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Em 22 de outubro de 1978,
Notificação

•

.0epois ae decorrido o Prazo de 60
dias, a partir da presente data para
recurso ou impugnação e se nenhum
interessado do mesmo se valer ficam
notificadas os requerentes , abaixo
mencionados para comparecer a êste
Departamento, a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final, dentro do
prazo de 60 dias, contados da data
erra que tiver expirado aquele prazo
•
de recurso:
Marcas deferidas
No 232.126 - Contax - Zeiss lkon
A.G. - Cl. 8.

N 9 '419.873 - Meu Lux Eltronik
'Indústria e Comércio Eletrônica Limitada - Cl. 8.
Ferros
N9 426.627 - Anhembi
Elétricos Tupy S.A. - Cl. 8.
No 450.814 - Toc-Matie , - S.A.
Philips do Brasil - Cl. 8.
No 481.691 - Cidam - Comércio e
Indústria de Decorações Adornos e
Móveis' Cidam Ltda. - Cl. 40.
Adcola InNo 488.725 - Thot
dústrias Químicas Paulistas Ltda. Cl. 46. .
•No 494.545 - Cosmoson - Cosmosou Produtos Eletrônicos Ltda. Cl. 8.
Citylux
N9 507.005 - Citylux
-ClasS.A. Comércio e Importação
se 40.
N9 507.010 Citylux • - Citylux
S.A. Cometido e Importação - Classe 10.
(Registre-se com exclusão feita pela
Seção).
N o 521.854 --- Cimen - Cimen Indústria' e Comércio de Móveis Ltda.
Cl. 10.
N O 547.586 - T.C.C. - Tapon Corona Cortiças S.A.- Cl. 1.
N9 559.126 - Medis - Medis Cirurgia e Comércio Ltda. - Cl. 10.
No 577.391 - Cinalándia - Lanches Cinelândia Ltda.- - Cl. 41.
N9 579.160 - Arpajo - ArpaA Inlúslria e Comércio de Aparelhos EleIrônicos Ltda. -, Cl. 8.
N9 613.886 - Lis - Lis Utilidades
Domésticas e Industriais Ltda. Cl.- 46.
N9 630.899 - Sodemóveis - Sedema Móveis e Utilidades Ltda.. Sodemoveis - Cl. 40,
N O 655.485 -- TV de Verdade Ma-al di - Mata (Publicidade) Limitada - Cl. 32.
(Registre-se sem direito de uso exclusivo de TV, isolamento).
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N9 655.919 •- Ponto Dois -- Figs.
de Ponto e Algarismo - Ponto Dois
de Arte Comercial Ltda. - Cl. 32
(Registre-se sem direito de uso •exclusivo de expressão Estúdio de Arte
Comercial). •
No 657.987 - Catavento Catavento Distribuidora de Livras Limitada - Cl. 32.
No 658.136 - Alugraf - Estúdio
Gráfico Alugraf Ltda. - Cl. 32..
(Registre-se com exclusão feita pela
Seção).
N9 660.263 -- Fenix - Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S.A.
- Cl. 15.
N9 660.523 - Glu-Glu - Manufatura de Brinquedos Estréia S.A.
Cl. • 49. •
No 660.739 - Bowlerama
Bowleraála, Boliche Ltda. - Ql. 99:
No 661..579 - Enadil - Enadil S.A.
Emprêsa Nacional de Importação. Cl. 49.
N9 662.378 - "M/E" - Companhia Metalúrgica Estampex - Cl. 49.
N9 662.517 - Pedalex - Pedalex
Mercantil e Industrial Ltda. - Cl. 49.
N9 662.852 - Oeste - Emprêsa de
Divertimentos Oeste Ltda. - Cl. 49.
No 663.976 - Boa Vida - Manufatura de Brinquedos Estréia S.A. Cl. • 49.
N9 672.321 -- dolipino - Divertimentos Bolipitio Ltda. - Cl. 49.
(Registre-se com exclusão feita pela
Seção).
N9 673.207 -- Chita - Polimatic
Eletrometalúrgica Ltda. - Cl. 49.
No 689.285 - Bom Bril - Bril S.A.
Indústria e ,Comércio - Cl. 96.
NO 689.659' -- Emblemática - Vemag S.A. Veículos ,e Máquinas Agrícolas - Cl. 28.
No 689.811 Niveplex - Niveplex
Indústria Química Ltda. - Cl. 46.
No 690.164 - Lubquim - Lubquim
Lubrificantes e Produtos Químicos Limitada - Cl. 1.
No 690.166 - Lubquim - Lubquim
Lubrificantes e Produtos Químicos Limitada - Cl. 46.
No 697.766 - ~are - 3. A. Taveira Indústria e'Comércio de Colas
Ltda.
Cl. 28.
N9 698.884 - Birmar - Brimar Indústria Química Ltda. - Cl. 1 (Registre-se com exclusão feita pela
Seção).
Indústria
N9 7C0.518 - Ceaniu
Quimica - Ce-Lavax Ltda. - Cl, 46.
Formona --- Produtos
No 701.116
Quinuees Esquilo Ltda. - Cl. 46.

No 339.476
Stil Decorações Stil Decorações Ltda. - Cl. 40.
'No 442.339 - Silvar Jubilee
Standard Electrica S.A. - Cl. '8,
• N9 463.087 - R.C.N. - Rádio
Corporação Nacional RCN Ltda.
-4
C1.8.
•
No 482.501 - Cima - Cirna Comércio e Indústria de Maquinara Elétricas
S.A. - Cl. 8.
NO 487.213 - Presidente - Jorge
Margy - Cl. 40.
N9 488,873 - Emblemática - Buromaschinen-Export GmbH - Cl. 17,
No 514.303 - Novilar - João Miranda $.A. Exportação e Representações e Comércio - Cl: 8.
No 515.397 - Wilton
Wilton
Aparelho de Controles Ltda. - Cl. 8.
N 0 522.316 -- Radioton
Gervásio de As.sis Domingues - Cl. 8.
N9 546.386 -- Cipan Compaimia
Cipan Indústria e Comércio - Cl. _10.
NO 618.972 - Inka - Plásticos inka
Ltda.- Cl. 28.
No 631,161. - O Sol Nasce Para
Todos -- Sapucaia S.A. Lojas Co-1
marciais - Cl. 46.
N9 634.296 - Keindt - Cristaleum
Revestimentos Ltda. - Cl. 28.
No 636.516 - Musgo Real - Cl.avel
Industrial Químicas S.A. - Cl. 46.
NO 633.630 - Rodaplast AiabraS
Comercial Exportadora e Importadora
Ltda. - Cl. 28.
No 659.986 - Vulcolar Fábrica
Vulcão de Tintas e Vernizes S.A. Cl. 1.
No 660.560 - O.S. :-- Eraprêsa de
Divertimentos O.S. Ltda. - Cl. 49.
No 661.863 - Dois Irmãos - Bazar
Dois Irmãos Ltda. - Cl. 49.
N9 674.230 - Rocloagro Rodoagro Máquinas Rodoviárias e Agrícolas Ltda. - Cl. 28.
No 680.1.73 Vulcan Esplunaplas
- Vulcan. Material Plástico S.A. Cl. 28.
N9 688.139 Solidex Goyana
S.A. Indústria Brasileira de Matérias
Plásticas - Cl. 28.
No 689.798 - Molafex - Fada Fábrica de Arames e Derivadas Limita da - Cl, 46. No 690 217 - Império - Império
do Sabão Ltda. - Cl. 46.
No 694.049 - Solv X - Indústria
de Tintas e -Vernizes Muca,111 Limitada - Cl. 23.
N 9 694.745 - Solar - Solar Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. - Cl. 1.
No 694.748 - Aurora Boreal - Solar Indústria e Comércio de Produtos
Quity.ners Ltda. - Cl. 46.
Marcy indeferidas •
Cumpra o artigo 73:
NO
217,094
Irmãos
NaAleksas Buika:.
No 125.181 . - Tupan
Selli Ltda. - CI., 40.
N9 358.474 - Inglesa Levy 8, A.
4

Comércio e Indústria.
No 371.160 - Agop Xassardkian,
N9 397.623 - Menandro Creasola.
No 405.767 - Pedro Pereira UI.
nior.
N9 422.528 - Sociedade Técnica In.
dustrial e Lojas, Organizadas Ltda.
N9 430.977 - Plasneon Indústria,
e Comércio de Iluminação Ltda.
No 435.368 - Espumanil Indústria,
de Artefatos de Borracha Ltda.
N9 478.646 - Nitrosin S. A.
dústria, e Comércio de Produtos Qui.
micos.
N9 483.498 - Anestee Importação e
Exportação Ltda.
N9 484.480 - Thomm Dias Roca.
mora.

1n7•9 488.761 - Karto S. A. Impor.
tadora, e Distribuidora.
No 492.321 - Empresa Produtos
de Alumínio Ltda.
No 492.764 - Renato de Oliveira.
NO 499.319 - Loja Santista de 'Mi.
lidadas Domésticas Ltda.
N o 500.225 - Laboratório ClIniax

Ltda.

N9 500.234 - Laboratório Climax
S. A.
No 511.123 - Comape Comercial
Auto Peças Ltd g.
N9 516.503 - Germano Valença,
Monteiro.
No 536.928
Lubarsa Lubrificantes Bardahl S. A.
NO 554.311 - johensa Industrial e •
Comercial Ltda.
No 554.312 - Johensa Industrial e
Comercial Ltda.
No 557.008 - Chute° Felgas Ble.
nenstein.
No 566.684
Edgard Pierre Mon- .
tel Saint Paul.
No 607.662 - Produtos Perstorp InciNtria de Plásticos S. A.
No 614.337 - Comércio Indústria
RenreF.entacões' Importação e Expor.,
ta cão Cril Ltda.
•NO 616.098 - Sociedade Paulista
de Artefatos Metalúrgicos S. A.
NO 623.218 - S. A. Moinho Santis.
ta Indústrias Gerais..
N9 633.929
M. Machado &
N9 624.479 - Viggiano & Vasconcanos Ltda.
N9 634.489
Viggiani '& Vasconcellos Ltda.
No 634.583 - Plantech S. A. E'••=
ganharia Indústria e Comércio.
No 867.663
. Irnasa Indústria:9
Re"aidas Psranaenses S. A.
No 868.717 - 'mesa Indústria
Ra,,nirlas Paranaenses 8. A.
No 672.865 - LV S. A. Consultord
de 'Plranreendimentos.
No 678.320 - Argaplast Indústria
cs
e romisrcin Ltda.
N9 679.9^^ - Argaplast Indústria
e Corn,Srela ?Ma.
• No 678.33^ - Argaplast IndúStairS
e Comércio Ltda.
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3) O expediente das repanIções
Oblicas, destinado à publicação,
aard recebido na Seção de ComuZiCações até as 17 horas. O (Oen~ento do público pela Seção de
.%etletção será de 12 às 18 horar.

3) Os originais para publicaçdo„
ÊtVié3ainente autenticados, deverão
037 aketilagrafados diretamente, erra
espaço dois, em papel acetinado
nu apergaminhado, medindo 22x33
eentimetros, Seri emendas ou raauras que dificultem a sua cana
;peeensão, em especial, quando coniverem tabelas

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
40:051'079 n 01.1Oma

Okto

6 matéria retribuída, nos casos de
&J.o ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil uhse•
á vublicae,ão

0507%1100 05 01)51.3CAÇ6ESI,

oa• occixe, 00 pr-.0,,,cals,

6) No caso de porte aéreo vara
localidade nau servida pu) see
meio de (ransporte, a Delegaext

F'1_ CPI A Ne:, ULtlIVIAKALS Regional da li.:mprê.sa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasilia
se Obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
DIARIC)
ontres was„ iu sdependent emente de
es,Eç-Àào ite
, acréscimo no areal)*

DE-ALMEIDA . CA P VE IRO

9ertio admitidas copias em tinta
greta e indelével, a critério do
• 1N
DP As vectairtaçaes pertinentes

em Brasília

ALBERTO DF fáRil 10 PERE.tt-t0
6242{2

cheque ou vaie postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa , Nacional Quanto ao
contrato de porte aereo, em favor
da Delegacia Regional da Emprésa
Brasileira de Correios e Telégrafos

00Ç5o mo c...trim.:Mudo Co oxpmalionto CO Clapiar,tome41015
Nocional C Prmpolo4mdo tnts/umtria. do Mintotsárop
do InMúmtrtm o do Corn4reto
e;;15r -f5e5 (15b Otifin gp

eu D 'eveiten•-.nre
ca ,Irrerenaa Nartenv
084811...ti)
eaC2C.W.,==i2MIS,==.

ASSINATURAS

7) A Delegacia Regionai
Emprêsa Brasileira de Correios e

Telégrafos em Brasília reservo-se
.0 direito de realwatar os seus preços. no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante aviso.
prévio aos assinantes

e) gas prazos Ga assinatura e
de porte aéreo poderão 867 semes415 198, eaainaticrae serão tomatral on anual e se iniciarão sempre
das sio DIN O transporte por Semt, .tre
30. Semestre
- Cr8 32,50 no primeiro dia útil do mês subsevia aérea será contratado separa- Ano i a a ....... -.• Cr$ fi0,e0 ano ..... ......
quente O prazo daí: assinaturas
er,g
daviwite com e Delegacia da Esnpara o Exterior é sómente anual e
présc rasileira de Correios e Tenão Paaverá transporte as; via
Bxtertee
axterior
Wgresfos em Brasília 2sta poderá.
,aérea .
22 encarregar também de ell2aMi- Ano popp.p.opn popoppo Cr$ ti rl.C/O *no ••••0•0”.00C.O.D.000
erg 6940
rePiaa o pedido de assinatura ao
9) A renovação devera 'sei so• I 10 Reste caso. o assinante É:licitaria com antecedência de 30
PORTA' tia E0
Vagirá ao DIN o pedido de assi• dias do vencimento da assinatura
reatara e o pagamento do valor gazeffzu, 0••00%.•ep• Cr$ i02,90 .4710
do porte aéreo Veneidos. CerãO
ert 804,00esuspensos
correspondente, na forma do item,
indePendentemente
acalante.
aviso-previo .
nr-JERO .4 V it1,30
- O preço dei numera avulso figura na ultima pagina as caga
b) A remessa de valores para
101 Para receberem as suplee
assinatura, que eerã acompanhada cela:iras:Lar
¡mentos és edições dos órgãos of
Ce esclarecimentos quanto à sua
- O preço da eXemptar atrasado sere acrescia° de Ore 0,01, iciaie, os assinantes deverão solleiapiteação„ será feita &Mente por se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. Itá-los no ato da assinatura
Brown
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•
No 690.'772 - Bervitex Mercantil
N9 061.033 - R. D. Paiva QuelNo 689.879 - Athenas Indústria e
159 690.009 - 1VIerek & Co. Inc.
Yo' da.
rOZ.
Comércio de Produtos -Químicos Ltda.' 159 790.998 - Chemische Fabril
No 686.379 - Sociedade Industrial
No 663.364 - Brasmotor S. A. Em-1 N9 689.881 - Athenas Indústria e . , ;:rsee GMBH.
Loadrinen.se Ltda.
preendimentos e Participações.
Comércio de Produtos Químicas Ltda.
N9 701•015 - Yme Corporation.
N9 663.003 - Covema Produtos! 159 700.686 - Laboratórios Ruma- No 739.695 - ,,fa°sushitss Electric
N9 688.410 - Camisaria Eureka
Ouimicos
e
Metais
Ltda.
-altas S. A.
i'.ndustria/ Co. Ltd.
S. A. Serviços Comércio Indústria.
Na 672.654 - Consultores de EmN9 689.120 - Thomaz Leite Neto.
N9
700.697
Industrial
Química
Arquivados
N9 889.465 - O. B. :Miranda & preendimentos.
N9 465.029 - Zair Pinto do Rego.
N9 673.298
Hilda Ferzeira Mo- Rotiv Ltda.
Cia.
reira.
159 700.921 - Refinadora de óleos N9 4E9.184 - Strunek Indústria e
Comércio de Máquinas e Aparelhos
N9 689.534 - Itatiaia S. A. VaiN9 673.299 - Flilda Ferreira Mo- .;,:rasid S. A.
rônicos,Ltda,
cubos Motores e Pesas. reira.
Apresente procuração
N9
No 889.651 - Puccx S. A.- Artefatos
__ Hilda Ferreira Mu- No 661.64 - Forlab Matérias Pri- deitar.556.094 - Lefaiete Luiz ChanNo
673;300
de Borracha •
reira.
ma se Embalagens S. A.
N9 579.665 - Eurobra.s Film-ProNo 700.709 - E. Ferreira., e Filhos N9 673.301
Hilda Ferreira MoN9 680.747 - Ricolay Indústria de
duções Cinematográficas Ltda.
, reira.
Indústria e Comércio S. A.
Produtos Quimicos Ltda.
N9 617.689 - Promotec OrganizaNo 700.715 - E. Ferreira e Filhos N9 673.302
Exigências diversas
- Hilda Ferreira Moçiies Técnicas de Vendas Ltda..
.
Indústria e Comércio S. A.
159 379.061 - Ethicon Inc. N9 649.697 - Fábrica de Bebidas
N9 700.970.- P. C. Lang S. A.
NO 439.119 - North Araerican
N9 673.303
i/lida Ferreira Mo- Aviation
Topazio.
Indústria e Comércio.
Inc.
reira.
N9 670.342
Carbreu Limitada. 159 443.862 - ' Ford Motor ComCumpra o artigo 73 e apresente
Arquivem-se os processos.
__ Hilda Ferreira Mo- pany.
AV
673.304
novos exemplares:
No 443.197 - Elektr~ SvetsNo 605.973 - Regeral Representa- -reira.
Diviso
P WiareGtri
N° 673.305
railda Ferreira Mo- ningsaktiebolaget.
02.`, em Geral L
reira.
. N9 482.237 - International BusiNo 622.533 - tda
S. A. Moinho SanErn
22
de
outubro
de 1970
N9 673.346
Hilda Ferreira Mo- ness Machines Corporation.
tir,Gerais.
reira.
NotificaçãO
N9
486.935
Crescent
Dental
MaN9 625.833 - S. A. Moinho SanN9 673.307
Hilda Ferreira Mo- nufacturing Company.
tista Tridistrias Gerais4.
Depois de decorrido o prazo de 60
.
No 494.086 - Solarton Electronic dias, a partir da presente data, para
N9 635.581 - Casa Mamtti 8. A. refira.
Group
Litaited.
N9 673.508
Er ri*Satria e Comércio.
Hilda Ftrreira. Morecurso ou impugnação, e Se nenhum
159 500.654 - Grundig Werke interessado do mesmo se valer, ficam
N9 680.048. - Walter Schultz êt mira.
GMBH:
No
673.309
Cia.
Hilda Ferreira Monotificados ce requerentes abaixo
159 513.037 - Aster Sociedad Ano- mencionados para comparecerem a
No 688.251 - Cooperativa Triticola
nima
Industrial
y
Comercial.
N9
684.870
Sento Angelo L tda.
- Serge Marie Leveate De.nartamento. a fim de efetua159 . 519.693 - Esb Incorporated.
No- 688.443 - São Paulo Alparga- que.
rem o pagamento da taxa final, den159 522.038 - The Singer Company. tro do prazo de 60 dias, contados da
Exigências de apresente novos
tas S. A.
N9
007.899
Honeywell
Controles
N9 688.444 -, São Paulo Alpargaexemplares
data em que tiver expirado aquêle
No '171.594 - Tintas- Prospa do Ltda.
tas S. A.
prazo de recurso:
No
•
619.099
The
Sherwin-Williams
Brasil
S.
A.
Marcas deferidas
No 688•460 - São Paulo AlpargaNO 080.457 - Tintas União Ltda. Co.
N 9 525.591 - incoiest - Laboratas S. A.
No
655.101
Estabelecimentos
No
680.877
tórios
Pri.smut
8. A. - el. 3.
Laboratório
Radabril
N9 688.489 - SãO Paulo AlpargaGr ficos Borsoi Ltda.
á
Ltda.
No- 544.783 - Hino:dós - Laboratas S. A.
- 159 680.214 - Alexandre Jaramillo.
Andrômaco S. A. - el. 3.
N9 701.050 - irapuru S. A. Adw9 688.199 Pinturas Triângulo 159 686.749 - Monsanto Corapa-ny. tórins
N9 653.720 - Purwleite ministração e Comércio.
Litda.
159 687.206 - The Cfartorv-dern Baruel Ltda - c]. 3.
Cumpra o art. '73 c :tf: o ande159 608.801 - Sul Brasileira de Company.
N9 586.913 - Rhocliciada
Rhorêço eamrl-'r do estabeleci- Plásticos Ltda.
159 688.667 - F. J. nu Pont De dia Inds. Químicas e Têxteis S. A.
mento'
N9 688.821 - ETIP e E/atroei/mica --r o,irs and Comeanv.
2.
N9 "A 50.496 - irlob•c-rto Medeiros.
- -cional Ltda.
N9 688.732 - lernrier W:--° A , O. • ir.T9 591.303 - ia:;;syntTo,0.101
.
N9 660.890 - Cempanhia ComissáN° 687.642 - • Maneei Carrione
N9 688.806 -.- Lavanderia São Louerápica Brasileira Ltda ria Alberto Bonfiglioli.
S. A. Produtos Químicos.
I I 'en ÇO1
•
se 3.

