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• DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Grupo cho Trahallio
Rio, 9 sa. janeiro de 1970
Notificação
Depois de decorrido o prazo de GO
dias, a partir da presente data, aa! a
recurso dou impugnação e se nenhum
interessado do mesmo se valer ficam
notificados 03 requerentes abaixo
mencionados para .. amparecer a êste
Departamento, a fim de efetuarem a
pagamento da taxa final, dentro do
psazo de 60 dias, contados da data em
que tiver expirado tscaa.ale prato de
recurso.
Marcas Defer ";s
êi9 411.407 - Moça áMuctlé S. A.
- classe 41.
Inds.
No 416.012 - Todeschini
srodeschini S. A. - classe 41.
N: 417.891 - Cerbet - Cermet Cerâmica e Metais Ltda. - classe lb.
N9 425.847 - Het Anker Swiss
Silk Bolting Cloth Mfg. Co. Ltd. alasse. 23.
N9 425.963 .- Pó Ilex - Geléia Real
Vegetal - Pyp Aparelhos e Cultura
?ura Para Yogurt Ltda. - classe 41.
N, 432.608 - Flor de Siffses raarches Flor de Sifães Ltda. , •lesse 41.
•- Argel S. A.
N9 436.695Com
ndústria de Cachimbos para 7.-rurnariclasse 44.
,aU
Nr 142.258 . - Nlatia lbesa - In.ifistria Brasileira de Embalagens S.A.
-. classe 32.
.49 450•473 - Itatiaia Máquinas e
Equipamentos Itatiaia Ltda.elas32.
.a 32.
Nç' 555.832 - Nylok Nylok S.A.
Verragens e Ferramentas - classe
a2.
FrancisNç 456.271 - Taboense
so Jorge Veado - c'asse 41.
N9 456.461 - CrepúsculoAhme- classe 42.
ov
Nç 461.744 - Boa Idéia -. Pedro
ley erra da Silva - classe 41.
N" 464.715 - Hydepak • Fruehauf
lo Brasil S. A. Indústria de Viatuclasse 11,
_as
).‘:1 Q 473.267 - Café Baé - Casa
taeiaaldo Neves Ltda. - classe 41.
1VLilsuk ReNr 381.079 sa Milsuk
i:riga-santas e Bebidas Ltdal -- Incl. e
Com - classe 42.
7ç,ralter
N 9 582.944 - Uruba t an
c'asse 42,
Nç 481.312 •- Nlaktub --José 1VIen das • & Filho - ' classe. 41.
N. 483.569 Hanier FNIC Coraslaon -- classe 11. - Registre-se
' .1clusão feita pela seção.

a exclusividade do uso de nome lao

REMIS TA DA PROPRIEDADE ranja constante do clichê.

N9 507.065 - Verão - Cia. Ces.
tari Inds. de Óleos Vegeais
abuI NDUST
se 41.
N9 508.626 - Strassburger Strasa
N9 499.573 - Castanhas do Pari( sburger
N9 486.738 - WF - N. V. Likeurs& Cia. Lida, - classe 32.
Lassa
inds.
de
Cnocoiate
Lacta
toxerij Wijnand Fockin _ clasN9 509.692
Intergráfica
Inter.
S.
A.
atasse
41.
se 42.
S. A. Máquinas Impressoras
v 499.868 - lispost - Sonda gráfica
IN 5 481.119 - Luloia Lunardi Locesse 6.
S. A. Soc. de Óleos Nac.onais a Derenzoni & Cia. Ltda. - c.asse 41.
N9 510.439 Mire - Anderson,
DP 487.314 - Carter Real - R. J. rivados Alimenticios - classe 41.
Clayton & Co. S.A. Ind. e Com. Reynolds a'obacco Company - clasN9 499.977 - Paddock - Manufa- classe 41.
se 41.
tura de 'ialsacos imparciales, SocieN9 51!'.745
Dow Corning Cor.,
N9 487.416 - Trianon Fábrida dad Anonima Industrial, comercial poration - classe 4.
149 522.110 - Crisul
Calçados
Tranou de Bebidas Ltda. - classe y Apropecuária. - classe 44.4
No 502.1115 - Disco-jornal - Oscar Crisul Ltda. - classe 36.
42. - Registre-se sem exclusividade
classe 32.
No 526.533 - Pervinnc-Santista
do uso da designação licor de ma- Gomes Cardim
N9 502.837 Cirsan Virsan - Indus. Gers.is - classe 24.
racujá.
Nv 489.357 - Mambi's Play - Bri- Comércio Café Amendoim Ltda. - 149 537.755 ,-Vinhateiro - Angelo
nasa Brinquedos Nacionais S. A. - classe 41.
Milan' S. A. Ind. e Com. - clasN 502.897 - Samba - Etablisse- se 42.
classe 49.
N 9 490.577 - Rettina - Edson Me- m.ent Marquint Grandes Marques In149 537.926 - Bem Jesus - Fábrica
classe 42.
ternationales
deiros - classe 41.
de Ladrilhos Bom Jesus Ltda. - clas491.E50 - lanblemática
Base 15.
rolo S. A. Viti-vinicola - classe 42.
Takeda
N9 503.930 - Ribotide
149 537.989 - Pafúncio
The
N9 492.037 - Pensar C. O. Oberg Chemical Industries Ltda. - classe
Hearst Corporation - classe 32.
41.
& S. Aktiebcdag - classe 11.
Tucum5. 149 539.002 - Big Ben - The
N9 504.920 - Tuctunã
1,?.° 492.784 - Guahyra - Cia. In- Agro Industrial Ltda. - c'asse 41. Hearst Corporation - classe 32. Barolo Regisre-se com exclusão da genere.lia
N2 504.968 - Tucumã
dustrial Rio auahyba - classe 24. dada publicações impressas.
Registre-se com exclusão de ban- S. A. Viti Vinícola - classe 42.
N9 504.970 Paiol Velho - Badeiras e flâmulas.
149 539.004 - Jim Gordon - The.
Ns. 492.786 - 492.787 - Guahyba rolo S.A. Viti Vinícola - classe 42. •Hearst
Corporation - classe 32.
No 504.971 - Velho Solidário - Cia. Industrial Rio Guahyba Barolo S. A. Viti Vinícola, - clas- Registre-se com exclusão da generaclasses 31 c 36.
lidade publicações emprêsas.
42.
Charutaria seN9
N9 494.166 - Vaz
505.034
Agrobras
Agambras
N9 539.009 - Vida Apertada -•
Vaz Ltda. - classe 44.
Comercial e Industrial S. A. - clas- The - Hearst CorporatOon cias.
N9 494.911,-. Enciclopédia Para a se 44.
se 32. - Registre-se com exclusão fel.
Juventude Editôra Delta S.A. N9 505.524 - Carnais Number - ta pela seção.
classe 32.
& Company Limited 14 9 541679 - Ronfir
Eletro-MeN9 495.950 - Lures Of Fire - Au- P. J. Carro'
44. - Registre-se sem direito cê,nica Ronfir Ltda.. - classe 11.
dir Agricultura Ind. e Com. Ltda. classe
ao uso exclusivo da deerminaçâo nuN 9 543.032 - Rodeio - Churrasca.
- classe 42.
mero 1.
ria Rodeio Ltda.
classe 41.
N9 495.567 - Barranqueiro - Tor149 506.163 - Emblemática - Marefação e Moagem de Café Barran- nufactura
149
543.328
Embala
- Embala
de Tabacos Imparcialet,
queiro Ltda. - classe 41.
Sociedade Anonima, Industrial, Co- Indústria de Embalagens Especial
Comercial mercial y Agropecuária - classe 44. S. A. - classe 11.
Cisppar
NQ 495.161
1 9 566.410 - 13 - Bazar 13 Li.
NO 506.164 - Emblemática - Mae Industrial Cisppar Ltda. - classe
nufatura de Tabacos Imparciales, So- mitada - classe 11.
41.
Durval ciedad Anônima Industrial, Comer149 567.686 - Secam - Sebastião
N9 495.875 - Solumate
cial, y Agropecuaria - classe 44.
Estevão de Almeida - classe 41.
Camergos de Oliveira - classe 11.
149 568.116 - Junqueira - IndúsN9 506.165 - Combinados
N9 495.9'19 - Malho - Joviro
nufacturss de Tabacos amparciales, tria de Porcas e Parafusos Junqueira
Grigolli
classe 41.
N9 496.574 - Presépio aa Inds. Sociedad Anonima, Industrial, Co- Ltda. - classe 11.
Reunidas Presepio Ltda. - classe mercial y Agropecuaria - classe 44.
149 569.673 - `Juntauto
Casa
41. •
das Juntas Ltda. - classe 31.
N9
506.166
Emblemática
•
a
MaN9 496.636 - Tsuanin - Ind. e
N9 5711.275 - Gold-Bag Inclusa
de Habaeos Imparciales,
Com. de Máquinas Agrícolas Tsurnin nufactura
de Malas Gold-Bag Ltda. Sociedad .Anonima, Industrial, Co- tria
S. A. - classe 11.
mercial y Ogropecuaria_ - classe 44. classe 24.
TothN9 496.930 -. rountain
149 575.232 Griffith - Labs.
149 506.764 - P Polenchi Indúsmana of Fali Mall Limites/ - classe tria
Griffith do ratill S. A. - classe 4.
Brasileira
de
Prods.
Alimentícios
44.
149 582.855 •-- Alhambra - Ind. e
41. - Registre-se sem di- Com.
N9 496.931
Rota. - classe
Consulate
de Pregos e Afins Alhanibra
à exclusividade do uso da letra Ltda.
mans to! Fali 1Viall Limied
classe reito
- - classe 11.
P.
44.
N9 586.514 Rumo e. Venus ~CP
N9 506.944 - Larangette - AnNo 497.390 - Emblemática - The derson,
Fernando
Carvalho Gomes - classe
Clayon
&
Co.
S.
A. IndúsAmerican. Tabacos/ Company - clas- tria e Comércio - classe 41.
32. - Registre-se com exclusão de
se 44.
publicações em geral.
N9 498.183 Café Nossa Senhora No 506.951 - Emblemática - N9 594.478 - Usibras
José
da Abadia - Marco Paulo Arruda Mania, S. A. Balas e Caramelos - rique de .Acittino e Albuquerque 4, /asse
Duarte - classe 41.
Registe-s.a sem direito cluçsr 11.
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....As assinaturas vencidas poderão' ser suipensas sem prévio
aviso,

•-• Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assin,xtura deve ser
CMGPII 00 cansaço oa PUBLiCAÇaEla
emeea oA •cçan oa stanaelo
As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA
CARNEIRO .FLORIANO GUIMARÃES solicitada com ,intecedência de
é matéria retribuída, nos casca de
trinta (30) dias.
érro ou omissão. deverão ser
DIÁRIO
OFICIAL
Na parte superior do ande.
formuladas por escrito à Seção
caça° ia
rê.ço estão consignados o número
de Redação, até o quinto dia útil
111"çile Ise oubiletelaa. do axpedierrne do Capar‘orrelaael
do talão de regist.o c'a iwinatura
.subseqüente à publicação no
Nacional de Propriedade rnduatriai d, Mrntshirle
e o mês e o ano em que findará.
ISrgão oficial.
de irdizetrla e do Cornarei°
A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h3Oni.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRIO PEREIRA

Imptcsso.nas OfIcaus co Cepartamknio cie trepanas Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Os originiais, devidamente
Capital e Interior
Capita? e Interior:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre •.....
NCr$ MOO Semestre
NCr$ 13.50
grafados em espaço cois, em uma Ano
NCr$ 36,00 ;Ano
NCr$ 27.00
só face do papel, formato 22x33:
-Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras serão res.
Ano
NCr$
39.00
Ano
NCr$ 30.00
Elr•41
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
•-•
O
preço
do
nãniero
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01.
exceto as para o exterior,' que
se do mesmo ano. e de NCr$ 0.01 por ano se de ânos anteriores.
sempre serão anuais.
N 9 596.340 - Malherbe - Dr. Raul
Gotilla - classe 36.
N9 597.266 - Montemar - Confecções Montemar Ltda. - classe 23.
NI 605.315 - Gerson - Gerson
.ékr n.es Metática.s Ltda. - classe 5.
N9 605.551 - Ra° Comprido - Pastelar;a e Bar Rio' Comprido Limitada
- classe 41.
N9 609.372 - Ciplastmon - Ciplastraol Ind. e Com. de Plásticos e
Moldes Ltda. - classe 11.
melga S.A
N9 615.559 - Inelca
Ind. Eletrônica - classe 15.
N9 615.578 - Embiemática - Soe.
Radio Marconi Ltda. - classe 15.
N9 617.336 - Pa.ratodos - Mário
Custódio Rodrigues - classe 41. Registre-se com exclusão feita pela
Fera°.
N 9 617.694 - A. te O - A. & O.
Arte e Objetos Ltda. - classe 15.
617.899 - Focinhos do Rio
Vestia - Aguas Minerais de Minas
Gerais S. A. - Ilidrominas - classe 4?.
N9 617.899 - Pocinhos do Rio Verde - Aguas Mliacrals de Minas Gerais S. A. - Bldrotninas - classe

N ç' 621.920 - Magy - Artefatos
Metálicos Nua Ltda. - classe 16.
1•1 9 622.583 - L'obera S. A. Primeira Indústria Brasileira de Feltros
Llobera - S. A. - c'asse 31.
N9 623.538 - Dal/adéa - indústria
de Artefatos de Metais Dalladéa Limitada - classe 5.
aa* 623.704 - Microvid - Fibravio
S. A. Fibra de Vidro - classe 16.
No 628.521 - Cha,paclinha - Costa
Nardelli Bebidas Limitada - classe 42.
IV 628.583 - Sedarco - Sedareo
- Repreesentações e Comércio Ltda.
- classe 50.
N P 629.750 - Simanbor - Cerealista Simanbor Ltda.
classe 41.
Na 629.971 - 73 - Bar e Lanche 73
Ltda. - classe 41.
alst 620.256 - Sukne. F. L. Kanitz
Inda. gahnicas Ltda.. - classe 41.
No a30.278 - Biguano - Martins e
Silva Ltda.
classe 41.
N 9 630.374 - Citral - Citral Com.
Imp. e Exp. de Frutas Ufa, classe 41.
N9 630.460 - Separe-Leve -- Super Mercados Separe-Leve Ltda. -

42.
classe 42.
N 9 618.504 - Escola R. Remington
N e 630.524 - Jatara - Ind. de isoe- Escola Remington S. A. - clas-

lantes Térmicos Ltda. - classe 5.
1e9 630.529 - Baixa o Santo - A.
Paranhos - classe 42. - Registrese com exclusão feita peta seção.
No 430.530 - Desce o Santo - A.
Pararmos - classe 42. - Registre-se
com exclusão feita peia seção.
N* 630.883 - Megar Produtos Alimentidos Ltda. - classe 42.
249 631.020 - Quadra - Quadra
Imóveis Ltda. - classe 16.
4 41.339-À Panaderil - A Pa19
nadei' Ltda. - classe 42.
149 631.554 - Antrim - Z. 1. Da.
Pont de Nemours And. Company classe 36.
LniLda - chasSI; E.
No 631.388 - Dada - Bebidas
r . l9.785 - Adélia - Sa.tyro V. Dadr Ltda.. - classe 42.
Sasclasse 41.
10 631.661
Jamaris - Bar e
N.' a:1.SM - Seara - Pedras Seca- Lanchea
Jamais Ltda. - classe 41.
/ !.$ç1 a - classe 16.
Na 631.616 - Gaveder
Goveder
•
N:
21.181 - Manta, - Alauta - Gorduras Vegetais e Derivados
0. A. - ela=
S. A. Ind. e Ccf,/, - classe 33.
se 50.
N: 618.745 - Farinha de Mandioca. Marli - Teixeira &adira; is Cia.
Ltda. - classe 41.
-Na 619.433 - Café Monte Verde
Lavorentl, Ochluse & Cia. Ltda.
- classe 41.
N9 619.711 - Almenara - Importadora Almenara,Ltda. classe 11. Registre-se, com exchusão feita pela
arção,
N o 619.740 - Dolomitas
tas Ind. Metalúrgica Ltda. - dane
11 - Registre-se com exdusão feita
peia seçil o.
Ne 1;19.784 - Pecarmo Pecamo
A --

V,

No 631.620 - Cnpa - Cia. Lidastilai Nordestina de Produtos Alimentícios - classe 42.
IV 631.779 - Jecirl
Di Stefanu
Mariano
classe 42.
N 9 631.780.- Fricopal - Prigorifico Pricepal Ltda. - classe 41.
No 632.C36 - Cin.frita - Di Stecano Mariano - classe 42.
N 9 632.328 - Açucena - Jankiel
Zylberkan
classo 16.
149 632.441 - 0/d Mill Indústria de Bebidas Milani -S. A. - classe 42.
No 632.745 - Marboro - José Gomes de CairWho - classe 42.
149 632.964 - Caraya - Mário Po~ias
'
Terrivel - classe 42.
INT 9 633.126 - McCann Ericksori
- 1VIsCann Eackson Publicidade Limitada - classe 38.
No 623.682 - Bibop
Cia.. Cervejaria Frinceza S. A. a-, classe 42.
149 633.981 - Crie/ - Orle/ - Empreendimenlos Imobiliários S. A. classe lá.
N o 634.006 - Anel - Criei -Empreendimentos Imobilairlos S. A.
- classe 41.
' 149 634.007 - Orle].
Orlei Empreendimentos Imobil iários S. A.
- classe 42.
No 634.017 - Canajil - Waldyr
Diogo de Siqueira Filho - classe 42.
LaccasoNo 634.048 - N. B.
no Ind. e Com. de Bebidas Ltda. -claase 42.
IV 634.231 -- Pai Quito - Irmãos
Carneiro Ltda. - classe 41.
149 634.248 - Brio Unilever
teci - classe. 41
819 634.249 - Biskin - Males-ar
Limited - classe 41.
149 634.382 - Cortene Piram Pe&ti ia Cia. Ltda.. - classe 41.
24 9 634.268 - Inul - Inui & Cia.
Ltda. - classe 41.
No 634.663 - Modelar - Serralheria Modelar Ltda. - alasse 16.
No 634.801 - Veleiras/and - Tecldoa Vela Ltda. - caasse 23.
No 634.830 - Morro Vent? -. 1 a.actua', Ochluse dr Cia. Ltda. classe 41.

As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A remessa de vaiares, sempre a favor do Tesoureiro do Departantento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecitnentos quanto à sua aplicação.
Os suplemeatos às edições
dos órgãos oficiais só serAn remetidos aos assinantes que os soli
citarem no ato da a..,:inatura.
DP 634.638 - Gono - Indústria
blecS.'nica, Gano Ltea. - classe 11.
No 635.094 - Criançcaandifa Criançolandla Modas Infantis Limi
-tadclse36.
149 635.457 - Karstea - Cia. Textil /Carsten - er,SSe 23.
N9 635.689 - Aia - Ala Engenha.
ria Ltda. - classe 16.
No 636.C28 - 1-Isopor - Isopor
Ind. e Com. de Plásticas S. A. classe 15. - Reeastre-Es cora exclusão de pratos para ornatos.
No 637.823 - Seis de Novembro Mercearia Seis de Novembro Ltda.
- &asse 42.
Na 610.752 - 640.783 - Giro W. Silva - Comércio e Representações Ltda. - classes 42 e 43.
No 640.862 - Coberi/ Colamarino S. A. Metais e Ligas - classe 5.
No 641.581 - Cansaltran - Cansultran-Consultoria e Execuções do
Projetos de Transito S. A. - classe 50.
No 641.795 - Emblenvalca - Tanoeiro - Indústria e Comércio de
Vasfbaanes Ltda. - classe 42.
No 642.653 - liame Fittings
liame Fittings cio Brasil S. A. classe 21.
IV 642.740 - Recuper - ~per
Ind. e Com. Ltda. - classe 5.
149 643.082 - Vital - Eletro Metalúrgica Vitalba Ltda. - classe 5.
149 643.093 - Danon - Confecções
de Roupas Danos Ltda. - classe 36.
Na 643.28a - Flor Santasnarense
- Walter da Casta Oliveira classe 42. - ReOstre-se com exclusão feita pela seaão.
14 , 643.240 - F. F. Botelho P. P. Botelha Equipamentos Agrícolas Ltda. - classe 6.
643.4e7 - Capri - Transporte
Capri Ltda. - e'esre 50.
No 643.729 - Eampla.s - Empias Indústria. e Comércio de Plásticos
S. A. - classe 4.
149 645.177 - Prima -- Prima Metro Domésticos - 8. A. - classe
15.
149 645.524
Coda=
Coop
Consumo dos Bancários do Rio Grande do Sul Ltda. - classe 15.
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N o 646.068 - Codene - Cia. Rio-

grandense de negócios S. A. - classe 15.
N9 646.400 - M. - Marfinit.e
Produtos Sintéticos Ltda. - classe 15.
Karibe
N 9 646.913 - Karibê
S. A. Ind. e Com. - classe 15.
Podce.lana
N9 648.301 - Pip-Pip
Industrial Paraná Ltda. - classe 15.
N9 648.753 - Socdil Ecodil S.A.
Emprêsa Comercial de Importação classe 15.
Metalbec - Egon F.
N9 649.041
Becker & Cia. Lida. - classe 15.
N9 650.139 J Aque:a Rosa Amarela
- Aquela Rosa Amarela Bar e Restaurante Ltda. - classe 42.
N9 650.167 - Bolicrinelo - Diversões Bolichinelo Ltda. - classe 42.
No 650.577 - Tabas - Tabas Bar
Ltda. - classe 42.
Manoel
N9 650.699 - Itatinga
Bento Lima - classe 42.
No 650.859 - Cotimate - Tintas
União - Ltda. - classe 16.
N9 650.935 - Affan - Construtora
Affan Ltda. -.classe 16.
N9 650.974 - Ginater - Ginafer
- Comércio de Materiais para Construções Ltda. - classe 16.
No 659.629 - Pagoda - Cia. Industrial N. S. da Conceição - c,Saasse
B3.
N9 694.116 - Airosa - Confecções
Airosa Ltda. - classe 36.
NO 694.663 - Minaexport - Minaexport Minérios e Exportação Limitada - classe 4.
N9 712.939 - Benfenati Benfenati Estampados Metálicos Ltda. classe 11.
N9 812.180 - Major Jorge Katagi
& Cia. - classe 23.
N9 816.531 - Brevet - Leo Kolm
- classe 11.
N9 834.579 - Vedose - Ary de Almeida Campochão - classe 31.
Titulo de estabelecimento deferido
NO 643.199 - Delo Duro - Luiz
°Bandeira de o Mello - classes 32, 41
42 e 43.
NO 643.072 - Villa Rica Motel
Country Club - Inbrastur S. A.
Incorporadora Brasileira de Empreendimentos Sociais e Turistico5 - elas/a se 33.
NO 643.122 - Teatro das Nações Hugo Sehlesinger - classe 33.
N9 ta:Z.216 - Procir - Procir Com. e Ind. S. A. - classes 8, 6 e
11.
NO 496.382 - Esca-Auditores - Esca-Auditores S/C - classe 33.
N: 542.717 - A Triunfal Tecidos
- A Triunfal Tecidos Ltda. - classes
12, 22 e 23.
No 611.928 - Mecânica Paulista Soc. Mecânica Paulista Ltda. classes 11 21, e 33.
NO 618.757 - Edifício Quissaman Atina Maria de Queirós Mattoso -classe 33.
Sinal de Provaganda Deferido
NO 614.674 - Praia Grande Clube
Conjunto Turística - CabreUva-Enapreendimentos Imobiliários S. A. classe 33.
Frase de Propaganda Deferida
No 620.305 - Copatour - Unia
Produção Bel Air Viagens - Lei Air
Viagens Ltda. - classe 33.
'N o 617.001 - Óticas Califórnia Servem do Operário ao Milionário Óticas Califórnia Ltda. - classe 8.

N9 615.394 - Estrela - Diomar
Bisolla - classe 46.
No 0322.779 - I. F. - Alberto Plácido Júnior e Alfonso Estavas Fabáro - classe 38.
N9 632.309 - Conhaque Madrirey
Aimar Penna Rey - classe •2.
N 9 632.919 - Modelar Josek Frydman - classe 15.
641.141 - Alô - Agro-Industrial e
Comercial Aguapei Ltda. - classe
41.
NO 641.289 -- Vimasa - Vimasa
Vidros Manilha Ltda. - classe 14.
N9 641.630 - M. C. - Tintas
M. C. Ltda. - classe 38.
N9 641.698 - Cresval - Cresval
S. A. Dist. de Valores - classe
25.
N9 641.699 - Cresval - Cresval
S. A. Dist. de Valores - classe
38.
NO 641.872 - Wagemec - Ltda.
Oficina Mecânica - classe 38.
N9 643.116 - Requinte - Requinte
Esporte e Luxo Ltda. - classe ?B.
NO 643.348 - Artes -Antônio Fernandes Moura & Cia. Ltda. - classe 8.
No 643.348 - Artes - Antônio
Fernandes Moura - Cia. Ltda. classe 8.
N9 643.508 - Asa Branca - Emprêsa de Transportes Asa Branca
S. A. - classe 38.
NO 643.633 Dourado - Waldemar
Simoni de Dourado - classe 11.
Títulos de Estabelecimentos
Indeferidos •
NO 539.328 - Supervolk's - Supervolk's Ltda. - classes 6. 8, 11.
21 e 39.
N9 608.042 - Carfer - Ca,rfer Ind. e Com. de Móveis S. A. classes 6, 8 e 40.
No 641.965 - União - Manoel Felix da Silva - classes 33, 41, 42 e
43.
_Sinal de Propaganda Indeferida
N9 538.607 - Pirani - Casa Piraai S. A. Comércio e Importação classes 1 à 49.
Apresentem novos exemplares:
No 426.693 - Irmãos Soares & Cia.
Limitada.
N: 454.589 - Vicente Soares.
No 455.501 - Moageiras Piauienses
Limitada.
No 513.471 - Sogar S. A. Sociedade
de Organização Geral e Abastecimento de lojas.
N9 612.961 - Rubens Sarmento.
NO 641.859 - Humberto Pustiglione.
NO 643.482- Ferragens Danpi
e Com. Ltda.
NO 643.725 - R. P. Importadora
Exportadora e Comércio Ltda.
Exigências- diversas:
N9 494.413 - Orelhana, RUSSO &
Cia. Ltda.
NO 538.380 - Cia. Gastou Indústrias
de óleos Vegetais.
N9 538.378 - Cia. Ge,stol Indústrias
de óleos Vegetais.
N9 542.676 - Canino Ferrar! S.A.
Ind. e Com.
N9 613.099 - José Fernandes de
Oliveira Lopes.
NO 620.558 - Irmãos Tanabe Limitada.
NO 623.155 - José Barros Hurtado.
NO 628.645 - Cia' de Saneamento
do Paraná - Sanepar.
NO 631.338 - A. Panaderil Limitada.
NO. 641.886 - Francisco Afonso

Nome Civil Deferido
No 631.948 - Igreja Assembléia de
Deus de Governador Valadares Igreja Assembléia de Deus de Governador Valadares.
N9 643.094 - Sesi Johashi.
Marcas indeferidas
No 643.402 - Amo Nilson & FiNo 493.248 - Vin Blanc - Cia. lho.
Comissária Alberto Bonfiglioll classe 43.
No 643.706 - Pin-Aparelhos Para
No 497.700 - Jtalwagen - Auto Parque Infantil Ltda.
Mecânica italwagen Ltda. - clas- N 9 644.566 - Venlan
se 38.
Limitada.

Diversos

Indústria e Comércio Trorion Soa
ciedade Anônima (Opoente da patente PI t. 154.023).
Redutores Transmotécnica Sociedade Anónima (opoente da patente
PI t. 154.047 - PI t. 154.049).
Alfred Taves Gmbh (opoente tia
pat. PI t. 154.153).
Ind. e Com. Nakata Limitada
(opoente da pat. PI t. 156.326).
Trivellato S. A. Engenharia Ind.
e Com. (opoente da pat. PI têrmo
n9 157.361).
Volkswagen do Brasil Indústria e
Comércio cie Automóveis Sociedade
Anónima (opoente da patente MI
t. 167.767).
Samira Ind. e Com. Sociedade
Anônima (opoente da patente MI
t. 170.524).
Microlite S. A. Indústria e Comércio (opoente da patente MI têrmo
:A t: 172.254) .
Ernesto Rothschild S. A. Indusiria e Comércio (opoente da patente
MI t. 172.368)
S. Paulo Alpargatas Sociedade
A
ntri8-15i9m) a. (opoente da pai. MI t.

N9 519.509 - Bazar M. M. Litda.
- Aguarde-se.
N9 334.250 - Unilever Limited.
- Aguarde-se.
No 635.540 - José Inácio Filho.
- Aguarde-se.
N9 641.362 - S. T. S. Serviço Telefônico de Suzano Ltda., - Aguarde-se.
No 642.624 - Eximport S. A. Exportação e Importação de Comestíveis. - Aguarde-se.
No 642.672 - Trefil S. A. Paulista de Trefilação. - Aguarde-se.
Ns . 642.674 - 642.677 - Trefil
S. A. Paulista de Trefilação. Aguarde-se.
N9 643.026 -- Waldemar Rodrigues
Pedra. - Aguarde-se.
No 643.040 - Hélio Morsch. Aguarde-se.
NO 643.060 - -Modas Herz Ltda.
- Aguarde-se.
NO 643.212 - Orlando de Barros
Silva. - Aguarde-se.
No 643.344 - F. F. Botelho
Equipamentos Agrícolas Ltda. Aguarde-se.
Relógios Brasil S. A. e • Emprêsa
No 643.345 - F. F. Botelho Brasileira de Relógios Hora SociedaEquipamentos Agrícolas. Ltda. - de Anônima (opoentes cla . pat. MI
Aguarde-se.
t. 175.524).
Inajá, Artefatos, Copos, EmArquivamento
balaaens de Papel Ltda. (opoente da
MI ,t. 177.260).
Foram mandados arquivar os pro- pat.
Ind. de Artefatos de Borracha e
cessos abaixo:
Piddicos Pta'anoa Ltda. (opoente da
N9 48.5.731
W. A. Simões Dias pata MI 1. 178.722),
S. Paulo Alpargatas S. A. (opaca,& Cia. Ltda.
N o 585.863 - Sabores do Brasil te da pat. MI t. 180.242).
Ferci Propaganda S. A. (Opoente
S. A. Ind. e Com.
NO 622.105 - Credimobil S. A. Ad- da pai. MI t. 180.965).
•
Projetores Cibié do Brasil Sociedaministração Imobiliária.
de
Anônima
e
Volkswagen
do
Prasil
Ns. 627.925 - 627.926 - 627.928 Joir Palhano Neves e Osmar Bota- Ind. e Com. de Automóveis Sociedalho Cavalcante. - Arquivem-se os de Anônima (opoentes da pat. Ml.
i. 181.031) .
processos.
&&&&&
Resil S. A Ind. e Com. e Carrocerias Nicola S. A. Manufaturas
DIVISÃO DE PATENTES
Metálicas Fabus Associação Nacional
dos Fabricantes de carrocerias para
Oposição
Ónibus (opoentes da pat. MI t. rsúmero 181 093).
Sul Fabril S. A. e Raymoncl SoInd. Química Mantiqueira S. A.
(opoente da pat. MU têrmo número ciedade Anônima Indústrias de Roupas opoentes cia pat. MI t.
/27.832).
Aramificio Vidal S. A. e Conidure te 131.694).
Chapas Perfuradas Ltda. (opoente da 'Projetores Ciolé do '73rasi1 Sociedade Anônima (opoente da oat. MI t.
pat. MI têrmo n9 136.953).
f,/ie Reliance Eletric And. Engi- 184.242 - MI t. 184.243 - MI t.
neering Company e Inda. Filizola n9 184.248).
S. A. (opoentes da pat. MU termo Reis. Ind. e Com. de Artigos para
Festas Ltda. (opoente da pat. MI
n9 141.419).
t. 184.259).
Usafarma S. A. Ind. Farmacêuti- S. Paulo Alpargatas S. A. (opoenca (opoente da pat. PI têrmo nú- te da pai. MI t. 184.418).
mero 141.815).
Máquinas Excelsaor Ind. e Com.
Wilson Mansour (opoente da pa- S. A. (opoente da pal. MI t. mitente MU' têrmo no 146.778).
mero 184.4401 .
Volksvagem do Brasil Ind. e Com.
o..onte da f.U.t.
de Automóveis S. A. (opoente da Fraudamo CnhOS
MI t. 185.391).
patente PI Ur= n 9 148.190).
Util S. A. 'nets. Mecânicas
Robert Bosch GlVIBH (opoente da e Siair
Metalúrgicas topsaaa: da patente
patente PI têrmo n9 149.020).
MI t. 185.856).
Microlite S. A. Ind. e Com. Cia. Paulista de Chenille (opocute
(opoente da . pat. PI termo número da pat. MI t. 185.930).
150.201).
S. Paulo Alpargatas S. A. (opoenAramificio Vidal S. A. (opoente te da pat. MI t. 185966).
Metalúrgica Oriente S. A. e Daca
da patente PI tênia° n9 150.874).
Crown Cork do Brasil 8. A. (Ro- S. A. 1,nd. Com . (Cpoentr..'s da palhas Metálicas) (opoente da patente tente MI t. 185.997 - MI t. 1(5.998)
nasalam S. A. Inds. Elétricas
PI têrmo n9 151.399).
(opoente da pat. MI t. 188.224).
Ind. de Máquinas Agrícolas Nar- Fábrica de Estojos Carlos Gemes
dini S. A. (opoente da patente MU Ltda. (opoente da pat. MI t.
têrmo n9 151.592).
meto 186.232).
Rotulagráfica Ltda. - e Matcan
Embalagens Ltda. (opoente da pa- Pedro Penna Falirias Itapoelice da •
pai:. • MI t. 136.588).
tente PI têrmo n9 151.936).
Saad & Cia. Ltda. e s. Paulo
Fundição Tupy S. A. (opoente da Alpargatas S. A. (opoente da pa t enpatente PI t. n o 152.116).
te MI t. 186.937).
Tecmafric Máquinas e Equipamen- Joiaduque S. A. Ind. e nig).
tos Ltda. (opoente da patente PI têr- (opoente da pai. MI 1. 188.463).
mo n9 151%906).
Alberto Villac (opoente da a t
Petróleo Brasileiro 5 .A. Petrobrás MI t. 188.l.44)
(opoente dapate.nte PI têrmo número 153.005).
Diversos
NO 643.060 - Modas Herz Ltda.
(opoente da pat. PI têrino lutam No 193.748 - Alfa Rcwo Si. .1.
Arquivado
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Dive;sos

B. Silva timpugnante do têrme
sa 374.014). -- Defiro a impugnação..
'

(veias e alterações de nome

do titu lar de processos
Faattni mandadas anotar nos
processos abaixo mencionados
as seguintes transferências e
alterações de nome do titular
cie processes:
Alvorada Materiais de Construção
S.OS. e Cia. de Cimento Portiand
Arscraele. (transf. para seu nome da
merca Alvorada n 9 397.281).
Exigências

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)
Oldt Ind. e Com. de Instrumentos
e Peças de Aviões Ltda. (no recurso
interposto ao indeferimento do 'termo n9 498.650 marca Oldi).
Supoosom S. A. Discos Virgens
Eletrdnica e Equipamentos de Sons
(no recurso interposto ao indeferimer,to do termo n9 500.815, marca
Audioznatic).
Semp Rádio e Televisão S. A. (no
recurso interposto ao cleferimenlo do
termo n9 599.184 marca Simps).
Superscm S. A. Discos Virgens
Eletrônica e Equipamentos de Som
(no recurso interposto ao indeferimera() do t. 517.791 marca S'esersom) .
Cluett, Peabody & Co., Inc. (no
recurso interposto ao indeferimento
do t. no 531.317 marca Sanforizada
Plus).
Petrmaimica Brasileira Copebras (no recurso interposto ao arquivamento do termo n9 560.766 marca
Copabras).
Plásticos Balnastic Ltda. e Interplastic S. A. Indústria e Comércio
(no recurso interposto ao deferimento do têrmo n9 541.107 marca Tal-

