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_
SEXTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 1969

DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DIVISÃO DE MARCAS

Expediente de 8-4-1969
Marcas Deja,- idas,

NO 699.466 - Mobilia ContempoN 9 ' 700.453 -- Industrial Comerd.a:
rãnea S. A.••
e Beneficiadora de Artigos de Porce149 383.357 - Rid..orneca
I
Diversas
ineca Equipamentos InduStriais Ltda.
N9 699.467 - Mobilia Concempo- lana Benarpo Ltda.
N 9 700.594 - B .el Bolsa Escolar - classe 21.
Indu s trias Eletro Mecânicas Pecker rânea S.. A.
Ltda.
S. A. - Titular do registro 361.417
N 9 446.288 - O Comandante MeNO 699.473 - Indústria Brasileira
lia marca
N 9 '700.595 - Bel Bolsa Escolar teoro - Editôra Outubro Ltda. -•
Peckero térmo
499.853
de
Confecções
.Delart
S.
A.
Torno sem efeito
classe
32.
despacho de canLtda.
celamento, publicado no D.O. de 3-12 ' N9 699.518 - 'Geraldo Alaor Ri-- N9 700.801 --; Cerealista Santo An-. N o 448.844 - Helena - Eci;f al Carl3eiro de Castro.
dré Ltda.
bone - classe 40.
de 1968, e determino a republicação
N 9 699.519 - imperrnan Publ i ciPara pagamento da taxa final,
N O 465.440 - CoLeInta Cotelnia
N9 700.839 - Ahmad Bachir Abdul
dade Ltda.
Jalil.
S.A. Engenharia e Comércio -- classe 16.
NQ 699.525 - Avicultura São LouN 9 700.840 - Newpatents Lida , renço.
N O 540.264 - Aniaa6 ain ri• Século .XX
N9 700.841 - Newpatents Ltda.
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃC
- The L. D. Caulk c...inpany - elas-,
N o 6,,99.535 - Boliche BiSa. Bola
se 10.
N9 700.842 - Newpatents Ltda.
Ltda.
De 8 de abril de 1969
N 9 700.856 - Nelson de Oliveira.
N9 541.108 - Café Diamantina, -.
N 9 699.569 - liervaquimica Imporclasse 41,
N O 700.937 - Linhanyl Indústria e Gastão Gomes da. Silva
Tèrmos com exigências em apre- tação e Comércio de Hervas Ltda,
N9 548.224 - Pai/is Chie ' - c:ilaComércio de Linhas S. A.
sente clichê:
N 9 699.092 - Casa das Cor/entes
ções Paris Chie Ltda. - classe 36.
No 701.582 - Madeira Suilnense
N 9 956.591 - Indústria de Arleta•-• Importação • e Comércio Ltda.
•
Ltda.
149
592.618
Aço/reta
.-Açoinela
tos de Borracha lndutex Ltda.
N 9 699.693 - Sulpara.ná. de EngeComércio e Indústria -- classe 28.
No
701.584
Cerâmica
Santo
AgosN 9 596.592 - Indústria de Artefa- nharia Ltda.
N9 600.214 --Macior
tinho Ltda.
Macife
tos de Borracha Indutex Ltda.
N o 699.722 - Sociedade AnSnuna
Christian Ora,- Cos- São Paulo S.A. Materiais de cons...
NO.
701.600
trução 5.
São Paulo Importadora.
No 696.809 -- Tarrafa Bar Lida,
méticos Ltda.
N 9 699.755 - 'Arvim. Indústria e NO 701.605
N 9 696.815 -. Volux Indústria c Co140 601.942 - M 1Vietafargica;
Christian Gray cos.Comércio Ltda.
mércio Ltda.
Moema S.A. - clasde 21 (considerar.méticos Ltda.
do
a forma de aprese: ação riu marN o 699.756 - Aryini Indústra e .N9 701.662 - Organização Célia
NO 698.830 - Fainua.to - 5'ábrica
ca
"tona
exclusão de velocípedes
iiué cio Ltda.
de Material Automobilístico Ltda.
Comércio e Representaçrkes Ltda.
guarnições para-maçanetas).
No 699.757 - Arvim indústrla e
N/ 699.187 - João Marra.
.N9 701.748 - Cooperativa HabitaN 9 604.408 - panforl-, - S.A. MoiNo 699,242 - Sialpe - Adm'-nisli.,71- • Comercio Ltda.
nho Santiáa, Ificitmtriais Corais
NO
699.763
Video-Ban
Trr..cional
do
Espirito.Santo
Ltda.
,i1. n de Bens Ltda. .
..
.
N o • 701.749 - A. J. Costa Alvorada classe 37.
Contra Reflexos da Televi• tamento
N9 699.249 -- Mercantil Itapt:Mn...f.. •tda.
Indústria e Comércio de Café.
NO 605.203 - Eormat - Foi-inat
,..
•
sao
...i;a Ltda.
No 701.761 - Geraldo Lima Frui. - MatTriais para Construção Ltda . N
9 699.802 - Malharia Gigaidini
classe 16.
tuoso da Motta.
No 699.249 - DekaSantos ----Auto- I' '.d.
ind....eis e Pecas
.. Ltda.
Tso Lex -- Prod to.1
N o 607.683
TN
9
'701.779
Autoec
Auto
E5onõ•___
_ - Rest ar
tt ant.e '3:(3kYc's mico Colia, S. A. •
14°700.209
Perstorp Indústria de .. , Itistico .A.
NO n99.250 - De Celis ., R; Marsii.o. Ltda.
clasáe 28 com exclusão dos artigos hl...
No 699.251 - Lanches São Jor2c
. N`/ 700.427 - Ca.rp".ntaria Banto.mil.sleog 7c001 1.;7980s.- AAn tece Auto Ecanti- dicados pela seção).
• • .
Ltda..'
Anténio.
4 9 608.216 - Pema -- Rema Re-a
1
N o 701.873 - Vincan Aperitivo Na- oresentacões
N 9 699.816 - Ar g ui o Giusep:: Ce - .
Ltda. -- c i asse 37.
'
N 9 700.428 - La.bora n oi . io sanlo c:onais
sare.
Ltda.
..
-, Onof re de Produtos- Vegetais.
.
daY borunN 9 610.045 - Viti'olicx
N o i99.367 - Milton da Costa.
Ng 700.429 - La.boratório Sa.nto * N9 '702.047 --,-: Civitas .11-npor,rado-:a
dum
S.A.
Indústria
Bra.silena
dei
a.s.
''s-.0.f-•e
de
Ve.».-.
S. A.
do - .' • - - p r ,Sci nto,
N o 659.427 -- Lajal Engenharia
Abiasivos - classe 66.
,.,
,,
oVentilacão S /C.
14?..70.4-47 -- 'Florindo de A11 2, e ll . N o 702.055 - Indústria de Móvel...,
_.
140 612.221 - Exceamcc -- Cia. da
N/ 699.423 - António 'José Anth s,a-, . -N O 700...448 - Industrial Comercial Estofados Silva Ltda.
Fumos Santa Cl'U7 -- r'i :asse 44.
.
de Campeio.
NO '702 . 061 -- Mecahica Helen .i. Li.•
Beueiic,adoio de Artigos de ",.'orce•
•.
N" 613;078 - Lulu:ar/ao -- Lubrt.
mitada.
. . •,
mac Comércio e Repit-,, sentações Ltda.,
N 9 699.435 - Sociedade Annum) 1 . )na Benarpo 'Lida.
Sa.o Paulo finuortadora,
14 9 702.062 - Walub Dib, yi .r.ma - classe 47 com exclusão dos artigo S
Isi, 9 700.449 -- ,Joed da Sotiza . V1°- individual
,
I ndi cados pela s eção).
Industrial Bras !leira
N9
,-).439 - Distuanin D': . tril yai- ,.,-,•,..,.
•
doca de Tratores .e Máqu nas .4."1.itt,,,o 7,..)0.t.,,,0 ____ . 1.crindo 6.5.,. :\‘...0
No 613 088 - Sultussiir -, Labora-.
N O ' 702.070 - T.Z:ecantèllutagem
cola s 1.{-da.
tõrio Lo' itibet de Produt.os.. Farmacé II ti+
P112 uca r Ltda.
•
"cos .Ltda. - classe
,N
. .
N o 699.459 - Isoles \ I.ndústi;.. c' - N .' "i00'.451 - Floriud;) de AtIgel ....
.
No , 702.083 .,-,- Savas Jagues . , Rara, No 3'76.649 - Athetir-S -- Miltiaciti
Comércio 'Ltda. . , , ,„ ,
''''.."1:'T.' • 'MO . Kl .--- A 1 Vat 0 . ..Magina.
i-izat; :Papatharonois
Zacharlas Papapantelis -- classe 36 ., .
.
•
's .
N 9 699...162 - .Jerz,s/ Grus'",,,c ,45mki., m.„mr. 4.5, ___ Til - ,-,,,,3.• 2 1, „c0 ,1 •1 ,;re ai
-.
Nw.). 455
Torraciora pit:at.,,1.1
11
:, :13:4114c . ?,001,a Ge Artigos c-i , p or eç
NO2
No
02.039
Lar
Colonial
Paul
i ata
S118
NO 456.276 - C' ysrie - Jo sé.
-Limitada.
. - •• "
. .
Frota '- claSSe 41:-.
lana Benarpo Ltda.
ga Ltda.
,
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As Repartiçaes Públicas de. R
varão entregar na Seção de Co.

EXPEDIENTE

Inunicações do Departamento de i
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.

UEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

..

. As assinaturas vencidas po.
der8o ser suspensas sem prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a se- novação de assinatura deve ser
CFIEPI1 O* deroIo on filtDAÇAC
solicitada com antecedênCia
FL ORI A NO GUIMARÀ.ES trinta (30) dias.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
•
cloom Do sanviço DD p uen.to p.olins

•-• As reciamaçães pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
IA matéria retribuída, nos casos de
étro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
%colo en
de Redação, até o quinto dia
**Mio do pubtioldada • ds angtedSontdê OattgartamtdAd
subseqüente à publicação no
Nie.sh•nd./' de PreprieMdde Induntrial do MIntoi.firld
ao (nag e:Mins o do Comércio
órgão oficial.
go- A Seção de Redação fundona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

Abril de 1969

Impute nee OfIcinee Co Departerainto de Emprenea Nacioae.
-ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

•nnn•=1.11...

Capital e Interior
Capital e Interior
-- Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilo- Sernestra
N&$ 13,30
Ne:1 18,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano 144 444 8.,Árri.re4lt 4 4, • NCr$ 36,00 Ano 4 *.*-ers• • • • ..‘• • NCr$ 27,00
s6 face do Papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior:
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
MO
salvadas por quem de direito. Ano e-,.. 4=4 ~II 4144. a.14 NCr$ 39,00
NOMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
número
avulso figura ria última página de cada
. O preço jo
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou cuil anol
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
do
mesmo ano, e de NC:$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
se
sempre serão anuais,.

. Na parte superior do anelem
riço estão consignados o número
do -a2o de registro da assinatura
e o mês e e ano em que findará.
As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e de.
verÉp ser renovadas até 28 de fevereiro.
-- A remessa de vali:ires, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nado.
nal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua apli‘,
cação.
.- Os suplementos às edições
dos cirgãos oficiais sã serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

-•
NO 595.111 - Piratini - Bar e Ar- sistência 'Comercial lida. - classe No 596.889 - Sampic - Serviço de
N9 457.424 - Noilly Pra•t
Assistência Médica Particular a Inblissernents Noilly Prat & Cie. --2-) mazém. Piratini Ltda. -- Classe 41. )19 37.
N9 610.520 - Emblemática, - EM- dústria e Comércio Pronto Socorro
classe 42.
N9 596.044 - Arena - Indústria TEC - Emprêsa Técnica de Assis- Santa 'Paula S.A. - c'asse 3 -- art.
No 466.772 - Guacyara - Guacya- de Máquinas Arena Ltda. - classe 0. tência. Comercial Ltda. --- ...lasse 48. 97, no 1.
ra Moderna Churrascaria Ltda. - N9 596.365 - Sanacl - Comunello
& Cia. Ltda. classe 8 ) (com exclu- No 610.527 - Emblemática EM- • NO 601.411 -- Oslo-Bar -- Duarte
classe 38.
são dos artigos indicados pela seção). TEC -=-• EmPresa Técnica de Assistên- Tavares - classes 41 - 42 e 43 No 481.843 - Dona Branca -- Macia Comercial Ltda. - classe 36 (com art. 97, n9 1.•
NO 596.512 - Santa Avisa •- De- erclusão dos artigos indicados pela
tas Grangeiro & Cia. Ltda. - elasNO 603.370 - Tratemac Peças arat
Pdsito de Meias Santa Rosa Ltda.. seção).
6e 41.
Tratomac Peças Ltda. - classes 6
- classe 36.
NO 514.646 - Claudiebrás - ClauP:9N9 612..467 - Enva,car
N9 607.312 - Drogaria Estréia
N9 596.857 - Monumento -- Grá- zer & Co. . Inc. - classe 3.
diobrás Indústria e Comércio Ltda.
8 - 11 - 21 e 39 - Art. 97, n9 1.
fica Monumento Edições Ltda. - classe 8.
classe 38 com exclusão dos artigos N9 612.574 São Pedro Manoel Drogaria E'strêla 5. A. - classes 1
No 524.559 - Tira Teima -- Rainha Indicados peta- seção)
Cândido da Silva & Cia. Ltda. - 2 e 3 - Art. 97, no 1.
do Vale Ltda. - cbAtre 42.
classe 4 (com e .:clusão doa artigos in- -NO) 608.787 - Progresso NO 598.815 - Philadéltia - 1nd
dicados pela seção).
No n1.415 - Âmbar -- Cia. Ca- tria e Comércio Eletránica.)Checlicl
liaria Progresso Ltda.
classe 33 rioca Industrial - classe 46.
• N9 613.403 -- As Intocáveis - art. 97, 10 1.
naitada - classe 8.
Walter Torreggiani Pinto - classe 50. N9 609.669 - Farmácia São Lucas
No 556.193 - Ker -• Construtora No 599.766 - Zona Mite, 'Jornal
Ker Ltda. - classe 4.
Farmácia São Lucas Ltda. NO 614.653 -- Euki - Paulo RoSociedade dos Amigos de Piedade
iciasses 3 e 48 - .art. 97. n O 1.
classe 46. .
• :.
/
N9 562.412 Comerciai" classe 321\T' 610.248 - Galeria dos BarbanLôbo Ltda. - classe 41 abra exclui No 601.613
berto
e Albuquerque
. de • Medeiros
.
Etiel
Leite &,),
são dos artigos indicados pela seção).
• N9 015.150' Resinpla - ResinaS tes .- Cia. de Comércio e Indústria
Lida. - classe 41.
¡Freitas
Soares -- classe.s 22 e 31 ç Plásticas S.A. Resinpla4
Co-aspa- N9 601.884 -- Roclipa - Inistrbp Sintéticas
NO 569.160 - Granuro
Art. 07, no 1.
SintétiCas
e
Plásticas
S,
A.
Resinpla
de
Parafusos
Roolipa
Ltda.
elasnhia Brasileira da Adubos
CB-A
- classe 46.
se. 11.
classe 2.
NO 610.393 "---• Aeademia Brasileira
N
o
601.971
Golcifaden
'Menor; N9 615.151. - Resinpla - Resinas ide Artes Carlos Gomes - José Lopes
No 571.361 - Goid Stas
Sintéticas e Plásticas
A. Rosinpla ,j--! classe 33 - Art. 97, n9 1.
Norcoe Ltda. - classe SC.
E, Guimarães
clas,se 8.
- ciasse
No
602.588
-Glagior
W4scin
NO 573.759 - .Superilitrcinatica
Nome Comercia,. Defericu.
Brasmotor S.A Empreendimentos e Souza Setenta - clasSe 41.
Título
Est a bei P.,-.,T;-./,P7/h)
Participações - classe 6.
• •
No , 605.820 - PI as tos,.
N 9 474.953 - F3ianco & Savino S.A.
De/erice
'Indústria de Auto Peças Bianco
No 578.168 - Café Floresta de Bam- classe 3.
&, Savino S.A. Indústria de Autopebu! - Silveira & Cm rela Ltda. -.- NO 600.971 - Al .B - ibei-toni d
NO
.9?. - Sanartto Norival ,ça,s - Art. 93.
classe 41.
.
liemos Blosi, Industria eConiercifn. Afonsó567
Finto: J.- classe 21 - art. 97,
r)` :561.526'* Coprasa Cia. de ProN9
NO 530.041
A Tra. g-id.i.a do Rio da Ltda. - classe 8 com exclusão
no 1.
dtitos Allinenticios S.A. - Coprasa
Guarda
Atlântida Cinematográfi- brindes) .
¡No 607.620 -- Mentis - Grafic:a NO 610.848 - Comercial Ce-lota - ;Cia. de Produtos Alln,..enticios S . A.:
ca S.A. -- classe 32.
Mênfis Ltda. -• classe 38,
( Comercial Co-jota Ltda. -- classe 39 - Art. 93, n9 2,
N O 580.039 - OS ASSaSSillOS do Rio
e 49--- art. 97, lio 1.
LP Gás
No 544.239 1- • Frizus Brasil S.R.
Pibigas dp
da Guarda - Atlântida Cinematográ- ,N9,007,649
.
Brasil
- classe 11. ¡;sem direito' ' • N' , 453.472 - interages -- Auto - r.:art. 93, 129 2.
pra:311 S.A.
fica S.A. --32
ao uso exclusivo da fira constante Estradas
classes.
41
'
No 580.040 - O Crime dó Rio da dg Clichê).
).) I 42 ô
No 600:7'91
d7,
Cia. Brasileira de
Guarda - Atlântida CinematográfiFiUção - Cia. Brasileira de nação
INO , 116.297
aL.1 Cydnia - - lamL Co-11
607.679 - Cirafifcii
..'•
ca S.A. --- classe 32.
'art. 93, no 1.
inçrcio pRe pnesentações„ „Ltda.. mica Industrial .6111, -classe¡ fl., );
t
t.
•
No 582.118 dl6 gs& . 25 1 e
Lula - clasárt.
97,
n
e.
1'.
No) 6 08.304 - Nebratex
To' -610.161 --- 4 1f1isal, Usina do Sal
Nebrase 36.
NO
•
e •-sixy;‘¡-:-Qção Ltda. -- classe 21 (coiti
.51.9.06? - Eselitório 13.7asiiciro S.
Usina de Sal S . A .
NO 585.330
Pai -Inácio
:13 4 no , 2.
Geraldo tex Indústria e Cormircio Imponta-ai:o de Reportagens
José Lea l da Silva
- classe 42.
•
exclikFião dos arti--- 32 c 3:3 -• "
-Ing 3.
N° 595.063 - Sidn
- Comércio sec.~.
No
- Ce.sa
Av.,s de Amendoim Sidnelia-Ltda.
Cias10 610...304 3
1nna-de--A.rtráj?i
Ng 425.244 - Pont--.
so
raViTEC -- Tolo-:e
P
2 -- 1 t
- ar).„ IT. n o 1.
visito Ponto Azul S.‘Á.
closse
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N9 436.153 - IMPE - IMPE Ttulo de Estabelecimento
'industrio Mecanica de Precisão Ltda.
da classe 6.
Indeferida
NO 479.665 - Continente - Sebas. tão Saldanha Marinho classe 32. • 'No 596.411 - Igreja Evangélica AsIria de Produtos Químicos Ypiranga sembléia de Deus - Calvin° Cândido
da Silva - classe 33.
ludasN9 536.198 - Ypiranga
Frase de Propaganda
No 550.991 - Verafiur
Vacam- classe 46,
>ras 1VIetaLs Preciosos Ltda. - classe
No 586.023 - Craker - Monitora
Indústria e Comércio - classe
17.
N9 604.965 - Emobil - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - classe
no 38.
NO 608.608 - São Pedro - Serralheria São Pedro Ltda. - classe 16.
tria Brasileira, de Produtos Químicos
N9 608.629 - Cortoxin- IndúsS.A. - classe 3.
No 608.995 - Yellova Mond - Diloan Produtos de Beleza Ltda. classe 48.
No 609.432 - Teletrans
Teletrans
Ltda. - classe 8.
'•
No 612.139 - Olímpica - Panificadora Olímpica Ltda. - classe 41.
No 612.163 - Caxingui - Indústria de Panificação e Confeitaria Caxingui Ltda. - classe 41.
No 613.178 - Incoycl - Incovel S.A.
Engenharia e Vadações -- classe 3].
No 614.627 - Brasil Colonial - Re. ciam Publicidade Ltda. - classe 23.
No 268.502 -- Paraibana - Fábrica „de Molas Paraibano: Comércio Indústria de Aço Ltda. - classe 21.
No 383.805 - Goldstar -- Fabrique
VrThite Siar Weiss & Co. - classe 8.
No 444.618 - Colorara
L'Oreal
- classe 48:
No 461.831 - Hora. de Brasília Abstal da Silva Loureiro -- classe 22.
N9 463.653 - Carnairo
Rairnunlo Carneiro Júnior - classe 41.
N9 430.782 - Miui Basun -Mitsui
Co.. Limited
:lasse 4.
N° 538.246 - Rabin Pobin S.A.
Comércio e Representações - elasise 21.
1.000'
N9 538.446
Retarãoude
-- Sondar do Brasil S.A. Indústria
Farmaceutica - classe 3.
N" 552.991 - Puroverimi
Sabdaz
S.A. - classe 3.
No 563.085 - Carrousel --De ,Millus
Comércio e Indústria de Roupas S.A.
.-- filasse :i6.
No 597.310 - Butanta -. Argamassa
Butanta, Ltda. - cl1s 18.

• --

(":ornérció,
N9 5145.810 - Pinha!
e Indústria de D./Iadelaau Pinhal Ltda.',/,'
- classe 4.
t ;

COLECÃO DAS LEIS

196

ExEcunvo

No 598.527 - Nutrarninol ---,Indústria Brasileira de Pl'Ontos :0-in¡4p0,
classe 3.

;0 1,1

N9 537.690 - E. D,Ierck . Aktiengeselfschaft.
•
NO 404.440 - Sociedade Agrícola
No 559.027 - Fernando Nélson Mo- kngenho Liberdade
Ltda. - Arqula!
reira.
Arquivamento
de
Processos
N9 573.052 - B. T. Babbitt, Indústria QuImica S.A.
Foram, mandados arquivar os sei-='
guintes processos abaixo met:atoo,'
No 575.685 - Celben Ltda. Indús• liados:
tria e Comércio de Ferro e Aço.
No 431.214 - Representações Numas
No 578.917 - Roberto Rabello GuiIndeferida.
Ltda.
marães.
N9 447.415 - Ravaglio
NO 579.136 - Fraccaroii
Sa.F.,sala;'
Cia.
No 605.409 - Faça do Meu Sabão
Ltda.
Ltda.
o Seu Sabão - Francisco dc.s Santos
Nos 579.138 - 579.139
579.40
7/ C447.681
Dias da Cruz.
classe 46.
Niieo Luiz Cervo.
579.141 - Fraocaroll & Cia. Ltda.
No 524.212 - 20 Horas de Bateria461.458
'
Carlos
Roberto Pere,
NO 594.072 - mame Indústria de
gos - Automóvel Club Estadual de Artefatos
de
Metais
Ltda,
e
Cid
Carlos
Xavier
de
Andrade..
São Paulo - classe 33.
No
No
541.183
Têxtil
Paulo
Abreu'
596.254
Persianas
'Gira()
Ltda.
N9 613.149 - Pinho, o Homem do
Assoalho do Brasil - Antônio Nfotta No 559.366 - Abes Produtos VeteÁ. Sociedade Anônima.
.N9 542.075 - Socladade MineraçãO.
de Pinho - classe 46.
riflados Ltda.
No 599.606 - Union Star Aparelhos Geral de Pouso Frio Ltda.
Exigênc:zs
Científicos Ltda,
NO .552.729 -- Farmácia. Luso Era-,
sileira Ltda.
N o 600.470 - Impressora Brasilei• Térinos com'exigencias a cumprir:
ra Ltda.
NO 553.595 - Confecções Embassy(,
No 484.323 - Manoel Vieira.
Ltda.
No 601.330 - Azambuja Têxtil- LiNo 495.659 - Texas Raneh Desen. .
'N O 553.648 • -- Confecções Luca
volvimento Territorial e Agrícola S.A. mitada.
mito da
NO 606.218 - Safra S.A. Crédito
No 408.761 - Indústria e ComérFinanciamento e investimento.
cio Casoy S.A.
NO 553.806 - Confecções Bei AinC
No 476.733 - Laboratório Libertes No 609.874 - Tratoniac Peças Ltda. Ltda.
Ltda.
N O 553.808
Artefatos de Cimento
Tnnbuy Ltda.
No 486.424 - Maria Martins de
Souza Carval
NO 557.414 - Mat-Ciemo Pepresena
N9 484.316 - Kelly ZndiáJtria e CcN9 515.889 -- E. Merck Aktiengo- rná.rcio , Ltcla. -.- Prossiga.
tações Comércio e Indústria Ltda.
sellscheft.
No 544.603 - Wilkinson Sword, Li- No 558.183 - Agostinho Rodrigues
No 526.442 - Svcit indúsiTio. Ele- mited - Prossiga com a classe altrônica Ltda.
terada.
No 558.232 - Siinca cio Brasil S.A.
Indústria de Motores CP trl 11111 ÕeS e
Automóveis.
No 558.829 - J. Cardoso de Almei.da Sobrinho Engenharia e Construção
Ltda.
N9 559.505 - Lis Queira Modas
Ltda.
N9 539.557 - Plásticos Aruja Ltda.
No 562.232 - , João Aná'recle LeaÁ
N9 560.490 - Antonio Salltun,
Sa.les.
NO 563.876
Tessafer Indústria e
Comércio S.A.
N9 564.772.
Snopemba Materiais
VOLUME!, Vil •
para Construções Ltda.
49 564.790 - Indústrias Quimicaa
Reis Ltda.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
N9 565.662 - Tesp Publicidade e
ATOS „LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
NO 565.799 - Produções TV Abril
Produções Artát'aas Ltda,
Leis de outubro a dezembro
Ltda,
N O 566.287 - Sociedade Técnica
Divulgação, a' 1.072
Importadora Cotempo Ltda,
l NO 567.081
'Tellalextil indústria
PRÊÇO; NCr$ 7.00
de Malharias Ltda.
•
NO 568.144 - Panificadora Rio do
VOLUME. VIU
VOLUME
Pinho Ltda.
'No 573.197 - Documental Produ-.
ções Ci nematográficas Ltda.
ATOS DO PODER
NO 577.764 - Imprensa de Jaú 14Decretos de outubro. a .dezembro
.mitada.
• Divulgação
1.073
No 582.152
Nlineraçila Caieiras
Indústria e Comércio Ltda.,
PRÊÇÕ: N Cr$'°• 18.:03
NO 592.556 - SandimaSe S.A. In-.
dústria. Farmacêutica.