Quinta-faira 29
N 9 602.700 - Testolipan - Laboratórios Iodobisman S. A. - elasee 3.
N9 659.223 - Furilden J Laboratório Emer S. A. - cl. 3.
N9 497.907 - Sur - Elevadores
Ur S. A. Ind. e Com. - cl. 7.
perfine Mecano Peças Ind. Geral LiN9 513.244 - Superfina - SuImitada - cl. 21. - (Registre-se com
exclusão feita pela seção).
N9 561.413 - Agropema - Agroperna S. .A.. Com. e Ind. - el. 26.
- (Registre-se com exclusão feita"
pela seção).
N9 586.091 - Micron-Arte Metalúrgica Micron-Arte S. A. Ind. e
Com. - el. 21.
No 608.300 - Nebratex - Nebratex
Ind. e Com. Importaçâo e Exportação Ltda. - el. 6. - (Registre-se
com exclusão feita pela seção).
N: 610.699 - Turbex Turbex
Distribuidora de Acessórios Para Indústrias Ltda. - el. 21.
No 625.924 - A P V - A. P. V.
do Brasil S. A. Ind. e Com. / .7.
Jacaré - Serraria
No 655.082
'Jacaré Ltda. - er. 26.
Wafix
- Artefatos
No 668.862
'de Latex Miare Ltda. - el. 39.
Delta Soe.
No 671.198 - Delta
Comi. Ltda. - el. 7.
N9 030.638 - Doclam - Doclam
Com. de Rolamentos - el. 6.
Marcas indeferidas .

NO 602.095 - M M - Metalmecânica S. A. Ind. e Com. - el. 7.
_ N9 638.966 - Charone 1- Chorona'
S. A. Exportação e Importaçã,o ca. 2.
N9 677.020 - Central - Farmácia
Central Ltda. - cl. 3.
AP 729.098 - Piorredol - Laboratoires Laroche Navarron - el. 3.
4 NO 789.846 Solumicina - Laboratórios SintofarMa Ltda. - classe 3.
No 558.483 - Astro - Super Mercado Astro S. A. - el. 39.
No 582.881 - Agram - Ind. Gaúcha de Implementos o Máquinas
Agrícolas S. A. Agrisa - Cl. 7.
No 609.748 - Astor - Comi. e
Importadora- Astor Ltda. - cl. 21.
No 616.157 - Rápido Pernambucano -- Rápido Pernambucano S. A.
- el. 21.
N9 618.460- - ()maga - The NeW
York Air Brake ComPany - el. 6.
N9 671.889 -- Lagarto - José
Kenaabbes - el. 47.
N° 673.005 - P O - Recauchutadors. de Pneus P. G. Ltda. - classe 21.
N9 673.059 - (adie - Produtos Veterinários S. A. - el. 45.
Exigências

Cumura o art. 78:
No 578.824 - Chaveiro América
Ltda.
No 631.320 - Dr. Werner Lehmann.
No 677.744 - Ind. de Velas Silga
Ltda.
N 9 730.392 - 1VIcCann Ericksson
Paall ealed. Ltda.
No 730.607 - Iseki-Mitsui Máquinas A aricolas S. A.
No 730.613 - Tseki-Mitsul Máquinas A aricilas S. A.
No 730.696 - Iseki-Mitsul Máquina A rcrícolas S. A.
No 730.624 - Isekl-Mitsul Máquinas Avricolas S. A.
No 581.055 - IVIaqtrator Com. e
Imnortaeão Ltda.
N9 581.056 - Maqtrator Com, e
Ima nai- p aga Ltda.
No 810.165
M. Krug & Ltda.
No 671.7R4 - Naufal 9. A, Importara r) P COM .
N9 752.200 - Ingleza Levy S: A.
Com . e Ind.
No 752.215 - João Venz & Filho
Ltda.
No 752.229 - Alne Com. e Represerd.eaaes Ltda.
No 752.237 - 7nstituto de Medicamento e Alergia Ima Ltda,
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N9 752.238
Instituto de MedicaLannean Se Pemp - Barclay & Co.
N.9 751.830 - Chugai Seiyaku tea.
mento e Alergia Ima Ltda.,
Incorpt)rate,d .- Titular do R. nu- bushiki Kaisha.
No 752.242 - J. Dawalibi 8i Pilho mero 256.742.
Ltda.
The Ambassadór Publishing Com_ N. 751.834 - Badische Anilia &
No 752.254 - Ind. Resegue de pany Ltd - Titular do R. 256.335. Soda Fabrik Àktiengesellschaft.
N.9 751.835 - Imperial Chamicall
West Riding Investiments Ltd
Óleos Vegetais 5. A.
Industries Ltd.
do R. 256.901.
Na 752.261, - Bazar Le Havre Li- Titular do
Na 752.287 - Ind. Alimenta:1M
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag
mitada.
Irmãos Espir. Ltda.
N9 752.604 - Magaldi-Maia (Pu- - Titular do R. 272.773.
N.9 752.289 - IVIarcio Publio De..
blicidade) Ltda.
Pernod - Titular do R. 2a4.286. metrio Jorge.
N9 752.605 - MagaldiaMaia (PuElevacar Elevadores para Autos LiN9 752.291 - Oswaldo José Franco.
blicidade) Ltda.
- Titular do T. 603.168.
N9 752.439 - Motown Record CorNO 752.606 - Magaldi-Maia, (Publi- mitada
Exigências diversas:
poration.
cidade) Ltda.
N9 752.440 - Motown Recoed Coas
Societe D'Exploitations Clarniques
N9 752.607 --- Magaldi-Maia (Puet Pharmaceutiques Seceph S.A. - poration.
blicidade) Ltda.
N9 752.442 - Roton ManufactuN9 752.608 - Magaldi-Maia (Pu- Titular do R. 300.443.
N.9 503.347 - Laboratório Farma- riríg Company Inc.
blicidade) Ltda.
N. 752.603 -- Labor Publicidade e?
N9 752.610 - Magaldi-Maia (Pu- cêutico Internacional S.A.
Serviços de Imprensa S.A.
N.9 571.861 -- Biotarma S.A.
blicidade) Ltda.
N. 635.767 - Antonio do Oliveira
, N.9 579.012 - Biotarma S.A.
NO 752.611 - Magaldi-Maia (PuPinto.
N.9
587.232
Laboratório
Silva
blicidade),Ltda.
N.9 638.758 - J. P. Lidmar.
N9 752.613 - Magaldi-Mala (Pu- Araújo Roussell S.A.
N.9 639.066 - Bernadette Pires ae
N.9 634.417 - Pirelli Societá Per
blicidade) Ltda.
Almeida.
N9 752.61 4 - Magaldi-Mala (Pu- Azioni.
N.9 635.362 -- Societá, FarmaceuNa 670.534 - Marlene de Meeedo
blicidade) Ltda.
No 652.615 -- Magaidi-Maia (Pu- tici Itália.
Rodrigues Lisleôa.
N. 635.524 - Ames Company Inc.
blicidade) Ltda.
N. 635.694 - Laboratório Procam- - Na' 730.388 -- Antonio Brambilla.,
N9 752.616 - Magaldi-Maia, (PuN9 730.390 -- Antônio Brambilla.
leo Ltda.
blicidade) Ltda.
N. 581..901 - Torcauto Sanehez
N. 635.918 - Laboratoires Labaz.
No 752.617 - Magaldi-Maia (Pu:
N.9 638.854 - Laboratórios Bur- Rojas.
ba cidade) Ltda.
N.0 '752.818 (Pu- roughs Wellcome do Brasil S.A.
N.9 620.720 - 'nua-Lias Nicolas
N. 633.688 - Sanincola, Ind. e Chryssocheris.
blicidade) -Ltda.
N.9 752.619 - Magaidiaaais, (Pu- Com. Ltda.
Da9 680.834 -- Roberto Lazdan.
N.9 654.475 - Laboratórios Byk Liblicidade) Ltdas
Na 752.247 - Carlos Antonio de
N.° 752.820 --- Magaldi-Maia (Pu- mitada. .
N.° 659.666 - Dr. Ruy Francisco Souza Ribeiro.
blicidade) Ltda.
N.9 152.622 -- Magalcli-Maia (Pu- Antonio Nicolino Umbareo Raia. _
N. 752.609 -.1.VIagaidialVada (PuN.9 663.842 - Silbra Coma e Im- blicidade) Ltda.
blicidade) Ltda.
N. 152.623 -- Magalai-Maia (Pu- portadora Ltda.
Diverso:
N.9 678.004 - Mead Jo:hnson &
blicidade) Ltda.
Incofarma
Ind. e Com. de ProduN.9 752.624 -- Magaldi-Maia( Pu- Company.
N.9 684.226 - American Home :Pro- tos Farmacêuticos Ltda. - Titular
blicidade) Ltda.
do R. 240.051 - Indefiro o pedido.
N.9 752.625 - Magaldi-Maia (Pu- ducts Corporation.
N.9 713.471 - Farmácia Lavapes
blicidade) Ltda.
Arquivamento de processos:
N.9 752.826 - IVIagaldi-IVIala (Pu- Limitada.
N.
576.531 - Comi, e Importado,
Na
728.474
Abbott
Laboratories.
blicidade) Ltda.
N.9 '728.729 - Walter de Assis To- ra Itamar Ltda..
Cumpra 0 Art. 73 e apresenta
N. 601.k% - Casa Luz Construledo.
novos exemplares:,
N.9 729.096 - Jorge Salvador Ma- ções Elétricas Ltda.
N. 677.753 - Artes Westerley ProN. 674.629 - Emprêsa Gráfica
tara.
dutos de Beleza S.A.
N.9 737.596 - QIF - Química 'ai- Cruzeiro S.A.
N. 664.372 - EmEG - Equipamentos Mecânicos da, Guanabara Li. tercontinental Farmacêutica Ltda.
N.9 674.848 e-- Emprêsa Gráfica O
N.9 738:140 - Químico Produtos Cruzeiro S.A.
mitada.
'N.9 751.981 - Laboratório Prado Químicos Com. é Ind.
N.9 674.668 - Emprêsa Gráfica O
N. 739.199 - Laboratório Laboles- Cruzeiro
Sociedade Anônima.
S.A.
N.9 751.982 - /Laboratório Prado sel S.A.
N.9 675.509 - Super Mercados CeN.9 739.309 - Laboratórios Sepetit leiro
Sociedade Anônima.
Ltda.
N. 751.983 - Laboratório Prado Sociedade Anônima.
N.9 686.728 - Laboratório Setros
N.9 739.630 - Laboratórios Moura Sociedade Anônima.
Sociedade Anônima.
N.9 751,984 - Laboratório Prado Brasil Orlando Rangel S.A.
N.9 689.149 - Instituto de QuirniN.9 730.631 - Laboratórios Moura ca e Biologia S.A.
Sociedade Anônima.
Brasil
Orlando
Rangel
S.A.
N. 751.987 -- Laboratório Prado
N. 690.665 - Ind. Chimica e Far.
N.9 739.633 - Laboratórios .Moura
Sociedade Anônima.
Brasil Orlando Rangel S.A.
macêutica Italseber S.p.A.
• N.9 752.257 - A. Ma V. Fabal.
N. 693.506 Agroexport Exportado.
N.9 739.661 - Laboratórios Hosbon
N. 732.450 - Silmecanica Ind. LiS.A. Produtos Químico:. Farmacêu- ra e Importadora de Produtos agrímitada.
colas Ltda.
N.9 752.600 - Labor Publicidade e ticos.
Eugenio Grigorowl.
Na' 739.862 - Laboratórios Hosbon .N.9 694.359
Serviços de Imprensa S.A.
N. 752.601 - Labor Publicidade e S.A. Produtos Químicos Farmacêu- tschs.
N. 694.982 - Alberto Garcia, .
ticos.
Serviços da-Imprensa S.A.
N. 739.664 - Laboratórios 'Hostion
N. 697.571 - Inds. e Com. Luiz
N.9 752.802 - Labor Publicidade e
S.A. Produtos Quimicos Farmarriu- XV S.A.
Serviços de Imprensa S.A.
N. 701.568 *- Farmácia e Droga.
Magaldi-Maia {Pu- ticos.
N.° 752.621
N.9 739.665 - ,Laboratórios Hosbon ria Dom Villares.
blicidade) Ltda.
S.A. Produtos Químicos FarmacêuN.9 702.887 - Wandafarma ProduApresenet novos exemplares:
tos Farmacêutico e Ltda.
ticos.
N. 705.674 - Silvest Ind. o Come
N.9 583.760 - Rhodia Ind. QuímiN.9 739.708 - Parke Davis & Com-. Limitada.
cas e Têxteis S.A.
panl.
N. 709.742 - Almo Importação e
N.9 683.483 - Cia. de Tiritas e VerN.9 739.710 - Aktiebolaget Astra Exportação
Ltd a.
nizes R. Montaaano.
kpotekarnes Kemiska Fabriker.
N.9 710.475 - Química e . FarinaN.9 583.801 - Indumec Ind. MeN.9 444.942 - E. D. Jones Corpo- cêutica
Nikkho
do Brasil Ltda.
cânica Ltda.
ration.
•
N.9 711.060 - João Ribeiro Sch.
Na 751.833 -- Laboratórios BurNt581.736'-- The Babcock & WH-- mitt.
roubhs Wellcome do Brasil S.A.
coa CorriPany: e
720.157 - Farmácia e DrogaLaboratório Estrela
N.9 751.970
N.9 586.765 - Filterwerk Mann & riaN.9Juruti
Ltd a.
Limitada.
Hummel Gmbh,
N.9 -,722.248 - Laboratório Cacem
N.9 752.259
MaSacoa'ta Uvro XA- N.9 601.032 -- Barciaail /vIaaafac- Diniz
S.A.
mitada.
auring Corporation.
Na 752.422 - Garagem Humberto
N.9 728.894 -Pecofarnia Inci test r)
N.9 601.036. - Bardahl ManufacI- Ltda.
turing Corporation. a
Agro-Pecuária Ltda.
N.9 752.612 - Magald1-1VIaia (PuN.9 601.038' - Bardahl Manufac- N9 729.587 - Tinturaria Basilio de
blicidade) Ltda.
.
turing Corporation.
Brito Ltda.
Apresente procuração:
N.9 601.040 - Bardahl Manufac- No 732.258 - Banco Mimares S.A.
Parfums Revillon (Titular do ee, farina' Corporation. •
NO 732.260 - Banco Alfomares S.A.
n.9 241.911).
N.9 601.042 - Bardara iVianistae- No 732.266 - Banco Alfomares S.A.
The de Lava! Separator Company turing Corporation.
N9 732.275 - Banco Alfmnares 5. A.
- Titular do R. 244.985. Bardahl Manufac- N9 732.285 - Banco Alfomares 5. A.
N•9 601.014
Lanman & Pemp - Barclay & Co. luring Corporation.
N9 732.286 - Banco Alfomares S.A,
Incorporated - Titular do R. nn-N.9 601.422 - Alfonso Rojo Mar- N9 732.287 - Banco Alfomares S.A.
mero 256.287.
tines.
N9 732.302 - Banco Alfomares S.A.
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7221384 - Banes Alfomares S.A. 249 753.184 - Sbil Soc. Brasileira! N° 758.197 - Tinturaria Astória No 759.872 - J. P. Corrêa.
Ltda.
No 742.052 - Com. de Peças Para de Imóveis Ltda. S. S.
N9 759.834 - Caravalle Tintas LiNO 758.295 - Promisa. Produtos de' a-itada.
N9 753.185 - Bernardino Correia
Automóveis Ltda. _
Milho
S
A.
No 748.061 - Henrique AdoIpho Matos.
N9

No 758 296

N? 753.186 - Reimez Representa, Milho S. A.

