNOND

GUANABARA
INTRODUZIDOS SM DISPOSITIftS Pâ'

RA ESGUICHAR ÁGUA

NO PÁRA-BRISAS DE AUTO

vEtc0-1

LOS"
para o

:rátulento da

gás da exaustão de um motor, caracterizadó por. compreender em

combinação uma carcaça dê forma tubular alongadá tendo uma aheAura para/
gés . de cada lado, uma poça condutora de gás tubular perfurada Interna II.
gada a uma abertura de gás e extendendo-se axialmente pela maior parte dó

REIVINDICACDES
. APERFEIÇOAMENTOS

INTRODUZE:WS

EM

DISPOSITIVOS PANA ESGUro'

IRAR ÁGUA NO PÁRA-BRISA DE AUTO

VEICULDS, quando em marcha, de acionamen.
to elétrico, interiramente automático, caracterizado pelo fato de poder e
ser construído para as voltagens usuais em veículos motorizados, tornandi

comprimento da dita carcaça e terminando na outra extremidade por placa. /

citado dispositivo de emprágo universal, não só para veículos de propul

terminal transversa separada do lado oposto da carcaça, uma peça tubular/
perfurada externa disposta em torno e separada da poça tubular perfurada/

são a motores convencionais de qualquer tipo, como ainda poder& ser amara
gado em veículos de propulsZa'especial conhecidos, bastando para tal qui/

Interna e co-ostendendo-se de maneira não paralela em relação à dita peça

o mesmo tenha disponibilidade de um equipamento elétrico alimentador.

tubular interna a partir de uma parede anular entre as ditas peças perfu-

Ponto no 1 do tota1 d3 6 pontoo apresentados.

radas no lado oposto à dita placa terminal transversa para terminar coa a
dita placa terminal transversa, formando-se assim uma cãmara contendo par
tículas entre as peças perfuradas, tendo -ima seção transversal apelar de
&roa variável, as partículas st:h-divididas sendo retidas no interior da ./
dita clmara do contato de seção transversal variável, e a dita peça tubular perfurada eterna sendo afastada da pdrede interior da dita carcaça
para formar uma seção de gambiarra para o gás extendendo-so longitudinalmente pelo interior da dita carcaça em coeunicação aberta com a saída de:
gás na extremidade da dita carcaça separada da placa terminal transversa,
pelo que uma corronte de gáS de exaustão entrando por urna. abertura de
gás podo passar radialmonte atravéa da dita sacio que contem partículas/
e, então, sair pela Outra abertura de gás.
Ponto n o 1 do total .de 9 pontos apresentados •

DIÁRIO OFICIAL Seção III)
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Outubro de 1970

'2211/40 199.721 de 10 de Junho de j„968.
TeN0 Nd 120,31> de 17 de jUnto de 1960

•

Requerentes LEONARDO CAMPANA junInS, •

i llequerentes SECTOR, DICK/NSON OF CALIFORNIA, INC. 2 .1; E.U.A.
de Invapção; "APARELHO PARA FORMAR ARTIGOS DE PLASTIC°, TAIS /'

Modele Industrial. 0 NOVA 15 ORIGINAL CONF/GURAÇãO ORNAMMITAt'
APLICADA A TAPETES 0.

COMO LUVAS, POR REVESTIMENTO POR IMERSA° E PRO-0
CESSO inIRA TAL FIM'

PD/IrIND/CA0p
qh ,

REIVINDIC,WDES

au pAuto.NW

1 • "NOVA D ORIGINAL CONFIGURAçãO ORNAWCAL APLICADA Á TAPETES",c2

TeCtionados preferivelmente em borracha e, eventualmente, cir0Undande /

1 • Proceeso de formar artigos, tais como luvas, de matéria /
plástica, mediante revestimento por imersão, no qual um molde ou uma plu.

por bandas de bordas elevadas Conformando bandejas, caracterizada

Yalidade de moldes são transportados através de várias estaçóes, tais do-

conjunto ornamental formado por pluralidade de salienciaa transVerzail /

i

to uma estação de pré-aquecimento, uma estação de imersão, uma estação de

do extremidades afiladas, saliencias essas atravessadas por outras longl

' drenagem e uma estação de aquecimento ou de cura, caracterizado pelo fato
após os moldes haverem passado através da estação de pré-aquecimento,

tudinais delimitando rebaixes retangulares dispostos transiveraalmetsta.

a

nova

configuração ornamental pelo fato de que cordão ciroundante delimita

o

Ponto nQ 1 do total de 2 pontos apresentados,

serem eles girados enquanto entram na estação de imersão e enquanto pas-/

á

sam através da estação de imersuo a caminho da estação de drenagem, e de,
enquanto eles passam para a seção de aquecimento, serem eles outra Jez
rados, a enquanto esta rotação é executada, ser a posição dos moldes In./
vertida, começando antes que os moldes alcancem a estação de aquecimento/
I c continuando. durante a entrada dos moldes na-estação de aquecimento è /
completando-se após haverem os moldes entrada na estação de aquecimento,/
de modo que as partes dos mesmos que estavam mais baixas na estação de imersão se tornem as mais elevadas enquanto oh moldes passam através da ez
tação de aquecimento.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
[depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da 'América em 18/
[de junho de 1959 sob no 821.188.
Ponto n5 1 do total de 3 pontos apresentados.

lEEMO N5 193.264 do 26 de. setembro d•. 1967
Requerentes HOLVE8 GARCIA SELLAUES o 'CL0VIS ARASTES satywro a = SIO PAULO

Industria/: 00M NOVO TIPO pt VITROLA PASSATEMPO PARA FINS DIVERSOS*

TERMO tig 170.150 de 5 de junno de 1965
ReqUerentee MASSEY-FERODSON G.o.b.11 - ALEMANHA
Privilégio do Invenção 'APERFEIÇOAMENTOS EM

op

RELATIVOS AO MECANISMO

DE TRILHAR"