Cumpra exigências:
Vetot
Raeffner Aktiengesellschaft
(junto ao registro n 9 212.853).
Metalúrgica Oriente S. A. (no - reChapas Y Flejes Sociedad eu Comandita por Acciones (junto ao re- curso interposto ao deferimento do
termo n9 583.814 marca Oriental).
gistro n9 214.3111.
Carlos Pereira Inciso Químicas Sociedade Anônima (no recurso interD'versos
posto ao indeferimento do têrmo
n9 612.776, marca Brilhante Jóia).
lax Haofeli (junto aos registros • Beneficiadora Têxtil S. Leopoldo
vs. '133.969 - 239.969 - 239.9701. S. A. (no recurso interposto ao in-- :A-raive-st! o pedido de anotação deferimento do termo n 9 614.083
1-larisf. por falta de cumpri- marca Beneficiadora Têxtil S. Leoa ,cle exigência.
poldo - têrmo n9 614.085 marca BeItioaud (junto ao registro número neficiadora Têxtil S. Leopoldo 2e6.490). - Arquive-se o pedido de termo no 614.087 marca Tinturaria
aneinção de alteração de nome por São Leopoldo - termo n9 '614.089
fa:tc de cumprimento de exigência. marca Tinturaria S. Leopoldo).
José Maria de Souza e Melo (jun- Aguas Minerais de Minas Gerais
to ao registro n 9 233.498). - Argui- S. A. Hidrominas (no recurso ino pedido de anotação de terposto ao indeferimento do termo
troo:Veraneia por falta de cumpri- n9 617.902 marca Araxá).
nier to de exigência.
J. 8,z E. Atkinson Limited (no reRodrigues Com. e Ind. Li- curso interposto ao deferimento do
s-In:arta. (junto ao registro n 9 349.100) termo n9 619.880 marca Fina
- a• rquii a-se o pedido de anotação Touch).
Bicicletas Monar/: S. A. (no,rede o'ansf. por falta de cumprimencurso interposto ao deferimento do
to tte exigência.
têrmo n 9 620.302 marca Monlart).
í.loate Paimolive Ccnipany (junto
ao redistro no 349.314). - Arquive- Fábrica de Roupas Epsom Sociedase c. pedido de anotacão de alteração de Anônima (no recurso interposto
de oome por falta de cumprimento ao indeferímento do termo número
620.775 marca Edson).
do o:do:alicia.
Ciech, CentralP, Irredortowo-ElasO.rtao csca Distribuidora de Pesca- nortowa Chemikalli (no recurso indea Ltda. (junto ao termo número ter-oesto ao indeferimento do termo
.33) . Arquive-se o pedido de ar 620.930 marca Foton).
vr :,..tcão de transf. por falta de
Edson Medeiros (no recurso interamo tainento de exigência.
iesto ao deferimento do termo núa: ooidos Preludio S. A. Indústria mero 622.636 marca The Piaste:ar
.
e Comércio (junto ao termo número Club)
Alcan Alumínio do Brasil Socie- Arquive-se o pedido de dade
Anônima (no recurso interpos2. C
3 de transferência por falta
to ao deferimento do termo número
•
1.rrir,rImento de e:dg:meia.
626.268 marca Rochedo).
e Com. de Rolos para Pin- Socil Pro Pecuária S. A. (no rear: a :,:aniniar, Ltda. (junto RO termo
inter p osto ao deferimento do
n9 G13.736). - Arquive-se o pedido curso
de anotação de alternaão de nome Virmo n9 628.161 marca Socid).
roca falta de cumprimento de exirdepaodent Litai , ed (no i recurso
ati-olcfa .
intarposto ao d fetimento do termo
n9 6410.655 marca Polident).
WCAO DE RECURSOS
M. Xlein & Irmão Ltda. (no recurso interposto oro indeferimento
Rrezirsos interpostos
cio termo n9 642.203 marca Alfaiataria Vantajosa).
Olhou Bezerra de Mello, 74iação e
'..I•ecciagem S. A. (no recurso inter- Indústria e rlomércio Atlantis
acoito RO deferimento do termo nú- Brasil Ltda. (no recurso interposto
ao Indeferimento do terino número
nom 474.140 marca Carmen).
- 43.483 marca Duragloss).
Casas Gaio Marti S. A. (no recuas° interposto ao indeferimento do Pinguinho de Gente (no recurso
termo no 436.144 frase Na Seleção Interposto ao indeferimento do termo n9 646.770 marca Ginasio Alvode Puinzena Você Gania Mais).
rada).
Alitiebolagel Electrolux (no recurroj biterposto ao deferimento do têrRetificação de Ciirliés
491.353 marca Assistente).
ao
N9 645.142 - Ultra Sensível ai talúrgica Alfa S. A. Comércio
ZudOstria e Importação (no recurso Karl o) S.A. Irrmwtadora e Distribui5-.1 • ::rylsto ao deferimento do têrmo dora --- Classe -- publicado, em
Las 495.469 marca Alpha).
•

N9 '716.358 - Ora osu1loo-9:a; e. A. Engenheiros e Consultores -- Con.sulbras S.A. - Engenharia e Censultores - Clichê publicado em 19 de dezembro de 1959.
N9 718.531 -- Administer - Administer Administração e Representações Ltda. - Classe 50 - Clichê
publicado em 19-12-1969.
No 718.849 - Café Rezende - Jeverson Aparecido Matos - Classe 41
- Cliché' publicado em 19-12-1969.
NO 733.547 - IRPA - Indústria Irmãos Parte? Ltda. - Classe 4 - Cliché roblicado em 19-12-1989.
N9 Hichi Indústria e Co
mércio Eletro Metalúrgico Ltda. Hichi Indústria e Comércio Eletro
Metalúrgico Ltda. - Cliehe publicado em 19-12-1939.
N9 733.571 - Enchi - Hichi - Indústria e Comércio Metalúrgico Limitada -- Classes 8, 33 e 40 - 'Clichê
publicado em 19-12-1969.
N9 '736.500 - Jandira
Panificadora jandira Ltda. - Classe 41
Clichê publicado em 19-12-1969.
No 184.582 - Charade - Bar e
Aperitivos Charade Ltda. - Classe
42 -Clichê publicado em 7 de julho
de 1967.
NO 784.586 - Mug
Jurban
Elage Ltda. - Classe 16 - Clichê
publicado em 7-7-1957.
NO '784.587 - MUG - Jurban &.1
Elage Ltda. - Classe 33 - Clichê
publicado em 7-7-1967.
NO 784.589 - Confecções Woltre Wulf & Tregier - Classe 36 - Clichê publicado em 7 de Julho de 1967.
NO 184.592 - Ferragens jotacacio Ferragens Jotacácio Ltda. - Classes
1, 11, 15 - Clichê publicado em '7
de julho de 1557.
N9 784.597 - J. Pillischer - Sociedade Argentina de Imp artacion Eugênio M. Etchegoin Sociedad Anonima Comercial e Industrial - Classe
10 - Clichê publicado em '7 de julho de 1987.
NO 7434.599 - Rettini - Fausto
Retini - Classe 50 - Clichê publicado em 7-7-1937.
N9 78,P.601 - EL - Milton Gimines
- Classe 50 -- Cliché publicado em
7-7-1957.
N9 71 , .614 - Cirufi rm - Ciruhlrn
Inclilgria, e Comércio de Plásticos Limitada - Classe 28 - Clichê publ icado em 7-7-1967.
N9 184.616 - Edifício Sayonara Condomínio do Edifício Sayonara,
Clas.se 33 - Clichê publicado em '7
de julho de 1967.
No 794.624 Bento-Car - BentoCar L.da. - Classe 21 - Clichê pu-:
blicedo em 7-7-1967.
NO 784.641 - Edifício Itaquatá Condomínio do Edifício ltaquatá, Clasae 33 - Clichê publicado em 7
de julho de 1957. N9 784.644 - Inteapar - Internar
- Intercomunicadorea Paranaense Limitada - Classe 8 - Cliche publicado em 7-7-1937.
N9 784.610 - Revista do -Comércio e Indústria - Editora Comercial
Ltda. - Classe 32 - Clichê publicado ein 7 de ;;ulho de 1967.
NO 784.372 - M.E.T.I - Montenge Monteg,em e Engenharia Industrial Ltda. - Classes 16 e 33 Clichê publicado em 7 de julho de 1937.
NO '784.683 - O Oculista - Souza,
Franco Ltda. - Classe 8 - Clichê
publicado em 7-7-1967.
N9 184.694 - "11" - Bazar "11"
Ltda. - Classe 15 - Clichê publicado em '7-7-1967.
NO 784.702 -- Motivo - Motivo Pisos e Revestimentos Ltda. - Classe 16 - CliCuÔ publicado em '1-7-1967.

Janeiro de 'J970
NO 784.704 - Esconditlinho Erna
Nathan - Classes 41, 42 e 43 - Clichê publicado em 7-7-1967.
NO 784.705 - Os Carrascos do . Ritmo - Ibrahim Soares Magalhães Classe 33 -- Clichê publicado em 7
de
de 1967.
NO 784.706 - Os Cururrons - Realcei Rodrigues Batista - Classe 33 Clichê publicado em 7-7-1987.
N9 784.709 - Emoreza de Publica,ções Atualidade
EmprOart
Pulal,le ações Atualidades Ltda.
Clichê publicado em 7-7-1-337.
No 784.724 -- Capiseira Mirim Joaquim Pires Soares - Classe VI •-Clichê publicado em 7-7-1907.
N9 784.733 • Honda Mote; Co. Li:
initada - Honda Kogyn Kabushikki
raisaia (Honda ,.t/lotcr Co. Ltd.) C3esse 6 - Clichê publicado ela 7 dc
_julno de 1967.
Ns9 " 7134.7,13 -- 781.713 - IsIustatia
- Ind. e Com. de Calçados o ,Vestuarios Ltda. - Classe 36 e 65
Clichê publicado em '7 do julho do
1937.
NO 781.744 -- Ind. e Somo de Calçados e Vestuarios -Ind. a Comiro3.9
de Calçados e Veetuárics Ltda. --Classes 33, 35 e 35 - Chiché publica •
do em '7-'7-1537.
No 784.747 NFC - APV tio Brasil S.A. - Indústria e Comercio --•
Classe 50 - Clichê. publicado em i
de julho de 1937.
N9 784.75k - Kiben
Kibon
(Indústria Alimentícias) - Classe 41
- Clichê publicado em 7-7-1937.
149 784.756 - Op - rads - Maria
do Carmo Machado, Gerson da Silva Reis Júnior, Marcos Antonio da
Silva Reis e Rosa Lia fnccinini Classe 32 - Clichê publicado em 't
de julho de 1037.
No 784.786 - Nome Comercial Dentifrícios Dr. 'West's Ltda. - Clichê publicado eu' '7 da julho de 1337.
No '784.799 - Ciasse 16; N 9 781.307
-Classe 26; N9 '784.814 - Classe 33 +4
- COPELIVII
Conapanhia de Pesquisas e Lavras Minerais - Colpe.mi.
No 784.851 -- do Turista ACISUL - Aseociaç:lo do Comércio
0 . 1ndústria da Zona Sul - Cirsse 33
-Clichê publicado em 7 7-1037.
No 784.856 - Banzo do Planalto ele
Minas Gere i s - Banco cto Planar.l.r
de Minas Gereis S.L. - Classe 3'3
-- Clichê publienda em 7-7-1137.
170 784.4-'83 - A B C - Mor Marhardt - Classe 11 - Cliche publica
do em 7-7-1937.
NO 781.891 - L/ -- Editora a
Grálice. 1 M Ltda. - Classe 23 •
Clichê publicado cr- 7-7-1937.
No 184.892 - ;9:te t'lets9
Francim Howat Gusmão - Ciosa O
Clichê publicado em 7-7-11'67.
NO 784.532 -- 07TCSIL Farl_cofabaikekn Bayer /CU agesellscluie; -Classe 10 - Clichê. publ i cado cri 'r
de julho de ira?.
No 784.503 - Editorial Martins Go-.
mas Ltda. - Editorial Mtrtins Comes Ltda. - C lichê publ icado era
de julho de 1537.
No 784.1111 - Ota'o Verde-Fábrica
de Móveis Ouro Ve de Ltda. se , 40 - Clich:^3 pabl icado em 7 de
julho do 1537.
4

784."80 PROBAC - José Pinheiro de Andrade Neto e "talo Suassuna - Classe 1 - Cliché publicado
em 7-7-1957.
No 784.990 -- Emblemátic2 - Organização Brasileira do. Eirmri
-Gerais S.A. - Classe
publicado em 10-7-19O7.
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Vivi Crack n9 250.931 - Sabão Pa1eni.2
Rcpubl iceção: Diretor-Gzral
No 629.168 - Cia. Quindea
N 9' 495.552 -- Henzil Mattei,
IV 1.54.803 - Emblematicl niuncri, Cil.
- Serviços e Seções
Nq 515.499 -- Prigerif:ces M. Ge24i. 353)
.N 9 632.620 - Distribuidora de rais Si..
.
Blemco Imp. e Exp. Ltda. (ait. Materiais para Construção e Artigos
D.O. de 7-1-70 c 3 1-70
N9 516.459 -- Souza 12 9erdigão.
de nome do titular na marca DiaDimaco Ltda.
No
No 641.031 - Engenharia Elétrica Ltda.545.249 - Maciel Fiam & Cia.
Foipc.el imte de 9 de jansiro
140 grau n9 270.670).
Esquina da Sorte Loterias S. A. e Ind. Enei Ltda.
N9 557.853 - J.M.M. Publicida(alt, de nome do titular na marca
N9 641.374 - Ind. Metalúrgica de Ltda.
Notificação
Esquiná da Sorte n o 354.528 Indefere° Ltda.
N.
582.882 - Geraldo de Castro
se: E mais fácil um burro voar do
N9
- Ceramisol Ind. e Vieira.
Ficam notificados os re q uerentesbai
a- que a esquina da sorte Falhar, no Com.641.648
Ltda,
NQ
595.058 - Shih Tso Chiu.
xo mencionados a comparece r a 331.072).
1(9 601.969 - Paulino Gomes &
N9 641.893 - Restaurante Baleia
èste Departamento nó prazo de 60
ROUX Laboratories Inc. (alt,
Cia.
Ltda.
dias, a fim de efetuarem o pczga- nome do titular na marca Roox n9 Ltda,
N9 541.949 - MEIVPj .5 Estofados
mento da taxa final e do prim eira 332.539).
N9 686.993
Diatribuldora RisLtda.
anuidade, para que sr;min ex pezBanho Safra de Desenvolvimento Rizzi
tow Ltda.
No
642.851 - Construtora e Estrudas as Cartas Patentes.
S.A. (alt, de nome do titular na
turas Bertus Ltda.
N0 146.464 - St. Regis Papar Com- marca Safra ri9 393.389 - Safra, n9
Diversos
N9 484.654 - Confecções Frinel
393.483).
pany.
Ltda.
Boehringer Mannheim GMBH
Nenette Products Limited (iunto"
N9. 610.891 - Rermann Jacob Gol
Exigências
(alt, de nome do titular na marca
ao registro 348.827). - Retifique..
dberg e Alexand::e Rocha Spino.
Narcophin no 298.615).
N9 610.964 - Brasillier de Má- se, mediante ap ostila, o enderêco
Ligia - Cia. Ind. de Calçados
Cumpra exigências:
t i tular para Queensbury Road 86Industriais Ltda.
(transf. para seu nome da marca quinas
N 9 614.090 - Beneficiaclora Tex- 88.
Automatic Sprinkkler Corp of Am") Meu Bem no 196.756).
til S. Leopoldo S.A.
rica (junto a pat. PI termo numero!
Allan José Januskiewiez e Edegar
No 619.315 - Synteko S.A. Com. The Weatherhea D Company
140.032).
(junto ao registro 239.914). - De-.
Rolino Jr. (transf, para seu nome Imp. e Exp.
firo o p edido de cancelamento da
N9
da
•
marca
Mel
de
Araraquara,
nú624.406
Imp.
Americana
Retificação de Pontos
contrato de exploração aqui consimero 248.713).
S.A. Com. e Técnica.
derado.
1(9
641.748
Decasa
Utilidades
No 158.243 - Processo e dispositiCema Ind. Cosmética Ltda. (trans
Com. e Ind.
Eton Ind. e Imo. S.A, (Impugvo para fabricar pedras de construçã. 1 pura seu nome da marca Snownok S.A.
1(9 653.500 - Instituto de Medi- nante da têrmo 348.502). - Indede grandes dimensões, particularmen- no '287.630). firo a iinnugnação.
e Alergia Ima Ltda.
te pedras de construção acabadas e
J. de. Luca & Cia, tran;sf. para camentos
1(9 712.706 - Primax RevestimenN9 641.763 - Decasa Utilidades
seus elementos - Heinz Josef Krause seu nome da marca Doava número tos
Ltda.
S.A. Com. e Ind.
- Pontos publicados em 15-12-69 - 359.653).
1(9 468.347 - The Iloos.er ComEm 8-4-64.
dao. 712.705 - Lambert & Sampaio pany.
N9 147.400 - Composições de resiLtN
Notificação
na Epoai, contendo derivados de dihiNo 485.607
1(9 712.344 - Padaria e ConfeitaCocelpa Com. de
dropirana - Shell Internationale RePa rtel e Cel ulose Ltda,
Picam notificadas os requeren- ria Castelo Ltda.
search Maatschappij N. V. - Pontos tes abaixo mencionados a compareN9 708.049 - Progresso S.A. CréN9 632.617 - Distribuidora de
publicados em 31-1249 - 19 ponto: cer a êste Departamento no prazo dito, Financiamento e Investimento. Materiais toara Con.strucões e Atri1(9
Uma composição curável com ajuda de 60 dias, a fim de efetuar o pa646.281 - Niagara Turismo e aos Sanitários Dimaco Ltda.
de agentes de endurecimento, para gamento da taxa final para que se- Publicidades Ltda.
1•10 A l2. 668 - Distri
buidora de
endurecer resinas" - Total de 14 jam expedidos os certificados:
1(9 597.907 - Nlppon Kogaru K.
Materiais
nava Construcões e ArtiK.
pontos.
1T9 488.943 - polenghl Ind. Bragos Pqrlit4rins Dimano Ltda,
1(9 713.798 - Serralheria santa
sileira de Produtos Alimentícios.
Republicação
1(9 832.630 - D istri buidora de
Marina Vaia.
N9 538.141 - Esp4raes Coroado
No 713.847 - Mercearia A Roma- Materiais nara Construcões e ArtiDiretor Geral - Divisões - Ser- Ltda.
gos Sanitários Dimaco Ltda,
na Ltda.
viços e Seções
RecuYsos Interpostas
D. O. de 7-1-70 e 8-1-70
Cia. Geral de Motores do Brasil
rxpedlente de 9 de janeiro de 1970
(General moiam do Brasil S.A.)"
no recurso inter p osto ao deferimenMarcas Indeferidas
to do têrmn 5f42.500( marca Etna).
T .al-orteránica Bristol S.A. Ind..
(auimica
e Fa rmacêutica e Socimex
1(9 627.205 - Garça - Ind. e
R...A. no recurso inter posto ao defeCom. Cerealista Garça Ltda. - cl.
r imaria, do têrmo 628.949 marca
41.
Sarme).
Foram mandados cancelar os rePermeia' S.A. Metais Perfurados
gistros abaixo mencionados:
no recurso internosto ao deferimenNo :k.J.845 - Ind. e Com. de Pato
do térmo 630.789 marca Soe/meDivulgação n9 90
peis e r,ipeião Demi Ltda.
'91tal).
•
IN9
VOO •~. 00trii b uciedade de
Exigência{
i atamento Ind. Ltda.
pi Edição).
N9 3I6. o5 - Coei Controles EléCumpra exigências:'
tricos Ltda.
Listas Telefônicas BraalleVa-S.
N9 :Jaz .(,08 - Incrisa S.A. Inds.
A. Páginas A marelas (junto ao rede Cristais.
gistro 341.115).
N o 13u,.u31 - Casa de Móveis Ama
N0 712.637 - Nordeme Nordeste
do Ltda.
ritEço: Nus, um
Emn reandimentos Econômicos Ltda,
N.' 49 i.035 - F. L. Kanitz Inds,
Químicas Ltda.
1(9 713.1190 - Ind. de Cola e AdeCancelem-se os registros.
sivos 3 Colinas Ltda.
Renriaue Medina Ramlrez (junto
Transferências e Alterações de Noao reg istro 159.424). - Nada há
me do Titular de Processos
que deferir.
VENDA
13ozzano SIA. Com ., Ind. e Impa
Foram mandadas anotar os pro( junto an reg istro 202.983). - Cance.ssas aoaixo mencionados as seNa Guanabara
cela o con t rato de exploração.
guinte:3 transferen.cias e alterações
Nos. 496.442 - 449.443 - Vemag
de nome do titular de processos:
. Avenida Rodriguea Alves NP 11
S.A. Vei culas e IValquinas Agrícolas
- Arquive-se.
Bcurjois, S.A. (alt. de nome do
titular na marca Blogarnaine regisAgenda
h
tro aleemacionat n 8a.341). - AnoRetificago de Cliché
1 cm-se as alterações de nome seMinistério da Fazenda
guintes: 1) Wertheimer Preres
1(9 772.040 - Rina Cab?.!ereiro
Rina Cabelcreiros Ltda. - classes
derma Maiwn Bourjiis et Compagfie) jura Bourjois, Societe a Res33 e 48, clichê publ. em 29.5.67.
Atende-se a pedido& peio Serviço de Reme/salso Podei
p onsaoilité L'inited; 2) desta para
1(9 773.738 - Coopercotla - CoBourjo:s, S.A.
o p erativa Agrícola de Cotia CoopeEm Brasola
rativa Central - c/. 29 - clicnè
am;sply Internacional Inc. (t.ran.:
publ. em 6.6.37.
pa:a xu nome da marca Biotone n9
191.8931.
Na sede d9 D.I.N.
N9 773. ;39 -- cuop ercotia CO.
operatiy., Aericala de Cotia Coope„., n i Exp. S.A. (Ufa)
ratvia Central - el. 31 - clichê
:rause. para seu nem da marca
publ. em 6.6.67. .
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!extrema da dita mangueira em ralação radialmente folgada com
a mesma, e dispositivos de montagem montando o dito mecanismo
de baaçadeira numa posição pré-montada predeterminada longità
dinalmente e p erifericamente em relação á dita parte extrema
da dita mangueira, os ditos dispositivos de montagem permitia
do que o dito mecasnismo de braçadeira se ta montado longatuda
*malmente abre a dita parte extrema da dita mangueira.
? • Uma pré-montagem da mangueira e braçadeira caractera
zado por compreender um trecho de mangueira tendo uma parte
extrema radialmente flexível apropriada para se expandir radl
almente ao receber une luva no seu interior tendo um diâmetro
externo maior que o diâmetro Interno da dita parte extrema da,
dita mangueira, um mecanismo de braçadeira anular se estendem
do p erifericamente em terno da dita parte extrema da dita mala
guelra em relação radialmente folgada com a. mesma para permitir sua expansão radial, e dispositivos de montagem montando
o dito mecanismo de braçadeira numa posição pré-montada prede
terminada longitudinalmente sabre a dita parte extremada dita mangueira para facilitar o acoplamento de sujeição subsequente do dito mecanismo de braçadeira com a mesma e com us.
auva recebida no seu interior.
8 - Uma pra-montagem de mangueira e braçadeira caracter
g ado por compreender um trecho de mangueira tendo unia parte,
extrema radialmente flexível apropriada para se expandir rada
amante ao receber uma luva no seu interior tendo um diametr0
externo maior que o diâmetro da dita parte extrema da dita
mangueira, um mecanismo, de braçadeira anular se eatandondo
perifericamente em tOrno da dita parte extrema da dita manga
ira em relação radialmente folgada cona mesma para permitir
sua expansão radial e dispositivos de montagemontaddo o dita mecanismo de braçadeira numa posição pré-montada predeterolnada perifericamente em relação á dita parte extrema da dita. mangueira para facilitar o acoplamento de sujeição subsequente do dito mecanismo de braçadeira com a mesma e com uma
Salva recebida no seu interior. a
9 - Uma pré-montagem de mangueira e braçadeira caracterizada por compreender um trecho de mangueira tendo una parte
extrema radialmente flexível apropriada para se expandir "da,
almente ao receber no seu interior una luva tendo um diâmetro
externo maior que o diâmetro interno da dita parte extrema da
dita nangueíra, um mecanismo de braçadeira anular se estendeu
do perifericamente um tOrno de em relação radialmente folgada
com a dita parte extrema da dita mangueira para permitir a ez
panças) radial da Ultima, e dispositivos de monaagem montando
' o dito mecanismo de braçadeira numa . posição pré-Montada predg
terminada lon g itudinalmente e perifericamente em relação á-da
ta parte extrema da dita mangueira para facilitar o sUbsequem
te acoplamento de sujeiçãO do mecanismo de braçadeirdcom
aliSMa . e com uma luva recebida no seu interior.
10 - A pré-montagem de mangueira e braçadeira de acOrdo
aom o ponto 9, caracterizado pelo fato do dito mecanismo de
braçadeira compreender dispositivos de auaeição da mangueira
e dispositivos roscados (operacionalmente ligados a mesma e
sendo aparáveis para puxar a Ultima radialmente colocando-a
em acoplamento de sujeição com a dita parte extrema da dita
mangueira, e na qual os ditos dispositivos de montagem apresentam dispositivos de Orelha se projetando radialmente fixados á dita parte extreuz ia dita mangueira e sendo longitudiamilmente e perifericamenaa acopláveis com partes do dito sueca

TERMO No 157.606 de 16 . de Maaao n de 1964
Requerente: BICHAR') TOWNSEND DENYES - U.S.A.
Privilégio ae Invenção"CONJUNTO DE MANGUEIRA E BRAÇADEIRA
REIVINDICAÇOES

1 - Uma pre-móntagem de mangueira a braçadeira caracte
risada por compreender uma mangueira, um mecanismo de braça
doira anular se estendendo perifericamente em t8rno de una
parte extrema da dita mangueira em relação radialmente folgada com a mesma, e dispositivos de montagem montado o dito
mecanismo de braçadeira numa posição pré-montada praaatermi
nada no sentido longitudinal da dita parte extrema da dita
,a
Mangueira.
2 - Uma pré-montagem de mangueira e braçadeira et--rretc
risada por compreender uma mangueira, um mecanismo de braça
deira anular se estendendo perifaoamente em tórno de uma
parte extrema da dita mangueira em relação folgada com a
mesma, e dispositivos de montagem montado o dito mecanismo
de braçadeira numa posição pradeterminada perif:camenac em
ralação d dita parte extrema da dita mangueira.
3 - Um pré-montagem de mangueira e braçadeira caracter
azada por ,compreender una mangueira, um mecanismo de braça.
deira anular se estendendo perifericamente em Urna de une
parte extrema da dita mangueira em relação radialmente folgada com a mesma, e dispositivos de montagem montado o dito
mecanismo de -braçadeira numa posição pré-montada preaeaermi
nadaalongitudinalmente sabre a dita parte extrema da dita
mangueira, os ditos dispositivos de montagem permitindo que
o dito mecanismo de braçadeira seja montado longituainalmer.
te cabra a dita parte extrema da dita parte extrema da dita
mangue ira.
4 - Uiva pra-montagem da mangueira e braçadeira caracte
rizada por compreender una mangueira, um mecaniemo de braça
deira anular se estendendo parir (umente em.t8rna ae uma
c
parte extrema da dita mangueira ata relaçao radialmente folgada com a mesma, e dispositivoa demOntagem montando o dit:
mecanismo de braçadeira numa posição pré-montada preaeaermi .
nada pertfericamente em relação d dita parte extrema da dita mangueira, oe ditos dispositivos de montagem permitindo
que o dito mecanismo de braçadeira seja montada longJtudinaldr
mente sôbre a dita parte extrema da dita mangeira.
5 - Una pré-montagem de mangueira e braçadeira caracter
zada por compreender una mangueira., um mecanismo de braçadeira anular se estendendo periferleamente em tUalo de uma parte
extrema da dita mangueira em relação radialmente folgada cot
a mesma, e dispositivos de montagem montando o dito mecanismo
de braçadeira numa posição pre-montada predeterminada longita
dinalmente e Perifericamente em relação á dita parte extrema
da 'dita mangueira.
6 - Uma pr;-montagem de mangueira e braçadeira caractr'l
:,ada por compenaer uma mangueira, um h.ecanivLo de braçadeira anular se estendendo perafericamente em terno de una parta

nearta-feira 14

Janeiro

MAM() OFICIAL (SerAo 211;

de "19/0 1.3-0

15 - A pre-,
o c,'ak¡aow.raci acode;
com o ponto 9, caracterizado pelo fato do dito mscanismo ds
olmo ao praçademea paaa montar as últimaa na dita poeição
mrá-montada sabre a mesma;
11 - A pró-montagem de manaaeara
aefenida no ponto 9, caracterizada polo fato do dito meçanismo de braçadeira compreender dispositivos da sujeição de manauaira incluindo membros longitudinalmente espaçados definindo uma abertura entre falas e dispositivos roscados operacionalmente ligados com os ditos dispositivos de sujeição de man
guelra sendo operávoia para puxar os últimos radialmente cola
cando-os em acoplamento de sujeição com a dita parte extrema
da dita mangueira, e no qual oa ditos dispositivos de monta.aom compreendem dispositivos de ressalto de extensão periferA
ca predeterminada fixadas . á dita' parte extrema da dita mangaft
ira e se projetaado radialmente entre os ditos membros para
classe modo se acoplaaem com os últimos e localizarem o dito
medanismo de sujoição longitúdinalmente em relaçãa á dita man
guelra, pelo menos ama extremidade dos ditos dispositivos de
ressalto sendo acoplável com una parte do mecanismo de braçao
doira para deter sua rotação em relação á dita mangueira é
dispor os ditos dispositivos roscados numa posição predeterml
nada p erifericamente em relação á dita mangueira.
12 - A pré-montagem de mangueira e braçadeira de acordo
com o ponto 11, caraatorizada pelo fato dos dispositivos de
ressalto compreenderem uma rampa inclinada longitudinalnente
e radialmente para dentro nosentido da extremidade da dita
mangueira para facilitar o encaixe do dito mecanismo de braça
deira longitudinalmente sabre a mesma e sabre os ditos dispoaltivos do ressalto.
13 - A pre-montagenede mangueira e braçadeira de acOrdo
:ma o ponto 9, caracterizada pelo fato. do dito mecanismo do
braçadeira compreender dispositivos de sujeição de manguelrf
incluindo membro longitudinalmente espaçados definimdo una
abertura entre les, e dispositivos roscados operacionalmente
ligados com os ditos dispositivos de sujeição de mangueira e
sondo operáveis paz puxar os 61timos radialmente colocando-

a

a em relação de coplamento de sujoição com a:dita parte extra
na da dita mangueira, o na qual os ditos dispositivos de mona
tagem compreendem dispositivos de ressalto.de extensão parira
rica prodetarminada fixados á dita parte extrema da dita man.
guelra e se projetando entre os ditos membros para desse mod
atuar sabre os últimos e localizar o ditõ mecanismo de braçadeira longitudinalmente em relação á dita manguoira, ambas as
extremidades doe ditos dispositivos de ressalto Sendo acopladas com partes espaçadas do dito mecanismo de braçadeira e
com extremidades opostas da dl abertura para previnir a rotação do dito encantam° de braçadeira em relação á dita mangueira e para fixar os ditos dispositivos roscados muna posi,..
ção predeterminada perifericamente em relação á dita manguei.
ra•
• 1¥ • A prà-montagem de mangueira e braçadeira de sobrai
com o ponto 9, caracterizada pelo fato do dito mecanismo ds
braçadeira compreender dispositivoa- de sujeição de mangueira
o dispositivos roscados operacionalmente ligados coma mesma
e sendo operáveis para puxar os áltimos radialmente colocam.
do-os em acoplamento de sujeição com a dita parte eátrema da
dita mangueira, e na qual os ditos dispositivos de montagem
compreendem um par de membros de ressalto, fixados em relação
longitudinalmente o perifericamente espaçada sabre a dita paz
te extrema da dita mangueira para formar Uma sede entre , álea
os ditos dispositivos de sujeição de mangueira sendo disposta
e sujeitos longitudinalmente na dita sáde pelos ditos ressal
tos incluindo cada um membro limitador respectivamente se estendendo cm direçOes opostas no sentido longitudinalmente da
dita mangueira em lados opostos dos ditos dispositigoa roacadog,es ditos mambroa limitadores sendo acopláveis com 03 dl,

sujeição compreender una cinta ' de sujeição da mangueira, o
dispositivos roscados operaciolalmente ligados com o se Brojg,

tando radialmente da dita cinta e sondo operáveis para pux1i 3
a última raaialmeate colocando-a em acoplamento de sujeição
com a dita parte extrema da dita mangueira, e na qual os-dito
dispositivos de montagem compreendem um par do membros de ressalto fixados em relação longitudinalmente e perifericamente
espaça zebre a dita parte extrema da dita mangueira para fo
mear uma sede entre eles, a dita cinta sendo disposta e segura longitudinalmente na dita sede pelos ditos ressaltos, os
ditos ressaltos, cada um compreendendo um membro limitador
respectivamente se estendendo cm direções opostas no sentido
• longitudinal da dita mangueira para sobreporem-se a partos eg
saçadas da dita cinta ais lados opostos dos ditos dispositivos
roscados, os ditos membros limitadores sendo acoplavois com
os ditos dispositivos roscados para manter os últimos muna pg
;Ação predeterminada no sentido perif j rico da dita mangueira.
16 - A pr-montagem de mangueira o braçadeira, de acOrdo
com o ponto 15, caracterizada pelo fato do dito membro de rog
salto longitudinalmente mais próximo da extremidade da dita
mangueira incluir una rampa inclinada longitudinalmente o radialmente para dentro no âentido da extremidade da dita mangueira para facilitar o encaixe do dito mecanismo de sujeição
longitudinalmente sõbre a mesma e sabre o dito membro de ressalto.
17 A pré-montagem de mangueira e Praçadeira, ao acOrdo
cota o ponto 15, caracterizado pelo fato de pelo menos o dito

membro de ressalto longitudinalmente mais próximo da extremidade dá dita mangueira ser de material radialmento oldstico
de forma a ser radialmente comprimivel guando o dito mocanis
mo do braçadeira é deslizado e encaixado longitudinalmente
s8bre o mesmo e para o interior da dita séde.
18 , Uma pré-montagem de mangueira e braçadaire s de ac8r
do com o ponto m, caracterizado pelo fato do

dito

mecanismo

de braçadeira Compreender um dispositivo de sujeiçao de man-

guelra e dispositivos roacados operacionalmente ligados com
o mesmo e sendo °peníveis para puxar o último radialmente cu
Locando - e em acoplamento de sujeição com a dita parte extrema da dita 'mangueira,
compreendem um

par de

á

na qual os diapositivoa de montagem

grampos de montagem respectivamente

tendo partes extremas soguras em relação perifericamente es-i
paçada com

a extreaddaae da dita

mangueira e partes de corpo
se estendendo aBbre os ditos dispositivos de aujeição de man
mateira em laidoa opostos!) dos ditos dispositivos roscados, az
datas partem, de corpo doe ditos grampos eendo acopláveis com
os ditos diapositimos de aujoiaão de mangueira para manter /
se dltimoa longitudinalmente em ralação á dita mangueira.
acopldveis com os ditam diepooltimoo tonados para manter

os'dltimos perifericamente em ralação EA dita mangueira.
19 - . Uma pré-montagem de mangueira e braçadeira, cara,.
eterizada por compreender an trecho de mangueira tendo urs
parte extrema radialmente flexivel apropriada para Oxpandli
-me radialmente ao rataram, una luva no seu interior tendo
um diâmetro extremo maior que o ~metro interno da dita par,
te extrema da dita mangueira, um mecanismo de braçadeira coa
jugado compreendendo dispositivos de sujeição de mangueira
.anulares se estendendo perifericamente em t8rno de dita parto extrema da dita mangueira

em relação radialmente folmadq

com a mesma para pmmitm sua expansfto radial. dIspcwitivoo

operacionalmente ligndos com os dites die
:ando deletivomene opo

positivos roscados para prender os últimos numa posição r---

de apêrto roscados

termulada no seC,ido da periférica da dita mangueira.

p ositivos de enjeis. ão de ranraeira e
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mdvcia para puxar os últimos radialffiente ealOcando-oe e ecoa
plamento do sujeição com a dita parte extrema de dite mangue
ira numa posição predeterminada longitudinalmente e periferi
eamente em relação á meema, Os ditos dispositivos localizado
ren sendo acopláveis COUI o dito mecanismo de braçadeira para
diepOr os últimos- numa posição predeterminada no sentido lon
gitudinal e periférico da dita parte extrema da dita manguaâ
20 - Uma pré-montagem de mangueira e braçadeara caraea
teriada pea compreender um trecho de mangueira tendo uma
parte extrema .radialmente flexível apropriada para se expandir radialmente ao receber uma luva no seu interior tendo um
diâmetro externo maior que o diãmetro interno da dita parte
eatrama da aita mangueira um mecanismo de braçadeira conjugs
do compreendendo dispositivos do aujeição de mangueira anula
ree se estendendo perifdricamente em t8rno da dita extrema
da dita mangueira em relação radialmente folgada com a meta
para permitar sua expansão radial, dispositivos de apêrto
roscados operacionalmente ligados com e se projetando radial
monte dos ditos dispositivos de sujeição de mangueira e eenm
do seletivamente operdveie para puxar a dltima radialmento
Colocando-a em acoplamento de sujeição tom a dita parte exa
trema da dita mangueira, e dispositivos localizadores fixa.
dos á dita parto extrema da dita mangueira nuda posiçio predeterminada no sentido longitudinal e periférico em rdlação
á aenma, os ditos dispositivos localizadoree sendo longitudi
calmante acopláveis com os ditos dispositivos de sujeição de
mangueira para diep8r o dito mecanismo de sijeição , numa posi
edo predeterminada no sentido longitudinal da dita parte ex.
trema da dita mangueira, e sendo periféricamente apoplável
com ot ditos dispbsitivos de apêrto roscados para dispar os
Iltimos num* posição predeterminada no sentido periférico de
dita parte extrema da dita mangueira.
21 - Uma pré-montagem de mangueira e braçadeira caracte
aldeada por =apreender de comprimento predeterminado tendo
partes extremas opostas radialmente flexíveis apropriadas pa
ca se expandirem radialmente ao receberem respectivamente lu
can no seu interior, tendo diâmetros externos Maiores que os
diâmetroa internos das ditas respectivas partes extremas da
Uitr mangueira, um par de mccanismo de braçadeiras montados,
eada mecanismo de braçadeira compreendendo dispositivos anua
Leras de sujeição da mangueira se estendendo periféricamenta
Mn Urna das respectivas partes extremas da dita mangueira
Dia rolaçao radialmente folgada com a mesma para permitir sua
exaaneao radial, dispositivos de aperto roscados operacional
cante ligados com e se projetando radialmente de cada um dos
(li-tos dispositivos de sajeião de mangueira e sendo seletiva.
tente operáveis paru puxar os 'Mimos radialmente colocandga
• 0Y41 acoplamento de sujeição com as ditas respectivea parsoa oxtrenaa da dita mangaaira, e um par de dispositivos loaúlzadores reepactivamente fixado de dita a 0e-tremas da dita
~eira em sdoeíçaea predeterminadas no sentido longitudis
cal e periférico em relaçao á mesma, os ditos respectivos
liapositdvod localizadores sendo longitudinalmente acopláve2
W111 os ditos diapositivos de sujeição de mangueira para loca,
liar Os ditos respectivos mecanismos de sujeição ou de braadoira em pcsiçbes predeteradnadae longitudinalmente "espaça
us dae reepectivee extramidadee de dita mangueira, caseado_

parifdricameAte aeoplávals coa Os ditos diepotWavoo do apk
to roscados- pare diep8r os últimoe em posiaaee predeterminadas no sentido periférico das ditas parche ontromse de dita
Eunsusira,
O requeronte reivindica do ac8rdo eQM d Coavoftção tater,
nacional e o Art. 21 do Decreto-loi no 7.903 do 27 de Adiste
do 1945 a prioridade do corroeponaente pedido dopaaitado
Ropartiçaa de Patentes dos Estados Unidos da AmU ,lea em 29
de Máreo de 1963, sob. 0_269.047.