,

Esfangeló..,
No 601.400
Miguel PIUM - classe 36.
: c. n••Z
t.V0
""' T
No CO3.898 - Gaiola : Vin can Vincar. Aperitivos NayicreeisAt4a4
classe f12.
.a
Ç..;,;
No 605.515 - Café Aiaguaia -- António de Araújo Sampaito.-N O 308.345 - Tugabrn
Rica Tugabras Ltda.
119
JN 9 614.821 - Nova,TrindAÁá.,-,1-- Nova
Lindóla Plotéis e Turisirio S.A,.
classe 41.

, • NO 605.614 - Filcx S.A. União Sul
' Americana de Produtos Elásticos.
(Arquivem_ ea (.s praceSsos).,
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No 818.138 - Comercial Trevis4
José Alves da
No 818.094.
818.046 - Peso ;n:3b1 . , , Com.8.8T4 9
de Produtos Alimentícios Ltda
.
prorrogável de 90 dias para paga8-• do e Industsia Ltda."'
NS, 818.139 •- St avel Sociedade
N9 818.095 - Mod8.-s- janelu Ltda..
manto das taxas; devidas nt81 ..rioN o 818"'i - Bar 8. Lanches Deixa.
. do de 20 de maio a 81 de deum- Cair Lida.
No 818.996 - Pik1 Engenharia In- Técnica de Administração Vendas e
bro de 1967 de acordo com a porEmpreendimentos Ltda.
dústria c Comércio Ltda.
2,18 818.050 - Tranka Brindes e
taria no 5 de 7 de junho de 108:
N 9 818.140 - Fibraplitstic IndúsDevar
Peças
e
ServiNo
818.097
-,
Promoções
Ltda.
818.001
Sebastião
Domingue8
N9
tda
e Comércio Ltda..
ços..
Ltda.
daSil.va.
.N8812.05 - Otn t o 8:/ Menezes
No
81.0.141 - Haroldo•
818.098
Lacre
kr
3oão
Ribeiro.
N9
Ltda.
818.002
--.Gruiu
PharmaceutiNo
Gonãçalves.
cal Corp.
Móveis
N S 818.099 - Laerc:o João Ribeiro.
N° 818.082 . - Indústria
No 318.142 - Telfon do Bcastl InsNu 818.003 - Tecidos e Artefatos e Decorações J. e Ltda.
81 ." 818.108 -- Laercio João Ribei- talações Telefônicas Ltda.
Fischer S. A.
Comercial Exporta- ro.
N . 8181.054
NO 818.143 - Redson Indústria e
Lojas Regai Louças Ltda. - são dora Miner Central Ltda.
NO 818.101 - Transporte de Ma- Comércio de Rádios para Autos
B. Dias
Paulo Alpargatas S. A. -a quinai; e Te-rranlanagerd Baccarellá Ltda.
818.055
-•
53carabe
Malharia
& Cia. Ltda. (opoentes da térmo nú- Caule-8,0es Ltda. - •
Lida.
mero 618.083).
149 818.144 - Panorama - Tran,818.056 - Greer Indústria de
N9 818.102 - Empré,a- de Areia portes e Turismo Ltda.
No 818.004 - Tecidos e .A.rtefatas MóveS (18 Aço Ltda.
Berti•oga Ltda.
Fischer S. A.
149 818.146 - Casas Sendas cainé8No 818.057 -- 1.8.ja-, de N8rragens
N 9 818.103 - Anjo Automóveis cio e Indústria S. A.
N9 818.005 -- Tecidos e Areis
Machado de A.ssis Ltda.
Ltda.
Fischer S. A.
N9 818.147 - Epel S. A. Indústria
• N8 818.859 - Amadeu Moréno.
No 818.104 - Rápido Luxo Marei- e Comércio
de Aparelhos Elétricos.
Lojas , Regal Louças Ltda. (op oenHo
Ltda.
1885i18.88)) - Armando Ce.caneete do t8-rmo 818.005)
Epel S. A. Indiáschia.
*No 218.105 - Dimas Depret.
Iria e Comércio de Apar elhod Elé
-- 318.010 --I
N Y 818.008 -818.009N9 818.062 - Mercado Arabe Ltda.
triN
co9s )3
. .18.148
818.188
Pesqueira
Industrial
Not
Tecidos e Artefatos E/saber S. A.
No 818.083 - E/rabeia Int-1818881a Chiloe, Ltda.
NO 818:150 - GPL - Grupo Fru-e Comércio Ltda.
No 818.011 - Fischer & Podval,
No 818.107 - Comercial Servecar- mocional do Ltvro Ltda.
818.054
-Nisto
Gania
Loba
No
818.012 - Fischer & Pacival.
pet Tapeçaria e Ferragens Ltda.
Ltaa.
N S 818.151 - Walt. Disney ProcincSáo Paulo Alpargitas S. A. 818.035 dd Fundição e e000era8 Nu 818.108 - Distribuidora de Pro- delis Inc.
I'7"
(opoente do târmo 818.012).
dutos
Alimentícios
Castro
Ltda,
cão de Baterias em Geral Basol
Nu 818.152 - Walt Disne.y PraiincN o 813.013 -- 818.014 -- 818.015 - Ltda.
Ccoperativa Vinícola Coxlense- Li- dons Inc.
Fischer &.Podval.
mitod
a
oent
d
tê
'
.
.
p.
e
o
termo
818
108)
N u 818.066 -- ArG.:111011 Indústria
N9 818.153 - Walt Disney Produc- No 818.016 - Usina S,ão Chrisió- e Comércio Ltda
N9 818.109 -- • Mecânica Natal dons Inc.
vãa Tintas S. A.
Ltda.
N o 818.057 - - AreOlnOn Indústria
N9 818.154 - Walt Disney
N8 818.017. - Usina São Chnstõ- e Comércio Ltda.
N 9 81.8.110 - Bar e Empório Pa- dons Inc.
vão Tintas S. A.
Cerealista Zorra checo Lida.
N9 818.038
N8 8.18.185 - Walt Disney P red , wN9 818.019 - Dre Pia Fotografia
Ltda.
No 818.111 - Satoshi 8ndi8itria tions Inc.
Auto Peca.-s Ltda.
No 818.020 - Ernesto Berbamint .N 9 818.069
Me3 . 8adinho 'Fr.;
NO 818.15)8 - Walt Disn8y Florime In2'me1indo Berg2Mini.
Ferreira Ltda.
N 9 818.112 - Mercadinho Nossa dons Inc.
N9 818.021 - Translima Ltda.
N9 818.070 -- Giru Produtos Ali- Senhora de Fátima Ltda.
NO 818.157 - Walt Disney Produc•
Na 81.8.113 - Dispal Distribuidora tions
No 318.022 - Usina São Christo- mentidos Ltda.
Paulista de Livras Ltda.
vão Tintas S. A.
189 818.071 - Depósito de -•Aparas
149 818.188 - • Walt Disney
5
N9 818.114 - Dispai Distribuidora dons Inc.
N9 818.023 - Clinica Rio Madrid Paraíso Ltda.
Ltda.
Krolow & Cia. Ltda. (Paulista, de Livros Ltda.
NO 818.072
No 618.159 - Walt Disney Piado;- Mecânica Magly
No 818.073
No 818.115 -- "N. R.. Ferreira.
dons Inc.
No - 818.024 - Sociedade Paulista
Ltda..
de Detergentes Socip Ltda.
Nu 818.117 - Itajai Comercial e
N o 818.1:0 - Wait. Disney Produ8N o 818.074 - Panificadora e Con- Industrial Técnica de Matei-ais Ltda.• dons Inc. N S 818.025 -- Sac. Paulista de Detergente Socip Ltda.
feitoria Lar de Santo mimo Ltda.
18 9 818.118 - 1.8ajai Comercial e
No 818.
tValt Disney ProducN8 818.028 - 'Expresso da MatiN o 818.085- - Nordam S. C. Ltda. Industrial Técnica de Materiais Ltda. tions It8c.
queira Ltda.
No 818.119 - ra.nificadora alia-- IV? 818.102 -- Wall Disney Pruduc-•
N 9818.076 - Nordam S. C. Ltda.
Pena Inc.
Protelage • Constru- rajá, Ltda.
•No 818.029 - Depósito Agua Funda
N9 818.077
Materiais para Construções Ltda. •. coes Ltda.
NO 818.3.65
No 618.120 --Madioli Lubrifcan..
Walt Disney t'refluedans Inc
Na 818.078 - Estoril Automóveis test Ltda.
No 818.030 - Indústria de Produtos Alimentícias Olo.ndik Ltda.
Ltda.
N o 818.121 - Saci. Plan S. A. • NO 818.184 - Walt Disney Producdons Inc.
No 818.079 - Recom Recuperação Administração e Comércio.
•No 818.031 - Eira importação e
Comércio Ltda.
e Comércio de Máquinas Ltda.
NO 818.165 - Watt Di8ney ProàueNO 818.122 - p anificadora_ Morra
do Ipe Ltda.
dons Inc.
N8 818.032 - Taler Perf y mes e
N° 818.080 - E. M. Oliveir8.
Cosnie,tico-; Ltda.
No .818.123 - Esplanada. Indústria NO 818.166 - Walt Disney P881118No 818.083 - Laert Mattani ParDuilio Piano.
e Comércio de Bilhares e Artefatos tiain Inc.
reira &; Dregrecci Ltda.
No 813.033
de Madeira Ltda.
N 9 818.034 - Primier Publicidade
No 818.167 - Walt Disney :Produ8-Represe-nNu 818.081 Ltda.
.No .818.124 - Auto rUz'Ax.) Santa 'dons Inc.
10es
Ltda.
84
It
•
Rosa Ltda.
N o 818.085 - Indústria e ComérNo 818.188 - Walt D•881,8Y
N 9 818.084 - Earbetti & Salamene.
cio Junta Ltda.
N oEf.-4,zard
Util S. A. Indústria Mecânicas e
" dons Inc.
N o 818.036 - Sadap Repre.sents.- Metalúrgicas (opoente do térmo .nú- LiN
da9 . 818.126 - Paniikadara .Anad8a
No 318.189
82,4sney,ip rodue- •
ções de Artefatos de Borracha Piás- mero 818.0E4).
tions
tioc. e Derivados Ltda.
N 9 818.035 - Osvaldo Righetti.
N 9 318.127 - Saci Piai) á, A.- Adlj . No 818.178
DIsney ProducNo 318.037 - Comercial 1Ildrofles
No 818.087 -- Farmácia Vila Caiu- ministracão
e Comércio.
-tions Inc. •
Ltda.
pr.:8tr8. tida.
1 9 818.128 - Saci-Plan S. A. Ad1
No 818-.181
Walt Disney Prodi8:No 818.039 - Paulo Flávio est GoNo 818.088 - Auto Meeánica Tira- minisiração
e Ccm8rcio.
tions Inc.
ma, Montemor.
dentes Lida.
N8 813.129 - Ccin8rci.) e _Repro-, -• No 818.172
'vali Diszney ProdueNo 818.040 - Associação 'Brasileira
N8 818.089 ;\18-811M88. sentaçõas Cu -masa Ltda.
dans
de evendedores Autorizados de Veí- de Autos Ltda.
culos Abrave.
N9 818.131 - Compesu.i e-cmP88 • ,189 818.173 .88. Watt Disney Produ8Toyetr8 do Brasil:
A.
nina Brasileira de Pesca.
n-;011.5 Inc.
N o 818.041 - Aberican Time Artes e 08mdireio • (opoente do têrnia
•
No
818.132' - Celso Gu.sin8or • ia 88 Na
8I1agr.8184 488 1°/ali. Disney Praduc.-Gráficas Ltda.
meie 81.8.0881 . •
••
No
818.133
--Teimo
Distribuidor'.
tion8
No 818.042 - • Indústria e Comércio
818.090
-Avir.81a
Itaraiie
Ltda.
No
Fainiac8uti8a Ltda. .
LH Ltda.
rn s 8 Na -818'. 175 .48= Indústria e Co8iér •
Cooperativa Central. dos. ProdutoN o 818.134 - C.8nfec 88 e5,Fed-iii,888 cid de Lubrificantes Veloz H
nas
Rurais
de
Minas
Gerais
Ltda.International Telephone .And Te8' S. Atermo 318.020). •tlegraph Corp (opoente do termo nn- topannte
•
-r
Nu
818.189'
Indútri
o
Coa-a;
mero 818.042)
N o 818.091 - Vi
818.11•.i *---'1:`;'Lille?) da ' Lubriiknints8 Veios HP J. A..
C-m8:a1 8 Z888229:rj.
e
1-888,N,1 8388 s‘ nidi-,stria
N o 813.04'3 - Artefatos , 11.8 C888-8. Ltda.•
,
í.In.,
comércio
,L8 I Is,t%.,;•119...1,:l7
Plass Ltda.
1-nciit8tria e Cain8-i-'
N-" -d.888 N 3 818.092 •-• :11:88st-Ne,:d8-8- 8888
.
do Lubrifdante8) veloz 11 .18P S. A
N o 818.044 - Ampla Art8fatos d8 ,ç, arit-k4
Manto.V. Ll:,;..
_
-81188 318.173
IVIetais e Plásticea.Ltdo,
Industida
CoN 8 8
,
N° 818.045 - Ayrosa Cereais Ltda.1 N o 338.022
81-:-.;•u'''.c.E.8.3U.d‘e::-.11:;:: eia de Lubriticante 8 Veldz 811-, S. A.

a este Departamento no praz.i

•
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N" 818.181 - Ibel S. A, Conservas
No • 818.240 - Usina São ChristóN." 818.282 -- Indii.-itrias e ComêrN.° 818.313 Alimentícias.
Vão Tintas S. A:
cio Mundial S/A •
Tobaceo Company, Lilaited.
N o818.182 - Laboratórios SintoN° 818.241' - Usina São Nristó-N." 818.283 - Hit Jóias Lida.
N." 818.315 - L'Oreal S.A.
1'.11 ma Ltda
vão Tintas S. A.
N.'
818.284
Hit
Jóias
Ltda
.
N."
818.318 --- Incapel Inciustria
N" 818.183 - Rodoviário Uberaba
Nu 818.242 - Usina, São Christóia.
Comércio de Auto Peça Lida .
vão Tintas S. A.
N." 818.285 . 1-1:t Jóias Lido.
N-." 818.319 - Bruno Mors.scaihi
No 818.243 -- Usina São ChristóN' 818.184 - Isaac de Almeida JoN.' 818.286 - Kenegafuchi Spinniut2
sé p ereira Silva e Graciete Luzia vão Tintas S. A.
Co. Ltd .
N." 818.320 Indústria de
Camargo.
N9 818.244 - Usiná São ChristóN..' 818.287 - Kanegainchi Spinnin.g I Produtos Alimentícios Lida.
Nu 818.185 - Sociedade Comercial vão Tintas S. A.
Co. Ltd .
• N.' 818.321 - Indústria cie Lubrifi-Pro • Médico Limitada.
N9 818.245 - Usina São Christócantes Super 011 Lida.
N. ' 818.186 - The Mitchum Com- vão Tintas S. A.
N." 818.288 - - Ary Oswaldo Senna.
pany.
N." 818.322 - Fenix - Promoções
N 9 818.246 - Usina São- ChristóN." 818.289 -- Editors Monterrey C Public:idades Ltda
No 818.187 -- Buschle
Lepper S. vão Tintas S. A.
Ltda.
A. Comércio e Indústria.
N." 818.326 -' 'Perta Raggi Badra
N9 818.247 - Usina São ChristóN." 818.290._ S/A Tubos Brasiltt S/A.
N 9818.188 - Buschle Lepper S. vão Tintas S. A.
A. Comércio e Indústria.
N." 818.291 - Editora Vega Ltda .
N 9 818.248 - Usina São JhristoN." 818.328 - José Macedo de
No 818.189 :- Ernesto Neugebane vão Tintas -S. A. - Afonso Casconi
Arruda . .
N."
818.293
Proeste
Vendas
S. A. Indústrias Reunidas.
(Opoente ao termo 818.2481.
é Administração de Inióve.i.; Ltda
N." 818.129 - Séatarna
Ate,
N 9 818.250 - Usina Sço Chri.stóNo 818.190 - Companhia Nacional
N." 818.294 - Proeste
Vendas Poi sto Ltda
vão Tintas S. A. - Afonso Casconi
de Fertilizantes Potassicos Coferk.
Bardahl Manufacturing Porpora- e Administração de Imóveis Ltda
Cia . Vidraria Santa Marina (opoY 818.191 - Companhia Nacional etion
(opoentes ao termo 818.250).
t1; Fertilizantes Potássicos Coferk.
N." 818.295 -- Proeste - Vendas ente ao tértno n." 818.329) .
Nu 818.251 - Usina São Christó- c' Administração de Imóveis Lida.
No 818.193 - Luiz Alberto . Diniz da vão Tintas S. A.
818.330 - Construções Meu).
Silva.
N.° 818.296 - Proeste - Vendias nicas Termoaire Ltda
N" 818.252 - Usina São ChristóN u 818 194 - Distribuidora Record vão Tintas S. A.
• c Administração de Imóveis Ltda .
N." 818.331 - Pioneira Eci
de Serviços de Imprensa Ltda.
N 9 818.253 - Usina São ChristoN." 818.297 - Proeste - Vendas tos Contra Incêndio Ltda.
N o 818.195 Antônio de Castro. vão Tintas S. A. .
e Administração de Imóveis Lida.
N.' 818.332 -; Granja e Aba tadouro
N o 818.196 - -Antônio de Castro.
No- 818.254 - Usina São ChristóN.' 818.298 - Euri pedes Cabral de Aviedia Santana Lida
No 818.197 - Antônio de Castro. vão Tintas S. A.
Meio.
N." 818.333 -Flerte Ltda.
No 818.198 - Antônio de Castro.
No 818.255 - Usina São C.)hristóN."
818.299
-••
Indústria
e
Comércio
vão
Tintas
S.
A.
Indústria
de
Herbert
Herz
O
Cio,
Lida
. e LabnNo 318.199 -- Antônio de Castro.
Tintas e Vernizes RR Ltda. (opoente Grapitec S/A,
ratáro Hertape Ltda
(opoçute
ao
N o 818.200 - José Costa.
têrmo 818.255).
N.° 818.300 -- Indústria e Comér- termo n." 818.333) .
N o 818.201 - José Costa.
No 818.256 - Usina São Christó- cio Grapçitec S/A.
N." 818.334 - Eutand is Bar Ltda.
Nu 818.202 - Celegráfica Brasil vão Tintas S. A. - Alcan Alumínio
Anderson
Clayton
O
Co.
5/A
IndúsLtda.
do Brasil S. A. (oopente a-o termo
N." 818.335 - Sermat Gont,' ..a. 'o e
tria e Comeicio (opoente ao termo
818.256).
Representações Ltda .
N° 818.204 - José Costa.
n.o 818.300)
No 318.205 - Agnaldo Gabriel de
No 818.258 - Usina São ChristóControle Automático; Sm
arer L.da .
N." 818.303 .- Indústria e Comércio
vão Tintas S. A.
A nd rade .
(opoente ao termo 818.335) .
GTapitec S/A.
Nu 818.206 - Rafael Flores Mor-. No 818..259 - Usina , São enristoN." 818. 33
Comerc,a1
Cale
Anderson Clayton O Co. 53./A Indúscilio.
vão Tintas S. A.
Iria e Comercio (opoente
têrmo
Liam
13adi Minus (opoente do térino núNu 818.260 - Usina São 'Christó- o." 818.302) .
N." 818.3.37 • • Construhali Col.r. e
mero 818.205).
vão Tintas S. A.
N." 818..301 - - Indústrit. e Comércio Construções Ltda
No 818.261 - Usina São ChristóNU 818.207 -- Dalila Marques QuinGrapitec S/A
•
•
• N." 818.338 . Consulioria
vão Tintas S. A.
•
.
Anderson Clayton O- Co. SiA In- de Relações PUblicas Lida.
N o 818.264 - Usina •São ChristáN u 818.208 - Dallia. Marques'Quin.
vão Tintas S. A. - Móveis de Aço dústria e Comércio ( opoente ao térnin
N."
818
'
n
.1
Nloveti
Ca
• Fiel S. A. (opoente ao termo nUme-. n."
Rosarni Ltda
N o 818.209 - Dalila. Marques Quin- ro 818.265) .
ela.
N." 818.304 • Indústria . e Coinércio
N." 813.340 - Inonia
,N9 818.265 - Usina São ChristóComércio de Máquinas e' Equ'p.wira.
.1\t 818.210 - Walter Thcinaz de vão Tintas S. A. - Moveis de Aão Grapitec S/A .
Dliveira.
Fiel . S. A. (opoente ,do termo 818.265),
Ancierson Clayton O Co. S/A In- tos Lida.
N , 818.211 - Minasa S. A. Indús-, .N9 818.265 - Usina São Christo- dústria e Comércio (opoente ao térino
•N." -818.341 - T.,orinel trit
IV' 818.304) . •
trialização de Milho de óleos Vege- vão Tintas S. A,
e Comércio de CalçadJi ttcla
tais.
('N9 818.267 - Usina são ChristoN." 818.305 - 1ndústr.a e CornerciO
N.° 818.342 - Aclayr da Campai
N u 818.212 -- Ali Pack Publicidade V) Tintas S . A.
Grapitec S/A. •.
IVIartinez .
Ltda.
19.,I8.258 - Usina São ChrkitóN.° 818.343 - Distribuidora da Ba•
No 818.213 -- Editora CoclexLtda vão Tintas S . A.
Andersou Cintpi, ti, Co, S/A Innanas
Pirassun miga Ltda.
dústria
e
Comércio
(opoente
ao
têm.°
S". 818.269 --. Usina São -ChriÉ1-4--No 818.214 - Editora Codex 'Ltda.
n." 818.305) .
vão Tintas S. A.
N."
818.851 - Confecções Rosa
No,..818.215 -- Indústria Brasileira
No 818.270
.306
.
Indústria e ,- Comércio Azul Lida.
Sãoi - Christóde Tintas Vai S. A.
v60 Tintas S. A
A.
Grapitee
.
818.345 -- MuiraM.dtiia Ant.)
N o 318.222 - Rádio 'Jornal
nas.
N 0818.271. - Usina São Chri,tó,Anderson Clayton 5 Co. S/A In- lviccânica Ltda .
dústria e C,méréi4 , (opoente ao termo
N o 818.229 - Lagoa íGrande S,. At vão nTintps . A.,
N.' '318.346
Metalúrgico
n."
818.306)
.
Agro Pastoril.
N° 818.212
liense S/A .
ChristóN o 818.233 -- Usinar São ,Cbristó-i Vão 'Tintas S • A.
N." 818.307
Indústria
Dz. :, 816.347
jato-C.'
vão Tintas S. A.
• 1 .••
G:•api
t, -ec SIA :
•
t3 W 9 818.273 - Usina são
• Automática Ltda
N u 818.224 - Usina São .Christió-/ vã-o Tintas S.
Andersoa Clayton O Co iS/tA.
,
N.' 818.348 • • Lida.
vão Tintas S. A.
aCi-,t,ia e Comércio, Indústria de Bebi"N° 818.274 - Usina 6".a Cl;;.•
" 818.350
No 818.235 - Usina.. São :(Chriátó vão Tintu s.. A,
das Cinzano S/A e A Cou •ipanllia Cei
Acacin Labotatórii)
5, ÍA
vão Tintas S. A.
poti teac' de .,7-Má1ise.: ' 7"2inicas L‘é.J. S/C.
JarO4 Dejfi,no
-Tex Lida.
ta:mo n. 818.300 .
N9 818.236 - Usina. São,..christo ." Santos.
:ão Tintas S. A •
N.P 818-351
etecções La Pouptic
Indústria -Alimentí' N 81.8..:78
Ir:dást.r
si leira .
No 818.237 - Usina São .Christ&.- de, Alimealtosdo l'Jar I,tda
cia; Sao João- de Juwi nal de Abrem.o."'• Ltda.
,
tão Tintas S. A
,
1 `11", )'"
318 :352 - Laboratório de Piá•
Ir;•, .Tk t
N o 818.238 - Usina São- Chi:isto- de Alimento:3 d . ,
teise I3entái•Li do Carme; Ltda
litecl
,
rã° Tintas S. A.
'
;
IN.' 0110.280
8.18 ..-3 I 1
PaIrriollVe
N.' '818.353
'o te
Lanches. C Bat,•
N o 818.239 - Usina São ,Christo-...
Nova do Ribatejo Ltda.
,
do Tintas S. A. - The 'Parker 'Pen' Lida..
ompany e Standard Oil•.,Comnany
N." 818.280
b C'a
j'
i. ;1 .1 .
Pelmea P 1011 ,S
N? 8.18..354 - Sofinco G.-3tnéreio
;nom-das ao têrmo 818.232.
Lida
• "je1i3axieanati do Brasil S/A
Luportacão de Materiais 'P/Escritótiosi
N

.lJ5iii

e COMO'Cit?

5

-

;

3
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e Engenharia Ltda .
• N.' 818-.355 - Auto Posto Favor/to)
Ltda . •
N.' 818.356 - Lanches Brumado
Ltda .
N.° 818.357 - Relmac Engenharia
e Pavimentação Ltda
N.' 818.358
Ind. de Confecções
pinilzer Ltd a.
N." 818.359 - Coin'rcio - de Papeis
Adisomá Lida.
N." 818.360 -• Laticinica Codoral
Ltda
-• N.' 818.361 - Copenia Comercial
(de Peças P/Máquinas e Auto Veiculoa
Ltda
Cia. do Pesquisas c Lavras Minerais
Copehni (opoente ao térino 81'3.361) .
, N." 818.363 - Edinorba Acestórios c Peças P/Autos Ltda .
N.' 818.364 -Indústrias Texteis
Barbizon Ltda .
N.' 818.366 Moacyr Moliterno
Dias, José R'cardo • Salvador e Luiz
Far•umdo Rangei dd Paula.
N." 818.368 - Pa.ládo do Confôrto
Colci3Oes de Molas Ltcia
. N.° 818.369
Edmorba - Ace.ssórios c Peça:: P/Autos Ltda.
N." 818.370 - - • Comercial A yscon
I,tda
N." 818.371 -- Bar. Café e Lanches
Ltda
N." 818.372 - Cii,. Ninval • - Co.
me. r cial e--Kgricola
N." 818.374 -- Usalet - Importado .-a C-erál de Ferramentas S/?.
N.". 818.376 -- Fábrica de Adubos e
Fa r alha de Ossos Favorit O Ltda
o
N." 818.377 • Emporio eMnrceáti a Bosque Ltda.
•
818.378 - Granja Santo Antônio Lide.
N." 818.379 -•• Disbeban 1 ..ribuidori, de Bebidas .Ltda.
N." 818.380 - Catemea Santa Cecilia Ltda.
818.3t±- 4
•Di posito e Enaarrafinoora de Bebidas Rio G-ande T•tela
N." 818.382
Da. Sumais M
Costa.
,•
N." 818.385 -•• S . Galhardo.
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N.2 818.397 - Vila Prudente. Papeis
e Serviços ;AU.
N.° 818 ..M3 - Panificadora C.eserio
Mota Ltda.
N.' 818.399 - João Luiz Deieno.
• N.' 818.400 - Maddalone ei Cia.
N.°818.01 - Monplan Montagens
Industriais Ltda.
N.' 818.402 - • Planimpress Gráfica
c Editora Ltda.
N." 818.403 - Marosyl
Indústria
e Comércio de Rolamentos e Peças
P/Fins Industriais.; Automotivos Ltda .
Indústria e
N.' 818.404 - Fisol
Comércio de óleos Lida,
N.' 818.405 -- Cleifel Eletro
Auto Pcça. Ltda.
N.' 818.406 - Editora Tailta Ltda.
N." 818.407 -- Palácio do Cowo e
P!ástico Lide.
N.' 818.408
Usafer
Importado r a Geral de Ferraraentt.ts S/A.