REIVINDICACOES

OEIVINDICAWES

1 NOVO TIPO DE VITROLA PASSATEMPO PARA FINS DIVERSOS, ,Cons.

1 • Mecanismo trilhador e separador para colheitas cortadas, ca

titulda de uma vitrola prOpriamente dita, a qual pode s qr apresentada em

racterizado por empreender um estágio trilhador com um tambor o

tamanho miniatura ou em tamanho variável, em odres e formato desejados, /

co e um estágio se p arador dotado de um tambor separador giratdrio e

caracterizado por ser apresentado numa. base 1, de configuração quadrada 1.

peneira, cujos estágios estão de ta/ modo dispostos em serie que a colhei

I

um cOmcs
uma -

ou não, cuja base tom os cantos ligeiramente arredondados, representados/

ta possa ser levada do estágio trilhador, no sentido axial do tambor, pa-

de 2 a 5, encimada por um fone 14 justaposta is base mediante um prolongaUnto T, enriquecido por uma agulha toca-disco, a qual no conjunto d4 ao

ra o ostígio separador, passando por esto no sentido axial do tambor sem

[Invento a semelhança de uma vitrola verdadeira.

rador,
a requerente reivindica a prioridade do correspondenta pedido de..

Ponto be 1 do total de 2 pontoaímresentadoo.

positado na Repartição da Patentes da Inglaterra, em 4 de
sob ne 23.121.

A0

Ponto me

1 do total de 12 pontos apresentados.

XrkiNli

de 1964,

sexta-feira 23
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TERMO :N 0 169.691 de 17 de maio de 1965
Requerente: THE NASR ENGINEERING cOMPANY
Privi1ea10 de Invenção "PROCESSO E

TARRO N O 199.720 de '10 de junho

E.U.A.

•APARELHO PARA VEDAR

-nre,

UM dot4PRISS COM'

,EXO PADt.06

n NOVA E ORIGINAL CONPIGUR~OANÍPIMAII

APLICADA A SOLAD0S-a,

REIVINDICAÇOES

1 - Um processo para vedar, um s compressor com anel liquido, con .
tra escapamento entro regiSes de entrada e de saida,-dotado de um rotor
de um separador e do um ou mais lóbulos, caracterizado pelo fato de que
4

de 1968.

Requerente LEONARDO OAEPANA JUNIOR.
Industrie

Art47. LfOUIDO

o líquido

Outubro de 1970 3029:

sangrado ou tomado diretamente do interior do compressor, Sob

ilEIVINDICAÇPEO

j :nova e Original- Configuraça6 Ornamental A p licadta . Soladoe n . à;
ractoriaada pelo fato de sor o nOvo solado dotado,. na regia° corresponda
to i parte anterior, de , p/uralidade de nervuras entoadas • atraveosadd(

uma pressão lobular intormediária, sendo esse liquido, ;azsim retirado,re-

por sulcos ou nervuras dispostas transversamente ao calcado em em pos14.

conduzido diretamente às ároas adjacentes às extremidades do rotor do coa

çao aproximadamente paralela, enqua_to que ta regiâo correspondento

Pressor, a fim de tornar a.vedar a folga de trabalhO entre o rotos' e uma-

calcanhar apresenta-se sulco ou nervura de forma'a p roximadamento triaga:1

caixa do compressor.

lar, atravessada por conjunto de sulcos

Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade do correspon dente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da

ou

nervuras trusvereadál

029

tít,,

terceptam nervuras ou sulcos arqueados.
Ponto o t 1 do total do 2 pontos emantado,

America do Norte, em 20 de , maio de 1964, sob o no 368..01.,1
Ponto n o 1 do total de 15 pontos apresentados.
..... L:74Pr
L:72:70

L7L7= 2
Of.= 72/ 1

GraL7L70

OGC72211
GO0000
III O aa-

•

cr_In

TERMO IW 163.679. de 23 de outubro, de 1961z
Requerente: AFRANIO

ROORIGUES DE DEUS . = BRASTLIA-0

Privilegio de invençãot 'MAQUINA

PARA SELAR AMARRADOS DE DINOETRO,

mErv/NDIGACGEs
. MÁQUINA " PARA SELAR AMARRADOS DE DINHEIRO

csracterilada por

ama coluna central sustentadora de tidos Peças provida suosriormente de

u0

ffiaporte onde está montado um tucho cravador de selos metálicos uma roda,
condutora . de selos metálicos, girando nOrizontalmente, com meios de cometa

Tom ,we 199.550 de o de junho de
Requerentes PAULO

do; uma peça contra-silo e guia do pacote do amarrado a selar; um disposà
tivo de acionamento comandado por um pedal.
Po,to

n o ido total

Ce

6 pontos apresentados

STRAUSZ - SIO

Moda° Induotria) "NOVO E

388

PAULO

ORIGINAL MODELO DE POLTRONA,"
-REIVINDICACOES

4 . "NOVO' E ORIGINAL MODELO DE POLTRONA'que

cinzento Sor

ser

se caracteriza eoseli''

a poltrona, constituida p or um corpo bico (1), de Pe

quine espessura, formando-nas laterais anteporoe (2) onde se encaixam 01.
descansos (35 pára ow braços- do madeira contrastante tom. a estofado dosantePares

(2')

e tdmbeM na porte corres p ondente ao andisto e provido d(

antepares. (1)' com descansoe (5) para a
contra-tando com o estofado dos

igualmente de madeira,
abs'
siw ease corpo bdalco

tntebronos

antepares

(4)

e

(1) se colocam almofades (6) de linhas beeicamente retas d finaImonte'
ois'formeem dois arcos (7) paralelos, dobrados em engUlet reto 0 interliga
los :por uma barra tran aaaaaa 1 (8).
Pont,. O 1 dó total de :::.pon_111"apretentado

3030 , %boa-feira
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23

TÉRMO D e 163.754 de

al

de ~bre dis 104

Requerente: COMMISSARIAT A L'BREROU ATOKIQUS 's a

Privil4gio

Outubro de 197t.