TERMO Ne 155.134-de 4 de dezembro de l963c
Requerente; PIRELL/ SOCIETI PER AZIONI - ITÁLIA.
Privilegio de InvençRos "UM PROCESSO. DE FABRICAÇÃO
Da TIRAS DE BORRACHA PARA CONFECÇÃO DE PNEUS".
REIVINDICAOES

1- um processo de rebricago de tiram de borracha para cari
,aaaaa.de pactue caraCterizado polo fato de cada tira mor formada px
pelo menos trSa camadas sobrepostas das quais a camada Interna d
vuloaniaada, enquanto as camadas externas eSo cruas.
2- um processo de fabrioação de tiras do borracha para eco

. reoçSO do suma, caracterizado por fases do trabalho que ceneiatec
a) em cobropor pelo menos tret clamadas de mistura de borracha, a
canada interna tendo uma Velooidade de vulcanizaçat superior tx daz
camadas caternoe b) em submeter o complexo das camadan h aço dc
oalor e o) em interromper a açEo do calor ~eia QUO e sanada Interna 4 vulcanizada, mas áten Que sejam vulcanizadas az camadas
enternass
Um processo de fabrioaeit de tiram do borracha para oonfecaSo de pactua de 14,odado com as roltriadionçães de

1 DI

2 . suba--

tincialmente daeorito.
A requerente reivindica aN prioridade de, igual padido-depc
citado na aepartiçio de eatentea da Itália, as 23926/62. aoe 5 de

de dezembro de 1962,
UR:4,,s0 Ne 172.86C de 3 de Setembro de L965
•
Requerente:• ANCORA INDUSTRIA E COMERCIO LIDA: - - SÃO PAULC
fr.odelo Industrial: d NOVA CONFIGURAÇÃO EM SOLAMO DE CALÇADOS'
REIVINDICAÇÕES

NOva configuração em solado de calçados, caractori
nada pelr PE face tng _c, do solado haver uw plu
ralidade de -aallaaalae genárioamente transversais, om.fórma
1 -
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•

.5 - ba processo da acera° com qu4quer um

do monofilamento ainucsoa, alguns dêlea com`ramificaçbea,
também em moaofilamantos sinuosos, os quais vão de um bardo a outro do solado, e outros se distribuem nessa superfioie, porém com menor exteneao, na superfície da parede rebaixada, há rugoeidadee disformes, êsse motivo ornamental.
na zona da arcada, avança ato de adjacências do bardo intel
no do salto, delimitado por duas paredes côncavas.
2 - Nava configuraçao em solado de calcados, acorde
oom o item anterior, caracterizado, finalmente, pelo rato
de na superfície inferior do salto de caloadoe, estar aplicado motivo ornamental idêntico elquele'moldado no solado pro
priamente dito e reivindicado no Item anterior, sendo que
zo bardo mais arredondado da superfície. dosaato, se inclui
ama zona aproximadamente em fdrma lunular, em glijEt superfi.
cie há uma sequência de filêtee paralelos embaixo-relêvo,
o= micros-sulcos de permeio.
3 - Ndva configuração em solado de calcadoa, aoorae
com os itens anteriores e tudo como descrito, reivindicado
o ilustrados no desenho anexos.

dos pontca preeaat.j
dentes, caracterizado pelo fato do estabilizante ou regulador de /
p olimerização ser um mercaptan alifetico ou um dIsulfeto organice
d* fOrmula 11:-S-S .B t nalqual R e B I são radicais alquila ou anila
~tendo de 1 a 16 átomos dst carbono.
6 UM processo de acOrdo com o ponto 5, caracterizado pe.:
lo fato do regulador da goIimerizasão ser dodncil mercaptn
rio.

Um processo de acOrdo com ri oa2quer um dos pontos pre.''
cedentes, caracterizada pelo fato da polimerização ser efetuada a
uma temperatura da ordem de 90-1150C.
8 - Vá processo de adardo com qualquer um doe pontos Wel°
Cedentes, caracterizado pelo fato do elastemero consistir essencial'
mente de um elastemoro asotático ala -polibutadieno no qual polo
menos 75% das duplas ligaçoes esto na configuraçao ala.
9. UM processo para produção de intropolimoros, aaractor,1
sedo pele fato de estar substancialmente de ardo com o Ruo fel aqui descrito.
/•
A requerente reivindica do acara° com a Convanção.Intern4
cional e b Art. al do Decreto-Lei No. 7903 de 27 de agasto de 3.9459
a prioridade,do correspondente podido depositado na Repartição do
Patentes dos âstad0a Unidos da America em 14 da âuáho do 1960 sob
No,. 35.890.
TRRMO RA 156.954 de 19 de fevereiro de 1964
Requerentes URANO ROSSI
SKO PAULO
I
-Privilegio de Invonç gos 00 UNA ALÇA PIAU= PANA
SORO ,B

OWC00 DW

A,N4LOGOli I
RBiluNDICAÇOSO

1- Una alça piáetioa para fraa g o0 da

oBro e

~loa.)

goo caracterizada pelo fato que a al ga propriamente dita
4

usa prolongamento perpendicular ao

anal aa bragedeira de'

fremo, o gnatituindo una peça unittfriao

- 2,- Uma alça plístioa para fraooóa do a8ro e anele
gge sUbotancialmente como desorito no relatório 0 ilustrei
de no deaanho que a acompanha.

TERMO N Q 126.124 do 25 de janeiro de 1961 .
asquerente: J.T. BAKER CHEMICAL OOMPANY,---E.a.a,
Privilégio do Invenção: 0 PROCESSO PARA A PRODUÇãO Da
NOVOS IN7ERP0LLUER0S
REIVINDICAOES
-

Um processo para produção as novos" intorpolimeros, caracterizado pelo fato de copolimerizar u'a mistura de 10 a 35 Par°
tos em peso de alfa-motilestireno e 90 a 45 partes em peso de meti/
metacrilato juntozente com 1 a 20 partes em peso de um butadieno
alastemero.
2 -Um processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo
rato do 0,01 a 0,8 parte em peso de um catalizador de polimerlzacão
ser adicionada à mistura.
3 Um processo deacerdo com os pontos 1 ou 2, caracteri-

zado pelo fato do catalizador do p olimerizacão ser um perOxido, um
p ersulfato, um ozonide, um diazotatc4 uma hidrazina, um sal de diaArilo ou Um amino Oxido.
4 - Um processo de acerdo com qualquer um dos pontos pre.

cedentes, ceracteri z. ado pele fato da p olimerização ser efetuada
na "Paaiença de 0,01 a 2 p ertos em peso de um estabillaante ou *rego
ando; de pollaerização.

Timo No ler.639 áe . 15 de Março de reue

Requrenter PUJISNA PHAFACEUTICAL CO. LTD. - JAPÃO°
Privildgio de Invençffo:"PROCESSO PAA* PAEPARAR NWOS SAIS
DE 4-AMINO-5-IMIDAZOL.,CARBOXAMIDA E PARA PRSPARAR UNA 0040
?

POZIÇXOPARMACEUTICA COM OS DITOS SAIS'
21•VINDICA92.1
- em processe para preparar 00voe une se 4-amino-911.
aimidazolacarboxamida, caracterizada por compreenderNa
cão de . 4-amino-5-imidazol-carboxamida com um correoPeadeata.)

•
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aw r.r.,

ácido organico enfático, um ácido ald8nico ou um doido hetorociclico,

.a.raen.asaràaasazes.serse7

dorço metálico Pâra ' ealOs da calçadoc femininos
conforme - O rolvindicaçãea'prIfteira, caradtoriando polo fato

2 - Ura procesao para preparar novos sais co

- de barre tor, em 'seu extremo livro uma cabeça Ca um diemet£

-imidazol-carboxamida, caracterizado por compreender a rea-

o superior co diâmetro da parto provida do ranhuras, tendo

ção de um aai de ácido inorgânico de 4-orino.5-aaidazol-énz

ainda to . dita barra, em adjacância e dita cabeça, uma nona

boaamida com um sal metálico do ácido orgânico correpondea

provida do rani:uras com arestas capazes do unir-se, e prc-

te.

esão, com um cabsçato do anoio latálico, feito f.:) aoo alga
1 - Um processo para preparar navos sais de 4-amino-5-

-imidazol-carboxamidaa -aracterizado por ser substancialmen
tecomo aqui descrito com referência moo exemplos 1 a 6.

menos duro do que a barra.
. Reforço metálico pare coitos do calçados femininos:
conformo e reivindicação 3, cnracterizado polo fato Co o cc.

1 - Um processo para a preparação de uma compoeição fa.

beçote do apoio metálico ter em sua suporficia de apoio, CO

rmacâutica, caracterizado por compreender a mistura de . um

redor do cordato que a atravessa, um tono circulraa ocatoa

ael da um ácido orgna ,o. farmacâuticamante aceitável e 4-a-

de alojar e cabaça de berra,

airo-5-imidaool-carbonanida obtido de actirdo com o processo

5 - 1:aforo° metálico rara et117,02 . 00 calçat;ou Sierialao2

doo pontos 1-3, ou uns mistura equinolecular do umasal orgft

conformo qualquer das reivindicacbce antenome., cornctoai-

nico farmacâuticamentc aceitável e 4-aminS.-5-imidazol-carbo

zado pelo fato de a barre aprecentar urra sonância em sou

zamida,com um veículo farracauticamento aceitável.

extremo do introdução.

- Um processo para e preparação de ura composição fa

6 - Reforço-Metálico para oaltos ao ealçadou roa:urines

anc3utica compreendendo uma solução injetável, caracteriza

conforme co reivindicaçdce primaira até qUarta, caracterra

io por adicionar um cal de um ácido orgânico farnscâuticame

do pelo fato da barra apresentar um adelençamerao em sr o cr

ato acnitável e 4-amino-5-imidazol-carboxamida, obtido do

tremo de introdução.

acOrdo com o processo dos pontos 1-3, ou uma mistura equino

7 - Reforço metálico para Saltos de calçaaos remininoo

lecular de um ácido orgânico farracâuticamente aceitável e

conforme Qualquer das reivirdicaçães anteriores, caracteri-

4-amino-5-imidazol-caraonamida en água doa:tilada, uma alquL

zado pelo fato da barra ser formada de aço temperado de un

1-amlna inferior ou uma hidroxi-alquil-arina inferior e, en

dureza entre 43 e 55 da escala Rocltmell B.

'roo oaiç g o, á solução oaaosa resultantcs de um antioxidantc

conforme a reivindicação 7, caracteriaado pelo fato da tev-

a ou armazonaaonto de solução sob um zás inerte.
A requerente reivindica de acOrdo com comvenção Internocional e o Art. 22 Ari Decreto-Lei W g 7.903, de 27 de

8 - Reforço metálico para saltoe da calçados rcuininoe

Aes

peru da barra ser superficial.

9 - Reforço metálico para saltos da calçados acmininen

to dc 1945, as prioridades doe correspondentes pedidos depo-

conforme a reivindicação 7, caractoricado pelo faio da

ottodcs na Repartiçâo de Patentes do Japão, em 15 dc março

rraser totalmente temperada. .

dc )962 e 2 de Agasto de 1962, sob. n g 10.258 e 33.231, roo-

10 - Reforço metálico para saltem de calçadoo fcmiainos de ac8rdo com quaisquer dasreavindicaçbes entorioree o

poctivament,

sensivelmente tal como descrito no arcava-te relatório e deTERrO Rã 147.677 de 19 de Março ao 1963

sonhos ilustrativos.

Roquerente: JORGE JUAN DIEZ VELASCO E LUIZ ALBERTO DEZ

VELASCO - - ARGENTINA.
Priviléaio de Invenção:°REFORÇO EETALICO PARA R_A~,. ma
CALÇADOS FEMININOS"
REIVINDICAÇOES

1

4.

Reforço metálico para saltos de calçaaoo

especialmente para saltos não metálicos, que penetra em um

2

orifício retilíneo parti.itdo.do plano inferior de apoio do
salto o ultrapassando a zona dc menor oecção do mesmo, chegando até a uma altura na qual a secção transversal do corpo do salto ser notávolmente superior, caracterizado pelo
fato do dito reforço cor formado por ora torra de aço tempo
rodo de um diâmetro igual ao do orifício do salto, tendo ora parte intermédia da dita barra ranhuras longitudinais eu
jac arestan são dc diâmetro superior oa d .o dito orifício o

7

que são capazes dc oncruotaroaase Isn aa:arado do dito orifici
o ooando roanotrado pele ^rarra, Cl=
9

lera em te1,1

extremo 131.171'

Vr; cabeçoto de apoio, retálico, do um contorno perimetral

igual ao do plane inforio i. do salto.
2 - Reforço metálico para taltos na calçados remininoa
'de acOrdo com g reiviaoacaoão primeira, caracterizado pelo
fato 3a barra levar, em seu extremo livre, ,mm cabeça alargado oM forma de cabeçote de apoio, formando
dito çAbecote de apoio - ama só_gaça.

a_gta

t

TERMO 11 2 153.8 0 4 de O co agBoto de 1963.
Reaudrentea DdRVAL CAÇAPAVA - SÃO PAULO.
' nçãoi '"UM ORIGINAL MOD21.0 DE CANETA
PriViligio do lnv e
ESFEROGRÁFICA DOTADA DE LÂMPADA ELÉTRICA PROVIDA DE IILUA°.
REIVINDICartES

7 o te una caneta esferogrca da1 - aalocoataç
,_
' a de eYirl:CiU CletiiCe aroviaa de Pilha, de crJzO'do 0
,a a
tilo proprios, <em linhas caracterlstiCaS que bem a CaU
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MONTAGEM E PROCESSO DE INSTALAÇAO DA

MESMA EM JANELAS

tem, apresentando um corpo . cilindrico, oco, para.alojamen.:.
to da pilha ou bateria, cujos poios negativos e positivo

DE AUTONOVEIS, compreendendo uma montagem para supor.

tão ligados ; mola espiral, com extremidade livre, atraveis

te de um para-brisa ou outra janela na armação de má,

to botão de contacto ou interruptor, de rosqueamento limi-

tal que circunda a abertura de jsnela de um autom6vel,

tado, da esquerda para a direita, ligando-se referido oger•

caracterizada por arranjos da dita armação para supor
tarem inicialmente as porçaes de borda marginais da e

to por ação de rosca ao tubo conico, de plastico transpze.
reate, tubo ente provido de tampada na sua parte -superior,

nela em relação espaçada com as paredes da dita arma.

tujos raios iluminam o campo de trabalho, e rosqueamento

ção, e dm corpo de material semelhante a borracho mol-

tnterno na parte inferior, para o ajustamento do bico pro.

dada no lugar no espaço entre as porçães de borba mar-

rido de tubo tinteiro.
2 . Em resumo são reivindicados os pontos careta,

ginais de janela e as paredes da armação de metal

o

, aderindo às ditas janela e armação.

teristicos da invenção, constituida por um original tipc
'te Caneta esferogrÊfica dotada de lampada eletrica provida

. -Uma . montazem de acOrdo com o ponto 3, na qual o para»

te pilha ou bateria, ja descrita, não estabelecendo res,

brisa ou janela incorpora duas chapas de vidro e uma

trinções quanto e dimensSes, cores ou materiais emprega-

camada interposta de resina butiral polivinil colocedo

tos, devidamente ilustrado nos desenhos anexos ao Presen.

entre e ligada-As chapai de vidro, caracterizada poz

m, de conformidade com o one define o Codigo da Proprie.

que o polissulfureto de poli bis-alquileno ater contes

mde Industrial

um plaatificante que ; o m
" esmo que o plastificante con-

g

tido na camada intermediAria de ra p ina de butiral poli* .
yinil.
J.- MONTAGEM E PROCESSO DE INSrAg0 DA MESMA EM JANELAS rE

AUTOMoVEIS, como reivindicado de 1 a 4, e substancia11-:
mente como descrito e Ilustrada no relatOrio e

r_os

de*

senhos aLsx':,a.
Reivindicam-se os direitos de priori*.
lede, estabelecidos por fOrça da Convenção Internaciona2
g eMorrente de identica eolicitação,

411,k

depositada na Repare

iço de Patentes doe Estados Unidos da America do porta

o

:ob o n g 141.686, de 29.9,19

a
i2RMO N o 143.470 de 28 de setembro de 1962.
Requerente; tIBBEY-OWENs-FORD GLASS COMPANY . E.U.A0

Privilegio de Invenção:

DA MESMA EM JANELAS
I.

DE

'MONTAGEM E PROCESS2 DE INSTALAÇÁO

AUTOndVEIS°.

Ws:UM& E PROCESSO DE INSTALAÇÃO DA MESMA EM JANELAS

DE AUTOMOVEIS, compreendendo um processo de montagen
de vara-brisa ou Outra j anela na armação de metal que
circunda a abertura de janela de um autom6vel, caracterizado por posicionar e janela na dita armação, com

es porçães de , ia marginais da janela =relação ea
paçade com en orados da armação, forçando um material liquido ~nitente a borracha mo espaço entre as
.0

.

porçães e gl Cerda marginais da 'janela e as paredes da

.dita erp , ;lo de metal sara conformar com e aderir às
Ilesw:is depois curando o dito material semelhante a
borrn:Ba para prover um suporte para a janela da dita
abertura de janela,
Na pzocesso de acardo com o ponto 1, oeracterizadopor
-Ne o material semelhante a borracha ó um polissulfu-,
.eto de poll bia-elquileno eter.

fERMO tí g 141.414 de 10 de muni de 1962.

.

Requeiente: ANTONIO BRAJATsom - SIO PAULO.
Mofino Industrial: , "ORIGINAL.REIP I W E CALENDÁRIO.
COS. A COnIGURAÇr ESTILIZADA DE DM sAcTil,
REIVINDICAO2r,
- umtUINAL RELóGIO.E CALENDÁRIO, CCM A CONFIGU

AAÇÃO ESTILIZARA . DC UM SACI". CONSTITUIDO, CARACTERIZADO
RVVINDICADO , OR POSSUIR A PZÇA, n FIGURA ESTILIZADA DE UM
SACI, COM O I' tluE LHE SERVE DE BASE Ou APOIO'
NO QUAL SE LNCONTRA UM CALEN g RiO DE FOLHINHAS MOVEISr DO
DIA, 0:A DA sAmAnA E MS.

2-

ORLGINAtRUGIO E CAIENDÂRIO,MI A CONFIM.

RAÇ() ESTILIZAUA DE Ul SACI,

CONSTITUIDO ° CARACTERIZADO

g)

REIVINDICADO POR sul umA PEÇA ORNAMENTAL E UM. ° J4 QUE
POSSUE, TAm3EM ° ALEM DO CALENDXRIO MENCIONADO NO ITM1 AN.
?r,'::1DENTE ° UM nEL j C10 CONVENCIONAL ° QUE COLOCADO NA PARTIS'
o.
POSTERIOR SA CABEÇA ° ATRAVES DE ENGRENAGENS APROPRIADAS,
_'.oklER

OÍSDO O

OS DOIS ELOCOS OCULARES DA FIGURA DO SACI

DA ESQUERDA

.aneiro
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AS HORAS E, O DA DIREITA OS MINUTOS

p on :-:E10 DE TR,ÇOS NELES EXISTENTES E PELA COLOCAJO EM QUE

1850441 do 16 de dezembro de 1966,
SKO PAULO°
Aequerente: SIO PAULO ALPARGATAS
Md;lo industrial3 "PSVO DESENHO DE SOLADO",

URU N o

REIVINDICA.

novo desenho de solado caracterizado por um .
lg ietN envolvendo ttUa a parta do conteo da sola o outro to.
âo o aaltov sendo ditoC frisco conntituidos do =unges) pep

perpendiculares á periferia do so:c5o o

ralelae entre ai e

sendo. ao portes envolvisn por' tala frisoo ornamentadas com
blocos trapezoidais om alto relvo formando linhas paralelos
no centid‘. longitudinal do solado a altornadac

F.: SITUAM d., MEV:OS GLOBOS°

3 ORIGINAL REL6G10 E CALERDARIO, COM A CONFIM.'
Wo ESTILIZADA DE UM SACI, DE ACOaDo com OS PONTOS CARC-'
Ts::DISTICOS 1 E 2 ACIMA ° SUBSTANCIALMENTE DESCRITOS,, REIVIN-.

-1-z-n.p

com linhos am

baixo rol;vo com uma ...orvura ligando os blocos, tudo aubetan
ciLwanto como Carito RD relatorAo o ilrntrado gs doconbo
ano2o,

°MAUS EDEVIDAMZNTE 16Us'iNADoS NOS DESENHOS CM ANEXO°

Piá r

(A

Li_14

Ur7.1.1(7,_k-

(ERiau
.).e67 de 3 d:;, dozcabro de 1963
g oquerontos MD= . ~St/DOES EL£TRICAS ESPECIAIS
g DINDADLS LTDA.
são Poul
1vilõgio do InvonçEoa °12:£7ADA EI gTRICA, PRIUCIrnIWNU
OU, MIM q "MIONOW nn E t":OGNONETTE" 9 A GA6 ,c,w3:27:scr:w

1966
0.
de
225110 Ne 185521
Ikquerentes Jod ABUD wiso PAULO.
Sodâlo inclUstriBi g "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO
:OWERETAI, APLICADA A ALÇAS PARA SANDÁU:,.S°.
BIVINDICAÇ

"NOVA E ORIGIEU CONFIGURA& UsNAEENTAL APLICADA A AL .
ÇAS PARA gnokaw, preferivelmente confeccionada em
ga'sticoà, na forma de um "VU 9 caracterizada pelo fato de
lue os rambs da referida alça apresentam-se cobertos por
,guralidade de flOres constituidas de pÊtalas de
co e fixadas lweferivelmente por ilhoses.
ORIZNAL CONFIGURA& ORNAMNTAL.APLICADA A AL Cg..'15 PARA SANDSLIAS", confo= reivindicaçSo antcrior,
co substancialmente como descr:to no relatOrio e ilustra
no desenho apenso ao presente- 3emorial,s

'QV

I

REIVIND1CAÇ6E2
principcAncats doe tipos rWSàon o o °m:,.gnoiwtte o Gi2.4 laminoccontc, ot...zetzrizada polo
!ato ft un bnlbo envo3vido por uma capa extorna e cheio com
x. gás, oncorrar dolo oletrofios mantidoo ci co.';t2 C.iotncia um
e dois g iio outro :El-) !?lcInw Inraloloc, co cvaic
2s canciátoros num doo çl;ord.o 5 intcl.u=s,
trica rara reduzir a twu,So de correato uun
ecc:7Ce oon e
cy nabotmr.it como dozow.ltz no mo)Soz - à.I c c
roprooal:cda nos deecnboe ancxon,

V

ri

1.9-

2))

,

-

-

f.

_

d3 vEutirle
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nos quais: A representa una cadeia , de alqráleno, rama

TÉRMO N o 181.400 de 19 de julho de 1966

ficado ou não ramificado, com O a

Requerente: METALUGICA ELIM LIDA ====a0 PAULO

6 zçtomos

do carbono,

Modelo Industriale " RUO II ORIGINAL CCRIGURAÇXO ORNAMENTAL

que pode estar interrompida por eltomos de ox1g6io ou'

APLICADA A LANTERNAS PARA ENFEITE ".

to, como substituintes, grupos hidro41 ,.; R represen,

.

ta hidrogenio ou um radical alquila com 1-o 8 tomos
de carbono e R i represente um radical alquila cara 1 e

REIVINDICAÇEES

", NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO ORNAMENTAL APLICADA A
LANTERNAS PARA ENFEITE", caracteriiadà pelo fato de
se apresentar a lanterna na forma , de corpo prism;ti
co com regiSo central cilíndrica, ladeada por fai xas tronco-cOnicas terminadas por anis, sendo a sy
perficio compreendida entre tais ane' is provida por
recortes inclinados, estando o conjunto encinauch
por peça cânica invertida atravessada por conduto
res enquanto que inferiormente o conjunto se apre
senta com cordao suporte de pingente.

8 eçtonos de carbono que, eventualmente pcdeu odtar
.

gados entre si, com A ou Rp tenham strovs

/11drOarOMtiCe ou podem ter, coro suhstituintas,

anel aromAlco ou hidroarom;tico, bem como, grupo O;

R 6 significa hidrogãnio ou v:ma cadeia de olqLla com
1 a 4 tomos do carbono; n 6 igual a 1 ou 2 o n 2 , n31

114 o ns
2 . "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO ORNAMENTAL APLICADA A
LANTERNAS PARA ENFEITE", conforMe reivindicação anterior, tudo substacialmente como descrito no relâ
trio e ilustrado no desenho apenso ao presente memortal..

um hs-

toro-átomo como N,S ou O, ou de tu:1 . one/ C20ÁtiCe

representa ) em ceda caso, bidrogãoic, grupo

alquila com 1 a 4 tomos de carbono, Cl, grupos hidra

• /

x!, nitro, omino, su1fonomiJ2, sulfo, carboxi-anidat
seetanino o aeotila, ou pelo fato de%

b) blowier diimidas de f6rmule geral

2

R

3

C)

- em forno de seus compostos de metal alcalino com halogene*

tos de

fOrmul cera!

1n6
aalou;neo CB2-13

1./R1)

-

\ R

ou pilo fato d g-

ia

c) fazer agir ominas de fOrmula geral

EN./11:1
ist

TERMO N o 152.702 do 12 de eel..emoro de 1963
Requerente: PARDENFADRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCRAPT
Alene;nha
Privilógio de Invenção: 0 PROCESSO PARA PRODUZIR DIIMIDAS ntsick,
MENTE ALQUILADAS DE ÁCIDO NAFTADENO (1,4,5,8)- TETRACARBOXILICQ "
REIVINDICACUS

s g bro balogenetos de fOrmula geral

ORRU
(Ha1og;neo-A)-eN2 _n-

1.- Processo para produzir dorivados da diimada do í.

N- CN2_1c (A-Ealogenoo)

o

cido , naft a l cUt(1,4 5 5;8)-tetracorboxílico, caracterizado solo

4

-fato dob
a) fazer reagir anidridos da fOrmula geral

ou pelo fato
d) reduzir nitrilas

de fórmula

goral

R R

54o

g \.

\,-\
°n R

It

2 3 °

ou os correspondentes cidos teterbo=ilico - com minas do

na qual p é una cadeia de alqui/eno com O a 5 átomo,

frmula geral

2 -

do carbono, UI preferencia cataliticamento, em pre-

R
n6
C112_

sença de aldel ann ed.nuados. como Dor exemplo, aldeld0

'n)
d/
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Um nevo modé10 de caixa plástica para trmaiel

Yrnaláente, a depositante reivindica,
ConvençU Internacional e de conformidade com o

acara° soe a
artigo 21,do CO.

de

toreador astabilizador do voltagem, subetanoialeoate como
descrito

no relatdrio e representado no

desenho nas o a-1

¡companha.

Industrial, a prioridade do correspondente
na Repartição de Patentes da Alemanha, se 11

d igo da Propriedad e

pedido, depositado
de setembro de.1962, sob o n2 F 37 793 ivane p.

TERMO 12 189.232 de 8 de maio de 1967.
Requerente: FRANCISCO SALLES JUNIOR - SAO PAULO.
&alo Industrial: "NOVO MODELO DE CALENDÁRIO REL6GIO".

3

BE/VINDICACDES

_

I — NOVO MODELO DE CALENDÁRIO —RELÓGIO, cargo-te.
r1Xed0 por se formar de um esttjo Cl) no qual se aloja um reit,—
gio de horas (2) e um calendário (3) de acionaMento manual, com
indicação doe dias da semana feita por meio de um ponteiro (4),
os dias do mas pela movimenteç go de um anel (5) onde estio aqui
les impressos, subdivididos em 4uinzenee, bem como os leses do
ano gravados em outro anel (6) interno no primeiro, e ambos dotodos de travas (7 e 8), enquanto o referido ponteiro tem uma rozeta dentada (9) com mola prSpria . (10) para firmá—lo.
:I — Tudo como descrito no presente ~orla1 e'
ilustrado

nos desenhos e clichhe anexos.

TERMO N 2'183.901

de 21 de outubro de 1966.
Requerentes INDISSTRIA TEXTIL RAU LTDA. - SKO PAULO.
Desenho Industriais "NOVA, E ORIGINAL ORNAMENTAÇIO
APLicÃEÁ A coLcue E simiutREs".
REIVINDICACOES

n *NOVA E ORIGINRL ORNAMENTAÇÃO APLICADA A COLCVAS
E SIMILARES", CARACTERIZAD A PELO FATO De SER CONE,.
TITUIDA'DE GARRA RETANGULAR, CONSTITUIDA POR PAR
DE DUPLOS FILETES E QUE ENCERRA ORNAMENTOS ARQUÇA
12,05 COM MIOU OCUPADAS POR PONTOS, ESTANDO EU rTERNAMENTE A BARRA CIRCUNDADA POR SeQUgNCIA DE PI
HWEN0S ARCOS BORDADOS, ENQUANTO QUE NO INTERIOR
ENcoNTRArSc coMo QUE UMA CORRENTE FORMANDO LAÇO,
.JUNTO X CADA CANTO, FICANDO ENTRE A REFERIDA C011m
iRENTE E A MENCIONADA BARRA DISPOSTAS FLORES Ame.
i TAS COM FOLHAGENS 'ENTRE AS QUAIS LocALIzAND~C
CALMOS-, EM 'ARABESCOS; RESTANDO NA PARTE CENTRAL OU

1 INTERNA . CORRENTE MENCIONADA, FOLHAGENS COM RA •
:MOS C REGIOES'PONTILHADAS.
2-

'NOVA É ORIGINAL ORMIAUTAÇÃO APLICADA A COLCHAS
G)NFORMe REIViNDICACÃO ANTeRIOR,TU n

• E SIMILARES*,

DO SUBSTANCIALMENTE COMO DESCRITO N3 RELATéRIO E
ILUSTRAD3 AO DESENHO APENSO /4) PRts ENSI erma.* .

9

g79.g

Ithm0 Be 184.743 da 21 cie novembro de

1966.
Requerent: ATLAS IMPORTADORA LTDA..— GUANABARA.
Mod;lo Industrieis

"UM Ne3V0 MODELO DE CAIXA PLÁSTICA

PARA TRAMORMADOR ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM".
ASIUNDICACOES

1.- Um arvo mNlelo de caixa pl getica peé.,,-a trame.
formador estabilizador de voltagem, caracterizado
ser constituído de duas parte

por

'3 tronco—piramidais abertas

na base querse Conjugam pela intercalação de uma teraidie
de forma prismática

e aberta

nas bases.

2.- Um nevo modelo de caixa
formador estabilizador de voltagem,

plttetica

para ermas.

caracteri zado

por a•-

preaenter a parte tronco-piramidái inferior oriffe109 de
ventilação

circulares dispoetco equidistIntemente dentro

de uma Uca
Mdrle.

correspondente a um boxilgono sonatado 1~4-

2

.1
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WRMO

g 9 Nag 229 de 8

gequerontos
' Mr.ed(11

de maio do .l961

FRANCISCO SALLES JOBIG1 mr.e:e4Su.SuLa

UdustrUsat

u NOVO MODELO DE CAI.EVDMIO°
leilliúàéAQUW

Ir, NOVO MULO DE CAIENDARIO 9 (ouracterlzado Ir...er Se
Rornar do um ost(Sjo circular (1) no qual ' se alojam, encatu
dos um no outyo l os erio (2 e
para indicação á respectitivamento, doa dias do mÈs dist.ribuidos am quinzenas o dos dA,
as de semana,

enquanto que od M4ses

do ano são gravados em

ambas as bordas de um disco central (4)p com

seis xan1uras(5)

na poriferia, para ancaixamento em um pino . 2ixo (6)

servindo

do trava .
2. NOVO 1fOD2L0D2 CALENDARIO, caracterizado tambOrt
por ser dotado de uma trava

firma Os c it ado s orl e is (2

removIvel (7)p

com alça (6), que

o 3) ' ao penetrar nos rasgos

(9) do

primeiro o envolvor os pinos (10) do segundo

Túdo como descrito no presente memorlal o Iluaa
trado nos

desenboa o clichO's

anexos

a g,I, no formato da bica, ma parte- duperior di) recipiente envOlucro constituir-se de una aba circundante oblIgna ao
eixo A-A, quo configura atraves das linhas auxiliares, um triângulo retângulo truncado, cujo ângnlo roto no lado in
forior forma ma reentrância -2-, ângulo rato, esta, donde
parto uma projeg.6, -3- em sallUcias quadrangular do altu
ra e espessura ideais, voltando posteriormente a linha, posição perpendicular no senAdo longitudinal de cilindro,
3 2 ) " NOVAS LINHAS NAS BOCAS OU FUNDOS DOS RECIPIENTES PARA
FÁCIL, EFICIENTE, ILSPIDA E DE BAIXO CUSTO RECRAVAÇXO E SOLDAGENS EM GERAL ", acorde com os pontos 1 e 2, caracterizada por a Fig. 2, possuir uu formato de beca, na parte superior do recipiente cilindrj,co, constituído de uma, aba cir
cundante obliqua, formando com as linhas auxiliares um triângulo equilatero truncado, formando uma reentrância -2-,
seguindo posteriormente a linha, a posição perpendicular,
. longitudinalmente do cilindro,
4 2 ) " NOVAS LINHAS NAS BOCAS OU FUNDOS DOS RECIPIENTES PARA
FÁCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE BAIXO CUSTO RECRAVAM E SOLDAGENS EM GERAL ", acorde com
pontos de 1 sa, caranteri
zada por a Fig, 2, possuir um formato de Uca, na parte superior do recipiente cilíndrico, constituído do uma aba cir
cundante obliqua, fornido uma rcantAcia -2-, constituido
ainda, na sua região superior-mediana de um rebaixo -1- que
configura através de suas linhas auxiliares um triângulo retângulo :truncado, cujo ângulo agudo tem teu centro apoiado
no-eixo A-A, e cujo ângulo rato esta voltado para cima, dando ensejo a uma projeção -2- de espessura ideal, que será r?,
coberta pela tampa, no fechamento do recipiente-envelucro.
03

52 ) " NOVAS LINHAS NAS BOCAS OU FUNDOS DOS RECIPIENTES PARA
FÁCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE BAIXO CUSTO RECRAVAM E SOLDAGEM EM GERAL ", caracterizada e acordo com os pontos de 1 a
4, por a Fig. 4 possuir um corpo-cilíndrico com fundo ou o lado inverso fechado na região inferior ou superior, conforme o caso, tendo na região superior extrema una aba circun dante -1-, que configura com suas linhas auxiliares um triân
guio iscisceles Cortado tão-shente em um dos dois lados iguais, :isto é, no de lado superior, formando assim, por esse fato duas reentrâncias -2- e -3- na parede oxtorna do reciplen,..
te-envólucro.
62) Nous LINHAS NAS BOCAS ou FUNDOS DOS RECIPIENTES PARA
FÁCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE BAIXO CUSTO RECRAVAM E SOLDA.