Promisa Produtos de:

No 759.385 - Indústria e Comér-

cio de Artefatos Metálicos CopacaNO 742.064 - E. D. A. I. C. Ecii.• ções Importação- e Exportação Ltda.
bana Ltda..
758
310
Silva,
Lenuzaa
&
Cia.
F.
N.
Sternberg.
No
N
9
186.021
tora Agro Industrial e Cientifica LINO 759.090 - Geraldo Casa
No 757.265 - Paulo Fernando Pe- Ltda.
gaitada.
No 758-317 - Silva, Lenuzza Cia.' NO 759.891 - Indústria e Comérir 742aoi - Cia. Aguilar Editdra. drosa.
No 742.118 - Etneciv Ind. e Com. Ir 757.610 - Eduardo Pinto deLtda.
N o 758 318 -- Silva, Lanuzza & Cia. cio , de Jóias Dom Ltda.
de Estopa Ltda.
Azevedo Ribeiro.
Ltda.
No '759.892 - Muguet Cabeleireirds
ir 742.119 - Casa de Carne Leão ' N9 757.626 - Jornal dos Sports
758 310 - Silva, Lenuzaa Cia. Ltda.
Ltda.
S. A.
No 748. 798 - Tastefuí Cosméticos No 757.627 - Jornal dos Sports Ltda.
N9 758.320 - Silva, Lenuree & Cia. • N 9 759.917 - David Calanria.
Ltda.
S. A.
Ltda.
NO 710.056 - Geraldo ClarInda
No 140.799 - Tasteful Cosméticos N9 757.628 - Sarna] doe Sports
N9 758.321 7- Silva , Len117.7.a .& Cia. Amora.
Ltda.
8. À.
Pi o 749.800 - Tasteful Cosméticos No 757.636 - Café e Bar Marcoen- Ltcla .
NO 760.119 - Paulo tioailotti.
N9 758.329 - Leda Taidan rena.,
Ltda.
se de C.aseaclura Ltda.
758.330
Leda
Milan
Tecoae.
N9
'.60.120 - Representar:6m SanNo
No 749.801 - ~fui Cosméticos
Tdona. tas C-ir:aliso
No 759.331 __ Leda ran
No 757.645 - Confecções Lortex
Ltda.
Ltda.
dtda.'
N9 758.401 - Bebidas
N o 749.802 - Tasteful Cosméticos Ltda.
Comércio ae Calça7a0.126No 758_402 - Auto PPoçasAvacde
N9 757.653 - Lee Wolles Auto MeLtda.
ddi Tiete Ltda.
Ltda.
cânica Ltda.
N O 749.872 - Vinícola Caxias LI- No '757.654 - Manufatura de Molas
No 753.408 - Ferragens Nacional) N° 750.235 - Curso Nossa Saahoraitada.
J. C K. Ltda.
Ltda.
ra das Vitórias S. A.
N9 749.874 -- Vinícola Caxias Li- NO 757.673 - - Yu Lien Tiara.
N9 758. 4109 - -Castro Bandeira Ind.
initada.
l'42 757.742 - Sanitron Ind. de e dona de- Calçados Ltda. •
No '760.253 - Transportuaora uaffir 749.875 -- Ernesto Andrade Ar Aparelhos Eletrdnicos Ltda.
ci:.axs
, Ltda.
N?
753.470
Auto
Mecânica
lioni
Cia. Ltda.
N9 '757.744 - lbeg Instaladora Retiro' ?adila
N9 740.876 - Cândido S. Perfect°. Brasileira de Eletricidade e Gás LiNO ':60.331 - Faznabra ranrica tia
52° 759.067 - ddimapi Pintuvan e 51deuinas Brasil Ltda.
N9 749.877 - Nery S. Pilho.
mitada. No 749.878 - Maria Pompeía do NO 757.759 - Roberto- Pinheiro Sar Revestimentos Ltda. .
No 7:30.335 - Produtos Aromamos

Nascimento Andrade.
No 759.068 - Sunererixasvois Bis-- ?•ine:- Gerais S. A.
raiva.
No 750.610 - Dino Ge.novesi.
mero)) S. A. Com . e Ind.
Palissanaer MadeiN O 750.788
Inds. Remidas Vul- 149 757 -163
NO 7C0.337
Institut° de °rim- N 9
- Mallet Ind. e Com.
tacão às Cooperativas Habitacionais de die,759.141
die„ Lida.
cão Ltda.
ras Ltda.,
de /tiranas Gerais Inneood.
No 759.203 -Frigoríficos Minad
)"
N9 751.421 - Difibra Distzibuiora.
N o 759.395 - Hotel Acrania Ltda.
No 757.'765 - Hércules S.. A.. Crél •ceervis s .. A. priur..8a.,
de Fibras Brasileiras Ltda.
dita Financiamento e Investimentos. N 9 759.205 - Denison Propaganda
IV 760.413 - Reciarn Publiadada
N 9 '752.046 - Eurípedes Vaia de No 757.766 - Hércules S. A. Cré- s . A.
Ltda.
Albnoueroue
Pereira.
••,•
dito Financiamento e- Investimentos. ! 51,No 7$2.072 - Daphnis Perna Bar- No 757.768 - IIerminas S. A. Dis- s . A.759.207 - Denison Propoaeariaa, No 760.469 - Mario Miguel 8: Cia.
ros Poriseca.
IÇO 7i0.517 Pardiama Dadrilauitribufe:10
Valôres.
No 759.213 - Comissão . de Desen- dera
Paranaense de Materiais Ltda.
No 757.769 - Herminas S. A. Dis-:
IV 752.079 - Vva. ii. Underberg
v voivimento do
ale do Jeduitinhot ributado de Vaiavas.
Albrecht, & Cia. Ltda.
No 760.518 Pardisina Diataibul-nha Codevale.
N9 752.080 - Vva. H. Underberg
No 757.770 - Bar:ninas S. A.. Dis- No 759.214 - Comissão cia Desen- dora Paranaense de Mateilaia Lula.
A/brecht & Cia. Ltda.
ção de Valores.
IÇO 7fi0.520 - Galocha dioderna
cia Vale cio Jauva-raioN 9 752.153 - Confeeçõeg Landi tribui
No 757.771 - Cia. Textil Bernard° volvimento
nha Codevale.
S A.
Ltda.
lifeisearenhas.
Gaiocria Moderna
IÇO 760.à21
N9 '752.154 - Comercial Belmonte N9 757.772 - Cia. Textil 13ernardad N9- 759.215 - Comissão &e DezenLtda.
volvimento do Vale do Jedd1tnda- S. A.
Mcasea.renhaa‘
.
N9 752.155 - Pôsto São Luiz Xaxim No 757.773 - Cia. Textil 13ernardo nha Codevale.
' No 760.522 - Galocna Modxna
Ltda.
Mazaezenhas.
d
NO 759.213 - Comissão de Daaart- S. A.
No 752.317 - Casa Tangará Ltda- N9 757.774 Textil Berzwz" volvimenta do Vale do JecmitindoNo 752 304 - Coinace Comerciai e 5.1asearenhas.
N? 'a0.531 - Móveis Ndao Mundo
Industriol Paulista de Cerrats -atada NO 757.775 - Ca, Textil Bernardo nha Codevale.
Ltda..
tada.
NO 750.419 - Teztil Apoio Ltda.
1asearenhas.
4
NO 760.534 - Livraria &
No '752.396 - Fôsto de Serviço
Nv 757.776 - Cia. Textil Bernardo! Id o 759.420 - Fábrica de rdoam Cantral Ltda.
Novo Barão Ltda.
Gema
Ltda.
Mascarenhas.
No 70,538 - Granja Santa, ...senoNo 752.668 - Vidros Planos Brasil N9 757.281 - Abril Cultural Ltda. N
o 7543.421 - Nu-Pan Publicidada. veva Ltda.
Ltda.
No 757.782 - Abril Cultural Ltda. Paines Turismo e Promoadea Lacta.
No 75'7.728 - Livraria Joinvillense
No '152.670 - Indenendêncla Com.
No 760.539 - Granja. Santo Anta.
W 759.422 - FFábrica
Isa.unk :da Ltda.
Ltda.
de Ferragens e Parafusos Ltda.
Ponte
Nova
S.
A.
M.
Barão
Otero.
No 757.795 No '752.672 - Top Modas Ltda.
NO 755.551 - Pósto Turista Lula
No 752.674 - Antônio Carlos CrIPPg. N9 757.801 - Super-Malas Ind. e No 759..493 - Carlos Azevea,. Nom.
a.
e Peado Roberto Gardano
cha .
NO 750.565 - Osvaldo Cunna
No '759 .675 - Antônio Carlos C-rippa 52°- 757.802 - Cia. Brasileira de
N9
759.425
endstruteraa
az-no
Roupas.
e Paulo Roberto Gardano.
No 760.776 - Auto Pe:as e AeesNo '752.676 - Antônio Carlos Crippa No 757.842 - Varzeana Panificac5.° Ltda.
Gêneros Alimentícios e Utilidades' br, 759.428 d_ .1,11.1w Rezeruce.
earioa dIara--antina Ltda.
e Paulo Roberto Gardano.
No 759 .677 - Antônio Carlos Crippa. Domésticas Lida
No 70.870 - Snmala Auto : OrdAdgeu Lace.
nr? 757.850 -- Cacações Bazuza IA- NO 759 -489
e Pr alo "Roberto Gardano.
b os tada.
No '159.594 - R.olotIex crarairfeuu
219 752.679 - Novidades Adie Una. -.atada.
No 7n9 , 77(1 IV 760.871 - Impala Auto e:inir_keifefterf- NO '757.982 - Mecânica de Auto- Ltda.
bas Lda.
Plana lto Ltda.
móveis Malvas Ltda.
No
759.680
Luis
Dias
Ito-a.
N 9 752.724 - Panificadora. Fiõr de N9 757.983 - Viação Santa Sofia
No 760.990 *- Sideral lndnstna e
No 750.681 - Luiz Dias Rosa
Sant-Ana Ltda.
Ltda.
.1c.,ctr.arj,Jrac.i.o 'Derivados de Petróleo LIJO^ri-11,
Juraca
752.72'7
NO
No 757.986 - Cmnax Cia. Comer- t NO 759.688 - So'aludo 1MP-st:1a
Silva Mendes.
1-0 761.04.N -- Bebidas aleare facia.
No 752.980 - Radi Com. e Re- dai Exportadora..
Comércio de Solas Cortacraz 'da
NO 757.992 - João Francisco Mepreardst er6ea de Perranens Ltda.
NO 761,009 -- lr_dústria de bcbt1V759.713
João
Jorge
Saad.
ra,
1119 753.109 - Cer9m i ca Blockfcat
da; leoríaaa:as Ltda.
No
759.714
João
Jorge
Saaa.
757.993
Televisão
-Lages
Li)19Ltda.
',61.114 - Ca.'eeira Santo autoNo 752 111.- Banco de AdatiniStra- mitdda.
NO 759.715 - João Jorge Sanai '. ia Ltda.
N9 751.997 - Auto Mato Bandeigão S. A.
NO 759.718 - Restaurante e Piazza ,IÇO 761.133 - 3eaftlipaInallala
rinhas Ltda.
/10:4-N? 753.112 - Banca de AdministraN9 758.041 - Açougue Magestacle- ria 2.740 Ltda.
pi :"11 3o.rco Berd Ltda.
ção S. A.
Ltda.
N o 759,739 - Osvaaldo Cunho Sa- No '751.158 - Mecánica. Broa, LiIÇO 753.L33 - Matadouro Gavião. No 758_056 - Com_ de Louças Beiboaria. ,
Ltda.
11
11-2Oa.
dão
S.
A.
No 783.124- - Sia:mi
an a Modas Li- No 758-073 - Vilawagen Auto PeN O 750..740 - Varsano Bolsa:. e
rio ',91.174 -- D. 51. Vieira autuo.
mitada.
Modas Ltda.
Ltda.
NO 761.212 - Ligia Silvada). Que:.No 753.136 - Bar e Lanches Serra- cas
5P
758_076
-Geraldo
5/cairia:dag
No 759;742. j• 13disa. de Autom-deta ro:40.
da r-trela LtcLa
9
758.084
Bar
e
Leanhes
,
N
do Rio- Ltda.
N o 753.198 - Bar Recreia) 4
NO 761.a12 - Diler S. A. Enaemor Ltdf
t1717". Ltda.
ni , 921a
!r
NO 759.803 - Edith. dos San t0.1.
?V 758.153 - Quitanda e MaretaArainee.
No 753.139 - Leite & Leitão Ltda ' .1.1 Nossa Senhora da Conceie go L1- 1 1, 759.857
No 761,614 -- Daer S. A. En gaTV 753.140 - Leite k Leitão Ltda mito da.
na:lá:ia o Ar rui'eaira.
No 758_196 - A.Barreto Casal, e Comércio de Arames Lida.
N o 753 183 - bnocacret Soe. Pau
- klaaserva Indústria. e
• N9 759.870 - Brito & Cia
lista de Impermeabilizações Ltda.
de Saúde Santa Helena.
Comércio Ltda.
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NO '161.625 - Murillo Abréu Rodrigues da Cunha.
N 9 761.654 - Auto Oficinas Nova
Rio Ltda.
N9 781,837 - Silbeckmann Brasil
Detergentes.
NO '161.840 - Fino Sport Indústria de Vestuário Ltda.
N9 '161.983 - Açougue Flor de Liz
Ltda.
N 9 918.726 - Líder Construções e
Planejamento Ltda.
- Arquivem .-se os processos,
Serviço de Documentação
De 22 de Outubro de 1970

NO 871.268 Rendanyl Ltda.
N 9 871.269 Rendanyl Ltda.
N 9 871.270 - Rendanyl Ltda.
N 9 871.271 Rendanyl Ltda.
N9 871.272 Rencianyl Ltda.
N 99 860.732

Indústria de Rendas
Indústria de Rendas
Indústria de ktendab
Indústria de Renda
Incilástri ade Rendas

- Laboratórios Boxroughs Wellcome do Brasil S. A.
N9 861.079 - Imago Editõra Im-

portação e Exportação Ltda.
N 9 871.141 - Indústria Isdletaiii2131
8'11.267
Indtstria
de
~cias
N9
ca
São Caetano S. À.
Rendanyl Ltda.
Exigencia de apresente clichê

Outubro de 1970 3129

N9 871.143 - Indústria metaiorgi- N9 871.149 - Indústria metam/laca Silo Caetano 8. A.
ca São Caetano S. A.
119 871.150 - Indústria Metaiorst•
N 9 871.144 - Indústria metatúrg t- ca são Caetano t. A.
N9 871.151 - Indústria bletalúrgi.
ca São Caetano S. A.
ca
São Caetano 8. A.
NO 871.145 - Industria metanxibN9
871.153 - Indústria Metalúrgica São Caetano S. A.
ca São Caeiano 8. A.
N 9 871.146 - Indústria MetalUrstN9 871.153 - Indústria Metall:1110m
ca São Caetano S. A.
ca São Caetano 8. A.
N9 871.147 - Indústria metaiurai- N9 871.154 - Indústria Metalúrgica São Caetano 8. A.
ca São Caetano S. A.
N9 871.155 - Indústria 1VIetal13'81metalúrgiNO 871.148 - Indústria
ca São Caetano 8. A.
ca São Caetano S. A.
N 9 871.142 - indústria ssetaiorai ' N9 871.158 - Indstria metaffirsica São Caetano S. A.
ca São Caetano S. A.

Consolidação das Leis do Trabalho
Alter-43ea do Doe. lei e.' 3,29 3111-14,
olVULGAÇÁO N. • 1.80/

41

PREÇO* Cr$ GO

A VENDA
Na Gisao.abara

4t)

Seção de Vendas: ,Av. Rot! P igoes Alves, 11
Agência 1: Ministério dà Fazenda
'Atem:ta-H a pedidos iodo Serviço de ReendA/ao Peitai
&adila

Na Seda do MIN

:11••••n•••••• n••••nn••••.wer......

cdmia-c) IXE3 pmec.A.
DIVULGAÇÃO N' 1.009
Preço

__,===e5

ers 0,40

A Venda;

Na Guanabara
Aliíncia 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas; Av Rodrigues Alvos,
Âten . te • -se a pedidos pelo Serviço de Reetniv"))Ro PAstad
Bio Brasília
Na sede do Dll'n)

MAR10 OFICIAL (Seção 111)
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\na.