N.' 818.433 - Clube de Veraneio
HolidaY.
N. 818.434 - Esplanada - Empreendimentos Sociais Ltda.
N.' 818.435 - Plásticos Lat Ltda.
N.' 818.436 - Bar e Lanches Ipe-:
-Roxo Ltda .
N." 818.437
Depósito de Pedras
Sardep Lida
N." 818.438 -Casa Lot é rica A
Sorte do Larg o Ltda
N.' 818.43 9 - Metro Metalúrgica
Emicol Ltda .
N." 818.440 - Jovena -• Comércio
e Importação Ltda
N." 818..44 1 - Comércio, Importaç,o e Exporti ição Chanel Lida.
N. 818.44 3 - -Libca •
Conaérc10
Empreendimen tos e Participações Ltda .
N.' 818.445 - Car-D-Ner Indústria
e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
N." 818.446 - - Farmáda e Drogaria
lha Ltda .
N:' 818.447 - Perfekta Indústria de
N.' 818.409 - Estacionamento Mire ótica Lida.
Lida.
•
N.' 818.448 - Presimeca
IndúsN: 818.410 -- Bar e Adem: do Boi
mia Tvietalúrgica Lida.
•
Ltda.
Cio. .crvejario Caraaa (opoen te ao

t!/

n." 818.410) .

N.° 818.411 - Palácio das Espumas
S/A Comércio e Indústria.
.N." 818.412 - Emprésa Jornalística
Comércio EJ Industria S/A.

N." 818.414 -- Edgard de A lincidaRato . N." 818.415 - Loja C r edi-Lar Urug ua ianense Ltda.
N." 818.416 - Huao Carlos Moore
Filho.
N." 818.417 -- Loja Credi-Lar Uruquaianense Ltda
•
N.' 818.416 - R•int± - Carlos Moore
Filho.
N:' 818.417 - • P E.
.E• Piáturas de
Estilo Lida.
N." 818,418 ar. Comercial : 12 .latela
N.' 818 :419 - Lojas Teinagel Utilidades Doméstica Lida .
-•
N." 818.420 -- Indústria !de Comestiveis Siniunon Lida..
À;
±
! N." 818.421 - - Borartui t. dústrra
N." 818.386
Lanches Manifesto de Acessórios P/Velculos Ltda.
N.' 618 . 422 - Good Boy
•
1;18.387
hlanubor . Ntanu- çÓes Lida.
late, a cli2. Borracha;
N.' 818.423 - Gt vano Indústria e
N." 818.385 --, Sad
Nin S/A Comercio de Calçados Ltda .
.75.dri ! ilistra0O: é,C.à•mércip
N.° 818.424 - Construfat
ConsN." 818.389 '-- DiStribuiflOt ! ..
trucoes Civi:t em Geral Lida .
Ltdá• '• ...*2.
N." 818.425 - Iristalcon InstkciÊo!
N.' 818.390
Distribuidora de r± Conservadora de Elevadores Ltda.
Plásticos Tejo Lida' •
N.° 818.426
.Marcolino Marques
N.° 818.39J
Tecidos es Mesquita Lida.
Cano
Pinos Lida
818.427 ---• IndústriN de Bis,_alN.' 818.'3'92' a E'kiih-.nn Itlas 1/4 São It&.!reos Lida.
1. 818.423
N." 818.393 --- Auto Mi: câs
•
")!
Filbë) Ltda
N." 818.429 -. Euripéák'
""'i
aut"!:,
•
O
l'(." 818 . 4
818. 3 94, - 7- j2.21:-Vriahrito're:1a Pfá. 15
C.30.irt`±-'in/3 I
Sais a i Lapa:for e E3-, ± o r tadora Haniin Ltd,.
•
N.' 818
lig ." 618.431 -- SedPlan,
fjC
.
t:Comércio
drialstraçáo Comércio.
• 818 --PP:.
•
818.432 - D'Afor: Itnrt)ztaçáo
1eirtA i'd7
Utt, Atuo Peças LÁZ1Wb
.*

3e.,

N.' 818.449
Insiauto da Beleza
Behtpel Lida.
/t18.450
Extrabom - Extratitara de Minerios Lida.
C.
N." 818.451
iracemia Indastrial
N.' 818.452
Cia. Miracerna Inclusurial .
N.' 818.453 - Renato Rossi.
N." 818.454 - Transportadora Spironelli • Lida..
N." 818.455 --• Transportadora Viióáa Lola .
N. 818.456 - Fábrica de Cigarros
Stida! S .
!118.458
Mossoro R epresen, iLda
N." M,s.- .459 - 1\4ovei5 Art Mode'
Ltda
N." 818 a fi60 - Transportadora Itai.
n±aeati Uda.
,
75:2. 818-.461
Assahi.
Expo r taçao Comércio e Inelústrqi
N s 818.463_.'._ Auto-Tape Comérc4
e Importação Ltda
3:f8.464 - Auto Asbestos S/A
N." 818.465 -- Eletrônica Lanz0
Ltda
•!, N."!.-8.,bee. 466 - Setor Engenharia
Comércio Ltda.
8

- Juba Belarraino do

N." 818.468
ques.
N:', 818.469 -

josue Ferreira MarNelson José Tucci
Soc
Ltda.

r N.''' . 818.470 - Itaiearaty
&VS

;\

an os Bar

...P1V1W14nt.,x1J:40472 .- --o- Eiriatâct Durnitru
oagaitobilo Manuf ¡lenir( s Associatioi
- r-74 Itros IYIann S/A - Filterwer
=VI SW‘r! (:fl_u miel G . . b . H. e Willy
Oi:erliand o Brasil S/A Indústria
"r3"ai7..r7o- c;rire 'ao "tTr'n.1"o 818- 471i

1
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N.° 818.473
-- Razão Erap:êr.a •
Contábil S/C.
N.' 818.474 - Nazare de Jesui."
Indústria 10...caa1.niara
N.° 818.475
/Under Ltda .
N.' 818.476 - Filippo Fram..cssai
Angelo Carrubba
N." 818.477 - Rosamabr • cantil Importadora Lida _
N.' 818.478 - Panificadora Flor do
Jardim São Pedro Ltda
N.' 818.479 - Bassanesi ei Fernandes Lida.
N." 818.480 - Univex Rep r esemações Comércio e ladústria Ltda . N." 818.481 - Ipce
Indústria
Paulista de Condutores Elétricos Lida.
N." 818.482 • Francisco de Oliveira
Lopes.
N." 818.483 - Francisco de Oliveira
N." 818.484 - Fran Msco de Oliveira
Lopes.
C. S. Franco €±;
N." 818.485
N.' 818.486 - 818.487
S. C.
Cia.
Franco
N.' 818.488 -- Fornecedora Globo
Ltda .
N." 81-8.489 -- Cartpintaria e Marcenaria Santa Branca Ltda.
N.' 878.490 - Realizações Morae5
Bastos Ltda.
Editora
N.° 818.493 - Fite gil
Técnico Gráfica Industria/ Ltda:
N.' 818:494 - 818.495 - Etegil Editora Técnico Gráfica Industrial Lida
N.° 818.496 - 818.497 - Ameri*:an
Cyanamid Company..
N.' 818.498 -- 818.499 -- 818.50à
-- 818.501 -- 818.502 -- 818.503 -Walt Disney Product:ons, Inc
N." 818.504 --- Agrin - Coram-dai
de Guaira• 'S/A jN.' 818.505 - 818.50.6 - Coatrõ!:.
Automáticos Sermar Ltda.
N.' 818.507 - Porcelana Artistic,i
Joana D'Aíc Ltcki.
N.' 818.508 - Soc. Religiosa Seicho-No-IE' do Brasil.
N." 818.509 - Osmar Elas dc
•veira.
N." 818.510 - Samuel Ficbmann
' 75." 618 . 51 1 'Sodiprol - Soe.
Distribuidora de Produtos Ltda.
Roberto Carlos de
N,.° 818.512
Arruda Botelho.
N.° 818.513,,, 7,, Helh±nica I.ndtástr'a
cio
Coinér
, Cia. Dyrce Industrial, Perfumaria.
Estampdria . e. Cartonagem (opoente !ao
fêrrno n. 818.513) .
4±±N."318
!818.515 - José Guy
Pereira de Oliveira.
AssOciaçi'..o
Medicina Psico.ssomatica de S. Paulo
N.' 818. 517 - Multinvenst L
dministração de Negócios.
("t M
f itTiiii : i.,s g :-à`25,: Empreendimentos e
Participações e MUltinvest S/A Distriuidota. de Titplos e Varóres Mobilia7Sá' f'OapoVnlW ao"tértito n.° 818,517).
i
8r8" '$9b:2 1_2L 818.519 - 815.520
,818.521 --„818.52
--818.523 -1 2
7f:54 :-2:""g1 8. - 5 - Serviços Esoecializados de Imunizações/ Ltda.
Édil .

•
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N.. 818.526 - Estilo -- Artes GráN9 818.579 - Ford Motor Com- N9 818.614 - Bar e Lanches Vigo
I Irineu Medeiros do Prado (junto a41
ficas Ltda .
pany.
Ltda.
I têrmo n9 618.769).
•
N.° 818.527 - Padrão - Edito(ial N9 818.580 - CIO - Sociedade InNZ. 818.615 - Clã de Publicidade Rosa Vanucci Silvestrini (junto a*
dustrial de Construções Ltda.
Distribuidora Ltda .
Ltda.
registro n9 163.143). - 'rendo erija
N9 818.618 - I tapuã-Public idade vista
a petição n9 ».232-65 (fls. 28)
N9 818.583 - Cennel S.A. Indús: Ltda..
N.' 818.528 - Produções Cinemato
ap resentada no prazo, torno sem efeitria e Comércio.
ui-aficas Herbers Richers S/A
N9 818.617 Indústria e Comércio to o despacho de arquivamento dio
N9 818.584 - Cesmel S.A. Indúsde- Objetos de Adornos "Esperança" fls. 17v.
N.° 818.529 - Cerealista- Milv.ios tria e Comércio.
Ltda.
Ltcla
Metalúrgica Recorde - J. M. Fera
NO . 818.613 - Química Allo-Bra- nandes
N9 818.585 - Cesmel S.A. IndúsS.A. (junto ao regiStro núN." 818.530 - Ricardo Luiz da tria e Comércio.
sileira Ltda.
mero 202.964).
Costa.
Paulo Chelli e American Cya,namid
N9 818.586 - Cesinel S.A. IndúsFarmagra Ltda. (junta
Company (opoentes do ténue núme- aoLaboratório
registro W 242.671 a térmo número
IV 818.531 --- 818.532 -- 818.533 tria e Comércio.
ro
8-18.618).
N9 818.587 - Cesniel S.A. Indúsh
- 818.534 - Clube dos Diretores Lo- tria e Comércio.
N9 818.620 - Indústria de Anafa- 621.839).
Antônio Palharee, tjunto ao regisjistas de Belo Hoiizonte
N9 818.588 - Esprec S.A. Estrutu- to de Tabacos Planalto Ltda.
tro n9 242.766).
ras Pré-moldadas.
.1
NO 818.621 - Indústria e Tecidos
N.° 818.535 - Translima Ltda .
N9 818.589 - Esprec S.A. Wrutu- Maytex Ltda.
Laboratório Kriff Ltda. (junto ao
ras
Pré-molda
das.
N.' 818.536
N9 818.622 - Engecil - Engenha- registro lio 243.485). - Quanto ao9
Marcos Ainhorn
N9 818.590 - 'Copal Comercial de ria Civil
registros n9s 215.488 te 215.750, nf's
Cia Lida
Ltda..
Peças Ltda.
818.623 - Engecil
Engenha- q uivem-se 'os pedidos de anotações dá
. N." 818.5/
N9 818.591 - Maeda .Transportes riaNO
Brindes e Publicidade
Civil Ltda.
transferências por falta de cumpriRodoviários LI da.
•
Impar Lida.
.Engeral S.A. Engenharia, Comér- mento das exigências.
N9 818.592 - Tecidos Salvador S.A. cio
Indústria (opoente do têrmo n9
N. 818.538 - Ernesto Amaral.
N9 818.595 - Carlos Orlando de 818.623).
Skoda Odborovy Podnik (junto ai
registro n. 9 264.109).
N.' 818.539 - José Niviirdo Soares Souza Monteiro
),
Ne-818.596
Costa.
Carlos • Orlando de
Houbigant, Inc. eiunto ao registre
Souza Monteiro.
nO 278.632).
N. 818.510 - • Clicheria Payandu
Divisão Jurídicci
N9 818.599 - Ultra frio Refrigeração
Ltda .
Comercia,' Ltda
Valvoline Oil Company (junto rt0
N9' 818.600 - Transportes 1, A.
registro n9 265.420).
N» 818.541 - Cja . de Cimento da
Seção de Transferência
Ltda
.
Bahia.
e Licença
Laboratório Farmacaintico °curei/
818.601 - Marcenaria São JorLtda. (junto ao registro n 9 296.941).
Cooperativa Agrícola de Copia - geN9
Ltda.
Eg.pecliente de 8-4-1969
Cooperativa Central (opoente ao farm°
Francisco de Assis Pereira ta. Cia..
NO 818.002 - Cerealista. Campolina
n." 818.541) .
E:v:011cm
(junto ao registro ii9. 307.362) .
Ltda.
Tétanos com exigências a cumprir: .Biriba. S.A: Indústria de Alimento,
N.' 818.543Cio.
- de Cimento da
N9 '818.603 - Troca Rápida,
Lutahia
brificações Ltda.
Breísilaroma Essências Ltda. (jun- (junto ao registro n o 327.255).
N9 818.604 - ramboreiro - Co- to ao registro n 9 205.715).
Siam UM S.A. Indústrias laleeãni-.
N." 818.546 -- Laboratórios Tosohn mércio
de Vasilhames Ltda.
Hastings Manufacturidg- Company cas e Metalúrgicas (junto ao registra'
tda
N9 818.606- - Exportadora Nergra- (junto
n9 330.239).
ao registro n9 212.705).
sil Ltda.
818.547 ---- 'José Titus.
'Hayser-Roth. Corporation (junto ao
Yoji Kirwabaxa (junto aos registros'
n9s 348.121 e 353.616).
No 818.607 - Heviber Comércio registro )19 222-.379).
N." 818.550
Pedro Carianl .
Dr. Fritz silten (junto ao termo n9
Atacado de Ferro Ltda. •
Transportes Coletivos Biguacu L•tcla„
341.197).
N9 818.608 - Miguel Feres.
N." • 18.551
• Indústria e Comércio
Oswaldo Gomes e Canaeppe Oswal- (junto ao registro n 9 • 364.746).
N9 818.609
Indústria Têxtil "Stil4i Lubrificantes Veloz HP S/A.
'do Pecci (junto ao termo n9 379.891).
Tcri" Ltda..
DUrr do Brasil S. A. Equipamentos,
N.° 818.552
Manufatura Sul Americana de 'lo- Industriais (junto ao registro númeSabichona Creações
N9 818.610 - Maria de Lourdes batos
S.A. (junto - aa termo ?Minero ro 317.893)..
Infantis Ltda .
Costa.
•
420.234) .
N." 818.553 - Çobranço Ltda .
Baldino Loterias Ltda. (juntd 00
Zaira Macedo. Pinto s (junto ao têrCasa Cruz Papéis e Vidros Ltda. e
registro -n9 .384.647) .
N." 818.555 - Casa Amarela de S.A. Rádio Guarani (opoentes do têr- mo : n9 446.127) - A rq uive-se o pemo n9 818.-610).
•dido de fls. 14, em face da petição
Gallina Blanca -S.A_ (junto ao tèr.,11
Ferragens Lida.
N9 818.611 - Armazenagem de Ce- de fls. 15.
raro- n9 408.534).
Kabushiki kaisha Ricon (junto ao
N." 818.556 -- Revestical Indústria reais Cardib Ltda.
• _Freixo S.A. Empr4e1s2a.0Cisi
térmo n9 450.760).
60 e. Teatral .
c (..:omercio Lida.
No 813.612 - Paamácia, Vila Bela •Argeminio . Hilário dos Reis (junto (junto ',Fp tônno r).°
Ltda.
ao termo n9 471.471).
N.' 818.557
Revestira] Indústria
c Comárcio Lida.
Diversos
N 9 818.613 - SC. 16' Azul-Promoções • ,Conapletosal Indústria e-Conaérclo
. . .
e
.
R
epresentações
Ltda.
Ltda.
(junto
ao
tértno
n
9
554.561)-.
N." 818.558 -- USiLla São Christo
Instituto Internacional de Veterían
vão Tintas S/A
riária
Interve (junto ao térmo
...nweasy.
417.289)
Arquive -se- o pedido de
N." 818.559
Usina São Christói
anotação de transf. por -falta de:I
vão Tintas S/A.
cumprimento de exigência.
N.' 818.560 -- Malharia Ailatog ros.SEGURO DE ACIDENTES
Studebaker Corporation (junto ao.;
rcnsc Ltda
térmico n9 589.556). - Nada há 011,1
ck.ferir
N." 818.561 - Malharia MatogrosDO TRABALHO
r,ense Lida .
,,i
[
i
REGuLAinNTO
N:' 818.562
Malharia Matogrõs,
Seção Lega
sensc Lida.
,
3
Exigências para Patente
N.' 818.564 ---- Sarlástdis' Reutirdaá
,
Irados Spina S/A.
'I
i• - Têrmos com eXigénciaS a cumprir:, elkinigaçças
.040
,n1
a
- Sindicato Nacional da Indústria do :
N.° 818.571 -- Indtifitrias,,Aligtentr,
ITratores, Caminhões, Autc.nõveis o
ci Heno Lida.
(F‘,
•
: Veibulos Similares Junto a patente,.
PIÚIÇOt, N,CO,
MU 11 9 3.196).
N' ) 818.572 -- Joilo _Gomes Xavier
•
êr Cia. Ltda.
akia • I (,,,1
DiverosN9 818.573 - João Goniea
, . „Kayier
ê,-; Cia. Ltda.
'Nç's 152.816' - Katle Aktierigesellso,
A sk,'ElTDA...
. chafla-- Arquive-se nor falta de exime
No 818.574 .,- João Gomes Xavier
primento de exigência, 0- processo.
& Cia. Ltda.
Na, Gu . abas:4
•.a:
.
.
I
io• alas.
Exigénc-iari para .afarcaa
Seção de Vendas, Ayerlid Rodrigues Alves o* 1
Laboratório E.speeifarmar., Faradadade•
...
,,
Anónima (opoente r, férít/O:'iiiIrriero
Agáiela '1: MiniSt drio,da
:
Pazenci'. iiártnoá CCM exigEnciaa a cumprir;
,
I 818.574) •
, I Earex Indústria e Comércio Ltda.
i
..a n aan .5
•„,
i!itextde-ot
pedidos e pelà : Ser viço ..de Reembittso I'estw
t .Ii-Int
N 9 818.575
- J4 s- 5i a aGomeS açavier
. ,..o aol
ó
. térmo n9 298,280).
ai; Cia. Ltda.
01)00k 0'
.Soci.1
Pro-pecuária S.A. ' Indústria
'Em' Dr4sllia
Nova . Química. faa5ora1frio§,,,
e' Comércio de ,Forra.gensa(titular do
(opoente ao termo n ç 818.575):
ir girstro'n9 •"206...2',71)..a.-a Diga sôbre .,
•
. sede -do', D:1. N.
aja
rÇa +.',ta O na:Md:o "cle'adtícidaide 'requerido per
No 818.576 - Jo0.o. Comes AaVier,
1. si0 o1), 4
A
,:31',3
S tietlátlé t Chiar 'cid.'Intercairibio LíSa 'Cia. Ltda.
rio e ArtlaticO So,Rila •Ltda..
(",,5
^-4?
s.:'.'",;
.".;"'""j;r'1.7.71;.,:t (--,?Y}:4s.r,,c,,, 1
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PATENTES I5E INVENÇÃO
PUBLICADOS

PONTOS
fiAffd gf; lb 202 de 3 de úilõ de i§-66
fitqui srerit -61: LOEENZO MENZETTI São PAnle
Modan Industrial: "YOVA E maxwi.coNFORT4o oRmixE2

!ERMO N 4, 134.394 de 24 de novembro de 1961.
tequerente: COPAR S/A. INDUSTRIA DE RESINAS ESTRUTURADAS -

SPLIOMGA WECEnortETI
RENINtgACt5E9
0
ORNAMENTAL
CS`ÁiGURAa
E ORIGINAL
/ 0 )"NOVA
PLIWA A AQDEZEDORÈS'', CaraCtrizada

SÃO , PAULO;
Privilegio de Invencio: "MÁQUINA PNEUMÁTICA CORTADORA DE PIDFM
xE VIDRO E SIMILARES"
RE1V1NDICAOL,

pelo fato 430 as apWsentar o a
14) "MAQUINA PNEUMÁTICA CORTADORA DE MERAS ti

tdoOedor.ConStitui d o por corpo dotado de tre q reates circulares de
érescentes dilmetros, sendo a primeira regiZo mais elevada e coM

ta

po abaulado é dota" lateialgepte de abertura horizontal de passegem para alavanca enquanto que nusPluadrante adjacente encontra-se
Chave elátrica,
Situada tas
siçáo da

encimado eSse primeiro corpo ciLindrico por esfera

proximidades

primeira

para a

das

bordas, enquanto

que o degrau

de trân-

tègunda região oilindriCa apresenta-se ar-

p edondado e preVisto entrada lateral pára água, sendo que o degrau

squizte
, tos

aPreaetta-se plano

restando nas

e dlUetro
,

com tubete
teste

e

atraVessado por pluralidade de parara

bordas do degrau aba circundante de pequena altura

ligeiramente superior *a

régio

tilindrica inferior, esta

lateral e Crivo inferior, presentes junto *a perifeela

pequenos corpos facetados.
2°) NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORRAK4NTAL

APLICADA A AQUECEDORÉP, donforme
tancialmente como descrito te
pensos oo presente

reivindicaçáo anterior, tudo

relatário

e

sub2

ilustrado tos desenhos a-

memorial.

VIDRO E SIMILARES". - enracterizada pelo fato . de compreender , roto,
dotado di palhetas e acionado por ar comprimide* montado o rotor
em eixo movel.:'em rolamentos, encerrado o conjunto em bloco, qu,
por um dos lados eeWoalla a corpo do cortador'propriamente dl.
to, corpo esse fechado por tampa, que encerra

.

rdlete, disposto .

A

na extremidade correspondente do eixo, rolete'de , borracha retido
em poolç;o por duas arruelas extrema, sendo que contra o roleta
citado contateis um outro, que se presta de transportador para
se. fibras de vidro ou similar, que ingressam no aparelho atraVée
de entrada ou
co,

transportador. esse disposto em eixo excentri

as fibras encaminhadaw'ao cortador formada yor

portador de f ,

tamanho .
1e. dtspostae em mila g re adequado para . o,

de corte deee3ado. sendo que junto , a regai) do = Oorte é insulladt
1."
• .tt,
prevista Uma • flaida para o taar comprimido por entrada estando
,
.tercyc au pare revolver adaptado ao conjunto.