GENS EM GERAL ", acorde Com os pontos de 1 a 5, caracterizada por a Fig. 5 possuir um corpo cilíndrico, cujo fundo ou lado inverso fechado, possuindó ainda na extremidade superioa
uma aba circundante 4-, em projeção saliente. de altura ideal.
TERMO u .10.364 de 15 do dezembro da 1966.
.
Requerente: DR. ADOLPHO DROGHETTI NUTO SZO POIO.
ModAlo Industrial: fi NoVAs LINHAS NAS MOCAS ou puxou
m

DOS RECIPIENTES PARA FÁCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE
BAIXO CUSTO RkORAVAÇãO E SOLDAGEM EM GERA10wsTvINDICACW
NOVAS LINHAS NAS BOCAS OU F.UADOS. DOS REOIPIENiES PARA
FÁCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE BAIXO CUSTO RECRAVAM E SOL19) "

DAGENS EM GERAL ", caracterizada por constituir-se de um re
31piente-envá1ucro de material termo-plástico, de •forma e .
tamanho variáveis, para acondicionar produtos sob forma Il.,
luida, sálida ou pastosa, alem de flexível, pode ainda apre
sentar diversas coloragães e decoraçães, bem como, dispanáa
uso de vedantes especiais no ao de junção da tampa no re
:ipiente.
P

! 2 ) " NOVAS LINHAS DAS BOCAS 06 FUNDOS DOS RECIPIWOM P.4:5
fiCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE BAIXO CUSTO nCRAVAÇIO E SOLAGENS EM GERAL ", acordo com ç ponta 1, caracterizna

7 2 ) " NOVAS LINHAS NAS BOCAS OU FUNDOS DOS RECIPIENTES PARA
FÁCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE BAIXO CUSTO RECEAVA* E SOLDAGENS EM GERAL ft , acorde com os pontos de a 1 á 6, caracterizada por a Fig. 6 pcissuir um cilindró-recipiente de fundo fechado, constituido na sua região superior de uma aba circun
dante -1-, configurando atravãs de suas linhas auxiliares ue' •
triângulo retângulo Cortado em seu ângulo agudo, circularmente, dando origem à uma reentrância troncocOnica circulm . -2.

82) ° NOVAS LINHAS NAS BOCAS OU FUNDOS DOS RECIPIENTES PARA
'FÁCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE BAIXO CUSTO RECRAVAM E SOLDAGENS EM GERAL ", acorde com os pontos do 1 a 7, caracterizada
por a Figa 7 possuir um corpo-cilíndrico com fundo fechado na
região inferior, postruindo . na reglão superior uma aba circundante -1-, cuja linha ‘4 obliqua ao eixo A-A, ate certo ponto
Ideal, para depois descer p empendienlar 0 para41amente ate.
certo ponto determinado, quando então forma uma reentrância

R*20 Quartrafiyerra
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• circular -2- de profundidade ideai, par eneoplaa pxojetar-B0
• -no sentido longitucLinal do ogindre,
9 2 ) " NUS UNHAS las BOCAS OU FUND2 DOS 112WISKTES PARA
FÁCIL, EFICIENTE, RÁPIDA E DE BAIXO CUSTO RECRAYAgO . E SOLDA
GINS FM GERAL °, acorde com os pontou de 1 a 8, tudo como sia,.
betcncialmente descrito, reinvidic pa n e representado nos dese12140S anezosi,

A

A

be

ou, uma

Janeiro

me st, tu

cantoneira ou= cilindro de madeira pera fowmar

os braços, aonde a parte de madeira revestida de faina ao:
madeira do lei ou então egtofada com oopuma de lotam e o, parto metelloa pintada ou cromada.
cedo pelo fato de que oe pOs são forsados por mn 'Oriph oem
voIetza nag eztremidades.
- Novo modelo de poltrona, tal como reivindi-cedo e ounotancialmente como ilustrado no deeenho anoso a
,descrito no relaterloe

A

A'
1 1

A' A

--a

'FIRMO NO 142.161 de 16 de agesto de 196'
Requerentex PALDà MIAM - GUANABARA.' •

Privilegio de Invençãos "APERFEIÇOAMENTOS EM SUPORTES PARA "
LAMINAS DE BARBEAR".
•

Md?
de outubro de 1964.
tEltE0 Na 3,63.522 ais
tequerentet INDUTRIAS SANTOS AZEVEDO LTDA. . SÃO PAULO.
todblo Industrial: "NOVO E ORNAMENTAL DESENHO DE CABO DE
!AMUO. COM FIGURA DE ROSA EM EUXO RELEVO, MIANDO EM
'ORES".
REIV7NDIOAQUES

1) *, INOVO A: ORNAMONTAL DESENHO DE CABO DE TALHERES, COM FIOU
RA DE ROSA EM BAIXO RELVO, VARIANDO CM CÓRES%
RIZADO C REIVINDICADO POR POSSUIR A FIGURA DE

CARACTS.

umft 0254,

HASTES C FOLHAGENS, EM MIM RELVO, SITUADOS NA

PARTE,

cAso,
INOVO E ORNAMENTAL DESENHO DE CABO DE TALHERES, COM FIGQ,
RA DC ROSA EM BAIXO RELeVO, VARIANDO CM C6RES", como
INTERmEDIARIA DO

2)

'ABIVINDICAÇOZ4

-Aperfeiçoamentos em euporteo pare ldminas

DESCRITO SURSTANCIALMPNTE NO RELATÓRIO, QUE íWC INTEGRA

le barbear. caracterizados per() feto de O suporte ser coal
nituido por duas partes articuladas entre si, sendo previq
coe ciem." de cabo e de retentor articuláveis atrav4e - de um

.g t"xo implantado numa das extremidades doe ditos meios de
cebo; me100 de calço cooperantes com 'o dito retentor pare'
fixarem ama lâmina de dois gumes paralelos, meios de pino
de encaixe localízadores de dita Umbu de dois gumes e
meios de mola de compreesão previstos numa das extremidades doo ditos meios de calço para engatarem com meies de
dncantrico previaton na dito ext: emidade dos meioam de os
en.

: ACOMPANHA, TUDO 00.1J REIVINDICADO E CARACTERIZADO NO
TEM PRECEDENT& E ILUSTRADO NO DESENHO CM APENSO, ' •

2 -Aperfeicoamentoo
de barbear,

em auportes , para lâminas

de ac8rdo com o ponto 1, caracterizados pelo

fato de que os ditos meios de mola de compreosão são conseituidoe por ume porção do dito elemento de calço, recorte
de am arma de grega 4e dois temidos e de que e extremidade

tnferior de dita grega de dois tempos é reduzida e prredon
dada do modo a formar uma euperficie de contacto cooperan-

te com e periferie doe N ditoe meto a de exantrico previstos
se dita extremidade dos meios de cabo.
ohmo No 186.387 de 20 de át,nciro de 19674

PAULO,
squevente: JOSá CHICHA HOMA
'adelo 'industrial: "OVO IMBUO 'MUI:TRONA°.
agivinnI0AORL.

1 - sovo medeio de poltrona caracterizado por
ar Geeento e *AI:tento foYrado de uma Ge peça de madeira
Grepanaada, •endo eassento fixado amu axmação
rec.!,
imàe prolasolliteAto para baixo terna Re pAle e Ma OMR

, -Aperfeiçoamentos em suportes para laminas
Is barbear. de &cerdo coM os pontos 2 -e 2, urecterizadoa
pele fato de que ,á dito membro de cabo á constituido por
lues partes recortadas e dobradas paralelamente en.tre si

de modo é formarem um vazio ou espaço livre correspondente
e espessura do dito retentor na sua condição montada e e
tomaria ema -palie de encaixe para aloáamento de um discO

U.-Teired. Tné

DLARK;

OfketAL

ozeGntrico ou come e umm porço de abe do um dos membrot
U3 dite parte do retentor.
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22220 r* 192.972 dc 20 dá sol:embro de-1963
.Roçusronto:?, RN=
CMIMISCHL panumr
PrivilAgio do s lnvençSo: " PROCESSO PARI 4 faRI040ik0
ACZ2OMMIZA MZSTIlUIDLS

-Aperfeiçoementor om suportem para 1Qminbe

REIV1NDIC.ArpSt.

oroct ,3so, )are a

ao barbear, do ac8rdo com qualquer um doo pontos preceden-

fC."0::.1.OU2-: (3C": reuliccerA.

subetituidsa
da fOrmula urdi:
,

tes, caracterizados pelo feto de que o membro de calço do
Cito retentor' de lamine é dotado de ume pluralidade do dea
les, dinpostoo em duas enfiadas paralelas longitudinsia,ute de 'cada lado moio longo dO dito calço, e sendo previátoo

,C,(CW24.-E,ÇW.:12)m
T,

Loja ou mais Puros centrais, dispostos nume enfiada Ungi,
aldinal. cooperantes com pinos de encaixe previstos na ou-

em qme A, 3 e O representam átomoe da hidrogniu ou holcgaeo,

re das ditas partos do retentor. aendo os ditos furos cen
xaiá de f6rma alongado . 5 tendo um dos seus ladoa arredon-

énvot alqwila eu ulcoxi inferiores Te.e podw Umer co:.;,,11:atunte um gempe dtoximetil~, sendo pelo ume ta dos eruvos A.

Wdo e

IA e

0

outro lado reto dotado da ita pequeno . chenfro,nende

C, di g eroute de hidrogênio; R reprosents um átomo de hidro

ginlo ou um radical eliatico inferior; R I representa um átomo

dito° chanfroo cooperantes com entalheá Previstos noa
dtoe zincai, de encaixe.

de ktdregánie ou um radical alquila infe:ior, um radica/ dt hl

o
5 -Aperfeiçoamentos em suportes pare ¡Minas

êffearbonoto, caturado ou iteaturado, cfclica ou bicfclicn, ou
o grupo fenila ou benzila;.a representa um gásaero inteiro de 2

m

de barbear, do ec8rdo com qualquer um doS pontoe precedent•e, caracterizados pelo fetd de que uma das extremidade'',
do dito cebo 4 dotado de um receoso 012.0ave cujo eixo é -

e ,,preforivol*ente, .2, 3 ou 4 e E representa um nUmero
re do 1 &
preferlvelmente, 1,2 ou 3, caracterizado pelo ft
to de cenpreoAder a resiçã.o de

uma

fenàlecatonitrilP de -graular

p erpendicular ao eixo longitudinal do dite membro de babo.
5: -Aperfeiçoamentos em suportes para lâminas .
do barbear, de ec8rdo com qualquer um doa pontos precedenw
Gee, caracterizados peio fata de que um dos ladoe . do dito
retentor de ldmino 6 inclinado em relaçio ao eixo longitu-

omme wa eopPeete adli g o

aubstituido P " fóriat?laà,

iinal t 04 fóra pare dentro no sentido da parte inferior pe
re e perto superior e de que o eixo longitudine1 de cede -

.

-

X I:

rasgo ou furo de encaixa de pind é inclinado em relegie ao
g ime

de localizacáo doe ditos pinos dé encaixo
Citou partes do retentor.

na

outra da:

que, :nte fUlenlea II e /I/, A, D. O e R I. Ut o Se6LO
niileado que acima, Y representa H, eu o crupamont0 **(CH?),J

Sendo

0111 O grupamento -(CR2 )n -N,(CM2)m,X, em que X representa um I.R..
-Aperfeiçoamentos em suportes paro 'decimas
o

barbear, substancialmente con£ormd descritos aoui
rodos noa desenho anexos.
FIG1
(Q

:t

r2 „

CUJA-Ger,'
es.

-

-

-

•

ilug

dieta reativo de &eido R e 2, represente tu. grupamento capaz
de reagir com o grupo Y, respectivamente seu grupamento terminal para prover, na nolecq.da do proaàto rN4ional, o coponente necezeário para completar o correspondente composto da Lar,
mula geral 1 supra, eventualmente em prez;ença de um agente de
Condencsao bico o, conformo o mamo, alquilando as amirAe se
cundárlas obtidas para nelas introduzir or; ..1clue:,' de.tjado radi.
cal R como acima especificado.
2., Processo de abárdo ccm o ponto*

ardi

por compreender a reaçãO do uma f.'cnilacetoniti,ile d& fánwin II
em que Y um átomo de hidrogãnio, com um corpor. ,:c

a& fcSrmule

III em que representa um radical X.-(00112):11-(CRAmo,
3

.0#1 que nom radical de ácilo

de ,igcntem
de condensação básicos e, caso 11 1 reprecente u,1
de hídr2
jgenio, 'por co eietuar . a reaçU ulcrier do produto x'..wa'.1s1
Obtido com um composto de fâmula
ce. Tie Ri difree.uue
de hidreeinio e X .tem o momo sIgnIfice.io que oenaa.
3.- . P20eGsso ao ac :Snlo-com o pert3 1, U20=1.:,:a0
.yer comprber:der a reaçZio do uma fullacetenille da ::Yr.mule

2),2);

rern 1L,

DIARIO OFICIAL

dft

a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
adis°. da Propriedade Industrial, a prioridade do corresponden

,
• 4.- Coube° de acOrdo com O ponto I D caraCterizádO

o:

or

te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Sulca, cm
31 de agOsto de 1962, sob na 10400/62.

•

compreender a reação de umorenilacetonitrila da fOr
taul
'XI em que- 1 representa o radical e.( CW 2 )n-X D com um composto
rAula III D

TÈRm0 NO 1470682 do 19 de março de l93
R equerente: S.R. SQUXBB & SONS,,
INC., ----E.U.A.
Privilcç, gio de invençãos
SINIGESE.DE ESTEROIDES'°

da

em que Z representa o radical 11215i. (CH2)=- e pon

na ulguilar amima secundária obtida a

rim de nela

introduzir

desejado radical Ra .

REIVINDICAOES
Un p rocesso p ara p reparar compostos da

.cc

fbmuls

gersd

9°- Processo de acdrdo com o ponto 1, caracterizado
por compreender a remb uiterior de uma ' renqacetonitrila suba
rs;tuida da fársula.

X5
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Finalmente a -depositante reivindica, me acOrdo com

;ç! az que Y representa o radical e,COR2)n-29 00E1 cUII
ZU em que 0, repreaenta'um
radical W-COHa)
.

rfl

çâ'o

M3

-3

-C-(CR2 9 .=.WgCH2Pm
13 e
deA dompostoc da £6"uula Geral ml-xs, sendo nue nestas iõrmulas
CD

RD Rip

XDn

em tem o

mesmo significado nue no dita

: )ote lo

na qual R 6 um hidrogenia halogeno ou radical alcoil inferior,
Proesao para a fabrieação de fenilacetonitrilale

..ill'oAtituidas D
0.op em

lsa

substancialmente .

como acima

descrito

e

P bidroaÊnio, radfcal nleoll inferior, balo-alcoil-inforior,
ci clo,alcoil mano-cíclico, ciclo-alcoil-mcno-ciclico-alcoilaja.

especifica

particular referãncia aos exemplos dadoe.

J.-etior, ar.' mcao-ciclica aril mono-ciclico-alcoil-infclor,

' ;•) 2R,10 AC 152.407 de 30 doag3sto do 1963

toro-cíclico mono-ciclico ou bátero-ciclico-maso-atclico-alcoi1

,aeguarenes OXBIL SOCIÊT2 AROME - Snigo

¡?,,,116g. do InveaCãos -"OMS° MR4 A PROXIÇO
CINUIPS rOT0GWICI1, u

inferior, fl á um radical alada inferior, halo-alcoll inferior,
ciclo-alcoil mono-ciclico,
ferior, hÉtoro-eiclico mano-dclico ou hStoro-cialco ncao-c.1.-

ló0 Processo para a produção do uga ioage3 fotogrã,qc
(,-; @os o umalio de copuladores de are, Carsetarizado pelo

clica-alcoil-inferior, ou, junto com o carbono, no. qual aSo 11.

do os omprogar um acilacetIlamino-composte D como copulador
oax. , para a produção de tons de amarelo e o dito aellacet12,
' cino-oomposto corresponder à armulas

g ados, P e.Q formam um radical ciclo -al
coil-monb-ciclico ou bá.
tero-ciclico-mcno-cinlico, caracterizado pela reaçSo de um com.
posto da fOrmul:

fl

R
EM - 0 . R,
•

1

qua'd 2

representa

O 0110 - O .
9

um radical do banzem°, 2 2 representa um

r2.:11ca1 do benzeno ou um radical eteloalcoba ou um radical a.)
„
ohJ.a, 23 representa um-radical aluna, contendo, pelo menos,
atomoo de carbono e Z representa um grupo Setor de acido tRq

aeXdo,

P e gt tam as signiricaOsa supra-citadas, com Cloro:

mil,

go.; 2roceaso,
.saca

na qual M,

cong ums sapeclricatio 2D pouso 1, ca-

polo fato do aellooetilamino-oonposto corresponder

a R6rmulm

•Z

em'processe, de ac3rdo CCM O ponto 1, caracteri.
medo por deslocar o radical acetal ou metal com ácido rárrmico

aquoso,
3
u ;22

CD.- 411g
fi

R
3

• (pai Li2 renreueW,,-: ui radical do benzem° ou um grupo metila,
: representa um radical alcolla, centena° 11 . a 23Atomoe de
oa-er.ono e Y representa um grupo ater de ácido guiri/rico ácido.

C.

UM 'processo, de aardo com o ponto I, caracteri-

zado por fazer reagir do1iakprogneno-lga,17a-diel-3,20-dlona-16,
17-acetonida com cloranil.
Um processo, do acerdo com o ponto 1, caracter.
ando por faoer rez,zir delta4-pregneso.16a,17.e,di°1-3,20-diona,
-1t5-17-aceto-fescna
•

cloranile

Um processo, de ac'Mrdo com o pasto 1, caraetericr fazer reczir gb- clero-de.: va ..proguenc-11,17q-dic1-3,a

Quarta-feira
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o di goa-16,17-aoebaaida ocm
6.

3- NOvo tipo de revólver de brinquedo de acãrdo com_ a

eaemo, do aoardo amo o pontO 1, carattnri-

zado per Maior meagior 6- mattl -14, 174-&-bIldríaa-laro.aeatammaa-

reivindicaotio 1, caracterizado polo fato de que tanto o. gatilho

n 164,17ooamotemída com olOramEle

como o dispositivo de percursao giram articuladamente
4 ..

*ME N 30.481. de 16 de miá* de 1,67
Requeronto: agesn-caticio x 1 effflai42'A018 1/19E-mad¥ANABADA
4ee4lo 3nõmstrisle " Nevo 11 °MINERAL medto ar

~EA az ANNMIL.

MENTO NOMZERTAL DE MONOWIPOS, PARA reamlo ~MS Et
iE,REGNA~ CE

Elio° tipo de reviver de brinquedo, caracterizado pj

/o fato do que tanto o gatilho com o dispositivo do repercurso g
xecutam movimento linear para traz e para frontes guiados por:. um
- /:n;
rasgo previsto no revOlver .
11(

1- NOPO E ORIGINAL NULO DE ilKOZ-A AL:Off:AMEM NO.
RIZONTAL DE MONOTIPOS, PARA. LEPTeS6X0 EM • MÁQUINAS DE PERSONAL'.

ZAR CHEQUES, caractorizado poço fato de apresentar uma de suas
e xtromidadeu recortada formando duas se0es Sehd..
09ele4eee de
ranboras em ambos os lados em toda sua extencRo.
2- OVO E ORIGINAL

MODCLO DE Rg GUA DE ^MENTO HiL

AIZONTAL DE MONOTIPOS, PARA It.:PRESSE° HM /.94~ WE FE
RSONALI-

ZAR CHEQUES, de acardo com o ponto 1„ caracterizado perlo , rato
extre midade; apresentar a forma de um "ir com

de om sua outra

as pontas retorcidas de que 4 provida a agua em ~tido longitudinal até e p arta recortada de sua outra e
xtremidade, tudo

substancialmente como aqui descrito o r ol:re p ontado nas OLguras
que ilustram os desenhos anexos .
/21.25

engo 11 I2 148.976 do . 8 de Mato de 1963

f!G.t

Requerente: SOCZSDADE ANONIMA IDEAL STANDARD ---PRANCA

Privil‘gio de Invonçãot " APARELHO SANITÁRIO DE SIFIO
DISPOSITIVO DE ESGOTO INCORPORADO "
.

•

.1 -

REIVINDICAÇOES
de sifão

Aoerelho esmit4rie

diepoeitivo de ee-

gOto incorporado, no quel o p ifo e formado por um corpo de batOqae colocado em um prolongamento tubular moldado de parte
inferior da cuba do aperelho, caracterizado pelo fato do que'
• dito corpo de batoque e moldado a0 mesmo tampo que h cuba

floo

Ivrea prolongamento tubular, • polo fato de que o botoque

ltRMO N e 141.664 de 1 do agasto de 1962
Raquerente: .HIROSEI MANO ---JAPX0
Privilhio de InvoncCo: " NOVO TIPO DE REVOLVER

prOpriamento dito mm elomeoto •plioodo de modo eatanque aebçe
o :pio* *largado do sorpo'de batdque por uma hoste do fixaogt
bt bh)HqUEDO "

REIVINDIOAUES
1- No-vo tipo de revolver Ge brinquedo ca racteri£ado pk
lo fato Ge z,ue p orto do gatilho adaptada p ara comprimir o dispositivo Ge p arcursão da bala o outra parte p
rovida com um dispo
sitio° de rete noZPIntegrtida o dito gatilho para segurar a
bala
antas do disparo.
2- Niivo tipo do revOlver de brinquedo, Gomo reivindico,
co om 1, caracterizado polo

de que parte do gatilho 4 adapto
da para comprimir o dispositivo de percurso da bela sondo provido do um . dispositivo separado de retenVío da bala o qual
aciono,
do. em movimento sincronizado por dito gatilho para soItar a bala
fato

i

apontando-a para o dispa -. 5 .

roaQue p do Inteiriço: ouso., articulada com uma porca ou uma
osacta invertida obturando o fundo do prolongamento tubular •
2 Aparelho aanU.Co.io de aia°, • diapositivo

do1

oaglitO incorporado, oaraotorleado pelo fato de que juntas dot
•atauquelded4 aío interpostas antro o batoque • o ápice do corpo
do batoque a estive a porco ou a maleta • o - ruo ao prolonga°
monto tubular.
_
3 .- Aparelho senitUAA: to deeio • diapositivo de *agita Incorporado, caracterizado peai lato do que a haat* de 14.-,
maqe.o sendo ;Ga, ultn.snure belnbs de guie de hoste do
una velvula *emendada Juntada oo batoque; Pele tatu de Que a bei'
te da 1411;u2a pelintra per sua extremidade inferior na ca lota -, .
montada sob . .a. To..ãogWelIM: tAl24, litlp j1,14~a Por .

D!ARIO OFiCIAL • (Seoão 11)
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ama alavanca que penetrt

desta; e

114

aolota e articulada sabre a perecia'

por um punho disposto abre o apares

lho. sanitário.

indica

Arequerente ra
Internacional e

o Art. 21 do

da

aobrdo Cm a

DecretC°Lei

AgSato de 1 945, a priorleade do
sitado

.:eparaçâo para combater praga, conforme eapecifi.

pelo fato de que esta.alevanca está comandada de ma-

neira conhecida como seja

Janeiro de 1970

n2

cado no ponto 1, caracterizado pelo fato de compreender ema come.
_posto àa fórmula gerale
B.o... I ...mo.

Convenah0
•

7.903 de 27 de

Rs
1

correspondente pedido, depo-

na Repartição de Patentea da França, JM

24 de Agasto

as qual 21 representa um radical' :anila, que está substitui

dê 1962, sob n 2 907.127,

por 1 a 2 grupos trifláormetila, átomos de

cloro,

átomos de

bromo, grupos alcolla inferior ou alcozi ou pelo radical de
clorofenoxl ou representa o radical anis ou radical dodecila,
R2 representa um radical

amimo, com a condiçao

alodial

inferior ou o

grupo dametila

que os substituintes Bá e R2 nos dois

átomos de mitrogenio possam substituir um ao outro, R 3 represente Um radical á.coile inferior, um átomo de hidrogenia ou o radical fenila, Rh representa um átomo da hidrogenio ou o grupa

Fia

ri -2

-00002H5, ou um sal do mesmo com um ácido, maisespecialmente
a clorldrato ) bromidrato ou perclorato.

3e a

Preparação para combater

pfaga, conforme

espe-

cificado no ponto 1, caracterizado pelo fato de compreender,
mo O prInCiplo ativo, o composto tia
CP

fOrmulat

,,,S ---aCP
= C a,
il
N •-••••••• C •••••••n

CR,

tea a Preparação para combater praga, conforme aspe-

TERMO n2 146.247

de 18 de janeiro de 1963
Requerente: CIBA SOCIET2 AaVNYME ---- Suíça
Privilégio de Invenção: " OOMPOSIOES PESTICIDAS BASE Dl
COMPOMOS DE TIAZOLINA "
REIVIND/CAOES
a
1.- ComposiçOes peaticidaa-ii. base dê compostos de

eificado no ponto 1, caracterizado pelo fato de compreender,
Somo o principio ativa, o composto da

ja n•n•••nn CH

tiA

\.

aolina, caracterizadas.pelo fato de compreenderem como prezaipio ativo, Utt. composto

da tiazolina da fórmula

fórmulte

i
CHa

CP_

geralw

S.

N a-a-C-a—,

Cn3

S nme...1. C ----R&

ai—a--Vas C

5
NmIlegial~

O MMOFTER

Preparado para combater praga, conforte espea

eificado na ponto 1 ) caracterizado pelo fato de compreender,

R2

como o n aincipio ativo, o composto da

fórmula!

na qual Ri representa um radical fenila, que pode estaraubsti/. n.".nHgR

tuido por um ou mais de um átomo de halogenio, grupo trifláorme
tila, radical

alcolla

Inferior ou radical alcozi,

ou pelo

grupo

elorofenoxi, Ou representa um radical alifático saturado ou
saturado com 1 a 12

feJom p a

1.

lna

""""." CR3

H.

de carbono, 22 representa um &tomo .

de hidrogenia um radical alobila interior ou um grupo

=C,

Cl-

Da- Preparaçao para combater praga, conforme aspe»

dialcoil

aificado no ponto 1, caracterizada pelo fato de compreender)
inferior-amino, com a condição que oa substituintea R i e 22 nos
dois átomosde nitrogánio posaaa substituir um ao outro, R3 re-

como o principio ativo ) o conS-Osto da fórmulat

e

---

presenta um átona; de'bidroganio, um radicar alcolla inferibrou
um radical fenil, R4 raaraaenta um átomo de baarogenio ou o rad.

h
3

cal -COOR,, onde 25 representa um radical alcolla inferior, ou
um seu sal com um ácido, e, se desejado, um diluente, um- solVen
te, um agente umectante, um emulsificante, um adesivo, um fertl
lizente ou um outro av,nte para combater praga, podendo o tear
am substancia atiVa:impOrtar ant're 10% atS
manainnaaaa aditivo', entro

90
4

90%, por páso,o

at6 10% Poz. PUQ,,

teôr

CR2

7.- Praparaçáo para combater praga, canaaree capa-

eificado na ponto 1 ) caracterizada pala fato de comPreandar,
Como o palcalpto ativo ) o composto da fórmula;
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TÉRHO Ne 181.0,5 do 29 Cs julho do 1966. "g
Requerente: DAH1,82Rd E:P=RONICS, YNC. E,Uoó

(E

04 ~A

m 00-$

Moda° Industrial: "NOVO MODfLO D APAHELE0 PARA EURD:2,
CaIX

1.

8.. Pwwparuçao por& corg...ator praga, Conforme ospe.

polo feto do ccmproondor um elooseto qno inclui teu pwro

tificado no ponto 1, oarectericado polo fato do compreender,
C2nO prUlg lpil ativo, c cortato

eP2

""S ”zume,

I(

C

O princrie

li
fOrnulas

ativo, o cowooto da

OCH3-- c

Liv

PiaLanento, .4 ,.zegositonte reivindica do aoardo Ç.
Convenção Internacional O do conformidade coras() atice 21 do

Zxidigo da Propriodade Industrial,

do'correeporde2
Patenes.de SuIçai) em •

a prioridade

to pedido, dopooltado na Repartição de

tendo que rito porçs r)

er:-;0 ce odeàaçia

ço intcreediJri's Co Gireg0 a r,72

eT, ano
'C,2L1C3

extremidade do dito porção de corpo so , a parede torninal

mente retanDilur unida em suo ",:crGe parifo , loa o Cita pc:2U
do , co-po, ectendendc-o: • uma do ditou pared: do dite
de corpo orialmento poro fora co • dirogLio no plano cm quo ao
situa dita porodo torminelp tendo aatn alojamento tu petoter
Clongsdo de corto transvorsal , gorsYncto wetangular, que co
onera° porci fora do da ontromidede do dito »oro do corpt

)

19 de janoiro de

alongado, de corte :',waaavereel „,:rolaento retangulat.
tendo dita porp:o do cel-,-7,s tco pereCe
422 ZCW7J
voreal enteado, po.:L,Co :1R,foricr a
2::,t=n3

r

dfida40 ro,ponto 1, caracterizado pelo foto do ca=dor
co

:13 corpo

firamlot

rreparaço para combotor prona D conformo capo..

W2213=„QM.
--te.azo Ge &parelho re:.c., em:der, corooteri2eu;

19 452, sob o rolmero6,58/62,

em um eixo zoometrico subotancialseate ocanicl p au rospoitO
ao elop longitudinal do dito porçZo do carpo°
S.
Edvo nodOlo de aparelho poro
oubstancirlceno oomo ilustrado nos dosenhos snonoe0
nolvindica-ao, do acOrdo com o Con7onÇilo Intornocio»
nal e. o 4rt.01 do Código da Propriedado Industrial, a'priorida..

amo flQ 185.030 do

de do pedido correspondente &pal p itado nu noyaxnlçEo do Potonto4

O, MULO.
Requoronto:
Coda() Industriole "NÔNIO 1OD11,0 ONNANZDTAL D3 SYCA.PARA
PNAO, LAVAT81IOG Fl OUTROS"-

doe etodos Unido° de Amarice, em 12 do foVorOir0 de 1eó6 cot
N.073. •

1 de dozembro da 1966.
ARTEFATOS D1 METAL DCASIA. .

I

• .F5c‘

-

le) n NOVO MODELO ORNAMENTAL BICA PARA PIAS, 5~2.0RIO2 g
OUTROS comproondoodo corpo lateral de registro caroctorizadO,
essoncialmente por compor dois prolongamentos cilíndrico°, cm
dirigido para baixo diretamente obre a pia onde recebe flange
o o outro CTrigido obliquamente para cima onde r000be a orlas°.
ta do comando, ambos os prolongamentos guardando entre si êngulo maior do novonta gráus; pelo fato ainda do corpo do rogin
Oro sor dotado nuut ponto ideal do uma pz ril jog ge lateral suave monte cênica c na qual 4 coliMria o corpo cillodricó da bica,
o finalmente polo fato dêsto corpo do bica projetar-oe obliqus
mento paro. Cca em forno alongadn rotilinoa na momo inclina ego do prolongamento obliquo do corpo de rogistro, aprooevr.;Ci-,
clo soo extremidade superior curvada para baino.-

e

b"se.

nt. 4

2) BOSUpripORWASa,2,!
EVAR C ec u;SWo com o ponte p::'eGedente e t .J.de conforme cnNricio l =4..o dçjaorito Q 4, ,çcd orda c.unpg 'Ecrer.,22op u
m
C.7ÜZO E0 1Q.155ci 21 de outubro do 154So
Rcuoreatee 2E3 DW =seu cemmr 20U.A0
tZ,-)10 N.r.A:uutwâeXa 011CV0 nonso ir2nrumiv.

Emmir-Ac%
Nevo modôlo de rocipiette, caoquedo para o acoào
olicionanonto do produt‘..a líquidos o pastosos, Caracterizado p)(5
lo fato do quo ci cocção de corpo maior, definida catre una p'sr
te superior ou coeva() do boa o una parte j_forloi. ou secção40
fundo, de formato subdtenololnonte cilindrico, tendo a sua:
periferia sulcada, de baixo para cima, por trôo frisos intoi roo ou completos o por dois fricos intorrompidos, roopectivo
Lente, frisos ascos cOncovoo, Jacrieunoic, eguldicta r.tea c
z. alolos c~o
rftiado que 6o ruferidos Ásrlf,os
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•

8:0 diepoatoa

coa as 82trismidades interrompidas alinhadéc. vê£

tical-mente, de modo a proporcionarem um espaço livre para . a
aplicação de Atui° com merca ejou outras InformaçOes eãbra
produto acondicionado; tudo substancialmente como descrito 8'1

'MIMO N a 152.701 4e . 12 de setembro de 1963
Requerentec OIBA SOCIETÊ ANONYME
Sulça
Privilégio de Invenção: s' PROCESSO PARA A PREPARAÇA0 DE
DE HAIOGENETO DE PRATA, PELO PROCESSO DE PLOCUIAÇXO a

' Imstrado po desenho anexo.

zum"

..:NDIOAC3ES

Unelmente, a depositente reivindica

1.- Processo para a preparação de emu1ai -1c rotogrefies

de acdrdOeca'

e. Convenção Internacional e de conformidade com o , artigo 21 do

de halogeneto de prata pelo processo de floculação, caracteriza

N5dise da

4o por compreender o uso, como agente de floculação, de um com-

PropriedadeIndustrial, a i prioridade do corresponden

pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados t/tidos da Amica do Norte em.2 do maio de 1966, sob ns 2121.

posto incolor conv-ndo, pelo menos, um grupo oido comunicando
aolubilidade em 4gua ao composto, pelo menos um anel hoterocicli
co de seis membros com ate

3 a 4 átomos

de carbono e 3

a

2°,11tomos

do nitrogânio e, peio menos, um radical aroMático.
2.- Pr~sso, de acOrdo com o ponto 1, caracterizado

t
\\

pelo fato de que o agente de floculaçXo contam, pelo menos, um

/I

Eng

anel triazina.
3.- Processo, do acdrdo com o ponto 1 ou 2, caracter.;
zado pelo fato de que o agente de floculação contem, pelo menos, um grupo do ácido sulanico.
4.- Processo, de acardo com à ponto 3, caracterizado

3

Pelo fato do que o agente de flocuIação corresponde à fórmula

RG.51

na qual s i representa um radical benzenico ou naftalinico contendo, pelo menos, um grupo de ácido sulfOnico, X representa um

40.311.41

átomo do halogâneo ou o ' radical

0r

representa um átomo

de halogeneo,

ffil s 183..yv ave c;m. cá* ouvaero do 1966.
?equerontos MARTINS& PIRANE LTDA. . SIO PAULO.