Mini
1

de Invenção: "'ANALISADOR SÔNICO"'

TÉRRO Re 166.891 de 30 de outubro de

1,44

Requerente: RENDEL SCHWARTEENSERG a o 3E0 PAULO

REIVIRDICACUES
• Analisador sanico par-a medft a velocidade do som dentro /

Privilagio de Invenção: "NOVO TIPO De CORTAD0348 Dl 8014CRAe. TALHARINS,'
LAZAHHA e PASTÉIS"

um gás, caracterizado por incluir dentro de -uma domara estanque um babo 1

REIVINDICACOU
rpnoro com bocal de flauta de comprimento determinado, um orgão lu* reg
u'
NOVO TIPO DE CORTADORES Dl BOLACHAS, TALHARINS, LAZINHA e

la a vaso do gás pelo interior do tubo para conseguir a frequancia de Na
alitude harmOnica escolhida, • um sistema de detecção acústica ligado a /

PASTÉIS, simples ou dispositivos ecm roda., caracterizado essencialmente/
'ar

um conjunto medidor e registrador para a leitura da frequancia.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedida

14,

fabricado d**etária pláltica, de qualquer tamanho, forma • alta. •

1.
%Ata 11 0 1 do total d. 3 pontoe apresentados.

depositado na Repartição de Patentes da Franca em 29 de outubro d. 1963
"' 1) ne 952.075.
Ponto t e 1 da total de

32

9

pontl,:prosentadoe.

31 30
!—!U )2?
2

n

13
13

3.96

33J

218

J5

.15
_3
4.7 /7

W

ofi

FIO

TrxtnU

Se 159.327 de 20 de maio de 1964

Requerente: UNITED SHOE MACHINERY CORPORATION -E.U.A.Priviláqlo de Invençãos "DISPOSITIVO DE ?UM° EMULADO DE AUTO-ApRR.

Tkaa,a Ne 135.453 do

4

da ' janeiro de

1962

TO E PROCESSO E APARELHO PARA PAZEH TAIS DISPO

Requerentes PITTSBURGH PLATE GLASS CCEPANY e aE.U.A.

SITIVOS'

Privilagio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO DE ENCURVAR LÂMINAS
DE VIDRO ALONGADAS 2 28 APAR2LHO PÁRA TAL PIM"

REIVIDDICAOES
1- Diapositivo ce fixação de auto-aperto. caracterizado pelo fato
' de compreender um disráeitivo de fixação i .useueado dotado de ue receia° alongado de profundidade eubetancialmente uniforme •atendido longitudinalmente no MISSMO e interrompendo os fios de rasca no referido dis .
positivo, e tenda pelo menoe uma extremidade fechada espaçada pare der:

REIVINDICAGGE4(
- Apeafeiçoamontos em processo d.:encurvar liminaa de vidro
alongadas que compreende suportar uma lamina de vidro plana com uma parte
de sua margem suportada em seu canto do bordo do fundo por uma parte de

tro em relação à eZtremidade do referido diepoeitivo. um Membro de ing erir elástico no referido receoso, tendo cre referidos fios de rOacain
terrompidoe adjacentemente ao referido receoso ao suas crietae desloca

ma superfície de Conformação, aquecendo-se á lamina da vidro ato; o ponto/
de amaciamento do vidro e refriandd-se a Umina de vidro depois que tiver

ame no sentido do referido membro ' de inserir e mordendo-o de :mineira e

sido encurvado, caracterizados pelo fato de que a parte da margem da

impedi-lo de ee mover no sentido dae extremidades e para fora
ção ao referido recesso.

na

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de
positado na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da AmArioa em
de maio de 1963, aob n e 281.696.
:nito n 9 1 do tete, '- 1 1 pontoe apresentado:.

14

ele

r

de vidro suportaba em seu canto do bordo do fundo é a que cid a a uma w o-

loeldade

suficientemente mais rápida que a do restante da lamina de modo/,

a arquear a dita parte para baixo para contato plano com a parte da

sem

fiei* do conformação que fica por baixo, a dita parte da dita margem em /
contato plano com a dita superfície de conformação sendo resfriada a une
-velocidade

mate rápida

que o restante da lamina.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da eméric. es
de janeAr0 do 1961 aeb na

82.246.

Ponto ne 1 do total de 6 pontos aprasentados.

12

•
.f •

pRRMO

RO

199.362 ' de'

27

.4

do maio de 1968

kodg10 Industlial "ORIGINAL MODELO DE FORMA E13ALA01S"-:,

com o recorte ou feitio de ume pomba ou outro passaro d8 igual talho ou
•ortem com as asas abertas 2 e 2' em posição de vão e com o rabo .3. também aberto em leque e com e cabeça -5- voltada para um dos lados;
pelo ri;
to do referido fundo -1- p rojetar-se para cima, v erticalmente os laterais
p erímetro

•

ou contorno do fundo,

''•

(
• s ••••••..;

DISPOSITIWYKRU-Zévalifl10EFIVUL

.‘2PVi

•

RRI-VINDICAORS.
SOVO MODELO

geral, caracterizada por se apresentar com um fundo ./. plano horizontal,

que acompanham o

,

t.