2v) . "mAQUINA PNEUMÁTICA CORTADORA DE PIBRÁS DP
VIDRO E =LARES", conformo reivindloc49 anterior, tudo cube-

s,
tanclalmente como descrito co relatdrio.e' ilustrado toe desenho*

o
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Nqu'e-i55ritiirl-ISENFE-iERZ-WiR1-(ES,KTIENGÉsCaS•dïiárr
ysamo N

.
WERK NEUHAUS --- Alemanha
PrimtigiO de Inven-ç- ão: "INSTALAÇÃO PARA A f75-1EAÇA0 CONTINUA
DE TCIDO$ CO-áríNW. DE PEQUENO CiiláfIE
E PAREDE FINA"
REIVINDICAÇÕES

a instaleção para a fabricação córitUria de ttibOs , có-storaaos de pequeno calibre e parede fina, que abrange um leminadoZ
para transformar a fita em Um tubo fendido, um agreOdo de Soldagem e um laminador de redução por estiramento a frio, pospoào 6
este ultimO, - ceracterifada pelo fato de que o mecanismo de trepeformação acha-se construldo em forma de laminador de frenagem-qUe
gira mais lentemente,do que os cilindros de entrada do laminador
.
.
,
,Jk:e.:
de reduçáo por estiramento.
5 Instalação, de acordo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que, pelo menos, com os primeiros rolos de perfilaç5O4
visto na direção do avanço da fita, do mecanismo de transformação
acham-se conjUgados
3 § Instalação, de acordo dom o ponto 2, caracterizada
pelo fato de que os freios pertencentes aos jogos de rolos de per Mação do meCeni$Mo de traneformeção apresenta a forma de freios
de iAderO-6.04 § Iriftaiação, de acordo com o ponto 3, caracterizada
pêlo fato de que a velocidade de trabalho do mecaniseo de transfom
mação pode ser regulada por meio de um transformador regulador comUm que altera simulttneamente a tensão das bobihae de todos
os
freios de indução, sendo que a ajustagem dos números de rotaçães
dos diversos jogos de rdlos de perfilação a uma velocidade circunferencial rigorosamente igual dos seus calibres de perfilaçáo
se
realiza, por via da all;erá-ção da corrente de excitação, com aux1
lio de resistençàs de ajustagem antepostas isoledamente.ás bobine
de cada freio.
§.-Instalado, de acordo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que, pelos men0, os primeiros jogos de rolos de perriloção, visto na direção do avanço da fita, da mecanismo de traneforração acham-se equipados com um dispositivo de acionamento sob freiagem, que.e:ra.mai lentamente do que os cilindros de entrada do laeineeor de redução por estiramento
O § Instoção, de acordo com o ponto 5, em que os jogos de
ailindros do laminndor de redução por cotiramento são acionados,
xtraves de um sintoma ioornard e de um trilho coletor éonjugado coaste, por meio de motores em derkoição de corrente contínua, cujo
iãmero de rotaçoes pode ser regulado isoladaffiente e. em conjunto as'
diante alteração da tensão do induzido, caracterizada polo fato de
eue com os jogos. de rolos de perfiloção do mecanismo óe transformei. ) acham-se conjueedos, como dispoeitivos de acionanonto sob fre,
magoei, motores em deviração de corrente continua,: alimentados
atrvés do trilho coletor do ais-Lena Leonard para o acionamentc
do laminador de redução por eatreitarant o
' , sendo que os noneros
da rotações dos motorea de corrente continua podem ser ajustadoe, por meio de reelstânciae , de ajuotagOra que alteram a sua co
rennta de exclotao rko, isoladamente no /mentido , . de uma velocidade
eíretinferencial 2,niOT: da todoe os calibres de perfilação, e
os aemeroe de ro' taoOes sincronizados adtr sI de todos oá dispositivos de aoaoreimaneO doo :-. 3loo do . porfilação podem ser roem
lados mediante alteração da nus tenso de campo com o auxilio
de UA transforlador cle . fas'ea . como reguladO.r de caUpo, n'o.aantia
lo da produção de lima farça de traoão• de franagam.
7 § Inetr;lação, de. rre8rdo com os pontos 2 a 6, cara*
eterizada pelo fato de que os freios ou dispositivo de acionamento cob !:reosigtk, i'o' ,..ci ,:a.neente,'cojugados'com o mecanismo
de trannformação,_poem ser ,deellamiloa.
Finelmentee-a depositante reivindica, de ac3rdo com e
Convenção interereciom41 g.de conformidadeeom o artigo- 21 do
Cddigo da Propriedade industrial, a prioridade do corresponder,te pedi,L), nirosit .ado ma ROpartição de Patentes-eu , AlamanUaO
ee i de Ueeubro de-19C2, sob o ne.mer4 1 3 59e02 IB /Pj -

6
_
;
c
TERMO N i 148.357 de 10 de abril de 1963
Requrente: DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED

1

- INGLATERRA
Privilegio de Invençãoi"APERREIÇOAMXNTOS EM FREIOS DE DISCOS"
REIVINDICAÇÕES

1 - Um freio de disco da espécie descrito compreendan
do uma almofada de material de fricção fixado á um membro quo é
móvel em relação ao alojamento numa direção obliquamente á nupor
ficie do disco por intermédio de um arranjo de um ou mais meemos
de came oblíquos e seguidores associados com o dito membro e o
dito alojamento de freio.
2 - Um freio de disco, de ac8rdo com o ponto 1, caraeterizado por compreender pelo menor, dois d-s ditos rasgos de
come se estendendo paralelamente entre si numa relação periféri.,
comente Inter-eepaçade eu relação ao disso.
3 - Um freio de disco do tipo descrito caracterizado
por compreender um conjunto de almofe6a da fricção consistindo
de uma almofada de material de fricção fixada á una placa de apóio sendo móvel o6liquamente em relação ao alojamento por inter
médio de um arranjo de pelo menos dois rasgos de cama obliquo!) e
de seguidores associados com e dita placa de ap8io e o dito aio1lamento.
4 - Um freio de disco, de ac8rdo com q ualquer um doe
pontos precedentes, caracterizado por um conjunto de almofadas
de fricção obliquamente móvel ser fornecido apenas num lado do
disco, o alojamento sendo periféricamente CAYado e longitudinal,menos deslocável em relação ao disco e tendo uma almofada de
fricção fixada ao alojamento no lado do disco afastado do conjunto de almofada de fricção obliquamente deslocdvel pelo que a
reação estabelecida entre 9 disco e o alojamento ao se verificar
a ocorrancia do acoplamento entre o conjunto de almofada de frio.
çào obliquamente móvel e o disco, atua para formar a ?almofada de
frécção fixada ao alojamento á entrar em acoplamento com o disco,
5 - Um freio de disco, de ac8rdo com os pontos 3 ou 4,
caracterizado pelo fato doe dites rasgos de come oblíquos sererf
formados na placa de ap8io de almofada e oe seauidores de come
compreenderem_pinos rigidamente- fixados ao alojamento.
6 - Um freio de disco, de ac8rdo com o ponto 5, cara Ca
terizado Pelo fato dos pinos se-)em ccr e
' 3tituidos pelan hastes de
parafusos fixados ao. alojamento, a hastes dos parafusos sendo
escalonados em diâmetro para proporcionarem ressaltos para
.mdtar á deslocamento radial da placa de ap8i de- almofada
- Um freio de disco, de ac8rdo com o ponto 6, carac,
tarifado pelo fato 38 c g da um , C)S ditos pinos compreendemôni um$
bucha de lados paralelos para acoplamento com os lados do rasgo
associado.

N

8 - Um freio de disco, de ac8rdo com qualquer um doa,
pontos-3 7 earac'erlor,de pele fato cra, pl.ca n e ap8lo da olmo.
fada do conjunto de almofada de fricção obliquamente deslocáve/
ser guerpeCido no seu lado afastado da almofada de frioção com
una parte de alma se estendendo substancialmente de forma per-,
pendicular ao plano da face de ft:icç_ão de almofada, os ditos :az.
goe sendo 'formados na parte d o -alma. ,
'
g - Um freio de disco, de ac6rdo com q ualquer um dó)
pontos 3 - 8, caracierizado -pl
ato do4i0:141,Q40 per'fármado
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IgrUilí-íiíura páieTeetieesuríte de.a/ffalida

•rieÇto
pode ser renovida.t
df,
a almofada
dispeíto eérafiE1
\. 10 Um freio de dtevó COnettuitiO e
COnforne descrito e ilüStrac0 noa deeenhos apensos.
). A requerento •eivindisca de ac5rdo -com a Convença° In»
i n Q 7903 de 27 de Ageste
'it-Sécitnal e o Art. 21 do Decreto-Le
a prioridade do correepotdente pedido depositado na/5
de 1945
Repartiçâo de patentes da -Insistem, em 10 de. Abril de 1952,

,*és aqual

sob. n5
'0

1

2

!4 Dispositivo de caMble de acOrdó com to &um pOtitW
lifitbRatke $ caracterizado pelo fato de que, Para a regulaselb,
ff
aáuetave is 45)
O oleziebto akortecedor, dois Prg000 reguladores,
upa
escala
TMependentemento do outro, alo rcaulavels ag bre
• .da C-enfermo as veleeida d es do trem de maneira 'tal que a una
—

fset,ilagem no sentido de velocidade cremoente do trem CerreaPena
da Uma diminuição da tonséo aduzido no circuito aci,onader' -p4161

un qgg yen-GIL*,
2) 5 § DiSPobi t i v o de caMbio de acordo cor:
interruptor,
TI"-en-OMO-5, C-aratterizad0 pelo fato de que um
frgo'
ifstn sob a influenc ia de uma pressão variavel durante uma
j4.1-1rrempe a alimentação do ircuito"aciana.dor
' te:=EffiaVUl a Por um gerador antes de una frenagom.
Finalmente, o requerente reivindica, de acOrdo op tU)
le-R31-tíç-U apliCavel, a prioridade do correspondente pedido de
224
' Latente, depOsitado na .Repartiçao .1,,Vatentes da Suiçe, to
754/62.,
de Jiineiro de 1962 sob 11.9

1" 4,

f

35

77 19
57

42

18

f,

,,,
.98 511"n„L.34

t5 8

neáleeewl eW
„'"s.:
4

/

5O

If:19
TERNO N Q 146.162 de 15 de Janeiro dó 1963
Requerente:VERWALTUNGSGESELLSCHAFT DER WERKZEUGMASCHIEkADRT,If
OERLIXON - - SUIÇA

! Privilegio de T.nvenção:"DISPOSITIVO WAMSIO 5ENDENTE DE
VELOCIDADE EM FREIOS DE VEíCULOS"
69.4

REIVINDICAÇ\OE

2 5 Dispositivo de cambio dependente de velocidade em
freios de veículos com gerador do tacometro e uma eletro - váivuia acionada em dependencia de nua tensão através de um elemento
' amortecedor . elétrico regulável e influenciando durante uma fre', 71agen'O ' enChime nto do cilindro do freio, caracterizado ,pelo fa-

to de que a tensão produíida polo gerador em uma de duas °eidos
do elemento 'amorteveder rariavel por meio de um elemento regu
leder, independentemente da tensão =lavei por um segundo elomento regulador, na outra saída dó elemento amortecedor, e polo
fato de que um circuito acionador para a elétA-válvula é apli' cavei, por 4a1r, de um oro distribuidor, funcionando em conjuA
to com.e:ata Xlti, alternadamente, sob a influencia da tensão;
_
a uma ou outra das. duas saldas,
2 § DispositiV0 . de caMbio"de acerdo com o obtól ca
racterizado polo fatO de qUe o cireúlto 'acionador °Ontem umele
mento de circuitoelétrico, per exemplo, um diodo.Zoner, que ao
crescei"'ett'abei*ar a tensão que lha é Aplicada para cima ou par
ra beixciAe'um valor predeterminado sofro uma;alteração brune',
'do condutividade,
ree
DiepoSI'siVo,de cem'pio,dp_aclo 9 ,o:Nk , ponto , 2, ca
raoterizado pelo fato de que o circui-to,aciquadpr i epVteM UrR:fc.lé ligado a um amplificador controlado pelo elemento de circuito o o qual tanto acàona o orgão .1.str1bui,dor cg110 cp. ntroa a

',klimenta cro da eletrczyélv/40„.

tERNO N* 140,963 de 13 de Julho de 1962
2O1Z;A,
'Cequerente: um, SOCIÉTE ANONYIS
' AE-ãICAÇAÕ DE DELTA
A
RA
A
SSO
P
k'rivilfglo de Invenoão;"PROCE
OIDZ DIRNO$
4:6-3-gc».19:"NlfRO XI,
gus DBRIIJUdã
•

1 Froáérfao para a fabri3Oíãe. de delta 4:6-3-019.,
":, ~i greTOroide dienee e seus derive, CaracteriZad0 pele
-depe fgter reagir um delta 4,-3-OXP=6.beta:19-...éXide,',Oeterel
. agente ete_rrfe-anteint esterifioant e , p m um meie 8111P
4
1.0fg_U
4,
, de 19.
Pg PreaP pca de um catalisador , fortemp a t e, tiedIll.a.do
glitopoiap ga resultante enol,éter pela ação de um écidó squoro
deel,Wer se C911 0.i"'. r Um rs2S ultan t e delta 4:6.-1.,DX0-19?-,

44 04

ati um delta'4:¡-340.1-drexi-astereide.1,
Freêéaao, confqrme eépWáficado , ne ponte 1, cafa-,
irido•`tle 60ido carboxl
t M'lí-451. 4 PeJ s f e. t0 da em itIPS'fikdi--UM: Wn
o
t3Otite
6:ptérit4.çá-fttO.
TUAS, citq
ponto 1, cores.
3 e FrocelSo, cenforme -téíieéificade nó
doido +Garbocenete
do
,téggikdo, peo,fato., de .,e? eprepur nt hsl.

MI? ?,"";ifOn3jespO ',Cifie:a-0dOn ponto 1, cara,p
o
4 - Processo, con,fOrm
à -ritadO Pelo fato..de'Mima-r'tiár'esl'ter'laicorlico inferior

de um nçído ortocerboxilico alifático, como o a gente eterifion
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dIitL
iIatigatr-512i-enett rzaN aa ciara,
Utditi§4 c urtr*Ot eD-Wb bttwfl dUrgó tUtO g”ttlaWitme-ell
+MOI pupoWo b eot-na 44 1N-d. Wo'irg-slo tt 1.4u,
J.Zp% ebt-0-15Utia-o pot um 'veículo ou clgUeota cobp4Mvel

ciaid0 OrthÀifditína
'6 • Prooae40:4 eurema
,
OIDOCif0444
POMIA 1# .4Cól1
Cai+atid* 1414" fato de Só o g ítS-Élt 12,0 dOldo dLOY1W, toi00 cem'
,m
ff.43,~O,FaS1.441aclet
Pro Wle4 01Ç1.• ãmPWW -00.4 író ishah Dflin
16414 fótd . de se OPPefft . 4m dóig cilfik41 e_Ono~,del,
O u (içado eulOnioo.
C 4+ Proces+1.To 0-. 1"Ottó 03-0Wiaidõ d'dt gOnd ?X, Mn
tenisadd p1,4 fato de ea 6 -a+M.sei• t-t'Irlãii-Êtto dó bffN Q.4 4ci4o 4

21.-tianiããfk, a 0.06óiti¡Wee rei.vIndWei do ' Osarsio Ox
Cd-ffiLdiS4 Vít-d-ima-di,"6irat de tO.arp tilg dad4'004.O.
ór e.Co 2 1 do õe
cl4
I441-1-Wií1f 4 1idóske do Eó:CespoOdecluí,
'pedido,

depUlta -dd ba R ept-ft iÇaO de Nt-pátk,g do A~AN
dê >lha de .1-97o'l, dn o 424:/c5
ID.112 Q5.0
TÇIRMO 'NO 172.423 de 44 de junho de 1965

Requeroite: DDEI stfflo gIRA

. g
Proceeeo,
1X0.1,-M
rel Otite 1, cd-r
teWEeidO Peio tato de oe empreg4r anldrido a p ático, Qemo o ageit
te acilante, o o et.ci.dO ptr34 ,4 O lu a
lf.§:à5,0 Us0 o Otalleedb-f
arc4.4,1O49,
10- Pre.865ó-ó .# abar-et-ta TaPecif/atIcs nó 155ÃO 1. Citin
teritadó pelo fato de ee fazer reagir um delta 4.r.3-0X-c“-ebostaf12,
-óxido-estorcido com um agente acilante e trifluoreto de boro o
oe converter o resultante complexo de trifluóróto de bóró 0 -5M . tyl

•

n 02XVIN12.1C4:145

que e certeira, pleettoa,•debfide ab

dePe (1) de met-e-ria). opaco, e dotada de Claes táthea (2) iitt-e're
nes, aoaturedea eletrtiard-affFEte a trio efió .tes cotnoidóbtr,
com as de cape, ficando ao duaa areetee orOxiftles à dobra

traneparente costurada el'etrtnlosinente AS bordas decais
berture
2 C ) *Novo modelo dó Cartetra PoitaTflooudeOti.
substancialmente 'como o desorlto, relvIndedo no pontb 1276.
ao

oedeate, e „apresentado to desenho egexo,

,;

PC'.1&•,

títtiO N D 136 I6a de'G de fevereiro de 196Z
Requerente: CISA SOCILTÉ! ANONYME
Dttiça
Privilegio de InvençZQ: "PROC)ISSO PARA. A. PABRICACn

a 15168/61i
Ttrhio No 141 387 de Z6 de julhó de 1962
Reatierente: •FARDENFADRIKEN BAná AwuRgigNjg&K'
Republica Federal da Alemanha
Privileglo de. 'Invença'o:: "PROCB -S5;J- VARA A PREPARAÇZO
SULFZNARIDAS N-TRIFLUORMETItADAS DE Aill.N A s 44.9M(ZIWVW
G QOPOr-04$ P4A WIÇIDASSASF.ADAS NAS ME.Sk.i4V,

Pü

COANIIi5 P4 WQXAZINA°
trf=e-.21(
5-",.1

rrocasão para a labriopotia de Corantáõ clO\cli.DM:
tInalSb,'retbearCltb OUtt.04. z .nh

do 4a0.e o noa do¡e ladeit

ii ove.Vo1 01 tálvúló Ox-01-PA
z

sw -

AZIVINDICACUÇ

õo 10 PA4 A'W. 0-Vge.D

áliACO.D.MTAWN":mi
í' 1tairE e4led ía . dfi . o.41.45~11:3jzUo p1
se fazerem raWgi-r
s t.ÉZ;V-àe4'11.1i ' 1.41 LleVe!Tt#
•

J./ge-Oec),
'

,
40 A q e3. X wtefUp0 0m1".110 tn4 sç.,251i e R 0.-.4 ,:t:11.0.5;0;è1 ara
ciati;o, qQt,epç1O irfl riijo 41 Ç,P?.4. 11 0 15.D.4.- ..0,...D/f
r40
$
f.43
42g0414'
4 .A
g* . fe'rmuls •1), n1 eglribi4 Xle +4 Wrpta cpfld±tmifisè

3.-

C RiWig 00,
"ã
es'pec.ta tment fett-tc.tla-'1"':
;.-4`
•
ca4.--acti4. tedes poftIÂ4 OJI.X t% 45 isie çA r..à0"Al..
JL
,

„

4,04JALtr_Oít.i.W4SU'V.gg.,4

'"
tnit

n ;....3'CÁJt..,

•

ddlietttulda pór um(

vrea, oáraoterizado por e relha (1) dá papa doter-se dê ur,it,
abertura (5) guarneóldvretir ume janela (4) de meiterial §1aqt1+

Julho de 1961 a•29 de DezemSre de 1961, ¡sob no. ntimarod 8-269ã2

•

4)4,
Ck

TdVõ MOde1.0 de Oarte4Y re Mttkil. Doduffient4",

1g )

recterizedo'pelo fato de se enpregar o det. dO clorídrico, doido
brontdrico, ácido oulftiriço 4=i áCIOO Pera't,OleenQ'OttWSIO9A
C900 O agente acidulado;
1.3 - Proceeso, cOnforimo Sapc -Cl'fid4dd no ponta 11, cã-,
racterilado pelo fato de oe empregar uM hidróxido de motel alça'
1ino ou um alcoolato de metal alcalino efíno o agente aloelino,
Ptnalmente, a depositante reivindica. d e \aardO com a
Coriliençâo internacional e de conformidade com art. 21 do Código
LIS PrOprladade Induatrial, a prioridade do correóWridente
do..depoeitado na Repartictip de Patentes de uiça, em 14 de

°Vit

Ljirrci

Indestrlele " NOTO AblitiD DE CÁRIR4

uni agent e o 1.PAI I NO e n] 4M delta 4:6-3-oxo-2-aci1941C110x1,ete
•
.roide difflao,
e '
1/ .-,ProCSOM, CoafdrMe especifiCado nO Po -fito 1, cara
ótórizedo pelo fato de ee converter um delta
19-aciloxi-eeteroide com um agente alcalino ou fOrtemente acid£
lado em um delta 4 : 6-3-oxo-19-t1droxi-esteroide diono 2,inaltboP,!
Cuido,
. 12
Proceeeo, cOnforta eapeeificado nO pento 11eca-

3o(1 90 B V-ILS4'.4-Vri

4A0 V-A8/4

n

g.7,

• ti,

'!"1".

"

of+

?rPc'èrfAj ,D.‘5fijróY-4.1 6.2.1?- 1:X.UÃO -4;.$ .13- 0,ri tp CP2.4
à'dópeio f/tP do' gã fkP rOtP.rx Çàjlta o Rarter1Aide,-15~P
um oompoStow nO qual X na fOrmula :::f.rS1 (1) c';-tim 4,,T++450,W1-On,i,/
no derivadO dè . uM'aCid0 cor1.911.PA j.d.tAt g à'21.4' r..1.0.„22,11:fut

0..

J. qual kr i11zWik,t'óláinkR5M/aldn,Nubólttij.tg'isIèaÁgte

..:°qa-tou
o c.wn:',
um reato enfático Ou aromatico, eitbztituido
caoè; ou- -uarn a 7 .3
Q."1.0
t2 4.Q P QÇW-1-(,- 913 Wix M-~ un d BeCuadio ptte Pet1.e
it

n4'/Y IL

•
A:c.1

dz=b1.61

1?b,20

t,

,.

.Gs

r
• 2292 Sexta•feira 11.

3.- Pro4eU0, edn3Cffla dl4dWitidblnadh 1roti2 Optea
tarizado pelo taba da X ser Um trePo ~ti10-51,Po.*
4.- Processo, comfdindelagddifidddo da 4,41ifg2
loa pontua.. 3 caracterizado Ée10 :ata de 3 na- islt-Mi4W-dtõl
(/) Cqr um radical do banz4eo.
rieSlqüer ub, •
5.- Processo, unforte er.facifiCadd
X- p A, caracter/lado pelo fato de se etc:Igor a.fe
nagmentó õu deli:ação do nticleo, a Uma ter:fé:fatura eleeUepan
rwt coleante inerte com alto pon/o de ebulição.
6.- ProCesso Pard bfabricação Ae . corantee 5e ...:iox./4
Uns, conforme especificado no ponto I, e, candualdo oubstacair
i34gg tea cetCorme descrito em qualquer um dos exemplos acima. •
Timalmente, a deinditahte reivindica, de aardo com
e CdW
- M:40 Internacienal e_ de cantor:1i~ cem o artigo 21 do
C64ign da TraPriadade Industrial, a.prioridada do correapondon
te pedido, depositado na /na/tição de Baten tes da 34a, em
P
-Ords taverelea_de 1961..eapftht, 1515/61.
'PUNO N e172:556 de 26 de agosto de 2.965
'Requerente: PXBRICA =TONAL P
m NWA =A M44b:

be_DWIten

-.

CAÇO

ItDA.

Abrit:0.1959

MARIO oFteiÁt. (Seção IR)

PAULO

prõadmadãientatifigh/dri-effitterlaada pele fato, de se apresai.
ter ceo um vertias de in4olo suporia: ao valer de ma reto, verti.
elc asco coa curvatura acentuada, senda que e lado apesto da piam
de vidrop\ a danador extenso apresenta a parte superior leveangtte arqueada, no que é acomanhada por moldura que percorre.o refs
rido lado e qãase a totalidade do ladp adjacente inferior da mencionada placa de vidro, sendo que na aoldura sío aplicadas artics
Laqíes noa aba pira fixado t cartonaria do veicula ou Is suas Partas.

.

200novA ORIGInt, comettaLgo 03EAMIETAL DIZ
0UEBRA-VENW3*. conforme
reivindicação anterior, tudo subs.
tancialnente como descrito no relat$rio e ilustrado nos desenhos
apensos ao presente memorial.

COLA

••••

Bodelo Industrial: sooinciv4:9 A Ctifittrinle fáffandà eo
INJETO/. DE ÓLEO PARA BOMBA WOR/11CADORA sad FAZ OBJZTO DA
"uns DE 4j4E0 IMEZRZELIEr 4.011"
, .
la/VeZie4ÇUS
- *seigirfeglo =umas =EWA to mil
te

Ia

ano PARA BO1 1,~3„r4ORÀ QW. FaZ OBJE26 um pnup-

' 2D DD MODZIO DO/IS/RIAD E. 4.011*. catadteritada, pela subcti
,tUição das referidas tuietea ,CUICA1/ CaktaW4 Por uma braça oleira en forma de "U" inVefkiaa, CUflid ONIWIG dimaap•ithãta a
função de Meios da centrapit dd. glivõnda intartine, dolo
~gr.,"
'INETAaa Idealizadas n08 1IOTW5413 ditWb botas..

e. .

El

MODIlltA0D NA CONY1DMU0 EMANA TO IOUTOR
URO ráRA MIRA LeurandwAtIn rÂti~ DA PABOTE DE

£0210 ODUSTR/AL N. 4.071 w • 400144.0 tgrfiL d itibt anterior a tu
do comedeacrdtp, tel/iGdidado Olf:a e ilUEttado no. Might p
4e/o.

TERMO P170.917:pe 30 . de junho de 1965
tequerentec INDUSTRIA E COMERCIO DUNORTE S.A.
Guanabara
- Modelo Industrial/ MOVO MODELO DE CONFIGURAg0
DE 55330 San*

.
2

mximIcAçass
"NOVõ M0D15.10 DE C0NFIGÇ
U1IAí0 DE SADIO SOLIew. caramtmâ...~.

' do por consistir na -bastonete, tilifornee levemente recurve
dos, como. deeCritS e ilustrada no relatOria • noa dacenhea
EIZÇOS .

•

4álet

ria 2

mito
lequereetet ISHRO cernira fIL-",;41f47,14qt0t
IsIdao Indastrialteu.non
AP2ZADA..4 41RAIRLANno?-",
vM
1149';:rtn 51..441$0 OVO
fa
2,
....,,
OR
t e PNOVA s ORIG.,NAL dONFIGS
' OCA A QUE3RAATENTO". • 00n5Ua 0t40 Por P/a ca de Ciro Go simil:r

amo 5n51.938 de'14 ; cWatatt•I' Yde^1963 st
usw5.02:41,1„4W-Canítáüffir.Q.ÉC-24ixo-piorra7:.:,,

de - - LnvençãOi -~314tAHEirfdev .IPPIRODUZIDOS EM
ACABAMENTOS DE BADDLIC DE FEÇARANAhtnálatinint GERAL E punas

:

• ,.3Aviafi

z-:•,-4/12~ligggr"., zj
Ipwenan/O0AXEHD O MNBRYDILV DOS AOABAX2NTO3 In BAINHAS DE
tlInikesr tartitAS4';':' e-áfÉcterimado por se
DE-vs:TinaRt0
f;),J;:: 9úJ '
SM-4
4.1
Z;W:iU
.'"'n..:.:Jnel.onar

a rezerida uaimia-pwra'ealttaem entre o prd.

(lj e 0 sua para Mi:brada. (2),por meio de uma

JIARiO OFiCIAL (jeção

Sexta-feira 11
amada

(3) de material

LI)"ALREMSOAMENTO S

na de esfera . entre ditas gUica de r"oldn; um mno

adesivo conveniente. ---

INTRODUZIDOS EM ACABAMENOS DE S./LINHAS

interno cortuldt

em duas seçães dispostas em posição de face uma para a outra, tende

PECAS DE VESTUXRIO EM GERAL E OUTRAS" ,caracterizado por se

cada seção uma guia exterior de rolo com f1ang3o Cc Gala e una

uoder confeccionar e referida bainha pela aplicação entre u

guia exterior de esfera interceptando ao faces em contato; rolei

prdprio tecido (1) e a sua parte redobrada (2), de uma tira

clUndricos colocados em cada uma das citadas

(4) de material fUilmenta,vulcanizável,com a posterior vul..

'eferaa colocadas na citada guia de esferas, ficando

canização de tecla a faixA a se constituir na bainha. , •

III). "APEREEI OAMENTOS INTRODUZIDOS -EM ACABAMENTOS DE BAINHAS
substanCialmeate

VESTTJÁRIO EM

em 1

Como o descrito. acima, reivindicado

e II e'representado

r:17:3

Ap roles e
U3

vária:

"guias dimensionadas de tal modo em ralação às-esferas e aos rolou
qué proporcionem uma folga radial entre ditas esferas, e guias, o
qual seja maior do que a folga-radial entre dite' rolos e guias
e uma folga axial entre ditas esferas e guiae, a ' qualmeja menoàdO que a folga axial entre ditos rolos e guias.

no desenho anu. '
Um mancai anti-fricçãq, caracterizado por .com

2.

preender: um anel externo inteiriço tendo minaguia interna de
rolos adjacente a cada uma das sua 's extremidades e um guia interão
de esferas entre ditas Orlas de rolos; um anel interno construid0
em duas peças dispostas em contato de face uma para a outra, tende
cada seção. uma guia de rolos externa com flanges de guia e uma

nàá-

FIG. 1

E'

I G. 3

guia de esferas externa interceptando as faces em contato; roles

TÈ.RMO N Q 151.035 do 25 de julhC do 1963

• CiIindricos colocados em cada uma da a citadas guias de rolos e
PAULO

Requerente: RUBENS DECIO EICHEMBERCER

e esferas colocadas na citada émia de esferas; tendo ditas eeferas;

Privilágio de Invenção: " NOVO TIPO DS CARIMBO DUPLICADOR

uma folga radial maior e uma folga axial menor do que os rolo!