).- Processo, de acOrdo com o ponto 4, caracterizado

Sodho Industriais "NOVA E ORIGINAL CONPIGURAÇU
NINAMENTAI APLICADA A cáAdus".
louniencAçOn

pelo fato de que o agente do floculação corresponde à fermulm

°NCVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA:A CHAPEUW

3213
C-N

CONFECCIONADO, PREFERIVELMENTE, % PARTIR DE 7IBRAS'VEGETALS'
OU DE OUTRO MATERIAIAALQUER APROPRIADO, CARACTERIZADA PELO
FATO DE SER O cHAPÊU DOTADO DE ABAS DE ' APRECIÁVEL LÀRGURA a

2 3^RDAS ELEVADASPQUANTO QUE A COPA MOSTRA-SE COM SULCO

"N,W 1

R.--NB
2

JUNTO "q$ BORDAS E QUE INTERNAMENTE D'ELIMITA TOPO ABAULADO.

-2 R 9 2 nada um repLusenta um i'adical naftalonico con,

Uas

'NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA A

CHAPE:KW

CONFORME PEIVINDICAÇAO JAJTERIOR, TUDO SUBSTANCIALMEN'TE'COW

tendo, pelo monos, um grupo decido sulfônizo,
0,- Processo, de ecOrdo com o ponto 3, carecterizadc

'ESCRITO NO RELAT6R10 E ILUSTRADO NOS DESENHOS APENSOS AO

RESENTe UmoRIAL.

.-l o fato de que 0 agento de floculação corres ponda g fórmula

RN---'R'2
1

R --NB

-

.

I

P
.

u--RZ---z--Nli--.

,oe
/

c'

\

il.c

ri
."
•

...1,.

3' Cada um representa um radical naftalealco coa
?
2
tendo pelo monos, um grupo da ecido sulfinico, e 2 representa

n. ...uai R

um membro , do anel.
Finalmente, e depOnitante reivindica, de acôrdo com e
Convence(' Internacional e de conformidade com o artigo 21, do
Cedigo da Propriedade Industrial, a pr.oridado do corre.spondonte pedido, depositado na ReptCtição dó fatentos..Áda *Sulça, nm

do setembro de 1962, sob ne 10050/62.
'

•

1 rodou
'

TERMO N o 185.031 de 1 do deumbro de 1966.
Requerente: ARTEFATO R 'DE MAL DECA S/A. - SZO PAULO.
Modelo Industrial: "ORIGINAL MODELO ORNAMENTAL DE BICA
PARA PIAS, LAVAT6RIOS 3 OUTROS".
REJVINDICAONs

lemo9

verticais laterais da guarnição, dispostas longitudlnalmeA.

to em relação ao comprimento do aparelho, tãm contornos do triân.
gulas retãngulo, cuja aresta do vingUlo menor possui porém rolati-,
va largura; na parede em rampa diantetra do corpo do a p arelboos-

1 0 ) " ORIGINAL MODELO ORNAMENTAL DE BICA PARA PlAs, LAVATORIOB
E OUTROS " ' caracterizado essencialmente por um corpo lateral de
registro, compondo dois prolongamento° cilndricos que guardam
entre si encalo maior dc noventa grelus,. um dos prolongamentos dirigido para cima obliquaMente onde recebe a cruzeta de comando, o o outro prolongamento dirigido contra a parede onde recebo n flanco ou canopin; pelo fato ainda de num ponto ideal, este corpo de registro ser dotado de uma projeção lateral da cplal
parte, em menor diâmetro, o corpo cilindrico da bica, bica esta
que inicialmente apresenta uma curva graciosa para em oeguiàa •
projetar-se obliquamente para cima em forma alongada retilinea,
acompanhando apimximadamcnte o mesmo en„,,,-uio do prolongamento
obliquo do corpo de regiotro, e finalmente \pelo fato da extrema
dado superior da referida bica se curvar para baixo em arco de
circulo para receber o acrador,
2 0 ) " ORIGINAL MODELO ORNAMENTAL DE RICA PARA PIAS, LAVAToRIOS
E OUTROS " de acorde com o. ponto procedente o tudo conforme substancialmente descrito reivindicado acima o pelos desenhos •
onero° da,-^zotrativos.-

1ÉEW N 2
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ruarf.r.4eira 14

tâ afixada atramis de parafusos OU Outros Mei0s 5 uma plaqueta a.
longada, no plano horizontal o o de feitio aproxâmadamente rotap,
guiar, com o lado superior
guio amplamente obtuso,

porem com dupla parado dobrada em

e óob o ben9.(

fl.ng oon rotiUneo da alu.

dida plaqueta, se localizam vk'ços botos rotançi ul.ares, encaixados parcialmente ema abortunc da rampa; nu rogit:o modiann dc
rampa, subjacente aos ditos boteso hâ abortvra eu qUe
parte do bulbo de lãmpada .

ORIGINAL OMIGURAÇWOM APAROU° 2Niknoánicnen,
acordos com o item anterior o tudo como dosOrito 2 reivindicado
acima o Mustrado, no dosonho oneno

de 17 de novsmbro do 196d

Rnquerente: O/MIO NOIRA CO PAULO
,

:ad510 Industrial: " OR:GINAL COMOIDRAÇÃO Er APARELHO INTERCCMU

'TOADOR
1-

ORIGINAL CCFIG1JRKE0

183.90: do 22 do outubm ao
RequerentoVOLIWP-C7,° M1RRE.4 13COCIFCIO D3 APARZLHOS
TUno 1113

REIVINDICAÇtE3

Lm APARELHO INTERCOMUNICADOR,

HOSPITALAR LTDA. .8ÍO PAULO.
cara. ctcrY.sado por :,eu corpo ter formato generico para1elopipedi-

NodSlo Inductriol g"NOVA B

co, cuja regio cupcfor da parede posterior vertical, destrave

APLICADA A IrIcOHADORA0.

1

plano, apOs outra curva

cai

1

ing

'NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNIVENFAL APLICADA A
INCUBADORA°, oARAcTcRizADA PELO FATO DE Se APRESEN-

suave arca, dobra-se em rampa para

frente, com certa extensão, cuja resta

enwirAL GPE=IP. n n ORMIGNTAL

JIMIVINOICAGR

uma cúrva era arco, , o co prolonga em plano horizontal, quo ocupa
pouco mais da wtado da cuperficie superior respectiva, e dito

TAR O NOVO MODELO CONSTITUIDO POR CORPO PRINCIPAL
PARALELEPIPÉDICO MONTADO SÓSRE TUBOS VERTICAIS QUE

crior e em curva, que

ATRAVESSAM BASE INFERioR E DOTADOS MAS EXTREMIDADES

pwosseguo para baixo ate . finalizar na parede Vertical frontal

DE RODÍZIOS, SENDO QUE

ambas as arestas longitudinais contrapostas do dito corpo do apa
rena, oveo guarnecidas, do Indo su:)crior, por dois frisos em
meia-cana ou noutras sccçéks; as duas erectas longitudinais da

o

MENCIONADO CORPO SUPERIOR•,

MENTE APRESENTA-SE COM PAREDES TRANSPARENTES PROVI-,
DAS DE ABERTURAS CIRCULARES,, NORMALMENTE VEDADAS
'POR PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL

nurva

E RECORTADO,

ESTANDO NA PARTE INFERIOR DA CASARA TRANSPARENTE DIX

dito corpo co
E: eM arco de drculo, de modo que apes a zona em que -

POSTA PLACA, ENQU4NTO QUE AGAiXO DA MESMA E EXTERNA

elas se confunda com co parados verticais laterais, há uma plano

MENTE, PELA PARTE FRONTAL, ENCONTRA-SE DISPOSTO Id..

c ,..licnte do cada lado, lirltadó por um degrau que acompanha o

VEL DE ÁGUA, ALAVANCA DE CONTROLE De UMIDADE, RES -

contOrno gené. rico do-dito corpu do aparelho; na superficio horl,
-vrInclpal do corpo mcnclu.ado, est r.aplicada uma gaarnlçtio

çcUyltaclera duu, tela crof8nicz, zencio ate az

SALTO PARA INTRoDUÇA0 DE GELO E PLACA PROVIDA DE ua
Tr.REUPTORES E LIMPADAS DE ALERTA, ASSIM COMO REOSTA
To Re CONTRkE TÉRMIcO, SENDO QUE, FINALMENTE, NUMA
11.5.5

P2.

Ên.

LATERMO

PREVISTO CORPO CILÍNDRICO HGC?ZONTAL

.1e0 tWCRIOR

uouron

De

MANGUEIRA DE OXICiNIQI

Dkit'A)

22'.3

eo d

1970

tr°"•°-

E ORIGINAL CONnWRAÇÃO ORNWkWTAL APLICADA ak
MCOADORAM, CONFORME REIVINDICAÇÃO ANTORIOR, TUDO
SUOSTMCIALM ENT E COMO nescRerp No -hELATISRlo C ILUSTRADO NOS DESENHOS APENSOS AO PRESENTE MEMORIAI
6

TERMO N 2 155.137 de 4 da dezembro de 1963.
Requerente: PIROLLI . SOCIETN PE2 AZIONI Privilégio de Invenoão: "PNEUMáTICO PARA VE1CULOS EN
GERAI, MO TIPO COM BANDO DE RODAGEM SEPARADA DA CARCAÇA".
REIVINDICAO2S
1- pneumático para vnículos em geral do tipo com banda ao
rodagem eparada da carcaça, do tipo que compreende um anel do bano
da de rodagem e um pneu apto--a caroogá-lo, dito anel do banda do ro
dagem sendo provido de uma ermooão constituida por uma Unica camada
de cordonel metálico disposto em hélice,‘oom au espirais dOsposta

o

em direção subztancialmente paralela ao equador, caracterizado pai()
fato que a banda de rodagem contem em posição radialmonte (externo
em relação h armação, pelo menos duas camadas de oordoneis metáli-o
oos psralolos entre si em cada camada e dispostos conforme Ouao dlo
~ao cruzadas em relação ao plano equatorial,

•

2- pneumItico para veículos em geral do tipo com annda de'
rodagem separada da carcaça, caracterizado pelo fato que o angulo
que os cordoneís das camadas oxternas formam 000 o p l000 oquatoriaa0
TWAO N D 184.529 de 14 do novembro de 1966
te(uerentes METAL8R eGICA MOVELUZ LTDA. - SX0 PAULO.
4od21o Industriais . 918V0 8 ORIGINAL QUEBRA LUZ PARA
LUSTR88 OU ARANDELAS".
RRIVINDICAÇU„

oetd compreendido entre 259 e 65o,
3- Pnoumatioo para veículos em geral do tipo coon borda do
rodagem ;separada da carcaça; oaraoterizado pelo gato ouo dito angUo
lo est6, compreendido entre . ,0v e 50o.

12) . nos6 E bidEiííi QUEBRA LOB PARA LUSTRES ol

ARAdDEIAS w , que se caracterize esso6cielmonte por. ter o forga
o socti sriengular tendo a parto 'superior ligeiramente abaulâ
Oa possuindo Ores fixe (1) sondo duas laterais e uma"cen o

4- pneumatioo para veibuloa em geral do tipo oco banda do
rodagem coparada da oaroaça, oaraoterliado pelo fato quo on oordo-o
nele das coroadas externas tCso diametros muito Oioteticr oo otoo omr,t
4ano4s da armação

trul provido de baixos rolevoa representativo de folhao e flà

5- pneumAtIoo para oreiculaa om geral do tipo com baroolo do

res o nas partes ao lado da feixe (1) possui traços verticais

rodagem separada da carcaça, do ao6rdo oom ao rolvidioagaea do /

(2) paroleloa pintadm de dourada,' possuindo aindo na parte Da

â

porioo opliccçee dou:o-adue em forma de folhoso

subrotaholalmente descrito o iluatrados noá dosonboa anOnn3o
A requerente reivindica a prioridade do igual Podido depeo

siado ma Repartioão de patentes da Itália no 2,928/6no oco
20) . 01434-0 E ORIGINAL QUEBRA LUZ PARA LUSTRES O

tazaltbra

3 do •

do l9620

ARANDEUV G do.moardo coo o pontoe precedente e tudo oonforme
mibotauoialmento descrito, reivindicado oolma 0 pelos dose
saboo anexai'.

fiC,2
2=0 Ne 152.566 de 6 do setembro de 196,
Requerente' VERNON DAVIS ROOSA
Orivilégib de Invenaot "BOMBA BE COMBUST1V2L"
REIVINDICACOES

_

somba da combuatível, do tipo que tom

una a0Goa ao

tranco

oarenoia o l000 bomba da carga nas extremidades de um rator aoionadt.
Dor motor, com pasOagen3 de combustível atravo:s das quais o OOMbu0-

Quarta-feira 1 .1.
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2. RUO MOD21.0 DE VASSOURA DE PALW DE GUINÉ COM REVES12

Bivea 13'; euprido pela bomba de traneforónole à tomba de ecrcA gara

fteocarga da bomba de carga cm alta preoeão, caracterizada pelo fato

MaNro PLÁSTICO, de acordo com o ponto n 2 1, substancialmente como

de a bomba de traneferónola ter ume cubo de roda exiotento em ma
entremidade do rotor p q-e3Ã rota en um encanamento, geado ambae aa

descrita no rolatOr,.o e ilustrada no desenho em anexo .

porçãoe do cubo e do oacaroaaonto da bomba de trata:itera:mia anioreo
que o furo receptor do rotor como eão tambóm um carro ou porção de
corpo em que oo pletãeo da bomba do carga operam e o osoareamento
em que opera a bomba de carga, tendo dito o ro ume porção de =DO'
Que faz contato com o rotor com ajuetagem fixa • que tom uma oonexã
te acionamento axialmente projetada para acoplamento a um eixo de
acionamento.
2. Bomba de oombuetível, de acOrdo com qualquer Um doa pontoo
precedentes,. caracterizada por um membro divisor carregado pelo carro
a fie de fazer contato com o rotor para dividir *localizar O carro,
Bomba de oombuetivel, de acirdo com o ponto 2, oaracterl
50
sada pelo fato de o membro divieor compreender mo parafuso fixador
lotado de uma extremidade cônica que faz contato com um oorreepondia.-

te recesso cónico no rotor.
1.
Ilida

Bomba de combustivel, de acara° com o ponto 3, osroeterRe,
pele fato de recesso ser alongado *muna direção paralela ao

eixo geométrico do reter, mas loeializar exatamente o carro anguearnato em torno do

eixo

pot:Átrio° do rotor.

Reivindica -e*, de aoórdo com a Convenção Internacional
. o Art. L do Código da Propriedade lelduetrial, a prioridade dO

ORNO No 145.5R5 de 18 do dezembro do 1962
leqUerentee

Y. 11OFFMART-LA ROCIE & CIE. SOCIZIÉ ANONYui

(r.Hoffmann-la Rep obe & CO. Agtiengosellechaft) ---Suiça
Privilegio de Invenção: " PROCESSO PARA A PREPAMAÇãO DE
ali COMPOSTO TFBASeUTICO'

eidido oorreepondente deponitado na Repartição de Patentoe dom

drINDICAÇUB3

mtados,Unidoe da América, em 10 de setembro de 1962 sob N.2224577.

va.

Processo para a

preparaçÃo

de um compoeto terapêu-

tico, caracterizado Pelo fato de que co incorpora

dM unos

fom

de dosagem adequada uma mistura Jartiaa de 5,5-dietil-5-motila
2,4-piperiainediona e um compoeto selecionado do grupo ca-

indo em 7-Oloro-2emeti1amino-e-feni1-511-1,4-benzodiazeale.
o

e-Oxido e um de seus paio de adição de ácido aceitáveio en
medicina por meio de eubetãtciae adjuvantee conve..o.eional000nte
utilizadas na elaboração de preparaçóles ZarmacOutioae.

Reivendica-en; de acórdo com a Convenção Internacionee
• nos termos do Código da Propriedade Induetrial, a prioridade
do pedido correepondente, depoeitado em 21 dc dezambro da 190-,
sob o N e 161.270, na Repartição de Fatentee ãoe EsteJles Uaidee
da Amérioa4

TÉNNO Nn 155.996 do 10 do janeiro de 1964

elau40 N Q 154.954 de ee de nevembr.: do 1963
Requerentes LABORATOIRES OH SOCIÊTS ANONYM1
Sulea
Privilégio de Invençãor " PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE DERIVÁMOS
SOLFONADOS DO p-DIRIDROXI-BENZENO TERAPEUTICAMIITE ATIVOS ,

Requerente: NELSON MARTINS & CIA. LIDA ---$X0 PAULO .
(odélo Industrial: " NoVO MODAL° DE VASSOURA DE PALHA DE GUINE
:0MREVESTIMENT0 lae4STICO"

REIVINDIOACOES

1. - YroCesso de prepara r&

0,J

derivaeos \ sulfonados do p-de

arozdebenzeno. terapeuticamente aUvos, (1.0 Mrmola:
OH

R2IVINDICAÇUS.

1
1- NOVO MODÉLO DE VAUSOURA DE PALRA DE mut Ceei REVESTIMENTO PLASTIC°, .caracaoriza'do e reivindicado por ser afeeea

OR

ma, envolvida e ajustada atrávés de costuras, por uma cobertura

_as quaa t representa um ião a1quil -ameaio 9 arilamónio ou aleanela-

de material plástica que recobro a extremidade superior da palha

Mata,

de guine, o que impe,.e que a palha se desprenda ou apodreça em

7,-dihedrwl-benzano cem ura ralócala de um durivaeo +5,o AaS.do sal-

sua extremidade superior, permitindo assin além dó aspecto az,

fémloo, at. rórmunN,

aamental apresentado, que a vasenura mantenha-se resistente e poen
feita durante loneo tento

cnraoterizado pelo fato de se fanw reagir uma molécula de

230 GluarM-fei7a

WECIAL (Seção iro

na qual X et X' representam, Cada ma, um grupo al quilo, arilo ou alidênticoo ou diferentes, ou então X reprooente um átomo de
eldroGenio e 1'.' um dos grepod indicsdoe acima.
Procosso de ecOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato
le, no derivado de ácido sulfámico, utilizado, X o X' representarem,
cada um, um grupo alauilo de 1 a 4 átomos ao carbono, ou então, ue
destes símbolos representar um átomo de hidrogènio
S3 grupos alquilo.

k

e

o outro um doa-

- Processo de aCcirdb C or m co pontos 1 e 2, caracteriendo pele),
Cato de, no derivado do ácido sulf gmico utilizado, X 0 r represem
tarem, cada um, um grumo alquilo de 1 a 4 átomos de carbono ou então,
Um destes símbolos reprosentar um atam de bidrogánio o o outro ue
exupo etilo.
Processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato
xo se efetuar a reação em moio anidra
5,; « Processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado polo fatO
le co efetuar a reação a uma "temperatura cuperior a 100C,
5. « Processo de acêrdo com o ponto . 1, caracterizado p elo rate
10 no efetuar a reação na ausência de dissolvente.
Processo de acOrdo com o ponto 1, Caracterizado pelo fato
Ia o° efetuar a reação em benzeno.

Pinelmente, a requerente reivindica, de ncGrao com a legislae
çãO apliCável, a prioridade do correspondente pedido de patente,
dePesitado na Repartição de Patentes da Sulça, em 23 de abril de
1963, sob o n g 5083/63.

Janeiro de 1970

1

30 2 0., por neâzlu do Estreptomyces . alboflavas ( W s:zsmarin'& Curtis)
e isolar sucessivamente a axitetraciclina formada durante a fermen.

tação
2- PeOcesso conforme 0 ponto le caracterizada pelo rate
do a fcrmentago ser . submorgida e , o caldo nutritivo sor composto do'
fonte decarbono e de azoto assimiláveis e de saio elneralefavor
veis ao desenvolvimento de microorganismo
Processo cáforme os pontos anterioree, caracterizado
pelo tato do o matando ser obtido a partir de uma ostirpo "Estro.
ptomyces alboflavus", sendo este mutante produtor de oxitetrac1c),4
na depositado simult gneamente com o presente podido na mesma cole;
go com a designação de " Bstre p tomyces alboflavus, M408-OX
4- 'Processo conforme os pontos anterioroe caracterizodo
pelo fato de a isolação da oxitetraciclina do meia fermentado, ser
realizada por meio de complexos 1T-N '-dibonzilotilenodiamina de ox&
•
te traciclina de preferãncia em p resença do iSos de cálcio
5. Processo conforme os pontos 2 a 3,
caracterizado pelo
fato de a fermentação der rdalizada em presença de um sal hidrosolí
vai, de prefo gncia acetato de N-N 0 .dibenz iletilenodieeina„ adicio0
nado em vários porçães durante a eermentação ao meio de cultura, ne
me qgantidade total compreendida entre 100 at8 3.000 •V1 o, sezul'
1 mente a oxitetraciclina sor isolada - em estada puro, sob forma de
1 complexos, sais ou de base
A requerente reivindica de acórdo com a çonvenção
nacional o o Art.21 do Decreto-Lei n p 7903 de 27 de :least°
de 1945

12Rg 0 3A 1850882 do >do janoiro do 196'i

a prioridade do correspondente pedido depositado na Mepartição tk)
Pâtentes de Portugal em 19 de outubro de 1962 soh n
g

acquoronto: MUNIU . IDNAISTRIA DE ART2PATO,VDE ',MAL S/A. .

KWAS CEAIS é
gedel0 3ndestrinle ° NOVO MOD21.0 DC MANOPLA PARA TOWIRAS

40

TÉRMO lin

SCIVINDICAÇUES

147.165 de 22 de-fevereiro do 1963

Requerente: P. HOFFNANN-LA.ROCE &CIC. SOCl2I2 Aflara (P.ROMAUW-LA

"e„.. t RCCHE & CO. AKTIENGD5ELLSCHAFT).
Sulvs
Novo moadle ao manopla para tornoiras," careeterizada-pov
Privilegio de Invenção; P PROCESSO. PARA A PRZPeRAGO D-2 DERIVADOS DS
for conetituldá de uma poça :(61 e.,
.
Oca, em fome prodominantemente
DEN2ODIA2EPINA 1'
•
eplangu1ar 9 com o° trSo ,. lados igualo eendb as superfícies iaterain
REIVINDIceçuCe.
Lieolramente cervIllneao o com altura igu4 a metade de cada lado
&e Processo pez% a preparação do derivados do Boazodiazepin0
conde a bade uma abertura circular com as bordas formando . um anel
de f6rmula foral
eorizontal etelldo um furo ranhurado fechadajV cima por meio láo i
t--ta tampa de plfietico vermelha se azul, conforme a.manopla for em..
wogada em torneira

á l apo quente ou fria, tudo subdtancialmento
elOsCntO AO enat‘fie e Ilustrado no desenho anexo

Cf

--O

ia qual Ri representa hierogãnio ou mutilo,
e seus sais sie adição de cido, caracterizado pelo fato a) de que ao
faz reagir uma bentofenona da formula geral
fiz

22R1I0 NO 153.8 .2 de ZEI de outubre de 196j
Usquerenteg rultuttax ee=PORTUGAL
TkAvUe;750d6 XnV0110013 " PROCESSO DE PERMERTAÇEO "

e-

AEIVINDICAOn
1- Prwcessc, de fermentaç go para a produç go de existetra
eiclina caracterizado pelo fato de se fermentar via caldo nutritl
vo
aerÉbica, a uma temperature compr eendl.ee entre W. a

quei
4

r6pra3,nta nidrogoniu

go qve acima

mitra o P., ezm u ;Lel:a

,gr:,,,:ca
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DIÁRIO

(Seção III)

OFICIAL

com glicini eu um éster de gíicina ou b) de que 90 faz reagir mencim
nada benzofenona com haleto de halaeotilo e de que se trata a 2 -halo-
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7 Dispositivo do acord0 com o ponto 6, caracterizado
pelo fato de que no conduto que conote oa cadoree v(3311111 de 091
n3

Cotemido-benzofenona obtida com amonfaco apéa o que o compásto obtido
de acárdo com uma da o cequinciaa roacionais acima 8, se nocessério fár
nitratado dou metilado e , se desejado faro transformado em um sal de

g 0 Introduzido um pensutador de calor, cujo outro lado
é co.
notado dentro de um conduto para ciroulaç g o de liquido de lavagee,

adicão de acido .
2- Processo para a preparação de derivados de benzodiazepina
seguào a reivindicação 1, descrito acima, especialmente no que diz Te

Interoaø
cional e °Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903, de 27 de agosto de

peito ao Exemplo .
3. Processo para a manufatura de preparação dotadas de pro.

C10Ç

conotado com ambas estuas extremidades ao dige4or,
t requoànta reivindica de 5cOrd0 com a Converao

1 945, a prioridade do correspondente pedido depositado na-Reparti.
ção de P atentes da 34;c1a 5 em 11 de &noir:
de 1963, aob No. 289.

priedades ralaxantes musculares e anticonvulsivantes, caracterizado
polo fato de que o derivado de benzodiazepina definido dalleivindicação
1 é pásto em uma forma aceitável em medicina, como comprimidos, dragou
cápsulas supositOrios, por meio dos habituais excipientes salidos ou
1Squidos emprogadoz . em farmácia
Reivindica-se de acárdo com a Convenvnnção Internaclonal •
nos tármos do Cédigo da Propriedade Industrial a prioridade do pedid,
correspondente depositado em 21 de março de 1962 sob o 22 2 181,4h0 na
Repartição do Patentes dos Estado:: Unidos da América .
SERMO 1T2 156 040 de 13 de janeiro de 196e
Requerente: AKTIEDOLAGET RAMIS - Sue6ia
Privi6gio de Invenção: "PROCESSO DE TRATAMSNTO DE LIQUIZO
CONSUMIDO 2d CONE7a0 COM CONTINUA DIGESTãO DE CELULOSE E
7141 DISPOSITIVO PARA EFETUAI O PROCESSO"
ç

REIVINDICACEE

/ - Processo de tratameoto de fluido consumido que em cone go com continua digesto de celulose oxtreido de digerido meteria' de celulose fibroso sendo o fluido conduzido a

fia

de recu-

,perer'seue conteedos de calor •/ou •obes:notas quirricas, caraoterl.
dado polo tato do que o fluido consumido oxidado com ar de maneira por si conheolda, enqualto que retos pelo, menos a maior perda da
sabre pressio predominante no digesto.

TERMO )12 145.048 de 29 de novOmbro de 15162
-Requerente:
MANDA

ONBLL INTÉRNATIONALC RESEARCH MAATSCHAPPI;

N.V.

Privilégio de Invenção: ° PRECESSO DE PREPARAR CORP0SIOES
PROPRIEDADES NEMATICIDAS 4
REIVINDICAMS
1 e-frocesso de preparar composiçOea tendo própria.
dados hematicidas, caracterizado por compreender como ingrediente
étiVO um coPpOsto tendo,a.fOrmula

N

2 Processo de acedo oco o ponto 1, cerscterizaao peio
tato de que o fluido consumido quando extraido do material fibroso imediatamente oxidado, a oxIdaçg o 90 efetuando a usa temperatu.

ra que diminuida em comparação i temperature do digestão todavia
esta eonsiderévelMeote acima de 100e0.
3 - Processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizada pelo
fato dt que a temperatura do fluido consumido e abaixada, preferivelmente por permuta de calor, a ume temperatura que estí scime
do 100 0 0, enteeque o fluido consumido seja introduzido dentro de
mas vasilha de oxidagio na qual 4 mantida uma 1:Oen:pressão Irais

sfaxe do que a preeeão de digeatic.
4 - Pr000sso de acOrdo com o poeto 3, oarecterlando pelo
fato d. que o fluido consumido tranoferido do digistor a vasilha
te oxidação apenas devido diferença de Preat.jo entre o referida
iigr sto r e a referida vasilha.
5 - Dispositivo para tratar fluido consumido numa instalação para continua digestão de celulose, compreendendo um digeatJr,
em cujo invOluero são Introduziam' coadores para extrair fluido em.
sumido de material de fibra celulose antes do acamo ser descarregado para fole do digeator, caracterizado pelo feto de que o espaço
atrit' s doa coadores conotado a

uma

vasilha de oxidação tendo um

suprimento de pressão de ar.

6 - Diapositivo de acOrdo com o ponto 5, caracterizado
pelo fato de que os coadores esta. ° conotados ;1. referida vaollha
de oxidação por meio de um conduto mantendo o fluido duo flui no
Mano sob oreesío superatmosf nirica.

que X represe:et:5k um ;toma de boloeêni0 e alqui10.representa
grupo alquilicó contendo de um a dez étornos de carbono*
em

um

2 • 'Processo de preparar uma composição segundo o
1
ponto 1, ler4eteriZed0 pelo fato de que X.r oprosenta bromo ou
elo.
ror
3 • Processo de preparar uma composição
segUnde
04 pontos 1 OU 2, Caraeterized0 pelo fér0 de que Os ;tomos de
ba/0*
génio X eão emboe ;tomos de cloro, e o grupo
alo:laico contem de 1 4
a 4 ;tomos 'de cartono.
4 e Processo de p reparar uma composição segundo qual*
quer um doa pontos 1-3, caracterizado pelo fato de que .o dito coes
e
posto é 214-4iclorofehi10 metanosulfeneto.
5 • Processo de preparar uma composição segundo quoá
quer um dos pontos 1-4, caracterizado pelo tato de compreender, to
aditamento ao dito composto um produto transportador- liquido /nor.
te e na' agert,o,emulsionante.
A • Processo de preparar OR4
composição Segundo
ponto 5, caracterizado pelo rato de que e quantidade do agente emol.
sonante assenta entre 0,05 • IN do Pises da cOMPOelÇipe

7 e Processo de prep.:o:gr uma composição segundo o
ponto 5 ou 6, Caractçrizsdo pelo feto de que a quantidade do ages:,
te emul sionente aseelao entra 0,5 e 5% do pino da compoeiçio.

232
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8 : p rocesso de preparar uma composição segundo
qualquer um dos pontos 1-4, caracterizado pelo fato de compreender
era aditereleo ao dito composto um produto transportador alido e/oU
az agente emulsionante.

9 - Processo de preparar uma teeeposeçáo segundo o
eonto 8, caracterizado pelo fato de compreender como.transportador,
um produto oOlido inerte não higroscápicoe
10 - Processo de preparar una composição segundo o
p ont o 8, caracterizado pelo fato de compreender como trancportador,
um fertillzador sendo.

de

1970

drion e bordos (11) superiores em pelncà digo - cm plano inclinado
para trás, o- sendo, a figura assim constituída, orneda na frente da
cintura, para balem por uma pine:alidade do linhas horlzoneais forma
dores de taixoa tomadas por desonhos irregulares reproduzindo trechos da escrita egipcla
2. ORIGINAL C0NFIGUR410 PROPORCIONADA A FRASCO, °erecto-.
rizada do acSrdo com o ponto 1 0 , o dada-como o substancialmente doa

crito no oresento memorial e ilumtwado p elos dosenhos que o acampa.
saem

11 - ProcessO de preparar composições, tendo oropriedades nomaticidea, oubstancielmente como aqui descrito.
12 - Processo de preparar composições tendo propriedades namaticidas, substancialmente como zeue descrito com ree

ferenzia aos Exemplos.
13 - Processo de combater nematodas, caracterizada
peio fato de compreender o sujeitar os nemátodas à ação da um composto r tando a fOrmula

271,

O

i,! 4„.,,ta ,

O - - alquilo

',.,,...,.;,rui2. n

0
3 gorx ,.
eW que X representa um átomo de halo anho e alquilo representa um

;' eir17,5;i
I,' .Tif.il

grupo alquilico contendo de um a dez átomos de carbono.
14 - Processo de combater nematodas substancial-

"

mente cozo aqui descrito.
15 Processo de combater nemetodas oubaeanclalment
como alai descrito com referencia aos Exemplos..
á requerente reivindica de acardo com a Convenção

'Internacional, o o Art. 21 do Decreto-Lei n o 1903, de 27 de agosto
de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartiçâo de Patentes dos Estados Unidos da Amár:ca, em le de dezembro de 1961,_sob'n o 156485.
reRNO N s 183.849 de 20 de outubro de 1966
'Requerentes SUEIS =ZOA DZIAKIN1CZ =egeAROUTINA
BRASIL
I Mbealo Industrial s " ORIGINAL CONFIGURAÇIO PROPORCIONADA A FAQ
4;

tigd

1-39.2

TÉRHO N D 150.911,de 18 de julho da 196.,
Haquerentet SOCIET1 FARMACEUTICI ITAL/A e===ITtLIA
Pelei/Ágio de Invon2 got

• OROCESSO PISA

A =Une DE heRIDROX1:.32,

CNITOL44STBROIDES
REIVINDICAÇUCS
1 - Um novo processo para preparar uenedroxi-3- oero-delte4-esteroldes da fComula estrutural seguinte e'

OS 'I
REIVINDICAOES
1. ORIGINAL CONFIGURAÇâO FRORPORCIONAtA A FRASCOS paru

essencialente, por reproduzir em linhas singelas e sYL
avos adequados, a figura de um fora& (1) apoiado sabre uma base.
(a) ou pedestal em formato de tronco de cone e 04 postura clássica dos sarcOragos, isto 6 , totalmente distendida, e tendo os antebraços cruzados sare o peito, e, nas mâos (3), os símbolos re.
resentativos da autoridade e realeza CU), dispostos ao longo de
Cada braço, representadas . por r61evos em formato de "V" Invertidos
o rasto, reproduzindo semblante tranquilo (5) emerge de uma zona
senstvelmente arredondada (6), multi-nervurada no sentido vertical
1 guisa do turbante . caracteristicamente faraiutlea, e tendo ainda
pendente de cada orelha e estendendo-se at6 ao peito, relâvos (7)
representativos de feixes de contas alongadas, e, no colo, relevos
(8) representativos de contas redondas de um colar disposto em ciks
co voltas; representado ainda pelo fato da tegoa do frasco (9)loce'
tentada,

onde R e R ou , CR3, carecteráado porque um composto tomadO-i1O.'e
grupo constituido pela 17 alfa-metil-testosterona e a 17 a1fa-mãt11-19-nor-testosterona 4 feito reagir com diborano, em atmosfera
de nit"rogenio, num solvente inerte e a uma temperatura entre 02C
650 2 C e porque o 3beta,4alfe edildrox1-5 alfa-esteroide resultantm
oxida-se com N-bromo-acetamida num solvente inerte e o 3eceto-4
itlts-h1drox1-5 alfa-esteroide r* esultante oxida-se ulteriormente com

ozignio ou ar, em presença de um bldrOxido alcalino em solução
alcoOlica e o.4-bidráxi-3-ceto-deltale-esterolde resultante e leo..
lado e purificado segundo as tecnicas conhecidas;

lizar no alto da cabeçada figura sendo tamponada por tampa romoti

A requerente reivindica de acerdo com a donvenRo
InternaciOnal e o árt. 21 da Dooreeo-Lni ne 7903, de 27 de agosto

wel, em formato geral de tronco de cone (10) Invertido, base cilia

de 1945, a prioridade do correeponecnte pedido depositado na Re-

5
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....WW.4913.(T-S.0--ywrsevls—•

partiç;o de Patentes da ItÉlia, em 19 de

ill)

quanto que o citado anti.oxidante fenolico An conforma com
a aeCu115
te formula estrutural
OS

julho de 1962. sob

N a 11493TÊRMO No 142.658 de

4 de setembro de 1962.
Requerente: MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA. - SA0 PAULO.
Privilágio do Invenção:
"PROCESSO' FABRICACAO DE TACOS
PARA SILHAR".