200.-861 de' 24 •d0,11.11116
1968"1\:,
• •L.
Requerente: NEIDE CORRA DA,qUUMA
Pan/Oà‘r,:.,
Modi/o I nd ustrio/1 'NOVO MODELO DE

.
•rr y. ORIGINAL MODELO DE FORMA EMBALAGEM, para &Ices
em massa 41241

.5.

(

tubfo,de,1 741, 3(M1R

TERmo Np

Pequerente: GIOVANNI ZARO SIO PAUTA

REIVINDICACOES

.• .

DE DISPOSITIVO ADAPTAM à 211:22,TMED

460 essencialmente

p or'compreender

eal~/4)

um requadro adaptiVal t
rontabatato'
co ntém'. 6 111P0ntao
verileal
Umente, telae de material t ransparente, como o
. pitiollow curoltdrop
•remplo, tela,' ce g as que obedeoeua escalo de coreu
de> laDed111‘04
8812P
tr,8 a4 troque/2.418e do 450 a 700 trilhOee de
vlbragur /057 11~10k.'
a O 1 do total de 2 pontoá'.
apresenta:44'

ao receptor de TV, requadro bua que

Ponto no 1 do total do 2 sontoe apresentados.

TERNO AT0 198.561 de

24 de abril de 1968
: Requerentel 810 PAULO ALPARGATAS S/A - SAD
PAU.

14mento Indnetrlal "NOVO DESENHO DE

SOLADO^ --

.REw
.___L~Ç.àk.â.
:
1

Novo modãlo de solado,

tlí-4(4 ralho
gian0 DD 200.862 do 24 de julho de 1968
•
Chquerentet ARTEFATOS dt PAPEIS RECORTADOS , FRUTEIRA" 8.4.
Rj.tg,W.;ç
arladuetrlali *ou g ium, mau DE COROA PARA PAPEL BEFEITE",,x0,,,
Now.-

REPVINDICAÇOES

DE COROA PARA PA15EL ENFEITE, oareoterlsedo por
MenetItuir-ao arruma cantigumeão ()xilema de coroa rosa, voapoeta de eig
' co pontae ou segmento° ponteagadoe; em cujos periferiaa internas, encton.
.tra-eo uma estreito faixa de rendilhado contornante, mondo que se onoontram ora cada aegmeoto,'tentralmente diepottas uma flor re preeentativa da
Margorida, a qual se euperpOo a um rendilhado comum,.conetituido por uma
thle de crificioe em "V", cujo vértice encontra _ao voltado para balzu.
Fonte O 1 do total de 4 pontas gareaentadoe.
ORIOIXAD FORMA

dispostas nas

attremidades

tas paralelati, cada uma

tas estUe que

car acterlZaCO

flocado que envolve

por

perif Oricamente

04)
drins ant.:man',

pourCIT

dUaS

121/141EG

do solado, de relãvos
flocadCs f
OraadOR Por

as sem e

lhando-se á configuração de UMa sonéldo,
alternadamente apresentam des
c e ntinUidades, Ora nas reglaog

vizinhasaoe má/cid:os e minimos da curva,
ora nu ir e gi8es vitlehae 202 D04
sendo que estas ch;sconti
nuidades

t ordeinflexãos,

séo regata q95 40:0 Ie.

enntonfair ear relha.
Pontrafed

dif total de 3

p ontos

apre1M440s,
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MEIVINDICAOES

Iiiir -170,649 de 23 (1,t unho de 165
>quarenta: PENUGENS BAGA S.O. -Rio de Janeiro..
InyancZai "APERFEIÇOAMENTO EM MAÇANETAS PARA FECHADURAS DE
EMBUTIR' .
REIVINDICAÇOEE
I. Aparfaildaben-to O Maçanetas para fechaduras de embutir, Batote.:
a diversas espessura* de porta, caracterizado pelo fato da haste u' sada na ligação conjunta dall maçanetas macho e fêmea ser rasgada longitt
dinalmonte de modo a formar duas partes simetricas em cujas faces defroa
tante* é prevista uma cava ou rebaixo alongado de face estriada ou dente
*da traneversaldente t guisa de cremalheira para, em conjunto, constitui
rem me rusgo longitudinal com uma pluralidade de posições subsequente
de regularem que se destinam a permitir o encaixe regulável de um pino.
*bulo* para e firaca0 conjunta das. maçanetas macho e fêmea em uma porte,
de qualquer espessura.
Ponto n 9 1 do total de 2 potos apresentados.

Um) No

Outubro de 109

.,
.
TERMO Ne, p00.858 de 24 de un
Jo ..de 1969
Requarentas MIGUEL ItIREZ AMBIRA -Sio Paulo.
Unió Induatrial: "INOVA R ORIGINAL coNriumnlo ORNAM'. CLIMA A
RELÓGIOS'
1- NOVAt ORIGINAL CONFIGURAÇIO ORNAMENTAL APLICADA A RELOGION

raoterizada. pelo . fato da ser o novo modal° oonatitUído de mostrador dota
dó da circulo em forma de faixa sabre a qual se encontram dispostos. ai.
cala correspondentes às horas, sendo tal mostrador circundado por plura.
.11dade de folhaa.alongadas, intercaladas às folhae em forma de irmanas:ui,
•
sendo que entre ca folham cão previstas haste, terminadas por pequena,
infama.
Po.r. ,0
an +:ntn1 de 2 pontos apresentados.

163.798 de 29 de oucuoru os 1964

IRequerente: ERICSSON TELEPRONES LIMITED .-. INGLATERRA
INivilegio de Invenção: "MVO IDENTIFICADOR DA CLASSE DE LINHA DE TELECO.

1 .