COE DEPOSITO DE TINTA "

nas suas guias.

_ ............................ .... .

nEIVINDICAÇCSS
1
-

I- NOVO TIPO DE CARIMBO DUPLICADOR COM DEPUI10

•

)1: TINTA, formadó de um berço comum para mata-borrão, Porém ca-

.1
"

. acterizado por ter a parte inferior perfurada na base e exterlamente recoberta, de feltro ou material equivalente, servindo -

t

rg

ir

I

•./.[

F,

It-

-

,

,

de depósito para a tinta de impressão que flui de forma homoge.

[
-

nica atraves do "stencil" ou qualquer outro papel duplicador i-

.

I
111[1

1 11

plicado sebre o feltro, é preso entre o de p ósito de tinta e sua

1

1
I

tr
II - NOVO TIPO DE CARIMBO DUPLICADOR COM DEPUITO

r

caracterizado ainda por ter externamente nas bordas longitudi -

,

nais do depósito de tinta, dentes que prendem o,"stenoil"ou pa
pel duplicader,'adim permitindo a sua tomogenea aplicação

L

=

bre o feltro externo do depósito, já reivindlcado.
Tudo como deecrIU no presen .* -lemorial e ilua

•
•
Requerente: F. HOFFMANN-LÁ ROCEE & C13 SCCIZTZ ANotvÁna
TÊ:MO N Q 150,116 da 25 de junho de 1963

trado , noe desenhos"anexos.
2-

Suiça
Privilegie da Invençao: "FRCCESSO PARA A PRUARAÇZu DR

DERIVADC6 DE DIBENZOTIAZINA
,REIVINDICAÇMS
1)

Processo p ara a prepara0o de derivadoe de dibenzo.

tiazina, uaracterizado pelo fato de que ao faz re ..ir,um r^-"rânto
Is fórmula Reral

3
O

-

tn . "

1.

H

'V 1

ç

na qual R2 e n 2 representam hidrogenia, halógéne, ou
=MO

um agrupamento alcoxi, alcono ou acuo,

. N Q 15? 824 de leire.,011ubro

/equerente: AMERICAN BRAIU_W4 COHPANY
?rivilegio :die:IhmenÇ'áopp.REIQOA;.':EQS9EM;MANCAIS_PARA

OU UM sal metálico deste °empesto, com perclorometilmercaptam.

.)IAGES FE: 'çnrIA5103:2DBUCAIM A
L ".
REIVINDIO/4ES

2)

Um miáji;T :-/Mliti:Wri "c ç ão caracterizad o por com.

Processo do preparação segundo aweivitdicação1;

..earacterizado pelo datO - deÁue :ee pOe . eM sásPeneit5oun'eal,alcall..
n0 da um aompUte da fórmula geral Irem UM dissolvanti. lUerte. 0

emendar: um,anel.-e-ermo-~rndoua' gnia-interna)da
r o lo adiac:ge ,a caua umafiZ

a4as ., extramidades

e uma , suie

inter.

de que se ,o faz reagir com,pereloremetiImercaptano
•

- ,

AVW" ,

▪

2294 Nexta-teíra

çaolt

D)ARketi OFICIRL

.

Abril de 1969

rrC'ef,FPC, Fere t pre ptraçCo te Raira-irosaa6ia d fula terei

3)

ProceeCo ao preparttab segundo 4.reivindâce00

(.

l*Waotdrizado pelo teto de que ao dieeolve um eempOstO daig
f raula ,
seral 11 na eolução açama de uma quantidade eutoequiomArdem elo
ivIdx6ido alcalino e de que ao fez reag2r z eclução sij.;~e•ebtide

• alcoflo "inferior. na cual velo asno* se de O e O. e elooflo Suff

oem perclorometlimercentano,
4)

PrOaeee y

cee Relacionados do p-upo coneiatiado ee hiCaroghnio

mR

3or,

,,.peração cegando e reivindicação 1,

earecterizado pelo . fato de que co faz reagir um compUto . da Mem

earecierles.do nulo fato eAs coe 5a trata ui: tiottsol da f6zenala s-r - • •

le geral 11 com perclerometilmercaptano na preeença de um.agentO
li g ando &ido
5)

( n)

rroceeeo de preparação tegundo ae relviddleaçãSs

•

4, caracterizado pelo fato de que •ee faz reagir um sal alcalino (
de 6H- dibenzo rp , e.1M-tiazina-5,5-diOxido com percloremetilmer4

&gente d4 elcoileçeo de armula gerai

•

me qual ' V 2 é hidrejcio eu

lcollo tnferior tendo temo, que 7 ítomoo dm carbono 0 t í um mien,

captam°.

6)

çutà R 4 R I tém e Neama elgnif , câç'ío que

Nret for-

um: 8481 de leoiestlio de armule gere]

Frocesso de prepare-g:ao eegundo ae rt2inv1caçóes

4, eszlacterizado pelo . fato de quo se fez ses..0.r tam sei alcalino
de 9-cloro - 611. -dibenzo te, e3D, 23tiezlne-5,5-di6xidmom peràcroma

(ni)

til;ereeptado.
7)

Proceeso de preparação hegur.do es reivindicaçãee 14, caracterizado pelo fato . de que co fez reagir um •sel àloelino
de 2-cloro-6H-dibenzoro,On1,21tlezJrc-5,5-diAldo
com P erc/oro ntâlwereaptenn.

841 quel E,

1

$e q ,./8 ao trate

•é

aesola é:61-.1r.:8;;0 (i110
1\
compteto de armuls III com nidroxi/aelna ou um de acuo role de
dm, a

2' •

edlao c 441do pare formas um 5-alcoilattiao-iez,razel , de .I5ricul4

h) Receeso de prepu-s5u se4undo ao reivinalcaçãee
caracterizado pelo fato de que ao faz roegír uta

VO.

alcalino -

•

1

r

Q\„ c---FheS,P
ca

ele 8,9-(9,10)-lorc-jiben20[C,e][1,23-ti.ezines-5,5-Wzião

eem perelerometilmerceptero,
(. qu4, II, R e R, :fié

r-,,n8 81, fIcc . - :,.) que noiva

Processo de préperaçáo eegNuldo ao reivindiceçee 14, coraóterizadd pelo fato de que se faz reagir

cue 8E :trete o comrie,nto de 'al-mult 17 cem WE mgente olleuxu:e L.,,rm forme: um

•
Ur, aol

alcalino..

Loino-:eo g enol de armulm

de 9-etox1-6H-dibenzojc,e] 11 ,1 tSaz ire-515-01hído com Pero2orome

2) • Proceseo _de preparm ,;8n0 eegundo o relvind:caç j o 1 nerenteriendo pelo félé

tilmerceptemo..

e que 4, .!-elcofleAdnc-isointol -de armulã IV 'primoirc

10) Processo de preparaç"ão eegu.ndo as reivir,dlead-Ces
4,

earecterizedo pelo fato de que se faz reagir' uncal eicalímo de 9-metil - 6. - H - dibenzo [C, e]Mtlerix,a-5)-d1(5;ddo com
perolerdsord.1.T.,,r4-!antetto.
11)

szi.d440 pera forme/ um 3-

▪ 1,o1L0-1fasuol da fGreúlti coral

Proof:aso de preparação Legando La reix1ridleaçoee

ce3^eottl'izado peld fetó" do que ee fet reeir lá.) sei eloellno
de 9-setil - 6H,dibenzo [9, e3[1, 21t_s n' r.4:-5.5-dl6xído com
t.ere1011-

rué

-•r•
e:geifica;io suo tol.r" •

-t. r 2 :ta e

uxj e,

otidtdo, ml.071-orren1e

..,,:(neeto do fdriulf:
,'...1,,T121•8

- Leti1vemen4.4ne.

fOrnigrr

)

.

7 ) • F. T own * o de pra ço Recunp a; reftrindioop4 eargiterçeedo 'aio ftte

pre 9 eces pEas:

p.re

de que .9 3-4, 1qpilemud.7 1.eozael dt, t4mulfti 1Lczi4ad0cO pOraoJteIAatO do NOtPé-

F.,,Ç e o de • C.eriv (Me ':ete,

deecrição
4 taCJIY, e partiedier r.enemploé,,

%te potra formar ue coageto de metlieno de ftfretule cerol

I

‘'

A

RelAnineiça-ee, ee í' etl`ktf eiiraW,COTIVeh0:8, /n terneelenea e
AOS te'rmeo do OOdigo de Tropriedàde Ind ustriej' a_priori,drÃe de

I

•

•

pedido° oorreapondentee, .depoeltades em 26 de junto de 19,0, sob
o N 8i 7697/62 e, em 12-de outubro de 1962
t AO O N P 120P8/Ç,
•
.,
;
•
nart,iço de, Pai-antes Ca âchs...
'44 • i!

•

4

•j

WQ150.. 83 dffl

il4h° d„R.9,63:

81).4'ça

r
n
Pl'itrilei:efe - 1:tu Án y emç.Sot

ccso

ia:;:vnuac.4cA"Is

•

nk,

4,.»

1

;

"tc.klelt;
)-

Y0-1

cr.a

"
oc quo o oongoto os fórtule VI

3-,^.1o;fé5

!•O
aPhIlAs7ECI DE AM"..QT:À.

"quíi'll-", R

•_)0
tratado coa toa alsott/flio eloalinoreettaien

sar a forme.r e. .ariuC-taQtaa01 do fOrmUlo
A) Froreaso de prepare.c;io aegvndo qualquer ume. das rciyineactç.Iee e 5,
cã.';', a:m Q51q n
me4,18.eLtriLeclo po.,o reto de que ....x.erij.--iaorasoi Ca ,"-ducetw-inionizo3.
,r#gasio coco ovawtancii de parti,e,_

Sexta-feira 1-

(5WW) OFICIAL
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Abril de

Seção III)
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1969

.

.4 p lu;:mtra,Ão segundo q ual q uer ume das rolvindlcac jem

Reivindica-se de acôrdo com a Convenção Internaczw....-we

1 ,

uaracterlitado Polo fato de que o agente de alcollaac dimettl-eulfato.

nos tõrmos do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pe.'

6) Processo de p raparactio aegundo qualquer uma das reirindlcaaes 1, 2, d.

dido correspondente depositado em 11 de julho de 19 61. sob o Roí
1.
123,964.Ma ReCarticao de Patentes doe 'Eetados Unidos de Aisérica,
•
TERMO N g 138 253 de- 18 dt, abril de 1962
Requerente: CIRA SOCIETI ANWYME Suiçe
Privilégio de Invenção , "PROCESSO PARA A PREPARACX0
DE NOVAS TIOCARBANILIDÁS,

e 5, oaraotorizado pelo fato de que o 5 -mettlamino -lsoxazol

8 tratado com di6r1
do de mangando Okra formar o corresOondents 3 -' formllamino -1soiazol • de que 8e-

te dItieo compbsto S tritado com perdlido de .hldrogdolo para formar 3-omln0-5
metil-leozatol-ou

• reepetlyamonto.

7.

REIVINDICWUES

7) Processo de preparaao segundo qualquer uma das reivindlcaaeo t. 3.

Processo para a preparação das novas tiocarbanilidas da fórmula . •

e 5, caractorizado pelo tato do que o 3-metilamlno-loozazol t tratado com p or- í
~anato de pottrssio e sulfato de mangando em soluço aquosa e tia de formar.el„
toetileno disCSseatino-5-metil-inorazog ou eetileno dip-amiso-4,5-dieet11-1eolazol)
respeti yamente, e de que dates compoetoe aZo tratados com bieaulfito de

CF,

sódio me
tik foraol".3-ezeino-5-oetilisotazol ou 3-aaln'o-4 .5 -et:trotil -leozasol. resPetillument.,

aá qual R , representa um radical aromático, substituído ou não ' •
silbstituído, caracterizado pelo fato de se fazer reagir um com.'

8) Processo para e preparaao de a,9-leozat6i0 segundo a elnucloea descrIS

posto da fórmula,

çZo coime, especialmente nos émemploao._

cr;

cietvindica-se, de ac8rdo coe e Convenço Internacional e non.t8rnos do Cddie
go da Propriedade Industrial, • prioridade do pedido correspondente. Wepoettado •
em 17 de julho de 1962, •oh o 0 0 210.580, ha Repartia° de Pata_,5toe
doo Ratados
Caldoe da koírioa.

Tit*:0 N 2 IL.0 861 de 10 de julho de 1962
Requerente: 7. NOFFmaNN-W ;ROCHE & CIE.,SOCIETà ANONYMM . Suiça
Privilegio de InvencãdJ "PROCESSO PARA A PREPARAÇKO DE AEIDAn"

com dm na rormutw '
tIl

Z-B

RIIIVINDICACCiE$

sendo que os radicais Y e Z Restas rnrmulas são radicais que rei

1) ?rocesso cara, à preparação deamidae, caracterizada

agem entre' si enquanto formai a ponte de tioureia, ' e R tende((e
(((.(.:(g (: .;/\ ((f (çf . e • ( r •
significado supra.

pelo fato de que e faz reagir una cetona da fórmula eeral
11
--co-c11 2 -N11-000-CH,

,,• .2.- Processo • de acôrdo com o ponto 1. caracterizado pe'

<

lo fato de se usarem, como material de partida, compostos de
fOrmula IleII1, em que um dos radicaisYeZáogrupo aminr livre e o outro o grupo da fórmu'..a -N.C.S, , e 2 tem o significa

.cào

do dado no ponto 1. ,
3.-

',(,((((:::, 0(f,(W.

Oit(

-

ProCesso de acCirdo 'tom quaisquer dos pontos 1 o 41

sejam'correspondentes'à produção de compostos da •fórmUia:

t
I;,

CF,

nitro , omino, álcanollaminb inferior, mercapto, al-

y

alcoilsulfa'
na qual

nil inferior . clane ', , ca boxi,.e , carbalcoxi-inferior, -

R representa

substituído.

com ácido hidro-hálico na presença decido acético 'e, se
rio fôr de que .,ae ,alcalAlta

I,

caracterizado pelo fato de se usarem materiais de partida que,

.•
na qual R, representa hidrogênio owalcollo interior e
R 2 , R 3 e 11 4 representam hidrogónfo, alcoíle inferior.
halOgend,' hidroxi
trifluoronetilc
ceíltio

'((( f

'

Y produte de . reação a !sa..-ince CR

um radicai Lenílico, aio subatituinoPuf

,
Processo de acdrdo com quaisquer dos pontos Latia

5, caracterizado pelo fato de se usarem materiais de partida.
ky.onejam córréapondentet S'ProduCipte -temPOnt'd da fô'rmula.

de cerca de Vveloi nenos , e.de)clUe l aélsola amenzodWazepiv-

•.

da.

Ai

Processo dqucrep'aração . segúndo a reivInnicaçâOca
I
•
Factorizado pelo. fato de que cf,„acidonidre-liál-1co,e• tíCido promídr„
2)

VH-C-NH-p ,

CO.

,
ma qual R representa um re'::/;,a2 fenila, sendo 1 até 4 sues.
ItitAni'es, os sulistituifitee sendo radicais alquila ou oleou,

5) Processo çls,geparaçÃogupdo a_re1vindicNção,y1,
caracterizado
,44 pelo fato de que 5-c1oro ou 5-trifluoromet11-2carbobenzoxiglicilamldo-benzofenona é utilizada como substancia de
2,

•

,

+

W(:

.1,.,51-2Z •

}.

.

•

partida
. Obr,w
4at 54, .7 .
4) Proceesb para a preparaçao de aa,iuse evat,noo a
::,x
eriça° acima particularmente noa . exemplowr0

14 0

,ffix

,ft

tomos de I', Cl, Orou 1, os grupos =dr;"."
.""#. w
-OOOÉ. • -coc'n--•Sõ "A'
-S0.5CH
S0 RH
34"
á
)
'22'
'

HCOOA, -CONH,, -SONHA ou -CONA,, A

repr9a2uwo ue psiksg

•

•

1)4 8iFtiO OPCiAL

229e Sexta-feira 11

Processe d.e acórdo com vejeeeuer doe eeltoe z ate

Abril de 190v

(Seção Ill)

de=

‘reçuencia, e um registro regulador de fluxo de gása composto

caracterizado pelo fato de se usarem materiais de partida. "

4e uma lâmina, para regular a flutuação em taxa de fluxo de gás

que sejam correspondentes a produçãd Ca :5,5-bis-trif1uorometi1
.4 .1 -nitro-tiorarbanilida da fórmula

componente de alta frequância, estarem instalados no tubo de
ainalnente, as depositantes reivindicam, de acOrdo cara

aa.a
CF-e
e.- .eroodsse C2 acordo com qurelequer doe ;entoe 1 atp
r.) e6....,:terizado pelo fato de se formar um material de partida
sob nel, -- e al f.r)ee reacienela ou de se usar o acamo sob forma 4.3

4 Convenção internacional e de conformidade com o artigo 21 do
tOdigo da , Propriedade Industrial, a prioridade do corresponden-

ae pedido, depositado na Repartição de Patentes do Japão, Ga 4
de outubro de 1962, sob o ntimero 44031/1962.
FIG.

UM 040

Processo para e preparaçaa dar novas eioceebanili-

"

das da fOrmula mostrada no panto 1, caracterizado por eer efetu
, ado sebeteecíalmento Como descrito en qucisquer doe exemplos a2
pra.
ainalmenta, a depositante reivindica, de &cerdo com a
Coavenção Interpacional e de conformidade com o artigo 21 do Cá
Ligo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição de Patentes da Sulça, em 21 de
aarlal de 1961. sob na 4682/61.
TERMO a s 153.328 de 4 de outubro de 1963.
Requerente: YAWATA IROli f"& STEEL CO., LTD., a YOEDYLMA
ERGINEERING CO., LTD., - JAPÃO.
Privilégio de aavençãoi "APARELHAGEM PARA RECUPERAR GÁS
RESIDUAL, EM ESTADO NX0 QUEIMADO, DE UM COWVERSOR COm IaSUFLAÇXO DE OXIGÊNIO PELO TOPO".
REIVINDICAOES
1.a Aparelhagem para recuperar gea residual em estado
operaaão de um converaor a a m insuflaçã,
p ão eueimado, gerado
de oxigenio pelo tOpe, provido de um eafriador montado proitinc
:ao tapo do dito conversor, um tubo de gás ligado ao dito esfriador e uma ventoinha de sucção para aduzir o gás residual, vi n -

Ia

Requerente: RAMON UBEDA PERELLó - URUGUAI.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO APLICAV -te

lor de flutuação percebido num valor de f/utuação eletrica, u
mecanismo para discriminar dito valor de flutuaçãc eletrica, per
cabido, no compenente de alta frequencia e no componente de baixa fre q uenci a a e duas esp4cies de registros reguladores de flaao de gás, doa quais um 4 provido para regular e flutuação ma
taxa de fluxo de gás do campai/lente de alta frequeneae, a o outro para regulas' e flUtaação na taxa de fluxo de . áis do cempea
Cante de baixa fre4uencia.
2.- Aparelhagem pana reCuperar gás residual de acOrda
COM o

XS CXMAEAr

DE TOMADA DE TELEVISÃO, BUI ASSIM COMO AOS RECEPTORES DR
tELEVISX0. PARA REPRODUZIR EM CORES AS CENAS EM DESENVOLe
VIMENT0'.
REIVINDICAVSES,

I do atreves do dito calriador e catabo, para dentre de um recipiente de gás, caracterizada por compreender um mecanismo para pez
ceber a flutuação em ttuca de fluxo de gen e para converter o va-

IS

TERMO N e 146.3-54 de 23 de janeiro Cs .963.

1 - Dispositivo aplicável ãs ° gelaras de tomada.'
:e televiião, bem assim como aos receptores de televisão, pare
veroduzir em cOres az cenas em desenvolvimento, caracterizado
por se compor de uma chape de meeerial transparente que apresên
ta em toda sua esuperfIcie, uma .pluralidade de exmonos ou qual.p
quer figura geométrica adequada para . g formação de retículos
Aada um- deles, apresenta,am sequencia, alternada, e suceesiva
1Ma cSr diferente de vermelho, azul e verde ou qualquer combina
eio julgada conveniente, cuja chapa reticular, ao ser interposte entre a objetiva da cS.mara de tomada e o mosaico de foto-células (Ortikon) e juntada ou sobreposta ao Scran do receptor de
televieKo a maneire de filtro seletor e produtor de cGrea-respec

ponto 1, caracaarizado peio fato de um regiaaaa aaaa100
de fluxd de gát, para regular a flutuação na taxa de nexo de

livemente, em combinação reci:proca; permite receber, emitir e

gás do componente de baixa frequencia, estar instalado no aubt.

eletronlcos.
produzindo independentemente dos circuitos
. e.
2 Dispositivo aplicável ás cesmaras de tomada •

cla gáa, e de mim' registro regulador da fluxo de gás, para regulai
e flutuação na taxafluxo de gág do coaponente Ca alaa fro.
euencie, .estár instalado Jrt,„ desvio que diverge no dito tubo d.

-*produzir a cena em desenvolvimento ees Cates em que está se

de televisão, bem g GsiM cómo aos reeeptorea de televisão, para
produzir em cores as cenas es iieameeplsimento, conforMe reivin_
dicado em 1, carecteeizaddeeelo laeó de que a influencia dos reles

a.--aparea,aageM

pD

eeeuPerar.ges residual de geSrdc

2

com o pento 1, eateet?rizada peio fato . de uai aegaaaro ragulador
ele

Mexe> de gás, composto da duas /emanas entrosadas, para rega

lar a fluauação na taaa- de f/uxo dó aás do componente de baixe

lemenicoc corados aerevés de .cada retículo de

oOr

diferente, faa

tem acionar de maneira especial o .Ortikon, .emitindo, suas fot
que tradue-se no g cran receptor
cálules, uma modulação einre`.e.r
e,
r,inss , ti,ére

de eineeneee indefinidos, os quais filtrado aerevU

Sexta-fe;ra. ii
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do outro clemente reticular ajuStade de cããfdlfild5U . tfam h da7a,
!
dade, frequgncia, °Sr e temperatura de cada °Sr orOpria emitida,
esta será vista pelo observador sem dificuldade,

Abril

de 1%9

2) "NOVA E f:IG!INAL CO-NFIGURAÇXO ORNAMENTAL-A:4
PLICADA A ESTOJO", conforme reivindicaçXo anterior, tudo substan-1
cielmente como descrito no re1at.5rio e ilastrado nos desenhos a
pensos ao presente mAmorlal.

n Dispositivo aplicável às caMaras de tomada le
! televisão, bem assim como aos receptores de televisão,psra produ
Zir em °Ores as cenas em desenvolvimento, conforme reivindica
Oes 1 e 2, caracterizado pelo fato de que sua aplicação poreite, ndependente dos processos já conhebidos, produzir e proje-,,
tar filmes em oGres,
4 - Dispositivo aplioavel às amaras de tomada os
. televisao, bem assim como aos receptores de televisão, para prvduzr em cores as cenas em desenvolvimento, conforme 'reivindica.
Oes de 1 à 5, caracterizado pelo fato de que sua aplicação é pos
cível, em extensão 4 transmissão de imagens em cSres de qualquer
processo:
5 - . Dispositivo aplicável às cimaras de tomada de
celevisão, bem assim como aos receptores de televisão, para pro.
duzir em °Ores as cenas em desenvolvimento, conforme reivindica.
Oes de 1 k 4, substancialmente como descrito e ilustrado nos de
senhrs anexos.

2/V - v
de 31 de agasto de 1962
aequerente: ROBERT LOUIS HULSEHUS
E•U.A.
Privilegio de Invenciiot "DISPOSITIVO PARA PRATICA DE BASQUETEECI
REIVINDICAÇOÉS
Dispositivo portotil para a prática do baosaletebol'
compreerdendo uma parção de pedeetal inferior alongado vertioala
monte para tina com uma armaçclo fixada ao e estendendo acima ío
mesmo 'e com ceataa do basquetebol fixadaa à dita armação e proje4
tando-se exteriormente da mesma, caracterizado pelo ' fato dó por-•
ção de pedestal ser poligonal transvoroalmente, ao passo que* a
armação tem coutas de basquetebol fixada° à mesma em igual mamar('
t p aralelas aos lados do dito '
pedestai poligonal, cada quadro
.sendo deslocado e xteriormonte do lado respectivo do pedestal
•p oligonal•uma distáncia substancial e tendo uma cesta de bas.
quetebol projetando-sel. exteriormente da e fixada a cada um doa
moamos.
' 2 - Dispositivo portatil para a pratica de.
basquetebol segundo o ponto 1; ,raaztexliasio pelo fato do
pe..
destal ger quadrado tr ansversalmente e dos quadros terem suis
cordas verticais adjacentes praatimamente uma das Outra,
- Dispositivo pertatil para a pratica da
b asquetebol segundo os pontas 1 Ou 2,
caracterizado :pelo fatc
do pedestal ser oco e ter uia
parede no fundo e uma porta de
•acesso em uma de suas paredes laterais.

rIG. n
liA) N Q 178 726 de . 14 de abril de 1966
Requerente: DAMS-MUNDO DA BORRACHA ITU - Sao
• Medeio Industrial: "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇZO ORNAMBN1a1.
APLICADA A ESTUO

• arkellaW.12..e_

1 0 ) "NOVA E ORIGINAL CONFOCRAgo ORNAMENTAL A, •
' PL1Caoa A a.olvJOV, ciracterizada Pelo fato de consistir 'cie estojc
circular com tampa Cue 'lne 'á ' er't,iculada por dobradiça perffOrica,
nendo que o CorPo do estojo, assim como e taipa se apresentam coa

h-

portatil para a pratica de,
casquetebol segunde aponto 3, caractarlaaga por uma platafoa
ma ver ticalmente ajuatavel nn interior do dito pedestal.
5 -!tísp osid.vo portatil para a pratica de
b asquetebol segundo 1 s pontos L.
waeterizado ?elo fato da
armação eatenderse ao , longo de toda a altura do pedestak e de
p
esdestal te paredes laterais fixadas ao exterior ,da mesma,
cujas peredes l aterais são s ubs
tancialáente livres de projeçdos
externas.

baixa alzura, esta mais abaulada e dotada, jünto 'a periferia dg •
XeLC2

•

:11:4pc1es radiais que delimitam areas fecetadas.

2297

6'- Dispositivo portatil loara ta:patiCa.de
•b as q uetebol sevando qualquer um d.s
aOntog do 1-5; S.a.taajagajda
pelo fato de sor' rr;P:R SOk4 rodas ou rodízios adeouadas.