R"

REIVINDIcAÇOES

1 . p
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rocesso de fabricação de tacos para bilhar, caracteri-

'R
na qual E(5 um radical alcoil tendo do I a
um radical alcoil teiciario

zado polo fato de que são utilizadas InUmerso ' fibras coloridas do na
turoza mineral e vegetal ou fibras sint6ticas, dispostas no sentido

tendo de 4 a

4

atoem,. cie carbono, av",5

8 atemos de carbono e R" e5

hidrogonio ou um radical alcoillco
torc1ari0 tendo do 4 a 8 atoemos"'
de carbono .

longitudinal devidamente enfeixadas, compact geloo

e

interligadas Due

diante a ação adesiva de colas ou reinas,, conotituindo a haste

6- UM p oli-Isopreno cis-1-4 ou p
oli-butodiono cie-1-4 ào

e o
tipo borracha sintotica, ostero-ospocificos, espacialmonto oriontedo9

aabo do taco, numa Unica poça. •

tendo,
2 - Processo do fabricação do tacos para bilhar, comm.reivin
dicado em 1, caractorizado pelo fato do cabo nos' separado da haste e
ser constitui do fibras da mesma natureza das de
haste,.por4m do c8
res diferontes ou de outro material, pot ,
exeieplo =doira, sendo que di
to Cabo sprá ligado ,
A haste por colas eu res.inan ou por intermediO de

pelo menos

, 70% do suas unidades monomoras eM configuração.,

cic-144 o c aractorizados por saram ostabilidoo
por
incorporao g o de (1) 0,05 a 5,0 p
artee, em peco, por 100 partes em
pado, da borracha, de uma poli
-alcanol-ooli-amina que se conforma ce5
a seguinte formulo eetrutural

uma luva metálica que os uns mediante ez,rozigento
ou por ostrangula.
monto.

.2-n o

L-80(C112 ) y . I n

0
5 Processo de fabricação de tccoh 3)p4 lornenr,
cola) reivin

licado ata' 2, subo tancialmente como
d escrito.

-

(C112 ) x-

•.

r(CH2)y-OH.24,

na qualnen $ ° g o inteire do
0a2easoma de ri nedigualol

a4e

na

qual z e y'r

eco inteiros de 2 a 5, .0 ( 2 ) 0,05
a 5,0 partes,
' cm- pesa, de 100 partes, em peso, de borracha, de um fenol bloqueado

TERMO Na 1 54 . 595
do 18 de novembro de 1963
Requerente: THk GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY ---- E.U.A.
Privilegio de Invenção: " ESTABILIZAÇA0 DE POLÍMEROS ESTERE6

("hindered") escolhido no grupo que consista de fenois mono-hidroxi

ESPECÍFICOS, ESPACIALMENTE ORIENTADOS, PREPARADOS A PARTIR DZ
NIDROCARBONETOS OLEPINICOS

n

'ices e bie-fenoie.

Um p oli-ieopreno cic-1-4 ou poli-butadieno

REIVINDICACDES

eeter.o-eepecifico ointetice preparado a partir de bidrocarbonetoe olefinicos, por meio de um catalisador org

e .g

ano-metalico caracterizado por ser eetabilieado por incorpora..

çg o de (1) 0,05 a 5,0
nortes, em peso, por 100 partes, em peno, de
polimero, de um material nitrogenado basic° nao-aromatico o (2) 0,05

1-4 de tipo borracha eintetica estereo-oopecificoc, oepacialmente
rientadoe, tendo, pelo menos, 70% de ouse unid adee .
monomerae em cone
flouraçao cie-1-4 caracterizadoe por Serem e e t
ebilizados por incoroo
raça° de (1) 0,05 a 5,0 p artes, em peso, por
. 100 p artee, em peso, de
borracha de uma alcanol-amina que se conforua coma eeg
ulnte formulo .
estru-tura

a 5,0 partes, em peso, por 100 partee, em peso, de polimero do um an
ti-oxidanto fenolico.

5-n -

2 - Um polimero oetabilizedo, de acordo com o por..

N - C(c .12 )x -

CO

na q ualneum inteiro de 1
a3erdum inteiro de 2 a5e(2) de
a 5,0 partem, em pomo, por 100 p artes, em
peso, de borracha, de ua

to 1, car acteeizadovpor ser q polimero roeultanto da
p olimerizaç g o de
1,3-di-olefinas conjugado° o no qual uma p roporçg
o eubctanciul dou u.

fenol bloqueado ("hindered") occolhido no grupo que coneiete de La-

nidadeo meelomerao toem configuraçao cic-1-4.

caio m ono-hidroxilicos o bio-fenoie.

3- Um polimero estabilizado. de acordo Com o pantc
1 ou 2, caraterizo pelo citado notarial nitrogencdo bico n

g oe a-

romaticoaer amonie, alcoil-aminao primoriac, elcoil-aminte oecundaries
alcoil-amina terclarlas, p oli-amínes, a lc enol-aminos,
p oli-eicanolominas, ominas hotoro-ciclicas, ara1 co42,aminas, arcicoil-di-aminas
ou c ic l o-hex11-aminas e pblo citado anti-ooldante tonolico ser um
fonol bloqueado ("hindered") ()acolhido no grupo que concleto do a.a.
eo. hidrnxi-fenois e bio-fenois .

tle ' th

polimero estabilizado do acordo com o ponto

3, iram

8 - Um p oll-isopreno cie-1-4 ou
po li-butadieno cis-•
1-4 de tipo borracha eintetica, eetereo-eepecificoo,
eop acialmente o.
rintadoe, tendo, pelo menos, /O% de sono unide ,l
oo monomerae em confi.
curaçao cis-1-4 e ca racterigadoe por terem neles
in corporados. , do 0,05
u 5,0 partes; em peso, por 100 p
artes, em peso de borracho de tetraeti l eno-pentamina ou de imino- b
ia( p ropil-amina) e do
0,05 a 5,0 parteo
em peso da borracha de 2,6-di- terbut1 1-4-metn-fenol ou o p
roduto do
reer g o de !enol d i-ieo-butileno e
i oo-butileno ( p roporçao molar do
,1:2:1).

terioado pelo polinero sor um po15-1.soprono cie-144 eu polibutadiono
tendo polo meneio, 70% do suas unidados

moncioras em

conflgu

çao eis-1-4.

polímero ostatdlizado do acordo cem qualquer dos pom
tos p rocedentes caracterizado polo citado material nitrogenado boiei
5. Vá

co sor u'a a poli-amina que co conforma com 'a formula
EN ACEla)0117 y (CIT2 ) x - 1115
na qual x

Ci um

IntoiOo de 2 a

6,

o y á um inteiro do O a 10 e R á hl

drogonio ou um radical alcoil tendo do 1 a 10 omos do

carbono. oro

9 - um p roceeeo, para p
reparar p olimeros esterco
cepecificos, e s p acialmente w
rientodoo, a partir de um hidrocarboneto
olefinico por po limerizaçãto do citado
hidr ocarboneto oleOnico nua
h idrocgrboneto solvente inerte, na
p resença do um catalicc'r organo
metalico, car
acterizado pelos estagio do incorporar um cteeeel nitri
Genado baeico ng o-aromatico e um ant
i-oxidante fenolico no ce.o.nto
de borraoha depoie de completada a p
olimerizaçao do p olimcro e ente°
de que ele seja exposto a q uaiequer cOndio
g es q ue p oosam p roduoir doo .
terieraçao
cimen'to,

,
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10- Um Proomeo, de acordo coa o ponto 9, conoteri4no pelo anti-oxidan'w fenolico eer , up gana bloqueado (i)indered")
eecolbút no grupo que coneiete de fenole mono-bidroxilicoo e bis-ie.
oi

186," de 20 de ~Ire de 1967.
Requerente: ROGERIO COLSBRUCO OX0 PAULO.
Modelo . Industrial: "NOVA 8 ORIGINAL CONPIGURAÇXO ORNAMENTAL
APLICADA A CADEIRA-POLTRONA ARTICULADA".
IAM() Ni

WVINDICACOES

Na proceaeo, de acordo com o ponto 9 ou 10, eaac'cortzado peeo citado bedrocarboneto olefenico eer ume 1-3-41-01elle
ke:Ooneugade.

12 Um proceeeo, de acordo com o ponto 9, 10 ou 11,
:uaCtenza. o pelo citado material baoico ser uma poli-e%iae que ee

!enforma com a Xormula estrutural

2 2 N C(CH 2 ) x-Nlijy.

(CH2)x

La qualxdue inteiro de 2a6eyeum inteira de0a10, ecRe.
14rogento ou um radecal alcoil tendo de 1 a 10 atemos de carbonoe
13 - Um proceeo, de acordo com qualquer doe pontoe
adicionar o material nitrogenado basica ane

a 12, caracterizado por

Leo do anel-oxidaote fenolieo.

1 - "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTA:, Armxuarra a enemme,
RA-POLTRONA ARTICULADA", ceracterizadapelo fato de ser consti
tuida de assento formado por peça tubular em "U" com extremi.,
dados livres voltadas paYa a frente e com ramos Interligados
por fios Plesticos sendo que a pequeffa distancia da base da
"IP" articulam-se gs extremidades livres dá peça tubular em
"U" invertido, anjos rascus igualmente interligados por rios
plesticos tonformam o etmosto, sendo que os pes posteriores
são constituidos por umes terceira peça em "U" com extremida
dos ligadas a uma placa laatoneira suporte de descanso para
braços igualmente revestido com fios plsticos, enquanto que
Dt pes anteriores sSo formedos por segmentos tubulares supe
riormente ligados á uma contra-peça em MJ" com ramos curtos

solidários às extremidades superiores dos referidos segmentos,
previstas anda, chapas um °I." limitadoras da . abertura dos pes 'da cadeira.

14 . orococeo, de acordo com qualquer doa pontoe
1-13 caracterizado pelo material nitrogenado baeico ser

a

tetra e eti-

scao-pentamins e pelo anti-oxidante fenolico ser o produto de reaçffo
ge eenol di - loo- butileno e teo-butileno (proporçAo molar 1:2:1) ou

o

2 . "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA A rUEL
PA-POLTRONA ARTICULADA", conforme reivindicaçao anterior,tudo
substancialmente como descrIto no relatório e ilustrado nos
d enhos apensos ao -presente memorial.

e,4-di-ter-but/1-4-meti1-fenol.
15 - Um processo para produzir polimeroa de acordo
ccel o ponto 9 0 e nbatancialmente como descrito em qualquer doe exules
?loa dados.
1.6

201 4mmr0m , q uando preparados per um processo,

Le acordo com qualquer doe poneoe 9-15.
Reivindica-ao, de acordo com a OonvençÃo Interna-

tional a o Ars: 21 do 06digo da Propriedade Induetrial, a priaridade
ki>

pedido

correspondente

depoeitado na RepartiOo de listentee doe >e

lados unidos da Ameriça, em 2? de novembro de 1962 sob nm 240-.439.
e

2E1M0 N O 189.283 de 9 de maio do, 1967.

tequerente? CERÂMICA SIO JOSg GUAÇU - $/. . SIO PAULC,
rodeio Industrial: "NOVAS DISPOSIÇOES APLICADAS EM LADRILMOre
REIVINDICA0Eq

Novas di8po:343es aplicadas em ladri- :nos, caracterizado pela

REIVINDICAOEQ

frisou retangulares

-Novo modelo de ralo para pias e similares, ca-.

e$epostos nos quadrados seccionados dos ladrilhos, em

raoterizado por aer formado de Uma peça tendo um anel bort
zontal disposto mo tapo de um tubo que 4 rooçueado externa-

dotação de

oada quadrado ditos frisos retangulares ordenados em -entidos horizontal e

vertical

em forma de ° T , não

,ostados, correspondendo, uns em

relação

.auidistantemente e paralelamente, e
•a

URMO Nd 185.966 de $ de janeiro de 1967.
Requerente: INDUSTAM .INDSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL a/à. MINAS GERAIS.
Modelo Industrial: "RUO MODtIO DE RALO PARA PIAS E SIMILARES",

aos outrps

dotados de

uma ba-

,e em sentido piramidal.

Novas disposiçOes aplicadas em ladri'.hos, de eeSsdo çeom o ponto anterior . tudo comossubstan

!.

,LtLaento descrito no memoreal e esoueràeticamente rosrs
eOo no eeseneto anexo.

mente na parte inferior e outra peça que uma chpa furada
e com ao bordas viradas para baixo colocada' dentro da parte
tubular da primeira peça, pendo o tubo furado sa quatro p2
SiçOes diametralmente opoetas logo abaixo ' da poeição do dita chapa furada, tudo aubetanoialmente como descrito no relat6rio e ilustrado mo deernho anexo.
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CAS DEPOS TADAS

M

.-^betecrw— ^
raaalzaaaa azita de azando cana o aat. Ela e mus parágrafos do Catligo da Propriedado Industria)

ans a03.(a3-aaa

soldadoras, máqui- elétricos, acendcdores, actimametraa,
lina para máquinas, correntes de radoras, máquinas
máquinas torcedoras, açucarimciaos, acurauladoaca, aciaptaa
niaquinces, correntes de transmissão, nassopradoras,
tornzadoras, máquinas tri- dores, aereimetrcs, alcoolômetoros, aia
naotas para máquinas, cabos para máq-ninas
turadoras, márauinais urdidoras, má- te:nadaras de corrente elétrica, (sitia
:na• (minas, culatras de ma (minas, ai- quinas
ventiladoras, marteletas maca- falantes, ama sa adeiras de uco doraesa
ai:nos, discos de maquinas, dragas
raeinhos, molas de máquinas, tico, a MOracc a ores e!at: lens, nropeo
;Saiaa-70'
mannicas, eixos de máqainas, elétao- nicos,
d • amboloa, engenhos de cana, ca- motores, minai:iões para máquinas, metres, ampl;adores,
l
g:ios de cara, engrenagens de ma- parafusas para maquinas, patlais c analisadora-,, rinais de calibrar, antao
inflas, pentes de máquinas, pen- na, aparelhas acenei:dores, aparehiarj
, as Mas, e:catl., esmeris mccanicos, máo
ampl ificadoras', aparelhos calibraceo- anais da
facas partas de teadares da temes, pingadores
raanainal.
jai
aalcs de máquinas, redu- nas, aparelhos einem atnai a ticos, apaa
'outans, feiaamentas mecânicas, máquinas,
tores
de
mia:minas,
rolamentos
ele
ralhas de alarma, aparelhas de c.-ia
/aia asaa "aça? ananaTa aa
cimentas praias de maquinas, filias Ce maquiam, foles de máquinas, matraca, scainantos, teares, tesouras t.bla Ca calor, aparelins de co tas;
riachos termas
maca
nicas,
taanca,
ventiladores,
vireede mámanas, :fomos de má- brequins, volantes-partas de máqui- frias, api -Clhoa de enaenharia, apaa
Espacializados
rellics de espanar, aparelhes oacanquinas, f orq afinas, fru nzidores de nas,
ventainha s-par te de máquinas, a.a.cloacs, aparelhos reatores, aparelaaa
Local: são Paulo
raaauinas de costura, freio, fresas,
válvula
parta
de
máquina,
Clrsse
sinaladores, aparelhos soldadora.,
ra acras de máquinas, furado-es
Classe: 7
Irálaas: Aço, adealvos rad,' - tos, al- em:cênicos, gatilhos de maquinas,
aparelhos sonoros, aparelhos tela...oi.
calinos metálicos, alpaca (metal) , gel miares de corrente, ga emas aze Artigos: Aduaadores, anclnhcs-empi.- - nicas, aparelhos ventiladores, aquece
aiaar, alumínio, antifricçáo metal
lhadores,
aneinhes-mecânicos,
ancidore
s , aspiradores de pó, autaelava
grua, guias partas de má- nhos-puxados a cavalo, arados, arantinsanio, apaaas de metal, Babit ma:nanas,
baterias, h al.a.nças, balcões frigorificas,
:ravina guinchos, aulnclasias, hastes aancadores
de L utos, arrancadoacs
balizas, buo:aluías, barômetros, ba ça(racial) , barra, bronze, brutos-matais de maquinas, inaullariores de ar para
O a discriminar, carbono, carbureto maquinas, juntas para raamaina.s, plantas, arranca-tocos, balancins, ba- metros, batedeiras de uso domast.co,,
ms talico, caseara (cobre) , cario (me-- lançadeiras para máquinas, lanças tedeiras ansalcolas, laX,IS 1.2 a_ sana. baterias, benjamins, binóculos,
I.3bobinas, barbas de ar não me a
tal), cupro (níquel) duraluminio, partes de maquinas, lubrificadores bombas agrícolas, borrifadores agrí-cânias,borletmc;):,a
amena, (metal) , Clamas, chamam, partes de maquinas, macacos, man- colas, braços de arados, ca,pinadeiras
ciar Mas de metal, cobre, colas metá- cais antilricção, manivelas de máqui- mecânicas, carpideiras, cavadeiras, elétricos, buzines, bússolas, batina-ac.
licas (soldas) , Consta Man (lisa ) , nas, máquinas abanadoras, máquinas ceradeiros, caileCas, cepos de arados, tros, caixas autcraaticas, caixas claas
oraa (retal), elattron (m. stal) , ele- achatadoras, máquinas acionadoras, charruas, cortadores_ mecânicos de tricas, calibradores, câmaras de a a a.
cana, capim, grama, etc., descavadel- ralhes, câmaras lotoaraficas, ci mas 'cala
, i- . est- nho eseab .: o ferro fim- maquinas aclelgaçadoras, máquinas ras mecarucas, desterroadores varico- ras
de televisa°, cartas geográficas,
criadoras,
manumas
ajustadoras,
máairica-na , ais a discalminaa,
las, destocadores, distribuidores me- chassis, chaves automáticas, caavaa„
saaa,' hidrogénio, íman natural (ferao quinas dere:lacras, Maquinas - ali- cânicos de estrume, distribuidores de
alavancas. , chaves elatricas, canina
clisadoras,
rananatico) , itrio, "Ifieselguhr", lana- raentad oras, má,quinse
de sementes, eixos de má- mag,naticas, chocadeiras, chuva nas
a diacannincir, latão, mai:unia,: animadoras, . máquinas mecânicos
quinas
agrícolas,
esearificaelores,
eselatiaces, eidõmearos, cloradores, c:11.
amara adoras, máquinas aplainadoras,
1r , a9 metalica s (a espenificar) , lima
cavadeiras mecânicas, espalhadeiras
laca de metal (a especificar), atro maquinas arqucadoras, má
quinas ar- de terra, extintores de ervas dani- mudares, co/orimetros, comutadora:,
(metal) , ina.nacenas. manaanin, mer- rolharloras, máquinas aspiradoras, nhas, extirpealores agrícolas, fenadei- contadores de -rotação, corrente': da
agrimensor, cortadeiras de fatuais, metálicas-1i- máquinas ataraachadoras, máquinas a ras, ganheiras, grades de discos
aa)rio, mataalicas-colas
ou Lias, cristais de rádio, eronógi aias,
ans• metálicas-soldas a, matais em vapor, máquinas batedeiras, maqui- dentes, instrumentos agrícolas, irri- cronômetros,
der almedus, dast:a . ..c.a:1 abruta ou parciaanenta trabalhados (a nas baneficiadoras, máquinas bom- ga dores agrícolas (a discriminar-). res de
Uso dormisticos, despartaidaaan
aiscriminaa) , molibdeno oa encibilade- ! baaderas, máquinas brunidoras, ma- lança-chames agrícolas, leivadores,
diafragmas, alisem atitoinataasa
ésrnio, ! quinas burile.doras, máquinas catado- lccomóveis agrícolas, máquinas miaialio (metal), muntz,
discos gravadas, ciltie03 sonoros, dist .
Mirairldio, Ouro, ouropal aladio (me- ras, máquinrs centrifii+-Çadorns,
badeiras,
máquinas
amassadoras
agrí, parcialrnenta paeparados-rnetaia quinas classificadoras, Máquinas cole- colas, máquinas arrancadora.s de to- talefanicoa, clisaribuidores ele (lata a
dispositivos mecânicas ou ele.
a Casei-h-ninar, pastas metalicas mira toras, máquinas compressoras, má- cos, máquinas batedeiras agrícolas, cidade,
, ducha% ebuii-,
acalca permaioy, pichaskaque, plarsuê, quinas condensadoras, maquines con- máquinas borrifadoras agrícolas, má- tricas para cortinas
dores,
ejetores,
e/etroforo, encala a a .0
asait"..na, poeiras de metal asneei, dutoras, máquinas anstrutoras, , má- quinas capinadeiras, máquinas carpi- nas, aspei/ris para
instalação ai: -,,
ficar) , pó-matais em a alseriminar, quinas cortadoras, máquinas de abrir, deiras, máquinas cavadeiras, máqui- as, esp
eteraloa, aspe amado:a-e de / nanas mala aos para F.O.d.0.. prata, pra- máquinas de acoplar, máquinas de nas ceifadeiras, 'máquinas colhedeiras,
aos bruta ou partaramente prepa- alumiar, máquinas de alterar Produto, máquinas cortadeiras de plantas, dam:seco, esquacero-exccto paar e•
a discriminar, ruols, máquinas de beneficiar produto, máquinas cultivadoras, máquinas de senho, estaailizadmes de p aessiio, as•
saltarelo, samllor, scdas metalicas, máquina de binar fios, maquina de abrir • canais de irrigação, máquinas ti-anilar:dores da voltagem, ( sa aa ,OR •
.aracia.s-metals para ,a splagal, eplege- bobinar, máquinas de bordar, máqui- de amanhar terra, má:minas de co- estadimetros, estaaeascópios, astutas
aquecimento, estufas para pl: arani, sucata de metal, Entalo, Tho- nas de briquetar, máquinas debrua- lhér algodão, máquincs de calhar teu- de
tas, e xaustores-enceto de maaulaa .
raw. (nctaia fundidos), tiras metá- dareis, máquinas' de brunir, máquinas 1-as, maquinas de combater pragas, exp
erimentadoras de ovos ; extinta na
licas para soldas, titi1o, titaniosilico, debulhadoras, máquinas de burilar, máquinas de cortar galhos, máquinas
de incéndio, faroletes, faiMs, faciais
aianbaqne trio, tunastaalo, vanádio máquinas de calandrar, máquinas de de cortar rafas, m á
de
matar
q
uinas
pertas
aut a reatico, fervedores, filma
(alai :I) , volfran, voafratio (metal) , cardar, máquinas de clarear, máqui- formigas e outros insetos na agriculsa, nava zinco, aireanio (metaw , avol- nas de colar, máquinas de conservar tura, máquinas derrubadoras de ár- dores, filmes revelados, filtres mataaran.
estradas, máquinas de coser, máqui- vores, máquinas de.drifetadoras de mátacos, fitas métricas, fixos denta Classe: 6
nas de dearaber, máquinas de costu- plantaçaes, máquinas empilhadeiras eles, flexiinetros, focaliaadores pai a
aartiee.s: Acoplamentos andeis, alavan- rar, máquinas de cavar, máquinas
agrícolas, máquinas „asa, allaacioras de câmaras, fogareiro (elétrica ou na o) ,,
cas mecânicas, alavancas partes das descarnar, máquinas de descaroçar, terra, máquinas enxofradeiras para fones, fonógrafos, fornos, fotometres,
máquinas, Quéis de segmento, anéis máquinas de desgaseificar, máquinas agricultura, máquinas escarificadoras, gabarito, gamelas térmicas, gás-Lia-na
automáticos de, gás — bombas Jia a..
partas de máquinas, entidetonantes de despolpar, máquinas de difundir, máquinas es
máquinas a , bombas para limpar tubos de
para motores, aqueccelores de máqui- máquinas de dobrar, máquinas de extintoras de trumadeiras,
ervas daninhas e pra- ga sogênios, g eladeiras, airosa óp
nas, arietrs, arnezea, arrancaras de drenar, máquinas de embragar, má- gas, máquinas insetifugas agrícolas,
globos terresd es para ensino, n-;ra autores, apitos de aráquinas, aros ele quinas de empurrar, máquinas de máquinas irrigadoras agrícolas, má- duaciarea,
gramofones, grupas canvas.:.a.sairminaia, balanceiros de máquinas, enformar, máquinas de engraxar, quinas lança-chamas agrícolas, málaasas: de maquinas, barras de máqui- maquinas de estriar, máquinas de ex- quinas leivadeiras, maquinas nivela- acres, hectograma heliograao, hena:
nas, bata-estacas, betoneiras,
plosão, máquinas de extração, ma- doras asalaraas, máquinas podadeiras, tatos, hidrtigralos, holofotes, horiac 0 r,,
rasas partes de máquinas, bombas quinas de fabricar produtos, máqui- máquinas p ulverizadoras agrícolas, tez artificiais, incubadoras, inalei, -ia •
a pista°, bombas centrifugas, bombas nas de movimentar, máquinas de máquinas reg adeiras agrícolas, Má- res autorna t:cos, indicadores de cara
elata 'cas, bombas lildráulicas, braça- pregar, mulauinas de produzi' produ- quinas sachadeiras agrícolas, máqui- rentes, indicadores de elevadores:
cisaras de máquinas, braços de mã- tos, máquinas de roscar, máquinas de nas semeadeiras, moinhOs de ventos, indicadores de paso, injetores, se:Mana. brocas maca nicas, bronzes de sacudir, máquinas de salgar, máqui- mondadeiras, moto-arados, moto- trumentos de cálculos, • inistrumen
baonzinat, buchas de má- nas descascadoras, máquinas descia- charruas, motores agrícolas, nivelai- de física, instrumentos da mata rna. •
animes , buri•inhos, vabcçotes de ma- p alhadoras , maquinas desfibradoras, dores agrícolas, partes integrantes de tica, int ercomunicadores, • rempacia a,
çarias, (eabreas, cabrestantes, cadeias máquinas desintegradoras, máquinas máquinas a gricolaa, ir:anta:leira s amá- lampiões, lanternas e pilhas, h! 1.1.(Y.Y.
nara máquinas, caíras partes de má- desnatadoras, máquinas elevadoras, quinas. p odadeiras — máquinas, pul- iates elétrica:, lanternas sinipha, laa
calinas, calandras, calcos partes de máquinas empacotadoras, máquinas verizadores, regadeiras necanicas, ra- reíras, lensometros, lentes, lueálL1.,.,
máquinas, caldeira s de máquinas, empalhadoras, máquinas fui-adoras, lhas de arado, roçuteeires-máquina 5, lunetas, lupas, lustras, inaçai i c
nipu 'adores, mapas astroarai ic s,
cambies, camisas para máquinas, ca- máquinas g aseificadoras, máquinas rodas de arado, roias compresaamapas marítimos, mapas nauta-a
nos lia: tas de máquinas, carburado- gra mudaras, máquinas impressoras, res para esfarelar terra. rolos das- maquina
.; cinematográficas maquia s a
cardans "Cortara", chumaceiras máquinas impulsionadoras, máquinas taaratiores sernead alros-irraquinass
•
man iricçan para máquinas, colares industriais, máquinas lavadoras, má- meadoras, aalfatataoraa warleolas,, tl-s -- cortadortxs cia uso om svco,
para máquinas, (a:atm:assares, comu- quinas ligadorasa máquinas mistura- mões de arado, tasaeltaea de grama, nas falante a máquinas. fotoraa lacas,
medidores da altura, im idore d
tadores de fôrça, comutadores de v e- doras , máquinas moedoras, máquinas
tratores aarfca" tIE . acari:Zn ores
eç.inp7irneata, inirildorc de
locia ade, condensadurea de maquinas, pulverizadoras, máquinas purificadoaia: 'calei.
medidores de fúrça, co
J tos para mácatinas, contra-has- ras, rriaqinaaa rachadoras, máquinas
n
Casa::
tsa ra. mamarias, c antrapenas de má- refinadora.s, raaquin as refriaaaca'aaas, Artigos: Abaixa-luzes, • abjures, abs ar- intarvalo, medidores de paso mx, é i
.
.fones,
mira
•
a
a-cirfe.sdam„
quinta:, coroas pai a maquinas, corre- . máquinas secadoras, máquinas Sopa- sômetros, acessórios de amai-caies
base, pai ar, óculos ornadores, pa •

(
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drões, panelas de pressão, psara-raiota
aistolas de pintar, prismas, projetores de luz, prumos, quadrantes, quasl ios de eletricidade, (pensadores de
Siso, queimadores elétricos, radiofonos, rádios, refletores, retrigeradores,
ssgsdores automáticos registradores
sutoraíiticos, registradores de ar, re,
,sistradores de tempo, registradorss
.le tensão, registradores de tiragem,
sesistradores de tráfego, retificadoses, seismofones, seismógrafos, selesionsdores, semáforos, sereias de
slarma, sereias de aviso, setas de
iinalização elétrica, sifões, sextantes.
sinais elétricos, sinais de trânsito,
slaalEtdores, sinaleiros de direção,
úeronizaclores, sirenes, sismofone,
;1.teirtrs de alarma, sistema de conunica.ção, sistema de contróle, sis;ema Se sinalização, sistema de som,
sada dores elétricos, soquetes, sorveAras, suportes de aparelhos elétrasios-esdomésticos, tacômetro, taximesos, telefones, telégrafos, telêmetros,
•:elescópios, televisões, teodolito, termo:Zones, termômetros não clínicos,
::armoscópios, termostato, tira-linhas,
oca-discos, tomadas, torneiras autonáticas, torradeiras, tostadeiras,
astrisferidores, trenas, tripés de apaselhos fotográficos, tubos acústicos,
sálvalas de comporta, válvulas elétricas, varas graduadas, varigrafos,
telscimetros, ventiladores, vibradores,
)iscosiinetrcs, voltâmetros, voltimessis, volúmetros, volumenômetros,
svatômetros, zirnoscõpios
Classe: 9
Assisas°. Afochê, arcos para instrUmentos musicais, bongôs, caixas de
l lis, banjos, baterias musicais, bataas, berimbaus, bocais para instrualentos musicais, bongés, caixas de
,masica, castanholas, cavaquinhos,
chocalhos, clarinetes, clarins, cordas
sere, .instrumentos musicais, cornetas,
;vravelhas para instrumentos musisais, cuícas, flautas, foles, gaita, gon;õs, guitarras, instrumentos musicais
corda, instrumentos musicais de
iercussão, instrumentos musicais de
sõpro, liras, maracas, metais de bateria musical, órgãos, pandeiros, partes integrantes Se instrumentos, pianulas, pianos, pistões, pratos de ba;eria, rebecas, rabecões, realejos,
;,esoiones, serrote musical, surdinas,
surdos, tambores, tamborins, tantãs,
:ersschas, teclas para instrumentos
stusicals, tranbones, tubos para órSãos, Surunas, violas, violinos, violoncelo, xinofones.
Classe: 11
artigs2 Abotoaduras, abridores de
latas, caixas, aços para fiar, açuca-sisos, adornos-exceto jóias e imitaes, afiadores, alavancas, alargado, aldravas,
aidravas, algemas, alicates, almo'filias, alviões, ancinhos, aparelhos de
• fé, aparelhos de chá, aparelhos de
./ssinha, apitos, arames lisos ou farps dos, arcos de serra, arcos de paa,
, ,.ígolo:s para guardanapos, aros para
suardanapos e similares, aros para
Sculos, arames, arrebites, arruelas,
:.sarleiras, atiçadores de fogão, azeissisas, bacias; bainhas, baldes, bandejas, barris, baterias de cozinha,
"esbedouros, betumadeiras, bigosnas,
)1sagras, biscoiteiras, bombonieres,
)otiics puxadores, braçadeiras, briSoes, brocas, bolas não de outras
classes, bules, canecões, cabides, cabos, caçambas, taçarolas, cachepots,
s adeados, cadinhos, cafeteira, caldei:O ca :taliscas, canivetes, canos, cântaros, canudinhos, canudos, carresilhes, castiçais, catracas, cavadeiras,
savaletes de ferro, centros de mesa,
haleiras, chaminés, chailfradores,
shapas Mit) de outras classes, chaves
dc broca, chaves de fenda, chaves de
9orafuso, chaves em geral, chaves
inglêsss, chuveiros comuns, cinztis.
soadores de mesa, colheres de mesa,
, :olhereS de pedreiro, compoteiras,
• onchss, conexões para encanamento,
.or.cates não de outras classes, canísiteisas, copos, coqueteleiras, contrau'ainss, cortadores de gramas e ouSros, cremalheiras, cremones, crivos,
crusetas, subetas, cubata cunhos,
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cunhas, ~useiros% cutelos, discos,
dobra,diças, engates, engrenagens exceto para máquinas, envolucros, enxadas, enxadinhas, enxos, escareadores, esguinchos, espalhedores para
mictório, esporas, espremedores, espumadeiras, estojos, estribos para
montaria, extensões, facas, facões,
fechaduras, fechos, ferraduras, ferragens eai geral, ferramentas em geral, ferrol,hos, ferros, ferros ue plaina
para cortar capim, foices, fôlhas para
fins diversos, forcados, fôrmas, formões, forquilhas, freios para animais,
fresas, frigideiras, frutáras, funis,
furadores manuais, ganchos, garfos,
globos, grampos, grosa, instrumentos
cortantes, instrumentos perfusantes,
jardineiras, jarras, jarros, ladrões
para caixa d'água, laminas não de
outras classes, lamparinas, latas, latões, lavatórios, leiteiras, letras de
metal, limas, limatões, limpapés-metálico, meçanetas, =setes, inachadinhos, machados, malhos, mancais
para rodas, mandris, manivelas, mantegueiras, marmitas, marretas, martelos, matrizes, molas-não sendo parte de máquinas, mossas, paliteiros,
panelas, parafusos, , pás, pedestais,
pendentes, penduricalnos, peneiras,
perfilados, perfuradores-ferramentas,
pernas de fixação, pés de cabra, dias,
picadores, picaretas, picões, pilares,
pires, placas, plainas, podadeiras manuais, podões, polias, pontas de paris, porcas, porta-chaves, porta-copos,
porta-gelos, porta-frios, porta-jarros,
porta-jóias, porta-pão, porta-toalhas,
ponteiras, ponteiros de relógios, potes, postes, pratos, pregos, puas, purificadores, queijeiras, quebra-nozes,
raladores, ralos, rascadeiras, rastelos,
rebite, recipientes, regadores, sedomas, reservatórios, retentores, retostas, roça.deiras, roldanas, rolos, rosários, roscas, rosetas, saca-pregos, saca-rolhas, sachas, sacholas, saídas,
saladeiras, saleiros, salvas, serras,
serrotes, serviços para café, serviços
para chá, sifões, sinetas, sinos, sovelas, suportes, taças, tachos, talhadoiros, talhas,'talheres, tambores, tam•
pas, tanques, telas de arame, terminais, terrinas, tesouras para costura,
tesoura para jardineiro, tijelas, torneira, torninhos, tornos, turquesas,
trados, trilhos, trincos, tubos para
encanamentos, tubos para fins diversos, uniões, urinóis, urnas, válvulas
simples, varais, varetas, vasadores,
vasilhames, vasos, verrumas, virolas,
xícaras,
Classe: 14
,Artigos: Açucareiros, almofarizes,
ampôlas, anéis exceto de outras classes, aparelhos para água, aparelhos
de café, aparelhos de chá, aparelhos
de jantar, aparelhos para refrêsco,
aquários, artefatos não de outras
classes, assadeiras, bacias, bandejas,
bandeiras de candieiros, barris, bebedouros, biscoiteiras, bombonieres, botelhas, bules, bulbos, caçarolas, cadinhos, cálices, candieiro, cântaros,
canudinhos, canudos, canutilhos, cápsulas, castiçais, centros de mesa, chapas, colheres, conipoteiras, confeiteiras, copos, cristais, cubetas, cubos,
empôlas, envólucros, escalfadores, espelhos, espremedores, filtros, fios,
fôrmas, frascos, fruteiras, funis, galhetas, garfos, garrafas, globos, graus,
guarnições, hastes, jardineiras, jarros, lamparinas, lava-dedos, lavatórios, leiteiras, licoreiros, massaeguelras, moringas, objetos de vidro de
outras classes, paliteiros, pedestais,
pendentes, penduricalhos, pias, pires,
placas, potes, pratos, provelas, purificadores, queijeiras, recipientes, redomas, refletores, reservatórios, rosários, saladeiras, saleiros, serviços de
café, serviços de chã, serviços de
jantar, serviços para refrêsco, talhas,
tanques para aquários, terrinas, tijes
las, travessas, urinóis, varetas, vasilhames, vasilhas, imas., ;iciraças, vidro com posições especiais, vidro comum, vidro em pó, vidro industrial,
vidro laminado, vidro não de outras
classes, vidro tra ,?alhaclo, vidres em
geral, vidros para automóveis, vidros
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para aviões, vidros para candleiro, Ires uso na agua, salva-vides, turca./
vidros para janelas, vidros para relos (ganchos para botes), vergas para
(nos, vidros para uso não especifi- mestras, vigas náuticas, vigias para
cado, xícaras
prender barcos
Classe: 15
Classe: 21 -Artigos: Açucareiros, anéis exceto de
outras classes, aparelhos de água, Artigos: Alavanca de cfinabiè, sábias
aparelhos de café, aparelhos de chá, lâneias e suas partes Integrantes,
artefatos não de outras classes, arti- amoitecedares de veículos, aros Pare,
gos não de outras classes, assadeiras, veículos, automóveis e suas partes ias
bacias, bandejas, barris, bededouros, tegrantes, antoscaminhões e partas
"Bidets", diseolseiras, bombonieres, integrantes, auSo-motrlies e suas parbotelhas, bules, caçarolas, cadinhos, tes integrantes, aviões o suas partes)
cântaros, canudinhos, canudos, cen- integrantes, balões pare navegação
tros de mesa, chapas, colheres, com- aérea, bancas de veículos, barcas o
poteiras, confeiteiras, copos, cubetas, suas partes integrantes, barcos e suas
cubos, envólucros, espremedores, fil- partes integrantes, bicicletas e suesa
tros, fôrmas, frascos, fruteiras, funis, partes integrantes, bondes e suas paro
garfos, garrafas, globos, °graus, guar- tes integrantes, botes e suas partes innições, instalações sanitárias, jardis tegrantes, braços para, veículos, breneiras, jarros, lamparinas, latrinas, ques, calota s câmaras de ar para ydo
lava-dedos, lavatórios, leiteiras, lisos culos, camiõnetas a suas partes intereiros, mantegueiras, mictórios, mo- grantes, caminhões e suas partes inringas, objetos de barro não de ou- tegrantes, canoas e suas partes intes
tras classes, objetos ' de cerâmica não grantes, carretas e suas partes fintes
de outras classes, objetos de louça grantes, carrinhos de mão e suas parvidrada não de outras classes, pali- tes integrantes, carroças e MIOS parteiros, panelas, pedestais, pendentes, tes integrantes, earrocerias, carros irpenduricalhos, pias, pires, placas,
porta-jarros, potes, pratos, provetas, rigadores e suas partes integrantes,
purificadores, queijeiras, recipientes, carros motores e suas partes integranredomas, reservatórios, rosários, sala- tes, sarros reboques e suas partes Mo
deiras, saleiros, • serviços de chá, ser- tegrentes, carros tanques e suas pesviços de café, serviços de jantar, tes integrantes, cascos de embarcações,
serviços para refrescos, talhas, terri- chapas para veículos, chassis, desliganas, tijelas, travessas, urinóis, vare- dores de veículos, direções de veiculesi,
dirigíveis e suas partes integransesó
tas, vasilhames, vasilhas, vasos,
dragas, eixos de direção de veiculo3,
xícaras.
eixos de veicules, elevadores, embsrs
• Classe: 16
Artigos: Alcatroados para construções, sacões e suas "pastes integrantes, enargaa preparada para coristruçõões, gates de veículos, escadas rolantes, esareia preparada para construções, ar- otilhas, estribas de veicules, freios do
gamassas 'para construções, asfalto veículos, fronteiras para veículos. furpara construções, azuleijos para cons- gões e suas partes integrantes, guicliSe3
truções, balaustres de construções, para veículos, hélices de veículos, janbalcões para construções, batentas pa- gadas, lanchas e suas partes integranra construções, blocos para consGru- tes, lemes, iscornotiva.s e suas parsss3
ções, blocos para pavimentação, ca- integrantes, manivelas para veietilaS,
lhas de telhados, cimento comum, mastros, molas de veículos, motoJars
saibros preparados para construções, gas e suas partes integrantes, motocaixas de cimento, caixilhos, cal para cicletas e suas partes integrantes, mos
construções, chaminés de concreto, tacteios e sues partes integrantes, anos
chapas para construções, colunas pa- tofurgósõs e suas partes integrantes,.
ra construções, cornijas de concreto, motasetass o suas partes Integrantas,
cre pare, construções, divisões prá .fa- naves e suas partes integrantes, nua
bricadas, drenos para construções, edi- vias e suas partes Integrantes, ônibug
ficaç ões pré-moldadas, esquadrias, es- e suas partes intetsrantes, para-bri:n
tacas preparadas para construções, es- de veiculas, para-chacines de veículo
truturas para construções, estuque, para-lamas de veicules, pedais
fôrras, frisos, aniches, grades, imita- câmbio, petroleiros suas partes ;artes
ções de mármore para construções, grantes, pick-ups a sues partes listes
itnpermeabilizadotes de argamassa, grantes, neneurnáticos da seículas,
janelas, ladrilhos, lageatas, lajes, lam- Pontões de veículos, radiadores para
bris, lamelas, lixeiras Para construções, veículos, raios para bicicleta: rebocaluvas de junções para construções, dores e suas partes integrantes, rebomacadame, madeira preparada para ques e suas partes integrantes, remou
construções, manilhas, mármores pre- .rodas de veículos, selins, toletes para
parados para construçõeõs, massas pa- veículos, tratores não agrícolas. trates
ra parede, material de uso exclusivo e suas partes Integrantes, troles, tros
em construção, moisacos, papel para leibus a suas partes inte grantes. truckS
forrar casa, çaredes divisórias inclu- e suas partes integrantes, vagõezis o
sive para escritório, parquetes, peças suas partes integrantes, vagonetis O
ornamentais de cimento ou Osso, pe- suas partes Integrantes, varais de veíças ornamentais de cimento ou gêsso, culos, varetas rara veicules, veículos
a ci!celminar
para tetos e paredes, exceto da, classe
25, pedregulhos preparados para consClasse: 32
truções, pilastras de concreto, pises, Artigos: Artigos impressos, einianarplacas para pavimentação, pedras pra- ques, álbuns impressos, armários,
'paradas para construçõeõs, portas, lendários, catálogos, crônicas linpress
portões, prateleiras quando constru- sas, designação de filmes, designação
ções, produtos betuminosos para cons- de peças teatrais, discurses impressos,
truções, pruclutos de base asfáltica, so- folhetos impressos, folinhas impressas
leiras pare portas, tacos, tanques de histórias impressus, índices telefônicos,
cimento, telhas, tijolos, Sintas para jornais, livros, músicas impressas, orapara parede, muro, porta e janela, tu- ções impressas, peças sinernatograft4
bos de concreto, tubos de uso exclusivo e u, Peças teatrais, poesias impressaa
em construçâo, tubos de ventilação de programas de circo, programa de teedifícios, venezianas, vingamentos pre- levisão, programas impressos, propaparados para construções, vigas prepa- ganda impressa escrita, prospóctos imradas para construções, vitrinas quan- pressos, prosas impressas, publicaçóstis
do construções, vitrós.
impressas, revistas impressas, romanClasse: 20
ces impressos, roteiros impressos OS
Artigos: Ancoras, ancoretas, birutas, filmes, roteiros impressos de peças
bóias, botalós, bolas para enro l ar cor- teatrais, "Scrints" de cinema, "Scripdas náuticas, cabrestantes, cadeias de ts" de teatro, "Scripts' • de televisão
navios, cintos natação, croques para
sueltos impressos
barcos, dispositivos para arriar botes,
Classe: 47
fateixas hidráulicas para uso a bordo, Artigos: Alsosl carburada, alcool carganchos para botes, jaquetas para na- burante. alcool-motor, alccol ss'SdiSitação, molinetes, naraquedas, pinas sado, a n ua í:I m anto, preparação s,ara
sara senarar as p:rp as de cordas uos fins de ascite de lamparina, benzina,
navics, proiscs roupss satva-vidas
briquetes combustíveis, briquetes assa
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aquecimento. briquetes para fogão,
carburantes, carvão vegetai ou
cêra, para iluminação, cornbustisreis em geral k g. discriminar ou espei cificar, coque, essências para :ubrifi. cação, fluidos combustiveis, fluidos
lubrificantes, fluidos para freios, fluidos para aluirunação, fluidos cara is, cueiros, gás combustível, gás para Iluminação, gás solidificado para com, huatao, iluminação ou aquecimento,
gasolina, geléia para lubrificação,
gorduras para lubrificação e iluminação, graxas lubrificantes, iluminação,
preparação para fins de lenha, lubri•ficantes, óleos paro, aluminação, pairtafinas lubrif cantes, petróleos
do, querosene, turfa
Classe: 50
Artigos: :Pabricação, consôrto o manutenção do veículos militares e civis
—-—
N9 903.720