Outubro de 1910
-...yeaegtebeiseors=,,

PONTOS CARACTE ISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
1:=7.

AENO Li g 1/0.901 do 30 de junho do 1965
Requerente: N. V. PETJ,I2WG.LetaLá.,"-.1-._.„À .ABRIEK.EN-EolandaRrivileictio de Iavercção: "APERFEIÇOAMENTOS gM OU RELATIVOS à
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PRCLaIR,
SINAIS DE TELEVISX0 COLORIDOS"

de convergância tendo um enrolamento ther2inador dèa iófito ciA ÚjaiLl
dente" de serra, caracterizado por meios incluindo um transistor acoplando
n dita fonte ao dito enrolamento para comunicar o dito onda co onrolamen
to apenas durante e Ultima metade de coda período dos ditos tragou pard
ormazenar energia no dito enrolamento, e um circuito formados* de Onda li

REIVINDMAULA
1- Aporteiçoamentoe em ou relativos a equipamentas
deetinadoe a produzir sinais de televisão coloridos, compreendendo uma componente relacionada com a luminosidade
por uma combinação linear de sida cena e que composta
á
moia coloridos com correção gama e uma componente reinaimiada com a informação colorida deram cena e que 88 compõe de duas outras combinações lineares relativamente dl
gerentes de sinais coloridos com correção gama, caracterizados pelo fato de inclulrem esses equipamentos uma vâ1 eu:Ia-câmera destinada a produzir o sinal de luminância em
raao-e-branco e uma ou maio válvulas-câmera para produmir os sinais coloridos ou para produzir todos os minai&
moloridoe monos um, caso este em que o sinal colorido que
mão produzido pela válvula-câmexa ,obtido pela cambia&
ção linear do sinal do luminância em preto-e-branco com
os outros sinais de cr, pelo fato dos vários Sinais colo
"doe serem corrigidos em fator gama, pelo fato doe sinais
moloridoe corrigidos em gama lerem comçoetoe para formar
tin sinal compreendendo uma onda subportadora modulada em
quadratura com duas combinaçõee lineares relativamente di-gerontee de sinais de cr com correção gama, de modo que
a informação de luminosidade da onda sub-portadora e subs.
%ancialmente independente de sua fase e pelo fato da coma
¡comente que se relaoiona com a luminosidade da cena ser da
alvada do sinal de luainância e de um sinal proporcional
a0 quadrado da amplitude da referida onda suportadora.
A requerente reivindica a prioridade do correoponden,
podido depositado na Repartição do Patentes no nolanda
3W, 02 de julho de 1964, sob 112 6407510.
Ponto Zi g 1 do otal de 4 pontos apresentados.

gado etraves do dito enrolamento para efetuar um fluxo do corrente sebo,
tene ialmente parabOlica etrav4s do dito enrolamento com substonciaionate;
nenhum fluxo dt corrente no meio de cada dos ditos períodos do trago.,

, requerente reivindica a prioridade do correspondente 'ff
podido depositado na Repartição de Patentes nos Estado nAi..d9G a
ta em 5 da agasto de 1963, sob n a 299.728./
Ponto n2 1 do total do 8 pontos apresentadoO08

TERMO No 126.765 ale 16 do fevereiro de 1961

Requerente: W. R. GRACE & CO. = = E.U.A.
Privilegio de Invenção:" UPERFEIÇOAMENTOS NA PR EPARAÇãO DE POUUEROS

amps

TENTES A SOLVENTEr
REIVINDICAMS

1 - Um processo para fazer um polfmero resiatente a SOWOMtQd

caracterizado por incluir as fases de preparar uma tas° aquosa quo compreende uma 'solução aquosa de um agente emulsionante, adição â taco aqU0CG

2*AMO Re 161,286 de 30 do julho de 1964.,
Gloquerentes RADIO CORPORATION OF AM gRICA aE.U.A./
:up j. x1 1,5g1,0 de inven00$ APARELHO PARA CONVERGANCIA DR aIXES Dã RLETRONS,
Reivindicacôes./

% . Um aparelho para convergencie de feixes de eletrais pele
:Jisteun de televisão em cores incluindo um dispositivo reprodutor de
''.ngors em cores de feixes multiplos e meios de deflexão para defletir
!),1 diios feixes em uma série de linhas horizontais verticalmente espaça.
¡Is:: durante sucessivos perLÀos de traço dos feixes para formar uma ronc
varrodura, a combinação para convergir os ditos feixes para todos o,

are da ata sons compreentIgndo pelo menos urseletç aa.canto dinâmico

de 15 a 100 partes em peso de um copolfmero de butadieno-ostlreno, na fo
ma de um látex de copol/mero acabado, o copolímero no dito látex contend0
entre 90 e 10% de butadieno e entre 10 e 905 de estirono, um catalisador°
e cerca de 100 partes em peso do uma mistura monomárica contendo butadiena,
estireno e acrilonitrila, e manutenção da mistura os temperatura do polia
merização, ate que a polimerização dos monâmeros adicionados tonha ¡ so prã
cessado de 90 a 100% do completamento, ás proporções dos monOmeros na mia
tura monomárica adicionada sendo ajustadas de modo que ..o polímero rosul-/
tanta contenha entre 10 e 40% de acrilonitrila, entre 10 e 60% de estiron61
o onere 30 o8 de butodieno,
-A requerente reivindica a prioridade d%correspondenta pedida'
depositado na Ropartição do Patentes doa Estados Unidos da MU/eu em 11

fevereiro de 1960 sob n 2 9.170.i
Ponto n g 1 do total de . 8 pontos apresentados.
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orittAL

TÈREO X @ 199343 de 4 de . Junho 44 '1960:
Requerontot PLASITINI IND. X COE. LTDA. - 810 TIMO,
y. senho I ndustrial"NUO . B ORIGINAL ROTILO PORTA
nme DAM
LNOTAOES",
1EIVINDIOACCX8
I - Nevo • Originalaodélo de tineta M ons P000 EXEteCoce
que se caracteriza esoincialmonte por a. conatituir do dnao
placaa da madeira, plástico ou

qualquer

outro material

apropri

ido mais ou menos grosso (1), da formaretangular comuna rachura ' na parte superior o na inferior das placai (2),
nu uma
'doava das mesmas, • por lamina mathlica, dobrada de 2:
(Ri
som um lado mais comprido • *eu entrono mas pouco inclinado
(R)
rigura n g 3, que encaixa na. ranhura. das placas,-formanée

porta papei. para anotada., figura_n e 1.
' Ponto no 1 do Dotal da 3' ~Oen
11PrimmW‘Wok

dato aa 155.223 do 6 de detwanbam do, 1963d
uquerest., culminamo A. sudiatz 6,s, cominacIAL 3 etrealEIAL. Anaglightd
Privilegio se loringilom APEOZIÇOSK66/06 . WARM= xa mond
Italximaiaadbuté/

1 - A portolsamaaaton én gradue da diamois. oaradoudididdd pold

tato° de que cada disco se encontra articulado 'ao bastidor do
arada *eget
do una pitar/3.l4.41B de braçadeiras: c' apam. da garuem- g
r odor do olmo /
afilaria coa o INIA010134110 bastidor" porque inc dia brapadclaiai to*
tina. da .uma plaqueta coa meloa da entrava .capainia de eolmidirair eaa entres
nítrico° corresponde:asa a outra plaqueta soládiola sino ~solado
a)
bastidor; parqu• a sim/cata fixa kbraçadeirs ao corpo &entrave ertioE
lado 1 mimas oferecem. espaços livros Ooldoldentes, ~nes de pormitireS/
o da p locamaCto MU. maio timo, ~atum oa;asmaar,. na plia. queta
asila ria ao siso fixo ao bastidor; Pugna e parafusa smoslooado
omiti mtámlogr.
o neles de aujeigNe a 6lkumaio.1

lltegtiO FR)
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TÉNNO O g 154.997 ' do 39 .
Xd~dli-Ra:Luarenta: 1.1., ORDERZOOKINGSINoTIfuuT rosam lidtgakk
Privilégio do Intronofo:"UMÃ BOBINA. DO PIO I ~SM Pand
MOLAR sa rio x* boxiSo -Lannene6c032
1. - Una botina da) fio enrolada glabro um Saha. ektartial
lar emas **pira* erusand-si em OnsuIoa pateemos, earaoterlo
fada pealo rato de ter ~porde interne e una porfio fatoram/
bom como pelo fato do na, pordo restante da nobitle todos oa f
pontoe de reversa°, obtidooecomo um seen11040 *O lataaal009 •
toroit looalisadoe doutro da bobina.
A requerente reiv¡ndica a prioridade de forommindtate,
podido depositado na Repartido de Petealle de 8410440e Me
do Dezembro de 1963eob a g 286.992.
Tombo ng 1 do . tOtal da 14 monto* ~moa
.•

TIAND a l89.40, d1, 6d. Esto di146%., .
ligues/ates AC0811880 . 8CIELIANO .8E0 PABLe4/:.
prIsIbeets és, lcmégglos MOIO npa LM EMBAUCO!' ORA CACHOE! Dl ORARAS 8 di
CONOLAWC,f
41 jelvindteace.r,/
1 Novo tipo ti* embalagem. para caebos de bananas a sorrelatOti
caraotarleado por ama rolas do papoila , ondulado, e= dois doe bOrdoll opo£
tos recortados em "V', resultando abas dabrifeis para dentro; na face ou*
&alada do papoila° eatí afixada-, por sequinciat de costuras, inc delgada /
fIbs de nattrial plístico flexível, com duas entrara/dadas, que oltrapasè
eia , por certa entendo, os bordos rscortadoe da tolha da pipelio, cones
titulado-ah na excedentes da material plaistico; nas regites transversais,
ao itries de simples costurae, podem ser costuradoa barbantes cie eadarçoo/
-Alatarsente *Obre a ;alatino e a tolha de papoila, ditos barbantlis ou ca.\
dargOe oca astrenidade salientes nere dois lados, pare postular sigursdol,
Ponto na 1 do total da 3 pontos apraaentadoed

%Alo st 1 do total as pontoo apresentadorj
:4

3132

etuivaa..-4,::.

PURNO Na 156.849 de 14 de fevereiro do 1964
"íRequerente: J. R. GEIGY S/A, - SUIÇA
.
Ofivil4gio de Invenção "PROCESSO DE FABRICAÇãO DE CORANTES,DE DIS
Wang !) DIFICILMENTE SOLNVEIS EM ÁGUA"

TARMO , No 169.454 de ó de maio de 1965./
-

REIVINDICAÇOES
.

51 . Processo de fabricação de corante azoico, não contende..

;Betai@ e dificilmente solúveis em água, caracterizado pelo fato de
!fpe: copular no composto diazOnio aromÁtico, da série carbocíclica ou
eterooiclica com um composto de fOrmula I Cliz ___ ?i - CH3
;
LM * 0,
N
t
N
. 1
c
e" \,

W

'
C

. 'T)

Requerente; Hum TAGLIERE SBO PAULO./
Privilágio de Invenção: NOVO TIPO DE MOLEJO PARA 2310PAD0h./
ReivindiceqUe,/
1 - Novo tipo de molejo para estofados, caracterizado pele, fse;
to ne o quadro inferior do molejo que podara ser em madeira, tubular, aro
me, fita de aço ou outro conveniente qualquer, apresentar-se por uma buo
reticulada formando condições para a fixação do. moles em "IP que torto /
ama das suas extremidades apoiadas nedta base reticulada e ao outras min.0
euladas nas molas sinuosas do q uadro ou moldura superior e nela próprio
tombem, a qual -ser preforentemente em arame de ;Iço quando tratar.se do /
um molejo para banco de valpuload
Ponto na 1 do total de 5 pontoa apresentados., '

if
It
C

( c;'
1
2
ao qual, R1 e Bz representam, cada um, um substituinte monovaien-ne..
/

PI

IMarte

\‘,. / ' ' ax

N

. dando um coránte de fórmula geral /I
c - cis
a .., N : N. . cir
1
. IN : C

,

II

.... ...-"-

R

i
•

.

-.4.

m

P
N VC,rt.,,
-c
1
tila que, 1 OigiaTica o radical aromático do composto diazónio carboo4
Reteroefelico, RI e E2 tím o significado dado na fórmula 1
' Gemido oco oomponentos escolhidos de tal modo que o corante no. a,
(glloo ou

@Mente grupo algum solubilisante em água, que se dissocio em águs
@CE saráter Cido.
,
Ponto n$1 1 do total -de 7 pontos apresentados,
' TERMO RB l99.123 de 16 de maio de 1968
Requerentes INDUSTRIA DE CALÇADOS ELBENA S.A. .8ão Paulo.
Modilo Xndustriált "UR BAIXO-RELEVO Eg SOLA DE CALÇADO"
REIVINDICAOES
1. Os baixo-relvo em sola de calçado, caracterizado por uma piora.
' 81dade de filetes adjacentes ou dispoetos lado e lado que, produzidos
por aprofundamento ou indisão, acompanham paralelamente e a pouca distãn
eia, todo o contbrno da p arte anterior ou planta da face externa ou de
piso da solne oonetituem um perímetro feohado mediante uma parte trane.
vareta curva ou arcada posterior que liga as e v°--.a.idados posteriores de
mus parte contornaste.
Ponto O t do total de $ Pontos apresentados,
f

TERMO' NO

159.822 de 8 de junho de 1964

Requerente: KEYES FIBRE COMPANY
Privilégio de Invenção "MÁQUINA PARA

ACABAMENTO DE ARTIGOS

DE POLPA

DE PAPEL MOLDADO"
REIVINDICACUES

2 Uma máquina automática pare dar acabamento final O um
fluxo continuo do 'artigos feitos de polpa de papel moldados. carac.
terizada por compreender uma tOrre rotativa . para conduzir os ditos
artigos através do estágio de acabamento, meios de pressão montados
na dita tOrre para aplicação de pressão aos artigos enquanto.condue
zidos na tõ•re, e meios de posicionamento na tOrre além dos ditos
de pressão . para posicionar ,os citados artigos na dita tOrre temporà
rlamente até que os referidos meios de pressão recebam os artigos
Se podo que Uses últimos meios possam manta-los devidamente dm poo
slçâo
Ponto n p 1 do total de 18 pontos apresentados,
./

15's.
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RUMO Na 173,307 do 20 do ustombro do 1965.0
Requeente; ALFREDO DEPARQUALI AncaNTInd .-

Zínte Ne 171.205 da 30 do a'ac.U. de 3.963.i
'Readerdoto, AGRO-ELETROffeCNIGA LTDA ESTADO DA OU 'ANASARA./ .
.Pi:ivilágio de Invenção: UM YOARELRO PARA ELE2RTFICAÇãO DE CRIWA3'.)

Privi148io da Instando: AFERFEIOAMENTOS EM 0U RUAMOS A SORi2:::.
ournta nnufra/pAS,...

Reivindicaçõe04

Reivindicações./

. Aparelho para eletrificação de cartas, constituidá por se dispositivo elotro.mocenico destinodo a eletrificar cercas para Conte!!
go do godo, caracterizado por compreender um íelenoidd, ligado ao seOuno
dário de transformador de tensão, adequado, solenoide cujo nácleo à Caji0Z
àe atrair Upla peço Motálice solidária 'n uma lamina de aço, dotado em sita/
ustrOmidede livre de platinado que estabelece e se mantem normalMbnte em
coAtOto cem outro solidário o um contra-peso de um balancim osailante'esi
t6ron de eixo metálico que, por sua vez. envolto cm mola helicoidal, mal?
Unedorn do belencim cm posição tal, que os platinados são mentldOs ed /

a - Aper feigbamentos em ou r elativos a sorvetel .

rras domesticas, ,caracteriza0os pelo fato do cam
presnderem balde da
paredes duplas isolantes, dotado, internamente, em seu fundo e em
poio central, da apoio para terminal cOnico fixo ao fundo de
balda g irat410, balde esse provido de tampa superior provida de
COroa dotitAda acoplada a pinhão, fixo a eixo, p ossIvel de eonesãO1
por acOplamento a tomada de movimento p reviete em b
atedeira ou
?onto'ne 1 do total da 3 pontos apresentados./

ontAto, pala tensão do mole, -sondo que esta tem terminal metálico eapaR/
da adt3beleeer o fechamento do circuito fonte de energia eiétrica:/
•
Ponto ea 1 de total da 3 pontos apresentados./

T2R120 M 9

ligam Na 169451

165.101 de . . ; de Dezembro de 1964

Requerente: RAILTON J0S2 DE OLIVEIRA e LIMO , PERETTI +

Privtlégio de

GUANABARA

. MOD2L0 DE CABIDE PARA ACORDIrTnnk
MENTO DE VESTUIRIO EM GER4Iè

InvonaMo:"NUO

RErVIRDICACE$

1 - N6vo modal° do cabule par; acondicionamento de ventuario em geral, caracterizado, prinoipalments, pelo seu tipo de /
conetruçfto, com um Molejo central que permite a eus elastiaida
no oentido do comprimento, poseibilitando o acondicionamento
de vestuárioe de diferenteo medidae e na sua forma normal de u
ao, pela leve presaRo doe SUPORTES impulsionados pela MOLA, nan
Arca exatas em que ao frizadoe os vestuários, e na sentida do
dentro para fora.
de

6 de maio de 1965./
Requerente; PROVAR S/4 INDUSTRIAS ELETRONICAS./SA0 PAULO./
PrIvilOgio de Invengeot A PERFEIÇOAMENTOS ER BLEmENToS Pnaa'composiwo
ARVoREA DE NATAL E OUTROS./
de

Reivindicações./
. 1 . Aperfeiçoamentos em elementos para composição do árvoreo-/
de natal e outros ) do tipo que foi objeto dos termos 151.891 o 253.090
9
cara cterizados por ser e.:1 formados por franjas
de altudnio as _ quais oo 1.
onroladas holicoid-olmente em si mesmo, 'eln espiras eq
uid1stant05 ou esses'
godas em grupos afim de obtorem-se efeitos os mais var
iados, como grosso
corda, gomos è somolhançe de concha pora formar galhos rIgidos ou fifnte
veie ) festães , ou aind g , as Rumas .,'-i.
anjos poderão ser enroladas da moo
ma maneira, em arpmehe cOnioas ou outras, obtendo...se os mais varjadosA
enfeitOS para mesa, portes o °atroo.>

Pontoe n a 1 do total de 5 pontos apresented0s.
Ponto no 1 do total de Z pont oe aProsented95./

A

,te.
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th110 N e 165.631 do 24 do Novembro da 1964
antWrontet PRUERAUF DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA DE VIATSPAS
SÃO PAULO.
Le4Y11.441 0 Ole InvON40:"SUSPENSÃO A TR2S MEIOS PARA REBOQUES
SEMI-REBOQUES, DE ALTA TONELAGEM"

Seção III)

TERMO NO 166.087 ' dó 8 de janeiro de 1965.
il./MANHA,
Eiquarentei 20LP BD13.
Erivilégie'de Inveneimit "CEApt DE pOcAle 5ECUNDAR/08 PARAÃiírírilí¡Wí
DE BUPSEN, COM BICOS IXDIVIDDALUNIE

RuvrwInuOn
1 - Cuepensao a tr4e eixos para reboques e **mi -reboquee,
de alta tonelagem, caracterizada por °empreender inicialmente
quatro suportes principais, Wm- preferencia priemétidoe, e diapoeto. dois de cada lado, fixado pelas faces eupoerioree as lon
farinae do ohaesia da unidade, suportes Setes aos quais, ee'apli
omm inferiormente, através de capas • parafusos, dois •ixoe 44/
tranavereale de !Mação, cujas extremidades livres avançam para alei:lidos ditos supertee, a fim de receberem os conjuntos de
artloulmoim
i r omto nt? 1 do total de 4 pontoe apreeentadoe.