- 1
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TÈRMO EdIA5.689 de 27 de dezembro de 1962
Requerentes INWSTRIA INAJÁ ARTEFATOS, COPOS, SNOALAUSNS DS
PAULO
PAPEL EIA
Nodi/o de Utilide4e; "NOVO ÉCOg1.0 DE olak . PARA PIZZAS n
•
REIVINDIC49003
19) -4'NOVO NóW0 D; CAIXA PARA PIZZAS", ...4actoxiza-8e Melo

•

encaixe de doia pratos entre ai, ouvia abas oerifArloms tem
rebordo especial que permita que um prato .sela encaixado no ou-

1
.

tro; Peio lato

GO 118

dos pratos ter

conpaqttentem

nta dlEmstra,

I

• maior que si Moo, s.mliar: pelo iat$. 00 GR sNkbots ttr ornamentaf

cees em pairo ou alto-relho ou Ainda aplicadas pc1utrOe pro..
•
cessoa.
2Q) *OVO MONCLA DE CAIXA PARA inzus . , d, acgroO' bota oOssa+m

,

precedente e zuno conzórme substancialmente descrito, ceirindi,t
1

cacto 8 pelos ceaenasentezoa..

f-t
•

Ttge0 go . 172435 do 30 de Junho de 4965

,.

Reverentes 'ECCTEDADS OCJCWAL DE PR nPARAwox IINTsvuté
E COMUM. LTDA
PAULO .
•
Industntais um Novo MC0g 1.0 DE CARTA0 POSTAL • .
REIVINDICA040

posLal oaraoterizado pot
uca de-suas rases ser dividida trensversaimenXe ao meio por um Lri
vessio ....Pen.do o .0e 19 0 . euPeri Or' esquerdo - ocApe dO fOr- um rettiniu.
lo 4 com assua lados cf,,I.s . dezez. vd.lvidcsa dispoStoa.,borizontalmenbe •
•

I') UM novo , modllo de oartio

e o campo limitado pelo
, canto tuperior dira1 to.orOv11 0

deOX,Peq44,
póstelf'disPOndo:se.tan.to-sob
de
alld
co retingulo coxa
como soh . o outro. Cria 88 4uetro linhas horizoltais peraleiag,pera,
e inscriqiso ' do nome e endareq,i do remetente e do destinatsIrio
-i1 ) . UM hao Mó431 .d 'sla oar4'M poatel:'suiatmiCiaisens.
reiAildicedo n'te'sesetti d' o nO desenho aPi;i1w,
t
,.

mape eto

••
1
. de , 19 de . âuIbo de , l962 - .---. • ... •
Requerentes . NANOPATURA-DACX
Modelo de.Utilidades
"fCNA uppelçxo SANDÁLIAS
.
ANIVINDICACONS
"
.
°I/I0 11.14; DISPOSIVA"ce'In.~4 . c aracterataca• os4,o ognit

11~014 12 141.13

foratar-so por duas fdlias de mazo'ri PI-Álibi-ao de'roe'sme'
ad Lila da beál'a; '4' - tendd õMre a Mies,*
c o Ni.8-rno a O lo aifaa"
uma p&t.saaj:plk, 4 sj aa, mgf ri ak sge gnf.ei ,,es,kiWane , aa boroas als
n. 41

ir 14

fR1la'sjuVaiWiihààê,Lisri'bletrit1tts0.4Por'hisisaliaisohd-i,aMi4M1
•1 317:
4-à
4
,r.,*. •`.• • '
9
t
4t14.
.85 ~ l'4T:A.g e?14/4 (4"n48,An?.. .. 9,4/14' llestas sa.

41

24—s."-C4'..!
%-rrrt4te-1541:;?!,!rer-elireq ,

•

L......=f

SM.

i 13krf.`i

ir”k•"14.5.~ '5 IÇOI .
' • r :•••r

"
O ':. fili:jou-r.1,,

liish:11WPoe'lliiiào%:eg4f;afi'elV;TirgiAz41W'dlibéihhEi4.4"JuMi-da
1U
, t0d:-+Y q 1.0(
n,;',4V1
de
"lep
AperrAnai:81421044.PgfrA72ANoMilageàrf",C:fiC..VV
t11,Moe4Sói4ÈUiedOWJeslideilalein*Itiársúh:70tiüi'54.4.•
ab&.silo11-4
ababgilicit 95
ovorns, e"1.01) filtn50NO_Ph Se5R4RWO YffinAlVV,i51241.

X
5t0,::: 0 . 0C) eb 4c,:oazyi:Av: •-:at
- /or. o5 * tono . írtOJA .... 6r4114"10
,t7 clatáN O rooc-!1/41',J:wr,. X
.srl-44-!7. RN 0112L
4.1,44irr rus 431T 1 N-ob 4.Whi-0 1 / 4 IKal't:642:.a

,34't:5044r3 qubt1--.

au

44\tT24

Ao

9

02„;

WrAis.Sytul

toe, que encaixam-se raPilli4e glaitiai 1'54 VÇâieãiVidv'iloti•
'.4",e 8al
WAY
ZaelOram co r
1151/~1WWW11~
;iadOtafel
enclas
ms.LA ifyr3bal. sondurIxol
;411/WhiséeóêihiNtlitym
nSati
.
II) "NOVAISIUMW MIAEffire
1
.302AUIIKIVI20.•
•
0110, reavindicade ao ronto a V aproflen4do no desenZo
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Alari! - 06 1969 2295.

gái~o wastatt,the-adatti0;--i. tiii de -iiÁ
manter 4 eatabilidade da fenda do meaIrop ea p
ecialmente, trem.
1
tando-se de cabelo artificialmente ondulado centra a ação Ca
1
1 umidade, caracterizado peio teto de oouter um tpcxl•organer
- *alloccano, .da tereula gera), R,S10
na 082 a é Wt MIMO
0.,-...„..... . , .......?
'fteíãcid

1 a, '

.......

nalor que 1,9, e valendo no maximo 5, e na qual pelo menoe Um
doe aubatituintea e Um radical oranico, e p
ozidado, coe uma 1/
:ação C-Si-, aendo os aubatituíutee
R res4nte radicela metilb
e, event ualmente, em pequena p
arte, iiidregZeUç eu rediceta de
poll-ãteres com ligações de -C-81-, sendo que -6 numero de cru' pos enõxidM
par-a cada 100 átomes de xIllído 4 de nO al

o

3

nimo 1 e no máximo 25e0.
ISRMO,No 134.31 de 22 de novembro de 1961
Requerente: CIBA,SOCIETE ANONYMR SUIÇA.
Privii g ilo de InN'renção: "HERBICIN ONTENDO NOVOS DEDIVADO$
DE ÁCIDO CARBIMICO".
•

P/C•

ICRMO N o 137 567 de 29 de março de 1962 RoquerenteROUSSEI-UCIAP - França
PrlvilOgio de InvençãO: nipnocEác DE PPEPARActn
DE UM BIS-NIDROXIMEWIL"PREGNANO°

REIviin DIcACU23

Rerbioleo s, o o ntoado novoe derivedoe 4o doido cery
bácicc, isto ‘, agentea per, a combeter e prP lifernU
g o laavie
Indeeej;çvei, c aracterizados pelo fato da cov
t f'"em p omo rubette,
1 .-,

DERIVáDOS

Processo Pata a preparação doa 3alfa-aciloxi
.mxo 20,20.bis-fosfatometil R1-hidroxl 5betacpreenanoa-tendo
P aeguinte fOrmula geral, 1:
CH2 CM,
H2OP002
CH2QP°3112
kco H
na qual R ePresente o radical acile- de Um ácido.organico
mala porticurarmente, o 3elfa-eCetoxl 11-oxo 20,20-bis-fosfa n
tometil 21-hidróxi 5betepregnano (I, com Ao COCEp, caracterl;
nado pelo fato de se submeter os 3a1fa.aci1oxi 11~xo 20,2C.bis.
k
.)idroximetil 5bete-pregnanos a ao de um derivado funciona/
40 cido fosfOrico, te/ como unry:sláenofohfons,to de diben'zila,:s
de co obter. o 20,20-bis-dibenzi1 fosfatometll pregnano corres.
xondente, 0 de so,bidrogenoliaare1timo caso, os ' grupos
PO Po-bis-dibenzil fosfato-metila.
Prodesso'de ecOrdoicom b P8fité 4 caracterizado
pelo:fato„doderivgdo funcional ,do cido, fosfõrico empregado ser
-/^-ofosfonato de dibenzila, sob forma de uma solução etrea.
P OC'easo"de'acórdcc coM WP'ento4'daractdri'ádo p a lo, f a t oMP-idrOagyilige des,grupos_diben,zil fosfato mer:efei:
4-,:a49 em presença de carv g o paladlado em meio metanOlicM.
Pillakente,indePiidãante-reiVindieddd'aeOrd6~
Co nvençao ,Interpacionalde e conforMidade com ciartigo 21 do
adigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corresponder.
' Ü ' DediãO, ieipddit'WO nniFp aííi'ç gS de li'd4a :rítãá'dã Fraocívp
7ÊR1O
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REIVINDICACUS

1-VVs1.,

'

na çuei Ri re p reeenta um radies/ bidrooarbdnetado, coatenoe 0 no
mirim°, 2 g tomo
e dm oarbono, u0 re.fiCaX bidrocas,.benertedo,con.
Urde 2'0 4 g tomoe de e e rbOto Zi gzo
0 9N an'_t Omow4o Vào 40rem conter meie de-5 ítogoe de Carbono,. pe Aeanedoà, pelo me4
nor 0 um doe segUlt:tea aibei1iarse8 nm eolvente, dibgatO, eGente
dianersonter edeelVO, X e rtilizenta ou qualquer outga

2 . Derl4eldee, conforme * a peei/1000 De

pi't 2 earecterixedoe pelo tate de oonerera 0 comó a a ub etg
oola t) g fr-o. e

com-poeto: do f4rRuite

an"-00.17

C2

\\,

3. Deribloi,daa,-oopfe:‘re cap0,wrzda4e no p4to 2,
2mí'Otorlsul ti oo pe lo fato de-coMtinremi) como a- aub~ c .!!. a.
compoato de f4rmul£*--

-

4OETr.,

7einelmen,e 0 c depo p .ttente re:,x-ind4c80
de 0.56e44 COM
cortiengO Uterneolonal e de cor.formida g.
, oom e ertieo 2Z 00 C6digo 4o1 Ytco Priededa I n duatriele e p rioridade do
eorreoprente':
íodldo0 depoeitado,meAlepart içãO-de-2atew 4
~de- Sgexein PP
V
0 40 Z9.0: c.0
3,472/60,, -
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Gotabara
Requerente: EFECÉ -EDITORA S.A.
PROCESSO DE ILUSTRAÇXO IMPRESSÁ
InvenoU:
"NUO
Privilegio de

do'30 do maio de 1962

Isquorente: CISA SOCIET£ ANONMME Suíça
Priv:Llegio de Invenção: "PROCESSO PARA O TEUTC2NTO DE

MATÉRIA!

SINTÉTICAS, ESPECIALMENTE DE FIBRAS SINTÉTICAS"
DICA

conferir-

cas, especialmente* fibras sinteticas, com o fim de

.

e antimiceticas, caracteri..

nado pelo fato de se aplicar sabre, ou incor p orar nas matarias
a serem tratadas, como subst'ancia ativa, um composto da
ia gerai

PRODUTO RESULTANTE °

.

REIVINDICAÇC25
."NOVO rucEiso DE IUSTS41,0 IMPRESSA ri
PRODU20 RESUIZANTE 0 , prevendo uma pluralidade do folhas tr.zin.!
éla)

1.- . proces s o para o tratamento de matarias sintetl

.1 1es propriedades antibactericidas

E

fermU^

CF

parentes, fixadas por uma margem, oonstituindo folhas de um
livro, uma revista,-ou outra publicação, periddica ou não, oUi
'floan do fixadas em uma folha de ditas publioaçee, casacteri
zaao o processo por imprimiras em tais folhas tranispare4toa
figuras de um e outro lado, sendo ditas figioas A representa;

çâo superficial, superior e inferior de UMm camada do objeto

\ 3
- '„,rn . C-- MV ,

a

x

CF3

na qual X significa ,oxigenio ou enxo.re e R um radical fenila

que pode ser substituido por . pelo menos, um ;tomo de ha1o5'Oni0

p4

In radical alquila ou alcoxl„ de baixo p;so molecular, ou por

Lo menos, um radical -CF-, -OH, -NO 2 , -CN, -SCN, SO 3H, -$R10Y
R' signifíca um ra-.
,
-S0 Nno qual
-COR', -COCA, -CON
z
•
lical alquila de baixo peso molecular e A e A I ' hidrogenio ou U2

' a taustrar, formando ao Mesmo tempo Um traoho opaco da•- folhotransparente em que estão, impressas.
2a ) "NOVO PROCESSO DS ItUSIRAÇÃO xmPussA z)
pRODTO0'RESUITANT2", Como reivindicado em 1 1 caracterizado ao.
JAU porque as figuras da mesma parte do objeto total locall+
zam-se respectiva s relativamente nos mesmos pontos de cada
folha transparente sobreposta, e 7:1a ordem da suoessão dos coi
tas representados, da frente para traz em relação Ae-ficurae
superiores, e de traz Para frente em relação Us figuras infe:•

radical alquila de baixo p;so molecular.'
2.. Processo de acerdo com o ponto 1, caracterizado
Pelo fato de se aplicar sabre, ou Incorporar nas mat

j rias

a

s4

e)m tratadas, como substSncia ativa, um composto da rc")rmulo

noras.

"NOVO PROCESSO DE ILUSTRia0 IMPRESSA
3 2)
PRODOIO RESOZTANIZ", como reiviudicad0 em 1 e 2, caracterizado o proauto por constituir,se de uma adrie de figuras opacas,
impressas em folhas transparentes, sendo ditas folhas fixadas

- NU - C -

la o. aal H significa um atomo de F, Cl ou Er, um radical alquj.La ou alcoxi de baixo 'Aso molecular, um radical -CF 3 ; •SOzNÊà,
-CN, -SCN, -COOR I , - S0 2R', .-COR ou SM, no que R T sign./

um nemer0

noa wa radical alquila de baixo p ^eso molecular, n
Inteiro de 1 ate

pelo fato

3e

X oxigenio ou enxefre.

39- Processo de a4rdo com o Ponto 1, CaracterinOi
de se a p licar sobrG ouinCOW_rar nas mat .j rilTS a sâ

1'4:à tratadas, como subst"ancia ativa, um composto da

rOrmuis

por uma margem, deslocaveis angularmente em Orno de dita mar
_
em, representando de um e outro lado, vistas superflolais de
partes ' decapadas sucessivamente do ' objeto representado, de m2
do que, virada uma folha, da frente para traspou da traz pa9.
rui a frente, obtem-se uma variação da . Nelats, do objeto, em-uMâ'
superfície deoapada diversa e sucessiva.
"NOVO PROCESSO DE II.USIAÇlo IMPRESSA S
,tía )
PRODUTO BESUMANWE?,...como. reivindicado
de 1 a 3 Q substanoia2
_
.trio e nos desenhos
mente como dascrzto_s ilustradoSA
anexos
cr

eff-r

•

-

ral

9-

N4- 0

R (0' -

.

• f.F.,

ia qual R e .r) trna os

$ignICicativos .xioacados no ponbb e 74

significa emOrre.

Processo para o tratmnento do poldamidam, ejIgl
com O P.O0o-9,gtea rOngk
aMmonte- fibras do "NyloW 2 de a0Zrd0
1, caracterizado polo rato de se C.2.10= 4Z.DrN ou
na matSria de poliamida, espeCialmente fibr&s do "N:ld v e ;-1ã1
,comp osto da f6rm1A1a seral de acordo com o Inato 1.
/*.e, 2rocznao parfl o frumento do mot cria?, fibro,so
1
-os...rastos
ulryign", de aC$rdo com o processo dos pontoo
eltad0 pelo. fato og oe apliaar 4D_ri o mat:e.Vial:fibieso a CO21
tratado um compOStO da £6rMulade*ZOZ,rd0 CPMe ponto _ã em bu
•

.Olio 0.21;9,52 da. P.2.1üZbala

pPr £124Pi.-

7i

TERMO No170.959 de 13 de 4Ã-11:4i96.5_
Requerente: TINSI,EY ravas,WA INDUMIA Dg: 4ATZFATOS DE CHUMBOS 1 .jETALURGI0A,!...--e$X9, PPLP
Modelor.'Atks.tr13100BIgNIII*7.E0A$1,12-D8-.CA1444.,.m:
SEIVINDXçAçtas'
roanni4.1tippna.n. coppi•,. donte0c,;,?ria4.o. 4
cOíaiÃnt jai'eferivolment e cromado ou
co metal com goaalwento A.4,1,o/
:
dourada, dotada de gola os anel oilindriecn de tamanho conYenieM
carsotprJ.zaa.4 'a'''14-Vi'-fi4tPsoUx6.-dorpa
7ANSPriamente- 4tiolia.: toliaix'ã%loti , i'siráe1 ha á t e , tenwPren.
r.4Aa Uldk sOrie-dé COM-gele InditO'44vescOm4ormaf3deopetalas'Lde
margarida (letal fermavAgazw•r!gerid.4240,04: Y4i5,4 tr!:Ç.4a%Ça97,c
Oltada 11OP QQA
as aPX.Reent,4 OP_OW-a1

r

Sexta-féira

JIIARIO OFICIAL (€,.çao ifi,

. pela gola superior; pelo , fato da figUYa dCloratiNí A ter as petP
las contateantes e oonfiguradas por planos que ao curvam apena:
de cima pára baixo, delimitando inferiormente uma sona:setreite:.
em sue 6 visível a curvatura natural da calota,"
' *ORIGINAL MODELO DE CANOPLA", acorde com e
ponto anterior, tudo °amo descrito no relat6rio anexo, reiviad.
cada acima e ilustrado nos desenhe que a este acomuanbam

Abri/ cie 1969

2 - Povo mod g lo de,rólha p ira gãfae termicas
em gerai, caracterizado por ser e esenoialmtinte
como deecri.
to, rettrindicado e il u strado co deoe n bn ergTo
2

1

II

Tump No 14 717 de 16 de novembro de 19ce
R e q uerente: OLAVO SILVEIRA
PEREIRA . São Paulo
P riv.t14. gi0 do Invenção: " AP

tiC.1
FIG.2
TERIAU. . Ne 170.468
;
do 10 de março dé
Requerente: PUSTICOS VEXICA DTDA. INDUSTRIA E COMUM-.
SX0 PAULO
Modelo Industrial: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE RONDO() Z.
!RESENTATIVO DE VAQUEIROP.

FALSO, PARA ILUSION ISMO"

ERfEIÇOAMENTOS EM CAIXA DE FUNDO

•

ÁMUYINDICACna

Ap erfeiçoamentos em caixa de fundo falso, para ilu

siohisno, caracterizados por um fundo basculante
disposto sobe fundo rim da caixa, entre os dois

BONECO REI'RESENe
TATIVO DE VAQUEIRO que se caracterita eseemoialmente por ,el.ittg

fundos, existindo, de um lado do pino de axaçâo
do fundo basculante, uma mola hell 'coidal, e, do ou
tro lado, uM p ercussor p arcialmente embutido no •
fundo basculante:

o boneco com as duaa mãos semi-abaixadas dirigindo-se para pw,

Aper feiçoamento-5, conforme rei y indicaçij
o I, caract

xar as duae armas (1) penduradas a um piataao (2) ,UMa de cad4
ledo e o seu traje e composto do dm c1al4u (3) de abas lanes

rizados por ser aberta uma das faces menores da ca
(a, • acima do fundo fixo, o abertura sendo tampada
ix
por
uma aba de que e p rovida a,tampascorrediça

REIVINDICAOES
.!====
' -‘2) allovo E ORIGINAL watt°

DE

camisa (4) e enate (5)'0a1çan (6) e botas (7) do C an o 1 00. 5 0 °
estando com o corpo ligeiramenta. arqueado para a frente á as

A p erfeiçoamentos em caixa de fundo ialso, para

pernas entreabertas e o modelo se apoia abre Uma base retaa-\.
guiar (6) que pode entretanto serdiapeneada
2) NOVO E ORIGINU MODLto DE BONECO REPRESENTAeg
TIVO DE VAQUEIRO, de acordo .com o ponto preoedente e tudo com,
_resma aubstenoUlmente de00tOt relfledleade acima e =O9104
alfthoo au;lcoa.
•••

Ilusionismo, caracterizados uot serem, nó sua
conjunto, como descritos, reivindiCados e ilur.
trados nos desonnos' anexos.

JD

do*

••••n•
4.;ei

[
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2gRN O 2t 0151.032. dØ 24t de . julhà' 4..2:963
Requerente; ANSTRWTÉ.A.R2AIRRASIZEIWWA
Modttlo dó Utilidade; "NWOSODÉIstna RUM PARA GARRAFAS

.\\

- .. ..

5

Nemo modele de xoilik para garrefas . te'riioaa ° .
»
..:2R»geFg.,-egt9t£,PCUe"!,°22gMi".:COP 1?1a?,W;s:, em.
,,Ç.-4ormed0,09rP0.44Alclkr;efÉ,YirIPWCP~6.1,,5U4,En1-.2,
• lou;4ditottOorpoçáendo(eomplatado#,ne n 7pEfte,

;..,

u'VKmràiè?oU4vr.(01~4010~14.3°08.1/
D4,27

l

8c o pc1,ptiop zg 4kW9 944.4:VJZ,Pg.PV

'

•
Fo4

,

WRMO .N 0 151.035 de 24 do ,j -dkió -de
'
Requerente: DAVID SAADI Sa'ADMMUSTRADORA, COMERCIO E INDUS.
CRIA
Guanabara
odelode Utilidade . "UM NOVO MCJ:WO DE MAMPT ft
RE /V- IRriiCAÇOES .
m novo uÀdelo do, "maiI1OV, de q ualq uer tipo,' com
)u ec.n e312ter carecterizadpelyato:de.,:pc,formar,durant.
feitura de “maillot" r durante o prOpri,o processamento de to;
•

•

.

-

.1"
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2302 Segta,feéra 11

-001adea ou malharia, ui ointo ou ~aramam) na sena da. oinaj‘
;tura, seja mediante o aumento do número ou tipo de fiomnesaa
'sona. aoja por repaáhamento de fios ou qual quer outro; prooess0
apropriado. 4141~~~~410440,~text~\-Ni„ 2 - O nova modelo de Nnaillot" acorde oom o ponto ie ecoas) deecríto no armorial e A título de 'exemplo renroaentadO

URSO Se 15U 061 de 25 de outubro de 1963'
Ouanaloat&
' Requerente: WORAORIDS NILL
Privilegio de Invenço: "APERFSIÇOAMSNTOS SM OU rintárrOS
MEIOS DS FSOUNSSTO DS BOCAS DS SACO. mangaggnadA
,;;•• •
/:•`,..
,
•
,
RáTgRIA PUS:W.10U
agIV1tirdAtb24
1.. AperfaiMffentbe EM ou relativos a Melds de tachã-Ora:ta
bocas de sacos, particularmente de matéria pléeticaf'caracte

non eleeenhoe anexos,

rizadoe per conaistirom em um tubo rígido, provido longitadiv,
• í

;

haste cilíndrica, cujo dia~,
tro perdlte com folga suá passagematrayes'do reterido tnbo„rtk
•
.
sido, sem cudo perMitir sua retirada verticel;

'aalmente de Uma fenda e. de uma

2 , * APerreig03MeOtOS em ou relativos a meios de fe9omonto,d0-

bocas de sacos, particularmente
com o ponto 1,
do

Õ.à:e0 t-e't

de 40000.
pelo.fáto de uma porg40 da ;mel
haste cilíndrica e, sabre a referia
I
de matdrIa plasta.

caracterl.sados

dobrada sõbre a

da dobra Orter o tubo rgido dotado de uma fenda longitudtnate

flue permite seu total deelleadentO,
saco, tudo ‘tibStancialmente como

fechando ) assim, a boca da'

aqui d escrito 0

e

reprooentadO

fv) desenhó anexo,

•

'TÚRMO N o 151.036 de 24 de Julho de 1963'
Requerente' ANTONIO NAVARRO
SXO PAULO'
Modelo de Utilidade: "BáSR FIXADORA PARA 0 CABO ) 2VASSAUR/3

0 UTENSILIOS AMLOGOS t.RRIVINDICAÇUES

á227,i 5

Use fixadora para o cabo, em vaesoura e utenei.Lios
analogoa, caracterizada por um taco tubular cujo borda infe=
rior forma com sua linha axial um ângulo de aproximadamente
quarenta e cinco graus, projetando-se do plano deste borde lu
ferior quatro orelhas, sendo uM fronteira* duas laterais) e
' uda - trazeira, se tres tatimae inclinadas de acOrdO com a in , clinaçao ou chanframento dado à parte superior da base dos 1J
:SM da vassoura, tendo cada orelha um furo para a pregação.
2 - Base fixadora para o Cabo, em vassouras a ~silv,
Oe análogos, acorde com o ponto primeiro e como deeorita no
memorial e representada nos desenhos anexos,
;`'N
1 -

F70-2

Crulõ N Q14.6a6 de,
/
i\ g./„.
'•,./.

eo
1 ,
7 1 Tia,:
! Cdrie IPA

3 de -set-embro ' de 1962
Requerpntet INDÚSTRIA £ :COMMRCIO DR COSHU4COS NRUda
LTDA

Meio de Utilidade: tn¡Ovo MOD40 02 Watt?, WVIDO 044.

onolAÇÃO DE CADIELO
ã-Exi minou

le .