TERMO No 199.258 de 22 de maio de 1968

MUNICAÇUS0

Requerentes MIEN LM HOMEM DE MELLO- SIO PAULO

REIVINDICAÇOES

Modião Industrial 9:na REMOVIVEL INTI-OFUSCANTE CONTRA NEBLINA PARA Vs.(4
CUIAS EM GERAL"

MEIO -IDENTIFICADOR DA CLASSE DE LINHA DE TELECOMUNICAÇÃO,

Caracterizado pelo fato dr incluir: um condutor correspondente a cada 11.
Mia conectada ao meio e disposto para conduzir corrente durante

chama-

AEIVINDICACUS

da do sinais correspondente a cada classe na qual as referidas linhas *s.

1 - PEÇA REmOViVEL ANTI-OFUSCANTE CONTRA NEBLINA, PARA OliCULOS
EM GERAL, caracterizado por se formar de uma pega antl-ofuscante (1)de Aa.
tonal plistioo amarelo e transparente, no formato do vidro (2) do farol.

tão classificadas, e um acoplamento indutivo acoplando cada condutor de
.;
sinais de saída ao conduta correspondente às linhal da classe a que cor-

aomum sObros o qual deve ser aplicada a pr:aa pelas bordas sob o aro (3) .
Juntarenta com a vadação (4), comuna.

Um

do procedente da linha 1 qual corresponde o condutor; um condutor de sal.

'respondem os condutores do salda de sinais.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Grã-Brostanha sob no 43.04Flese 31.
de outubro de 1963.
Ponto no 1 do total de 4 pontos apresentados.

Ponto no 1 do total de 2 pontoo apresentados.

Sext)a-feira
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.011M0 B g 200./55 de 19 de jiAlbo te 1968
'llequerente: JOSE MARIA DE OLIVEIRA -Minam Geraie..\

paquerente: STANDARD ELECTRICA 5/A . GUANABARA

Modél0 Industrial: "POVO MODELO DE PUXADOR PARA AOTA"

L frivilágío da Invenção: "APERÉSIGOAMENTOS OU RELATIVOS A 24W PArtelerm PARÁ'
CONDITICAÇÃO.

1 . AperfelçosMen ,:Cs Ou Relatl yte a Equipamento pare CodtelÇA
.0o caracterizado par proporcionar uma combinação de cUlgos, de x alga./

n e no';ual

REIVINDICAÇOES .
'

RE/V7NDICACOEB

x é inferior a

Ana

•

TERÁ° . N eH'iâ,741)''ào ' 2t. db . 'abril ce f064

ritmos, onde

Outubro. dei 197a

a combinação de cédigós . de

x a1g.4

gOVO

.
•

MC/DUO DE PUXADOR PARA AGUA, caracwriZodo

Ver 40218EIVW
"ído de um tubo cilíndrioO Oco no sentido Uri:dotal, tendo na parte
rios Uma abertura retangular pktra encaixe da , borrathe puxotorn da égua (1,:j •
pela parte superior, fixado no tubo cilíndrico, 10 , 0Utr0 ttãoAnNllém 02.2
líndrico -Oco, paria encaixe do cabo.
Ponto n o 1 do total de 3' Pontos apresentados.' .

riscos representa umnalor que podo ser expresso por um grupo saMsÀnMoix'
m elgarisMos em um cOdigo de combinaçEesde n algarisMOp.1:

, denta n g 1 do total de 18 pontosgmresentados.f

ftmo N Q 159.737 de 4 de junho de 1964'
Requerente: MURATORE MURATORE UCA . 2 RIO CRAV2 DO ,50:

Pri v ilézáo de Invenção: "APERFEIÇOAmENTOS SM CAMAS ESCAMCiPMIS-FIARAl&
BINAS DE VEICULOS"
REIVPNDICAÇOSS

./100

N o 200.789de 19 de julno de 1968

fequerentet JOSE DE AZEVEDO LACES JUNIOR e JOSE
Modélo Indikstrialt *NOVO MODELO DE REFLEVOR"

ginEiuNãG

,seo Ro4i

REIVINDICAÇOES
1. MOVO MODELO PÉ REPLEPOR", caracteritado pelo fato de se apreeen
Irar inicialmente por uma concha metálica estampada no conpigur geae de co
lota subetancialmente parelelipédioa, com cantos, atestam e auperfíciee
ligeiramente abaulados, sendo que os bordo4 perimetraia de eus boca, e0
orientação elíptica, sao tlangeadea em oenaleto receptora de uma vasca
tronepo'renta, também no formato de UW1 ooncha paralelipédioa suavizada
em curvam nos contos e arestas, além do foto de que a sua face inferier
ser ligei roMent e obliquo' e ascendente pare e extrelillaade eeteritir do tee
junto. •
.Pont0 n o 1 do total de 5 pontoe apresentado°.

1 . Apeefeiçoamentos em camas eseaMOteiVUle PIlHo eablGee de •
Veículos, caracterizados pelo fato que dois montantes de Seção "Ww,
Mios ou Oontraventados por tirantes, servem de corrediças aos rolaMenlOga
Sithados em dois ;ngulos opostos, no 'sentido 04 MaloP &Pingo, de um ea,,P2

tp.édo reteAgular, estofado em uma das superfícies.

TERMO N g 166.434 de 19 de agasto de 1964
Bequerentet COMPAGNIM MANÇAISE THOMSON - ROUSTOP FRAD-k,,•
TERMO No 10.885 de 8 de meie de . 196.2'
Rocitàrente: THE CARBORUNDUM COMPANY ..
frivi1410 de invenção! "PROCESSO
-ÓXIDO

PARA

E.U. A.