Outubro

TIS"
• REIVIEDICAOU

1 - Chapa de tocaia edecumdáriaa para queimadores de Dilseei, 'rena'
da cembicos individualmente saliente. e própria partieUlaPtiMt0 per*
aquecedoraa r de salde a gás eu semelhante., careeterizada pele Feto 44
estar composta de diversos elementos que se completem atinam:04 e/et
mem O. bico. por meie da sua. bordes que se •1111~ de ASA perto 114811*
(fendo) • incluem catre ai a Noção traía...real para * alleflante 44
git
Reivindica e prioridade do correspondente pedido depa1i1100
na Ropertiçie e* Patente* da Mamona em 13 de fevereiro àO F964. **I) *
adoere R 75 409 V4g.
Pente nO ), do total d. 10 ponte. apreeentedoe.

.4anmo 119 169.590 de 12 de cato de 1965
Requerentes REXPENHAUSEE X. O. c ALEMANHA
PrivIligio de Invenqlo "PRENSA HELICOIDAL"
REIVINDICAÇOBS

Prensa helicoidal, prOpria para tratar e. PArti,ColanátA;
'
1
.
tfirensAT em cordão materiais siateticos tersopleaticos e eqUipad09 com uma
'ou vírus hélies transportadoras com um ou diversos filetes, oujoe
tts le achem uma ou Várias vezes interrompidos e deslocados entre 91 no
.

Xugar de interru p ção pelo valor de uma fenda, sobrepondo-Se alt MutUamen.
ue, caraeterimda' pelo tato de ' que, coa uma lareura (S) da fenda C OS ue
ingulo de poiso (1,1), formado entre ce filetes da hélice - e um plano Per •
tradicular ao oiro da helice, os ditos filàtes se sobrepBen mutuamente,nis
rIMEgr da interrupção, pelo menos pelo trecho lt iltang(r1),.
Finalmente, a depositante reivindica-, a prioridade dO cOrrespOft
dente pedido, M•poeitado na Reparti4P, de Patentes,da Alemanha. em 10 'do
cargo de 1965, sob no 8 , 40.142 X/39a4.. ?Oto ni 1 do teto). de 3 egntou •Promin'ed.0*-'

waRmo Ni :171.198 de 29 de abril de 1965.1
Requerentes JOSE CARLOS MOLITOR SX0 PAULO./
Privilegio de invenção, .APERFUIÇOAMENTO JIM D13f053.2b51 DE la,ffirje"
DE MUSS A DOIS TEMPOS./.
1Reivindicacises./

Aperfeiçoamentos em dispositivo de 111141t1000 414-4994044z
a dois tempos ' caracterizados pelo fato do diatregaa da emana Olitp4
to, ser provido de um pistio, no qual 80 apoia uma gole efleasiteew fréí 111Wit
pande go de regulegem.i
Pente! AG 1 do total de 2 pontos soresente&s./
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I

TO10. :19 160.961

rwn0 No 189.209 de 26 dl abfil de 196
aequerante: ANTONIO JOAQUIM MARTINEZ - Estado
do Rio de.jdft¡ffi,
PrivIlOgio de ItiVengioi "UM PLANO CONVERSíVEL,EM SUBAXIM.08, ROÈTrvel
AO TAHANg 0 D2 1/4 D O PRIMITIVO
.COMO TABULEIRO OU TAMPO".

PA" "LICAÇ"

RENIRDIcacOES
-

"Um plano coneersível em su bnUitiplos, redutIVel 00 g
ume/10 de
1/4 de Pr imitivo, para aplicação cotio tabuleiro ou tampo", caroCteriali...
do pelo fato de, num plano de qualauer formato, sereti e fetuados dUplo0
cortes retos e p erpendiculares entre si, dividindo o total do
p lafto e0
porçOes e q uivalente a 1/4 do total )
a efetivação, pelo centro coMum da
Zerminado por atoe cortes, e un terceiro
corte reto e orientado na d/
ração da bi ssetriz dos &azules opostos formadoe Cortes iniciai(*
) subdividindo cada ué dos dois quarto: i nt eressados em
oitavos do taaanho ori
linel do tabuleiro-.

do

16

do julho de 19645

RegaMntet ADMITO MADDRSIM

GUÁNABARA

Priv11810.0 . 40 . inVendo"ORIGINAL DISPOSITIVO de SOCCAN Ç A.

ANtI-Redo

auTudvar0
vj_iiigusal
1 - "0143OIRA/ DUPOUTIvo DR SEGURAUÇA a p T-110oDo De AuTomdVzis"
taMb6a destinado a iffipedir a abertura criminosa do cofres, Malut ou por e
tas, caracterizado polo teto do com p reender uma caixa na qual está encetarodo tunsistema de so gred* formado det a- uma catka cujo painel à perfura

do em vários pontos previstos por onde p enetram as espias roliças da U53
pega formada de uma cabeça discolde dotada de ndmeros ou
letras do centre
de uma das faces de qual 30 projeta a referida espiga.
Ponto a s 1 do total de 3 eoattv. apresentados.

Ponto n o 1 do total ic 3 pontos apresentados.

1. 3210 ft e 200.113 de 23 de
judio do 1968
R equerente: TEXTIL COLBER S.A. -Si,, Pavio.
Refilo Induatrialt "ORIGINAL DESENHO ORNAMENTA/ A.P LICM21 191
00EIRN0RMS
WARTIOOS CORRELATOs.OU 1TXO"

REIVINDICAPES
1- ORIGINAL DESENRO ORNAMENTAL APLICÁVEL EM COBERTORES
TaTATOS OU NAO, caraoteriza-ea por éreas.longitudinale,
l imitados per ma&
e;Ine em torna de filetee côncavos •-

j o9 terminai °levemente dobrados, convexo*, que ao juallop3on adralia .
e na; borda, o
a egmentadoe doe filetes formadores de'ditaaonVex00 doe trechos cam
mamona, ht Impando
círculos irregularee, além de conjuntos de tr:e ofrouloe
em w
elménoia 11
naar.
•
?ante ne 1 do total de 2 pontos apresentada,.

2

/4>

Itatio lo 119;986 do 7 de junho de .190.

Requerente* saáLL INTzamatiouate aEsEAacu MAITSCHAPPIJ 5. V. - HOLANDA,
Priv114gi9 de Invenção* " !MOFES° PARA PRWARAR
OW zuasTrrwre PUA O
rÇ
11EIVINDicp0M§

1. a Si prop enso para preparar ui substituto para o papal, earaoterl
eado,por comp reender it aplleaçAo s de Pressa* a ' un ma terial plástico opa.
dado. que tenha UR mOdUlo . Tonftg, ; temperatura anbitats, de Polo assoe
10' dia** /062., atí que' tenha sido obtidauna fOlba cosi i ' espessura
da
tieja44, 40aten4o uma multiplieldado do poroi achatados cuja •4ífossura os
di;Metro widio 4 inferior•apossura.da
;1,
filha prenda&
itairladi .ca a p rioridade do. correspondente past14m- eap0;it.4; 01,0
Repartição do Patantod doa &talha Unidos da às4r1ca do *art. 9 'de
junho da 195N sob * tnInero 819 110. • Pant-,d del 1 do total do 141 pontos apres-uáa4of.

7
>7 4
'4#

;I' 40'

fle 1
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TERMO Na 158.163 d 30 de de,PombrO de 1963.

4ASMO N o 169.597 de 12 de maio de 196e,

Requerentes HIROICHI SHASHIKI = SÃO PAULO./

Requerehtei . .N.:y; PHILLpyGLCEILAMPENFAERIEKEN -,HOLANDA

Privilégio de Invençãos NOVA p, APERFEIÇOALA CHURRASRUBIRA../

Priv~o de invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM ou, RELATIVOS A t ptntrzs BB o
tRAVAÇXO g/ou REPRODUÇãO ALIMENTADOS POR BATERIAS".

êeivindicações.,

1 - Nove t 4perfe-via04, 43.rausqueira 1 OollOtltUlda por Uma ar.
maç -ao metélica, preferivelmente tubular, formada por quatro pés., de altura ideal, cosi os laterais em forma de "U" invertido, caracterizado por 1'
ter fixado em forma de suspensão Ume caçambam ou cai 'xr, metálica que fica/

„REIVINDICAZDES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelhos de gravsção e/eu
reprodução alimentados por baterias e compreendendo um motor dotado de 3stator magnetieo permanente e um arranjo de circuitos e14triteas no c,U4,2..

Inscrita no interior da armação, configurada por chapas convexas, fundo /

4 tenso do rotor é conservada em valor constante por meio te um dieresi.,

plano perfurado e aberta superiormente, tendo uma multiplicidade de furos

livo (Mi faz variar o mimero de revoluções independentemente de traço

na metade inferior, do seu corpo; Superiormente, projetado acima dos late-

le tensão da bateria, caracterizados pelo fato de, pelo menos ao év

rais frontais, duas chpas com recortes na borda e orifícios junto a CeSZA
p ara suportar espetos e caracterizada ainda por ter apoiada em travessa /

arranjo elétrleo cujos propriedades dependem da variação de potenedal de

situada em altura ideal, abaixo da caçamba porte fogo uma bandeja rasa /
que configure depésito para agua quente.,

Bateria, ficarem ligadas, caso desejado, através de um ou mais alameníce.
tiltrortes„ em paralelo com o enrolamento do rotor do motor.
t requerente reivindica ' a prioridade do correspondente pedide
positado na Repartição de Patentes da Austria, em 15 de maio de 19,eLl,t,et

tonto na 1 do total de 2 pontos apresentados./

n o Á-4275. •
Pont'o

-

n o 1 do total de 3 pontos apresentados.
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2

3:brd40 N u 199.763 de 11 de junho de 1968.
nequerente: NOLITO SUGANUMA. .

SãO PAULO. ç,

Modile Industrial, " PROTETOR PARA CACHOS DE UVAS, AM VINHEDOS",

laiRMO no 149t683 de 6 de junho de 1963./
Requerente* WIREDO SUBIAM r. SÃO PAULO./

Privilegio de InvenOol APERS1IÇOA4E1WO5 EM MdVEIE./

REIVINDICAOES

1 • "PROTETOR PARA-CACHOS DE UVAS, 'EM VINHEDOS", caraeterizad0' por
ao formar de um pequeno disco 41) feito de lamina flexível, COM rum() COA

rel

(2) para alojamento do cabo 'do cacho de uvas, aí introduzido de ura

l'ertura radial (3), com dois pares de colchetes (4) ma s bordas e NO,
40 serem abotoados, dão ao aludido disco forma e q Pica voltcde sabre a
.sono do uvas, assim r esguardan4o, -0 contra sol forte e granitos, co ebn.
: Tas de pedras mesmo intensas.

oonto apresentado'.

Reivindicacties.,
1 - Aperfeiçoamentos em **Oveis, tais como criadoe-endes, ae
elsa outros, caracterizados pelo fato de o tampo dos mesu , s, prclet.ger
se em caixa, no interior de'çuel sno previstes ltimpadas ligades e use *to.
hada de pino, caixa esta fechada por placa de vidro ou met-ff/UI cWv«!2c%
te„ na qual ao pintados desenhos decorativos,-formaudo assim, MV, U4Vtij-/

wehre las./
Podto ne ). do total de 2 pontos apresentados.,
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Outubro de 1970 3137,
o

Iralc Ne

171.212 de

3 de maio de 1965d

Req uerente* ~ANDER SIIRGF HARTEN =

/rmn0 041 • 201024 dm e9 co Solhe de 1968
o .
gequorentot SPAL . /1/08STRIAI.DB REFRESCOS S/kmo Sã0 PAB/0 1

.

2S2ADO

0110 PAULOW1

Vrivilggio de Iivenção: APERFEIÇOAÁRTOS INTROLOWEOS

Em mÀQUItill O 2A1

, NintO/o Industriais ' P CRIGINAL G0NPI0URAÇ10 LM GABINETE REPRIGMADOR
1.
OARRAPáS ü CORREUTOSR

j.

REIMDICACDES

Iffia ROWATI10 PARA GALVAEOPLASTIA./

1

ReivindiecRem./

1 -

D8

Aperfeiçoesentos introduzidos em máquina de tambor rota*.

wv pare-galvenoplasti% caracterizados por serem 48 pOlios (1) do 'reabra",
transmissOra t cOnices e dotadas, co fundo de seus canais, de

; guisa de engrensgenso e por

sue correia

O' Unde interno contecteante

000 co dentes das-duas poliAed

~atos

(4) prover-se de reentrOncieS

02IGIUAL CONPIGURAÇÃO td GABINETE RUBIGERADOR BE GAR

PA2 peeR g/A2o2, caracteriza-se por ter feitio p
araBelópipédico, com et
la oUrttrn caperler hor/sontal, aula bor&i está guarnecida coo apropri
1:1
do revestimento; dita abertura é fechada por tampa laminar retangular, /'
OP IEleulada na parte péstero-superior da borda da abertura;

a tampa

00544

bordou /aterals convexas, de reduaid0 tamanho; o corpo do gablnoto estâ

monta°
:Ponto 128 1 do total de 4 pontoo apreso:nades,/

p-S
pedootal, na forma do tronco do plràmlda Invertida, de teco rt'

tanaul reP
- Pauto ti t 1 do total do 2 pontos apresentados.

n

Ee

TBRMO Ne 157.360 de 6 do rar;rço do 19e
•

rità0 Nr 163.434 de

15 de outubro d
- e

Requerente: NETALIIROICA PRISMA IÁTDA
Privilégio de InvençZo,

Requerente: SEIICHI SHIHATAI a r. SX0 PAULO

1964

Privilégio de r- Invenção: ' , DISPOSITIVO ANTI-OFOSCARTE PARA AUTOWCWAD 20

$X0 PAULO

erfitk

"NOVO INTERRUPTOR PISCA-PISCA PARA VEICULOS"
REIVINDICACOES
1

. Novo interruptor "Pisca-pisca p ara veículos, caracterizado

—
sor compreender inicialmente um bloco isolante
rifícios, sendo um

localizador

de

base, provido do dolo a

de um pino tubular, aprisionador

ente de um dos terminais de ligação do interruptor, e o outro
ouperiormente por um ressalto anelar, e localizador

externa./
oontoTDado

de um rebite.presàedor

g o outro terminal de ligação do mesmo, dito bloco de base recebendo una /
, ebertura prismática superior, de blindagem para o- conjunto.

Ponto n g 1 do

total

do

Dispositivo anti.ofuscante para 4utoveleulossegtval-,

racterissoo.pelo fato que é constituído por uma ventosa de tinagED ,presP20
da de uma projeção anular dentro de que aloja-se um dispositiodad°21-emigmflui!
.A111
do tendo una eziera mével, provida de . prolongame

ntortoqueadoegffikA

poR04 extrema. .

Ponto ne 1 do totel de 4 pontos svrassatapaà,
-,ntos-apresentados.

C40 I.

.U1
projeta verticalmente suportando ume ou moas ~as g ronsp arentes tolorl.;
das nele enfiadas por um orifício su p
erior, devidamente fixada° aedIrrinãili

"

.
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TERNO NQ 273.116 do 14 de ' Atembro de 1965./
•:
Requere:V.:0i PÚSTICOS "BALPLASTIW USA • . SA0 PULO

!MO V 4.747o.dm ialt.'do novembro de 1964
'Reque r' entet . GENERAL MOTORS CORPORATION - E.U.A.