r
• B railoita
111(140
&macia,' a.: Rua Josa Ribairo Si 'OU.
Ltda.
Loaal: Guanabara
Classe:48
Artigos: Aparelhos de barbear elétricos, água oxigenada, água de alfazema, amônia perfumada, batons, brilhantinas, barbas artificiais, bigodes
iitilicloOs, cílios artificiais, cremes pa
ra a pele, cosméticos para a pele, carmim, abeires em pastilhas, desodoranaes, depilatórios, dissolventes, cnroladores elétrico de cabelo, setojoaade esc6vas, essências, extratos, Ismaltes
para unhas, escôvas para o cabelo,
dentes, cílios e unhas, fixadores para
o cabelo, glicerina perfumada pala uso
de ,uoucador, grampos para o cabeio,.
Incenso, lápis para maquilagem, loa
ções, loções para barba, líquidos dentrifícios, lixas para unhas, óleos para
o cabelo, perucas, papéis perfumados
perfumes, petróleos, pentes, pomadas
voara a pele, pó de arroz, pastas dentrifrici as, muge, redes para o cabelo.
.,abbes o babonetes perfumados, sais
perfumados, sr,chetes, talco perfinnado, tinturas para o cabelo, tijolos pare
anilas, unhas artificiais, vernizes para
unhas, vinagre aromático, erampú
X9 903.721
d
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aiterente, Ideal S. A. Tintas e
Vernizes
Locar São Paulo
Classe: 1
Artigos: Absorventes, acetona, ácidos,
acetatos, agentes químicos para o tra‘ amento e coloração de fibras, tecidos,
apuros e celulose água raz, álcool, ai, alumen. alvaiade,
Muniria. aMlinas
dvelantas i ndustriais, amoníaco. antiincustantes, antt-oxidantes, anti-coraasivos, anti-cletonantes, azotatos
agua acidularia para acumuladores
iagua oxi aenada para fins industriais,
amônia, banhos para galvanizacão,
benzina, benzol, betuminosa (composição de ti nta). bicarbonato de sódio
de potássio, cal vireem. carvões carbonatos, carbonato de notassa, cataltaadores, e^moc,:j rões estin foras de Incêndios, cloro rorvasivos, cramatos.
aorantea. avaasotas cia a c,rantes. desin.
erustantes, dissolventes, emulsões foamanificau, enxofre, éter, esteratos. te-

nol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos pares freios, formal, fosfates industriais, fósforo a industriais, fluoretos, fundentes para
solda, galvanizadores, gelatina para
fotografias e pintura, giz, gleairina,
hidratos, nidrosulfitoa, impermeabilicantes, loduretos, iôdo, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores, nitrocelulose, óxidos, oxidantes, produtos
químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a
fotografia, papéis de turnesol, papéis
heliográficos e heliocopista, peliculas
sensíveis, paném para fotografias e
análises de laboratórios, pigmentos,
potassa, prerorações para fotog..afias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, prussiat,o reativos, removedores
reveladores, sabãe neutro, sais, salicilatos, sensibil izantes, , silicatos, soda
cáustica, soluções químicas de uso industrial, sulfatos
—
N9 903-722

menticias de cereais, composta: au
nao, aeculas, fiemos, frutas semas, atm'sodas e cristalizadas, frituras, fatmotuba, fermentos, feijão, fruas nata,
raiz, feno, forragens, Laicas, açucarados de milha, farinhas de trigo, tarinhas lacteas, fdrinhas de mandioca,
farinhas de mutua farinhas de eascas,
geléias, goma de mascar, granuena,
grão de bico, gorduras e óleos Gomestivei.s, herva-dôce, herva-mate,lognurt
lingua.s legumes em conservas ou não.
leite, leite em pó e condensado, lombos, lentilhas, linguiças, malho, mostarda, mariscos em conservas, em salMiara, em extratos, em cada, em
pasta e em geléias, mel, mortacte!as,
massas alimenticias, margarina, mussarela, fiambre, malte, massas 'de tomates, manteiga, milho, maioneses,
mandiocas, noz moscada, óleos comestíveis, pastilhas pralinés, pudins, pizzas, pães, pães dôces, pickles, - panetones, paçocas, pós para pudins, polvilhos, palmitos pipocas, pimetna, peixes em gemi, mariscos, crustaceas,
moluscos, prês, presuntos, paios, pastéis, puxa-puxa pirulitos, queijos, quefir, quirelas, raspas, rôscas, regar:115es,
ricota, sal, s.agú, salsichas, ialames,
suco de tomates, sanduiches, sopas
enlatadas, sumo de frutas, sorvetes,
sementes de girassol e sementes para
pássaros, torradas, tortas, tapiocas
toucinhos, tâmaras, tempero a oase de
pimentão, tortas de algodão, vinagre
torrões, xarques, toucinhos defumados
uvas passa, carnes em geral, gardures
em geral, laticinios em geral e rações
para aves e animais
INDO3YRPA SRASWEIRA
Classe: 42
Artigos: Para .distinguir: aguardentes.
aperitivos, bitter brandy, connaque.
cervejas, essências para bebidas'
fernet, gim, kummel, licores,
Requerente: Carbosil S. A. Indústria nectar, punch. rum, suco de frutas
' e Comércio
com alcool, vinhos quinados, vinhos
espumantes , vermutes, vodca e 111sque
Local: São Paulo
Classe: 15
Casse: 43
Artigos: Para distinguir: cadinhos Artigo: Para distinguir: águas gasoPara fàndição
sas artificiais, bebidas espumantes
sem alcOon guaraná, gasosa, refrescos,
N9 903.723-726
refrigerantes, soda suco de frutas, sifões e xaropes prenarados em pó para
refrescos
..@AILITSBAYD
N9
903.727
trica Breolloira

Janeiro de '3970 237'.'
R? 903.729

Requerente: Companhia Leste cie MIneraçao Ltda.
Locai: São a'aulo
Classe: 50
Artigos: distinguir serviços de: pesquisa, exploraçao, extração, lavra, bea
neficiarnento industrialização de mia
nérios, mineração de jazidas aluo:raia
e subs'âncias "in natura '
N9 903.7il0

TRAÇA
kdústria Fir?sUira
Requerente: Carlos A. Liso ilidia:laia
e Comércio
Local: Território ederal de Rondônia
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aniz, aaevtivos,
bagaceiras, batidas, bebida-s alcoolatas
não medicinais ,bebidas fermentada-s
não medicinam biter, brandy, eacnaças, cervejas, chopps, cidras, conhaques, remeta genébras, genebritas,
ring.birras, gins, mangam alcoolicas,
kirsch, kummed licôres, marasquinnas
nectares alcoólicos, paraai, pipermint,
ponches, quinados rum, sucos alcoólicos, vinhos, vodca, whisky
• - ----Na 903.731

•
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Requerente' Vicenzo Céglia
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: para distinguir órgão de publicidade em geral: Almanaques,
anuários, boietin, catalogas, ancicloMias, folhetos, jofiials, livros impressos, revista, roteiros impressos, calendários, folinhe.s. programas de aádio e
televisão
Classe: 41
Artigos: Para distinguir produtos alimentícios em geral, rações balancearias e alimantacão para aves e animais, laticínios em geral: Amido, ara'ruta, azeites comestíveis azeitonas alpiste, alfafa, aveia, açúcar, arroz,
amendoim, avelãs amendoas, ameixas.
alho, aves abatidas. balas, bombons,
biscoitos, bolachas banha. bolos gelados, bacalhau. batatas, balas de mascar, baunilhas, bombocados, côa°, caramelos, cravos, café, chá, chouriços
carnes, cereais, cremes deleite. cang.1ca, cronuetes. coalhadas, confeitos,
cremes. cr'-cantes. carnes em conservas, salgadas. sêcas, defumadas e enl atadas, cebolas camomila, cominhos
a rminhas. chocolates, cacau. Janelos,
anl orau. condimentos para alimentos
e colorantes. Mau de amendoas. de
arnandoina de nozes, de castanha e de
fedas Cêr 95 cobertas com chncalatas.
riôces. exoraras para dôces, ermas. die(1PS cal ados. dôces de leite simples e
aonneastns, titicas de frutas em conservas, nreParatias em massa, em calda.
em ~reta e em geléias, essências
oara concli m antoa e orenaracões .de
ai ;mantoa, esqên ni 9,R nora bebidas empadas. ervilhas, feijoada, farinhas ali-

SAINTSBAL
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Requerente Vicenzo Céglia
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir serviços de:
representações de agências de turismo
e viagem; escutas de ensino de anginas
Requerente: Biscoitos Tula Ltda.
atividades turísticas, agência turística
Local: São Paulo
e promoção de excursões, propaganda
' Classe: 41
e publicidade
Artigos: Biscoitos, bolachas, balas o
N9 903.728
clôces
903.77-3"...

In atuai id a Brasil etiu

meok-ã
CIDOSYROA

Requerente: Companhia Leste de Mineração Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos, 'Para distinguir minérios me
tálicos em ?era], substâncias minerais
"in natura" destinadas a construção
civil: Argila refratária, areias monasi
ticas, abrasivos, algamatolito, amianto
ardósia, bonita breu, barita. berílio,
betume, cromo, caolim, aal, dolomiess
esnato, feldspato grafit, granito, hidróxido de alumínio,. isotermita limoni ta, mármore, mica, óxido de manganês, piza, plumbagina, pó de moldagem para furdiçes, pedra nalcária
quartzo, sinala talco xisto e minerais
metálicos

wenn

Requerente: \airado Adolf Schnabel
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigea: aparelhos de contrôle de calor, aparelhos de contrôle de temperatura, aparelhos de engenharia, aparelhos de experiências cientificas, aparelhos reguladores automáticos de
pressão para liquielos e gases, aparelhos soldadores barômetros. graduadores, instrumentos de contrôle mecânico, manômetros, medidores de pressão, pirômetros plugs, registros automáticos, registros para água, registros
para gás. registros para vapor. termômetros não clínicos, torneiras automática; transferidores, vacuômetros
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INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Duque Fábrica -de Jóias
Ltda.
Lanai: Manaus
Classe: 13
Artigo: an4la de formatura, anéis comuns, balangancians, berloques, braceletes, brincas, broches, correntes, curdões, medalima, pulseiras, pendentifes
prendedores de gravatas, argolas tmLnetes de gravatas re!ógios. sendo to
dos artigos de ou,ro
N9 9-03.734
DM • DISTRIBUIDORA NACIONAL
DE INCENTIVOS EISCAIS S.A

Requerente: União Brasileira Distribuidora cie Tecidos S. A.
Local: Minas Gerais
Classe: 37
•
Artigos: Acolchoados, cobertores, celchas, edredota. fronhas, guarniçõe.os
para cama e mesa, lençóis, mantas:
panos de prato e análogos, toa...has
Classe; 36
Artigos: Agasz:hos. taiçados, calças
Requerente: Guanamaq Tudo para camisas, cirros gravatas. lenços, lingeries, nens. roupas feitas
Contabilidade Mecanizada Vala.
Classe: 23
Local Guanabara
Artigos: Aparas de tecidos, fazendas
Classe: 17
Género de Negóa.o: Sinal de Propa- em Pega, retalhos de tecidos, tecidos
em geral, tecidas revestidos de qualganda
quer material.
N9 903.740
N9 903.744

TRINDADE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

•

Requerente: DNI Distribuidora Nacional de Incentivos Fiscais S. A.
Requerente! Trindade k pinheiro Lida
Local: São Paulo
Loca): Mato Grosso
Nome de Empresa
Classe: 41
N9 903.735
Artigo: Café
‘'
N9 903-.7-47

YPIRANGA
PINTOLAR
Indústria Brasileira
Requerente: Tintas Ypiranga S. A.
Locai: Guanabara
Ciasse: 1
Artigos: Preparação química au
corrusiva; preparaçao química intermediária nivelante, aguarrás para
indústria, anilinas, corantes químicos, diluentes químicos, dissolventes
sairalcos, emolientes qulmicos, Pós
químicos, redutores químicos, removedores químicos, secantes químicos,
thinner exceto das ciasses 16, 17 e
48, catalisadores químicos.
N°203.749

YPIRANGA

Requerente: Padre Irineu Leopoidino
de Soma
Locai: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Livros, impressos, jornais,
revistas impressas,, programas de rádio e televisão, cinema, folhetos imIndústrià Brasileira
presses.
Classe: 50
TOURO • INDiiSTRIA E COMÉRCIO
Artigos: Livros, impressos, jornais,
revistas impressas, pro gramas de ráDE CIMENTO E ARGILA S.A. '
•
'
dio e televisão, cinema, folhetos 1m-1 Requerente: Tintas Ypiranga S. A,
pressos.
Local: Guanabara
Classe: 1
N9 903.745
Artigos: Preparação química anilRequerente: Touro Indústria e Cocorrosiva; preparação quinta:a intermércio de Artefatos de Cimento e Armediária nivelan te, aguarrás para
gila, S. A.
Indústria, anilina.% corantes quinaiLocal: São Paulo
coa, diluentes químicos, dissolventes
Noite de Empresa
químicos, emolientes químicos, pós
químicos, redutores químicos, remoN 903.736—
vedores químicos, secantes químicos,
thinner exceto das classes 18, 17 e
48, catalisadores químicos.
Requerente:
Aliiinça
—
-Assessoria
N9 903.750
Requerente: Frederico José Cândido
Técnica. de Administração Ltda.
Norat
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Classe: 50
Classe:.33
Artigos: da Classe
Titulo
de
Estabelecimento
Rf-auerente: Benauto Automóvets e
N9 903.748
903.742
^Peças S. A.
Local; Guanabara
Classe: 21
Artigos da classe
Indústria Brasileira
—
- No 993.737

PINTALAR

BOTAFOGO KOMB1S

ALIANÇA

IMõVES

YPIRANGA
BEL-TOM

Requerente: Tintas Ypirang,a 15. A.
Local: Guanabara
Classe: 1
Artigos: Preparação química antacorrosiva; preparaçae química intermediária nivelante, aguarrás para
indústria, anilinas, corantes quirnicos, diluentes químicos, dissolventes
químicos, emolientes químicos, pôs
químicos, redutores quimicos, removedores químicos, secantes químicos
thinner exceto das classes 16, 17 e
48, catalisadores químicos.
1n19 903.751

APOLO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Eletrodados S. A.
Local: Minas Gerais
Classe: 50
•
Atividades: Empresas de administraRequerente: AI. L. Ribeiro Pereira ç.5.0, empresas de orientações. entre• • Requerente: Nobre & Cia. Ltda.
Local: Pará
Local: Guanabara
• sas de planefamentO, emprésas de
Classe: 42
Classe: 31
computação. empresas de análise, emArtigos: da Classe
Artigos da classe
presas de auditoria. emnrésas de estudos técnicots. empresas 'de processa149 903.147
. Nv 903.138
mento de dados
Classe: 32
Artigos: Albuns. catálogos. folhetos,
jornais, limo, impressos, propaganda
o proepecta'a Impressos, Publicações.
revistas
Classe: 25
INDÚSTRIA BRASILEIRA
iNDOSTRIA BRASILEIRA
Indústria Brasileira
Artigos:- Aç,5s apólices, desenhos,
pratetos. prospectos
Classe: 8
Artigos: Analisadores., aparehos de Requerente: Antonio: Duarte da Requzre_nw: aliaras Ypiranga S.
Rípints: Mecânica Stubes Ltda. engenharia, computadores nietrónicas.
Local: Guanabara
Cunha
Local: Guanabara
Classe: 1
aparelhos ne por/timão, filmaeares,
Locas : Para
Classe: 8
Artigos: Preparação químicaantiClasse: 46
gravadores, instrumentos de cita-toes
corrosiva; preparação química 'Inter.
er•leas da classe
Artigos: da Classe
instrumento, de contrflIe mecânico

YPIRANGA

STUBES

• TIDE

BELACÔR

QUarta-feira 14
c,ecli á ria nivelante, aguarrás para
adústria, aniiinas, corantes squimios, diluentes químicos, dissolventes
gamicos, emolientes químicos, pós
anmicos, redutores químicos, removedores químicos, secantes químicos,
hinner exceto das classes 16, 17 e
48, catalisadores químicos.
Ng 903.752

DIÁRIO OFICIAL (Seção gio
nelas e gradis, massas para paredes,
líquidos ou preparações usados em
construção, para tratamento e decoração de superfícies, thinner exceto
das classes 1,47 e 48.
•;=,.....•n••••••n••n,.„•
N9 903.75P

YPIRANGA

YPIRANGA
LINDACÔR
ndóstria Brasileira
aquerente: Tintas Ypiranga S. A.
. Local: Guanabara
Classe: 1
7.• tigos: Preparação química antia•rosiva; preparação química interadiaria nivelante, aguarrás para
dcistria, anilinas, corantes auins1#s, diluentes químicos, dissolventes
vil:bicos, emolientes químicos, pós
sim:aos, redutores químicos, remodores químicos. secantes químicos,
dnner exceto das classes 16, 17 e
48, ratalisadores químicos.
N9 903.753

•

"(PIRANGA
PI NTOLAR
Indústria Brasileira
tequerrnte: Tititas Ypiranga S. A.
Local: Guanabara
Classe: 16
artigos: Tintas para construção, tinas para paredes, muros, portas, iaselas e gradis, massas para paredes,
;quidos ou preparações usados em
onstruçâo, para tratamento e decoação de superfícies, thinner exceto
das classes 1, 17 e 48.
N9 903.754

YPIRANGA
PINTALAR
Indúsiria Brasileira
Requerente: Tintas YpIranga S. A.
Local Guanabara
Classe: 16
Irtigos: Tintas para construção, tintas para paredes, muros, portas, jaulas e gradis, massas para paredes,
líquidos ou preparações usados em
construção, para tratamento e deco'ação de superfícies, thinner exceto
das classes 1, 17 e 48.
Ns 903.755

YPIRANGA
BEL-TOM
indústria Brasileira
equerente: Tintas Ypiranga S. A.
Local: Guanabara
Classe: 16
adgos: Tintas para construção, tin
84 para paredes, muros, portas, ja-

•

Ns 903.760

YP1RANGA
BEL-TOM
indústria Brasileira

,,Filleir0
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N9 903.765

YPI R.

BEL-TOM
rndústria Brasileira

Requerente: Tintas Yphanga S. A. Requerente: Tintas Ypiranga S. As
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Classe: 28
Classe: 31
Artigos: Tintas em geral, exceto das Artiaos; Massas para vedação e ma
.Indústria Braseira
classes 16 e 17, vernizes em geral, exterial de vedação em geral.
ceto para lustrar e de toucador, esN9 903.766
maltes em geral, exceto eciontológico
Requerente: Tintas xpiranga is. A. e de toucador, óleos para pintura,
resinas preparadas e solventes.
Local: Guanabara
Classe: 16
N9 903.761
Artigos: Tintas para construção, tintas para paredes, muros, portas, janelas e gradis, massas para paredes,
liquidos ou preparações usados em
construç'âta para tratamento e decoração de superfícies, thinner exceto
das classes 1, 17 e 48.
as_
4ndústria Brasileira
N9 903.757

BELACÔR

YPIRANGA
E3ELACOR

iRANGA

E3ELACÔR

Indústria iárasileirk

YPIRANGA
LINQACÔR
indústria Brasileira

Requerente: Tintas Ypiranga S. As
Local: Guanabara
Classe: 31
Requerente: Tintas Ypiranga 8. A
Artigos:
Massas para vedação aula
Local: Guanabara
teria! de vedação em geai.
Classe: 28
Artigos: Tintas em geral, exceto das
N9 903.767
classes 16 e 17, vernizes em geral, exceto para lustrar e de toucador, esmaltes em gerai, exceto odontraogiso
e de toucador, óleos para pintura,
resinas preparadas e solventes.
I.(

)(PIRANGA
LINDACÕR

Requerente: Tintas Ypiranga S. A.
Local: Guan abara
Classe: 16
Artigos: Tintas para construção, tinIndústria Brasileira
tas para paredes, muros, portas, janelas e gradis, massas para paredes,
usamos ou preparações usados em
construção, para tratamento e decoRequerente: Tintas Ypiranga S. A
ração de superfícies, thinner exceto
Indústria Brasileira
Local: Guanabara
das classes 1, 17 e 48.
Classe: 31
N9903.758
Requerente: Tintas Ypiranga S. A. Artigos: Massas para vedação e mi
Local: Guanabara
terlal de vedação em geral.
Classe: 28
N9s 903.769-770
Artigos: Tintas em geral, exceto das
classes 16 e 17, vernizes em gesal, exceto para lustrar e de toucador, esmaltes em geral, exceto odontológico
e de toucador, óleos para pintura,
resinas preparadas e solvenaN9 903.763,
Indústria Brasileiré,

LINDACÔR

YPIRANGÁ
PINTOLAR

YPIRANGA
PINTOLAR

Requerente: Tintas Ypiranga
Local: Guanabara
Classe: 28
ssssigos; Tintas em geral, exceto das
classes 16 e 17, vernizes em geral, exceto para lustrar e de toucador esmaltes em geral, exceto odontológico
Indústria Brasileírn
e de toucador, óleos para pintura,
resinas preparadas e solventes.
Requerente: Tintas 'piranga S. A.
N9 903.759
Local: Guanabara
Classe: 31
Artigos: Massas para vedação e ma- Reque. ente: Killlag S .A. Tintas
Solventes
terial de vedação em gera.
Local: Rio Grande do Sul
N9 903.764
Classe: 1
Artigos: Substâncias e proparaçOP.s,
anímicas usadas nas indústrias, a sa•
ber: ácidos, sulfatos, adesivos, nalutia
nantes, aceleradores anticorrosivos e
antioxidantes,
corantes,
solvantea,
ndústria Brasileira
ésteres, óxidos,
mpermea bit Iva n 'asa„
ftxanores, alicol, sais e secantes gula
mi cos, redutores e removedores gula
micos. salicilatos, acetatos, água cadd
Requerente: Tintas Ypiranga 8. A.
gastada e aatiarras, úlcool, ale-a:idoso
Local: Guanabara
Indústria Brasileira
alvaiade, amônia, anilina, cloro •
Classe: 23
..Soretca, crtalis- , dor .canfors e cor.
Artigos: Tintas em geral, exceto das
buren tes.
classes 16 e 17, vernizes em geral, ex- Re.] t . crente: Tintas Ypiranga S. A.
Classe: 16
Local: Guanabara
ceto para lustrar e de toucador, esClasse: 31
Artigos: Tintas para pinturas o rea
ma l tes em geral, exceto odnro n en,ico
'lassas para vedação e ma- vestimentos de casas e prédios en11
e de toucador, óleos para pintura
geral.
terial de vedação em geral.
resinas preparadas e solventes.

\PIRANGA
PINTALAR

PIRANGA

PINTALAR

240 Quarta-feira
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N9 903.768

•
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003.781

GERSON
Indústria Brasileira
Requerente: Gerson Artes IVIetalic.as
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 49
artigos: Ararelhos para ginástica de
novimentaçáo de pernas e brocos a
atar, biicletas sem rodas, remo em
iêco, aparelhos de pedalar deitado
-:oin ou sem extensores e prancha
abdominal.
•n••n•••
SocIdade
Requerente: Sanbra
N9 s 903.771-772
Algodoeira do Nordeste Erasheiro
S. A.
Local: São Paulo
Nome de Emprésa.
NO 903.776

BAR E RESTAURANTE

1111,HTICA
Requerente: Rezende az Bastos Ltda.
Local: Espirito Santo
Requerente: Killing S .A. Tintas e
Classes: 41, 42, 43 e 44
Solventes
Titulo
Local: Rin Grande do Sul
903 . 777
N9
Classe: 1
artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias a aaber: áctdos, sulfatos, 'adesivos aglutinantes. aceleradores, anticorrosivos e
altíexidarites, corantes, solventes,
ésteres, óxidos, impermeabiliaantes,
fixadores, glieol, sais e secantes
micos, redutores e removedores alinal^cs, aeilatos, acetatos, água anigenada e aguarrás, álcool, aldeidos,
alvaiade, amônia, anilina, cloro e
atoretos, catali s adores, cânfora e carburantes.
Classe: 16
artigos: Tintas para pinturas - reoestimentos de casas e prédios em
geral.
—
Requerente: Tintas Coral S. A.
N" 903.77?
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Cola- animal em bruto ou
parcialmente preparadas, cola vegetai em bruto ou parcialmente preparadas, corantes Vegetais em bruto,
lacas, latex, linhaça, oleina, Cleos
brutos de linhaça, óleo de so ja em
bruta, óleos brutos, óleos parcialmente preparados, talco bruto.
Nv 903.778

CAM FRAPNLIN

Rermerente: Tintas Coral S. A.
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Cela animal em ta:alto ou
earcialmente preparada, _cola vegeta em bruto ou parcialmente arenavegetais em bruto,
rada, corante
lacas, latex, linhaça, oleina, óleos
lautos de linhaça, óleo de soja em
bruta. oleos brutos, óleos parcialmente preparados, talco bruto.