. PREPARAR COMPLEXOS DE ÁCIO0 GRAXO,

DE METAL biSPERSIVETS EM ÓLEO"

REI7INDICACOES
- Um processo' pare • preparar coMplexos deácido graxo-Oxido/

Pr1v114gio de Invein go
DB

"COMPÓSXÇOE$ 1.011IFIÇKM$

Á 2)152 D2 C6Pdf.if-1Õg

EW1E,10 BETIOLAWS"
FEIVINDICAORS

.
1
Çomposiçõea ignIficadas à base de copolfmeroe de etIleno
tlouledos, notadamente parció reveátidiento inflamével dos condutores e;

létricos, caracterizadas pelo fato de compreender, em Silo conetltulçafi

do metal, dispersIveis em óleo, caracterlzado ' por Coo p reender os estágios
de preparação de um óxido de metal hidratado, a mista 'ração de um ácido /

copolfmeres do etlleno*articulados por perOxidos orgin1cOs e polfmerej
clorados*contemdo, pelo menos, dez for cento (10%) em pa g o de cloro, elh

graxa com o dito Oxido, até Ocorrer uma separação de fases ' em uma fase oleosa e uma fase aquosa, e a separação da fase oleosa da faie aquosa.

relaçao éo ¡leso de total da. mistura.

A requerente reivindica a prioridade do cor(respordente pedido
depositado na Repartiç:o de Patentes dos Sstados Unidosj400010a em e
40 meto de 1961 sob no 108.248.
Ponto no 1 dó total de 9 pontos apid~oe,

Ffnalmente, reivindice-se, de acOrdo a prioridade do correspoOf
dente pedido de patentes depositOe em Paris, Prargg, em ,r8 de egGsta,

de 1963, sob n g P.V. 9115.901.'
. 1'0149 n g 1 do totsl de 5 pontos &Prose:CAOS,
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TERMO N a . .164.068 da 9 de doviebre de 1964Requerente: FLâMEX INDIUSTRIA E COMERCIO S/A = SXO.PAULO:
Privii g glo da Invenção: "APARELHO AUTOMÁTICO PARA nSLIGAMENTÓ bE
wymIcÀ.cz5211

TERMO Na , 163.446 de 15 d. cutubro de 1964'
Requerente: N.V..PHILIPS'GLOEILAMPENFARRIEKEN.

PrIvilácio da Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OURELATIVOS A APARELHOS DER:
TIRADOS X EXIBIÇA0 DE IMAGENS COLORIDAS"

Apárilho automático para desligamento de gás, caracteri.

REIVINDICAÇOES

tido por compreender inicialmente uma ventoinha, com a periferia parcial.
Mente introduzida através de abertura lateral praticada no usual cachim-/
ba, correspondente a cada bóca do fogão, interpondo-se transversalmen te /
ao jato de gás que sai do respectivo registro aberto e vai pára o mencionado cachimbo, onde entrará em combustão, ventoinha esta cujo eixo forma/
um curto trecho intermediário em roica sem fim, contra o qual se acopla a
Periferia de uma primeira engrenagem, pertencente a um jazo redutor com-/
posto de duas OU mais engrenagens, cada qual acoplada ao trecho em rosca/
sem fim do eixo da engrenagem imediatamente anterior, e o eixo da diticat'

liQiand4

1-

erieiçoamentos um ou relativos a aparelhos destinados a

exibição de ir.ajons coloridas, particularmente receptores.de teleVisão
caras, caracterizados polo fato do ponto branco da imagem apresentada.

SCP

ajustada à temperatura cromática da luz ambiente.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
deposit.ado na Repartição de Patentes da Alemanha em 18 de outubro de 1.06e'
32E00 VIIIa/Elal.
Ponto n* 1 do total de6 pontos apresentados.

engrenagem do referido jógo avançando para fora do painel do fogão, onde/

portador, de um botão de comando manual, solidário a um ponteLro lateral;
deslisante sObre um mostrador fixo, graduado em minutos, 'ou entio solidário ao prOprlx mostrador, giratório atrás de um ponteiro fixo..
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Ne 164.9E3 de 1 de dezembro de 196b
Requerente: WALTER AIELLO = • SIO PAULO'
Privilígio de Invenção' *NOVA BOMBA PARA TAMBOR DE OLIO, CABOLIMA k OUTROS"
MIVIEDICACDS19
1 Nova bomba para tambor da óleo, gasolina ..outros, cartel.*
risada por compreender inicialmente use longo tubo captador de lfguids $
plicaoo, com regulagoa

a- /
de altura, atravessando o bujão rosquoado do tambor,

fixível na poaição desejada por um parafuso radial provisto no dito bu-/
jg o, tubo àste aberto em sua oxtresildade inferior, onde é provido de válva
la de rotengIo. formada por um discoluoteilico • tuavamontt abaulado, com usa
a4r10 de orifícios do entrada para o liquide, e conjugado a uma arruela de
couro sobreposta intornamente, a íleo fixada por parafuso centrais
Ponto n. 1 do total de 4 pontos apritsontsdoa,

FIG 1,

TERMO R* 160.216 de 25 de lÁvartirs de 1964
Requerente: ADA CATTAREO -São PauloPrivilégio de Invençaot "ORIGINAL E INSTRUTIVO BRINQUEDO PARA YORMAR Pà
LAV‘RAS E MEROS'
REIVINDICACOES
1- ORIGINAL E INSTRUTIVO BRINQUEDO PARA FORMAR PALAVRAS E ~ROI,
lua se caracteriza essencialmente por ser o brinquedo oonetituldo pex
vários blocos cúbicos de madeira, plástico, metal ou qualquer outro me.
terial conveniente os 'quais têm gravados, em cada ursa de eune facee, uta letra, número ou sinal algébrico eendo as sele faces de cada blooe
uitadae de tele gravaçóee, podendo as euaa faces serem pintadas com abres diversas.
Ponto n* 1 do total de 3 pontos apreaentadoe.
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- 'l REIVINDICAOM 1