Privilgio de Invern0; NOVA GASRAI,A. ITIRNICA./

Privil4io de Invenção "UM GABINETE DE 'REFRIGERADOR"
•

Outubro de 1.970

ReivindicaçOeJ.,

REIVINDICACCE$

1. . Um gabinete de refrigeraddr . caractierizado Por'tncluir•/

'1 - Nova garrafa térmica, caracter&ada por compidán-

ma arMaçâo externa provida de uma abéitura de 'parta na. ..frente, :a

dez um'cc4O'cd'Índriáo ou a garrafa,trmla prOpliaMente dita,'a

armação tendo paredes laterais e de tOpo com arestas na frente se estendendo para à frente e terminandO paralelo as paredes laterais-

qual efrgita inteirmente om material plástico, com as suas paredes, formadas por material:plástico gr-,nulado e posteriormente els

e de tapo, um revestimento interno dentro e es paçado da armação eg

pandido, comumente chamado de isopor, paredes estas . revestidas 10

terna provida de dispositivo na frente estendido lateralmente subg.

terna e externamente por material pli,stico./

tancialmente em contato com a armação a uma pequena distância para
1
a traseira das arestas e dai para a frente ao lado da armação subs-

Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados./ „.

tancialmente às arestas, e dispositivo ornamental estendido sObl. e e
e' u ra4ur das refersdas arestas para ocultar as arestas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi
to depositado na Repartiçao%de Patentes dos Estados Unidos da Am4ri.
ea,em 20 de fevereiro de 1964, sob N o 346.149.
Ponto n o 1 do total de 8 pontoe apresentados.

1:!

20
Fia.

/

Timo fla 1 5.§.950 de &O de outubro de 19O4./

:TERMO n v 164.144 da 25. de maio de 1964

Requerente: &WARM KODAK COMPANV e:E.M.A.P

cio PAULO
Requerente: MO VARPA
Privilágio de Invenção "NOVO INTERRUPTOR PARA CIRCUITO MOMO'

Privibigio de Invençãot APARELHO PARA'APIZGAR PtaliWIC.i*PE A Ma

MV/ND/0.MS

34m amt FILTROJ.
•

RgivladiCodead.
t . Um aparelho para aplicar plaatifiesuite a ume niat de
cacha multlIilaieltare - earacterizado por compreender um tubo ema as /

extremidades fecha-das tendo um orifíoio em forma de tenda que a* ta .
tende ao longo de uma porOo substancial do oompriment0 dá mese°, um
conduto qui entra por uma extremidade do dito tubo para conduiír
tifUanta atá ele, e uma tela de arame colocada sabre a feutda, pie*/

4uportor a xecha fera de contato com o referido ortaísie OW fon', te
c/fir'
04.

Pomo u 1 do total de 4 pontoo opro14atAdo8.1

. . NOVO INTERRUPTOR PARA CIRCUITO ELÉTRICO, oarecteriaadki

por compreender um disco de material isolante, dotado de eixo pe..
sante e ressalto lateral, recoberto em 3 de suas faces por uma chá

pa metálica, sendo qUe concorrem côa esse ressalto, apoiando-se me]
/e, duas barras de contácto, opostas, e ligadas ao cabo triturem
sendo que, com o girar Cesse disco, estabelece o oontloto dad
berras, pela chapa metálica e, tal disco externa-se apenas em pát.
.t
te pela Cobertura proporcionada pelo espelho de acabamento, e é dm

lntio de ranhas em seu perímetro, para facilitar á movisentação.
Ponto no- , ao total de 2 pontos apresentados.
•

•. ,
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-..Outubro ;de 1910 $14,4

a
21, 1 0'450 de lb de attombrO do 1964
WrInerebtes SCEL R6I2iAN á 10-PAULD
',1à1va1Agjo de Inuinnão °~EIÇOAMEND- OS EM tomp ix
Cio

2£~4 ER 8E.

951"°_.
ABIGINDICACCER
2 - aperfelCdalWatos em tomadas alWidiis em geral, tanto .
es do tipo comum •Om pinos de'contato,' para aplicação nos orificios
das correspondentes da rede, como as especiais para ferros de engomar. que aEo aplioáveia aos próprios pinos do mesmo, caracterizados
oa/o fato de a tomada- ser feita em-peça unica, de material plástico
ou outro isolante elétrica, e composta a partir de um trScho central
transversal, em formato prismático retangular * e , prOvido de Ins pee-dm orifitlos para instalação dos pinos de contato ou para'aalieaçâo
pinos do ferro de engomar, trecho este que se continua, ao longo de sena lados maiores, por duas estreitas faixas laterais, de en
peasura reduzida, localizando nfe;eis apara dobramento, as quais Pd
se seguem por doia ume trechos maiores e iguais, consti
CUR
atintes das metades do corpo propriamente dito da tomada, na sua
%OS

aanfUaraaão.habitual.
Ponto ng 1 do total de 3 pontos apresentadas.,

ICIS

perpendicular, externo, e na região central da foco 'externa de
borda do filete que configura o auadrado, há sallencia cm
Ponto n5 1 do total de 2 pontos apresentados.
a,
e
11

12

-

't

?laxo No 155a334 , de 11 de dezembro do 1961.
'Reauerentoi 'KURR BARANGER. FRANÇA

d2

metades longitudinais iguais cujos bordos são providos de guarnl.

cães 'circundantes e anjos cantos sâo acentuadamente arreciOndados,ca
ractoriaada pelo fato de suai quatro faces, as duas maiores 'ou priá
cipais opostas constituindo o fundo de ditas metades, e as duas ma
noras. opostas constituidas pela junção das duas matadas, aprosentae
rem aonterno substancialmente com a configuração de trapezió Idee&
las em virtude do serem tais
faces inclinadas convergsntamen
te, da base sare a qual á pousada a mala, na qual as . duas metades.
'o unidas por dobradiças ou charneiras, para o tapo no quas as aea
mas . são fechadas com fechos Ou fechaduras, estando a alça ou Pega .
eor,t d'Isp g sto no centro do tapo, nUma das duas metades e adjacente e
Conto à guarnição do respectivo bordo
Ponto n g 1 da total de 5 pontos apresentados.,
Quatro

1 . "UMA NOVA CONFIGURAM SM LADRILHO° ousou/In-ao
apresentar conjuntos de motivos ornamentais em medio ou baixo.relka
sendo que o principal está delimitado par filete, formando borda quO
drada, cora ' arestas menores biaeladas; mo interior dg cada um deatcs:
motivos, há faixai saliente quadrangular, ' em cujo interior há (M.e;
tro matfvos,ornamentals, cada um na forma que lembra a extreMidade
menor de óvalo hipótetico, cuja extremidade oposta está transvareaU
mente seccionada, e paralela à faixa salionte; . nas adjacencias dá RB'
a.
tremidade de caca, motivo em forma de óvalo, ha salienciaa oblongaD,OL
entre Cada um destese motivos há íroa em "V"-, cujos ramos se preserr
taxa;- nas bordas biseladas de cada motivo quadrangular, hír~c ã:

10

TERMO N5 197.878 de 45 de março de 1968
elaquOente: SARTY S/A. IIIDUSTRIA E COMERCIO . S210 PAULO
Modelo'Indastrial " UM MODELO DE 1 f' ALA, MALETA, Ou SEMELHANTE"
, •
PEIVINDICACOES
1 Modelo de mala, maleta ou semelhante, constituida da

TERMO N0 199.782 de 12 de junho:de igó$'
Requerente: CSRAMICA CHIARELLI S/A. 810 PA=
Modelo Industrial "UMA aou CONFIGURAM EM LADRILHO"
EIVINDICAÇES

Privilégio de Irmançãoi ' PROCESSO PARA A PREpARAÇãO DE PRODUTOS PAD&
ps MIMADOS DA PELE,".
REIVINDICAOES
1 - Processo . para a proparação de produtos para
cuadadoe . da ps
OS

le, caracterizada pelo fato de se poroxidarem corpos graxas atilênlooa
de cadeia linear ou ramificada com ou sem função :Álcool, pondo-os em
presença de água alcalina nem condiçãva de pH igual ou superior .a
oomdo-se aate os referidos poreoridoo espontâneamento om camaleão.
, Reivindica a prioridade do correspondente podido depoeitadJ.,
na R epart14e de Patentom da França, em 11 de dezembro de 1962, zob c
minere 918 161.
Ponte no 1 do total de 9 pontos mpresentadoe.

L.MÓ No .169.203 de 26 de abril de 1965
Requerente: NER &IleNULTY, INC o ARTHUR McILROY . E.U.A.
"
de Iseanção:"PROCESSO PARA APLICAR UMA CiepA PROTETORA 4 UM COM
UUTO" j
REIVINDICACJES

Processo para aplicar capa protetora a um conduto que foi
ceia uma camada de esmalto quenterescorrível ou escoável, caracto
rizsdo por compreender: a Ilga40 das extrweidades livres, do várias uma
das de material protetor sob forma de folha, à suPerficie esmaltada do
to conduto, mantendo a camada internado dito material junta do dito cata_
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:tioc_monte livre do tonsõoa, o aplicando pràtioamente, Ude a /
ao g o03614 para er guer a operação do cepoamento, nas demais cama..
0 o oUf.)ÂgmontO os hftico, a seguir, do dito material, em tOrno do /

Outubro de 1970

Iktm0 Na 197'0007 de 15 de fevereiro de 196E./
Requerente: TESLA, WRODNI PODNIK = TCHECOESLOVAHUIA.,
PodSlo Industrial; NOVO MODELO DE LÂMPADA ELOTRICA INCANDESCENIEJ

onquanto o dito emane está quente, em condições de escoar,
a.i) (13

j

y driao Gamadas do matorial capeador, superpostas umas às outras,

ânL7o 9, Nr,13o

da anon fonte, abro o dito oonduto.

Pego aS 1 do total dolo pontos apresentados.

/Reivindicações./

1 . Novo modIle do lAmpada eletrico incandescente, çargthri
g ado pelo fato do bulbo da l'Ampada, que e de vidro opaleseente Ou co vi
dro com um i . evestimento interno difusor em qualquer cr 9 a maior parte
tas vezes branco, apresentar-Se na forma de um cilindro de parede anul4g
suavemente ar q ueada e secção tranaversal quase quadrada, com os cantes
acentuadamente . arredondados , sendo que a sue extremidade livte é fOchOii)
por uma superficle sami-esferica , enquanto a SULI extremidade õpoDto
Moldada o guisa de cone truncado, que passa snceáivemente ao cOle de bg
bo no qual esta fixada, de maneira convencionol, o bate padrU qu pei
Mito adaptar a ampadamo lugar desejado; tudo conforme.ddoCrite O llgú
trado no desenho anexo./
dnico ponto apresentado./.

ZR) 197.006 de 15 de fevereiro de 1968./
aosuerenteg WESLA, WRODNI PODN1K TCHECOESLOVAWIA.,
tçCÁlo industrial: NOVO MODELO DE LAMPADA ELSTRICA INCANDESCENTE./
Reivindicações./

•

1 -.Novo modâlo de lAmpada elStrica incandescente, caracteri çrdo pelo fato do bulbo, que é de Vidro opalescente ou vidro com um revoa
tlento Interno difusor' em qualquer c5r, a maior parta das vasas branco
conter-se na forma de um cilindro edelgaçado s , de parede anular suave..
,11 ,:uta encurvada e com a secçõo transversal retangular, de cantos acentua.
,ente nrrendondados, sendo eine a sua extremidade superior ou livre é f2
chWA por OilIG superfície semi-esférica, enquanto a sua extremidade oposta
oe inferloto 4 Moldada tl guise de cone truncado, que passa sucessivamente
0010 dó bulbo no qual esté fixada, de maneira convencional, a ba.
yGeill'EO QUO •p'e glalte fixar a l'Ampada no lugar; tudo substancialmente c%
o

Wookito

0 iluebrade no desenho anexo./
úníca ponto apresentado./ -

fg RNO N o 199.781 ae 12 de junho de 1962
PAUTA
toM11219fite: GERAMICA CRIARELLI S/A. Modelo Industrial "NOVA E ORIGINAL CON 'FIGURAÇXO EM LAD8I£80"
REIVINDIGAÇOEs,

1 - "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÂO . E14.

LADRILHO",

caractstii5

-se por compreender vários conjuntos de motivos em mádlo ou balxo-r"
LÊS,O, ; e ceada um é composto de quatro círculos tangencia$, cujos re3,
peatIvos centros ocupam os vrticosjDm quadrado hipotético; a bordaj
peDiferioa de cada círculo tem *eltNãva lar gura,

00

CUJO

filete circulai concentrico.
Ponto n 2 1 do total de 3 pontos apresentados.

interiOr

OütuiSrd
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tURO NO 199.07 de 5 d* annike, de, 1968 1/4
aertuerantas MUNAM alt/t LUAr4, CONOARA
PROP_Mi~ A' eURTERAOLE94DI
MOdi10.11du4l riaI .11 0Rulna COPIGOWO
UtiOn
HEIWPD/daCDU

4 1970 a141,

MIO O* 2004167 de 27 de jubh0 do l984/
gaquegwat MANAM SALOMON PoLITANSKi E disnOG wpou VIDAlko S10 PAULO%
Modlo 1,44ps,tria10 ORIGINA L MODELO DE BRINDE
eiviic ç

Original modeio de brinde, que M COnatitila uM peso ora.",
papei; e ou suporto para lispis ou canktas, cajacterizado por ufa sglido
raleldpipedal tendo por base uma faca de maior superficle , cuja altura ti.
metade da largura do dito Ulido e cujo comprimento pouco te'
W
' atior Ir
#0 dó que o dobro do sua largura; s glido que 4 cortado por um plano iddel
1 1.

1 • woRld/WAL COMMIY4110 PROPORCOWN A CORITWOUDDOInta
,
caneta:1:nd°
peto tato do conjunto aptedOttaki quando mond* sax4
R04
de UrS heXt4dr0 - tIlUit,
a °NOA, xrultiplos planos disposors . semelbanç g
(1) o face latetala (g ) vorti-04is tendo a1tin4
Lin* 4 10 UNa dÓbértUra
'idaltada para pormitir inteira lib'erdada d.o moVilriptos 'e comodidade ao.s
-rent!, clá errwtu
tÁxita colocadoe na 4rea por $10 abráfigidAi Sendo os aja
ta (1) e of das rates latetais ( 2 ) tuareee ldOe P or Wabadde (S) ffu terSli*
aínda as effla
onam O tealdo acomodand0 00 na Dosiq g o ede4usO ea*ndo
P*Ptid0
telinta i pilre
de
abertura
(4)
no
laterais esaatualm ente providas
tar passam AO USutiri011,-9reVistoS os meios essegUrút&i40 dt.pOteito=
raerramanto, a rim de impedir, atrarea dela, a entrada ‘sgt £00atoOr flOt5Yeto o pubstaaOlalmente descrito no VP 01.20 0 tkleigti D ilUra241O #01Pat-,

diagOneli que parte da atétta supero-posterior .1- indo termgor na atoSU
blférb.t rOntal -2. de mode, a delimitar duas metades, a inferia -3, tom)
44, por Material : opaco e a superior -4, por moteri a l tranaparento, pernil m.
tbtal visibilidade da faceoblI q ua -5- de matado inferiõri,pelõ'fae
to da i acompanhando a obliquidade do plano ideal separador dia duas mal,sio
doai te*.provista a colocaçeo de sinete, inalgnie, distintivo od detaalh14
to 46. vislvel-i.portanto e transferencia da metade superior do P*Ça.?
' Prioto n* 1

dn

total de 3 pontos aorogadtados.:

~noa qes o moompenham,
atOe 1104to apresentado.

aRMO Na 165,686 do 29. do julho de 1564./
3fRumrenzet ISD.. PIN MAN& . SA0 IspuLD./
PriviiSsio 04 Invençnot UM NOVO TIPO DE PENA mu EURMR,/
RoiviodicaOcsói

,

1 - Novo tipo de pena para (33'en' t , 0!).2ti t, 41.4,0 40-ÉtUai ou /
de qaalqUei, outro Onaterial ' apropri a do, caraewjApao paro talp 45 rasind,
it pena ser dotada em sua ponta superior, de duas sallealai gpiodes em
a li * cea rica , ficando uma oposta e outra com5 ae ve POPPCMCZAW 4.00 /
alo. 2 e 3. com uma se foz traços Sinos o Ot5m outra, tt450 U- 4:4*94 . / .
Poáto n* 1 do total de 2 pontWa appasentadde:/

TRAMO Ne 200.124 de 25 de .drélo do 1968./
Requezogte: SANBRA_SOCIEDADE ALGODOEIRA DO NORDESTE DRASI4EXAO S/A. Á#0,'
PAT,0)../
Modelo Industriais NOVA FORMA OU OONFIGuRAÇA0 DE SABÃO./

Aeivindicao6,/
1 - Nova furmo ou configuraeh de sabão, caract0.44100 PRI*

to do - s p Oo em forma de,paraloldgramo, apresentar tanto . na supqr.dcio
perior-como na interior, uma saio de estrias ou cangotes ,de f uMS Irrp
dondado na diree g o longitudinal da barra e em ambos oe
Ponto n* 1 do total do 2 pontos apresantode.- , .

r

114g
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19-44

eo gZ3 a

:~È

iIIÕrV~
,
LZ

ffi . ~
-9 0.1R)

.tEL o efit

,rue eutte loktiart60 PL5A~:g_qt:
kswwhICAC8Eg

a . ReVo aoalio de fedbadura PO& WERbld6 e outros * ft. 1ipt
Qi5~, oCttektude, Por oProsOntor s.r% can Pr t sotatLe6 rotor
, 02,42 C'effijo interior é previsto o dispositIV6 d çionamento dDs.
Vjwte2 do trovap saiMg esta cujo cooPrimed.90odtt6hPOnde que,tro votei
2,entta e esta atareapendendo a trila vegez a altura do coffigmts
(Iltúralmenteú a g aferida C4 i na 8 dogsdm de erificioa pstm fà
ãCh db mtujunto; tudo substancialmente oego deito e 11m41~
Ges dalt,,nboo cOeuó6.
rlisóQt4sProsentado.