Requerente: Casas Franklin Cara,.
bateis Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classes: 41, 42, 43, 46 e 48
Título de Estabelecimento
N9 903.182

N9 903.780

Requer-ente: Casas Franklin Conacatíveis Ltda
CASES') FRANKLIN
Local: Rio de rancho
Classes: 41, 42, 43, 46 e 48
Expressei° de Provaganda
Requerente: Casas Franklin Comestíveis Ltda.
1,1', 903.783
Local: Rio de Janeiro
Classe: 41
aipim
Artigos: Acarajé — açúcar
— alcachofra — alcaparra — alho —
alpiste — amendoim — anela — ar,
roa — assados — aveia — aves aba,
tidas — azeite — azeátomas bacalhau — balas — banha — baunilha
Requerente: António Melonl
— biscoitos — bolachas — bolos —
Local: Milão, 'Gana
bombons cacau — café — carameClasse: 48
los — carne fresca — carne sêca —
carne em conserva — castanhas — Artigos: Perfumaria — cosméticos —
— sabonetes e prepara,
cebola — cereais — cevada — chá — dentifrícios
para o cabeia' — artigos de tou.
cheiros alimentícias — chisps — dos
e escôvas para os dentes —
chouriços — caocolates — churras- cadorunhas
— cabelo e roupa.
cos — coalhada — côco — colorantes
para alimentos — condimentos —
NP 903.784
confeitos — cremes alimentícios —
crustáceos — doces — dro ps — essências alimentícias — extratos de tomate — extrato de carne — extraGAZETA DA TARDE
tos de frutas — erva-doce — farelo
favas
— farinhas alimentícias
alimentícias — fécula limentícias
— feijão — fermento — flocos ---: Requerente Arnon Affonao de Parias
frutas — gelatinas — geléias — gorMe/0
duras alimentícias — gergelin —
1.equeeente: Fanar ao eia
Classe: 32
glucose — grânulos alimentícios —
oca]: Rio Grande do Sui
algo: Jornal.
hortaliças — laticínios — legumes —
Classe: 36
leite
—
lingüiça
—
massas
alimentíArtigos: Calçados.
cias — margarina — massa de toN9 903.774
mate — mate — mel — melado — TkRMOS • DEPOSITADOS EM: 1.!
môlhos alimentícios — mortadela —
DE DEZEMBRO DE 1969
mostarda — nozes — noz-moscada —
Óleos alimentícias — não — pés-de-moleque — peixes — pepino — pre- " ORQUIDEA BRANCA "
pickles
sunto — pescados — naio
Ind. Brasileira
— pimenta — pimentão — pipocas —
Requerente: Tintas Coral S. A.
pralinés — -p udins — passoca — raLocal: São Paulo
ções al imentícias — rações balanceaClasse: 4
Na 903.785
Artigos: Cola animal em bruto ou das para animais --sal -- salame —
parcialmente preparada, cada vege- salsicha — sanduíches — soja — so- Requerente: Artes Gráficas Orquídea
Ltda.
ta) em bruto ou parcialmente nratia pas — sorvetes — sucos de frutas —
Local: São Paulo
corantes vegetais em bruto, suco de tomate — sucos de legumes
oquerente: Condomínio do Edifício rada,
Genero
de
Atividade:
Prestacâo de
lacas, latex, linhaça: oleina dleo5, temperos — toucinho tomates —
Correia Dutra
torrões alimentícios — tortas alimen- serviços de tipografia — gráfica —
brutos
de
linhaça,
óleo
de
soja
em
Local: Guanabara
"aff-sett" e litografia.
bruto, óleos brutos, óleos 'paiaan:- tícias — trigo — vinagre -- verduras
Classe: 33
Classe: 50
e xaropes ,alimenticios.
mente preparados, talco bruto.
Titulo de Esaabelecimento

EDIFÍCIO
jORREIA DUTRA

N1MEL'Si
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1JiAMV oriutielL

beis.
lenços - maillots - • meias
mudas - chales dominós - fraldas - martinhas - peign eira - pijamas - ponchos - robes de chamPESADA
bre - saias - shorts -. soutiens vestidos - ligas cintos - gorros Indo', Brasileira
baby-dools - paletós - japonas uniformes - tocas - puloveres -roupas brancas de uso pe.,s.oal
visons.
Requmente: Emturig-Empreendimentos Turísticas Iperoig Ltda.
N9 903.788
Local : Eão Psulo
Ciasses 50
firtigos: Serviços de bar - restau"DROGA, MATE*
rante -- cosa, (q; lanche> - hotéis e
premorões arti
Ciassc: 33
Requerente: Dsoge, Mate Ltda,
-firtigos: Paoeramss se:lu:atônicos Local: São Paulo
televisados -• filmados e teatrais Classe: 3 .
histórias imp"essas - livros --• jorTítulo
nais - revistas - roteiras impressos
de filtn.es e puh'icaeões.
a: 9 903.789
Classe: 43
iSa.fi gos: Refrigerantes •- refrescos e
água mincral.
" 'LOTE= INIONClasse: 42
Iirtiges: Produtos alcoóltcos em geLIARIA
E INCORral: Cervejas - vinhos - aguarden_
PORADORA
rum
Litter
es uisques - vódicas
-- licores e aperitivos.
Litigas: Produtos alimentícios a sa0er: Arroz - feijão - ba t atas - do_ Requerente: Loteias [mobiliária e
bolos - balas - chocolates
;es
"rneorpoaadora Ltda.
manteiga - pães - marmesito
• Local: São Paulo
adas - goiabadas - queijos - saClasse: 33
ia= - sals'chas - presunto Título
=vetes - sanduíches - tortas pizzas e confeitos.
903.7P0
N9 903.78-

kzec,ao ui)

? 903.785

N 9 903.795

Requerente: Auto Elétrico Biriba
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Fios - carvão - lámnadas
para faro/ - consertos de eltricidade
para auto - baterias - acumul adores - amortecedores -- scumu l ad.ores elétricos - emnerimetro
anéis
de cal ibrar - an' enss
aparelhos
calibradores - aparallias de controle
de ca l or - anare l hos de
sinalizaraa
aparelhos aoldadores
anuecedores - bobinas --- laneinas -bússulas - calibradores -- chess i s chaves automáticas -• chaves elétricas - chaves magnkicas - condensadores - cornetas el étricss - dia
traamas - equipamentos para enelhes para sinc-son izaeão - extanteres
de ine:^nclio _ filtros automat i cas •indicadores de aparelhos .elétricas ind i cadores de . escapamento - indicadores de forma motriz - indicadores de tensão - indicadores de al otares - indicadores de válvulas -injetores - instrumentos de controle mecânico - interrtrotorss - lan_
ternas de pilha - lanternas elétricas
lanternas simnles - s i naleiros de diraça° - sol dadores elettieos -• sogutas - válvul as elétricas - velocímetros - ventiladores vibradores,

gerado - cintarias cié
correntes elétricas - amplificadores
- amassadeiras de uso doméstico bazometros - batedeiras de uso doo
mestico - benjamins
bobinas carbradores - câmaras fatográlien
câmaras frigorificas • - conspainstss
elétricas - carresadores
:int 11máticos • -- chapas de aparelho; e:(1/4)
tr,tcos -- chassis -- anaves au sta.
ticas
chaves magnéticas -- cimo
veiros eléisicos - -colimadores _ cos
mulas-ores • - conversores - - coenes
teleiras •-• cronômetros - diaterJ-inaLi
-- di sca; autom.icos
ci:stribai lu°
res d eletricidade - - elatores
trescúpios • • encatadeiras
retinas
=atos cie parelcos elétricos tos elétricos pata soldas •-• .los
res
-- latia> auturnátiete;
fôrmas elét ricas •-- ternas
chass•s,
de fusíveis • - estanotones
dares - ind:cadorcs 'autcrriat'eos • .•
indicadores do apare l hos elétris s., indicadores coreentas - indien •,sea
de nível - indicadores de teriso indicadores de motores - in jeto res --lâmpadas - - la:a' ornas de silha •
lunetas - • Inani:mut ros - - micro(Aties
mostradores - it[vcia - osciladnrs ozon izaclares - p ainéis de alceis 1 ' tei
eli.tricos • - nanelas elétr C3S
1S'n
dulos pilhes elétricas pluce projetores de luz -- prumos --• reato
rrs -• refr ieeradares - registrada:c
de ar -- rcgisti adoras ele ten s so •
relays - reostairs resistêncit --•
sinais de trânsito _ stricron'vrt1,-(-;
-- sirenas - si,motones -- televiso
res
termostatos - transferidora,
trenas • -- velocímetros -- 1:113rIrlorca

N9 903.793

N" 903.790

V

"DROGA MARCO POLO

NNA

Requerente° Droga Marco-Polo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 3

Induat eia Beanileira
Requerente: Suner Loiu de ITtilicia•das Domésticas Re , :inu, Ltda.

Loca l : São Paulo
Classe: 8
grtigos: Abaju res - acendedores
alto talantes - am plificadores aparelhos cinematográ ficos - aparelhos de alarma - anare l hos de ar
reft:lecrado - aparelhes de encerar
aparelhos
-- aparelhos de rádios
rotoe;r.ficos - venti ladores - geladeiras - chuveiros elétricos - torneiras elétricas - televisão - rádio*
laspiraclorá do ar -- aquecedores
ce rnnainle as elétricas - descertuciores - ebul idores -- enceradeiras
esnremedores de uso domésticos cstabili zadores de volta gens - exaustores - ferros p ara passar e en sonar - extintores de incêndio - fervedores - filtros automáticos - galerafas térmicas - fitas métricas -fogareiro - fo gão - fôrmas elétrl_
cas - fitas isol antes -• lâmpadas elétriaas - lanternas simples - lustres - moedores de aso domésticos
- panelas de pressão - pilhas elé-,
tricas - relógios em geral - (inclusive solares) - secado"es de cabelo
- toca-discos - torneiras automáticas - tomadas - soquetes - tostadeiras - transistores válvulas
elétricas.
ratigos: Acolchoados para móveis tunnários - berços - cadeiras de mo.
tas cadeira de rodas - cadeiras
comuns - cadeiras para escrtiórios
- cam ascom molas - camas conuns - camiseiros - colchões criado-mudo - cristaleiras - divans
- dormitórios - guarda-comida parda-roupa, - guarda-louças - esareguiçadeiras - estantes - estros.
dos de. cama - banquetas porta-chapéus.
Classe: 36
Strtig,os: anáguas - aventais ;as - blusões - botas - cache-cols
- calças - calcinh-ss - camisetas camisolas - ceroulas - casacos combinações - echarpets - cuecas -
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"

BIRIBA
Brasileira

" PINHEIRAI
Ind, Brasileira

1, 0TELAR "-

N9 903.'791

"CALANGO-DRIVE-IN
Requerente: Calango -- Drive Ltda.
Local: São Paulr
Classes: 41-42
Titulo
N° e93.792

MOBRATEd-ADMI.Á.
NISTRA O E ea....;-

Requerente: Engenho Pinheira/ Ltda. Rex& taranta : Lotelar
Local: São Paulo
Incorporadora Ltda.
Clawe': 42
Local: são Paulo
Artigos: Aguardente de
Classe: 50
Artigos: Preslargio de serviço.:,
-N9 903.797
N9 903.C12
11

Requerente: Pajor - Representações
e Corretagens Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Representações e corretagens.

IST9 903.793

"LbUHES OURO.

00PABO
Ind. Brasileira'
"

Requerente: "Copabo" Comércio
Paulista de Borrachas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 19
Artigos da classe

rlequerente: Einprèsa, Gráfica
Popular de Limeira Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Um Jornal
N9 903.801

PATROPI.
'Ihd. Brasileira

N9 903.800

OESTE
Requerente: Lanches Ouro
Ltda.
Local: São Paulcr
Classe: 41
Titulo

O pOPUY,A
DE LIMElla
Indo Bwasileira

N9 903.798

BRANÇ AS

Requertne: Cebratec - Administra.
ção e Cobrança Ltd'
Local: São Paula
Classe: 33
Título

PAJOR

Oeste

Ind.,

1 II

SA n .
i1eiz,

1:

Requerente: Musa - Manufatura
União Sul Americaisa Ltda.
N9 903.794Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Rádios - transferidores alto-falantes - geladeiras - liqui"MARINGÁ "
dificadores - televisão - fios - toInd. Brasileira
ras - exaustor - aCenderlores geradores - tubos de televisão- cristais de rádios - pilhas - apareRequerente: Farmácia Maringá Ltda. lhos produtores de imagem e som Local: São Paulo
válvulas - toca-discos -- ventilado•
Classe: 3
res - axaustor - a aandedores Artigos: Para distinguir como marca acumuladores - antenas - aspiradogenérica - produtos farmacêuticos. res de ar - aparelhos de ar retri-

RJ:inerente: Eni'surig-Empreenelimer
tos Turísticos Ineroi g Ltda.
Local: Mio .:?aulo
Classe: 50
Artigos: Serviços de bar - restai
rante - casa de lanches -p romocões artísticas.
Classe: 42
Artigos: Produtos alcoólicos em geral
Cervejas - vinhos - aguardentes ulàques - vodcas - rum - bitter licores e aperitivos.
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes - refrescos
água mineral.
Classe: 41
Artigos: Produtos a l iinentícios a se
bar: Arroz - feijão - batatas doces - bolos - balas - chaeolatut
- leite - man te iga - Piles - mar.
meladas - goiabadas - queijos -

-242 effirtzipfeira
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Balames — salsichas — presunto —
sorvetes — sanduiChes — tortas —
pizzas e confeites.
Classe: 32
artigos: Programas radiofônicos ,—
eleviaaxios — filmados e teatrais —
tistórias impressas — 1:vros — jota
roteiros impressos
iais — revistas
• de filmes e publicações.
N9 903.803

Jaldústria
-Brasileira
Requerente: Embalegg do Brasil In_
dústria e Comésc'o de Embalagens
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Para distinguir: Caixas —
vaixões — cabotas — engradados —
mvólucros (inclusive para garrafas)
embalagens — malas — molduras
recinientes — tampas — tambores
— tonéis — vasilhas e vasilhames
Classe: 28
ârtigos: Para cl 4stingu1r: Caixas —
saixões — caixetas — envólucraa (inausive para garrafas) — envólucros
para ovos — engradados — envólu..
:ros r ara substância alimentícias —
,ecinientes — resinas preparar ias -=
'evesti mentos — serviços de chá —
arvicos de café — serviços de jantar
— serviços de refrescas — talhas —
;asnas
vasilhames e embalagens
em geais'.
N9 903.804

BECA

DIÁRi0 OFIVAL
materiais de construção seguintes:
tal, cimento, gêsso, ferros, portas,
janelas, persianas, esquadrias, madeiras, tacos, ladrilhos, azulejos, tijolos, telhas, canos, tintas próprias,
forros, pisos, lambris, batentes e
venezianas
N9 903.807

4anei;o de 1970

N9 903.814

A0 . 2ÁRAI S O DÁS
CEGONHAS a''.'
and.' 'Brasileira

N9

903.322

EMTWSE

Requer ente: "Emasse"
Emprêsa
Técnica de Sistemas de Segurança
Requerente: Ao Paraíso da Cegônha
Limitada
Confecções Ltda.
Local: São Paulo
SAPOPEKBA
Local: São Paulo
Classe: 50
.
Classe: 36
Atividade: Serviços de assistência
Artigos: Roupas infantis
técnica em aparelhos de segurança,
consertos e reformas de aparelhos
Requerente: Sociedade Produtora
N9 903.815
de segurança, exportação e aeprea
"Sapopemba Ltda.
sentações de aparelhos de segurança
Local: São Paulo
em geral
Classe: 41
N9
903.8213
Artigos: Cereais, frutas, batatas e
COLONIAL
anhas alimentícias
Requerente: .Colonial — Engenharia:
N9 903.808
Comércio e Administração Ltda.
SONOROTIC
Local: São Paulo
-indo
Brasileira
Classe: 50
Artigos: Serviços de engenharia e
iCLINE'.
administração
• Requerente: "Emtesse'!
asi2Adat.
Emprêsa
In .
Técnica de Sisteinas de Segurança
N9 903.81P
Limitada
Requerente: "Sue-Line" Indústria e
Local: São Paulo
Comércio Ltda.
Classe: 8
Local: São Paulo
Artigos: Aparclhos de alarma, apareClasse: 43
SELO
VERDE
lhos
de
segurança,
sereias de alarma,
Artigos: Para distaigair e proteger
sirenes e sistemas
Indo . Brasileira sereias de aviso,
refrescos e refrigerantes naturais 6
de alarma
artificiais
N9
903 .
N9 903.809
Requerente: Orion — Artigos para
Escritório Ltda.
NOROESTIN4 DE
SILK
Local: ,São Paulo
DROGAS
Classe: 17
Indo Brasileira, Artigos: Materiais
para escritórios em
geral, notadamente fitas para máqtunas e papel carbono
Requerente: Distriaumcau sauLarasaassa
Requerente: "Suc-Line" Indústria e
de Drogas Ltda.
N9 903.817
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 50
Classe: 43
Artigos: Comércio e distribuiçâo de
Artigos: Para dintingair e proteger
drogas
refrescos e refri gerantes naturais • e
DIPLOMATA
—
artificiais
N9
903.825
Indo Br leira
N9 903.811'

APARELHOS.;
ABO TAXI • LTDA.,'

AUTO .

Auto Aparelhos ABC Taxi Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
N9 903.811

Requerente: Orion — Artigos para
Escritório Ltda.
Locai: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Materiais para escritário em
geral, notadamente fitas para máquinas G papéis carbono
' N9 903.818

•

Requerente: Beka , Haute, Coiffure
X
Ltda.
T &'B.0 G
Local: São Paulo
Iud..Braaileira
Classe: 50
Artigos: Como marca de serviço —
para instituto de eabelereiros.
Requerente: Tabogan Diversões Ltda.
N9 903.805
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Tainquedos em geral

SX0 CONRADO*0917-,
TRY CLUB

N9 903.812

:TÁBOGAN'XiVERSDES

: 1T

0.G
I:xdo Brasileire
Requerente: Hélio Borgea Lima
Rangel
Local: são Paulo
Classe: 32
Artigos: Revistas
N9s 903.819-821.

R.oquerente: São Conrado EmpreenMITRA
.
dimentos Ltda.
ard, Brasileir
Lanai: São Paulo
Classes: 33 — 50
artigos: Social, ("amarelai e Recrea- Requerente: Tabogan Diversões Ltda.
tivo
Local: São Paulo
Requerente: Ultra Produtos Par1119,,Nome de Emprêsa
139 903.806
CêUtICOS e Alinmenticios Ltda,
Local: São Paulo
N9 903.813
•
Classe: 1
Artigos: Acidas, acetona, água oxigenada
para
indústria,
água raz para
SX000NRADO•
£RESIDENIn -indústria, álcoól para , indústria,
Ind. Brasileira
Inda Brasileira
amoníaco,
benzina,
bicarbonatos,
cânfora, glicerina
• Classe: 3 — Genérica
Sion — Artigos para Artigos: Substâncias químicas, produti:til:, rent, : • São Comado Émpraen- Requerente:
tos e preparados para serem usados
Escritório Ltda.
dimentos Ltda.
na medicina ou na farmácia
Local: São Paulo
Lccal: São Paulo
• Classç: 41 — Genérica
Classe: /7
Classe: 16
: Substár c' e -• alimentícias e
V)rios Ar t
i• P!;.;s: Cbustrunão de casas, edil', Artigi s: Materi ai s r-v:a
pnpai
ados.
-r jredientes de
r, ntad amon te fitas para
e. c obras de arte, inclusive pisei- em geral,
•
alimentos.
Esséricl a,s alimentícias
máquinas e papel carbono
es, campos esportivos, bem Domo

Requerente: Lide — Advocacia,
sessoria, Adm ln, stração S.C.
Local: São Paulo

Classe: 50

Objeto: Advocacia,

assessoria 'o,

administração
N9 903.826

TRANSPORTADORA a
MOITUVENSE
Requerente: Transportadora
Boituvense Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
Título de Estabelecimento
N9 903.827

PARMÃCIA DOM
BOSOO
Requerente: Parmácia Dom Rosco
Limitada
Local: -São Paulo
Classe: 33
Título de Estabelecimento

Quarta-feira 14
N9 923.823

A GOTEIRA

DIARII0 OFICIAL (Seção III)
No 9,7.? . 836

" BIPQS
1 1nd, Brasileira

Requereras.: A Goteira Ltde . S . C .
Local: Sito r. auto
e.que rente : Saming — Indústria e
• calasse: 50
Serviços: Repaaaa em •celliados; ma- Comércio de Produtos Alimentícios
Limitada
nutenç áo e rapa, acaro de instalaçoes
Local: Sua Paulo
aulicas e calor, liCa.s
elétricas,
Classe
:
xerormas, reparaeors e pinturas em
/artigos: Aguas gasosas artificiais,
imóveis
águas gasosas natin ais, águas mag,9f)3.829
nasianas naturais, águas naturais nao
medicinais bali:aias espumantes sem
álcool, bebidas nao alcoólicas, essências paia refr;p,arantaa, garapa, ginARROZ DO VALE
ger-ale, guarana s, rei rescos em pó,
Ind. Brasileira
refrescos em pó refrescos em xarope,
sedas, sucos de frutas para babidas,
xaropes para refrescos
Requerente: Comércio e Indústria
---N9 903
37 --'Casa Ganhara Ltda
Local : Sao Paulo
Classe : 41
Artigos: Arroz
c
"PORMULT„YM,
a —N9 983.830
Indo Zw_elleiwa

-áíRLO'
Ind., Brasileira
Requerente: Indústria e Comércio de
Carronhos Mello Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Carretas e suas partes integrantes, carrinhos de mão e suas
partes integrantes, carroças e suas
partes integrantes e carroceria.s
N9 903.831

IEOTEX

Ind. ; Brasileira

Requerente: Nelson Soares
. Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Revistas
_
N 9 CO3. £:33
" NOVAC OPA
Ind. Brasileira
Requerente: Mário A. Garcia
& Cia. Ltda .
Lccal: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Bolas
- No
—903.839
— - ---

NO 903.842

"PLOR DO LESTE 11
Inda Brasileira

IS

"

ReCIU3rent : CarrnOlill COnfecçõeF,

Limitada
Local : São Paulo.
•
Classe 36
Artigos : Anágua:, • aventais bermudas "baby-doll", blusas, blusões, botas, r'coche-cola", calças, caleinhas,
camisa' tas, camisolas, casacos, tarou_
las, combinações, dominós, japonas,
fraldas, lenços, ma illots, meias mart..
nhas, palets,s, p;:gnoirs, pijo.mas,
ponchos, quimonos, r0b2S da 4:ham,bres, roupas brancas cie uso passeai,
saias, shorts, toucas, soutiens, vesti_
dos, uniformes, cucas.
N9 903.814

RI5JA0
InL Brsileira

"

Tr-um
nec :,-ruymaRA

"EXACTO. n
rtaquerente: Curso Vestibular Exacto
S. C . Ltda .
Local: São Paulo
Requerente: Curso Vestiburar exacto
Classe: 33 — Título
S . C . Ltda.
Local: São Paulo
No 903.834
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços
No 903.841
"ESCRITÓRIO IDEAM
DE CONTABILIDADE"
Requerente: Escritório ideal de
Contabilidade S . C . Ltda.
Local : São Paulo
Classe: 33 — Título
No 903.835

"UTINGA
Inde Brasileira

Requerente: Panificadora ;Xinga
Limitada
Local: São Paulo
CREMOSO
"
Classe:
41
"
Artigos: Pão, bolos, biscoitos, bolaInd. Brasileira
chas, roscas, bombons frutas skas,
frutas cristalizadas, dõces cr'stalizaRequerente: ircssi E; Negrelli Ltda . dosa massas alimentícias, sorvetes,
Local • Sãn Paulo
féculas, chacclates. balas doces ge(lasse: 41
lados, cremas par cicces. cremes para
•
Ar t' gos : Arroz
bolos, confeitos

chasis
direções de veículos
para-cheque — paralamas — p-cLi IS
— rodas — veículos e partes lute.
gianics.
--- -N 9 903.817

e
Requerente : Fadar Flor cio Leste
L mito. oo,
Loca' • São Paulo
Classa 41
Ai lagos: Pão, bolos, docas, biscoitos,
bolachas. ro:.:c s, borabors, massa-'
alimenticias, sorvetes*, féculas ; clua
cromes
lates, balas, duces geiadoe
para doces; cromes para a - ros, confeLos
_a _
• N 903.8aa

Requerente: "Leotex" — Indústria
Requerente : Abdiias Ribeiro de
de Capas Ltda.
Squeira
Local: São Paulo
CILW
PREME
—
"
Locai : Silo Paulo.
Classe : 35
Classe 49
Artigos: Aventais, capas, cppotes, jaInd,,; Brasileira
Artigos: Putebol de mesa e bilhares.
ponas e jaquetas
—_
N9 903.816
Requerente : Prety — Indústria de
N9 903.832
Auto Peças Ltda.
Local: São Paulo
"MINI POSTO E ES
Classe: 21
Artigos:
Alavancas
de câmbio, amorTACIONAMENTO'SX0
tecedores, de veículos, aros para veíJUDAS TADEU.
culos, breques, calotas, câmaras de
ar para veículos carrocerias, carros
reboques e suas partes integrantes,
Raquerente Sílvio Jardinatti
direção de veículos, dragas, eixos de
Local: São Paulo
Requerente: Kor Bula
veículos, engates de, veículos, estribos
Classe: 33 J— Título
Local: São Paulf._
de veículos, freios de veículos, molas
NQ 993.833
Classe 36
de veculos, para-brisas de veículos
Artigos : Na classe.
para-choque de veículos, para-lamas
de veículos, rodas de veículos
N: 903.845
"CURSO VESTITUNO 903.840

TO.
LAR EXAC
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Recatar. a a.a Serviço Técnico 0.•
-ia', • a • ,;
nfe;iini L a.
Loca: C • .a • aura
• C:a .
—
•- 2a , CO3 . Ca3

v

Encidesst:riz ISTr.siteiwa

Requerente : Fera, Souto, Comérc.
de Automóvais Ltda.
Local : Gurnabara
. Classe 50
N , 903.819

Automóveis

Feres, Souto. Comércis
de Automóveis Ltda.
Local: Guanabara.
Classe 50
Titulo de Fstabeloaimento
—
Ns
. 903.850/851

Requerente:

,CAROLINA"
Industria brasileirà
Requerente : Carolina Auto Peças
/Aunada
Local: Braga/iça Paulista
Classe 6
Artigcs: Anéis de Pigmentos — arranque de motores — bielas — bombas elétricas — bombas hidrAulleas
brenz!mas — btntrinhos — câmbios
- carburadores - cardans - condensadores de mácminas — dínamos —
discos de mé gig nas — freios — Macacos — motores — polias — planetárias — platinados de motores —
rolamentos de motores — rotore s —
tambores, parte de máciMna — vira.
brequins — voitim.as parta de má_
cminas
Classe 21
4 /algos : A l avanca de cambio, amortecedores de veiculo — aros — bancos
calotas — câmaras de. ar --

Xncbstri

Brasiletry

Requerente: Textil Indristrins "Sai
e Confecções Ltda .
Local : São Paulo.
Classe 23
Artigos: Tecidos em neça em geral.
Classe 36
Artigos: Artigos de vestuário cara
crianças, a saber: abrigos. agaSa lh 0S,
blusas, boinas, bonés, • calças, calci4
nhas. camisas, , cara nucas, caso_cos,
cueiros, fant a sias, fraldas, gôrroe,
macacões, maillots, meias. pijamas,
peitilhos, pulovares, saias. shorts, suem
ter, uniformes, vestidos.
Glk1StO" Malharia

learta-faina 14

DIÁRIO

Ja.t+ eiro

e '1971i

pragas, máquinas insetgugas agríco90a.aea
las, máquinas irrigadoras agrícolas,
zrianças, e, saber: abrigos, agasalhos, máqunas lança-chamas agrícolas,
bltisas, boinas, .bons, calças, calci- máquinas leivadeiras, máquinas niveSANTA Lljr.T.A
nhas, camisas, carapuças, casacos, lad,oras agrícolas, máquinas podadeicueiros, fantasias, fraldas, gôrros, ras, máquinas pulverizadoras agra
macacões, maillots, meias, pijamas, colas, máquinas regadeiras agrícolas, Itecineevott.:: Sa.ni Loe;a
cio e
peitilhos, puloveres, saias, shorts, sue- máquinas sachadeiras agrícolas, má.
RepresentafAvs S. „A.
quinas serneadeiras, moinho de venter, uniformes, vestidos.
Local: São Paulo.
tos, mondadeiras, moto_charruas,
Classe
N9 903.860
motores agrícolas, nivelaclores agríco- Artigos: Serviços de assistência téc.
Bras:tletra,
1r ia
las, plantadeiras, matai:nas, poda - nica, oficina inecâneca, pintura, lava.
Seiras, máquinas, pulverizadores agri- gern, estadia, consórcio, conservarão,
SIfiTrA
"San
Textil
Indústrias
colas, regadeiras mecânicas, ralhas de funilar'a, retifica, repaaação, cansarcte quer t e :
Qiusto" Malharia e Confecções Ltda.
arado, roçadeiras-máquinas, rodas de tos, balanceamento de rodas, instalaLocal: São Paulo,
arado, rolos compressores para esfa- çiSes elétricas, em veículos em geral,
Requerente:
Instituto
de
Beleza
Classe 23
relar terra, rolos destorroadores, se- tratores, máquinas de terraplanagens
Sintya Ltda.
Artigos: Tecidos em peça em geral.
meadeiras, máquinas, semeadora, sul_ e implementos amicolas em geral.
são
Paulo.
Local:
_
Classe 36
fatadoras agrícolas, timões de ara.
Classe 50
N Q 993 ers
dos, cosadores de grama, tratores
ârtigm: Artigos de vestuário , para Artigos: Serviços
de
penteadas,
ma_
arianças, a saber: abrigos, agasalhas,
agrícolas, Impori aadores agrícolas.
alusas, boinas, bonés, calças, carài- nicure, pedicura, tratamento da pele
'R 11-S T I CO
Classe 21
e
instituto
de
beleza
em
geral.
,
n
s.
nhas, camisas, carapuças, casac
ac
BrasigletN.
o suas partes inte2lic?..ros, fantasias, fraldas, gõrross
grantes, (amo, maquinas e motores,
Na. 903 . 861/862
macacões, rnaillots, meias, pijamas,
alavanca de .Oaob o. ambulâncias e
peitilhos, puloyeres, saias, 'shorts sueRequerente: Rústico Móveis e
suas partes integrantes, amorteca.do.
ter. uniformes, vestidos.
Decorações Ltda.
res de veículos, aros para veículos,
Loc'ál: São Paulo.
N. 1)03854/855
automove.s e suas partes integrantes,
auto-caminhões e suas partes inteClasse 40
5"4
grantes, auto-motrizes e suas partes Artigos: Móveis de metal, vidro ou
,
integrantes, aviões e suas partes in- madeiras, estofados ou não, acolchoaI°
tegrantes, balões para navegação aé-- dos para móveis, almofadas para mó
1:
rea e suas partes integrantes, bancos veis, aparadores, armações sob fcsma
de- veículos, barcas e suas partes in- de moves, inc:usave para escritório,
tegrantes, barcos e suas partes intea armários, assentes acolchoados, bal.
grantes, bicicletas es tias partes ina cões sob forma de moveis, bancos cos
tegrantes, bondes e suas partes inte- muns, bancos de Igrejas, bancos dc
grantes, botes e suas partes integrana jardim, bancos es'olares, banquetas;
Isa,t,a'atessia
Requerente: Santa Lúcia -Comércio e tes, braços para veículos, breques, ca- bares sob forma de móveis,berços,
Representações S. A.
lotas, câmaras de ar para veículos, biembos so forma de móveis, buffeis,
Ro, _c: Tsxtil Indaastr_as "San
Local: São Paulo.
camionetas 'e suas partes integrantes, bureaux, cabides sob forma de mó5/Ialharia e Confecções Ltda.
Classe: 7
caminhões e suas partes integrantes, veis, cadeiras de .nólas, cadeiras com
Local: São Paulo.
Artigos: Máquinas de agricultu ra e canoas e suas partes integrantes, rodas, cadeiras comuns, cade iras de,
Classe 23
cultura
e
suas
partes
integrancarretas e suas partes integrantes, kalanço, cadeiras de barbeiro, - cadeihortAx,:sos: ecidos era peça em geral. tas.
Grandes instrumentos agrícolas, carrinhos de mão e suas partes inte- ras de dentista, cadeiras de asaria&
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tratores, adubaclares, anci- grantes, carros trrigadores e suas r'o, cadeiras para banho, cadeiras
tiscs, Artigos de vestuário para inclusive
nhoSO empilhadores, ancinhos mecâ- partes Sn tegrantese, carros motores e parâ enfermos, cadeiras para Invális
criança:, .a saber: abrigos, agasallaos, nicos,
ancinhos, puxados a cavalo. suas partes integrantes, carros rebo- dos, cadeiras para paralíticos, calors
blusas, aoinas, bonés, calças, ca cide plantas, ar- ques- e suas partes i ntegrantes, carros sob forma de móveis, ca i xas para ranhaa camisas, carapuças, casatos, arados, arrancadores
ancins, batedeiras tanques e suas partes integrantes, dio, sob forma de móve's, caixas paia
l
rancaatocas,
ba
etu...1s, fantasias, fraldas, gôrros, agrícolas, bicos para arados, bombas cascos de ,: m
barcações, chapas para televisão sob forma le móveis, camas
macacões', maillots, meias, pijamas,
, borrifadores agrícolas, bra- veículos, caassis, desligadeiras de veí- com molas, camas com codas, camas
t lhos, puloveres, saias, shorts, sue- agrícolas
ços de arados, capinadeSras mecâni- culos, direções de veículos, dingivels comuns, camas hospitOlaaes, camas
ter, uniformes, vestidos.
cas, _carpidei ras, cavadeiras, ce:fadei. e suas partes integrantes, dragas, ei_ para enfermos, camiseiros, canapés,
903.8.6/857
ias, ceifeiras, cepos de arados, chur- xos de dreção para veícu l os, eixos cantoneiras, carrinhos, mesas (inclua
ruas, cortadores mecânicos de cana, de veículos, elevadores, embarcações sare para refeições e naaa escrita,capim, grama, etc., descavadeiras e suas.partes integrantes, engates de rioa), colchões, colunas, cômodaa,
mecânicas, desterroadores agrícolas. veículos, escadas rolantes, escotilhas, consolos, criada-mudo, cristaleiras,
-ste cadores, distribuidores mecâni- estribos de veículos, freios de vet. discotecas sob forma de móveis, dis..
QN, fp.Z-9R(~) 1cos
de estrume, distribuidores mecâ- culos, fronteiras para veículos, fur- pensas sob forma de móve s, divan.s,
nicos de sementes, eixos de máquinas gões e suas partes integrantes, guia dormitórios, encostos estofados, escaagrícolas, enxadas mecânicas, escari. dões para veículos, hélices de veículos, belos, escanos, escrivaninhas, espre
ko)-1-}STMO finadores,
escavadeiras mecânicas, es- Jangadas, lanchas e suas partes in- gulçadeiras, estantes, estofamentos
palhadeiras de terra, máquinas, ex- tegrantes, lemes, locomotivas e suas para móveis, estrados cie cama, ctatintores de ervas daninhas e pragas partes inegranes, manivelas para veí- geres, faldistórics, gabinete para capa
rrtintores agrícolas, máquinas, fana culos, mastros, molas de veículos, e cozanhaa g eneflexórios, guarda-ca.,
Xne'ftiet,r 1.a Brasileira,
aleiras, gadanheiras, grades de discos motocargas e suas partes integrantes, acos, g uarda-comidas, guarda.louças
R: au,,ani:a: Textil Indalstras "San ou dentes, lança_chamas agrícolas. motocicletas e suas partes integran- guarda-discas sob forma de móveis
Giaso" Malharia e Confecções Ltda. leivadores, locomóveis agrícolas, má- tes, motociclos, e suas partes inte- g uarda-roupas, guardaasapates, guarLocal: São Paulo.
gamas adubadeiraes, máquinas amas g rantes, motofurgões e suas- partes da-vestidos, mapotecas sob a forma
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sasiras agrícolas, máquinas arran- i ntegrantes, anotoretas e suas partes de móveis, mesas (exceLo eia uso exCeidos em peça ern geral cadoras de tocas, máquinas batedei integrantes, naves e suas partes in- cl usivo em jogas), mesinha...a mas'.,
Ar.
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nas. agrícolas, Máquinas borrifadoras tegrantes, navios e suas partes inte. nhas de cabeceira, mesiflh9 de asara. •
airtigae: Artigos de vestuário paara. agrícolas, máquinas capinadeiras. grantes, ônibtrs e suas partes Une- tório, mesinhas com roia (inclusive
crianças, a saber: abrigos, agasalhos, máquinas carpidedras, máquinas ca- grutas, p ara-brisas de veicules, pa. para escritório e restaurantes), mô..
blusas, boinas, bonés, calças, calci- vadeiras, máquinas ceifadeiras, má ra_choques de veículos, para-lama do cho, molduras grandes, sob forma cla
nhas, camisas, carapuças, casacos. quinas colhederas, máquinas corta- veículos, pedais de embio, petroleiros
móveis, mostruários sob forma de mó
cueiros, fantasias, fraldas, gôrros, deiras de plantas, máquinas cultiva- e suas partes integrantes,
ve's, móveis de cozinha, móveis de
.macacões, maillots, meias, pijamas. doras, máquinas de abrir canais• de e suas partes inte g rantes, piek-ups,
Jardim, móveis de varanda, Móveis
pneumápeitilhos, puloveres, saias, shorts, Jae- irrigação, máquinas de amanhar ter. ticos r7 e Veículos, pontões de veículos. "ara consultórios, móveis para hospiter. uniforme, vestidos.
ra, máquinas de colhêr frutas, má.. rad adores para veículos, raios para tais, móveis para igrejas, móvals para
quinas de combater pragas, máqui- bicicletas, r e bocadores e suas partes rádio, móveis para. saia de jantar
N. 1)03.&58/859
ou de cortar galhos, máquinas de integrantes, reboques
e suas partes móveis para sala de visita, móveir
cortar raízes, máquinas de matar integrantes. remos, rodas de veículos, para sala de espera, para, indsreas
formigas e outros • insetos, na agri. seli ns, toletes para veículos, tratores nara televisão, móveis para veículo:
ç"
OCfit7r3Q.2, e ultura, máqunas derrubadoras
não agrícolas — veículos e suas par- (não sendo partes dêstes), oratória.
: árvores. aláquinas desinfetadoras ds tes integ rante, trent e suas partes miando móveis, otomanaa, pentea
in tegrantes, troles, troleibus e
empilhadeiras
plantacões,
máquinas
poltronas, porta_abajours sob
ryj®. WTMC2(D I agrícolas, máquinas esnalhadoras da nartes
integ rantes, trucks e suas suas
par- forma de móveis, perta-chapéus, sob
I :erra, máauinas enxofradeiras para tes integrantes, vagões e suas partes, forma de rn5veis, p orta-cinzeiros sob
!agaacultura, máquinas escarificado- va,gonetes e suas partes integrantes, forma de móveis, porta-quadros sol)
ras, máquinas estrumadeiras, máquivaretas para vet. forma de móveis, porta_retratos sob
tr
Brasileira nas extintores de ervas daninhas e varais de veículos,
forma de móveis, porta-roupas sob
colos, veículos.
forma de móveis, portrarcupas
forme (4.• nuivaia norta-sapatos sob
,! indástrias aSsra
fora a. inoveis, aia ta-vasos aob forOrn.ustn" Malharia e Confecções Ltda.
ma de móvs is, oraleleiras formando
Local: São Paulo.
um móvel, nsie l notes, sofás, sta
Classc, 23
miem, ionpe'ras. travesseiros, vitrine
EÇO
DO
NÚMERÓ
DE
ROJE:
Ner$
0,16
Artigos: Tecidas em peça em geral.
sob forma de móveis
Na. 903.852/853
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