NÇ1ODAAl

1 . MOVA VÁLVULA PARA RETENÇÃO DE AR olj- bag-0

5,u

sto E 'DTO*
-1 i

_,,.
-

¢EIV/NDICUpg
!.Tos

-4

Priv1148/9 de Invençãoe , PAPERFEIÇO1KEM108Sd WLRR'I1310i4Y4th1444

'SÃO 'PAULO-

Pr ié éSio *de Invenção: "NOVA VÁLVULA - PARA

304
womosid

Páffiriklía'

se caracteriza eseenCialmente por ser constituído da /

forma aproximada de um corpo de revolução parabilieo re.

p tubo (1) coa g
guiar de plástico ou material conveniente, encdixando-ee nas extremidade /

disse tubo (1) duas esferas (2) de plástico Ou material semelhante unidii/

,asltre ai por uma tira (3) de material elástico qualquer sendo que as duas/
esfera-S . (2) se adentPei no cilindro (1) até Se encostarem nas paredes Para
eólicas sendo as paredes (4) do objeto insuflado com ar ou outro gás qual.
Quer, coladas por qualquer moio havendo uma perfeita vedação nessa união e
de tal forma que uma parte de tubo (1) se sobressaia pare rara do Objeto e
Pode-se em lugar da esfera (2) superior se utilizar ume barra (5) ou

eonn

.

..

(

t

i

t

•

'

vitase E elticis:eb

que dito Silo ei tionetitti POr caixa, ou eetijo metáleo. em 'OUSO SM;
interna. central aloja urna ba g a que projetada externamente atrovba do gh
herture frontal do eatijo, configura a cinta do ablo: base esmo queteti
recravada, paralelo e eepaçadamente, uma placa, amba8 dotada::: de mi.
soa dentre doe quais trabalho o ganoho trovador, e oaracterieadoe.es.
eencialmente pelo fato die g e mesmo gancho travader etr dotado de .., 1,21
longamente , frontal que curvado ou dobrado em in gala: Re ro ume Po nt e duo.
pi g mentar passante livremente por rasgos de base e atuante em abertura
da placo, e de tal maneira a configurar ume trave suplementar, pela 01.:
to :linde dé na parte frontal central do rasgo da bane: e no parte Wne
Seira lateral die g e mesmo rasgo, serem previstos reesaltoe que dão pr41,
pie suficiente h ponta livre da cinta quando introdusuda por entre bae
a placa, e finalmente pelo tato da ponte livre da. cinte g er dotada de
uma abertura. suplementar para °agastamento • travamento tal pante ~lei,
-•
tentar do gancho travador.
%.
Ponto n 9 1 do total de 2 nontos,apreeentadoe.
,

-

guracio eemelhante.
Poáto :19 I do total do 2 Pontos, ,,preadàs91.01.

¡Émo No 159,851 de 9 de --junho de 19154
Requerente: MAUSER KOMANDIT-GESELLSCHAFT = ALBEANía
Privilágio de Invenção: "RECIPIENTES DE MATERIAL SINIETJCIP
TERMO N9 160.179 de 19 de junho de 1964
Requerente: TUE DOW-CHEMICAL COMPANY -E.U.A.
Briviligi g de Invenção: "APWEIÇO/MtNTOS ZR TAMPA PARA RECIPIffli
REIVINDICAÇOES
•
1- Aperfeiçoamentos em rampa para raoipientae, oaraoterizadoe pelo
fato de que compreende uma parede-lateral circund a ntes que (amarra 'uma
base perfurada; e ufa punção que ele .projeta desde a'referida base e que
se estende em relação de superposição parcial mi l alia da borde, euperl
oru da referida parede, estando o mesmo formado de um material .rIgida,'
Dom uma extremidade ponteaduclo, e Incluindo o mesmo pelo-menos uma-raw
nhura que se projeta longitudinalmente aBbre á euperfloieeuperlor do
punção desde a referida boas até o referido extremo pootemado. ÉPonto n 5 1 do total de 6 pontoe epreientodte.

RRIVINDICACOES

1 - Recipiente de material sintética, espettleistãe
te empilhãvel, de parede fina, no qual, para compensaçãode tenacus de prtiq
--

aios Internas, partes do recipiente tem um feitio
pelo fato

que

sintético,

eláticy, caractoruadoii

fica adicionada na tampa (5) uma telha elástlee de materiali,

que

se saliente por baixe da superfície da

tampa (7) para dentrí

do interior do recipiente, garantindo o fechamento vedado para com o intio;
tlor do recipiente, sendo que nisto, para variar o volume de ar entre o /1
disco da tampa (7) e a folha de material sintético (h), O 050'0de :tampa A:#
(7) fica munido de uma ou dit ', ersas'Paraçães (8).
'
A requerente reivindica a pr102• 1 0200 dys . 1r
ate Pedidi;
depositado na Repartição de Patentes Abula em 10.6.43 sebo CP