WoWnlódelo de rolete adequado pare a'onatrei

Anio de cabelo ) caract, erizadc, pelo fato da cada roleta , $0..R
c.onstituido por tres partes .0Persea . sendo,Uma Um rolote.
cilLndrico
atravessado.centralSente
Por um 'furd'il
•
.
.sante.locWudisal lÃulas haste 4p tig 5çad o MA.0ç tr emidade uma
Garra .,0l1.0410 e !:).do ns-,.extçemidede-SpOptá um anél
fendido ama grampo . cu-prendedoz»Adaptável IoagitudUlalmeatdil:
Agl:;t9 dq dito o l ete

suga A4arMJA4010aSs,a,Pq10,-veclitrok'de
.lete,,sendo.praVista umaaçaou sali a otm„do,a00,ftild
res dpdit.P,.LramPO'do.ong04sten49.1.9.40-41.0,4400...teaPtraN

urna, 4nue ts.. erl q Xf l'aA l.,FA,5M s.
W3217 OUV
ead9
4-5,to
alle1yokl
et9
XellçastO.Os
q.
ai '41 11Pte 9 P
zfá

g4

;3-1:e.w
•
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[e/ta haste eihniXAVel airtiognaMente_h0OUtr0 là-dOmentx_de
grpopaer
to1ete—lado-4nd° pr

t7O---ndij
a'

Ilint d de cabe lo, de aeOrdo 'com 0 - ponto Ji earecterade pelo
I
rato de que o rolate . cillndrion ;feito de um materiAl el4st1:
g
, •
copu . flelval de co ntitu4kelmller ;i4
eSPUOS (10 nYloa ou
qrrchê

Abril cie 1969 23Cr.a

-"goleà em aeiras $ moo um pino vertical tranevdrsal em tern(
,
.
i toa. saca" retidas Aa oSetromidades ' das ointasioU falias,quan
AO dobradas, com auxflio das projeçaes em.fileiras‘•
2R)
uCINTAS PRENI5EBORAS'PARA NADÁZEIR4S 5 OU.
1WS
ÊlÉádULINO,"como re1lándioadu'em ' 1 e suba
taneialmente OOnnle de giOX1t O
. e ilustrado to•relateric, e 220A
desenhos anexos,

•

da rolete adeqUado pata a . ondu*itI Mir' da- 'e ãPáj- 6,'ão.':aO -o06 :Oom os pontos 1 e Z, caracterizada'
•)e10 fato deÁIVS Á rdikÊã“á'l Oônstituida pôr uma parte de
nuss. dat suaa ext remidades uma g arra ou
.; •
al aatica'é" na- extremidada oposta um anel tendido e15sAlcoy tende e comi3rimento da parte de corpo às haste igual Ou
:lig eiramente menor qdê a ozmprimento da parte de relate ci-;
P
alndriso e . sendo o ' lado do grampoi, onde e il ea i xa o anel fendido
•da haste dotado do dois batentes entre os quais encalis O
a.
,
I

nel re4dido.
' A..

rãula-4o - de

,À

4..

NOVÔ

mód'elo de tolete adequade para a ori-

cabeleN substanci4sent.a contorne descrito aqui e

__

3

Ilustrado nos deSenhq$ anexos.

-\

FIG 4
'

I/

./ O O o T; 0 O O
O O O O O O O
O O 00 o O O

. '

o O .0 f., O O O
0 O <,- O O O O
O O o O o O O

1

• ,•.- •. .4.,
5

1T.MMU N

u 144 463 de 5 de novembro de 1962

Asquerente: EDUARDO MARINS DE OLIVEIRA -

Privilf;gio de

SÊO.

Paulo

LovenOios "NUO TIPO DE ROÇADEIRA DE /NURNADV -

...Érát5.0.....
•.
- .,I .7 NOVO TIPO DE P,C5ÇADEIRA Dl INVUINTADA, formada de wu carro motoriza d o, ou de 'rs.,.„ ,ao animal, porém Caracteriza,

5".

te por ter um diferencial com polia motora que faz girar um par
3e facas, com articulacZo, facas estas dispostas horizontalmente
ma ponta inferior de um eixo, 00 altura reguljvél, e ligado
por ?orr g. ia em "V" a polia motora 4ima referida.
.
II- TudO comade:',.crivo no p resente memorial e ilUArad.0 nos deunhos anexos, -

-

-r
1.

F. I G . 2

i"ÉRMO 1 d 1j1:901 do 24 dó - agosto de 1901.
fiequeról
táfIXO.
PAULO
iilod1*:de
'1:0INTASP44,0MOAS'PARA XADADgiàÂSS
pvillo i ANTIWROS 14,MERGnHO;',
.,4
RgJVI. NDICAÇOES
I
,
- 1g ) ozt,A
,
•CISTÁ$
15 AUP215611À51 1,2111A NA.1041ÉA6 x-bv-

2Ros AI,ElucHos 'us2 govt110'i-oarliotádá 15ór'lidl - dt1Stá • 'jou
£aixa' as,Mo ts:riel. rcÁttehte ~felr-e eljstido; ,ProVilá de
,
pe oAena ohpr ojeZest . kdi'spesStac'ÂM
dsa-faCalit ta : zOa
futrelnaí , formandó , Zilea 'tratWers&i$
daaranalt,,UMad~aW(Nélg.dW,JOSINia.'nriaáadh:r.
cÁról~bde'-irldrVW1WW':5-MdU'eá*a~f'ci:ôà
19êdelic"6 'Wfk‘4-2b.Pj-áW.W4ffià
»ara reoeber a$ extremidades das fitas ou faixas com, prog!

TERMO 10170.867 de gg,'Oe junho de4905..),
Requerente„ SWINWARJCA,W14 -la tiW O9' , 'OS TUJI-4- S.kSn PAULO
Modelo IndUstrial:- "Nova 1401)21:61w :04*

D. ÇOST.pa

'

;x401N4

RZTVI$DICAÇUS,vr
1) - NOVO MoDLO DE PARA 0,41444t COA i carsnead,
do pelo rato do consiotir em um armie provido t mouparte entericr$
de duos portas m j veis mediante dOrsaiças que peroitem a eua aurA,
tura, ?:, e,-,:relarwacnte, pi,,r0 a ;.'sita e ruisytkenucts.41.139140q).:

MARla 9FICW„ (
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na quais vão eervir de OUOttePaft- aa dtIaé siXIO Mávéló iãMbtà
Po r dobradiças; abas estas que se cerijiigada para oemfa o tampo olá
éerior do gabinete; o eendo, internamente, dito armário provido.
a esqUerda, de um conjunto de gaveta (qpatra ou maio) euperaget0e
tue apresentam, cada uma, depressão à guiaa de puxador.
2) MOVO MODELO DE GADIVETE PARA MÁQUNA DE COSTURA, como em 1,
tudo substancialmentoícomo desc ri,— ao relatório e ilmetrade ne1o3
deaenhou anexos
,

á

7

'N2

3

Tr.RMO No 178.609 de. 21 de março de 1966
Requerente: MASAMIRO SENO,a--......SA0 PAULO
Mod;io Industrial: "UM NOVO TIPO DE MEIA COLEGIAL E OUTROS
REIVINDICAÇOES
- NOVO TIPO DE MEIA

TERMO NO 148í545 do 23 do Abril de 19é3
í
SA0 PAULO
Requerente: VIVALDO NREIRA DA SILVA
Privilegio de Invença: " NOVA EMBALAGEM MULTIPLA PARA
BAToNS E SIMV,ABRS

COJ.GIAL E OUTROS, consiate

huaa;mala feita de material variável, caracterizado pelo fato de
ser dot:ode de letra e outras, como se vi no n 9 2, cuja letra ser
" nnrq nrnamentar e fazer distincào do tipo de meia.
/I : NOVO TIPO DE MEIA COUGIAL E OUTROS,
terizado come tudo substancialmente descrito e ilustrado nas de.
aenhos e enche em anexo.

5

I

REIVINDICAÇOES
1 - "NOVA EMBALAGEM MULTIPLA PARA MATANS,E sICIARS"T"'.
4.1
caracterizada por compreender essencialmente um longo inv6luoro.1
cilíndrico transparente, provido de duas tampas deatacávelCM
suas extremidades opostas, e no interior do qual ; dieiposto uM
bo rettlineo, formado por uma pluralidade de suportes individUala
devidamente encaixados entre si, cada qual composto por mr(wogoeno•
corpo oilindrico, aberto numa das extremidades, e foràíndo, na etC;
tremidad 'e oposta, um curto pescoço cilíndrico e estreitado, com a:
lojamento interno para aplicaçZo do beton, bastonete de sombra pa2
ra os olhos ou equivalente; e os ditos suportes sendo do prefertin:
cia coloridos nas tonalidades dos respectivos batons ou oiltllarogi_
o Ultimo dos quaissando ainda equipado com uma cobertura cklInd_gl
ca transparente.'
a
R - "NOVA EMI1ALAGEM MUIT/PLA PARA BATONS E SIMILAtetw .#
como reivindicado em 1, oubstanelalmente como descrito e iluottado
nos desenhos anexoea-

Nemo N0172.862 de. 3 de setembro de 1965
&AO PAULO
Requorente: ANCORA INDUSTRIA E COMERCIO ITaa
DE CALCADOS"
CONFIGURAÇÃO
EM
SOLADO
Modela industrial: "NOVA
REIVINDICAÇOEs.
l çi ) "NOVA CONFIGURAÇÃO

EM SOLADO DE
;ALÇIDOS", caracterizada pelo .feto de, na face inferior do ,30*
!aedo, em sentido transversalmente situado, haver várias se0âncias"de saliências com certa largura, em forma de segmena
Loa retos dobrados altordadamente 1m ângulo obtuso, coa miare.,
r.Jgeaidades eaperficisis, e, entre tais reliências, há aupera
flete lisa rebaixada, mais estreite; na extremidade do solado#
se dispãe plano saliente, copldnar com O rés da superfície
a9a referidas soiiândias, dotado de mi:cro-rugosidades supera
ficaais; na zona da arcada, há filete saliente, em linhas que'
bradas, tiot te liantám paralelo h -dltima ealiância em liallas
d;zeb ra daa do solado,
20)"NOVA CONEIGURAÇA0 EM SOLAMO Dt
W,ÇADOS", acorde com o /tez anteriC caracterizado, finalmer
ta, pelo fato de na superfície do salto ser aplicado motivc
-ornameéael iat Zatic o ao axistenr.a ho selado pr»riauente
ceneoante a reivindicação precedentv.
3 0 ) "NOVA CONFIGUMW rx SOLADO Dl
CUCADOS", acorde c2al os itens anterior-es e tudo como deaort,
to rei.ViAg 29.0 FaRiM e t]íliatli'lti g ! 40 poomMo 1~1
•

: Nt
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• TÉRMO N o 145.266 de ede dezembro 6e1962.,
Requerente: SOCIETt GENERALE ISOTHERMÓS
Privilégio de Invenção: "CAIXAS DE MANCAIS PÁRA ROIAMENWS
DE ROLOS"REIVINDICAOES
I

, 2g)"APERFEIÇOAMENTOSJil OU 142LAIT!XVOS A CAUS W.221;CIVEIS PARA CARDA-MVAS E STMILARÉS', conforme reiviridicaç;o ante'
flor, tudo substancialmente como descrito no rclatOrio e ilustrado
tos desenhos apensos ao p resente memorial.

Uma cal.5.4 de mancai usando rolamentos de rolos caracte. 8
rízada pelo fato do corpo da mesma ser formado por duas meias coqui lhas justapostas em um plane radial e tornadas solidárias firmemente
e com precisão por intermadio'de duas tampas anulares acopladas 61ne'
tricamente por meio cla Um 4U1Ceixe ccinien entre CS seus contorneis
externos o as extremidades opostaa das duas melas co quilhas., os coatornos interioree.das .ditas tampas aplicando-se respectivamente
sabre o corpo do eixo e sabre uma capa anular fixada em terno da
extremideN, rnntal da ponta do eixo.
A requerente reivindica de acera° com a Convenção
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei o, 7903, do 27 de AgOst0;
de 1945,

8 prioridade do correspondente pedido depositado na

repartição do petentes dg :gN.. ense. em 19 de Mercc de 1962, eob
No. 8914468.
Fig.1

o •

TERMO No 149.808 de 11 de Junho de 1.963
Requerente: FUNDIÇXO ARTISTICA.LIECREDO LEDA
Guanabara
Modg lo de Utilidades " NOVO MODELO DE CADEIRA DE MOLAS "
REIVINDICAVIS
' 1 NOVO MODELO DE CADEIRA DE MOLAS,caracterizada,pelo
fato de ne4. conntituida de uma cadeira com mola noa peo e ainda
pe
lo fato dos pãs serem Êeoc,um encaixando dentro do outro,com uma mo..

g. 3.

lg interns,batente dê ~tentação e
oroficio para JInaixe da mola.

jr; ecn 47/

E-- NOVO MODELO DE CADEIRA DE MOLAS de acordo com o e

a

,
ponto "1" tudo como nubstancialmtnte decciitó -e ror°
tentado nos deeenhoe anerm,.

. _
TEIÉE0 N o 151 542 ce 8 de agsto de 1963
Requerente: EUCLIDES MEDEIROS'Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
CABOS EXTENSIVEIS PARA CUARDA-cEuvmá B sX14IuREg.
REIVNDICAC8ESi
4

10 )UPERFEIÇOAMENWS E,14 OU RELATIVOS A CABOS EXTENCVEIS PARA CUARDA-CHDVAS 2 S2 ,:.ILARES", cp..e,,e....tando dois .tubos cen'
,c;a;-,ric o s de deslocamento telescopicb, de secç 'Oes t‘anave3sals
CuPres ou zSoligonaj..s, 9aractsadopelo fato de que no interior
do--tubo mal,s interno re eorontrarcm,dj,spostas duas lUinas,alongedas

/'1

1nUi'10endas em boto croe p jrcialmente se exterioriza pelo • cabo do guarda-chuvas, enqb.RAto'qtie't'extremidades superiores são . ligadas por pino, que livremente .L1...vc,sa rasgo inclinado exis•

,

4.•

,

;

tente em lamina arqueada mediana , lema essa dotada de saliencia
lateral a altura do rasgo obliquo, enqn,nt. que inferiormente, do
• 3•-• ,0; , • .
mesmo lado, se opresenta unho encaixada em orifício existente no tl
. •
bo envolvente, enquanto que a saliencIo sup,e- pr at.,, veaao, rasgo lon
,••.- 3- 1 14. •
r
gi?xdrInal existente no mesmo tubo,

1

./7:, 2 . .;

TERNO No 149 307 de 2z de maio de 1963
Requerente: DOMINGO MILANI São..Paulo,
ModãZo de Utilidade: "NO-0 mordLo DE VITRINA:21MP'
•

irciLualásza
l •

lt) 'Novo adelo de i). ,: alooteAlgSo. coremtr;k4

por ser constItuida de ala el'onk0 Me t4L4OA (4) tmuldon de do
•
partimentos superpostos (R) A (a). CSP6Witern.W.PZIP
•
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Cr, Ortullfterallia tãdalk -53 6233 cano exceto as poaterioren womall;
dl forma que o compartimento fafer13
*Is per eidt64, e OdrcifiliaadwIre
Or (à) é Gaia Urge 4118 o avert'ar¡ tendo ainda oomo ' tampo suporia*
4$ rera200b-p¡rtIMelatc. (2)0 uma auperficae vítrea (4) ínginadel.
: 4 1 "Novo moddlo de vitrina-astuta% como em 1.
IdOe de dolo 0,0tipart i mente5 (2) e(3)
dzedOv elTada tg e o-e;' -a-M prIfitsuperiores, havendo pa
** bítd4:10-10-igUtWde0 tj PraMas . 40 abas
( 7 ) Pare4r2
hand4jea de OMPC-tImento (2) um
heal do de4estuada
malha rag4 0
CÚ0dOrda
de
u'a
P9
-ag .g1 410 dl qr4~,
4WW

Wa

Ur*

(Seção

eme g

Abril de 19bs.

Ui)

~01 * * MIM

f t!~

gã flWa e*,

0.~?
'

d 4

5 . VII *cl-Pe.ta *e .naí l f íe 2.-Orral 664 Ca fetitee
teriia?o isãao f4tó 44 04 *a'éalit'as eZo ev-,rvedoa e,

tezmadoe do Membro t'aUlar.

A requerente rei ldnOide da tOrd a 04 e Cd/WellÇad

rà

terlia -a-ortia, a O Art. 21 do'recreto z iei U e 7.90, de 27 do agóster
prioriZiao (1-0 torreGPondemta podido depoeited0 ruk Ra*
de 1945 #
Pa1*tie;0 de Patente-e nos ratados Unidos da Ar4rkos, aR 21, a* ft

til Ifi~ltiodê‘l o de %Utrida w4estufa s , oomo em I e

Ct. agd--0-kaEdl por sarem AíAboo os compartimentoa ( 21
corrediças X10), de telas 00,'
(g0 P.O g t-ort0rzonte 40 Paree de portas
1~
- # tótenott§ potpit0 g $, ProvidoP. cada qual, da uma alo
(3) previ

sátls n a lane

4,1 )

'' flevo Moddlo de vitriÉta-astufa",

suUst3nole14

do no deo
e-V
tA" s c-4-ÃO dee6We, r_ejInd-Me4o em 1, 2°O.OrePro adste
riFkirio luiefflo

TERM0 N u 149 021 do 9 de Maii) de 19S3
Requerente: GOFFREDO FUSAROU ModOlo de Utilidade: "N5Y0 E02 . 1.0 DE PORT,17:BOBINA PARA
14.417INA$ DÇ FIAÇZO
NIVINDICACUS

.* NOV: c mOdeló da nWta-bobioa . vero máqninas de fi507.3,
do tiP0 Vertical. e compreEdend0 um copo cllindrico Soo apresen.
tendo aberturas, disaialiiirïtó, O36stas na sua parte inferior . .
dispositivos para a sáeb- ezin4 pen-dular do rofé:ido Corpo de-u

'/G. 3

porto-fosca o u's mola biplirCa- da, de reter4o no interior dO'refed•

,.k...........0,...........,

do corpo, caractii.- Imido Pelo fi. "O do compreender umpar de corpoa/

1
• . ‘w
tIARO 2a 149 299-s4 2a de

rala tu menoa, priswAlOds 4 peSt4T(Snaia, dotados de um lado param

1 16 a0 (lixei do porta-botina, de dois lados p -speediculareo kv2se4
eixo e dó dois outros ladoa e3yientando Inclinaç ges divereaa.e
* opostas ou releç goao ro -fido eixo; pelo reto do queoa.referidol

maio 4_2.963
Lquerente: tHIC SINUR MANUáCTURINU "c0MPANX

éri'llegió de invenqi0; "4UPORTÃ D¡ PED44

ÇABINa ok

44g24 DE ÇPSZUW!

Corp:oti prismticos
D4 edpal: te de pedal para uma cabine de méquina de
4 40 tiPO faml1iar, Caracteritado pelo "feto de ter o. dito

ON-3'WPOrte a4 pedel um eixo de 3.1ge4o esquerdo, um eixo às
0^0159iA01~eixe atentadopolo dito eixo de
Nom

•

lige40

livaço direitO
pede/

g

lem-x9d* 40 dl :ta montada si4ve1neute no dito encaixe, um

0 20i * 159ra.acioner e dite rods
t
pelo feto de lua Os eixos
to
podaUcarecterizedo
, (1a,c1g-taAdo_dit
stadd_CO dito suporte do P e dal,

.

W1 0 WatiCekgy81840

diparar dai referidas enar,,

tures, por intermedio dos reforLdOs dois lados Inclinados, sob,1'.•
ago de referida . mOle, bifulda; . ó pelo fato de q ...W cada und0 .
referidos corpos prtaautticoa pentegonais apresenta, numa pc51,;tio Intormidaria entre ao extremidade& do 'lado 1:dralelo ed eLxi d
porta .! bobine, um vadio ou 'mlio pard.o arojemento'da emtremldade-

livre o curvado da ratiáids,mola,de,-rate.,40.•

0 41"..„-a-9wiw,f4 u44 4 4 wa membro tubular.

..
g.* Povo medias, de.porta-boblna,.de ecOrdO toti b.btit.V.1,... •
;Jerectaritado pelo fato do , que • 4 i5cliárso;8 do ladt doe referidos,

tat:at9ktal4a pedala 'de ibbrdo . rafft DaAto. 1; ca.
cet-e-_áikko ' pieU 434:30q çgadol. montado 319 ai-x4. 4e • 74'.eçík

corpoe , priew;ticos que , fica , voltodo,pare'cfma; ëdreleçi7o"efotaiít""

qkton.

,

de etdr-Weeti os pontoe X 4
'Pilzsalmrtd de i=e
• á 0„,!;
woractgrísaçW
(19a S u C410 él l ti PPOSt c? o e40,
•

4* lteoçào dir01.0.›

, •r• •

•

4. Um suporte de pedal, da 'sara() com os
•

• q4 CarAtte~~-,4,0i

.

do portg -bcbino, se

Sdhià compreendi:da entrá-50 u e'65 u eCo-l'usWW$'
laplientio • do • lado-voltodo :parw-bairo-á da'orderd'delOu*a'2"oe;

.

Novo'Modg1,6'de liortebbbina pag&-aqUáa'S'96'è.taVás'
aWatancialm jnte,' do ke;rdO cOm'd'ciUSfÉÈ aridcerito (cjriu.a:P

•

pontos

I

I

Z.

'

,R90.;" UP-9>2.4.9.;4;'s 49,;1U-9*-Ç

ao tsta,, dóeennb'e-iine smoiU' •
''
'
'11
-,— . 0.reque re!4P . reINIP4iSk,de acôrdc-comçsmneendo:tatern34

eono,,00 gl:AgiPoer,m~ 4:9_0 ,729J:e È..e.7-çWelkoOde'--..JM VD

dkv

Ç)54'.4,
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'20)"11EGISTRO AUTO/é:TICO /1;ARA LIQUIDOV, conforme
45; . k - In, i6f:Le g rU dó Corroe p odaiãaQditbíraãõ
0. c ci.

r etvindleni 3- anterior, tudo substancialmente como descrito no :ela

Riigf-f3

pete;,too di t.mf,1io ow 9 d4 m a i o de 1964 lo b
2

ttirio e Ilustrado nOs desenhos apensos a0 p resente memorIRI,

'

TP.,P,10 Ne 153 095 de 26 de p6teseoro de 1963
• Requerentes NEO-REX DO BRASIL ITU São Palite
• Modelo de Utilidadet .n10VAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS EM Ou
kl.ái.mi'VAS A t,àCANISMOS DE ACIONAMENTO DE ATARMR°
REIVINDICACOEZ

1
o

t P ) "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS EM OU RELATIVAS
',-ECANISMOS DE ACIONA'ENTO DE ALARME", •caracterizados pelo fato de co24,
prcendercm recipiente
fixado ao solo -,!0m as bordas. superiores a ce,„
ta dist.::ncia do orsmO. , recipiente esse fechado por placa superior
qual s. e prende calota a travessade centr. blme9te por botão, este pela
Cace interna soliclárid a uma /Inste ou pino vertical que a t, : avessa o
:onjunto, apresentando extremid' cle cônica. disposta no interior do r&
c pente , sendo que a citada haste se apresenta circundada por (lua:
molas, a superior 'compreendida entre o botpc e o pisca que fecha o r Jn
deI 1963.
l'Ellt10'10' 153.876 de 21 de 1 ,\ .•
SX0 iPeku.Lq.
Reeltkerente..;, A.RMANDO CONTOLI
x,r 1 3,136zio de InvencZo: "REGISTRO AUTOS:ATI -00 PAPA LIC)131-D057.
11EIVINDICAÇÕES

Cl plente e a inferior disposta entra, os ' ramos de . um cavalete, fixo •

2. 0 ) ''llOG:ISTRO Ad/T0111CO ' 7:54RA 'ÉlguIr;OS"; eOra'rj.r:ae.11
dendd peça cOto rosca para sdeptaçEo a rodo de egua, apresentando em
oPe
.-"seta' interior' sCde*Od estrangulaMent b de' P .a à a tem frente'a

,IECANTS;-;OS DE ACIONAMENTO D r, ALAR12",-conforme reivindie:q5o anterl.

por um dos ranos . , ' à face ,inf !nl.or da .r.slace mencionada..
20) "NOVAS T rs p osiçoEs CONSTRUTIVAS EM OU RELATIVAS A

I"

cerne terlandn 's, mais, .'pilo fato de que à ha se do cavalete, peia

Cace ext e rnt, co mesmo, se e'l:eoritrarem fixada ;

'devidarentc isolado!.

rendo obturador ,- , sde sa ebrreduieen-te eceirbiet( Sivrerio/; ' de de Setor loo-voltada 'para (It depOtito, 'cara c teriiado pele 4'4 to !de 'que• o'dbtura

s . distanciadas. , ulsoii-o.

dor se encontra dispotto-1 mOntante dg...correnire

se eneentra pino Isolado fiXo a uma lamina, o qual atravessa a ber tura

ae:wesmo, rhastelhor i 7,nr,tal n Volted2'Pqre O lado do depOs'ito‘',. estehdc

praticada em Lamina ad.jacent.: ai tua de .-Nnto
'
:"sattd solid.;ria- com

e peço : L/enoi.onada , dotada .de .alidade ist_iper for• e•„frontil.he,IeI
ti.cula ume prime irama v fico

2.

atravessados, por ,psr;lfumo

,y

oiltu:,
t. t;f:th:t

cíON5Úe.t .to
Wiidakres` CICTI

tice .„

exar e midad4 an ra da
'a! .

3"Q'') "IOVA 'S DIS'POSIÇOCS C' OiSTRUTIVAS EM OU RELATI7-k3,91

di,,,t30S 'DE. ACibiL'UtENTO DE ALAIS ,=»Cbfifor?se'''.r.eiVindicaci3Oes'

,fária4; 1Te,cPr'fos

-,,j r „par., de •J prajeq7ma j'parale-la a-eis ftirrna di

peÇaL apresnta,

"',

•

fixeç.o da-wha sto eoLldrIs e :c.012

rador, sendo que em corr:esponcl;ric'la ,

conta tez junto às extrenid ,. des, sendo que junto a urna das extrelidacies\

Ni'xo

tiçZ p,, de ar ticulaç5o: se aro- e's dnte 70 15• -4". n s ,ramos

ou ele trifieaveis, providf s de

3

20 ,: n

slPastapcialg:nt-e cisino"-descrito n.o.,èeiatOrid•e'-ilUSt'fed0'

no g;`deSo'nh-bd`a.1.!p'entsosi'ao Vres 1.r:tef-'meri9b111'.-'
:COi •É

"•-•-;

":;• -

o

infgrior em anel; ,./ItrMve smaoSa pila

elz ,.;1,Vec e „pr. 4r

o:que

•

, purte-auparipr.;dm'4.! .

qeçNinsl .,.,9)1a3f,ncaepor;tr.,lors.,defluvq.3 .f.i.xada we ,!lor;g o ,da .,he'srte
tio q

.e sregd 9g: e a tr,•:-v,saaidá lkta.'fjo,,, e m,

pre..viLd‘rttri'W..:Ws

q,„tcrAql,rro oals,vancia, cujo .
te44

.

acias em "V" reraY i c'r. sSO passo que o racis,,ii.ejt,frg-oer,(1,12rdr_kerf.ez:n.:":";
''2271tib.189 r o, 3;.11Qklaist.: P rf

d,á,r,i-ddritfol;e°Pue1'siffkuiPtff'.6`./ ro e

vessar

hg z te v ert;tal lieSda a UM

Llacico QJoNo.

n •É,

.