L
J 1.1 de junho de 1968
Affegnof= g12820 &a o SÁO PAULO
'1, ;CikãCjWawat2 cUlifbilODUO DE QUADEIMOD P21411 VAUS PZ IM/P

anywc(SE
t c á% ffilülD D8 C:PADA/MOS gbla F(* !4 'Uâto oUtitterl
FdY 00 fâQEm dO uie ormaçÃo quadrada e lutol~ (In
pcfio uJoDtplic me- bordas, estam dotadas 89aDos de um 1/40,Wie
'UD ela t80-0 Yoltg , para endatmametito do gmA tamp a UI.
tR2Jjkgritn, o epli gada eloap Pos 0.6 ladoP d
13~ PPILtD •M-il_klitad O.

TEEmo N O 160..05 do
.Co JVA'ku db
Requerente: mARTIN EAGAUS e NORMA.
P rivilégio de InvençÃO "SUD-LARça
QUO FAZ OBJETO DO PEDIDO DE PAURR D21 ri014.')Éa 140:g4"
I - "SUB-LANÇA APLIfira RD .0uUDEC15
JET0 DO PEDIDO DE PATENTR ã2 à8R0 N O V30/253.
5% CREW9's
VE)
uma barra roliça alongada dOtada ao láljgd ao En
4O vaa eb
ralidade do hastes tr ansvaRUIS à gulua de dNjtffio
qu3
em sua extremidade s u p arIOD YIWO dOLO DrgD2 b55Xre1doe
..¡Ere
tam de forma artiouUltel UUD pucgena pâtIgdne „m3 Su
pls do
:capaz de abrigar um op erhaell &là* 9
g9s Mel CM-Litr:-1-d`b
a Ç'Oa32;'
Werior da dita tern sh rútlâtas df
gO siffnIffiL9p GAInp
tas uma da cada lado de bdfr's'; oralhAs serão
cloo aPra~ Le 00 '0.
corte aberto em nen ao "V te/0&10..
p ente n9 1 dó total de 5 ponl q9 glIntsen4dos,

TERMO No 200.88It ' de a4 de julho de 1966
Requerente: GALILBO TORRANO a w. SA0 MU
M0,110 Industrial: tI NOVO MODELO DE WOTA PRO.401MANS"
MareLaça,P5
1 . N OVO MODELO DE LAJOTA PRt-MO4DADLS t e g r a ctaXIAPeAN
Por to':
farte superior ou piso p rOp p lameoto dito, o reluto qtwdrado
mente retangular e, nos laterela, a meia eivara de aspe:louro d LIVP)tn",,

reentt¡ncias semi-ciiindrteas (2) em oposição ee qulualenton UPW:_
71fil& /
, tambem semi-cilindricas (3), dai resu1tand0 que no assentatztne
elas automticamente se prendem entre si, O com espaçamento
(40flolçlePtéekc /
para posterior rejunrhto 0e3 esterta3 P16stioo e()FV9PÇ1O-114.
dnico PODIti /gfeAkjadc.

FIG)
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I

'ciRmó mi 200,928 de .25 d n julho de 1968

S3k0 ano .

Wouerente: KARCZLLO MOLON
4adi1 n Industrial:
TfiN0 N9 12.464 de

9'

dEIVINDICACOES

Requerente: METALURGiCA LISONTEA/A'....SAO'PALO

l_ NOVO MODUO DE FATIA PARA BATATA8, op recterimao polo f/a°

Privil .Ogio de Invenção:"APERVEIÇOAMENTOMtFEC'EADURâf;

.

"i•

"NOVO MODEL0 DE FATIA PARA BATATA84,

de Setembro de 1964

' t.o de ser, o mesmo constituído de fatia de batata formada por 1.41

REIViNDICAÇõES

1 - Aperfeiçoamentos em fechaduras, do tipo que comporta

à.

um trinco comum, montado na extremidade de una haste retilínea,

dotai

ou ambas as rapes de oulcos om moia cana confortado perfil Ondulado
. .
ao conjuntol ,
- Pinte n o 1 d.o total de 2 pontoe tiOPRenjnpte,..

envolvida por mola helicoidal, e acoplado posteriormente a Uma
'armação recolhedora, em formato de U. e com desli g amento acionado por cubo giratório, caraceerizados por compreenderem um7
trinco auxiliar de segurança, disposto paralelamente ao comum,
projetável tambem através de abertura prevista na chapa testa,
porém sem abertura correapondente na contrá-chapa do batente
da porta, dito trinco auxiliar soado montado na extremidade de.
uma Clirta haste retilínea, envolvida por mola helicoidal, atic
rada em espera fixa; e tendo a extremidade livre p osterior

ao'.

lidaria a uma placa transversal excdntrica, a ,qual é provida /
de um recorte em U, em seu contarno voltado para o fun4a da /,

['ERMO ft,u ~.927 de 25 dá julno d. 1968

caixa da fechadura.

(ectUo f' kote: noctbu MÓ-LON = . sito PAULO
tod;lo Inclia9trtal: "NOVA E ofttnaAL onnsuuçÃO c gsmegt4L

Ponto n 9 1 do total de 3 pontos apresentados

~MI:

.4f.t

FATIAS. DE BATATAsq
REIVINDIOAÇOES
-

NOVA oluciut CONFIGURAÇÃO An4QA0A A?Afiai! 8áNUS

ca4ac4er1za.da pelo fato do

ser

o novo modelo de fata de batako sffistitd4

do por lionna dotada diurna face 119a e, na face °poses peWJ UIOR :NO*/
d. sulcos .5 ISela-c s' .na separados por faixas liai..
Ponto n‘i 1 4o total de 2 postoa'apre~4400J

1

11R1O Ne 165,Ide os Lo' de desSmoro de 1964
asquerents: INDdSTRIAS COIFWA DL FEARÁRNS . S/A
-1/116a4o

ago pAu46-

TANN 1ffE00.,E9 .4. 25 4. julho

4, Inveno3o: 0APERFEIÇOAMENUS EM RODISIOS, ROLErES, Roumg
wps s CONGÈNFR&S4

.R•41~1tti MANCELLO MOLON Á $IO PAULO •
Nod4 0 jada•trjel:"NOVI

1 - APERFEIÇOAMENTOS EM RODISIOS'i EOLETES, 1104pm;.:0,-tCO
;naus. , •aracteritado por um bloeo c1iíndrieo g irat4rio, #ergeffluip por
um eixo tixo,sando dito bloco dotado,

4s

inulo de

otírt io at

-

loirk CONrIGURA00 APLICUA à 10 014:

ris^da paio reto de sor o novo sodilo do fatj,... de
1404~,..4.t.4* mima

44* - Part

I. voe

irgs04. 4,4 4gRfrent.

cada Instant. t eni o 4* ro lt91*
g onta g eo das Gafaras oom o et.

44frfiw000rrudo, ete

41

Ponto n* t do , ttgal de 2 pontot

oeret~.

Viite0'104

dardet,Ort

wrilt uairtm(a.
latim oína ségo.r..'
rio prZW"iiinis entijuntoe

das faces d.'eonjantos do'suleoe

4loj 'am•ntos equidistantes, oomunicantsa antro si e oem o Weit(agá 4Et4VM
¡aio pilo eito sancionado, sendo sada um doS alo~11ga %%Wh prPyltia
..toe

witer icuRnx0 á p i,x5Rt rew tot*ÁfiRAPI

' j WIMPucAcom

BESZINDICÁCOAQ

.IL lises,

'engalano es na fies oposta

de 5i19, icsallsonts sibparadoi por faltai
41, Ma face

poplgi.

comontra.

Foftta si e 1 do.tot.1 d. 2 pontoe apresentadOew
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Outubro de 1R7M,

Seção 111),

duo e 16324 do 7 de Outubro de 19CA ,
Muffiffite ROBERTO DORMIDO CHAGAS DE ouvgm WWZra.n,"

WN0 No

krivi14M do /illvocçtd:m .5170 SISTEMA DE CÃMEID nt&B.Uki . •
estA mous EM GERAL, INCLUSIVE DE WODLOW9

ildquerente MONASWRIA comramas 1:rDA . c SSTADO Dá OUANADARA./
nLv Lthi do Inveriçlot APSRFBIÇ0AMS9TOS SM COLARINHOS.,

330.921 de 19 de julho de 1963./

REIVIRDICAM2

peiyindiaLcOol,,/

•

1 0 SE/6 sistema de oambio de maCroShen pNtS tá.t4kÉt
"ce blígjapiTe de veioulos, oareoterizadó peit Ihfiditg
egjitURdo 40 marchas entro os limites, máxim00 @ R§Ilk-XPqMIAW

1 . Aperfeiçoamentos cm colarinhos, caracterindo pelo tot
de que ao camadas internas de refôrço do mesmo compreendem cinco reeéríà
diferen te s colados ,ár s camadas externes aparentes de tccádo, at; MEI da /

&Ma VG10.0.14d 0 &herrentes ao motor uttliladii;,etttâ te 1 do total do 10 pontos aproPeo,AttIORb

griseires • Sou, prOticamente, e configuroçto do colarinho to24ck.UNsendo a sono central do dobro do colerinhog e pelo foto cla 0 e5,x:WrW,'1,P
moda estorna de tecido si . é coaturada primeiro o ti) ::oniunto or-eâà.
po ao lona° do Ude e perito:int 'de colarinhO.t
roto no 1 do cota/ de 2 pontos apresentados./

TERMOS N* 161•920

de.20 de AgOsto dc 196I1

fteuerente; youno oNosAKI

•

PrivilegiO de Invenção 'NOVO INTERRUPTO ?ARA USPAUf5
FLUOMCZNTEV
1/1POIDACUe.$
, -

Novo interruptor para lâmpodes eltioY0AÇ WA, 553.3

Soi s t0 Insa ser aplicado â lâmpadas equipadas 2em
de partIda convencionais, e com eliminação dos dispot,
vos de partida ("starters"), caracterizado por comprec110.

der eaSencialmdnte a conjugação de pelo menos dbir_ toten
interruptores prOpriamente ditos, sendo um para 3pmDr 0

th Ual" de, 10 do ,W.bno do 1964./
~mal 4H1EID CRAI MIGA e $110 pAtiLo.g

outro pare acender, , montados no mesmo bloco, o de aPoObt

@kivilegiO de Invrntto PÇIIQ VANWADQN;

estando intercalado, como o interruptor Uhico dos ecn~

LelnLiits~
. 1 - N o vo vePOUXedor, carectorlA.ndo põe tew (th,
aug

ao mw, dg ,ggivn ou . ouiro remeto elequede

O;5 0f,reA,

ft,

02.

1,2WZ

de un poquano postoço rosqoettle ,e emo
Q5
00fhata
álterne,
que continja et tzle1i3O r .fLew e Se oglaafly
~iffi
40 2.RISP vemeo. recul'vAndo-pe e telt:IA{1Mb) ca tt,rtA 2n,-14gmflp gi
e,3 0 elao ~44~ laterm/mamte em bico palveriewador amtene o opOZIW
eisãe gra,f4;r,n :;çF~S)

È9 refuta 1anP9 rsdial do dito conduto,/
,Ntzto as 1 no

W)fm2

de 4 v0atr.,0, apzoaantoüos./

um comuns, entre o reLtor e a rede, e

O

de acender r:stz2,

do lUado, como z dispositivo do partida convonciznal, t

aos terminais opostos doS filamentos da lâmpada; e ha mo&
1:agem de Conjuntos, 3evendoer previsto um botão de aceffl
der, para cada 1mezÁs fluorescente, e um ou mais bot8es
dc apagar, respectivam e nte sara todas elas ou pura
associados das mesmas.
POntO n 0 1 do total de 5

F1G,

portos

apresentadot:

Ouil. ,:a-feira 29

it.nm y s,

.

Joi..544 de

9,1A59 WEI(21

de agasto de 1561
ciequerentec AN701:10 CANTADOR'
SÃO PAULO

1970
,8 DZUD

3

-p rivilegio de Invenção "NOVO PINO VASA TOMADA ELETWA

'TglIMO NO 10./19X dó 16 da durneó TO 19041à
Cb-M

ffignir

DE SEGURANÇA"

pEIVINDIOACUS

.

1 — "NOVO PIS/0 PARA .70MADA ELÉTRICA COM FOSIVEL DE UÇURASOM
.aracterizado por ser p ossuidor em um alojamento (5) de do. ISOMID
ta •
d4) e(6) formadores de um soCuete para um pequeno e adequado bis!
vel (7), sendo coo, enquanto um uorne (4) permanece em contate 500
Dm pino próprlamente dito (1),,O outro fica em contato direto PCB
40 nes fios do aparelho sorrescondenCe, ficando c Segundo fio do ap
parelho em contacto direto com o segundo Dirk° cri:Seriamente dito MI
Ponto ti fil do total do 3 bOntcs e p resentado-

i/ e quer ente C-MÁ CHI W1PADPi2JÇ 111/101,1; MA/MU

i

susww,

'P-rivilefio de In'yOng:01:COMPALWA IX • 44,0 POJ VIERAC22a. CAMS011511'
POR. UMA LOW./

QteiVinieS4es.,
1 - CompreaSbr de solo por vibraçõeSs 02111a11 ~0 p
or une 44
:lança j pege-mão) articulada com o aparelho atives de 01414A803
el

tiCos -de borracha, caracterizado, de um lados por MO disPodlOO f
forme dos erementos elá,sticos de acoplaMento, preeittts Ao luar cl4
articulação gátre a extremidade da lança e.o compresaOr de so/O0 a$
que 'estes elementos são soticitaCos em todeka os graus tli IlberdOde I
com relação a toas as esp.:cies da movi.mentos relativos entre a
ça e c pa ].flo 1iea co
le. os mesmos apresentam, com rQlasIo O %SM 64
tas especies de-solicitação, 'uma caractcr.Utica de alZinirad,044 sun
curva p ossivelmente achatada, e, de outro lado, por uma cilalltuiON
,da masse_da lança, em guO o centro de graedade desta Isassa poO5ive1e
eente grande se encontra. na região do Ultimo quarto do cOMprUleAtb
da lança i situado do lado do aparelho./
A requerente reivindica a prioridade do OoPC400"lià
te pedido depositado na Repartição de Patente:. da Alenanh9s ida 19 de!
oUt ubro de 1963, sob o ne D 42 761 v/R4c./
_ Ponto os 1 do total de 6 pontos apresentados./

TÉlfolo, NP 1 61.957 (te In de afeeto • de 1•54M.
fiequerentes CL& SOCIÉTE AROME. - EDNA.
Cal:Wel/10 de lovancioi "PROCESSO PARA A PARRICAÇA0 DE 66Lietre lundu
ít E 'MOVEU , flagARPTE DIVIDIDOS, DE ORANDE
SUP71CIE MURA*.
WILKWSW.M.
- Processo para 0 fabricação de g
élidos Jecusivels e InsolUvele,/

MEltmente divididos, tendo Una :ires superficial interna

skiwoor e
an
Ontres quadrados por grane, cáracterizado pelo fato de se fora, a
per* I
.1,2r de "uma eoluçio 'a q uosa de oeltaint •
formaldeldo, na razão colecillers
do 1 e 1,5 a 6, em ume' tempereture oecllendo de 0
0 a 1400 e ao um Indico
da pd oscilando de 6 a O, uma tese sólida, a'oual esta, •nt¡o, pelo esmoa, am o /fronde parte livro de sais Icorfinices, tendo
e ;pai removida 0
que temperatura de 30 5 e 1600 C e, depois,
se p ulverisaio p roduto ate ma
Innanno de partícula mediei inferior e 5 •korona.
Reivindica a prioridade do co rrespondente pedido
Osposll.ad0
nopertlçáo de Patectea da tuiça ai 23 to
egOato de 196J, sob e ekinfze
)0437/63.
Moffito O 1 ep tIlkat
, 7 f2E1231 ,Preeentedoe:i

21RM0 Ne 164.054,de 6 de no ,danbro de 1964. n
Requerentes NORTON COMPANy
Prlvileigio dó Invençãot PRUESSO DE PREPARAÇÃO DE UM POggERO DE P(11.15601'
puTo sdy1D0./

Welrindlacbes.,
1. Processo

de

preparação de um polimero de ..poilsaulg oto bei
/ido, cOtWeendendo a reação conjuntaaente, em um recipiente vedado-, ee
ansZtre, :-Um cartens:o, sulfeto ou exido de metal alcalino ou sietil
alcali

no_terroso e, pelo menos,

LIZ

VrN-09t0 kteaMLCC n.clesírmente 61-substitoX

do por halo4neo, citracter%sitit pelo reto Cio 90 razer reagir, cambia, las
•
A - depositZte r eiv.111-liCe a prioridade do correspondente

halegenofealltriasina.

dido ,'depositado na Repartição de Pat:ntes dos Estados Unidom da Amerkce
do tiocts, • •àà Ei de novembro na 1963, sob ; na 322.507.1
Ponto na 1 do total de 3 Pontoe tpreimintedoo.,'
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TÈRUO N 9 165544 ,de 20 de Witubro do 196h
Lequerente; VERNON DAVIS BOOSA =ia B.U511.!_„
Privilégio de Invenção: °BOMBA DE INJETAR COMBUSTfVEL"

Outubro de 19 /v

Seção 111)

TÊREC tgj '171;099 . ,de . 9 de : julho de, 1965.
Requerente: EMPRÊSA BRAS 'ILEIRA DE RELÓGIOS HORA S/A. . 310 PAULO,
Privilegio de Inveção " APERnIÇOAMENTOS EM RELÓGIOS