V 57../X7, V14/81 0
.1r_áta

Ponto . 49
a p T?2020_0PLetklisP9°9..
0,0_40.4.
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walle gO • mem, dto 16 ft ~Me O 010
,111~4~ Wind ft1414 MU ARIRG40 a 614121.d.1
.Jfil~)
c)
ea lafflogiat atai Nem nelea aama2t1705
RDXURDUKOKA f.1
. gs
ateSole tbrroMathlo Osi g etorizado pot compsdand624
`413 11a144 trino principal da ocitentsdka para os veículos) estendido sObre/
ima plumalidade de apito. Maçadas eram si e ligados por uma viga °sten./
111dit (tatu oada um dáles a o 3egUitaã4 otitre o qual se a poia o trecho de C
HUM campreondido entoe 03 data, 040Perastemente com iste itrilho de sustem
todo 0 paralelamente paz' 'Usa do 'andemo: Pica um trilho de glia suspenso de
uma pluralidade de alemendas de susSentação, cada um dos quais é parte in-/
:togranta de um doa citados apoios e se ilga com o seguinte, por una viga do
*uai fica suopenso o conreepcadatte trasho de trilho su perior da guia, isl../
iitluindo.se, em relação com g afas traltt08, um veiculo auto-propulsor que w.ê
)P resenta dois tens do roda,* %adutoras, um ateríor e outro posterior, cata um delas tendo, pelo menos, duas rodas de eixos paralelos e de duplo Man
#,ge, disposto. em sucessio $ uma dateis da outra e montadas num mesmo "Mas./
als", sabro o qual descansa uma das extremidades do veiculo montada em forma
X
osellants sibra,o mesmo, segundo um eixo, substancialmente perpandteular ao
)
Orilho prtmelpal de sustentado, apresentando este veiculo os dois trens de
'rolamento superior, um anterior e outro posterior, cada um dos quais apre./
tient* uma roda centra/ de eixo horizontal e duplo.flange; postas par baixo/
4dc., trilho • daslocivelmente, comprimida contra a superficie do mesmo, e /
;11ols parte da eixos vertbeats, dispostos uma diante da citada roda central/
• outra por trís, ficando pe rodas de cada um destes pares dispostos um de
í saia lado do brilho, em mmtoto com uma pista lateral de rolamento do mesmo!
Itstando estdo rodas de má trem de.rodas superior, montadas num "chassis"
emas montado de modo oscilante, na extremidade correspondente d. ..trutura
*
:Ato lídowlo, o qual tom aparelhos de" auto-propulsão.
Ponto no 1 do total de 8 pontos apreuntadoa.

"." 3e1 que
el .. mo grupo alqulltoo coa, no alieno, (amuo íamos de cartona'
2 • um grupo alquIlico ore, no máximo, quatro átomo* da carbono coma'
grupo aralquIlloo com, no máxtmo, dos átomo. do carbono,.

a

em Quê

• MI • a2 formam, juntamente com o átomo de nitrogênio 2:› ao qual andai
ligados, um grupo hsterociolloo, que pode levam up oU
subatituintea,
a, maio
um grupo alcoxílioo, um grupo aril alcoxilloo to um grupo anIlutt,
g
licoo ou o grupo
á
4

'CO ele

.5
a, e A, Amo, coas um, um grupo alquilloo com, no máximo, oa:ro átomo*
de carbono, ou formam, juntamente com o átomo . de nitroginto ao\
qual estio ligados, um grupo heteroofolloo que pode levar= Ou,
vários oubstituintes,
a,
hidrogênio, halogênio ou o grupo metilieo,
Ir •
o anion de um ácido, e
id •
ud nómero inteiro de 2 e4
earaoterizado pelo fato deu
a) ol etagtioar o grupo fenólioo de 2.nitrofenol ou 2-cloro-5-nitroft.i
mel com éteres dialquilloos, em que um grupo alquIlico as acha ela
gemente halogenado na Nítido final, ou oom
teres halogenades da mesma maneira, ou com alquil-aril-titem ta.
logenadoe da duma maneira ou com trialquilaminas halogenatas de
acama maneira., ou eíeríficar unilateralmente o grupo fen6lloo oco
imega-imega . -di-halogenalaanoa a fazendo reagir, em seguida, o d.
tomo de haloglneo restante com uma bace nitrogenado eacjindána
grupo ti:à. 00M a significação acima indicada)
4) sa antrodu.Jr, na posiçâo-2 com relação ao grupo de Atenta ocupada.
pelo grupo nitro ou, reepectivamente, pelo grupo alou, o grupo
491 com a significado acima indicada, mediante redução do grui.
"2 po nitro no grupo omino e mediante dupla alquilado do grupo IMBUO ou,respeotivamente, mediante retido com uma base nitra
gomada aecundAria, partioularmente com uma buo heteroolclice
^nitrogenada,
e ocupar, em seguida, a poaldo-1 mediante copulado oom um umas'
to diazdico e subsequente diesociaçâo redutiva ou mediante nitra'
do e subsequente redução do grupo nitro, areia introduzido, ou,
rea peotivamente, mediante reduçâo do grupo nitro exiatente na pa
•ido-, no grupo mino, a
a)
diazotar anta° iate grupo omino e separar o composto dittatico em
forma de abl ou de sal duplo, por retido com um sal metálico,
A requerente reivindica a prioridade do correppondenie pedtdo da
positado na Repartido de Patentes da Alemanha em 26 do utombro de,.,
1962, sob no K 47 829 1X./57b,
emite d g 1 do botei de 3 pontos apresentados,
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ie/40 grado colscionado entro os indo* alifátloos oarboxíliowe, puros • da
•twadoo,.üturados • não saturados, contendo no minim0, e átomo, de carbono
em quantidade equivalente no mínim(410% em pa go do composto, e subm•tendo
miatura assim formada a agltaçao vigorosa na presença de uma proporgao infm
rio, do, ao minha% uma substincia selecionada entro os agentes ativos de /
supartio'lf tendo grupos de sulfato e sUldonatos ligados com radicais de aiquilo e alcarilo hidéordbico; os agentes ativos de superfície catilalcos éo
contando grupos do sais de mania quaternária, corpos de álcool montemoo
polhtencLlabo wprodutos emultionadorwo ruinosoa. empreendendo sabões da /
reata" estou. do resina, e da adubes de rezina "Diels-Álder°, durante co.
pardOdo d. too5o suficiente Cara psoduzir naa geado do Oiço ao água ast-:.
ih
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