,

n

2

„oe'pà..yã

o'
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- Nova tomada elétrica múltipla, COM ria Catena:aval,
caa
racterizada por compreender e s sencialmente uma caixa formada em duaa

partes, quais sejam base fixa e tampa gira:cairia, Embata preferentemaa
te circulares, e com abas laterais contornantes pelaa quais Se justan
pSem, a aba da tampa sendo externamante serralhadea e aparte de baaa
sendo provida de recorte ou janela lateaal, bem como de uma grande abar 1
tura circular da fundo, na qual se encaixa um corpo cilíndrico isolana: 1
te, com aba lateral extreaa, limitadora da sua introdução'na mesma
a•
abertura,
. at
' - Nova uumaua eaetrica muataa,a, uumu ./..eivInuauecke, em
earacterizada pelo fato de o referido corpo c al -t rai ria° ser dotado da
aarede transversal diviairia, com fáce externa provida de uma alça pi
ra sua .suspenso do uma parede ou suporte equivalenae. e tendo alia.'
,da um furo centralarosqueado, atravessado por parafuso, este senda
aplicável, pela sua extremidade superior, em pescoço correspondentes
mente rosqueado e saliente centralmente da face interna da tampa. ,a
,CZ1
3 - Nova tomada elétrica múltipla, aoao raavindicado até
caracterizada pelo fato de,. no interior do mesmo corpo cilíndrico Be
rem dispostos dois ou mais parbs de contatos elétriCos tubulares, de'
vidamente isolados, e correspondentes em posição com um igual rs'aaero
me pares de orifícios para a plicação de plugs de aparelhos elétricos,
previstos na tampa, ditos contatos estando em ligação adequada com um
longo fio elétrico, normalmente enrolado em Varra) do dito corpo cilia
daico, e avançando para fora da caixa através da janela lateral da ba
se, e ainda provado, de plug extremo para aplicação em tomada da ríIctel
4 - Nova tomada elétrica múltipla, como reivindicado até 3,
substancialmente coar:, descrito
e ilustrado noa deáenhos anexos.
-a

Abril de 1969

a2) - "NOVO E ORIGINAL IMata10..DE RADIO EM FORNa
DE BOta DE FUTEBOL", que as caracteriza essencialmente por
afia constituido por um corpo com a forma geral de uma bola de
futebol (1) do tamanho reduzido ou no tamanho normal provida.

de trZa pes (2) cLlindricos cromeadsa e ralarmente distribui
' dos na calota inferior havando entre esses pes pequenos furos
(3) regulamenta distribuidos e no polo oposto, superior tent.
Uma argola (4) articulada a um pino cilindrico (5), ambos oro
meados e na linha porif j rica central l'0351:i ume fita metLt
ca cromeada ou semelhante (6) onde se s' obressa/ parte de um .
disco (7) para sintonia e um outro disco denteado (8) pare
controle do volume podendo na periferia da bola haver ine •
criçOes imitando as que aparecem nas bole comuna e ela poderí';'t ser feita de couro, pletico, metal, madeira ou outro .
1

material qualquer adequado e possui na mesma linha periférico!
dobradiça e fecho no lado oposta.
2) - 'I NOVO E ORIGINAL MOD2L0 DL RADIO PORU,}
DE DOLÀ DS FUTEBOL", - de acerdo com o ponto precedente e tudo.
conforme eubatncialmente descrito, reivindicado acima e pol.
los desenhos anexc.at

p
N

, .6
c"'

1

a .\

a

F16, 2

n

'

5

TERMO N4 . .142.040 da 13 de agasto ue laaa;
Requereatet ELEKTROKEMISK A/S. - NORUEGA
Privil6gio de Invet4;e: "PROCESSO PARA PRODOZIR METAI3
OU LIGAt METÁLICAS".

t'

•

VEIVINDICAOES(

,
• ,
,
Processo para" produzir metal ou ligas metalal
cas, em fornos elátricos da fuso, pela reduçiio, oca agentes re,
1 -

dutores carbon;aeos, de pelo-mefics ud x1d de stm1'que-duranad
a reduÇãa á inteira ou parcialm 'ante tranaf6aM 'ado em -oi.casbureaoso

a flG.4.
a, CERMO N 0 172.279 de 2aade maio de laka .

,

lequereatea.X0SHIOaKUNO .
SXO PAVaa'aa
aodelo andustrial: "NOVO E oRIQIN; 1w74-o,
ÇM FOM Ri

In4 P; FVPD0r,
PRIVINDICACDZ'

-

A

c, •

carburetos e/ou subOxidas voltaiS, caaadtriladb porque a carga
do forno compreende'pelataa canstituidaa de pelo menos duas camadas, o rulpieo de cada cana% conaista'adaa" £nteiru ' ou parcialmenv
.
da Oale, aa caidos de metal- forMaáoaasbOxido, e . R camada ou,
camadas externas consistiàa; inaiiar ga- Ou' paialaImarit de .4en't'Os'
redutores,elrbontÀceoà1 ,t

Cd
'

-

r
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2 a Processo da acordo com o ponto 1, caractaraa
porcue o nUcleoa de cada , peIpta tamb emacon ta a'-aa
redutor carbona.ceo.
zadO

, 3 P rocesso de acOrdo com o ponto I Ou
c, çarac,
terizada porque a camada ou aamadas e*ternas de cana pelota tamba
contam algo do *nado ou xidos de m e tal,formadores de subOxido.

FIG

- Processo de acOrdo com os pontos 1, 2 ou 3,
caracterizado porque a camada ou camadas externas de cada pelota,
tambCm contam um ou mais xidos de tais metais formadores de liga
5 - Paocesão de acOrdo com o ponto 1, 2 ou 3
catacterizado porque o - ra5cleo de qada pelota taaaa.6 contam tim ou
mais de tai$ xidos de metais, cada, formadores de liga,
'S requerente reivindica de acOado com a Convençao
In ternaaional e o Art. 21 do Decreto-Lei no 7.903
de 27 de ag'Osto

PIG 2

de 1945, a prioridade do correspondento pedido dePositado na Re-'
p artiçZo de Patentes da Noruega, em 14 de agásto de 1961, sob No
141.165.
• TaRMO N o 144.506 de 26 do novembro de 1962.
Requerente: LUIZ CELBERTO SENNA
SIO PAULO.
Privilegio de InvençZo:
APE RPEICOAMENTOS EM DISPOSITIVO
DE CONTROLE DE TEMPO".

aaa'

22
,

—L!

REIVINDICAOES

1 - Aper feiçoamentos em di lspositivo de
c ontroae me tempo.
.
p articularmente indicado para o comando automâtico de ligação e das..

o

ligamento de luminosos, e do tipo q ue compreende uma caixa com tampa.
FIG 3
TERMO ER 145.018 de 29 da aoveatro'de 1962.'
no interior da qual são previstos um relia i
nterca/ado entre o lumiaa
Requerentez VIEIRA SAMPAIO 41U0STRIA R com2B60 S/A. .
SERGIPE.
ao e a fonte de energia elétrica, e mais um mecanismo de relojoarla,
x, rivil4sao se ,nvençaos "MÁQUINA PARA QUEBRAR C000a"(
com mostrador g iratório de vinte e auStro
horas, e ponteiro fixo, caaREIVINDICASOES
racterizados por compreenderem inic
iaimente um eixo vertical, salien.
- Méquina para quebrar cZooe, caracterizada
te da face Superior do uma placada base, solidÉria la
por pompree,..,
teralmente ao
i
der
inioialmente
uma
plataforma
de
base,
da
ouja
face
OMP
chassis do mecanismo de relojoaria> eaainda portador de duas rodas den
erS.0r 4slieL
ta-se uma coluna vertical, esta sendo dotada de um braço lateral re,
tadao, em níveis d iferentes, a superldr tendo
maior d-reimetro e o du.
curvado sustentador de Um prato horizontal, e maia ao alto, asesma c.a
pilo de dentes da inferior
2 - Aper feiçoamontoe em a
luna bondo provida de um suporte lateral, fixador de uma PUNI R* guta
disppeitivo de controle de tempo,
como reivindicado em 1, ca
tubular
vertical., centrada com relação ao prato
racteriaadon pelo fato de a roda dentada
2 - ?Mulas -para quebrar cacos, como reivindicado em 1, 00:0".
calor e superior referida em 1 estar disposta em nível imediatamen
te abaixo do mostradã giratório do relógio, e tendo os seue dentet
p eriféricos intercalaaot no caminhamento em rotação de um ou mala
pares de pinos •curtores, aplicados p erifericamente no referido

racterizado por compreender uma alavanca interna* montada Obre
plataforma de base, coe a extremidade anterior provida de pedal, a

mos-

trador,

e possíveis de fixação em posição desejada qualquer.; e ainda sendo prevista uma haste de mola, anCorada em suporte fixo sabre e
a placa de base, e p rovida de um dente terminal aplioadO
contra a pt
rafaria dentada da dita roda maior, em posiçãoaapostaaao mostrador
o relóéica
. a
3 - Apér feaçOamentOa ém d
ispoaativo de controla de tampo,'

como r eivindicado ate 2, caracterizados 'por

co mpr eenderem ainda um
mecanismo do contato, fixado também sabre a placa de base, e formado ,
•
a partir de uma lâmina horizontal fixa, me
tálica, isolada da base, è
provida de uma
extroma revirada, tanabotão nalaente de contatu,
a , e-oralha
1 •
^' ' ' ''' .
'
,
botãa Ute
para
o
qual
é
, , ;taa.,•,, a ..a a., voltado
ae acaaeaoUtpo
i ,.. botão, exarem de unalâmina
metâlicâ móvel, que é provida do unia orel
aaaantermediârta, encaixada ,, a.•. . °a';-aa.,
• '''-'"
"''' . '' , - entre
menor
e.inferaor.ao
. os dentes da roda
eixo
_. dosaria° em-1; e fiacl
sor: t.._, -nalmente, -a ligação do necapiamq de,
,conta
u
.11a..a.taia, • a ..aaa.„, , a• .a_ a?,raló sento f9ita.porc
doi' fica, aplacadas resp
naelãmina aaxa ,,aupoate ain conta
ea saaaro n t', ectivamente
t'l X('1:e
to j -.., e na laminalámovei,
auporta edwoaaaaqamóvala•:av
. • a' a: eal
c,ednaa
a eb
a' - Aperfelcoamentoa CAI; d
iapositivo de controalaadaaaanazeV"U.ao re vanaacaao ate-5,, auasanacJalaanteacoMo
d esaritos e alustraaos
seca C., thDC anaxcs

1

a

posterior ligada, por curto bra çoarticulado, a um ponto intermodariU
da um novo braço, .ate por sua vez ,tendo as extrenidades
oposta*, uma
articulada a um euporte fixo na plataforma, e
a outra provida de uz
curto suporta Palas:r i, no qual 84
aplica o terminal inferior roaquaado

de uma haste vertical retilínea, também com terminal superior roaquaa.
do, aplicado em igual suporte tubular,'pendonte da extremidade ponte' rior de um braço oaoilante, articulado
inte rmediériame nto ao topo C4
coluna vertical referida , em 1,

1

3 - Maulne, para- qüeórar cacos, como veivindicado até
2a
1 caracterizada polo fato de' o Mesmo braço oscilahto ter a extremida
.—
de anterior ligada, por curto braço a
rticulado,- a um eixo vertical
I,
; pendente, passaaae atreves-de gaLa tubular referida em 1, e tendo
a extremidade inibalor com curte 1:r4cho
roequeacto externamente, em
, t8rno do qual se aplica um cabeçote rOsq
ueed6,"prendedor de uma pol.;
•
oa interna, esta por sua vez
aplicada com-chaveto e8bre-o terminal.
a
uperior rourdo d a"uMa'curta I ,.aste A
axial, a vançada para fora do
..
• ,
r aabaçote, e partadola da .
um bloco extremo cm forrato de cunha.
- Mgguina para Quebrar •' aacoe,' como reivindicado
aaaaatealzada. paia fate de o prato horizontal 1
,eicrido em 1 ter u
pae faala Ga fanaa •pro--aladé uma 'kh
a ptura vacãntrIca, com crivo, pa..
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Abril de -1969

(Seção iii)

01;119 ó* ises wW1Vale de AAAvnçsCó.
5 . Máquioe de ao:rdo coa o poeto 1, Cato6C414.tedd eg.N

memommeató Uquido atravío 4. conduto Sare~Aelnla doma oehO
~o de um egporte, oces baeta inferior Ntraveseardo-4 centre.10.
. latute s a * ala fixada Por porca; e e dito suporte formulo superior.
canos.
ÁliMit4 Uma saliânola diametral, com conttrno Superior em cunha
os, e ladeada por pequenas molas,scatentadoras da ume peça analsr,tal.
bgbi com Saco superior durava, de apóio para o caco a quebrar, e prde
eide de fibmreura diametral correspondente a cunha do suporte. .
5 - Méquina para quebrar cacos, ou° reivirdicedo até 4,

to as que o senduto de recalque dá referida bObbe ~aos por um tub
ho oue

fie distendo mo interior do permutedOr de oaltur.

- O requerente reivindioe de soOrdo cOma Com‘enqto Idtar•
matacão:1 e o A rt.• 21 do Deoreto-Lei do. 7903, de 27 deftgoeto de
1945, as prioridade:: doe correaporOenteh pedidos depoaitadoi ma dxv,
' partig;0 de Patentee da Itlte, • 28 de novembro do 1961 4 20 da
AuXbo d.e 1962. %A" 'In4. 18 . 3 03 • 2 5 .635.- raaPeatir0~a.f

eubstandlaluante como deecrito e 115~ 0, nos desenhos 8402c°94''
s.1
24'

16

•=

9

FIG.) •

°APUO Na 144.977 de 27 de novembro de 1962.Requerentes CARLO ERNESTO VALWTE - ITÁLIA.
'Privilé gio da invenção : "MÁQUINA PARA FAZER CAFR-CAEKE":
_

REIVINDICACUS

' 1 laquina para fazer cará-orá:me, oaraotorizeoa pelo fazo ui compreender, pelo menos, im oirouito fechado, eormedo por um
recipiente tubular pare égua de int:não, destinado a ser equeoido
por via indireta, da preferánoia, pelo atravesaameoto de cámare dágaa
s de vapor de uma °aldeara; um aparélbo de utilização da ãgua do intuaão quente, conjugado com o raferido recloiente, entendo o referido reoipiente 1e o referido aparálho_ligados em oirouito feobado;'~
ag mare de infusão no interior do referido aparálho em ocmunicaçãO
aox o refcrido oirouito atravás de um registro isterceptOrS e um*
bomba ecionada por um motor elrlco, tombe essa cujo oonduto do
aspiração á euocetivel de ligação com uma fonte de ãgua fresca . e
cujo conduto da recalque ao liga, através de uma válvula da reten40
o de uma válvula de segurança, com o referido circuito fechado, no
remo de retOlCo ao recipiente, estando o rsrerido regiatro inter . 4,

•

captor provido de uma alavanca - cuja exouraão, de aberturaa. de te.obameoto .,einoronizada,. reepeotivamente, com o fechamento; o com
e abertura, da um,.interru p tor do circuito do motor elátrioo da bomba
4 operãvel, 4A-nua1meote, coma eoliciteção d, wa mola de retOráo
que opera por intermedio 4e um diapositivo retardador ou frio, de
Cipo regulãvt.l.
- A
2- Máqaina de acordo com... C . 0°ot° 1; oareotrieada pelo

-..
TERMD N g 141 038 de 17 4 julho de 1962
Reqüoriânte; F, uumoN-Là ROCHB & CIE. SOCIEIE ANONYRS
- r .-:- -,
SUIÇA
Privilági0 de Invenção: "PROCESSO PARÀ A PREPARAÇÀO OS NOVO.
10,AUUENII-DELV.-1.4-3-CETO-ESTER6IDES"
RvIV,INDICAÇgI
?receoso para a preparação de 10-a1queoi1-de1ta4-'4,.
1,
3-Cetb-esterOideo, caracterizado pelo fato de que me faz reogl-L
um 3-hidroi-eateroide com um nácleo A aromático em eolUção
Calina aciii0 gla com um compooto alqu eo ilo da fórmula
3
R2 R
1
C-CE X
j`
,R
um, hidrogá,
e R3 re'prissentaM, cada
na qual, R I ,
,
nib alcollo inforior, eendo,X um anion de um ácidO
forte,
de que ee isole, da mistura de reaç ão , ,um 10-alqueni1-1e1talotio
)-Cetoeseteroide.
Procela° me preparácao 8edtuciC a reivinaidaçãO 1,
2,
carOOtOriZadopoic; fato de que o 23,:1lidreeetcr01de com um mi..
:.
- cleo A arOmatic o e estrona ou estradiol.
/ ?rpcesso de preparação segundo ao reivindicaçãoo 7...,,
.
.k
2
1
e 2, caraeterza&o pelo fato de que R , R, e l': 'repretioriaN
• ..
cada um, bidrOganio'çde:Ane..„X-eppeo,enta Maiogeno*
..
Pro casão : de - '1;. opa.8'a _,ELestíndO,,lajo .reivindsoce...çoe3
•
;i
i .'
. i ,;
' - .j
- ,. - - , •
1, 2 c 5, caracterizado'pelolfatO
-- de_q4C-areAae".e'e/aheradm
›.cili A \,7
a uma temporatuAk:,i,,afarr/a- cerca- de 50 0.
Proolesó'parafa'preparação de 10-alquenil-de lta " .
,
5-coto-seteroide9i'raabetánoalmente
deecrito nos exemplos apresentadoe.
keivindica-oe de acôrdo com a Convenção Internacionaí
\
C no ormos do C66-4-24,epriodado
Industrial, a priori:ima)
,
aÇk9
eim2lt.jul:h__:§511r.,00O
do pedido correepod01Tt0, dep os,
....

1

,4

feto de que, entre a amare de infueãcioe - ç Olaferido circuito, a mon.
tente do oorreeponden t e registro interdeptor, me acham prevletoe
4voa 2e trefilagem da oorrento de ãgoa do infuséo regulEisrol,
diepositi
R,. . gAqui48:4 0 acordai cem As pontos 1 e 2, carnotcricade
,
reeirida bomba á do Cp .,. de rotor com ptabotes
0.ÇÁ4 late Ui que e .:.
5.
de uma oãara exoántrioa,
expenoleo le operantes no interior
,
-ft .
4 .. ~Will de aeordb .---oom qoalquet'doe pontos precedeetsag
4,k
...traattorro-76 !bamba e Sata*
Caracterizada pai6'tat‘o--nia ,que-0,-.0a0dato4u
.
--..,
,n;,.5j‘1,.
o
• " ,,
trolado . por uma -0.*INUA:C de preeoão itAttod—nreep,o,...(00.01uWo,3
do
ara
0
darfi444gibi-cbam
.
polo foto de que o conduto da 11841
.

OlegÁlLterio ao soba em comucieeoão no2 s4 ".4"-Zkíu,l4A0,40I'í1 Poz. 113:r.

7'.

P

O No, 0610/Gi, na irs-a-r-ti.ç.ãoj:/
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11ÉRM01140.658 de 4 dè . jillto qã 196r
'Requerente: METALáGICA RICA LTDA
8KO Pdlotl
odlo de Utilidade , * " eRIQINAL *MONDO ESPRENEue_mel
41.1ap E OUTROS USOS ' " \
•
ItNDI
;19) "0:5B;TNA.T, MOD'ALT DE ESPREMEDOR ÂRÂ ALHOS ' Otrti(OS USOS.*
nPs,
ri que na regia() de ai.acul4Wo
doe sena dois braues.;•
_
0 1 0.91 - se o

rece :

Ou deseffla

xa a eh aPX 'çt gu l de aparte e esmagamento do bino, e'

P.tftekile l i elVrerm^0 *31, no ilnál et encaixa

cardeteriza-se pelo tato do nas dU0 ISaredac &atenua 'tos déle
Ornes (5-6) do , Uteüellio, ter dentee (7) cont.rapostoe( nane
doe ramos Id. um receptáCulo N. :5==as, .com :abertura Maior (8) de
i-Un lado o a p ertura MenOr

(Y,

no lado oposto,.e em dito Wceptá-

culo 6 •eassivel:de se ensaiXar mil pino alonÉado (10) incorpora.
910 no br arn .:ontrapoeto:
.
na extremidade livre de um dos 1,raço:4
J. dente recurvo (11), e na parede externa do braço nosto.hS
óalidncias

klz“ neste sepremedor rem**0nZ

sitiVo limpador, soim-unido por chapa (13) coe cabo 114), na
qual..há uma p luralidade de saliGncias 1151, paesxvol .de se em
PAIxareme limparem-as nrrPanondentea bertnraR ou rerfuraçiíes
( 3) do sprome do r.
29) °ORldINAL Mn° DE ESPREMEDOR 'ARA ALHOS E OUTROS

USOS"

no acOrdd como ponto preceoente, tga0 do-uLo -rMO substaneXamen...te descrito. reivindicado e p e l os dOsenhOS

Abril de 19,59 2311

•

M.658 a ri de A04 de 19 1,
Roeu0Pent‘ g sEl'Uttõ .ORSULINO Nnt0
Ui) PAULO
PrixlItiíO de í¡We¡ivies "ORIGINAL PROCESSO PARA ' ORISNOX0 DE
SOPEREZCIE EM RELtVO, COM PINTURA OU
lie/OS: SÃO NA 110E OPOSTA', EADR/C0 DE
MAPAS, OTXLIZANDO-SE PÔZHA DE 4QTATO"
RUVUDIcAçãs
4 3,c) Ori ginal processo para,ohtençdo de Ini
íertiOi.00i' ir
reuvo, e'om pintura ou impreseko pe face oposta, para fabrica .
de mapas, utilizando ..$4, f0lhae de acetato, caraot erisado pelo
fato de imprimir-se, na face traseira, de fdlha de acetato trans
parente, de relativa espeseura, as linhas doo cont8rno, as
gnaçães geográficas e et su pe rfí c i es P lena s,. Pelos processos s~
rigraficoe ou proCessos t1pográficos.‘„,!muns; pela fato de ao eu.%)
Derfícies planas, tais como os mares (azuis), florestas (verd00)„
serem impressas de maneira Compacta,- ou chapada, ou p outree go,e
dalidadee.
2Q) Original processo para OvtençEe de Iiiip6rfloles
et
relêto, com pintura ou impressão na face oposta, para fali -rico.. de mapas, utilizando-se f8lhas de acetato, Como em 1, caracterf..
.zado, mais, por a f8lha de acetato, impressa como em 1, eor g
:seguir, colocada na máquina de (Vacum) forming), obtende-se •rel&
vos voltados para . a face frontal, renrasentativos doe eistemse
orográficee.
3 9 ) Original processo pare obtenção de egperfíCias
re18vo, com pintura ou impressão na face oposta, para fabrico de
ma pas,.ütilizando-se f8lhaa de acetato, como em 1 e 2, caracter!,
:cado, ainda, pelo fato de que, retirada dg máqulna de (v~:
torming). se da á f8lag de acetato o acabamento, em que Os r084
tantos acidentes, o sisteta oro grafieo e Correlatos, são pinta3
ton, manualmente, ou coà jates, e e pintura de tais relèvos
Coita na face trazeira, ou seja, na face reentrante,
4 9 ) Original processo para obtenção de sup'srficIss et
r01.8vo, com pintura ou impressão na face o p eeta, Para. fabris()
, de mapas, u tilizando-se'f8lhas de acetatO,' acórde com os iten4
Lanteriores e tudo come Cascri.to, reiVU.icadc e ilmeirgdp 210
; desenhos enéOit
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N' 133.323 de 11 de outubro do 1961.
Requerente: PULLER COMPAN - E.U.A.
Privilégio de Invençao: "APERPEIÇ0AMENT03 UM 3EPARADOROUR
DE NATERIAL PLUIDO".
REIVINDICAÇOES

I- AperfeiçoamentOs em separadores de material fluido
:ompreendendo em uma carcaça um filtra provido no meio a ser puri.

TERMO N 2 145.892 de 4 de , janeirU de 1963.
,Requereate: GENERAZ MAGNETIO INDÚSTRIA E CO .MtRCIO LTDA.'
'sXo PAULO.
: P e ivilé‘io de Iavençao: "NOVO OALENDARIO".-.
REIVINDICAÇUS
4 Novo calendario, previsto para ser aplyeado ao peenel de
por
'tua veiculo ou outra superfície metálica qualquer, caracterizado

ficado e que se encontra fluindo entre uma entrada e uma sarda,
Vieer17.1dos pelo fato do filtro consistir de um material Celular
permeá'val o resiliente, e de um fluxo purificador sendo adaptado pg
Ta passar atravás do filtro em uma direção invertida,.

2- Aperfeiçoamentos em separadores de material fluido

compreender essencialmente uma peca prismática retangular ou de ou."

inunda o ponto 1, caracterizados pelo fato do filtro consistir de

tro formato qualquer, obtida pela justaposição de duas placas, fixa,

um material em espuma.

das entre si de maneira adequada, a placa posterior tendo maior es-

3- Aperfeiçoamentos SM separadores de material fluido'
segundo o ponto 2, caractqrizadoa pelo fato do material de filtro

pessura, e formando, em sua face externa, um ou mais alojamentos re
entrantes, localizadores para blocos de imã permanente, aí estáve-.
•
.
mente encaixados e retidos; e por sua vez, a placa anterior condo

e

ser espuma de uretano,
,Li.. Aperfeiçoamentos am separadores de material fluido'

f segundo qualquer dos pontos de

' provida da aba ortogonal perihrica, contornando-a inteiramente,com
' exceçõo de longo trecho em seil lateral inferior, formando um granda:

1

a 3, caracterleados pelo fato do

filtro ser formado como uma fõlha.

e
/
^ delgado rasgo longitudinal na face inferior da peça.
2 - Novo calendário, como reivindicado em 1, caracterizado

5- Aperfeiçoamentos em separadores de material fluido'
.segund-O O ponto 4,

pelo fato de a mesma placa anterior ser provida, em sua face interna,

çara Qter174£124

pelo fato do material de filtro

formato de fOlba ter esPessura de cérea de 3

de quatro pinos ou saliâncias, em tOrno dos quais eão montados quatro

a

cala

6 innu,

Aperfeicamentos em . separadores de material fluido

discos planos, todos eles aalientando-se ligeiramente através do ras-

redundo qualquer dos pontos de 1 a 5, caracteriapdoa pela fato incluir

go longitudinal inferior da peca, discos estes em cujas faces voltadas para aquela placa são previstas marcações periféricas referente5
respectivamente aos dias da semana, algarismos da dezena e da unida.

:et dispositivo de suporte contra o qual o material de filtre reaulte

de dos dias do Mós, e meses do ano

:rensado em operação normal devido

•

--'"----antos em separadOreS de material\fluid0

marcações estas às quais corres-

:egunao qualver dós pontos de 1 a 6, carnterizedos Pelo fato do ma-

pondee quatro janelas recortadas na faca anterior da placa. para lei

:criai de filtro ser adaptado para se expandir sob a ação do fluido

Lar&
- Novo calendaí, io,

pressão de fluxos

eurificador ao fluir invertidamentes

até 2, substancial,

-

coo
tanta
cdescrito e ilustrado nos deseniees anexos.

8- Aperfeiçoamentos em sapaPadores de •material-fluido

aSeUnaO os pontos 6 ou 7, eqracterizadoq pelo fato das bordas opostas
do material de filtro setel-fl fixadas ao suporte.
A requerente reivindica de ac8rdo cm a Convenção Interna.-

rfi

cional e O Art. 21 do DebretO-Lei ri g 7903 de 27 de ag8sto de 1945,
a
Jkrióridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Paten

9-

1011, FIG. 1

tem dos Estados Unidos da Amárica, em 1 de setembro de 1961, sob na
135.572.
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