REIVINDIGAGDES
REIVINDICACOES

Uma bomba de injetar combustível do tipo cue tem uri' alojamento qUe inclui um rotor, uM distribuidor de ccelbu3tli:r ell e r ma bom4'/'
ae carga que inclui êmbolos reciprocamente monta dO em: feres '1:adiais no
rotor e acionados por um anel de come que circunda o rotor para sacar com
bustível para dentro das . câmaras de bombeamento nos furos definidos entre
o rotor e as extremidades internas dos embolo através de passagens inter
nas para descarga, subsequente à pressão, através de passagens de salda
sue conduzem para os cilindros individuais de um motor; caracterizada por
ao menos, 4 furos radiais no rotor, angularmente espaçados, para‘prover/
ao mez:ds dois pares ce furos diametralmente opostos com um embolo de Com
ba es cada furo radial, meios de passagem de entrada de cOmbustível da /
cimare de bombeamento no distribuidor em comunicação com os Pares de furos opostos, e meios de passagem de saída ao combustível no rotor em cory.micacio com os pares oe furos opostos e as passagens de saída de com.../
oustivel no distribuidor
á requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição ao Patentes dos Estados Unidos da América em 23
de outuoro oe 1963 soe n O 318.255.
— Ponto n oco total o e

12

pintos apresentados

F1G

1 aPerfoiçostmentos em rolOgios, compreendendo d parte necOnica
convonciónal, eo suas engronuens, rodas dentadas o domais ncesOrios I
de regulagem ou tempo, pare essa disposta de um lado . do una placo do 511
porte, cujp eixo acionador passa atreves dossa ' placa por un orifício nn
sendo ' à ap erfeiçoamentos caracterizados ossoneialmente /

la praticado,

por compreender- uma primeira roda dentada, cujo eixo

e encaixado solidariamente com e oixo acionador acima referido, roda dentada osso que se

articula com uma segunda roda dentada; atravos do sou respectivo eixo, /
sondo ombas essas rodas dentadas dotadas de encaixes liboradoros da cor
da do despertador e são giratarias livremente em seus eixos respectivoo,
de modo tal que e dita primeira roda dentada se engrena com outra

roda
dentada superior, fixada no correspondente eixo, possante atraven da dl
ta placa do suporte, conetada com um disco, ao qual e fixada por mele
de uma mola do fricção e um parafuso de apOorto, disco esse ;02 marcaçíic
de 12 ou 24 horas, do regularem do despertador, sendo ainda.a dita segua
da roda dentada engrenada, na parte inferior, com unia pequena roda tombem dentada, fixada no seu correspondente eix* e solidária com uma rede
dentada adjacente, provida de saliencia e de ranhura praticadas em sua
superfície frontal, que se articulam, respectivamente.com um recorte
com Um . piso possante de um disco que e fixado ao correspondente eixo, so
liderio com o eixo da dita Ultima roda dentada, carregando o dito disco
• tombem, no lado oposto, outro disco provido de um recorte sebre o qual

extremidade do dito pino 'possante, diseo i33# que se articule
com uma outra roda dentada, provida em sua periferia • de fendas separadas
8#

adeja at

por sala:leias arredondadas, 4:ndas essas correspondentes; cada qual,

ama hora, ou eerreepondíneia com o•disco mostrador, aolidarlw-C .com 'a roda
anterior.

.
Pente n a 1 de total de 5 ponto., apresentado..

TERMO No 140.371 de 26 de junho de .1142
Requerente: THE DOW CHEMICAL COMPANY =:=.

PrIv1D; -10 de Invenção: °PROCESSU PARA FAZER POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS E.
PUMÁVEIS . POR DIFUSIO DE UM. ADENTE DE. ESPUMANENTO
FLUIDO, VOLÁTIL PARA OS GRANULOS DE POLIMERno

REIVINDICAMS
o

,

processo part. u

produção ce partículas d? polímero es-

e.sfericad ou manstawainente esféricas, tais camó Pérolas, pe.::
ia inoorporação de um agente cie expansão- ou sopramento a um polímero ter.

,5
moplástleo et partículas, por impregnação ou maceração, em uma temperatura

elevada o em pressão elevada: DÉ - Presença . de agua o de um a g ente álePeT.

sante; caracterizado 'Porque o polímero termopliatico em.particulae é em..
oregodo na forma de segmentos ou 'secções alongadas-ao
dipósitaid
tu

• requerente reivindica a . prioridade do corresPOndinte pedida
. . NeptrZlçao dre AetsntP- -- Estados Unidos da America em 2T

r1W

lunho ee 191 e0b n a 119.996
Ponto da 1 do totta de 2t. pontos apras eote191 .,,,,.: •

Requerente: PEWINEY-COMPAGNIE ' DE PRODUITS CRIMIQUEG ET AUCtRO g.STALLatontuus a 'FRANÇA,/ •
•Privilegio de InvençâOi APERSEIÇOAWENTO EM FUNOS ELE:TRIGOS DE ARCO,'

Reivindicaões./
1 . Aperfeiçoamento em fOrnos elétricos de arco, equipa.
uma cuba e comum ou muitos al j trodos , ziaract.erizados por.am
'itivu que compreende:
.alaa parte zuporloz relativamente fria, eletricamente/

io .ia, ao contacta á contornado, de modo prUloamente eatanque, t
ou os aletro498 A4 43 zow altueUa na . vimiaheng e do níve l SIPerioa /
da odNir

AN.

'•

n

'

unta-feira 29
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,DIARIO OFICIAL; (Seção M

s '
csaperto Le;:erier relatirteCnto quanto, de
tiqst.
•Ca
'rial `refraterio e condutor do calor, áe prefere nela grafiteVresfria.
aa por uma circulação de fluído 0 átuà de pref'erIncia, reuna, de-mnI
atiro próticamenEe oatantuo 0 e dito parte supCr ior e não em contacto/
com tfoo aletroJoae criando, assim em tórno do ou dos'eletred00 0 /
num espaço anular práticamente isOlonte;
. e meios para manter sensivelmente liberado de crortas,
condutoras essa espaço anuiu;
de sorte que az .matérias que constituem a carga introdu
Ride nesse terno, tomam, práticamente, apOio sare o'exterior cresse./
V4
ddapoaltivo, sem entrar em contacto com o ou os eletrodos ' c;-que pc..
mdte- ao arco ocorrer, livremente, entre os eletrodos e o banho gu(is.to 4, ao re coberto de carga)./,
Ponto no 1 do total de 19 pontoe a presentados./ .

büfubro de 1970 Utrá,.

urino RI; 200.913 do 25 do ..Julho do ,1469
Requerente:. ADOLPHO RAPHAEL CARPENTIIRI a 2110 PAS01
Modelo /ndustria/: PROVO MODELO DE FRASCO"

-

A2IVINDICACQBA

1.

mo4O10 do frasco, Caracterlrado-Or soí, v~A
,sencialmente em dois trechos, sendo um maior 0 ififerior.„ congrumaus
corpo prOpriamente oito, IlUe atinge a p roximadamente dolD tarqMS da altMg
total; e um ' menor superior configUrstivo do gargalo, O primelyo tendo q
Novo

açãotranversel em formato aproximadamente de oval alongado, com e ditfleW
são menor e transversal levemente decrescente desde a base att o libo) dri
sua soparação com . o jurgalo, °saliento gut: a calor o lon g itudinal 07CD5O'a,
suavementO até um terço do sua altura, após o que domou do maneiro 670 0
acentuada ató o 'oxtremo superior, onde se iguala à transverso ) endo'n510,
configuração gorai boàuda, porem achatada • atorelmonIo, dita parto to£D.4
rios' tendo o superfNe lateral dotada do duas grandes Uma Q905 tUb f4
sas e levementó recurvadas no sentido transversal, é rea s afi ta no Runâà
to aproximado de ogiva, enquanto que teda a parte restante afflrezesRls um -re
relvo composto por sulcos orientados segundo ohlde direOes 07~18, áSk
limi&ando alvéolos losangulares Intermadi grios, de auPerfíCie
te apaulada, ditos alvéolos tendo todos a proximadaMente as GOMOS 421624
a7set, Com excoção apenas de dois maiores e opostos, 'colvalontes ao quilla39
drulgo daqueles, e situados ao nível da maior speçU tronsvarsa11 O C3 43
sua ver, o gargalo do frasco tendo configuração enIndraco reggl/nea
superficie lisa, e apenas dotado próximo do extremo su periON do ums sueGi
liencia anelar, seguido por curto trecho de seca() li g eiramente redualegt
00 qual é prevista uma rosca helicoidal saliente; WN50 sabstafielalmente ÃeD
como deaerito e ilustrado noa desenhos anexos,
dnico ponto apresentado.

.f

I

TERMO R o 165.011 do 3 de dezembro de 1964
'Requerente: KNAPSACK-CRIESHEIM AKTIENCESELLSCHAPT -Alemanha.
Privilógio de,Invenção: "LIGA DE FERRO-CROMO COM ,ZUPERPICIS LISA E as,
REDONDADAS PROCESSO DE PREPARAÇA0 DA MEM/
REIVINDICAÇõES
r'1-

Liga de ferro-cromo, em forma de pó, com superfície lies e erredondada, caracterizada por um teor de 10- . 30% em pêao de oromo,0,05
sm einn do carbono, e. 0.'5- 50
. 1,0% em pês° de alumínio . 0.01 O.
em pêeo de eilici:
g requerente reivindica a prioridade do corroopandente pedido do.
assisado na Repartição de Patena da Alemanha em 6 de dezamb- .. de 196e
eeb n o íÇ 51 544 VIa/40b.
Ponto n e 1 do total de 9 pontoe atnum‘ntm,dn..

vIltm0

.,.3c:6 de 1 da março de 1963.,
Requer:sato: J.R.GBIGY AJA. - &OIÇA.
Vrivildgio de Invenção/ °PROCESSO DE ISTARILIZAÇIA DE FTALOCIANINAM
FORMA BETA, MICRO-CRISTALINAS, ' LIVRES DE MR2A0
REI vumI CAcES

1 - Fr. . eetabilização da . ftelocianina micro-cristalino, 16',
"ri de metal, da long e bete, caracterizado polo fato do mioturi.lilate
Somente com ftalocianinau micro-crietelines, 'contendo dtomoo de helogrê. 4 •
sio individuais) e um metal doo admeros atam/com 27 - 29 e, ttolooludd4
:entendo tal metal, eventuolmento livra° de halogênio
Reivindica & prioridade do correspondente pedido topoeltdde
o
tsp orlição 40 Patente, do Suíça em 2 de março de 196 2 , alob e a 25.519/62.
12ese4s RO 1. do total do j pontoo apr000müffi.

tBABP NP ' M...9.23 de. 29 do novouriro do 1,20
l e.iMDronter VOU RUEST8 Lt. • CAUDA
priVaiRLO do WoneRo .nittn:UOCERD DE WIRAÇfito XDYL4-WIRN3 MAJI
cASD
AiIMMICACOES

',E

o Çà PrectS.50 do proporsOo da novas amidos htSta goop Watfa.
50 iate WORD o gol 0O" t02 rone ir 458t0r50 d ° 3°1d ° auí11".cà
U

co01$ UUttilb ora UDWIneir0 estádio a temperatUras Infortuno e - 1À
1001C, de preferencia compreendidas entre 20 e 50 0 0, loto de e teraPdg:
tUres às quais nio ocorre ainda uma amiciaçâo substangeãolgemag
tos re$POddend9 à firula geral 9
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Outubro de 1970

222240 go 147.196 do 22 de fevereiro do 1O6'n.
,

M"Q-s5Wh§.5)

401,W ,,,

kl;g5g-§d5gfig061 4D-Rdea$0 PAPA A FAMICLÇ a mmls 04.
§- É(9‘
DE cuBk°,,
.
mivapIcAÇOR
1 0-0Kgs . e
ou TevadD ainSUlo, a temparettirse de liel:ATAInAlffl $ 7
A

øD c, com.cOM_~ 20POnd_0.4010 à f&MPIP Me' II

"ó6e'53 FaiX,. 4 fabricação de corantes do cubs, ca.tiotóriando
OPIH9 gnto de(D5 dO fretar um corante de C11118 llyrd de grupos aeidumoD;
TOITAX~ÁGIT;SeiãàAgAado dà fOrmules

R

\x.
-o
s

, •

4e manei tn qee - os e.E2SUD elas formgdOs no de-cor-rex dó =YB

Olo sejam trabefereadoS ed . agidaa abinos com Perda de áldoõl, Is5Ann
f4dori t5 g1gptl6,30, ogeltena,s0 e/OU cmate.V.IIABS 0 , oU ‘1QAtn6lWa-SIS
o slooile.se Ou O galdig lÂi.-, OU aolluse e eV4DI galg Et.Çe Werrillgo
se as agida0 dbkidaA2 ffia f6reall4D I e 11 ind.igmdas Um doa zAAD
R repreeenâa SM radieni a1eS.11.0 01.1 a1.OAnil1n0 ent-efar.db dã 6,
e'Zi. átonos de carblinle, Os OUtY.be relreaCtem hidrogaolo oD rSdIalD
sli.fátkPOs de baig0 p;so molecular, .A 1 e A2 representam rodionj oln
Çii5

I j oicos, e m . asasib OR29 C $0i914nffi1 tMler.os imte pos, incluolye 011,À

a qual cada UM dde dois símbolod R reMseiltA MN Pedida./ do aw,X5pne
da um dos'dois símbolos X representa uma ligação do .M340- o Ceda
do3 doia Símbolos A representa um radical cubelvel, com nn ageMó ,901P
C4aoto atc; ser introduzido, pelo menos, um grupo 60 H na molácUle goi2we$
3
(b) se submeter-um corante de cuba correspondente, que cont5r), • Pah
ietioa , um grupo de holog000to de áeldO . Aultsin100 à bidtáliâe bPanda, ou
(A) sP
Uffl nOracte da ttiridulal

j

Finsig ente a reqUerente retYlEâlca a'prloridade do correSpOddent'e
pedido de patente depbsitado nu ReOgrtigio de Patentes '4. Sulça, em 1 dã
ácSembra de 1962, sob n o 11;49/62..
Ponto n p 1 do total de 2 pontos apresentados.

Mim N9 162.82V de 2Z do oetembro ds 1964
Requerente: ETABLISSSMEXT g KUHIMANN ,,Prunça..
Privilé. r“ "---n-..ãot. -mem) Dg gAORICAN NOVOS CORABO$ AMUOS.
BÁSICOS"
6EIYInio401-g
perp a preparOção de nóVon qeranes azoicoe basicsoe de
físrmu1e$

41e flos1 os síM)19200 it O X tem os signitIdAdds dados na , fOrnui
0. ) * Gadd na doe dois símbolo:, A roprosenta Un radicai ettbávol, no gru
41112 com um agente acliaato, do eanoira tal que são forsedon P
roOutos, que conta, pelo momos, UM grupo acidulado, couunicando bidro-col0

#1.1144, osPoeialmonts um grupo do ácido aulfOnloo o, ao o clàante
do cens eatorial de partida são contiver ma grupo acidulado, 005UflieW)de hidre,soluj,11144,

se escolher um agente adianto que, oa adição ao
grupo &aflaute, eontON.pole monos, um grupo do ácido sulanico,
quo
.st 4 vantajosamente ligado aromaticamente ou nm grupo quo e convertido/
em

litt
PI.N-D

na qual 0 núcleo B pode calor el:Abetvi tAIOP POP' um Átomo de bologents ou
um grupo metils ou metoxl, O represanic 9 rddital de um CPW..4 ADUA
ao, nidroxilasio ou eaC00261i00, deuprovio de grupo sulfinic0 otrtadrWo
Y representa um átomo de nitrogênio ou um grupa .~ C-R, repreeentando um átomo de hidrogênio; um xairel alquila OU ae arDP O g043
e e A repreoonZe UM and.OUte MOAOVA1009 o a elt eqUiVelent.9., aarnaiaZU
sedo p or conoiOnr QjI ( 6.uterni 20D 00 Oollregh.tn dffl f4rog-t1

um grupo da áeido rulfánico nas eondiçOos do reacão, ou (d) se

sel.

norante da ffiresula*

Ore
."!2
cou um nal mSin 449 do Ácido

da fármiga à-c0-ba1ogç;n10 ., ou (o) so condon-/
s4P 1123 Caias 4 fihmalo A,4112 em uma razÃo molar do, polo aonos.2ifoor:

li! 4alogenoto de laido da'fO.rouia:

galogOillo-9-2-W=: e11001:

o

9 e uo., 4 twasenn
W em grupo asas%

(sTapp. alaro ou aciloginoç eg tfnUefiffiar o grur

en Uguotwie

8 011.11UD 89810 obtida e em copular o dl
iWndo dion52co dene),20 uá copPa gAte do tármuag P- R, 0 0 q129 r"k
(f?._dXWDa
-_
de B3 os eigujffiguips tU V os 00smO8 como soim
A reqUffwente relv1ndies a Mandado do correspondoto podidó dCp,„
(EZEgo na Repfirtjc.
'tea 40 grann 919 17 de outubro de 1963:90
t9 9,5fl.é90.
1,A-1 5,9 •
PRE WQQWLME RO

118, "C°--U-R-CO-RalogOnio
-C O--

ou lr, Se trat:t7; um coranto do cuba da formula dada sul primeiro lugar,
que oolit‘m, polo acuo!), um grupo acilamino, tendo um grupamanto-SS, cr
um agente oridante ate; o grupo HS ser convertido em use grupo R036.
ReiVindicoa prioridade dos corroePondenteo podidos dopodlt.
DM UPArtleio de patentes da Baça em 26 de feyoroiro do 1962, o 15

janeiro do 1963, sob os inimeros.-Z3372. 450/63, respectiva:moto,
Ponto O 1 do total de lo pontos apresentqdos.

DE ROJE: Crk_ 0,30.

